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ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «xtra4U» 

Η ΡΕΒΟΪΛ έχει δημιουργήσει το πρόγραμμα με την επωνυμία «xtra4U» μέσω 

του οποίου προσφέρει σε όσους καταναλωτές είναι κάτοχοι της ομώνυμης 

κάρτας, προνόμια, εκπτώσεις και δώρα από μία σειρά από προϊόντα και 

υπηρεσίες. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Όροι 

Προγράμματος») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα 

και της διαδικασίας χρήσης των προνομίων, εκπτώσεων και δώρων που 

παρέχονται μέσω αυτού. 

Οι παρόντες όροι θα βρίσκονται αναρτημένοι στην επίσημη ιστοσελίδα της 

ΡΕΒΟΪΛ (www.revoil.gr) και στην επίσημη σελίδα της ΡΕΒΟΪΛ στο Facebook 

καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του Προγράμματος. 

Η REVOIL διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες 

όρους, κατά την απόλυτη κρίση της, να ανακαλέσει, παρατείνει ή να μειώσει 

τη διάρκεια του Προγράμματος. Η REVOIL δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη έναντι 

των κατόχων εκ του λόγου τούτου. 

 

ΟΡΟΙ: 

 

1. Ο καταναλωτής που επιθυμεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα «xtra4U» 

πρέπει να εκδώσει την ομώνυμη κάρτα υποβάλλοντας σχετική αίτηση σε 

κάποιο εκ των πρατηρίων που λειτουργούν υπό το σήμα της ΡΕΒΟΪΛ και 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα. 

 

2. Η κάθε κάρτα είναι προσωπική και δεν μεταβιβάζεται ούτε επιτρέπεται 

η παραχώρηση της χρήσης της. Ο κάτοχος, δε, αυτής πρέπει μόλις την 

παραλάβει να θέσει την υπογραφή του στον ανάλογο χώρο της κάρτας και να 

την διατηρεί σε καλή κατάσταση. 

 

3. Ο κάτοχος δύναται να χρησιμοποιεί την εν λόγω κάρτα αποκλειστικά 

και μόνο σε όλα τα πρατήρια που φέρουν το σήμα ΡΕΒΟΪΛ και συμμετέχουν 

στο εν λόγω πρόγραμμα με βάση αυθεντικές και μόνο συναλλαγές. 

 

4. Ο εκάστοτε κάτοχος της ομώνυμης κάρτας κατά την εκάστοτε 

συναλλαγή του για την αγορά πετρελαιοειδών και λοιπών προϊόντων από το 

συμβεβλημένο στο πρόγραμμα πρατήριο υγρών καυσίμων που λειτουργεί υπό 

το σήμα της ΡΕΒΟΪΛ και κάνοντας χρήση –μέσω του μηχανήματος αυτόματων 

συναλλαγών (pos)- της ομώνυμης κάρτας συλλέγει σταγόνες με βάση τον 

εκάστοτε εν ισχύ πίνακα. Κατά την πραγματοποίηση της κάθε συναλλαγής του 

κατόχου εκδίδεται σχετική απόδειξη από το ως άνω μηχάνημα στην οποία 

καταγράφονται οι σταγόνες που συνέλεξε ο κάτοχος της κάρτας καθώς και 

αθροιστικά το σύνολο των σταγόνων που έχει συλλέξει μέχρι κατ’ εκείνο το 

χρόνο.  
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5. Ρητά συμφωνείται ότι η ΡΕΒΟΪΛ δύναται να αναπροσαρμόζει ελεύθερα 

και άνευ προηγούμενης ενημέρωσης των καταναλωτών τον εκάστοτε αριθμό 

σταγόνων που συλλέγει ο εκάστοτε κάτοχος της κάρτας. 

 

6. Ο κάτοχος της κάρτας οφείλει να ελέγχει μετά από κάθε συναλλαγή την 

ακρίβεια και την ορθότητα των στοιχείων της απόδειξης που παραλαμβάνει 

από τον πρατηριούχο.  

