ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ
«KRAFT MASTER – ΜΑΘΕ ΠΑΙΔΙ ΜΟΤ ΧΡΩΜΑΣΑ»
1. Η ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «DRUCKFARBEN HELLAS A.E.B.E.», που εδρεφει
ςτον Αςπρόπυργο Αττικισ, Λ. Μεγαρίδοσ, τθλ. 210 5519300 (εφεξισ θ «Διοργανώτρια»),
διοργανϊνει προωκθτικι ενζργεια (εφεξισ ο «Διαγωνισμός»), ςτο πλαίςιο προϊκθςθσ του
προϊόντοσ τθσ «KRAFT Master». Η εταιρεία CARE DIRECT παρζχει υπθρεςίεσ Σεχνικοφ
υμβοφλου τθσ Διοργανϊτριασ για το Διαγωνιςμό.
2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η προωκθτικι ενζργεια κα διαρκζςει από τθν 11/07/2016 ζωσ και τθν
30/09/2016.
3. ΣΡΟΠΟ ΤΜΜΕΣΟΧΗ: υμμετοχζσ ςτον ωσ άνω Διαγωνιςμό κα γίνονται δια τθσ
αγοράσ προϊόντοσ τθσ Διοργανϊτριασ και ςυγκεκριμζνα, αγορά δοχείου δζκα (10) λίτρων
(βάςεισ) ι ζντεκα (11) λίτρων τθσ ειδικισ προωκθτικισ ςυςκευαςίασ 10+1 λίτρο δϊρο
(λευκό) ι τριϊν (3) λίτρων (λευκό ι βάςεισ) του προϊόντοσ «KRAFT Master», με τθν ειδικι
ςιμανςθ «ΜΑΘΕ ΠΑΙΔΙ ΜΟΤ ΧΡΩΜΑΣΑ» επάνω ςτο καπάκι κάκε δοχείου.
4.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ: Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό ζχει κάκε φυςικό

πρόςωπο που κατά τθν παρ. 3 προζβθ ςτθν αγορά του ςυγκεκριμζνου προϊόντοσ, είναι
μόνιμοσ κάτοικοσ Ελλάδοσ ι Κφπρου, ζχει ςυμπλθρϊςει το δζκατο όγδοο (18ο) ζτοσ τθσ
θλικίασ του και ζχει πλιρθ δικαιοπρακτικι ικανότθτα. Η ςυμμετοχι ςτο Διαγωνιςμό
προχποκζτει και ςυνεπάγεται τθν ανεπιφφλακτθ αποδοχι των παρόντων όρων του
Διαγωνιςμοφ και τθ ςυνακόλουκθ παραίτθςθ από κάκε ςχετικι αξίωςθ ι απαίτθςθ,
υφιςτάμενθ ι μελλοντικι, κατά τθσ Διοργανϊτριασ, των ςτελεχϊν, υπαλλιλων και βοθκϊν
εκπλθρϊςεϊσ τθσ αναφορικά με τθ διενζργεια του Διαγωνιςμοφ, τθν εφαρμογι των όρων,
ι οποιαδιποτε άλλθ αιτία ςχετίηεται άμεςα ι ζμμεςα με το Διαγωνιςμό. Ζγκυρθ ςυμμετοχι
νοείται θ ςυμμετοχι ςτο Διαγωνιςμό θ οποία ζχει υποβλθκεί ςφμφωνα με τθ διαδικαςία
που περιγράφεται παρακάτω.
5.

Απαγορεφεται θ ςυμμετοχι ςτο Διαγωνιςμό των εργαηομζνων ςτθ Διοργανϊτρια

εταιρεία, κακϊσ και των ςυγγενϊν αυτϊν αϋ και βϋ βακμοφ και των ςυηφγων τουσ.
6.

