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Ειδικοί Όροι Προγράμματος Επιστροφής και Αγοράς νέας Συσκευής «BUY BACK GUARANTΕΕ»: 
 

• To «BUY BACK GUARANTΕΕ» είναι ένα πρόγραμμα – προωθητική ενέργεια (εφεξής το «Πρόγραμμα») που 

διοργανώνει η εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. (εφεξής «WIND»), μέσω του δικτύου 
καταστημάτων WIND ανά την ελληνική επικράτεια, με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις. 

• Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όσοι Πελάτες (συνδρομητές ή μη της WIND) προβούν σε αγορά του 

νέου μοντέλου συσκευής σειράς iPhone 11 ή iPhone 11 Pro & iPhone 11 Pro Max (εφεξής η «συσκευή»), από 
το www.wind.gr ή από οποιοδήποτε φυσικό κατάστημα της WIND συμμετέχει στο Πρόγραμμα, αποκλειστικά εντός 
του χρονικού διαστήματος από την 27.09.2019 έως και την 31.10.2019.  

• Μέσω του Προγράμματος, ο Πελάτης θα έχει τη δυνατότητα, μετά την πάροδο έντεκα μηνών και εντός του 

δωδέκατου μήνα από την αγορά της συσκευής, να επιστρέψει την συσκευή σε οποιοδήποτε κατάστημα WIND, 
προσκομίζοντας το σχετικό νόμιμο φορολογικό παραστατικό (απόδειξη ή τιμολόγιο αγοράς), και να αγοράσει το 

αντίστοιχο νέο μοντέλο της συσκευής (σειρά 12)- εφόσον αυτό έχει κυκλοφορήσει – ενώ η WIND υπόσχεται και 
αναλαμβάνει στην περίπτωση αυτή να προβεί, μέσω τρίτης εταιρίας - συνεργάτη της, στην επαναγορά της 
συσκευής από τον Πελάτη με αξία ίση με το 50% της αρχικής αξίας τιμοκαταλόγου λιανικής της συσκευής, ασχέτως 
αν ο Πελάτης την είχε αγοράσει με έκπτωση ή/και με επιδότηση, τοις μετρητοίς ή μέσω χρεωστικής/πιστωτικής 

κάρτας ή με δόσεις ή αν την έχει εξοφλήσει κατά το χρόνο αγοράς του νέου μοντέλου της συσκευής, παρέχοντάς 
του με τον τρόπο αυτό ισόποση έκπτωση - επιδότηση στην αγορά του νέου μοντέλου της συσκευής. 

• Ο Πελάτης θα δικαιούται να κάνει χρήση του Προγράμματος μόνον εντός του προαναφερόμενου χρονικού 

διαστήματος, δηλαδή εντός δωδεκαμήνου από την αγορά της συσκευής iPhone 11 ή iPhone 11 Pro & iPhone 11 
Pro Max, και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός ενός μήνα από την κυκλοφορία του αντίστοιχου νέου μοντέλου 
της συσκευής, σε περίπτωση που η κυκλοφορία αυτή δεν λάβει χώρα εντός του προαναφερόμενου δωδεκαμήνου 

από την αρχική αγορά της συσκευής εκ μέρους του Πελάτη.  
• Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα είναι οι εξής:  

✓ Ο Πελάτης θα πρέπει να προβεί σε αγορά του νέου μοντέλου συσκευής iPhone 11 ή iPhone 11 Pro & iPhone 

11 Pro Max, από το www.wind.gr ή οποιοδήποτε φυσικό κατάστημα του δικτύου καταστημάτων WIND 
συμμετέχει στο Πρόγραμμα, αποκλειστικά εντός του χρονικού διαστήματος από την 27.09.2019 έως και την 
31.10.2019. 

✓ Ο Πελάτης θα πρέπει να υποβάλλει σχετικό αίτημα συμμετοχής στο Πρόγραμμα και αγοράς του νέου μοντέλου 

της συσκευής στο www.wind.gr ή σε οποιοδήποτε φυσικό κατάστημα του δικτύου καταστημάτων WIND 
συμμετέχει σε αυτό, εντός του δωδέκατου μήνα από την αγορά της συσκευής, και το αργότερο εντός ενός 
μήνα από την κυκλοφορία του αντίστοιχου νέου μοντέλου της συσκευής αν η κυκλοφορία αυτή δεν λάβει 

χώρα εντός του προαναφερόμενου δωδεκαμήνου, προσκομίζοντας απαραιτήτως στο κατάστημα: α) την 
συσκευή που αγόρασε στη κατάσταση που περιγράφεται κατωτέρω, β) το σχετικό νόμιμο φορολογικό 
παραστατικό (απόδειξη ή τιμολόγιο αγοράς) και γ) την φόρμα συμμετοχής  με τα προσωπικά στοιχεία του 
πελάτη και της επιλεχθείσας συσκευής πλήρως συμπληρωμένη.  

✓ Προκειμένου να προβεί η WIND μέσω τρίτης εταιρίας – συνεργάτη της στην επαναγορά της συσκευής που 
επιστρέφει ο Πελάτης, θα πρέπει να είναι αυτή που πράγματι αγόρασε σύμφωνα με το παρόν έγγραφο (ίδιο 
ΙΜΕΙ), να μην έχει ελαττώματα ή φθορές, πέραν της συνήθους φυσικής φθοράς λόγω χρόνου, να βρίσκεται 

σε καλή κατάσταση, να λειτουργεί κανονικώς. Ενδεικτικά η οθόνη να λειτουργεί (ανάβει) κανονικά και να μην 
είναι σπασμένη ή ραγισμένη, τα κουμπιά της συσκευής να είναι λειτουργικά, να μην είναι κλειδωμένη, οι 
λειτουργίες iCloud και Find My iPhone να είναι απενεργοποιημένες και στη συσκευασία να περιλαμβάνονται τα 
παρελκόμενα και κάθε εγχειρίδιο ή εξάρτημα που συμπεριλαμβάνονταν στην αρχική συσκευασία της συσκευής. 

• Η WIND Ελλάς διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να τροποποιεί ή/και να καταργεί μονομερώς τους παρόντες 
Όρους του Προγράμματος, κατά την απόλυτη κρίση της και διακριτική της ευχέρεια, να ανακαλέσει, παρατείνει ή 
να μειώσει τη διάρκεια του Προγράμματος, καθώς και να ακυρώσει το Πρόγραμμα, με σχετική προς τούτο 

ενημέρωση του Πελάτη μέσω του διαδικτυακού της τόπου (www.wind.gr)  Η WIND δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε 
ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση ή εκ της ακύρωσης του Προγράμματος. 
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• Οι παρόντες όροι θα βρίσκονται αναρτημένοι στoν ιστότοπο (website) της εταιρείας στο www.wind.gr καθ’ όλη 
τη διάρκεια ισχύος του Προγράμματος.  
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