
Προωθητική Ενέργεια συστάσεων Revolut <18

Τι αφορά η Προωθητική Ενέργεια;

Ως μέρος της Προωθητικής Ενέργειας συστάσεων του Revolut <18 (η «Προωθητική Ενέργεια»), η
Revolut προσφέρει σε ορισμένους έφηβους χρήστες του Revolut <18 την ευκαιρία να προσκαλέσουν
άλλους έφηβους χρήστες στο Revolut <18 και να λάβουν και οι δύο ανταμοιβή σε μετρητά (η
«Ανταμοιβή») . Εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις που ορίζονται σε αυτούς τους όρους και τις
προϋποθέσεις (οι «Όροι»), πρόκειται για μια ευκαιρία για τον έφηβο χρήστη του Revolut <18 που
κάνει την σύσταση (ο «Συστήνων») και για τον έφηβο χρήστη που δέχεται τη σύσταση (ο
«Συστηνόμενος») να λάβουν την ανταμοιβή.
Αυτοί οι Όροι διέπουν την ίδια Προωθητική ενέργεια σε Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία,
Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Λετονία,
Λιθουανία, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία και
Φινλανδία (οι «Επιλέξιμες Αγορές»). Διαβάστε τους παρόντες Όρους προσεκτικά,
συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων επιλεξιμότητας που ορίζονται παρακάτω.
Όταν λέμε «εσείς», «εσάς» ή «σας» στους παρόντες Όρους, εννοούμε τον γονέα ή τον κηδεμόνα του
Συστήνοντος που επιθυμεί να επωφεληθεί από την Προωθητική Ενέργεια να συστήσει έναν φίλο.
Αυτή η Προωθητική Ενέργεια ισχύει από τις 14 Νοεμβρίου 2022 12:00 μ.μ. έως τις στις 31
Δεκεμβρίου 2023 11:59 μ.μ . Το χρονικό διάστημα αυτό ονομάζεται η «Περίοδος Προώθησης».
Ο Συστήνων, ο Συστηνόμενος, καθώς και οι γονείς/κηδεμόνες του Συστήνοντος και του
Συστηνόμενου πρέπει να πληρούν πλήρως όλες τις σχετικές απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της
Περιόδου Προώθησης για να λάβουν την Ανταμοιβή.
Αυτοί οι Όροι ορίζουν τους κανόνες που ισχύουν για την Προωθητική Ενέργεια και πρέπει να
συμμορφώνεστε πάντα με αυτούς τους Όρους, καθώς και με τους όρους που ισχύουν για τον
λογαριασμό σας, όταν συμμετέχετε στην Προσφορά.

Τι είναι το Revolut <18;

Το Revolut <18 έχει σχεδιαστεί για γονείς που επιθυμούν τα παιδιά τους να αποκτήσουν οικονομικές
δεξιότητες και να μάθουν να χρησιμοποιούν και να διαχειρίζονται χρήματα.
Ο λογαριασμός Revolut <18 πρέπει να δημιουργηθεί για το παιδί από τον γονέα ή τον κηδεμόνα και
αποτελεί δευτερεύοντα λογαριασμό του προσωπικού λογαριασμού Revolut του γονέα/κηδεμόνα.
Αυτό σημαίνει ότι για να ανοίξετε έναν λογαριασμό Revolut <18 για το παιδί σας, θα πρέπει να έχετε
έναν προσωπικό λογαριασμό Revolut. Καθώς ο λογαριασμός Revolut <18 αποτελεί δευτερεύοντα
λογαριασμό του προσωπικού σας λογαριασμού Revolut, είστε υπεύθυνοι για οτιδήποτε κάνει ένας
χρήστης του Revolut <18 μέσω αυτού του λογαριασμού, σαν να το είχατε κάνει εσείς.

