ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ
ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ «HOME - PLUS CLUB»
Οι παρακάτω όροι, ρυθμίζουν τη λειτουργία του προγράμματος προνομίων «HOME - PLUS CLUB» που δημιούργησαν
η «HOME - PLUS AE» και τα καταστήματα «HOME - PLUS STORES» με σκοπό να επιβραβεύσουν την προτίμηση και
την εμπιστοσύνη που απολαμβάνουν από τους πελάτες τους μέσω προνομίων και εκπτώσεων, συνδέοντας την κάθε
συναλλαγή με την επίδειξη της κάρτας «HOME - PLUS CLUB». Η υποβολή της αίτησης εγγραφής και η παραλαβή της
κάρτας μέλους πιστοποιεί ότι ο αιτών έχει λάβει σαφή γνώση και ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους
κατωτέρω όρους:
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Ως μέλος της «HOME - PLUS CLUB» μπορεί να γίνει δεκτός οποιοσδήποτε πελάτης των καταστημάτων
«HOME - PLUS STORES», συμπληρώνοντας την σχετική αίτηση και παραλαμβάνοντας την κάρτα «HOME - PLUS
CLUB». Τα καταστήματα διατηρούν το δικαίωμα να αποδέχονται ή να απορρίπτουν, κατά την κρίση τους, κάθε
αίτηση για εγγραφή μέλους.
Εφόσον έχει επαρκώς συμπληρωθεί η αίτηση εγγραφής, παραχωρείται στον πελάτη η χρήση μιας κάρτας - μέλους
που θα του παρέχει τη δυνατότητα να απολαύσει δικαιώματα και προνόμια, για όσο χρονικό διάστημα το πρόγραμμα
βρίσκεται σε ισχύ.
Το μέλος – κάτοχος της κάρτας (εφεξής κάτοχος) έχει το δικαίωμα όποτε το επιθυμεί να ζητήσει τη διαγραφή των
στοιχείων του και να επιστρέψει την κάρτα στο κατάστημα από το οποίο την εξέδωσε.
Υποχρέωση του κατόχου, για να απολαύσει τις παροχές και τα προνόμια του προγράμματος, όπως αυτά έχουν
διαμορφωθεί από την «HOME - PLUS Α.Ε.» και τα καταστήματα «HOME - PLUS STORES», είναι η απαραίτητη επίδειξη
της κάρτας σε κάθε συναλλαγή.
Ο κάτοχος οφείλει να γνωστοποιεί στο κατάστημα που έχει εκδώσει την κάρτα, τυχόν αλλαγή των στοιχείων
επικοινωνίας του, είτε γραπτώς, είτε τηλεφωνικώς, διαφορετικά μέχρι τη γνωστοποίηση της αλλαγής, το κατάστημα
θα χρησιμοποιεί τα παλαιά στοιχεία του κατόχου.
Η κάρτα μέλους δεν είναι πιστωτική ή χρεωστική και ως εκ τούτου ο κάτοχός της δεν μπορεί, με μόνη την εμφάνισή
της, να προβεί σε χρηματικές συναλλαγές.
Ο κάτοχος δικαιούται να απολαύσει τις παροχές και τα προνόμια, όπως αυτά θα διαμορφώνονται από την
«HOME – PLUS AE» και τα καταστήματα «HOME - PLUS STORES» και θα γνωστοποιούνται στο κάτοχο μέσω
διαφημιστικού και προωθητικού υλικού, για όσο χρονικό διάστημα το πρόγραμμα είναι σε ισχύ.
Εκτός από τις γενικές παροχές και τα προνόμια που παρέχουν ομοιογενώς η «HOME - PLUS AE» και τα καταστήματα
«HOME - PLUS STORES» στους κατόχους, το καθένα κατάστημα μεμονωμένα μπορεί να διαμορφώσει ξεχωριστά
ειδικά προνόμια και παροχές χωρίς να δεσμεύει και χωρίς να δεσμεύεται από τα υπόλοιπα καταστήματα.
Σε καμία περίπτωση η κάρτα και τα προνόμια που παρέχονται μέσω αυτής δεν μπορούν να συμψηφιστούν ή να
επιστραφούν έναντι χρημάτων.
Κάθε κάρτα είναι και παραμένει ιδιοκτησία της «HOME - PLUS ΑΕ» και των καταστημάτων «HOME - PLUS STORES»
και ο κάτοχός της είναι υποχρεωμένος να την επιστρέψει όταν του ζητηθεί.
Τα καταστήματα «HOME - PLUS STORES» μπορούν να ακυρώσουν την κάρτα μέλους για οποιονδήποτε λόγο, ιδίως
σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο κάτοχος δεν συμμορφώνεται με κάποιον από τους όρους χρήσης της
παρούσας.
Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας, ο κάτοχος υποβάλλει νέα αίτηση στο κατάστημα από το οποίο την εξέδωσε και
εκδίδεται νέα κάρτα.
Η «HOME – PLUS AE» για την κάλυψη των αναγκών του παρόντος προγράμματος θα διατηρεί σε αρχείο και θα
επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία θα αναφέρονται στην αίτηση έκδοσης κάρτας μέλους «HOME –
PLUS CLUB», με σκοπό αποκλειστικά την υποστήριξη, προώθηση των προϊόντων των καταστημάτων
«HOME PLUS STORES», ρητώς αποκλειόμενης οποιασδήποτε εμπορίας προσωπικών δεδομένων ή άλλης χρήσης.
Κάθε κάτοχος μπορεί να απευθυνθεί στα κεντρικά γραφεία της «HOME – PLUS AE» και να ασκήσει τα δικαιώματά
του πρόσβασης, μεταβολής ή διαγραφής των ανωτέρω στοιχείων του, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 11
– 13 του Ν. 2472/1997.
Η «HOME – PLUS AE» και τα καταστήματα «HOME PLUS STORES» έχουν το δικαίωμα να τροποποιήσουν, να
ανακαλέσουν ή να αντικαταστήσουν μέρος των προνομίων με άλλα ή και να καταργήσουν το παρόν πρόγραμμα
οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση ή αιτιολογία.
Αν για οποιονδήποτε λόγο η «HOME – PLUS AE» και τα καταστήματα «HOME PLUS STORES» τροποποιήσουν μέρος
ή το σύνολο των όρων του προγράμματος ή το καταργήσουν, ο κάτοχος ουδεμία απαίτηση για αποζημίωση ή άλλη
αξίωση έχει ή/και διατηρεί κατά των καταστημάτων, εφόσον με την υπογραφή της αιτήσεως και την αποδοχή των
παραπάνω όρων αναγνωρίζει πως πρόκειται για πρόγραμμα προνομίων που παρέχεται από την ελευθεριότητα της
«HOME – PLUS AE» και των καταστημάτων «HOME PLUS STORES».

