ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ “eimasteparea” by Pils Hellas
EΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ, 13/7/2017
1] Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Οι ανώνυμες εταιρείες με την επωνυμία
«Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης», που εδρεύει στο ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ-ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ,
Αταλάντη Φθιώτιδας Τ.Κ. 35200 με Α.Φ.Μ. 094229537, Δ.Ο.Υ ΛΑΜΙΑΣ και η
ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Crystal Beverages» που εδρεύει στο
Αμαρούσιον Αττικής, οδός Ολύμπου 3, Τ.Κ. 15123 με Α.Φ.Μ. 999643872,
όπως νόμιμα εκπροσωπούνται, εφεξής καλούμενες οι «Διοργανωτές», σε
συνεργασία με την ανώνυμη εταιρεία «THE NEWTONS LABORATORY A.E,
ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»
που εδρεύει στο Χαλάνδρι, οδός Εθνικής Αντιστάσεως 57 (Κτίριο Β), 15231
(εφεξής «Διαφημιστική») και δραστηριοποιείται στον διαφημιστικό κλάδο
και εκπροσωπείται νόμιμα διοργανώνουν ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου
(Internet) την παρούσα προωθητική ενέργεια με τίτλο «eimasteparea»,
εφεξής «Πρόγραμμα»
1.1.Τα δώρα* που θα κερδίσουν οι νικητές του προγράμματος θα είναι τα
εξής:
8 προωθητικά πακέτα Pils Hellas που περιλαμβάνουν αναλυτικά το καθένα:
24 τεμάχια PILS HELLAS Φιάλη μη επιστρεφόμενη 330ml
12 ποτήρια 0.30lt PILS HELLAS
1 ανοιχτήρι PILS HELLAS
*Τα δώρα ενδέχεται να παρεκκλίνουν από τις φωτογραφίες που
παρουσιάζονται σε αναρτήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος
2] Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι οι νόμιμοι κάτοικοι
Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται
οι υπάλληλοι των Διοργανωτών και της διαφημιστικής καθώς και οι συγγενείς
τους α΄ και β΄ βαθμού, και σύζυγοι αυτών καθώς και τα άτομα που
στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.
3] Σε περίπτωση που δεν θα συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής που
παραπάνω αναφέρονται, διοργανωτές και διαφημιστική δύνανται να
ακυρώσουν συμμετοχή σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού, ακόμα και
κατά την απονομή του δώρου στο νικητή.
4] Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει πρόσβαση των
ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Διοργανωτές και
Διαφημιστική δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την
εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την
παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό
τόπο του διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του
οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και
προδιαγραφές του Προγράμματος. Περαιτέρω, ο διοργανωτής, και η
διαφημιστική δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των
συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά

δηλώνουν ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους του Προγράμματος που έχουν
αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.eimasteparea.gr
Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή πρέπει ο κάθε συμμετέχον να συμπληρώσει
σωστά τα στοιχεία του (όνομα, επώνυμο, email ή με facebook connect)
5] Το Πρόγραμμα θα ξεκινήσει την Τετάρτη, 19-07-2017 και ώρα 12:00 και θα
ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, 11-09-2017 και ώρα 12.00.
Για την ανάδειξη των νικητών του διαγωνισμού θα διεξάγεται αυτόματα
ηλεκτρονική κλήρωση κάθε Παρασκευή στις 12.00, για τις οκτώ (8)
Παρασκευές του διαστήματος που θα έχει ισχύ ο διαγωνισμός (ως κάτωθι
αναφέρεται). Σε κάθε μία κλήρωση θα αναδεικνύεται ένας νικητής που θα
κερδίσει ένα ως άνω πακέτο Pils Ηellas, και ένας επιλαχών. Συνολικά θα
αναδειχθούν 8 (οκτώ) νικητές και 8 (οκτώ) επιλαχόντες.
