Τι πρέπει να γνωρίζουν όσοι επιθυμούν να
αποκτήσουν την κάρτα μέλους “DELFIS” του
Ομίλου ΔΕΛΦΙΣ.
Η κάρτα Μέλους “DELFIS” του Ομίλου ΔΕΛΦΙΣ
σας εξασφαλίζει ειδικές εκπτώσεις και
προσφορές, παροχές και προνόμια που θα
προσφέρουν οι επιχειρήσεις εστίασης και
ψυχαγωγίας του Ομίλου ή και άλλες, με τις
οποίες ο Όμιλος ΔΕΛΦΙΣ συνεργάζεται.
Οι κάτοχοι της κάρτας αποτελούν τα μέλη του
“DELFIS GROUP”
1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΟΥΣ
1.1. Ως Μέλος του “DELFIS GROUP” μπορεί να
γίνει δεκτό οποιοδήποτε νομικό η φυσικό
πρόσωπο (άνω των 18 ετών) .
1.2.Οποιος επιθυμεί να αποκτήσει την Κάρτα
Μέλους “DELFIS”
του Ομίλου ΔΕΛΦΙΣ
συμπληρώνει τη δήλωση με τα στοιχεία που
αναγράφονται σε αυτή και αποστέλλονται
ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά ή τηλεομοιοτυπικά
στις διευθύνσεις του Ομίλου.
1.3. Η δήλωση εγγραφής Μέλους αποτελεί
τεκμήριο ότι ο δηλών γνωρίζει και αποδέχεται
πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους που
ρυθμίζουν τα δικαιώματα του ως κάτοχος της
κάρτας. Ο Όμιλος έχει την δυνατότητα να μην
αποδεχθεί τη δήλωση εγγραφής.
1.4. Ο Όμιλος ΔΕΛΦΙΣ αφού προβεί στην
επαλήθευση
των
στοιχείων
του
ενδιαφερόμενου να αποκτήσει την κάρτα
Μέλους, εκδίδει την αντίστοιχη κάρτα την
αποστέλλει στο Μέλος και συγχρόνως τον
καταχωρεί στο αρχείο Μελών της “DELFIS
GROUP”.
1.5. Η ημερομηνία εγγραφής Μέλους θα
θεωρείται η ημερομηνία έκδοσης της κάρτας
από τον Όμιλο. Από την ημερομηνία αυτή το
Μέλος θα δικαιούται τις ειδικές παροχές και
προνόμια που του παρέχει η εγγραφή του στο
“DELFIS GROUP”.
1.6. Το Μέλος έχει την υποχρέωση να
επιδεικνύει την Κάρτα πριν από κάθε χρήση,
για να τυγχάνει τις παροχές και τα προνόμια
όπως αυτά έχουν συμφωνηθεί μεταξύ του

Ομίλου και των
επιχειρήσεων.

συνεργαζόμενων με αυτόν

1.7. Το Μέλος υποχρεούται να ακολουθεί τους
συνήθεις κανόνες λειτουργίας κάθε χώρου
καθώς και τις οριζόμενες από τις
συνεργαζόμενες επιχειρήσεις προϋποθέσεις
κρατήσεων, τήρησης ωραρίων, κ.λπ.. .

2. ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ
2.1. Η κάρτα Μέλους της “DELFIS GROUP”
είναι αυστηρά προσωπική, ανεκχώρητη και
αμεταβίβαστη
σε
οποιονδήποτε
τρίτο
και παρέχει στον κάτοχο τα δικαιώματα και
προνόμια τα οποία θα ισχύουν κάθε φορά
σύμφωνα με το εν λόγω πρόγραμμα.
2.2. Η κάρτα Μέλους θα αποστέλλεται στη
δηλωθείσα διεύθυνση μέσω ταχυμεταφοράς η
θα παραδίδεται αυτοπροσώπως στο Μέλος.
2.3. Η κάρτα Μέλους δεν είναι πιστωτική ή
χρεωστική και ως εκ τούτου ο κάτοχος-Μέλος,
με την εμφάνισή της, δεν μπορεί να προβεί σε
εμπορικές
ή
χρηματικές
συναλλαγές.
Οι παρεχόμενες προσφορές και προνόμια δεν
μπορούν να εξαργυρωθούν
με χρήματα
2.4. Κάθε κάρτα είναι και παραμένει ιδιοκτησία
του Ομίλου ΔΕΛΦΙΣ. Δεν επιτρέπεται στο
Μέλος να δανείζει ή να παραχωρεί τη χρήση
της κάρτας Μέλους σε οποιοδήποτε τρίτο
πρόσωπο, μπορεί όμως
ο ίδιος να την
χρησιμοποιεί για απεριόριστο αριθμό ατόμων.
2.5. Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας, το
Μέλος τη δηλώνει
στις διευθύνσεις του
Ομίλου ΔΕΛΦΙΣ και υποβάλλει αίτηση για
έκδοση νέας κάρτας.
3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Το Μέλος αναγνωρίζει, αποδέχεται και δηλώνει
ανεπιφύλακτα ότι τα στοιχεία που δηλώνει για
την απόκτηση της κάρτας Μέλους είναι αληθή
και ο Όμιλος Δελφίς μπορεί να τα
χρησιμοποιήσει αποκλειστικά και μόνο για τις
ανάγκες που απαιτούνται για τις παρεχόμενες
υπηρεσίες προς τα μέλη του. Τα στοιχεία των
μελών είναι εμπιστευτικά και τηρούνται από
τον Όμιλο ΔΕΛΦΙΣ σε ειδικό αρχείο .
4. ΠΡΟΝΟΜΙΑ-ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΡΤΑΣ
4.1
Οι παροχές BONUS ΣΕ
ΕΥΡΩ σε
καταναλώσεις είναι ανάλογα με τους πόντους

που συγκεντρώνουν ανά ημερολογιακό έτος
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΝΤΩΝ

BONUS ΣΕ ΕΥΡΩ

300
600
1000
2500
(αντιστοιχία ΠΟΝΤΩΝ- BONUS)

45
100
160
500

4.2 Όλοι οι κάτοχοι καρτών είναι Μέλη του
“DELFIS
GROUP”
και
εφόσον
έχουν
συγκεντρώσει τουλάχιστον 1800 πόντους ανά
ημερολογιακό έτος, θα συμμετέχουν στην
ετήσια κλήρωση για έχτρα που θα
πραγματοποιείται το τρίτο δεκαήμερο του
Ιανουαρίου του επομένου έτους. Το BONUS
θα γνωστοποιείται στους κατόχους μέσω
ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας
έως
10
Ιανουαρίου.
4.3. Το Μέλος έχει την ευχέρεια να ζητήσει
από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις του
Ομίλου
την
ικανοποίηση
προσωπικών
επιθυμιών ή επαγγελματικών αναγκών σχετικές
με το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών .
4.4 Το Μέλος μπορεί να απολαμβάνει τις
ειδικές
προσφορές
που θα
του
κοινοποιούνται
μέσω ταχυμεταφοράς ή
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας καθ' όλην τη
διάρκεια του έτους.
5. ΣΥ ΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Η κάρτα Μέλους “DELFIS GROUP” ισχύει για
καταναλώσεις στις παρακάτω επιχειρήσεις:
5.1. Στο Mare Marina Restaurant Exclusive bar
στην μαρίνα Φλοίσβου Κτίριο 6 Παλαιό
Φάληρο Τηλέφωνο: 210 9822220
5.2. Στο Αθηναίων Πολιτεία Restaurant-CoffeeBar Ακάμαντος 1 & Αποστόλου Παύλου,
Θησείο Τηλέφωνο: 210 341 3795

6. ΣΥΓΚΕΝΡΩΣΗ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ BONUS.
Tο σύνολο των πόντων υπολογίζονται από τις
καταναλώσεις που πραγματοποιούνται εντός
ενός ημερολογιακού έτους και εξαργυρώνονται
το αργότερο έως τέλος Φεβρουαρίου του
επόμενου έτους.
7 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ-ΟΡΩΝ

Κάθε είδος τροποποίησης στις παροχέςόρους της κάρτας θα κοινοποιείται άμεσα
στους κατόχους.

