
 
 

Κέρδισε 20% σε yellows, με τηλεοράσεις από 499€ και άνω, στην MediaMarkt! 

 

Ισχύει από 11/07 έως 21/07/2022. 

 

Όροι και προϋποθέσεις 
 

Πού ισχύει η ενέργεια; 

Στα φυσικά καταστήματα «Media Markt» ή/και «Public MediaMarkt» (dual brand store) 

καθώς και στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.mediamarkt.gr. 

 

Πότε ισχύει η ενέργεια; 

Η ενέργεια ισχύει αποκλειστικά από 11/07/2022 έως και 21/07/2022. 

 

Τι κερδίζεις; 

Το κέρδος αντιστοιχεί σε 100 yellows, για κάθε 1€ συναλλαγής με κάρτες που 

συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης, για αγορά έκαστης τηλεόρασης αξίας 

από 499€ και άνω. 

Απαραίτητες προϋποθέσεις, για να κερδίσει το Μέλος τα yellows της παρούσας 

προωθητικής ενέργειας, είναι: 

α) να χρεωθεί το ποσό για την απόκτηση τηλεόρασης, ξεχωριστά από λοιπές αγορές 

προϊόντων στα καταστήματα «Media Markt» ή/και «Public MediaMarkt» (dual brand 

store) ή στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.mediamarkt.gr,  

β) η χρέωση της κάρτας, να αφορά μόνο στην αγορά μίας τηλεόρασης και όχι 

περισσοτέρων, αξίας από 499€ και άνω και 

γ) να πραγματοποιηθεί η χρέωση της τηλεόρασης, αξίας από 499€ και άνω, συνολικά 

σε μία κάρτα και όχι σε περισσότερες. 

 

Για ποιες κάρτες ισχύει; 

Για όλες τις κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα 

Επιβράβευσης. 

 

Τι εξαιρείται; 

Από την ενέργεια εξαιρούνται οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας Public Marketplace καθώς και τυχόν συναλλαγές που θα 

πραγματοποιούνται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Klarna», δεδομένου ότι οι 

παραπάνω συναλλαγές διενεργούνται μέσω τρίτων. Η ενέργεια δεν ισχύει σε 

συνδυασμό με τη χρήση εκπτωτικών καρτών ή σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη 

έκπτωση, προσφορά ή προνόμιο, εκτός από την έκπτωση που προσφέρεται από τα 

καταστήματα, στην οποία περίπτωση αναγράφεται ευκρινώς η τελική τιμή με 

διακριτή διαγραφή της αρχικής τιμής. 

 

Πότε θα πάρεις τα yellows της ενέργειας; 

Για συναλλαγές στα φυσικά καταστήματα «Media Markt» ή/και «Public MediaMarkt (dual 

brand store):  

Η καταχώρηση των yellows στον λογαριασμό του Μέλους, θα γίνει έως και 5 ημέρες 

μετά την εκκαθάριση της συναλλαγής. 

 

http://www.mediamarkt.gr/
http://www.mediamarkt.gr/


 
 

Για online εφάπαξ συναλλαγές μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος mediamarkt.gr:  

Η καταχώρηση των yellows στο λογαριασμό του Μέλους, θα γίνει σε 2 στάδια ανάλογα 

με την κάρτα που θα χρησιμοποιήσει. Συγκεκριμένα: 

 

  

Έως 5 ημέρες 

μετά την 

εκκαθάριση 

της 

συναλλαγής 

Έως 30 ημέρες 

μετά τη λήξη 

της ενέργειας 

Σύνολο 

yellows 
Συναλλαγή με κάρτα 

yellows για 

κάθε 1 ευρώ 

συναλλαγής 

10 90 100 

Πιστωτική & 

Προπληρωμένη 

κάρτα 

5 95 100 Χρεωστική κάρτα 

 

Για online συναλλαγές σε δόσεις με χρήση πιστωτικής κάρτας μέσω του ηλεκτρονικού 

καταστήματος mediamarkt.gr:  

Η καταχώρηση των yellows στον λογαριασμό του Μέλους, θα γίνει ως κάτωθι : 

 

  

Έως 5 ημέρες 

μετά την 

εκκαθάριση 

της κάθε 

δόσης 

Έως 30 ημέρες 

μετά τη λήξη 

της ενέργειας 

Σύνολο 

yellows 

Συναλλαγή με 

κάρτα 

yellows για 

κάθε 1 ευρώ 

συναλλαγής 

10 90 100 Πιστωτική κάρτα 

 

Γενικοί Όροι 

H συναλλαγή πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί εντός της διάρκειας της παρούσας 

ενέργειας και το ποσό θα πρέπει να εξοφληθεί με χρήση μίας πιστωτικής, χρεωστικής 

ή προπληρωμένης κάρτας της Τράπεζας Πειραιώς που συμμετέχει στο Πρόγραμμα 

Επιβράβευσης. 

Διαφορετικά το Μέλος θα συλλέξει yellows, σύμφωνα με τους ισχύοντες Όρους του 

Προγράμματος για συναλλαγές αγορών με κάρτες της Τράπεζας που συμμετέχουν 

στο Πρόγραμμα στη συνεργαζόμενη επιχείρηση, εκτός διάρκειας προωθητικών 

ενεργειών. 

Ο μέγιστος μηνιαίος αριθμός yellows που μπορεί να συλλέξει το Μέλος με χρήση 

κάρτας, σύμφωνα με τους Όρους του Προγράμματος, δεν ισχύει για τα επιπρόσθετα 

yellows που θα αποδοθούν στο πλαίσιο της προωθητικής ενέργειας. 

Η Τράπεζα Πειραιώς διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει yellows, που θα αποδοθούν 

στο πλαίσιο της προωθητικής ενέργειας, από Μέλη, εφόσον υπάρξει υπόνοια περί 

δόλιας χρήσης του Προγράμματος με σκοπό τη συλλογή και εξαργύρωση μεγάλου 

αριθμού yellows. 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την απόδοση των yellows της ενέργειας είναι τα Μέλη 

του Προγράμματος Επιβράβευσης yellow να: 



 
 

α) διατηρούν την ιδιότητα Μέλους του Προγράμματος Επιβράβευσης yellow της 

Τράπεζας κατά τη διάρκεια της ενέργειας και την ημερομηνία απόδοσης των yellows 

και  

β) πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις του Προγράμματος Επιβράβευσης yellow, 

αναφορικά με τη συλλογή και εξαργύρωση yellows. 

 

 


