Όροι χρήσης
για τη συμμετοχή στο Swarovski Club
Έκδοση 1ης Ιανουαρίου 2020
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΤΟ SWAROVSKI CLUB ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΑΝΑΦΟΡΑΣ.
1.

Εφαρμογή και πεδίο εφαρμογής
1.1. Οι παρόντες Όροι χρήσης ισχύουν για την πρόσβαση και τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα
Swarovski Club («Swarovski Club» ή «Πρόγραμμα»), που διαχειρίζεται η Swarovski (insert the
address of the entity), και να επικοινωνείτε μέσω customer_relations.de@swarovski.com, +49
8341 970 1705 (“SWAROVSKI”). Η SWAROVSKI διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, να
τροποποιήσει ή/και να καταργήσει το Swarovski Club ή/και όλους τους Όρους χρήσης ή μέρος
αυτών ή οποιαδήποτε πολιτική, συνήθεις ερωτήσεις ή κατευθυντήριες οδηγίες που αφορούν στο
Swarovski Club οποιαδήποτε στιγμή κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια.
Οποιεσδήποτε αλλαγές ή οι τροποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ αμέσως μετά την ανάρτηση των
διορθώσεων στην τοποθεσία www.swarovski.com/club.
1.2. Η συμμετοχή σας στο Swarovski Club επιβεβαιώνει την αποδοχή των παρόντων Όρων χρήσης
και οποιωνδήποτε αλλαγών ή τροποποιήσεων από εσάς. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να εξετάζετε
τακτικά τους παρόντες Όρους χρήσης και τις ισχύουσες πολιτικές και συνήθεις ερωτήσεις
προκειμένου να κατανοείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για το Swarovski Club.
Θα βρείτε την πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων χρήσης και των Υπηρεσιών στην τοποθεσία
www.swarovski.com/club. Η SWAROVSKI θα σας ειδοποιεί (με τη μέθοδο επικοινωνίας που έχει
προσδιορίσει το Μέλος) τουλάχιστον 30 ημέρες προτού τεθούν σε ισχύ οι αλλαγές (οι οποίες,
κατά την εύλογη γνώμη της SWAROVSKI, ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα επιζήμιες για εσάς). Εάν,
σε περίπτωση διαφωνίας με τις αλλαγές, δεν ασκήσετε το δικαίωμα διακοπής σύμφωνα με το
άρθρο 5.1 εντός 30 ημερών από την παραλαβή της ειδοποίησης, θα θεωρηθεί ότι συμφωνήσατε
με τις εν λόγω αλλαγές. Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα διακοπής σύμφωνα με το άρθρο 5.1
οποιαδήποτε στιγμή, σε περίπτωση διαφωνίας με οποιεσδήποτε αλλαγές.
1.3. Το Swarovski Club προορίζεται μόνο για προσωπική χρήση. Η εμπορική χρήση απαγορεύεται.
Μόνο μεμονωμένα ενήλικα φυσικά πρόσωπα που διαμένουν στη χώρα όπου δραστηριοποιείται
η SWAROVSKI πληρούν τις προϋποθέσεις ως τελικοί καταναλωτές, σύμφωνα με τους ισχύοντες
κανόνες, κανονισμούς ή νομοθεσία της εν λόγω δικαιοδοσίας, να συμμετέχουν στο Swarovski
Club («Μέλος»ή «εσείς»).
1.4. Όλες οι υπηρεσίες, οι προσφορές, το περιεχόμενο και οποιαδήποτε άλ λα προνόμια και
πρωτοβουλίες σε σχέση με το Swarovski Club («Υπηρεσίες» ή «Επιβραβεύσεις»), παρέχονται
από τη SWAROVSKI μόνο με βάση τους παρόντες Όρους χρήσης και μόνον στα συμμετέχοντα
καταστήματα, όπως υποδεικνύεται από τη SWAROVSKI από καιρό σε καιρό («Συμμετέχοντα
καταστήματα»). Στα Συμμετέχοντα καταστήματα μπορεί να συμπεριλαμβάνονται (ενδεικτικά) τα
καταστήματα που διευθύνει η SWAROVSKI, το ηλεκτρονικό κατάστημα SWAROVSKI, τα
εξουσιοδοτημένα καταστήματα, τα καταστήματα που διευθύνουν συνεργάτες πώλησ ης
προϊόντων SWAROVSKI και άλλα εξουσιοδοτημένα εξειδικευμένα καταστήματα, κατά τη
διακριτική ευχέρεια της SWAROVSKI. Ο ενημερωμένος κατάλογος με τα Συμμετέχοντα
καταστήματα είναι διαθέσιμος στην τοποθεσία www.swarovski.com/club.