Τι είναι η Ανταμοιβή;

Η Ανταμοιβή που θα λάβουν ο Συστήνων και ο Συστηνόμενος εξαρτάται από το βασικό νόμισμα του
προσωπικού λογαριασμού Revolut του γονέα/κηδεμόνα, όπως ορίζεται παρακάτω.
Βασικό νόμισμα του προσωπικού λογαριασμού Revolut του γονέα/κηδεμόνα



GPB EUR BGN CHF CZK DKK HUF NOK PLN RON SEK ISK

5 5 10 5 120 35
200
0

50 20 20 50 700

Για παράδειγμα:

Εάν το βασικό νόμισμα του προσωπικού λογαριασμού Revolut των γονέων/κηδεμόνων του
Συστήνοντος και του Συστηνόμενου είναι GBP, τότε και οι δύο δικαιούνται να λάβουν ανταμοιβή 5
£ ο καθένας. Ή

Εάν το βασικό νόμισμα του προσωπικού λογαριασμού Revolut του γονέα/κηδεμόνα του
Συστήνοντος είναι EUR και το βασικό νόμισμα του προσωπικού λογαριασμού Revolut του γονέα/
κηδεμόνα του Συστηνόμενου είναι SEK, τότε ο Συστήνων δικαιούται να λάβει Ανταμοιβή 5 EUR
και ο Συστηνόμενος δικαιούται να λάβει Ανταμοιβή 50 SEK.

Η Ανταμοιβή είναι χρηματικό έπαθλο με τη μορφή φόρτισης που ο Συστήνων και ο Συστηνόμενος
μπορούν να χρησιμοποιήσουν για οποιεσδήποτε φυσικές ή εικονικές πληρωμές με κάρτα Revolut
<18.

Ποιος πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια;

Για να πληροίτε τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια:

Και ο Συστήνων και ο Συστηνόμενος θα πρέπει να πληρούν τα ηλικιακά κριτήρια.

Η επιλέξιμη ηλικία για κατοίκους του Βελγίου, της Δανίας, της Εσθονίας, του Ηνωμένου Βασιλείου,
της Ισλανδίας, της Λετονίας, της Νορβηγίας, της Σουηδίας και της Φινλανδίας, είναι 13 ετών και άνω.
Η επιλέξιμη ηλικία για τους κατοίκους της Αυστρίας, της Βουλγαρίας, της Ισπανίας και της Λιθουανίας
είναι 14 ετών και άνω.
Η επιλέξιμη ηλικία για τους κατοίκους της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Σλοβενίας και της Τσεχικής
Δημοκρατίας είναι 15 ετών και άνω.
Η επιλέξιμη ηλικία για τους κατοίκους της Γερμανίας, της Ιρλανδίας, της Ολλανδίας, της Ουγγαρίας,
της Πολωνίας και της Ρουμανίας είναι 16 ετών και άνω.

Ο Συστήνων και ο Συστηνόμενος, καθώς και οι γονείς/κηδεμόνες τους πρέπει να είναι κάτοικοι
μιας Επιλέξιμης Αγοράς.

Ο Συστήνων πρέπει να λάβει μια πρόσκληση για την Προωθητική Ενέργεια απευθείας από εμάς
μέσω ενός πλακιδίου στην εφαρμογή Revolut <18. Ο Συστήνων μπορεί να επισκεφτεί την
εφαρμογή Revolut <18 για να ελέγξει εάν πληροί τις προϋποθέσεις. Εάν το πλακίδιο που
σχετίζεται με την Προωθητική ενέργεια δεν είναι διαθέσιμο στην εφαρμογή για τον Συστήνοντα,
τότε ο Συστήνων δεν πληροί τις προϋποθέσεις.

Ο Συστηνόμενος πρέπει να είναι νέος χρήστης του Revolut <18. Εάν ο Συστηνόμενος είναι ήδη
χρήστης του Revolut <18 ή έχει χρησιμοποιήσει λογαριασμό ή έχει ξεκινήσει τη διαδικασία



εγγραφής στο παρελθόν, ο Συστηνόμενος δεν θεωρείται νέος χρήστης και επομένως δεν πληροί
τις προϋποθέσεις.

Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα του χρήστη Revolut <18 (ή του
Συστήνοντος) να προσκαλεί άλλους έφηβους χρήστες στο Revolut <18. Μπορείτε να το κάνετε αυτό
μεταβαίνοντας στις Ρυθμίσεις στην ενότητα «Κέντρο» του Revolut <18 της εφαρμογής Revolut και
απενεργοποιώντας την εναλλαγή με την επισήμανση «Συστάσεις».

Πώς κερδίζει ο Συστήνων την Ανταμοιβή;

Για να λάβουν και ο Συστήνων και ο Συστηνόμενος την Ανταμοιβή, ο Συστήνων πρέπει να
πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στους παρόντες Όρους.
Ο Συστήνων πρέπει να μπορεί να δει το πλακίδιο πρόσκλησης στην εφαρμογή (που σχετίζεται με
την Προωθητική Ενέργεια) από εμάς στην εφαρμογή Revolut <18. Ο Συστήνων θα χρειαστεί να
πατήσει το κουμπί «Προσκαλέστε φίλους» στο πλακίδιο στην εφαρμογή Revolut <18 για να
προσκαλέσει έναν φίλο (ή τον Συστηνόμενο) να εγγραφεί στο Revolut <18 χρησιμοποιώντας τον
κωδικό σύστασης. Ο Συστηνόμενος πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις για να μπορεί να
χρησιμοποιήσει το Revolut <18. Ο Συστήνων θα μπορεί να προσκαλεί φίλους από οποιαδήποτε
χώρα στον κόσμο, εφόσον είναι διαθέσιμο το Revolut <18.
Μόλις ο Συστήνων πατήσει το κουμπί «Προσκαλέστε φίλους» στο πλακίδιο στην εφαρμογή Revolut
<18, θα εμφανιστεί ένα προσχέδιο μήνυμα με τον μοναδικό κωδικό σύστασης του Συστήνοντος. Ο
Συστήνων μπορεί να εξατομικεύσει το μήνυμα.
Αυτό που έχει σημασία είναι ο κωδικός σύστασης. Ο Συστηνόμενος θα πρέπει να ξεκινήσει τη
διαδικασία εγγραφής στο Revolut <18 και να πληκτρολογήσει τον μοναδικό κωδικό σύστασης. Στη
συνέχεια, ο Συστηνόμενος θα πρέπει να προσκαλέσει τον γονέα/κηδεμόνα του ώστε να
ενεργοποιήσει και να εγκρίνει τον λογαριασμό Revolut <18 στον οποίο έχει εγγραφεί ο Συστηνόμενος
στην εφαρμογή Revolut. Εάν ο γονέας/κηδεμόνας του Συστηνόμενου δεν έχει προσωπικό
λογαριασμό Revolut, θα πρέπει να ανοίξει έναν λογαριασμό και να συνδεθεί με επιτυχία στη Revolut
για να μπορέσει να εγκρίνει τον λογαριασμό Revolut <18 του παιδιού του στην εφαρμογή Revolut. Ο
γονέας/κηδεμόνας του Συστηνόμενου θα πρέπει επίσης να παραγγείλει μια φυσική κάρτα Revolut
<18 εντός 60 ημερών από τη χρήση του κωδικού παραπομπής.
Εάν όλα τα παραπάνω βήματα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος της Περιόδου Προσφοράς, ο Συστήνων
και ο Συστηνόμενος θα λάβουν την Ανταμοιβή. Η Ανταμοιβή θα πιστωθεί στους αντίστοιχους
δευτερεύοντες λογαριασμούς Revolut <18 του λογαριασμού Revolut των γονέωνν/κηδεμόνων του
Συστήνοντος και του Συστηνόμενου εντός 5 εργάσιμων ημερών από την παραγγελία της φυσικής
κάρτας Revolut <18.
Ο Συστήνων μπορεί να προσκαλέσει έως δέκα άτομα ανά έτος. Εάν ο κωδικός σύστασης του
Συστήνοντος έχει ήδη χρησιμοποιηθεί από δέκα διαφορετικούς Συστηνόμενους, τότε ο Συστήνων δεν
δικαιούται άλλες Ανταμοιβές κατά τη διάρκεια αυτού του έτους.

