
 

 

 

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
 

 
 

ΧΟΡΗΓΟΣ 

OVS S.p.A. με έδρα στο Μestre (VE) - Οδός Via Terraglio, 17 - Αφμ 04240010274. 
 

ΤΥΠΟΣ 

Διαφημιστική πρωτοβουλία. 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

“OVS CARD 2022 - 2023” 
 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η πρωτοβουλία πραγματοποιείται στις ακόλουθες προθεσμίες: 

  Περίοδος εφαρμογής από τις 01/04/2022 έως 28/02/2023; 

 Αίτημα Έκπτωσης από 01/04/2022 έως 28/02/2023. 
 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΕΛΛΑΔΑ. 
 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

Όλα τα καταστήματα με το εμπορικό σήμα OVS, που εμφανίζουν το διαφημιστικό υλικό και 
θέτουν στη διάθεση των Πελατών την παρούσα πρωτοβουλία.  Η λίστα των καταστημάτων 
που συμμετέχουν προβάλλεται στον ιστότοπο  www.ovsfashion.com . 
 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 

Τελικοί πελάτες κάτοχοι της OVS CARD ή της OVS Student CARD. 
 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ 

Διατήρηση των πελατών μέσα από ένα πρόγραμμα loyalty που δίνει το δικαίωμα 
αποκλειστικών προνομίων στους κατόχους της OVS CARD και OVS Student CARD. 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ OVS CARD 

Η OVS CARD είναι μια ηλεκτρονική κάρτα που παρέχει πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα 
υπηρεσιών. 

Οποιοσδήποτε, αν είναι ενήλικας, μπορεί να πάρει OVS CARD δωρεάν, κάνοντας μια απλή 
αίτηση στα καταστήματα με το εμπορικό σήμα OVS που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ή στην 
ιστοσελίδα www.ovsfashion.com και να την παραλάβει από το κατάστημα. 



 

 

 

Για να ζητήσετε την OVS Student CARD στα καταστήματα που μπορούν να κάνουν 
ενεργοποίηση, θα πρέπει να έχετε ηλικία μεταξύ 18 ετών και 25 χρονών με την ταυτότητά 
σας. 

Οι OVS CARD και OVS Student CARD διατίθενται δωρεάν και για να σας παραχωρηθούν 
αιτούνται τα προσωπικά στοιχεία του ιδιοκτήτη και τα οποία αντιμετωπίζονται σύμφωνα με 
τους νόμους προστασίας της ιδιωτικής ζωής. 

Οι OVS CARD και OVS Student CARD είναι προσωπικές, δεν μεταβιβάζονται και μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν μόνο σε καταστήματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και μπορείτε να τα 
δείτε στην ιστοσελίδα www.ovsfashion.com) και σας δίνουν το δικαίωμα να αποκτήσετε 
πρόσβαση στις ακόλουθες υπηρεσίες: 

 ειδήσεις και προσφορές σε προεπισκόπηση μέσω e-mail ή SMS, 

 ειδικές παροχές κατά τα γενέθλια σας, 

 Άμεση έκπτωση 10% η οποία θα αποδοθεί κατά την έκδοση της κάρτας OVS CARD ή 
OVS Student CARD ή θα εφαρμοστεί στην ίδια συναλλαγή αγοράς καρτών. 

Η άμεση έκπτωση δεν μπορεί να αντικατασταθεί, δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλα 
Κουπόνια έκπτωσης ή με προσφορές ή εκπτώσεις, δεν μπορεί να μετατραπεί σε μετρητά, 
πρέπει να θεωρηθεί ότι περιλαμβάνει φόρο και δεν μπορεί να διαιρεθεί. 

 μόνο για OVS Student CARD 10% έκπτωση για κάθε αγορά, με εξαίρεση των παιδικών 
προϊόντων. Αυτή η έκπτωση δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλες εκπτώσεις και κουπόνια. 

Η μη παρουσίαση της OVS CARD ή της OVS Student CARD κατά την στιγμή της πληρωμής 
των δαπανών δεν επιτρέπει την πρόσβαση σε εμπιστευτικές υπηρεσίες στους κατόχους της 
OVS CARD.  

Για τις αγορές που γίνονται με OVS CARD ή με OVS Student CARD δεν γίνεται επιστροφή 
χρημάτων, εκτός αν απαιτείται από το νόμο.  

Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας της κάρτας θα πρέπει να ζητήσετε αμέσως στο κατάστημα 
την ακύρωσή της και την έκδοση μιας νέας. 