2.

Πώς να γίνετε μέλος στο Swarovski Club
2.1 Παρακάτω ακολουθούν οι τρόποι εγγραφής στο Swarovski Club:
(α) Συμπληρώστε την ηλεκτρονική αίτηση στην τοποθεσία www.swarovksi.com/club; ή
(β) Συμπληρώστε την αίτηση που θα βρείτε σε οποιοδήποτε συμμετέχον κατάστημα, ή
(γ) (Εάν ισχύει) κάντε λήψη της εφαρμογής Swarovski Μobile στη συσκευή Android™ ή στο
iPhone® σας και συμπληρώστε την αίτηση (ηλεκτρονικά).

2.2. Η διαδικασία εγγραφής ενδέχεται να απαιτεί να καταχωρίσετε τα εξής στοιχεία: όνομα χρήστη,
κωδικός πρόσβασης, διεύθυνση email (είναι υποχρεωτική και απαιτείται για την παραλαβή όλων
των Επιβραβεύσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις), αριθμός κινητού τηλεφώνου , φύλο,
ταχυδρομική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, όνομα και προτιμήσεις μάρκετινγκ .
2.3. Διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Απορρήτου για το Swarovski Club, η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο κομμάτι των παρόντων Όρων χρήσης, για να κατανοήσετε πώς η SWAROVSKI
συλλέγει, χρησιμοποιεί και κοινοποιεί πληροφορίες για τα Μέλη και πώς μπορείτε να
ενημερώνετε ή να αλλάζετε τα προσωπικά σας στοιχεία, καθώς και με ποιον τρόπο επικοινωνεί
μαζί σας η SWAROVSKI.
2.4. Σε περίπτωση που SWAROVSKI δεχτεί την αίτησή σας, θα λάβετε έναν αποκλειστικό προσωπικό
αριθμό μέλους στο Swarovski Club και μια ψηφιακή έκδοση της κάρτας Swarovski Club στην
(έγκυρη) διεύθυνση email που δώσατε στη SWAROVSKI κατά την εγγραφή σας. Η ιδιότητα
μέλους σας στο Swarovski Club αρχίζει να ισχύει από τη στιγμή που η SWAROVSKI δέχεται την
αίτησή σας. Η συμμετοχή σας στο Swarovski Club είναι δωρεάν και δεν απαιτεί οποιαδήποτε
προηγούμενη αγορά.
3.

Υπηρεσίες
Ως Μέλος του Swarovski Club, μπορείτε να επωφεληθείτε από τις Υπηρεσίες που προσφέρει η
SWAROVSKI από καιρό σε καιρό. Οι Υπηρεσίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν (χωρίς περιορισμό
και μόνο ενδεικτικά) νέα και πληροφορίες για το Swarovski Club, τη SWAROVSKI και τα προϊόντα
και υπηρεσίες SWAROVSKI, προσκλήσεις για Μέλη (που πληρούν τις προϋποθέσεις) για να
συμμετέχουν σε ειδικές εκδηλώσεις και προωθητικές ενέργειες, όπως η παρουσίαση νέων προϊόντων
ή οι εκπτώσεις και άλλες προωθητικές ενέργειες, οι εξατομικευμένες πληροφορίες για προϊόντα και
οι ειδικές προσφορές ή/και υπηρεσίες, τα νέα και οι ενημερώσεις που αφορούν τα Μέλη. Οι
Υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης την παροχή εξατομικευμένων συμβουλών σε ορισμένα
από τα Συμμετέχοντα καταστήματα, όπου ως Μέλος μπορεί να επωφεληθείτε από τις πρόσθετες
συμβουλές για τους πελάτες που προσφέρει το προσωπικό , το οποίο, εάν έχει στη διάθεσή του τον
αριθμό μέλους, μπορεί να προσπελάσει το ιστορικό αγορών του Μέλους και να σας βοηθήσει να
θυμηθείτε τις παλαιότερες αγορές σας. Οι Τρέχουσες υπηρεσίες και οι όροι χρήσης τους είναι
διαθέσιμες και αποτελούν, επίσης www.swarovski.com/club, Παράρτημα των παρόντων Όρων
χρήσης, που συμπεριλαμβάνει την πιο πρόσφατη ισχύουσα έκδοση την οποία θα λαμβάνετε από
καιρό σε καιρό με τη μέθοδο επικοινωνίας που καταχωρίσατε στην αίτησή σας ή την οποία
ενημερώσατε εσείς εκ των υστέρων.