Πώς κερδίζει ο Συστηνόμενος την Ανταμοιβή;

Για να λάβουν και ο Συστήνων και ο Συστηνόμενος την Ανταμοιβή, ο Συστηνόμενος πρέπει να
πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στους παρόντες Όρους.
Ο Συστηνόμενος πρέπει να είναι νέος χρήστης του Revolut <18. Εάν ο Συστηνόμενος είναι ήδη
χρήστης του Revolut <18 ή έχει χρησιμοποιήσει λογαριασμό ή έχει ξεκινήσει τη διαδικασία εγγραφής



στο παρελθόν, ο Συστηνόμενος δεν θεωρείται νέος χρήστης και επομένως δεν πληροί τις
προϋποθέσεις.

Αφού λάβει την πρόσκληση από τον Συστήνοντα για εγγραφή στο Revolut <18, ο Συστηνόμενος θα
πρέπει πρώτα να κατεβάσει την εφαρμογή «Revolut <18» από το App Store. Μόλις ο Συστηνόμενος
κατεβάσει και ανοίξει την εφαρμογή Revolut <18, θα κατευθυνθεί στη ροή δημιουργίας λογαριασμού
Revolut <18. Ο Συστηνόμενος θα πρέπει να ξεκινήσει τη διαδικασία εγγραφής στο Revolut <18.

Ο Συστηνόμενος θα πρέπει να καταχωρίσει κάποιες βασικές πληροφορίες αναγνώρισης και να
πληκτρολογήσει τον μοναδικό κωδικό σύστασης που έλαβε. Στη συνέχεια, θα εμφανιστεί μια οθόνη
που θα ζητά από τον Συστηνόμενο να προσκαλέσει τον γονέα/κηδεμόνα του ώστε να ενεργοποιήσει
και να εγκρίνει τον λογαριασμό Revolut <18 στον οποίο έχει κάνει εγγραφή ο Συστηνόμενος. Εάν ο
γονέας/κηδεμόνας του Συστηνόμενου δεν έχει προσωπικό λογαριασμό Revolut, θα πρέπει να ανοίξει
έναν λογαριασμό και να συνδεθεί με επιτυχία στη Revolut για να μπορέσει να εγκρίνει τον
λογαριασμό του παιδιού του στην εφαρμογή Revolut.

Ο γονέας/κηδεμόνας του Συστηνόμενου θα χρειαστεί επίσης να πλοηγηθεί στην ενότητα <18 της
εφαρμογής Revolut και να παραγγείλει μια φυσική κάρτα Revolut <18 για τον Συστηνόμενο εντός 60
ημερών από τη χρήση του κωδικού σύστασης.

Εάν όλα τα παραπάνω βήματα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος της Περιόδου Προσφοράς, ο Συστήνων
και ο Συστηνόμενος θα λάβουν την Ανταμοιβή. Η Ανταμοιβή θα πιστωθεί στους αντίστοιχους
δευτερεύοντες λογαριασμούς Revolut <18 του λογαριασμού Revolut των γονέωνν/κηδεμόνων του
Συστήνοντος και του Συστηνόμενου εντός 5 εργάσιμων ημερών από την παραγγελία της φυσικής
κάρτας Revolut <18.
Ο Συστήνων και ο Συστηνόμενος δεν θα λάβουν Ανταμοιβή (ή μπορεί να γίνει ανάκληση μιας
Ανταμοιβής που είχε καταβληθεί προηγουμένως) εάν ο γονέας/κηδεμόνας του Συστήνοντος ή του
Συστηνόμενου ανακαλέσουν εκ των υστέρων ένα από αυτά τα βήματα. Για παράδειγμα, εάν ο
γονέας/κηδεμόνας του Συστηνόμενου ακυρώσει την κάρτα του Revolut <18 πριν την παραλάβει.