Κατά την περίοδο της πρωτοβουλίας, μπορούν να εισαχθούν σε ειδικές περιόδους που θα 
κοινοποιηθούν στους Πελάτες μέσω διαφημιστικού υλικού σε καταστήματα, παροχές ή ειδικές 
προσφορές για νέες εγγραφές της OVS CARD ή OVS Student CARD. 
 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ “ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΟΝΤΩΝ” 

Κατά την περίοδο της πρωτοβουλίας, που υποδεικνύεται στην παράγραφο “ΔΙΑΡΚΕΙΑ”, ο 
Πελάτης, ιδιοκτήτης της OVS CARD ή της OVS Student CARD που θα παρουσιάσει στο 
χειριστή του ταμείου των καταστημάτων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα πριν από την 
έναρξη της καταμέτρησης των αγορών του (ανεξάρτητα από τη χρήση των υπηρεσιών για τις 
οποίες η κάρτα παρέχει δικαιώματα) θα μαζέψει σε αυτή 1 πόντο Glam για κάθε ευρώ 
αγορών. 



 

 

 

Για παράδειγμα:  € 0,99 αγορών  = κανένας πόντος Glam,  

 € 6,15 αγορών = 6 πόντοι Glam,  

 € 11,80 αγορών = 11 πόντοι Glam και ούτω καθεξής. 

Για την κατανομή των πόντων Glam θα λαμβάνεται υπόψη ως αναφορά το ολικό κλείσιμο της 
απόδειξης, δηλαδή το ποσόν που πραγματικά καταβλήθηκε μετά την αφαίρεση των 
κουπονιών, των εκπτώσεων, των κουπονιών εκπτώσεων και άλλων παρόμοιων. 

Αν οι Πελάτες θα πραγματοποιήσουν τις αγορές τους την ΤΡΙΤΗ, οι πόντοι θα 
διπλασιάζονται, δηλαδή θα πιστωθούν στην CARD αρ. 2 Glam Points για κάθε ευρώ αγορών. 

Αποκλείονται από την πρωτοβουλία, επομένως δεν έχουν δικαίωμα στη συσσώρευση των 
Glam Points, οι κατηγορίες αγαθών που απαγορεύονται από τους ισχύοντες κανονισμούς.  

Η μη παρουσίαση OVS CARD ή OVS Student CARD στο κατάστημα κατά τη στιγμή της 
αγοράς δεν επιτρέπει ούτε την εφαρμογή ούτε την χρήση της έκπτωσης. 

Ο Ανάδοχος επιφυλάσσεται παντός δικαιώματος προσφοράς ευνοϊκότερων όρων στους 
συμμετέχοντες.  

Στους όρους αυτούς θα πρέπει να εφιστάται η προσοχή των παραληπτών με τον τρόπο που 
προβλέπεται για την κύρια επικοινωνία της πρωτοβουλίας, ιδίως για πληροφορίες σχετικά με 
τα καταστήματα. 
 

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Με την συσσώρευση των Glam Points, ο κάτοχος της κάρτας θα είναι σε θέση να εφαρμόζει 
τις ακόλουθες εκπτώσεις: 

  200 πόντοι Glam  = 10% έκπτωση  ισχύει για μια ενιαία αγορά, 

  400 πόντοι Glam  = 20% έκπτωση  ισχύει για μια ενιαία αγορά, 

  600 πόντοι Glam  = 30% έκπτωση  ισχύει για μια ενιαία αγορά, 

 1.000 πόντοι Glam  = 40% έκπτωση  ισχύει για μια ενιαία αγορά, 

Φτάνοντας στο οριακό σημείο πόντων ο πελάτης μπορεί να αποφασίσει αν πρέπει θα 
χρησιμοποιήσει τους πόντους που συνέλεξε ή αν θα συνεχίσει να μαζεύει πόντους για να 
φτάσει σε μεγαλύτερο οριακό σημείο. 

Από την επόμενη αγορά η συλλογή πόντων θα ξεκινήσει από τους υπολειπόμενους πόντους 
της κάρτας. 

Για παράδειγμα. 

 Ο ιδιοκτήτης της Κάρτας επιτυγχάνει μια πίστωση 450 πόντων Glam: κατά την 
πληρωμή των αγορών σας στα ταμεία των συμμετεχόντων καταστημάτων, έχετε τη 
δυνατότητα να επιλέξετε αν θα ζητήσετε μια έκπτωση των 10% χρησιμοποιώντας 200 
πόντους Glam, ή θα ζητήσετε έκπτωση 20% χρησιμοποιώντας 400 Πόντους Glam. Η 
έκπτωση θα αφαιρεθεί από το ποσό της τρέχουσας αγοράς. 