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ: Κάκε ςυμμετζχων ζχει τόςεσ ςυμμετοχζσ όςεσ και τα

ειδικά κουπόνια που ζλαβε και διλωςε, κατά τον παρακάτω τρόπο. υγκριμζνα:
Εντόσ του δοχείου και μζςα ςτο χρϊμα, βρίςκεται ειδικι αεροςτεγισ ςυςκευαςία, μζςα
ςτθν οποία υπάρχει το ειδικό κουπόνι του Διαγωνιςμοφ με ζναν μοναδικό κωδικό αρικμό
και οδθγίεσ χριςθσ του κουπονιοφ και του κωδικοφ αυτοφ. Ο ενδιαφερόμενοσ, αφοφ βρει
το ειδικό κουπόνι με τον μοναδικό κωδικό, πρζπει να καλζςει ςτο τθλεφωνικό νοφμερο
210-9287450 (ιςχφουν οι εκάςτοτε τθλεπικοινωνιακζσ χρεϊςεισ). Οι θμζρεσ και ϊρεσ
λειτουργίασ του τθλεφωνικοφ κζντρου είναι Δευτζρα ζωσ Παραςκευι, 9:00 π.μ. με 7:00 μ.μ.
Ο ενδιαφερόμενοσ, αφοφ ακοφςει ζνα ςφντομο θχογραφθμζνο μινυμα με λεπτομζρειεσ
για το Διαγωνιςμό, εξυπθρετείται ηωντανά από τον πρϊτο διακζςιμο υπάλλθλο του
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τθλεφωνικοφ κζντρου (agent). Ο ενδιαφερόμενοσ καλείται να δϊςει ςτον agent το
μοναδικό κωδικό που αναγράφεται ςτο ειδικό κουπόνι που κατζχει. O agent ςτθ ςυνζχεια
ελζγχει τθν εγκυρότθτα του μοναδικοφ κωδικοφ ςτθν ειδικι λίςτα θ οποία ζχει καταρτιςκεί
από τθν εταιρεία CARE DIRECT.
α. ε περίπτωςθ που ο κωδικόσ είναι ζγκυροσ (δθλαδι, υπάρχει ςτθν ειδικι λίςτα και δεν
ζχει ξαναδθλωκεί), ο agent καταχωρεί ςτθ λίςτα ότι ο κωδικόσ αυτόσ είναι ζγκυροσ και
ςυμμετζχει ςτο Διαγωνιςμό.
β. ε περίπτωςθ που ο κωδικόσ δεν είναι ζγκυροσ (δθλαδι δεν υπάρχει ςτθν ειδικι λίςτα ι
ζχει ξαναδθλωκεί από άλλο ενδιαφερόμενο), ο ενδιαφερόμενοσ δεν αποκτά ςυμμετοχι ςτο
Διαγωνιςμό.
τθ ςυνζχεια, ο ενδιαφερόμενοσ καλείται από τον agent να δϊςει τα ςτοιχεία του
(ονοματεπϊνυμο, πλιρθ διεφκυνςθ, κινθτό τθλζφωνο επικοινωνίασ, διεφκυνςθ e-mail) και
να δθλϊςει αν είναι ιδιϊτθσ ι επαγγελματίασ ελαιοχρωματιςτισ. Μετά τθ διλωςθ των
παραπάνω ςτοιχείων, ο agent ενθμερϊνει τον ενδιαφερόμενο ότι ζχει καταχωρθκεί θ
ςυμμετοχι/οι ςυμμετοχζσ του ςτο Διαγωνιςμό.
Εναλλακτικά, ο ενδιαφερόμενοσ μπορεί να δθλϊςει τον κωδικό και τα ςτοιχεία του online
με

τον

παρακάτω

τρόπο:

επιςκζπτεται

τθν

ιςτοςελίδα

του

διαγωνιςμοφ

www.mathepaidimouxromata.gr και πατάει το κουμπί με τθν ζνδειξθ «ΤΜΠΛΗΡΩΣΕ ΣΗ
ΦΟΡΜΑ» ςτθν ενότθτα «ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ». Μεταφζρεται ζτςι ςτθν ειδικι θλεκτρονικι ςελίδα
mathepaidimouxromata.cdroot.gr ςτθν οποία πλθκτρολογεί ςτο ειδικό πεδίο με τίτλο
«Ειςάγετε κωδικό» τον μοναδικό κωδικό (τα γράμματα με πεηοφσ ι κεφαλαίουσ ελλθνικοφσ
χαρακτιρεσ και τουσ αρικμοφσ, μαηί με τισ παφλεσ). ε περίπτωςθ που κατζχει
περιςςότερουσ από ζναν μοναδικοφσ κωδικοφσ, ο ενδιαφερόμενοσ μπορεί να πατιςει το
κουμπί με τθν ζνδειξθ «ΠΡΟΘΗΚΗ ΚΩΔΙΚΟΤ» και να πλθκτρολογιςει τουσ επιπλζον
κωδικοφσ. Μετά τθν καταχϊρθςθ των κωδικϊν, πρζπει να πατιςει το κουμπί με τθν ζνδειξθ
«ΕΠΟΜΕΝΟ». Εφόςον ο κωδικόσ/οι κωδικοί είναι ζγκυροι (δθλαδι πλθκτρολογθμζνοι με
τισ παραπάνω υποδείξεισ και δεν ζχουν ξαναχρθςιμοποιθκεί), ο χριςτθσ μεταφζρεται ςτθν
επόμενθ οκόνθ, όπου καλείται να ςυμπλθρϊςει τα ςτοιχεία του. Εφόςον ζχουν
ςυμπλθρωκεί τουλάχιςτον όλα τα υποχρεωτικά πεδία με τον αςτερίςκο (*), ο χριςτθσ
μεταφζρεται ςτθν επόμενθ οκόνθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ καταχϊρθςθ τθσ
ςυμμετοχισ/των ςυμμετοχϊν του. ε κάκε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ και ςε περίπτωςθ
προβλιματοσ, ο χριςτθσ μπορεί να καλζςει ςτο τθλζφωνο 210-9287450 (ιςχφουν οι
εκάςτοτε τθλεπικοινωνιακζσ χρεϊςεισ) κατά τισ θμζρεσ και ϊρεσ λειτουργίασ του
τθλεφωνικοφ κζντρου ( Δευτζρα ζωσ Παραςκευι, 9:00 π.μ. με 7:00 μ.μ) για τθλεφωνικι
καταχϊρθςθ.
7. ΔΩΡΑ, ΚΛΗΡΩΕΙ & ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΣΩΝ: Κάκε δοχείο «KRAFT Master» που ςυμμετζχει
ςτθν προωκθτικι ενζργεια κερδίηει ζνα άμεςο ςχολικό δϊρο, το οποίο ο χριςτθσ ηθτάει και
παραλαμβάνει απευκείασ από το κατάςτθμα αγοράσ του ςυγκεκριμζνου δοχείου. Σο είδοσ
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δϊρου που κερδίηει κάκε δοχείο κακορίηεται ανάλογα με τθν εκάςτοτε διακεςιμότθτα των
δϊρων.
Παράλλθλα, με κάκε ζγκυρο μοναδικό κωδικό, καταχωρείται αυτόματα μια (1) ςυμμετοχι
του κωδικοφ ςτισ κλθρϊςεισ για τα μεγάλα δϊρα. υγκεκριμζνα:
Α.

Εβδομαδιαίεσ κλθρϊςεισ

i. Κάκε ζγκυροσ μοναδικόσ κωδικόσ δικαιοφται μια (1) ςυμμετοχι ςτθν κλιρωςθ τθσ
εβδομάδασ κατά τθ διάρκεια τθσ οποίασ ζχει δθλωκεί ςτο τθλεφωνικό κζντρο 210-9287450
ι ςτο www.mathepaidimouxromata.gr, όπωσ περιγράφεται ανωτζρω. Δεν δικαιοφται
ςυμμετοχι ςτισ επόμενεσ εβδομαδιαίεσ κλθρϊςεισ.
ii. Η κλιρωςθ κα πραγματοποιείται θμζρα Παραςκευι, κατά τισ εξισ θμερομθνίεσ:
02/09/2016, 09/09/2016, 16/09/2016 και 23/09/2016.
iii.

Διευκρινίηεται ότι ςτθν κλιρωςθ κάκε Παραςκευισ κα ςυμμετζχουν οι μοναδικοί κωδικοί
που ζχουν δθλωκεί από τισ 00:00 π.μ. τθσ προθγοφμενθσ Παραςκευισ ζωσ και τισ 23:59 μ.μ.
τθσ Πζμπτθσ που προθγείται τθσ Παραςκευισ που κα γίνει θ κλιρωςθ.

iv. Ειδικά ςτθν κλιρωςθ τθσ 02/09/2016, κα ςυμμετζχουν όλοι οι κωδικοί που ζχουν δθλωκεί
από τθν θμερομθνία ζναρξθσ του διαγωνιςμοφ ζωσ και τισ 23:59 μ.μ. τθν Πζμπτθ
01/09/2016.
v. ε κάκε κλιρωςθ κα αναδεικνφονται επτά (7) νικθτζσ και επτά (7) αναπλθρωματικοί νικθτζσ
που κα κερδίηουν τα εξισ δϊρα:
1.