Τι άλλες νομικές πληροφορίες πρέπει να γνωρίζω;

1. Αυτή η Προωθητική Ενέργεια οργανώνεται και προσφέρεται: για χρήστες που κατοικούν στο
Ηνωμένο Βασίλειο από την Revolut Ltd, μια εταιρεία της οποίας επίσημη διεύθυνση είναι η 7
Westferry Circus, London, E14 4HD. Αυτή η Προσφορά οργανώνεται και προσφέρεται: για
χρήστες που κατοικούν σε Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα,
Εσθονία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Λετονία, Λιθουανία, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία,
Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία, Φινλανδία από την Revolut Bank UAB, μια
εταιρεία της οποίας επίσημη διεύθυνση είναι η Konstitucijos ave. 21Β, 08130 Βίλνιους,
Δημοκρατία της Λιθουανίας.

2. Μπορούμε να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε αυτήν την Προωθητική Ενέργεια οποιαδήποτε
στιγμή, εάν κατά την εύλογη γνώμη μας, γίνεται κατάχρηση της Προωθητικής Ενέργειας ή μπορεί
να επηρεάσει αρνητικά την υπεραξία ή τη φήμη της Revolut. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε
ατομική βάση ή σε επίπεδο προωθητικής ενέργειας. Επικοινωνήστε με την υποστήριξη εάν
πιστεύετε ότι πληροίτε τις προϋποθέσεις για μια Ανταμοιβή σε σχέση με την Προωθητική



Ενέργεια που δεν σας έχει απονεμηθεί ως αποτέλεσμα αυτής της πρόωρης αναστολής ή
τερματισμού.

3. Μπορούμε να ακυρώσουμε αυτήν την Προωθητική Ενέργεια ή να αλλάξουμε αυτούς τους Όρους
ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Οποιαδήποτε ακύρωση ή αλλαγή στους Όρους δεν
επηρεάζει τα δικαιώματά σας εάν έχετε ήδη συμμετάσχει στην Προωθητική Ενέργεια.

4. Διατηρούμε το δικαίωμα να ανακαλέσουμε την Ανταμοιβή εάν η Ανταμοιβή κερδήθηκε με δόλο,
εάν παραβιάσετε τους όρους που ισχύουν για τον λογαριασμό σας στη Revolut για να λάβετε την
Ανταμοιβή ή εάν αντιληφθούμε ότι δεν συμμορφωθήκατε με τους παρόντες Όρους. Θα
θεωρήσουμε ότι η ανάκληση οποιασδήποτε Ανταμοιβής έχει γίνει με τη συγκατάθεσή σας και ότι η
πληρωμή έχει εγκριθεί από εσάς.

5. Εάν ο γονέας/κηδεμόνας του Συστήνοντος κλείσει τον λογαριασμό του Revolut ή τον
δευτερεύοντα λογαριασμό του Revolut <18 ή εάν ο γονέας/κηδεμόνας του Συστηνόμενου κλείσει
τον λογαριασμό του Revolut ή τον δευτερεύοντα λογαριασμό Revolut <18 ή αναστείλουμε ή
περιορίσουμε οποιονδήποτε από τους λογαριασμούς, μεταξύ της χρονικής στιγμής της επιλογής
για την Ανταμοιβή και της λήψης της Ανταμοιβής ή πριν από την καταβολή της Ανταμοιβής, ο
Συστήνων και ο Συστηνόμενος θα χάσουν το δικαίωμά τους στην Ανταμοιβή.

6. Μπορεί επίσης να προκύψουν καταστάσεις εκτός του ελέγχου της Revolut που να καθιστούν
αδύνατη την απονομή της Ανταμοιβής ως μέρος αυτής της Προωθητικής Ενέργειας. Η Revolut
δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια, είτε άμεσα είτε έμμεσα, ως αποτέλεσμα
οποιουδήποτε γεγονότος εκτός του ελέγχου της

7. Οι παρόντες όροι δημοσιεύονται στα Αγγλικά και οποιαδήποτε μετάφραση παρέχεται στα πλαίσια
της εξυπηρέτησής σας. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείτε να αντλήσετε δικαιώματα από
οποιαδήποτε μεταφρασμένη έκδοση και μόνο η αγγλική έκδοση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε
νομικές διαδικασίες.