 

 

 

 

 Ο ιδιοκτήτης της κάρτας επιλέγει να ζητήσει έκπτωση του 20%, που αντιστοιχεί στην 
απαλλαγή των 400 Πόντων Glam, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ζητήσει από το 
χειριστή του ταμείου να  εφαρμόσει την έκπτωση για τις τρέχουσες αγορές και να 
κατεβάσει αυτόματα τους πόντους. 

 Με την πρώτη αγορά μετά την αίτηση της έκπτωσης, ο κάτοχος της Κάρτας θα συνεχίσει 
την συλλογή Πόντων Glam, όπως προβλέπεται από το παρόν έγγραφο, ξεκινώντας από 
μια υπολειπόμενη πίστωση από την αίτηση Έκπτωσης των 50 Πόντων Glam. 

 Ο ιδιοκτήτης της Κάρτας πρέπει να χρησιμοποιήσει την έκπτωση από την πρώτη αγορά 
μετά την επίτευξη του απαιτούμενου ποσού σε πόντους. 

Η Έκπτωση που απαιτείται από τον Χειριστή του ταμείου στο κατάστημα για την τρέχουσα 
αγορά θα κατεβάσει τα αντίστοιχα Glam Points στην Κάρτα του αιτούντος. 

Οι παραπάνω Εκπτώσεις δεν είναι εξαγοράσιμες σε μετρητά, ούτε δίνεται η δυνατότητα σε 
όσους δικαιούνται να ζητήσουν, με ή χωρίς την προσθήκη των χρημάτων, τη δυνατότητα να 
λάβουν διαφορετικά προϊόντα ή διαφορετικές εκπτώσεις. 

Οι Εκπτώσεις θεωρούνται μετά φόρων, δεν είναι αθροιστικές ούτε μεταξύ τους ή με άλλες 
Εκπτώσεις, Κουπόνια ή προσφορές με έκπτωση και δεν είναι διαιρετές. 

Μετά την προθεσμία που αναφέρεται στην παράγραφο "ΔΙΑΡΚΕΙΑ", οι μη χρησιμοποιηθέντες 
πόντοι θα μηδενιστούν  και σε καμία περίπτωση δεν θα δικαιούνται επιστροφές χρημάτων ή 
με άλλες μορφές . 

 

ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ 

Η πρωτοβουλία θα κοινοποιείται στους πελάτες μέσω μέσων pop, φυλλαδίων, της 
ιστοσελίδας  http://www.ovs.es/www.ovsfashion.com και newsletter.  

Οι πλήρεις κανόνες είναι διαθέσιμοι σε όσους επιθυμούν να τους συμβουλευτούν στα εν 
λόγω καταστήματα και στην ιστοσελίδα www.ovsfashion.com. Οποιεσδήποτε αλλαγές (σε 
σχέση με τα δικαιώματα που αποκτήθηκαν από τους συμμετέχοντες) επί του Κανονισμού 
κατά τη διάρκεια της πρωτοβουλίας, θα κοινοποιηθούν στους Πελάτες με τον ίδιο τρόπο 
επικοινωνίας που αναφέρεται επί του παρόντος κανονισμού. 

Ο παρών κανονισμός στην επίσημη έκδοση διατηρείται στο εγγεγραμμένο γραφείο του 
Διοργανωτή. 
 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

Οι πληροφορίες που συλλέγονται με τη φόρμα αίτησης χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς 
και με τις μεθόδους που αναφέρονται στη δήλωση "ιδιωτικού απορρήτου" που παρέχεται 
στον Πελάτη όταν ζητείται η κάρτα. 

 



 

 

 

Αυτά τα δεδομένα, που συλλέγονται και επεξεργάζονται με απόλυτο σεβασμό του 
απορρήτου, θα επιτρέψουν στον Εκδότη να αποκτήσει αποτελεσματική γνώση των αναγκών 
των πελατών του, βοηθώντας την ίδια εταιρεία Εκδότη στην υλοποίηση και την προώθηση 
των ευεργετικών προτάσεων των επιχειρήσεων, προώθησης πρωτοβουλιών και κάθε συλλογή 
εμπιστευτικών σημείων των Κατόχων. 

Σε περίπτωση αναφορών ή/και καταγγελιών ή για να ζητήσετε την ακύρωση των 
προσωπικών τους δεδομένων, ο Πελάτης μπορεί να στείλει μια ανακοίνωση στην κατάλληλη 
ενότητα σχετικά με την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων με πρόσβαση στην σελίδα 
www.ovsfashion.com.  

 

 

 

 

 

 

 