4.

Υποχρεώσεις μελών
4.1. Ο εξατομικευμένος αριθμός μέλους στο Swarovski Club έχει εκχωρηθεί σε εσάς και δεν μπορεί
να μεταβιβαστεί σε τρίτους. Οι Υπηρεσίες και τα λοιπά προνόμια μέλους, τα οποία δικαιούστε ή
πληροίτε τις προϋποθέσεις για να τα απολαμβάνετε, δεν μεταβιβάζονται .
4.2. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που είναι αποτέλεσμα οποιασδήποτε
δόλιας κακής χρήσης του αριθμού/λογαριασμού μέλους, η οποία προκλήθηκε άμεσα ή έμμεσα
από εσάς.
4.3. Έχετε την πλήρη ευθύνη για την παροχή και τη διατήρηση ακριβών και πλήρων στοιχείων όσον
αφορά την ιδιότητα μέλους, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, των στοιχείων επικοινωνίας,
όπως το email, ο αριθμός τηλεφώνου ή/και η ταχυδρομική διεύθυνση. Η έλλειψη στοιχείων ή τα
λανθασμένα στοιχεία ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
τις Υπηρεσίες, και αυτό είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη. Θα έχετε δικαίωμα να
χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μόνον όταν παρέχετε τον αριθμό μέλους και άλλα στοιχεία που
απαιτεί η SWAROVSKI προκειμένου να επιβεβαιώσει την ταυτότητά σας και ότι πληροίτε τις
προϋποθέσεις για χρήση των Υπηρεσιών.

5.

Διακοπή
5.1. Μπορείτε να πάψετε να είστε μέλος του Swarovski Club οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς να
τηρήσετε οποιαδήποτε περίοδο γνωστοποίησης, επικοινωνώντας με τη SWAROVSKI με τους
τρόπους επικοινωνίας που αναφέρονται στο άρθρο 1.1. Αμέσως μετά τ η διακοπή, όλα τα
προνόμια, οι Υπηρεσίες και τα λοιπά στοιχεία που σχετίζονται με την ιδιότητα μέλους θα
ακυρωθούν.

5.2. Η SWAROVSKI μπορεί να διακόψει την ιδιότητα μέλους σας στο Swarovski Club οποιαδήποτε
στιγμή, παρέχοντας προειδοποίηση τριών (3) μηνών.
5.3. Επίσης, η SWAROVSKI μπορεί να διακόψει άμεσα την ιδιότητα μέλους σας για εύλογη αιτία. Η
εύλογη αιτία συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και κατά τη διακριτική ευχέρεια της SWAROVSKI,
την παροχή ψευδών δεδομένων στη SWAROVSKI, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, μη
έγκυρων στοιχείων επικοινωνίας, κακής χρήσης (συμπεριλαμβανομένης της δόλιας χρήσης) της
ιδιότητας μέλους σας ή/και των Υπηρεσιών.
6.

Περιορισμός ευθύνης
6.1. Η SWAROVSKI δεν θα είναι υπεύθυνη προς οποιοδήποτε άτομο για οποιαδήποτε ενέργεια που
πραγματοποιήθηκε ή δεν πραγματοποιήθηκε σε σχέση με το Πρόγραμμα, στον μέγιστο βαθμό
που επιτρέπεται από τον νόμο.
6.2. Η SWAROVSKI θα προσπαθεί να αλληλογραφήσει με τα ενεργά Μέλη για να τα ενημερώνει
σχετικά με θέματα ενδιαφέροντος. Εντούτοις, ούτε η SWAROVSKI ούτε τα καταστήματα λιανικής,
που συμμετέχουν ως συνεργάτες στο Πρόγραμμα, δεν θα ευθύνονται για το ότι δεν υπήρξε
αλληλογραφία και δεν θα φέρουν καμία ευθύνη για λανθασμένη ή αν ακριβή μεταγραφή
οποιασδήποτε πληροφορίας συμμετοχής, για προβλήματα που σχετίζονται με τον εξοπλισμό ή
τον προγραμματισμό που συνδέεται ή χρησιμοποιήθηκε από το Μέλος, για οποιοδήποτε
ανθρώπινο λάθος, για οποιαδήποτε διακοπή, διαγραφή, παράλειψη, ελάττωμα ή βλάβη γραμμής
οποιουδήποτε δικτύου τηλεφωνίας ή ηλεκτρονικής μετάδοσης, για προβλήματα σε σχέση με τον
εξοπλισμό υπολογιστών, το λογισμικό, την αδυναμία προσπέλασης οποιασδήποτε διαδικτυακής
τοποθεσίας ή ηλεκτρονικής υπηρεσίας, για οποιοδήποτε άλλο τεχν ικό ή μη τεχνικό σφάλμα ή
δυσλειτουργία, για αλληλογραφία που χάθηκε, καθυστέρησε, κλάπηκε, ήταν δυσανάγνωστη,
ατελής ή αλλοιωμένη, στάλθηκε αλλού, παραμορφώθηκε ή είχε προπληρωμένο τέλος ή άλλη
αλληλογραφία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από οποιαδήποτε ευθύνη που δεν είναι δυνατόν να
αποκλειστεί από τον νόμο.