6] Συμμετοχή που δεν υποβληθεί εντός των χρονικών ορίων του διαγωνισμού
δεν θεωρείται έγκυρη. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή
κάποιας εκ των της προαναφερθεισών ηλεκτρονικών κληρώσεων κατά την
προαναφερόμενη αντίστοιχα ημέρα και ώρα, ο διοργανωτής διατηρεί το
δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα αυτής. Η κάθε κλήρωση θα
διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το
τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου
παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών και των επιλαχόντων.
7] Η επικοινωνία με τους νικητές, θα γίνει με μήνυμα στον προσωπικό τους
λογαριασμό στο Facebook ή στην διεύθυνση του ηλεκτρονικό λογαριασμούemail που θα έχουν δηλώσει.
Στη συνέχεια οι νικητές θα πρέπει να απαντήσουν στο αντίστοιχο μήνυμα,
προκειμένου να γνωστοποιήσουν τα παρακάτω προσωπικά τους στοιχεία. Οι
νικητές υποχρεούνται να ανταποκριθούν έως την Δευτέρα 18/09/2017 και
ώρα 00.00. Κατά την άνω επικοινωνία θα ζητούνται από τον κάθε νικητή τα
πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός
ταυτότητας, διεύθυνση κατοικίας) για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της
ταυτοπροσωπίας αλλά και για την παραλαβή των Δώρων. Αν οι νικητές δεν
ανταποκριθούν κατά την προσπάθεια επικοινωνίας από τη Διαφημιστική
μέσα στο προαναφερόμενο χρονικό διάστημα με τον προαναφερόμενο τρόπο
(Facebook μήνυμα ή μέσω ηλεκτρονικού λογαριασμού email) ή αν δηλώσουν
ότι δεν αποδέχονται τα Δώρα τους, τότε τα Δώρα θα διατίθενται στον πρώτο
επιλαχόντα κ.ο.κ. Εάν από την επικοινωνία προκύψει ότι κάποιος νικητής δεν
πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα, τότε θα ακυρώνεται
και θα ανακηρύσσεται νικητής αντίστοιχα ο πρώτος επιλαχών.
8] Οι νικητές φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή
αποστολή των στοιχείων τους. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής αποστολή των
στοιχείων του νικητή παρέχει δικαίωμα στον Διοργανωτή να τον αποκλείσει
από το Πρόγραμμα.

9] Ο νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της παράδοσης των
δώρων, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:
(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους
παρόντες όρους ή η συμμετοχή του δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, όλοι
εκ των οποίων θεωρούνται ουσιώδεις.
(β) λόγω κωλύματος συμμετοχής του βάσει των παρόντων Όρων
(γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η
επικοινωνία με τον νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που
τάσσονται στους παρόντες όρους,
(δ) λόγω ανικανότητας προς δικαιοπραξία.
(ε) αν δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του.
9.1.] Σε τυχόν περίπτωση αντικανονικής, μη έγκυρης, ή ακυρωθείσας
συμμετοχής κάποιου διαγωνιζόμενου σε κάποια κλήρωση οι λοιποί
συμμετέχοντες δεν έχουν καμία αξίωση έναντι των Διοργανωτών και καμία
αξίωση επανάληψης της αντίστοιχης κλήρωσης.
10] Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα
πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των
ΕΖΑ και THE NEWTONS LABORATORY.
11] Τα Δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να
ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε
οποιαδήποτε τιμή.
12] Οι Διοργανωτές έχουν το δικαίωμα να αντικαταστήσουν τα Δώρα με
άλλα, καθώς και να αλλάξουν τον αριθμό των τελικών νικητών, καθ’ όλη τη
διάρκεια και μέχρι τη λήξη του Προγράμματος.
13] Η ευθύνη των Διοργανωτών περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη
διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων. Οι Διοργανωτές δεν ευθύνονται
για τυχόν αμέλειά τους σε σχέση με τον παρόντα διαγωνισμό.
14] Μετά την ολοκλήρωση της Διάρκειας του Προγράμματος και της
παράδοσης των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση των
Διοργανωτών και της Διαφημιστικής παύει να υφίσταται. Οι διοργανωτές και
η Διαφημιστική δεν θα υπέχουν ούτε αναλαμβάνουν οποιαδήποτε
υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.
