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ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΝΑ FOOD CASH & CARRY
( ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ )

γενικεσ πληροφοριεσ συµπληρώνονται από το κατάστηµα
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΛΙΑΣ ΚΑΡΤΑΣ:*
KΩ∆ΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΛΑΤΗ:*

ΘΕΣΗ BARCODE

KATAΣΤΗΜΑ/ ΠΩΛΗΤΗΣ:*
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ:*

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ συµπληρώνονται από τον πελάτη
Επωνυµία:
Όνοµα:
Επώνυµο:
∆ραστηριότητα:
A.Φ.Μ.:

∆.Ο.Υ.:

Πόλη:

ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Τ.Κ.:

∆ιεύθυνση Έδρας:
Νοµός:

Xώρα:

Αριθ. ∆ιαβατηρίου:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Κινητό:

Fax:

Email:

Ο κάτωθι υπογράφων δηλώνω µε την παρούσα ότι τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί είναι αληθή και πλήρη

καρτα ENA profit συµπληρώνονται από τον πελάτη
Επιθυµώ την έκδοση της κάρτας ENA PROFIT προκειµένου να επωφεληθώ από τα πλεονεκτήµατα που σχετίζονται µε
αυτήν και έχω λάβει γνώση και αποδέχοµαι τους επισυναπτόµενους όρους.

/

/

(ηµεροµηνία)

(τόπος)

(υπογραφή - σφραγίδα)

επικοινωνια συµπληρώνονται από τον πελάτη
Επιθυµώ να λαµβάνω επικοινωνία και διαφηµιστικά µηνύµατα των κατασηµάτων της ΕΝΑ FOOD CASH & CARRY µέσω:

Τηλεφώνου:

Kινητού Τηλ:

Email:

Tαχυδροµείου:

Σε περίπτωση που στο µέλλον θέλετε να ανακαλέσετε την παρούσα έγκριση µπορείτε να απευθυνθείτε στο κατάστηµα που κάνατε την αίτησή σας.

/

/

(ηµεροµηνία)

(υπογραφή - σφραγίδα)

αποκτηστε την καρτα ενα profit
Τα καταστήµατα, υπό το σήµα ΕΝΑ FOOD CASH & CARRY
εδώ και 25 χρόνια στέκονται δίπλα στον επαγγελµατία µε άριστες υποδοµές,
ποιοτικά προϊόντα και τις καλύτερες τιµές της αγοράς.
Στο πλαίσιο της προσπάθειας να δίνουν τη µεγαλύτερη δυνατή αξία στα
χρήµατά σας και να καλύπτει τις εξειδικευµένες σας ανάγκες, σας προσφέρουν την κάρτα προωθητικών προνοµίων ΕΝΑ PROFIT!

Χρησιµοποιώντας την κάρτα σας, σε οποιοδήποτε κατάστηµα, υπό το σήµα
ΕΝΑ FOOD CASH & CARRY, οι αγορές σας αποκτούν αξία. Επωφεληθείτε
µέσα από:
• Προσφορές συλλογής πόντων σε συγκεκριµένα είδη και µάρκες
• Προσφορές πόντων για συγκεκριµένο ύψος αγορών σε επιλεγµένα
είδη ή µάρκες
Με τη συγκέντρωση 2.000 πόντων, κερδίζετε επιταγή έκπτωσης 20€,
που µπορείτε να εξαργυρώσετε στην επόµενη αγορά σας, σε οποιοδήποτε
κατάστηµα υπό το σήµα ΕΝΑ FOOD CASH & CARRY.
Χρησιµοποιήστε την κάρτα σας έξυπνα και µπείτε και εσείς στον
κόσµο των προωθητικών προνοµίων της “ΕΝΑ PROFIT” δίνοντας
επιπλέον αξία στις αγορές σας!

Οι επιταγές έκπτωσης δεν ανταλλάσσονται µε χρήµατα. ∆ίνονται από τα ταµεία και µπορούν να
εξαργυρωθούν σε όλα τα καταστήµατα υπό το σήµα ENA FOOD CASH & CARRY. Κατά την παραλαβή
και την εξαργύρωση των επιταγών έκπτωσης δεν πραγµατοποιείται έλεγχος ταυτοπροσωπείας.
ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΠΟΚΟΜΜΑ.
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ.
Σε περίτωση αλλαγής στοιχείων σας (διεύθυνση, τηλέφωνο κ.λπ.) και προκειµένου να απολαµβάνετε συνεχώς τα
πλεονεκτήµατα της κάρτας ΕΝΑ PROFIT, παρακαλούµε επικοινωνήστε µας τα νέα σας στοιχεία, χρησιµοποιώντας την Αίτηση
Αλλαγής Στοιχείων που θα βρείτε στο Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών όλων των καταστηµάτων υπό το σήµα ΕΝΑ FOOD CASH
& CARRY.

