
Όροι Προωθητικής Ενέργειας " FACTORY OUTLET & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ISIC"  

1. Αντικείμενο της Προωθητικής Ενέργειας. Η εταιρία με την επωνυμία «Folli Follie 
Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία» που εδρεύει στον Αγ. Στέφανο Αττικής, 
23ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας (εφεξής ο «Εταιρεία») διοργανώνει μία προωθητική 
ενέργεια (εφεξής η «Ενέργεια») με τον τίτλο "FACTORY OUTLET & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ISIC", βάσει των κατωτέρω όρων. 

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στην Ενέργεια. Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε φυσικό πρόσωπο 
με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, το οποίο είναι μέλος του προγράμματος επιβράβευσης 
αγορών "Check In & Win" (εφεξής "Check In & Win"), το οποίο διατηρεί η Εταιρεία και αφορά 
τους πελάτες των εκπτωτικών πολυκαταστημάτων Factory Outlet (επί της οδού Πειραιώς και 
στο Εμπορικό Πάρκο του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών), έχοντας αποδεχθεί τους «Όρους και 
Προϋποθέσεις» του Check In & Win (οι οποίοι είναι αναρτημένοι στην 
ιστοσελίδα www.factoryoutlet.gr) και αφού ενεργοποιήσει την προσωπική του κάρτα Check In 
& Win και δηλώσει τα προσωπικά του στοιχεία. Άρνηση του συμμετέχοντα να εγγραφεί στο 
Check In & Win του αφαιρεί το δικαίωμα να λάβει το Δώρο της προωθητικής 
ενέργειας. Διευκρινίζεται ότι οι Όροι και Προϋποθέσεις του Check In & Win εφαρμόζονται 
αναλογικά και στην παρούσα Ενέργεια. 

3. Αποκλεισμός Συμμετεχόντων. Πέραν των αναφερομένων στον όρο (2), από την 
Ενέργεια αποκλείεται όποιος προβεί σε κατάχρηση καθ' οιονδήποτε τρόπο της Ενέργειας, 
των παρόντων όρων ή / και των Όρων και Προϋποθέσεων του Check In & Win. 

4. Διάρκεια της Ενέργειας. Ως διάρκεια διεξαγωγής της Ενέργειας συνολικά ορίζεται το 
χρονικό διάστημα από την 19 Φεβρουαρίου 2018 έως και την 19 Αυγούστου 2018. 
Οποιαδήποτε συμμετοχή εκτός αυτών των χρονικών ορίων δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν 
μπορεί να οδηγήσει στην λήψη του Δώρου.  

5. Συμμετοχή στην Ενέργεια . Η διαδικασία για τη συμμετοχή στην Ενέργεια είναι η εξής: 

Εφόσον ο πελάτης, κατέχει την φοιτητική ταυτότητα ISIC, με την επίδειξη του στα 
συμμετέχοντα περίπτερα, έχει τη δυνατότητα να λάβει την ειδική έκπτωση αξίας έως -
20%.  Τα « Συμμετέχοντα Περίπτερα» είναι: ACCESSORIZE, ADAMS SHOES, ADMIRAL, 
YES SHOES, ALOUETTE, AMERICANINO, ANASTASIADIS OPTICA STORES, APPLE 
BOXER, BATTERY, BODY ACTION, BODYTALK, BROOKS BROTHERS, BSB, CAMEL 
ACTIVE, CHIP & CHIP, COLLECTIVE, DAS HOME, DORS, EDWARD JEANS, FACTORY 
SPORTS, FOLLI FOLLIE, FRATELLI PETRIDI, FUNKY BUDHA, HAMPTONS, HUMMEL, 
KOZEE, VF, LINEA IMPORTS, LINKS OF LONDON, LYNNE, MARTIN & CO., MAXIN, 
ROLLMANN, SAM 0-13, SAMSONITE, SMART CASUAL, TOI MOI, ZIC ZAC, FOOD 
FACTORY, EVEREST,  

6. Όροι χρήσης έκπτωσης με την φοιτητική ταυτότητα ISIC. 