Ο 1οσ νικθτισ κα κερδίηει ζνα ΠΟΔΗΛΑΣΟ IDEAL MTB 26’’ TRIAL U 21SP.

2.

Ο 2οσ νικθτισ κα κερδίηει ζνα TABLET SAMSUNG T285 TAB A7’’ LTE White.

3.

Οι επόμενοι πζντε (5) νικθτζσ κα κερδίςουν ο κακζνασ από μια δωροεπιταγι για

αγορζσ αξίασ 100€ (λιανικι τιμι ςυμπεριλαμβανομζνου του εκάςτοτε ιςχφοντοσ ΦΠΑ) από
τα καταςτιματα τθσ εταιρείασ JUMBO.
Σο είδοσ δϊρου που κερδίηει κάκε δοχείο κακορίηεται ανάλογα με τθ διακεςιμότθτα των
δϊρων.
Β.
i.

Μεγάλθ κλιρωςθ:
Κάκε ζγκυροσ μοναδικόσ κωδικόσ δικαιοφται μια (1) ςυμμετοχι ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ
ςτο τζλοσ τθσ προωκθτικισ ενζργειασ.

ii.

Η μεγάλθ κλιρωςθ ζχει οριςκεί να λάβει χϊρα τθν 30/09/2016.

iii.

Διευκρινίηεται ότι ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ κα ςυμμετζχουν όλοι οι ζγκυροι μοναδικοί
κωδικοί που ζχουν δθλωκεί από τισ 00:00 π.μ. τθσ θμζρασ ζναρξθσ του διαγωνιςμοφ
ζωσ και τισ 23:59 μ.μ. τθσ Πζμπτθσ 29/09/2016.

iv.

τθν κλιρωςθ κα αναδειχκοφν τρεισ (3) νικθτζσ και τρεισ (3) αναπλθρωματικοί νικθτζσ
που κα κερδίςουν τα εξισ δϊρα:
1.

Ο 1οσ νικθτισ κα κερδίςει ζνα ταξίδι 3θμερϊν (2 διανυκτερεφςεισ) ςτθ EURODISNEY

για τζςςερα (4) άτομα. Σο ταξίδι περιλαμβάνει αεροπορικά ειςιτιρια και διαμονι με
θμιδιατροφι ςε ξενοδοχείο εντόσ τθσ EURODISNEY.
2.

Ο 2οσ νικθτισ κα κερδίςει ζνα laptop NB LENOVO YOGA 500 15’’.
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3.

Ο 3οσ νικθτισ κα κερδίςει ζνα iPAD AIR 2 Wi-Fi 16GB SPACE GRAY.

(Σο μοντζλο των άνω δϊρων ενδζχεται να τροποποιθκεί ανάλογα με τθ διακεςιμότθτα
των δϊρων από τουσ προμθκευτζσ).
Οι κλθρϊςεισ (εβδομαδιαίεσ και μεγάλθ κλιρωςθ) κα λαμβάνουν χϊρα θλεκτρονικά, με τθ
χριςθ ειδικοφ λογιςμικοφ ςυςτιματοσ που διακζτει θ εταιρεία CARE DIRECT, και το οποίο
αποκλείει πικανότθτα ανκρϊπινθσ παρζμβαςθσ και εξαςφαλίηει το αδιάβλθτο τθσ
διαδικαςίασ.
Οι κλθρϊςεισ κα διεξαχκοφν κατά τισ ανωτζρω θμερομθνίεσ ςτα γραφεία τθσ εταιρείασ
CARE DIRECT ςτθ Δάφνθ, Δερβενακίων 8, 17235, ςτισ 16:00 το μεςθμζρι, παρουςία
υμβολαιογράφου.
8.

Σα ονόματα των νικθτϊν των κλθρϊςεων κάκε βδομάδασ κα αναρτϊνται ςτθν

ιςτοςελίδα www.mathepaidimouxromata.gr και κα λαμβάνει χϊρα και τθλεφωνικι
ενθμζρωςθ των νικθτϊν κα πραγματοποιείται με ευκφνθ τθσ εταιρείασ CARE DIRECT.
9.