 

7. Η ΡΕΒΟΪΛ δεν έχει καμία υποχρέωση ή ευθύνη προς τον κάτοχο της 

κάρτας για τυχόν αθέτηση εκπλήρωσης ή μη προσήκουσα εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων των πρατηρίων υγρών καυσίμων και εν γένει επιχειρήσεων και 

καταστημάτων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα καθώς και για οποιοδήποτε 

βλάβη ή ζημία τυχόν αυτός υποστεί εκ του λόγου τούτου. 

 

8. Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση τεχνικού ή άλλου προβλήματος του 

μηχανήματος αυτόματων συναλλαγών (pos) τότε o κάτοχος της ομώνυμης 

κάρτας μπορεί να επικοινωνεί τηλεφωνικά με το αρμόδιο τμήμα της ΡΕΒΟΪΛ 

κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες στον αριθμό: 210-8976000 ώστε οι 

εκάστοτε σταγόνες που συνέλεξε κατά την αντίστοιχη συναλλαγή να 

προστεθούν στην κάρτα του. 

 

9.  Σε περίπτωση που οι σταγόνες έχουν αποκτηθεί με τρόπο ο οποίος δεν 

είναι σύμφωνος με την άνω διαδικασία, η ΡΕΒΟΪΛ διατηρεί το δικαίωμα να τις 

απορρίψει χωρίς άλλη προειδοποίηση. 

 

10. Η ΡΕΒΟΪΛ διατηρεί το δικαίωμα να ανανεώνει τη λίστα των δώρων 

καθώς και να προσθέτει ή να αφαιρεί προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχονται 

στους κατόχους της ομώνυμης κάρτας μέσω του συγκεκριμένου 

προγράμματος. Σε κάθε τέτοια περίπτωση η ΡΕΒΟΪΛ θα ενημερώνει σχετικά 

τους κατόχους καρτών με κάθε πρόσφορο μέσο. 

 

11. Τα εκάστοτε δώρα θα αποκτώνται μόνο με τη συμπλήρωση του αριθμού 

των σταγόνων που έχουν ήδη καθοριστεί από τη ΡΕΒΟΪΛ και έχουν ήδη 

ανακοινωθεί στους κατόχους καρτών ως ανωτέρω. 

 

12. Ο κάτοχος της κάρτας μπορεί να εξαργυρώσει τις σταγόνες του μόνο ο 

ίδιος ατομικά. Κατά την παραλαβή, δε, του εκάστοτε δώρου ο κάτοχος της 

κάρτας πρέπει να επιδεικνύει την κάρτα του και οποιοδήποτε απαραίτητο και 

αναγκαίο στοιχείο που θα πιστοποιεί τα στοιχεία της ταυτότητάς του. Σε 

περίπτωση μη επίδειξης οιουδήποτε εκ των ανωτέρω εγγράφων ή στοιχείων 

τότε ο κάτοχος δεν θα μπορεί να παραλάβει το εκάστοτε δώρο.  

13. Μετά την παραλαβή του εκάστοτε δώρου ο κάτοχος δεν δύναται να 

επιστρέψει αυτό ή να ζητήσει την αντικατάστασή του με κάποιο άλλο. Ρητά 

εξαιρείται η περίπτωση που κατά την παραλαβή του δώρου ο κάτοχος 

διαπιστώσει ότι το δώρο δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση οπότε δικαιούται 
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να ζητήσει την αντικατάστασή του με άλλο ισάξιο ή να επιστρέψει αυτό και να 

ζητήσει την ακύρωση της εξαργύρωσης των σταγόνων. 

 

14. Ο κάτοχος της κάρτας μπορεί να λάβει ως δώρο μόνο όποιο εκ των 

δώρων που αναφέρονται στη λίστα δώρων αντιστοιχεί στο σύνολο των 

σταγόνων που έχει συγκεντρώσει. Σε περίπτωση δε που το δώρο που επιθυμεί 

να λάβει ο κάτοχος έχει εξαντληθεί ή δεν υπάρχει για οποιοδήποτε λόγο και 

αιτία τότε ο κάτοχος της κάρτας θα πρέπει να επιλέξει κάποιο άλλο. Σε αυτή 

την περίπτωση η ΡΕΒΟΪΛ ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι του κατόχου ούτε 

υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης αυτού.   

