
Όροι & Προϋποθέσεις Παιχνιδιού Spin & Win 

1. Αντικείμενο  

Στα πλαίσια των ενεργειών για το Euro 2021 δημιουργήθηκε το παιχνίδι’Spin & Win’ μέσω της 

εφαρμογής ‘Stick & Win’, όπου ο πελάτης γυρίζει τον τυχερό τροχό και έχει την ευκαιρία να 

κερδίσει πλούσια δώρα   

2. Τρόπος συμμετοχής στο παιχνίδι  

Δικαίωμα συμμετοχής στο παιχνίδι έχουν όσοι πελάτες κάνουν αγορές €50 και άνω σε μια 

απόδειξη αλλά παράλληλα σκανάρουν την εφαρμογή stick & win κατά το check out. Δικαιούται 

επίσης κάποιος που πραγματοποιεί αγορές άνω των €50 από το διαδικτυακό κατάστημα 

Αλφαμέγα αφότου έχει δώσει τα σωστά στοιχεία του για την εφαρμογή ‘Stick & Win’ πριν την 

ολοκλήρωση της παραγγελίας. Εξαιρούνται οι αγορές από οποιαδήποτε άλλη σελίδα 

διαδικτυακού ψωνίσματος.  

 

3. Διάρκεια του παιχνιδιού 

Το παιχνίδι αρχίζει από τις 07/06/21 και θα διαρκέσει μέχρι τις 18/07/21. Μετά τη διάρκεια 

αυτή, το δικαίωμα για ‘Spin’ στην εφαρμογή θα εξαφανίζεται.  

4. Δώρα 

1    Αυτοκίνητο KIA STONIC 
10 τηλεοράσεις SAMSUNG 50’’ 
10 XIAOMI MOP PRO 
6 Kayak διπλά 
Διαμονές για 2 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Elysia Park 
Δωροεπιταγές αξίας €30 για τα εστιατόρια Wagamama 
Δωροεπιταγές αξίας €30 για το εστιατόρια Jamie’s Italian 
Δωροεπιταγές αξίας €20 από τα Beauty Line 
Παγωτά Ben & Jerrys 
Εκπτωτικό κουπόνι 10% για όλες τις τηλεοράσεις από τα καταστήματα Electroline  
Εκπτωτικό κουπόνι 15% για συσκευές ήχου από τα καταστήματα Electroline 
Εκπτωτικό κουπόνι 15% για κρατήσεις στο ξενοδοχείο Elysia Park 

 

• Οι νικητές του παιχνιδιού δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής του δώρου με χρήματα ή με 

άλλα δώρα 

• Όσο αφορά τις ημερομηνίες ισχύς για κάθε δώρο, θα αναγράφονται ξεχωριστά στην κάθε 

περίπτωση στην εφαρμογή Stick & Win 

• Για πληροφορίες σχετικά με κουπόνια συνεργατών παρακαλώ όπως επικοινωνείτε με τον 

εκάστοτε συνεργάτη 

• Όπου χρειάζεται η επικοινωνία με τα κεντρικά γραφεία για παραλαβή του δώρου, η 

τελευταία ημερομηνία για διευθέτηση παραλαβής δώρου ορίζεται η 31η Ιουλίου 2021 

 

 

 



5. Άλλοι ειδικοί όροι: 

Elysia Park: 
Η έκπτωση δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλη προσφορά 
Εξαιρείται ο μήνας Αύγουστος  
Ελάχιστη διάρκεια κράτησης τα 3 βράδια 
Ο κωδικός έκπτωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί τηλεφωνικώς ή για διαδικτυακές κρατήσεις  
απευθείας στη σελίδα τους  
 
Electroline: 
Χρησιμοποιήστε τον κωδικό που σας δόθηκε από το παιχνίδι Spin & Win και δώστε τον σε 
οποιοδήποτε κατάστημα Electroline 
Ο κωδικός έκπτωσης ισχύει και για διαδικτυακές αγορές  
Ισχύει ένα κουπόνι ανά τεμάχιο  
 
Ben & Jerrys: 
Ο πελάτης δικαιούται ένα από τα 2 παγωτά ΔΩΡΕΑΝ αφού σκανάρει κατά το check out του από το 
κατάστημα το σχετικό QR code που σας δόθηκε από το πρόγραμμα Spin & Win 
Σε περίπτωση που αγοράσει 2 τεμάχια θα πάρει την κανονική τιμή ραφιού στο 2ρο προϊόν  
 
Wagamama: 
Χρησιμοποιήστε τον κωδικό που σας δόθηκε από το παιχνίδι Spin & Win για dine-in σε ένα από τα 
εστιατόρια 
Η εξαργύρωση ισχύει μέχρι 10/08/21 
 
Jamie’s Italian: 
Χρησιμοποιήστε τον κωδικό που σας δόθηκε από το παιχνίδι Spin & Win για dine-in στο εστιατόριο 
Η εξαργύρωση ισχύει μέχρι 10/08/21 
 
Beauty Line: 
Ισχύουν οι όροι που αναγράφονται στο κουπόνι  