1. Η παρούσα κάρτα χορηγείται προς πελάτες χονδρικής πώλησης της εταιρείας “ΑΛΦΑ
- ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.” (εφεξής “Εταιρεία”) προκειµένου να χρησιµοποιείται
κατά την συναλλακτική σχέση του κατόχου της κάρτας στα καταστήµατα της
εταιρείας υπό το σήµα “ΕΝΑ FOOD CASH & CARRY”
2. Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να αποκτήσει την κάρτα συµπληρώνοντας την
παρούσα φόρµα εγγραφής και εφόσον πληροί και αποδέχεται τους όρους και τις
προϋποθέσεις που τίθενται από την Εταιρεία (εφεξής ο “Πελάτης”) στο παρόν. Ο
Πελάτης δηλώνει ότι τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί ανωτέρω στη φόρµα εγγραφής
είναι πλήρη και ακριβή και ότι σε περίπτωση τροποποίησής τους αναλαµβάνει την
ευθύνη να ενηµερώσει άµεσα την Εταιρεία. Ο υποψήφιος Πελάτης δεν διατηρεί καµία
απαίτηση κατά της Εταιρείας σε περίπτωση που η Εταιρεία αρνηθεί την έκδοση
κάρτας.
3. Ο Πελάτης δηλώνει και εγγυάται ότι η κύρια δραστηριότητά του, του επιτρέπει να
προβαίνει σε αγορά προϊόντων σε τιµές χονδρικής πώλησης.
4. Για την συλλογή των πόντων είναι απαραίτητη η επίδειξη της κάρτας ΕNA PROFIT στο
ταµείο.
5. Ο Πελάτης απολαµβάνει τα εκάστοτε προνόµια που ορίζονται βάσει της εµπορικής
πολιτικής της Εταιρείας σαν ανταµοιβή για την τακτική χρήση της κάρτας κατά τις
αγορές τους σε καταστήµατα της Εταιρείας “ΕΝΑ FOOD CASH & CARRY”
(”πρόγραµµα πιστότητας”). Στο πλαίσιο του προγράµµατος πιστότητας και βάσει της
εκάστοτε ισχύουσας εµπορικής πολιτικής, η Εταιρεία δύναται να ανταµείβει τον
πελάτη παρέχοντάς του “επιταγή έκπτωσης” µε συγκέντρωση συγκεκριµένου
αριθµού πόντων. Η “επιταγή έκπτωσης” εκδίδεται βάσει του αριθµού της κάρτας και
παραδίδεται στον κοµιστή αυτής, ο οποίος υπογράφει και το σχετικό παραστατικό. Η
αξία δε της “επιταγής έκπτωσης” καθορίζεται κάθε φορά από την Εταιρεία.
∆ιευκρινίζεται ότι κατά την έκδοση και παράδοση της εκάστοτε “επιταγής έκπτωσης”
τεκµαίρεται ότι ο κοµιστής της κάρτας είναι ο νόµιµος κάτοχος αυτός ή ειδικά προς
τούτο εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο καθώς η Εταιρεία δεν προβαίνει σε έλεγχο
ταυτοπροσωπίας.
6. Η “επιταγή έκπτωσης” µπορεί να εξαργυρωθεί σε επόµενες αγορές σε κατάστηµα της
Εταιρείας υπό το σήµα “ΕΝΑ FOOD CASH & CARRY” και σε καµία περίπτωση δεν
ανταλλάσσεται µε χρήµατα. Μετά την µε οποιοδήποτε τρόπο εξαργύρωση της
“επιταγής έκπτωσης”, ο Πελάτης δεν διατηρεί καµία αξίωση, υφιστάµενη ή/ και
µελλοντική, κατά της Εταιρείας.
7. Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη χρήση έκαστης “επιταγής έκπτωσης”
από την παραλαβή της και η Εταιρεία δε φέρει καµία ευθύνη έναντι του Πελάτη για
την απώλεια/ κλοπή ή παράνοµη χρήση από µη εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο.
8. Η Εταιρεία κατά την παραλαβή και εξαργύρωση της “επιταγής έκπτωσης” δε φέρει
καµία υποχρέωση να προβαίνει σε οποιοδήποτε έλεγχο ταυτοπροσωπείας και
εξουσιοδότησης.
9. Η Εταιρεία δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να αποφασίζει τη
χορήγηση ή µη Κάρτας καθώς και να ενεργοποιεί ή να απενεργοποιεί κάρτες
λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του εκάστοτε Πελάτη και την συναλλακτική του
συµπεριφορά έναντι της Εταιρείας. Επιπλέον, η Εταιρεία δύναται να προβαίνει σε
διακοπή του προγράµµατος πιστότητας χωρίς προηγούµενη ενηµέρωση των
Πελατών, καθώς το συγκεκριµένο πρόγραµµα αποτελεί µία οικειοθελή παροχή της
Εταιρείας προς Πελάτες της και οι Πελάτες δεν µπορούν να αξιώσουν οποιουδήποτε
είδους αποζηµίωση από την Εταιρεία από την ως άνω αιτία.
10. Για όσους από τους Πελάτες είναι φυσικά πρόσωπα η Εταιρεία διατηρεί αρχείο
προσωπικών δεδοµένων µε τα στοιχεία τους στο πλαίσιο της µεταξύ τους
συναλλακτικής σχέσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2472/1997, όπως εκάστοτε
ισχύει. Ο Πελάτης έχει τα δικαιώµατα ενηµέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης των
άρθρων 11, 12 και 13 του προαναφερόµενου νόµου, απευθυνόµενος µε αίτηµά του
στην Εταιρεία στην δ/νση Λ. Σπάτων 81, Γέρακας Αττικής, ΤΚ 15344.

ΓΙΑ ΤΟν πελατη

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

