
 
 

Ημερομηνία / Τόπος: …………………………………………………………. Yπογραφή: ………………..………………… 
 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ & ΧΡΗΣΗΣ 
   

Η εταιρία με το διακριτικό τίτλο Pasakaleris διαθέτει την ειδική κάρτα προνομίων με την επωνυμία « Pas Card Club».  
Ο κάτοχος της κάρτας απολαμβάνει ειδικές εκπτώσεις, προνόμια, ωφελήματα και  κίνητρα. Τα μέλη και κάτοχοι της κάρτας Pas Card Club μπορούν να απευθύνονται 
στις συμβεβλημένες, με την εταιρία, επιχειρήσεις παροχής αγαθών και υπηρεσιών, που σχετίζονται με το τροχόσπιτο, το αυτοκινούμενο και το κάμπινγκ, προκειμένου να 
απολαμβάνουν τις παρεχόμενες εκπτώσεις, προνόμια, ωφελήματα κλπ. 
Η χρήση της κάρτας Pas Card Club συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι το μέλος και κάτοχος της κάρτας γνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρακάτω όρους, 
αποδεχόμενος πλήρως ότι αυτοί οι όροι ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του κατόχου της κάρτας  «Pas Card Club», ενώ η κατοχή κάρτας εν ισχύ, παρέχει 
στον κάτοχο το δικαίωμα να κάνει χρήση όλων των χορηγούμενων εκπτώσεων, προνομίων, ωφελημάτων κλπ.  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΡΤΑΣ (ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ) 
1.Κάτοχος της κάρτας Pas Card Club, μπορεί να γίνει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο άνω των 18 ετών, μετά από σχετική αίτησή του προς την Εταιρία και η Εταιρία 
διατηρεί το δικαίωμα να αποδέχεται ή να απορρίπτει κατά την απόλυτη αυτής κρίση, κάθε αίτηση υποψήφιου κατόχου.  
2.Η αίτηση μπορεί να γίνει από τον ίδιο τον υποψήφιο διαμέσω του δικτύου των συνεργατών της Εταιρίας. Εφόσον η αίτηση γίνει από τον ίδιο τον υποψήφιο κάτοχο η 
κάρτα Pas Card Club θα την παραλάβει από τον συνεργάτη ή από την Pasakaleris, άμεσα και σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ημέρα υποβολής της αίτησης. Η 
κάρτα δεν έχει ημερομηνία λήξεως.  
3. Η κάρτα είναι δωρεάν. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ Pas Card Club. 
1.Η ιδιότητα του κατόχου της κάρτας Pas Card Clubκαι κάθε εν γένει δικαίωμα που απορρέει από την κατοχή της, είναι αυστηρά προσωπική, ανεκχώρητη και 
αμεταβίβαστη σε οποιονδήποτε τρίτο και απαγορεύεται ρητά στον κάτοχο να δανείζει την κάρτα, την παραχωρεί, εκχωρεί κλπ σε όποιο τρίτο πρόσωπο. Ο κάτοχος της 
κάρτας Pas Card Club, θα δικαιούται να απευθύνεται στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις μόνον για την κάλυψη αναγκών του αναγραφόμενου στην κάρτα. 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ  
PASAKALERIS CARD CLUB 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΙΤΗΤΗ 

Όνομα*: 
 

Επώνυμο*:  

Τ.Κ. Πόλη *: 
 

Οδός*: 
 

Ημερομηνία γεννήσεως*: 
 

Επάγγελμα: 

Χώρα*: 
 

Σταθερό Τηλέφωνο: 

Κινητό*: Ηλ. Διεύθυνση*: 
 

*  Υποχρεωτικά πρέπει να συμπληρωθούν 

************ Αριθμός Κάρτας:  5102 0912 2219  _   _   _   _  ************ 

Με την εγγραφή σας μπαίνετε αυτόματα στο newsletter του Pasakaleris club για την καλύτερη 
δυνατή σας ενημέρωση σε νέα προνόμια και προσφορές.  
 

Με την υποβολή αυτής της αίτησης εγγραφής αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα τους 
επισυναπτόμενους όρους που ρυθμίζουν την λειτουργία του προγράμματος προνομίων 
Pasakaleris Card Club.  

 

Κάνετε διακοπές με  Τροχόσπιτο    Aυτοκινούμενο    Tροχοσκηνή    Σκηνή    Άλλο 

Κάνετε διακοπές σε  Ιδιόκτητο χώρο    Κάμπιγνκ    Εν κινήσει 

Ποια εταιρία τροχοσπίτων σας είναι η πιο γνωστή: ……………………………………………………………………. 

Ποια εταιρία κατασκευής αξεσουάρ σας είναι η πιο γνωστή: ………………………………………………….… 

Σε ποια θέματα θέλετε να ενημερώνεστε: ………………………………………………………………………………... 