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΩΝ ΔΩΡΩΝ: τθν περίπτωςθ που θ επικοινωνία με

κάποιον από τουσ νικθτζσ δεν καταςτεί δυνατι εντόσ δεκαπζντε (15) θμερολογιακϊν
θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κλιρωςθσ, αυτόσ χάνει αυτόματα το δικαίωμα ςτο δϊρο
και υπειςζρχεται ςτθ κζςθ του ο πρϊτοσ ςτθ ςειρά τθσ κλιρωςθσ επιλαχϊν. Σο ίδιο ιςχφει
και ςε περίπτωςθ που θ ςυμμετοχι του ςτο Διαγωνιςμό δεν είναι ςφμφωνθ με τουσ
παρόντεσ όρουσ ι ςε περίπτωςθ που ο νικθτισ αρνθκεί να παραλάβει το δϊρο του. ε
περίπτωςθ που δεν καταςτεί δυνατι θ επικοινωνία οφτε με το νικθτι, οφτε και με τουσ
επιλαχόντεσ, ι κανείσ από αυτοφσ δεν αποδεχκεί το δϊρο, θ Διοργανϊτρια κα εξετάςει εκ
νζου τθν κατάςταςθ και κα εκδϊςει ςχετικι ανακοίνωςθ.
10.

Δεν υπάρχει ατομικόσ περιοριςμόσ ςτθ χριςθ κουπονιϊν, δθλαδι κάκε

ενδιαφερόμενοσ μπορεί να ςυμμετάςχει ςτο Διαγωνιςμό με απεριόριςτο αρικμό
κουπονιϊν με μοναδικό κωδικό.
11.

Σα δϊρα που κα διατεκοφν από τθ Διοργανϊτρια ςτο πλαίςιο του Διαγωνιςμοφ,

ορίηονται από αυτιν και αποκλείεται θ ανταλλαγι τουσ ι θ εξαργφρωςι τουσ με μετρθτά.
Σο κάκε δϊρο και κάκε κουπόνι είναι απολφτωσ προςωποπαγζσ και ανεπίδεκτο
μεταβιβάςεωσ. Για τθν παραλαβι του δϊρου, ο νικθτισ υποχρεοφται να βεβαιϊςει τθν
ταυτότθτά του, επιδεικνφοντασ διαβατιριο ι αςτυνομικι ταυτότθτα ι άλλο ιςοδφναμο
δθλωτικό τθσ ταυτότθτάσ του ζγγραφο.
12.

ε περίπτωςθ τυχόν απουςίασ του ςχετικοφ κουπονιοφ μζςα ςτο ειδικό δοχείο,

ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτθν παρ. 3 και 6, εκ παραδρομισ, αβλεψίασ ι ςτατιςτικοφ
ςφάλματοσ, θ Διοργανϊτρια αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ, κατόπιν ςχετικισ ειδοποίθςθσ,
κακϊσ και γνωςτοποίθςθσ του καταςτιματοσ όπου ζγινε θ αγορά του ειδικοφ δοχείου, ν’
αποςτείλει ταχυδρομικά καλι τθ πίςτθ το ελλείπον κουπόνι προσ τον καταναλωτι.
13.

Η ευκφνθ τθσ Διοργανϊτριασ περιορίηεται αποκλειςτικά και μόνο ςτθ διάκεςθ των

προγραμματιςμζνων αναφερομζνων δϊρων. Διευκρινίηεται ότι θ Διοργανϊτρια δεν φζρει
καμία ευκφνθ και οι νικθτζσ δε διατθροφν καμία απαίτθςθ, αξίωςθ ι δικαίωμα κατά αυτισ
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ςε καμία περίπτωςθ ςχετικά με τα δϊρα. Η Διοργανϊτρια εταιρεία δε φζρει καμία ευκφνθ,
ποινικι ι αςτικι, προσ οποιονδιποτε νικθτι ι τρίτο, για οποιοδιποτε ατφχθμα ικελε
ςυμβεί και/ι ηθμία και/ι για οποιαδιποτε ςωματικι ι άλλθ βλάβθ ικελε προκλθκεί ςε
αυτοφσ ςχετιηόμενθ άμεςα ι ζμμεςα με τα δϊρα, τθ χριςθ των δϊρων, ι για οποιαδιποτε
άλλθ αιτία. Η Διοργανϊτρια εταιρεία δε φζρει ευκφνθ για τυχόν πραγματικά ι νομικά
ελαττϊματα των δϊρων και δεν υπζχει, οφτε αναλαμβάνει οποιαδιποτε υποχρζωςθ ζναντι
των ςυμμετεχόντων, ενϊ οι νικθτζσ κα πρζπει ν’ απευκφνονται απευκείασ ςτθν
καταςκευάςτρια εταιρία ι τον αντιπρόςωπο αυτισ, ανάλογα με το δϊρο.
14.