7.

Διάφορα
7.1. Καμία αποποίηση των διατάξεων του παρόντος εκ μέρους της SWAROVSKI δεν θα ισχύει εκτός
εάν διατυπώνεται ρητά γραπτώς. Καμία αδυναμία άσκησης, ή καθυστέρηση άσκησης, ή χρήσης
οποιουδήποτε δικαιώματος, νόμιμου μέσου αποκατάστασης, εξουσίας ή προνομίου, που
απορρέει από τους παρόντες Όρους χρήσης, δεν θα λειτουργεί ή θα ερμ ηνευτεί ως αποποίηση
εκ μέρους της SWAROVSKI, ούτε οποιαδήποτε μεμονωμένη ή μερική άσκηση ή χρήση
οποιουδήποτε δικαιώματος, νόμιμου μέσου αποκατάστασης, εξουσίας ή προνομίου, που
παρέχεται διά του παρόντος, δεν θα αποκλείει οποιαδήποτε άλλη περαιτέρω άσκησ η ή χρήση
των ανωτέρω ή την άσκηση ή τη χρήση οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος, νόμιμου μέσου
αποκατάστασης, εξουσίας ή προνομίου από τη SWAROVSKI.
7.2. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, οποιοσδήποτε από αυτούς τους Όρους χρήσης διαπιστωθεί ότι
είναι παράνομος, άκυρος ή διαφορετικά μη εκτελεστός από δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας,
τότε στον βαθμό που ο εν λόγω όρος είναι παράνομος, άκυρος ή μη εκτελεστός θα διαχωριστεί
και θα διαγραφεί από τους παρόντες Όρους χρήσης, ενώ οι υπόλοιποι όροι θα παραμείνουν σε
πλήρη ισχύ και εφαρμογή και θα συνεχίσουν να είναι δεσμευτικοί και εκτελεστοί .
7.3. ΟΥΤΕ Η SWAROVSKI ΟΥΤΕ ΟΙ ΜΗΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ, ΟΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΟΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΟΙ ΑΝΤΡΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
Ή ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ
ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ
ΧΡΗΣΗΣ Ή ΜΕ ΤΟ SWAROVSKI CLUB Ή ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ Ή ΠΡΟΝΟΜΙΟ
ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
ΣΚΟΠΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΔΕΝ
ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΟΥΝ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ.
7.4. Οι παρόντες Όροι χρήσης και όλες οι νομικές σχέσεις ανάμεσα στη SWAROVSKI και εσάς σε
σχέση με την ιδιότητα μέλους του Swarovski Club θα υπόκεινται στους νόμους που ισχύουν στην
έδρα της SWAROVSKI. Οποιαδήποτε νομική διαφορά θα υπόκειται στην αποκλειστική
δικαιοδοσία της πόλης όπου βρίσκεται η έδρα της SWAROVSKI.