Δικές σας παρατηρήσεις/ επισημάνσεις: …………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



2.Προκειμένου ο κάτοχος της κάρτας Pas Card Club να απολαύσει τις εκπτώσεις, προνόμια κλπ της χρήσης της κάρτας, πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι 
προϋποθέσεις: α)να έχει την κάρτα μαζί του και τη ταυτότητα β)να μην έχει ανασταλεί η χρήση της, γ)η σύμβαση συνεργασίας μεταξύ της Εταιρίας και της 
συνεργαζόμενης επιχείρησης να είναι εν ισχύ. Ο κάτοχος της κάρτας υποχρεούται να επιδείξει την κάρτα στη συνεργαζόμενη επιχείρηση πριν την παροχή των 
υπηρεσιών της επιχείρησης, άλλως η συνεργαζόμενη επιχείρηση υποχρεούται να αρνηθεί την προσφορά-χορήγηση της έκπτωσης, προνομίου, παροχής κλπ. 
Ο κάτοχος υποχρεούται επίσης να παραδίδει στη συνεργαζόμενη επιχείρηση την κάρτα του Pas Card Club, κάθε φορά που επισκέπτεται κάποια συνεργαζόμενη 
επιχείρηση.  
3.Ο κάτοχος της κάρτας υποχρεούται, μέσα στα πλαίσια των συναλλακτικών ηθών, να επικοινωνεί εκ των προτέρων με τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις για ραντεβού, 
προσυνεννοήσεις κλπ, εφόσον αυτό επιβάλλεται από το αντικείμενο των εργασιών και των υπηρεσιών που θα λάβει, να ακολουθεί τους συνήθεις κανόνες λειτουργίας και 
το ωράριο λειτουργίας των συνεργαζομένων επιχειρήσεων κλπ. 
4.Ο κάτοχος της κάρτας είναι υποχρεωμένος να συνεργάζεται με την Εταιρία, εφόσον αυτή επικοινωνήσει μαζί του προς επαλήθευση των προσωπικών του στοιχείων ή 
για την παροχή συμπληρωματικών στοιχείων και πληροφοριών, προς διευκόλυνση των εργασιών της Εταιρίας. 
5.Ο κάτοχος αναγνωρίζει ότι η κάρτα Pas Card Club είναι ιδιοκτησία της Εταιρίας και αναλαμβάνει την υποχρέωση να την επιστρέψει αμέσως μόλις τη ζητήσει η Εταιρία. 
6.Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας, ο κάτοχος υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την εταιρία, ώστε να ακυρωθεί η κάρτα. Στην περίπτωση αυτή (απώλειας) το μέλος 
υποβάλλει νέα αίτηση και εκδίδεται νέα κάρτα. Σε περίπτωση φθοράς ή καταστροφής της κάρτας, ο κάτοχος θα παραλαμβάνει νέα προς αντικατάσταση της φθαρμένης,  
χωρίς δική του επιβάρυνση, εφόσον παραδώσει στην Εταιρία την κατεστραμμένη ή φθαρμένη κάρτα.  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 
ΚΑΡΤΑ-ΙΔΙΟΤΗΤΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΛΗΞΗ-ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΑΚΥΡΩΣΗ 
1.Ο κάτοχος της εκπτωτικής κάρτας Pas Card Club,  θα μπορεί να απολαμβάνει από συγκεκριμένες και συνεργαζόμενες με την Εταιρία, επιχειρήσεις, τις εκπτώσεις, 
προνόμια, παροχές κλπ όπως αυτά συμφωνούνται μεταξύ της Εταιρίας και των συνεργαζόμενων με αυτήν επιχειρήσεων και θα γνωστοποιούνται σε αυτόν εγκαίρως 
από την εταιρία μέσω της ιστοσελίδας www.pasakaleris.com,  ή μέσω αποστολής ενημερωτικών e-mail από την εταιρία. Η κάρτα που  δίδεται στον κάτοχο δεν είναι 
πιστωτική ή χρεωστική και ο κάτοχος αυτής δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση, ήτοι ακόμη κι αν δεν κάνει χρήση των ειδικών εκπτώσεων για τον οποιοδήποτε λόγο και 
ανεξαρτήτως υπαιτιότητάς του, να αξιώσει την καταβολή χρημάτων έναντι των παρασχεθεισών ή μη, από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, υπηρεσιών.  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 
ΛΗΞΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
1.Ο κάτοχος πλην του δικαιώματος ακύρωσης της κάρτας, υπό τις προϋποθέσεις και τις διατυπώσεις, ουδένα δικαίωμα καταγγελίας του προγράμματος χρήσης της 
εκπτωτικής κάρτας Pas Card Club διατηρεί. 