Κάτοχοι ελληνικού αριθμού κινητής τηλεφωνίας: Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή 
και χρήση του ηλεκτρονικού κουπονιού για τους κατόχους αριθμού ελληνικού παρόχου 
κινητής τηλεφωνίας, είναι η εγγραφή στο πρόγραμμα επιβράβευσης Check In & Win του 
Factory Outlet. Το ηλεκτρονικό κουπόνι ενεργοποιείται στην Reception των Factory Outlet, με 
την επίδειξη του email που φέρει τον ηλεκτρονικό κωδικό. Με την ολοκλήρωση της 
ενεργοποίησης, ο δικαιούχος λαμβάνει sms στο κινητό, το οποίο έχει δηλώσει στο πλαίσιο 
του Check In & Win, με το ηλεκτρονικό κουπόνι, με την μορφή 13ψήφιου barcode EAN13, το 
οποίο του δίνει δικαίωμα σε έκπτωση 10% στα Συμμετέχοντα Περίπτερα, όπως αυτά 
ορίζονται στον όρο 5. Για την εξαργύρωση του κουπονιού απαιτείται η επίδειξη του sms στο 
ταμείο. 

Κάτοχοι αλλοδαπού αριθμού κινητής τηλεφωνίας: Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν είναι 
κάτοχος αριθμού ελληνικού παρόχου κινητής τηλεφωνίας, δηλαδή δεν έχει τη δυνατότητα 

http://www.factoryoutlet.gr/


εγγραφής στο πρόγραμμα Check In & Win, τότε θα πηγαίνει απευθείας στα Συμμετέχοντα 
Περίπτερα κι εκεί, με την επίδειξη του email που φέρει τον ηλεκτρονικό κωδικό (το οποίο 
ισχύει στην συγκεκριμένη περίπτωση ως ηλεκτρονικό κουπόνι), θα απολαμβάνει της 
επιπλέον έκπτωσης έως -20%. 

Η φοιτητική ταυτότητα ISIC έχει ισχύ μόνο για την ημερομηνία που έχει ενεργοποιηθεί και 
ισχύει για όσες αγορές πραγματοποιηθούν εντός της ημερομηνίας ισχύος της συνεργασίας 
Factory Outlet με την φοιτητική ταυτότητα ISIC.  

H χρήση της κάρτας ISIC γίνεται αποκλειστικά στα καταστήματα Factory Outlet Πειραιώς και 
Αεροδρομίου, στα Συμμετέχοντα Περίπτερα (όπως αυτά ορίζονται στον όρο 5). 

Το κουπόνι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με οποιοδήποτε άλλο κουπόνι, 
δωροεπιταγή, προσφορά (εμπορεύματα με έκπτωση 70% και άνω από την αρχική) ή 
προωθητική ενέργεια. 

Οι αναλυτικοί όροι της προωθητικής ενέργειας βρίσκονται και στις reception των Factory 
Outlet. 

7. Προσωπικά Δεδομένα. Για τη διενέργεια της Ενέργειας δεν απαιτείται η συγκέντρωση 
προσωπικών δεδομένων, πέραν αυτών που δηλώνονται στο πλαίσιο του Check In & Win. 

8. Ανάκληση - Τροποποίηση Όρων. Η Εταιρεία δικαιούται να ανακαλέσει την παρούσα 
Ενέργεια ή / και να τροποποιήσει τους παρόντες όρους κατά την διακριτική της ευχέρεια, με 
ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης / τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της ανάρτησης της 
αλλαγής στην σελίδαwww.factoryoutlet.gr. 

9. Αποδοχή των όρων. Με την συμμετοχή στην Ενέργεια είναι αυτονόητο ότι κάθε 
συμμετέχων έχει διαβάσει τους παρόντες όρους, τους γνωρίζει και τους αποδέχεται πλήρως 
και ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους, παραιτούμενος από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση 
κατά της Εταιρείας. Για κάθε πληροφορία αναφορικά με την Ενέργεια ή / και τους παρόντες 
όρους, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Εταιρεία στο τηλέφωνο: 210 - 3541800 ή μέσω της 
διεύθυνσης e-mail: factory-airport@ffgroup.gr 

10. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δικαιοδοσία: Η Ενέργεια και οι παρόντες όροι διέπονται από το 
ελληνικό δίκαιο και κάθε (συμβατική ή εκ του νόμου) διαφορά πηγάζουσα από ή σχετική με 
τους παρόντες όρους υπάγεται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της πόλεως 
των Αθηνών. 
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