
TELL PANDORA FEBRUARY TERMS AND CONDITIONS  

*Όροι και προυποθέσεις: 

1. Ο διαγωνισμός ξεκινάει τη 01/11/2016 μέχρι 30/11/2016 και η ανακοίνωση των νικητών θα γίνει στις 
01/12/2016.  

2. Θα υπάρξει 1 κλήρωση με 1 νικητή.  
3. Ο νικητής θα κερδίσει ένα ταξίδιωτικό πακέτο για Αθήνα για 2 άτομα. 
4. Το ταξιδιωτικό πακέτο περιλαμβάνει 2 αεροπορικά εισιτήρια για Λάρνακα – Αθήνα- Λάρνακα με διαμονή για 

2 βράδια σε ξενοδοχείο 3* ή 4*, σε δίκλινο δωμάτιο στην Αθήνα, φόρους αεροδρομίων και επίναυλο 

καυσίμων και 1 χειραποσκευή ανά επιβάτη. 
5. Το ταξίδιωτικό πακέτο δεν ανταλλάσσονται με χρήματα, credit notes ή gift vouchers κλπ. 

6. Το ταξιδιωτικό πακέτο δεν μεταβιβάζεται σε άλλα πρόσωπα. 

7. Σε περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα το οποίο καθιστά την πραγματοποίηση του ταξιδιού 

αδύνατη (π.χ. ματαίωση πτήσεων από την αεροπορική εταιρεία, overbooking ξενοδοχείων κλπ), η Xenos 

Travel δικαιούται να παρέχει στο νικητή/τρια του διαγωνισμού άλλο παρόμοιο προϊόν ίδιας αξίας.  

8. Για το πιο πάνω ταξιδιωτικό πακέτο εξαιρούνται οι περίοδοι Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και Πάσχα. 

9. Το πιο πάνω ταξιδιωτικό πακέτο ισχύει μέχρι τις 31/05/2017  

10. Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στην κλήρωση για το ταξίδι είναι η καταχώριση του τυχερού 
κωδικού στην ιστοσελίδα www.tellpandora.com και η συμπλήρωση ερωτηματολογίου με αξιολόγηση της 
εμπειρίας του πελάτη στα Αρτοζαχαροπλαστεία Πανδώρα. Επίσης, απαραίτητο στοιχείο είναι η 
συμπλήρωση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου του πελάτη για να γίνει εφικτή η επικοινωνία 
μαζί του. 

11. Ο κωδικός βρίσκεται στην απόδειξη που λαμβάνει ο πελάτης με οποιαδήποτε αγορά στα 
Αρτοζαχαροπλαστεία Πανδώρα. 

12. Η καταχώριση του κωδικού στην προαναφερθείσα ιστοσελίδα πρέπει να γίνεται εντός 7 ημερών, 
διαφορετικά ο κωδικός ακυρώνεται. 

 

Terms and conditions  

1. Our Competition begins 01/11/2016 and ends 30/11/2016. The winner will be announced on the 

01/12/2016. 

2. The winner will win a holiday package to Athens for 2 people 

3. The holiday package includes 2 air tickets for Larnaca – Athens – Larnaca, a 2-night stay at a hotel 3* or 4* 

hotel, double-bed room in Athens, airport taxes and fuel surcharge and 1 hand luggage per passenger. 

4. The holiday package cannot be exchanged for cash, credit notes or gift vouchers etc. 

5. The holiday package is not transferable to other people rather than the winner and one guest. 

6. If any problem arises which makes the trip impossible (eg. cancellation of flights by the airline, hotel 

overbooking etc.), Xenos Travel is entitled to provide the winner another similar product of the same value. 

7. For the above trip the periods of Christmas, New Year and Easter are excluded. 

8. The above trip is valid until 05/31/2017 

9. To participate in our holiday draw you must register your unique code in our www.tellpandora.com website 

page and answer our Pandora Bakeries questionnaire to evaluate your customer experience. It is essential 

to submit your contact details and email or telephone number, so that we may contact you via phone or email 

to confirm your enrolment and submission in our holiday draw. 

10. Your personal unique code can be found on any of your Pandora Bakeries receipt. 

11. You must enter your personal unique code (found on your receipt) on our tellpandora.com website page 

within 7 days, otherwise your code is void. 

 

http://www.tellpandora.com/
http://www.tellpandora.com/