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ - ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΣΗΣΑ: Οι ςυμμετζχοντεσ

παρζχουν ρθτά κι ανεπιφφλακτα, με τθν υποβολι τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτο Διαγωνιςμό,
ςτθ Διοργανϊτρια και τισ ςυνεργαηόμενεσ μ’ αυτιν επιχειριςεισ τθ ςυγκατάκεςθ και τθν
άδειά τουσ για τθ διατιρθςθ αρχείου, χριςθ και επεξεργαςία, ςφμφωνα με τον Ν.
2472/1997 όπωσ ιςχφει, των προςωπικϊν τουσ ςτοιχείων και δεδομζνων, τα οποία
γνωςτοποιοφν οι ίδιοι, για το ςκοπό τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτον Διαγωνιςμό. Σο
ςυγκεκριμζνο αρχείο προςωπικϊν δεδομζνων των ςυμμετεχόντων κα μπορεί να
χρθςιμοποιθκεί, πζραν του ανωτζρω ςκοποφ, και ςκοποφσ marketing με τθν αποςτολι
διαφθμιςτικοφ υλικοφ, δειγμάτων προϊόντων και ενθμερωτικοφ τθσ Διοργανϊτριασ.
15.

Ζκαςτοσ νικθτισ που ςυμμετζχει ςτο Διαγωνιςμό και παραλαμβάνει το δϊρο του,

αυτομάτωσ ςυναινεί και αποδζχεται ανεπιφφλακτα ότι θ Διοργανϊτρια κα δφναται με κάκε
τρόπο και μζςο (π.χ. ςτο διαδίκτυο, ςτα ΜΜΕ κλπ.) να λάβει και να δθμοςιεφει για
διαφθμιςτικοφσ ςκοποφσ κατάλογο νικθτϊν, φωτογραφίεσ, βίντεο κλπ. όπου κα
εικονίηεται/εμφανίηεται το πρόςωπο αυτό ι τα ςτοιχεία του και, ενδεχομζνωσ, θ
Διοργανϊτρια να χρθςιμοποιιςει οποιοδιποτε ειδθςεογραφικό ςτοιχείο ςχετικό με τθν
παροφςα προωκθτικι ενζργεια για διαφθμιςτικοφσ ςκοποφσ, θ δε ςυμμετοχι ςτθν
παροφςα προωκθτικι ενζργεια παρζχει αυτομάτωσ και τθν προσ τοφτο ςυναίνεςθ και
εκχϊρθςθ των αναγκαίων πνευματικϊν δικαιωμάτων ατελϊσ. Σοφτο δεν αποτελεί ςε καμία
περίπτωςθ προςβολι τθσ προςωπικότθτασ του διαγωνιηομζνου και θ παραπάνω ςυναίνεςθ
του διαγωνιηόμενου ςυνιςτά αναγκαία προχπόκεςθ για τθν παραλαβι του δϊρου του.
Εξυπακοφεται ότι οι νικθτζσ δεν κα δικαιοφνται οιαςδιποτε αμοιβισ ι αποηθμίωςθσ ι
οποιαςδιποτε άλλθσ παροχισ για τθν ανωτζρω αναφερόμενθ δθμοςίευςθ κλπ., κακϊσ και
για οποιαδιποτε διαφθμιςτικι εκμετάλλευςθ του Διαγωνιςμοφ από τθ Διοργανϊτρια. Η
επεξεργαςία

των

προςωπικϊν

δεδομζνων

δφναται

να

πραγματοποιθκεί

δι'

αυτοματοποιθμζνων ι όχι μζςων, είτε από τθν ίδια τθ Διοργανϊτρια, είτε μζςω άλλου
προςϊπου, που κα διορίςει αυτι. Επίςθσ, οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν προωκθτικι ενζργεια
παρζχουν τθ ςυγκατάκεςι τουσ και εξουςιοδότθςθ ςτθ Διοργανϊτρια για τθν προβολι του
Διαγωνιςμοφ ι/και των αποτελεςμάτων του μζςω ραδιοφϊνου, τθλεόραςθσ, κακϊσ και
μζςω ζντυπου και θλεκτρονικοφ τφπου ι του interner ι και οποιαςδιποτε μορφισ
επικοινωνίασ ςε κινθτά τθλζφωνα.
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16.