Για ερωτήσεις, απορίες και στοιχεία επικοινωνίας ανατρέξτε στο άρθρο 1.1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ SWAROVSKI CLUB – ισχύουν από 1η Ιανουαρίου 2020
Απόκτηση πόντων για αλλαγή βαθμίδας
Οι Επιβραβεύσεις Swarovski Club προσδιορίζονται με βάση την κατώτατη αξία αγορών που συγκεντρώνεται
μέσω των αγορών σας («Κατώτατη αξία»). Η «αγορά» για την απόκτηση Επιβραβεύσεων Swarovski Club
πραγματοποιείται κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τον ενεργοποιημένο, καταχωρισμένο αριθμό μέλου ς
Swarovski Club στα Καταστήματα που συμμετέχουν στη χώρα διαμονής όπου η ιδιότητα μέλους σας είναι
έγκυρη. Στις αγορές που εξαιρούνται από την Κατώτατη αξία συγκαταλέγονται οι εξής: αξεσουάρ (προϊόντα
φροντίδας και καθαρισμού), ανταλλακτικά, υπηρεσίες επισκευής, αγορά και εξαργύρωση δωροκαρτών,
αγορές που πραγματοποιήθηκαν σε χώρες εκτός της χώρας διαμονής που έχετε καταχωρίσει και οι
επιστροφές.
Οι Επιβραβεύσεις Swarovski Club περιλαμβάνουν τρεις (3) βαθμίδες ανάλογα με την Κατώτατη αξία που
συγκεντρώνετε στον λογαριασμό σας. Με την εγγραφή στο Swarovski Club, καταχωρίζεστε αυτόματα στις
Επιβραβεύσεις Swarovski Club στη «Χάλκινη» βαθμίδα. Εάν ξοδέψετε τουλάχιστον διακόσια ευρώ (200 €)
σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία εγγραφής θα προχωρήσετε στη ν «Ασημένια»
βαθμίδα. Εάν ξοδέψετε τουλάχιστον πεντακόσια ευρώ (500 €) σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την
ημερομηνία αναβάθμισής σας θα προχωρήσετε στη «Χρυσή» βαθμίδα.
Από τη στιγμή που φτάνετε σε μια βαθμίδα, θα παραμείνετε σε αυτήν για δώδεκα (12) διαδοχικούς μήνες.
Μετά τους δώδεκα (12) μήνες, θα πρέπει να ξοδέψετε το ποσό που αντιστοιχεί στην Κατώτατη αξία για τη
συγκεκριμένη βαθμίδα προκειμένου να πληροίτε πάλι τις προϋποθέσεις και να παραμείνετε στην ίδια
βαθμίδα. Εάν δεν ξοδέψετε το ποσό που αντιστοιχεί στην Κατώτατη αξία για κάθε διαδοχικούς δώδεκα (12)
μήνες, η κατάσταση βαθμίδας σας θα τροποποιηθεί ανάλογα.
Εάν επιστρέψετε οποιοδήποτε μέρος μιας αγοράς, το ποσό αγοράς για τα είδη που επιστρέφονται θα
αφαιρεθεί από την Κατώτατη αξία που έχει συγκεντρωθεί στον λογαριασμό σας Swarovski Club και η
βαθμίδα σας θα τροποποιηθεί ανάλογα.
Αφού φτάσετε σε ένα ορισμένο επίπεδο στο Swarovski Club, θα λάβετε τα προνόμια που σχετίζονται με
αυτό το επίπεδο κατά τη συγκεκριμένη περίοδο για δώδεκα (12) μήνες. Επίσης, θα λάβετε μια επιβράβευση
βαθμίδας, που προσφέρεται μία φορά, την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξανά για να λάβετε κι άλλη
επιβράβευση μετά από δώδεκα (12) μήνες.
Μπορείτε να προβάλλετε και να παρακολουθείτε τις βαθμίδες σας, το υπόλοιπο πόντων και τα διαθέσιμα
προνόμια και επιβραβεύσεις στην τοποθεσία www.swarovski.com/club. Η SWAROVSKI επιφυλάσσεται του
δικαιώματος να προσθέτει, να αλλάζει, να τροποποιεί, να περιορίζει ή να ακυρώνει κανόνες, κανονισμούς,
επιβραβεύσεις, επίπεδα επιβράβευσης, προνόμια που σχετίζονται με βαθμίδες ή/και προϋποθέσεις
καταλληλότητας για το πρόγραμμα κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρειά της με ή χωρίς ειδοποίηση.
Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την αύξηση των επιπέδων ή της Κατώτατης αξίας που απαιτείται για μια
επιβράβευση, την αλλαγή επιβραβεύσεων, την αλλαγή των καταστημάτων που συμμετέχουν ή την
κατάργηση οποιουδήποτε προνομίου. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μη διαθεσιμότητα ορισμένων
επιβραβεύσεων.
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