8. Αυτή η Προωθητική Ενέργεια είναι μια διμερής καμπάνια, όπου και ο Συστήνων και ο
Συστηνόμενος θα λάβουν την Ανταμοιβή (υπόκειται στην εκπλήρωση των απαιτήσεων που
ορίζονται στους παρόντες Όρους).

9. Η Ανταμοιβή θα καταβληθεί τόσο στον Συστήνοντα όσο και στον Συστηνόμενο εντός 5 εργάσιμων
ημερών από τη στιγμή που έχει ανοίξει ο λογαριασμός Revolut <18 στον οποίο έχει εγγραφεί ο
Συστηνόμενος, έχει γίνει παραγγελία της φυσικής κάρτας Revolut <18 και έχουν εκπληρωθεί οι
υπόλοιπες απαιτήσεις που ορίζονται στους παρόντες Όρους.

10. Η Ανταμοιβή θα απονεμηθεί μόνο σε σχέση με επιτυχημένες συστάσεις για λογαριασμούς
Revolut <18 όπου ο Συστηνόμενος είναι νέος χρήστης του Revolut<18.

11. Η Revolut θα πρέπει να χειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα του Συστήνοντος και του
Συστηνόμενου για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της βάσει των παρόντων Όρων. Η Revolut θα
επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του Συστήνοντος και του Συστηνόμενου σύμφωνα με τη
Δήλωση Απορρήτου του Revolut <18.

12. Εάν πιστεύουμε ότι έχετε εμπλακεί σε οποιαδήποτε απάτη ή υλική κατάχρηση αυτής της
Προωθητικής Ενέργειας, μπορούμε κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρειά μας να προβούμε σε
οποιεσδήποτε ενέργειες που θεωρούμε κατάλληλες για τις περιστάσεις. Για παράδειγμα, θα ήταν
υλική κατάχρηση αυτής της Προωθητικής Ενέργειας η ενορχήστρωση μιας καμπάνιας για
κερδοσκοπία από αυτήν την Προωθητική Ενέργεια με τρόπο που δεν οδηγεί σε πραγματικές και

https://www.revolut.com/legal/privacy-information-for-children


μοναδικές νέες εγγραφές στη Revolut και σε αυτήν την περίπτωση ενδέχεται να κλείσουμε τον
λογαριασμό σας και να ανακαλέσουμε τυχόν Ανταμοιβές.

13. Εάν έχετε ερωτήσεις ή παράπονα σχετικά με αυτήν την Προωθητική Ενέργεια, επικοινωνήστε με
την Υποστήριξη μέσω της συνομιλίας στην εφαρμογή.

14. Εάν είστε πελάτης της Revolut Ltd, αυτή η Προωθητική Ενέργεια διέπεται από το αγγλικό δίκαιο
και τα δικαστήρια της Αγγλίας και της Ουαλίας που έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία στην επίλυση
οποιασδήποτε διαφοράς που σχετίζεται με αυτήν. Εάν είστε πελάτης της Revolut Bank UAB,
αυτή η Προωθητική Ενέργεια διέπεται από τη λιθουανική νομοθεσία (παρόλα αυτά, μπορείτε
ακόμα να βασιστείτε στους υποχρεωτικούς κανόνες προστασίας των καταναλωτών της χώρας του
ΕΟΧ όπου ζείτε) και τα δικαστήρια της Λιθουανίας (ή τα δικαστήρια οποιουδήποτε κράτους
μέλους της ΕΕ όπου διαμένετε) έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία στην επίλυση οποιασδήποτε
διαφοράς που σχετίζεται με αυτήν.