15] Οι Διοργανωτές έχουν το δικαίωμα να ανακοινώσουν τα ονόματα και να
δημοσιεύσουν φωτογραφίες των νικητών στον Instagram λογαριασμό της
ΕΖΑ
(https://www.instagram.com/pils_hellas/?hl=el),
στο
facebook
λογαριασμό τους (https://www.facebook.com/pilshellas.gr/), σε οποιοδήποτε
έντυπό τους ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης (ενδεικτικά τηλεόραση,
ραδιόφωνο, internet και social media και έντυπα) και να προβούν σε
διαφημιστική προβολή και εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως
ενδεικτικά της παράδοσης του Δώρου. Οι νικητές αποδέχονται με την
συμμετοχή τους τους όρους του Προγράμματος και συγκατατίθενται με την
παραλαβή του δώρου τους για την προαναφερόμενη διαφημιστική χρήση και
εκμετάλλευση της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα, και/ή για τη χρήση του

ονόματός τους και φωτογραφιών τους για λόγους διαφημιστικής προβολής
από τις ανωτέρω εταιρείες, χωρίς άλλη απαίτηση ή την καταβολή
οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως στο διηνεκές παγκοσμίως και σε όλα
τα μέσα. Από τους νικητές θα ζητηθεί κατά τη διαδικασία παραλαβής του
δώρου να δηλώσουν με διαδικασία που θα τους υποδειχθεί από τους
διοργανωτές ότι αποδέχονται και συναινούν στην ανωτέρω διαφημιστική
χρήση και εκμετάλλευση της συμμετοχής (εικόνας και ονόματός τους κ.λ.π.)
τους στον Πρόγραμμα. Σε περίπτωση άρνησής τους σχετικά, οι διοργανωτές
έχουν δικαίωμα να ακυρώσουν της συμμετοχή τους και να διαθέσουν στον
αντίστοιχο επιλαχόντα το δώρο.
16] Οι παρόντες Όροι, έχουν αναρτηθεί στο www.eimasteparea.gr και έχουν
κατατεθεί ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών, κας Αθηνάς Λέλουδα
(Δημοκρίτου 6, Αθήνα)
Οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του
ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος, όπως αυτό θα κατατεθεί στην
παραπάνω Συμβολαιογράφο.
17] Οι Διοργανωτές έχουν, ιδίως σε περίπτωση σπουδαίου λόγου, το
δικαίωμα να τροποποιήσουν μονομερώς τους παρόντες
Όρους του
Προγράμματος, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Κάθε ως άνω τροποποίηση
θα κατατίθεται ενώπιον της ανωτέρω Συμβολαιογράφου. Οι Διοργανωτές δεν
έχουν οποιαδήποτε ευθύνη σε τυχόν περίπτωση οποιασδήποτε τέτοιας
μεταβολής. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει ανεπιφύλακτη
αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη
παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι των διοργανωτών.
18] Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε
τυχόν διαφορά σχετικά με το Πρόγραμμα θα επιλύεται από τα καθ' ύλη
αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.
22] Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα αποτελεί σαφή και εκ μέρους του
Συμμετέχοντα δήλωση κατά την έννοια του ν. 2472/1997, όπως ισχύει
σήμερα, για την τήρηση των στοιχείων του και την επεξεργασία τους για τις
ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Προγράμματος καθώς και για
σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με το Πρόγραμμα. Κατά
την επικοινωνία μέσω μηνύματος στον προσωπικό τους λογαριασμό στο
Facebook μπορεί να ζητηθεί από τους νικητές οποιοδήποτε στοιχείο κρίνεται
απαραίτητο (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης και αριθμός
ταυτότητας) για την εξακρίβωση των στοιχείων κατά την παράδοση των
δώρων. Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών θα αποτελέσουν αντικείμενο
διαχείρισης σύμφωνα με τους παρόντες όρους και τις διατάξεις του νόμου.