2.Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς οποιονδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης, γνωστοποιώντας πάντοτε την όποια τροποποίηση χωρίς 
υπαίτια καθυστέρηση στους κατόχους διαμέσω της ιστοσελίδας της www.pasakaleris.com. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  
Ο κάτοχος της κάρτας γνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι: 
1.H Eταιρία έχει συνάψει συμφωνίες με συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, όπως συνεργεία, εταιρίες, κάμπινγκ κλπ. που παρέχουν εκπτώσεις, προνόμια κλπ στους κατόχους 
της κάρτας Pas Card Club. 
2.Ο κάτοχος της κάρτας ενημερώνεται για τις εκπτώσεις, προνόμια, ωφελήματα που παρέχονται αποκλειστικά και μόνον από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, καθώς και 
το είδος και την ονομασία της συνεργαζόμενης επιχείρησης, μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρίας www.pasakaleris.com, που ορίζεται στην παρούσα, ως ο πλέον 
ενδεδειγμένος και πρόσφορος τρόπος ενημέρωσης του κατόχου της κάρτας, τον οποίο και αποδέχεται, ενώ η Εταιρία δύναται να ενημερώνει τα μέλη της και με άλλους 
τρόπους, όπως η αποστολή ενημερωτικών φυλλαδίων, ενημερωτικών e-mail, καταλόγου κλπ.  Με τον ίδιο τρόπο θα ενημερώνεται ο κάτοχος της κάρτας και για τη 
διακοπή συνεργασίας με κάποια συνεργαζόμενη επιχείρηση ή για την προσθήκη νέας συνεργαζόμενης επιχείρησης, ενώ ρητώς αναφέρεται ότι η Εταιρία δεν φέρει 
ευθύνη για το χρόνο παραμονής οποιασδήποτε επιχείρησης στο πρόγραμμα της κάρτας Pas Card Club.  
3.Ο κάτοχος αναγνωρίζει και αποδέχεται ρητώς ότι η κάθε μία συνεργαζόμενη επιχείρηση είναι μόνη και ολοκληρωτικά υπεύθυνη και υπόλογη για τις εκπτώσεις και 
προσφορές που η ίδια χορηγεί στον κάτοχο της κάρτας και για τη διαθεσιμότητα αυτών, ως αυτές (εκπτώσεις κλπ) αναρτώνται στην ιστοσελίδα www.pasakaleris.com, 
της Εταιρίας μη έχουσης και μη φέρουσας καμία ευθύνη για την αλήθεια ή ορθότητα και πληρότητα των παρεχομένων από τη συνεργαζόμενη επιχείρηση, εκπτώσεων, 
παροχών κλπ. 
4.Ο κάτοχος της κάρτας αναγνωρίζει και αποδέχεται ρητώς ότι η κάθε μία συνεργαζόμενη επιχείρηση είναι μόνη και ολοκληρωτικά υπεύθυνη και υπόλογη για τις 
παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες, τις τιμές αναφοράς, τις χρεώσεις, τους τιμοκαταλόγους κλπ που χρησιμοποιεί  και τις οποίες οφείλει μόνη αυτή (η συνεργαζόμενη 
επιχείρηση) να γνωστοποιεί στον κάτοχο της κάρτας,  της Εταιρίας μη έχουσης και μη φέρουσας καμία ευθύνη για την αλήθεια ή ορθότητα και πληρότητα των 
παρεχομένων από τη συνεργαζόμενη επιχείρηση, πληροφοριών, τιμοκαταλόγων, παρεχόμενων υπηρεσιών κλπ. 
5.Ο κάτοχος αναγνωρίζει και αποδέχεται ρητώς ότι όλες οι πληροφορίες, υπηρεσίες, εκπτώσεις, προσφορές κλπ που χορηγούν οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και που 
καταχωρούνται στην ιστοσελιδα  
www.pasakaleris.com ή εμπεριέχονται σε διαφημιστικά ή ενημερωτικά φυλλάδια της Εταιρίας, καταγράφονται και καταχωρούνται από τις ίδιες τις συνεργαζόμενες 
επιχειρήσεις ή βασίζονται σε δεσμεύσεις, υποσχέσεις ή ακόμη και πληροφορίες που δίνουν οι ίδιες οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και αυτές, ήτοι οι συνεργαζόμενες 
επιχειρήσεις είναι μόνες και αποκλειστικά υπεύθυνες για το είδος, την πληρότητα, την ορθότητα των πληροφοριών και δεσμεύσεών τους, της Εταιρίας μη έχουσης καμία 
απολύτως ευθύνη για τα ανωτέρω. 
6.Ο κάτοχος αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η Εταιρία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν αθέτηση υποχρέωσης εκ μέρους της συνεργαζόμενης επιχείρησης, 
αναγνωρίζει από τούδε ότι η συνεργαζόμενη επιχείρηση είναι μόνη αυτή υπεύθυνη για τις επαφές και σχέσεις με τους πελάτες της και κατόχους της κάρτας Pas Card 