 

15. Ο κάτοχος της κάρτας ευθύνεται ο ίδιος προσωπικά να διατηρεί την 

κάρτα σε καλή κατάσταση. Σε περίπτωση, δε, απώλειας/καταστροφής ή 

κλοπής της κάρτας τότε ο κάτοχος δικαιούται να ζητήσει την επανέκδοσή της. 

 

16. Η ΡΕΒΟΪΛ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει κάρτες οι οποίες είναι 

ανενεργείς για χρονικό διάστημα πέραν του έτους καθώς και τις αντίστοιχες 

σταγόνες που ενσωματώνονται σε αυτές.  Επίσης, η ΡΕΒΟΪΛ δικαιούται να 

διαγράφει από την εκάστοτε κάρτα τις σταγόνες που αντιστοιχούν σε αυτή, 

εφόσον αυτές δεν έχουν εξαργυρωθεί κατά το τελευταίο έτος. Ιδία, δε, η 

ΡΕΒΟΪΛ διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει τους πόντους που είχαν 

συγκεντρώσει οι κάτοχοι της κάρτας όσο αυτή λειτουργούσε κατά τη διάρκεια 

ισχύος του προγράμματος «Κάρτα Όφελος».  

 

17. Η συμπλήρωση των απαιτούμενων προσωπικών στοιχείων στην σχετική 

αίτηση και εντεύθεν η έκδοση της κάρτας συνιστά ρητή αποδοχή, συναίνεση 

και παροχή άδειας του κατόχου χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών του 

στοιχείων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα  οποία γνωστοποιεί ο 

ίδιος για το σκοπό της συμμετοχής του στο Πρόγραμμα, από την REVOIL, για 

τους σκοπούς του προγράμματος, στα πλαίσια πάντοτε της ισχύουσας 

ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

ως εκάστοτε ισχύει, και ιδίως για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας 

του Προγράμματος καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας 

σχετικά με το Πρόγραμμα. Οι κάτοχοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, 

διαγραφής ή προβολής αντιρρήσεων σχετικά με τα στοιχεία που τους αφορούν. 

Επιπλέον, οι κάτοχοι δίδουν ρητώς την συγκατάθεσή τους προς τη REVOIL 

όπως επεξεργαστεί ή/ και διαβιβάσει τα ανωτέρω στοιχεία αποκλειστικά και 

μόνο σε πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και 

για λογαριασμό της REVOIL, ενδέχεται να εμπλακούν στη διενέργεια του 

Προγράμματος και στην απόδοση των Δώρων σε αυτούς. Τα δεδομένα θα 

τηρηθούν μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την 

πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν. 2472/1997. 
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18.  Ο κάτοχος με την υποβολή της σχετικής αίτησης για την έκδοση της 

ομώνυμης κάρτας θεωρείται ότι έχει διαβάσει τους παρόντες όρους και ότι 

αποδέχεται αυτούς ρητά και ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους. 

 

19.  Η REVOIL δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική σε περίπτωση 

τυχόν προσβολής δικαιώματος οιουδήποτε κατόχου απορρέοντος και 

προστατεύοντος βάσει της κείμενης νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα 

από οιονδήποτε τρίτο. 

 

20.  Ομοίως, δε, ουδεμία ευθύνη βαρύνει τη REVOIL για οιαδήποτε βλάβη 

ή ζημία τυχόν προκληθεί σε οιοδήποτε κάτοχο άμεσα ή έμμεσα σχετιζόμενη με 

το δώρο που κέρδισε με βάση την εξαργύρωση των εκάστοτε σταγόνων του ή 

και κάθε άλλη αιτία. Ιδία, δε, ο κάτοχος καθίσταται αποκλειστικά υπεύθυνος 

για κάθε τέτοια τυχόν βλάβη ή ζημία υποστεί, παραιτούμενος από τούδε ρητά 

και ανεπιφύλακτα από κάθε αξίωσή του έναντι της REVOIL.   

 

21.  Αρμόδια Δικαστήρια για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά 

με το Πρόγραμμα και την εφαρμογή των παρόντων Όρων ορίζονται τα 

Δικαστήρια των Αθηνών. 

 

 

 

 

 