Club, για τυχόν αθέτηση εκπλήρωσης ή πλημμελή εκπλήρωση των υποχρεώσεών της, ως επίσης είναι μόνη αυτή υπεύθυνη για τα αποτελέσματα των εργασιών και των 
υπηρεσιών της, ευθυνόμενη αποκλειστικά για κάθε ζημία προκαλείται από δική της υπαιτιότητα, αμέλεια, παράλειψη, κακοτεχνία κλπ, ευθυνόμενη και για τα 
προστηθέντα υπ’ αυτής πρόσωπα και τυχόν τρίτα πρόσωπα που αναμείχθηκαν στις εργασίες επισκευής κλπ που παρείχε στους πελάτες-κατόχους της κάρτας, 
αναγνωρίζει τέλος ότι η συνεργαζόμενη εταιρία είναι μόνη υπεύθυνη για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία σε πρόσωπο ή περιουσία τυχόν λάβει χώρα κατά την παροχή των 
υπηρεσιών της, είτε αμέσως είτε εμμέσως, της Εταιρίας μη έχουσας ή φέρουσας την παραμικρή ευθύνη ή υπαιτιότητα από ή κατά την παροχή υπηρεσιών ή πώληση 
αγαθών από τις συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις. 
7.Η Εταιρία δεν παρέχει καμία απολύτως εγγύηση σχετικά με τις υπηρεσίες, τα υλικά κλπ που μπορεί να παρέχει η συνεργαζόμενη επιχείρηση.  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
1.Οι παρόντες όροι, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αίτησης εγγραφής του κατόχου της κάρτας και της ανανέωσης ισχύος αυτής, ο κάτοχος έχει πλήρη γνώση 
αυτών, είναι αναρτημένοι αναλυτικά στην ιστοσελίδα www.pasakaleris.com  και ο κάτοχος της κάρτας, ως έχων πλήρη γνώση αυτών, οφείλει να συμμορφώνεται με το 
περιεχόμενό τους. 
2. Η εταιρία δύναται να τροποποιεί μονομερώς του όρους της παρούσας, να σταματήσει το παρόν πρόγραμμα της εκπτωτικής κάρτας Pas Card Club, να μεταρρυθμίζει, 
προσθέτει ή αφαιρεί υπηρεσίες, εκπτώσεις και συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, χωρίς κανένα δικαίωμα του κατόχου της κάρτας για καταγγελία, αποζημίωση κλπ, ενώ σε 
κάθε περίπτωση η Εταιρία είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει άμεσα και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τους κατόχους της κάρτας για κάθε τροποποίηση ή αλλαγή κλπ, δια 
σχετικής ανακοίνωσης που θα αναρτά στην ιστοσελίδα www.pasakaleris.com, ενημέρωση, η οποία θεωρείται πλήρης και επαρκής, για τον κάτοχο της κάρτας. 
3.Ο κάτοχος της κάρτας, αποδέχεται ρητά ότι κατά την αίτησή του για την απόκτηση της κάρτας και κατά τη διάρκεια συμμετοχής του στο πρόγραμμα της  Pas Card 
Club, γνωστοποίησε ο ίδιος στην εταιρία προσωπικά του στοιχεία και πληροφορίες και δημιουργήθηκε έτσι ένα αρχείο προσωπικών δεδομένων, που δικαιούται να τηρεί 
η Εταιρία και οι συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρίες, με σκοπό την λειτουργία, εκτέλεση και προώθηση του συστήματος λειτουργίας της εκπτωτικής κάρτας, την προώθηση 
των προϊόντων της κάρτας κλπ. Ο κάτοχος επίσης παρέχει το δικαίωμα στην Εταιρία να χρησιμοποιεί ορισμένα ή όλα τα προσωπικά του στοιχεία για αποστολή σε αυτόν 
ενημερωτικού ή διαφημιστικού υλικού  από την Εταιρία. Έτσι η υποβολή αίτησης, ανανέωσης ή η παραλαβή της κάρτας Pas Card Club, συνιστούν διαζευκτικά ή 
σωρευτικά, ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του κατόχου της κάρτας, προς την Εταιρία και τις συνεργαζόμενες με αυτήν, επιχειρήσεις όπως καταχωρούν, σε τηρούμενο 
από αυτές, αρχείο (κατά την έννοια του Ν. 2472/1997, το Ν. 2774/99 και τις αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων), τα προσωπικά 
στοιχειά του κατόχου, ενώ ομοίως ο κάτοχος συναινεί  όπως η Εταιρία χρησιμοποιήσει τα προσωπικά του στοιχεία για την υποστήριξη της λειτουργίας της εκπτωτικής 
κάρτας Pas Card Club και για τυχόν μελλοντική επικοινωνία μαζί του. 