Οι ςυμμετζχοντεσ ζχουν δικαίωμα , διόρκωςθσ ι διαγραφισ ςχετικά με τα

προςωπικά

ςτοιχεία

που

τουσ

αφοροφν

κατόπιν

επικοινωνίασ

ςτο

paints.info@druckfarben.gr.
17.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: Η Διοργανϊτρια διατθρεί τo δικαίωμα vα μεταβάλει τoυσ παρόντεσ

όρoυσ ςυμμετοχισ ςτον Διαγωνιςμό κατά τθν ανζλεγκτθ κρίςθ τθσ. Οι τυχόν τροποποιιςεισ
κα ανακοινϊνονται ςτθν ιςτοςελίδα www.kraftpaints.gr και κα είναι δεςμευτικζσ για όλουσ
τουσ ςυμμετζχοντεσ. Η Διοργανϊτρια ουδεμία ευκφνθ αναλαμβάνει αναφορικά με τισ εν
λόγω τροποποιιςεισ. Επίςθσ, θ Διοργανϊτρια διατθρεί το δικαίωμα v’ ακυρϊςει ι ν’
αναβάλει το Διαγωνιςμό για οποιοδιποτε λόγο ενθμερϊνοντασ ςχετικά το κοινό μζςω τθσ
άνω ιςτοςελίδασ.
18.

Η Διοργανϊτρια δεν φζρει καμία ευκφνθ ςχετικά με κακυςτεριςεισ, αλλαγζσ,

διακοπζσ, ματαιϊςεισ, αδυναμία απονομισ των δϊρων εξαιτίασ, ενδεικτικά, τοπικϊν
αργιϊν και εορτϊν, καιρικϊν ι άλλων ςυνκθκϊν που εμποδίηουν τθν απονομι ι τθν
κάρπωςθ του δϊρου, ι εν γζνει άλλων πράξεων ι παραλείψεων που δεν οφείλονται ςε
δικό τθσ ςφάλμα. Επίςθσ, θ Διοργανϊτρια δεν φζρει καμία ευκφνθ, ςε περίπτωςθ που δεν
δφναται να τθριςει τισ υποχρεϊςεισ τθσ που απορρζουν από το παρόν για λόγουσ
ανωτζρασ βίασ, νομοκετικισ ρφκμιςθσ, κυβερνθτικισ διαταγισ ι νόμου ι για κάκε άλλο
λόγο που βρίςκεται εκτόσ του ελζγχου τθσ. Η Διοργανϊτρια εταιρία δεν φζρει καμία
ευκφνθ και οι ςυμμετζχοντεσ ςτο Διαγωνιςμό δεν διατθροφν καμία απαίτθςθ, αξίωςθ ι
δικαίωμα κατά αυτισ για τθν κάλυψθ τυχόν εξόδων λόγω ματαίωςθσ ι ακφρωςθσ τθσ
δυνατότθτασ κάρπωςθσ των δϊρων.
19.

Η Διοργανϊτρια δεν φζρει καμία απολφτωσ ευκφνθ εάν, για λόγουσ που βρίςκονται

ζξω από τθ ςφαίρα του ελζγχου τουσ, όπωσ ενδεικτικά, αλλά μθ περιοριςτικά για λόγουσ
ανωτζρασ βίασ, τεχνικά προβλιματα α) αποτφχει θ αποςτολι ι/και θ λιψθ των
θλεκτρονικϊν μθνυμάτων (e-mail), β) δεν είναι δυνατι θ πρόςβαςθ ςτο Site για
οποιοδιποτε χρονικό διάςτθμα λόγω υπερφόρτωςθσ δικτφου, διακοπισ ςφνδεςθσ με το
δίκτυο, μθ αποςτολισ ι αποδοχισ θλεκτρονικϊν μθνυμάτων λόγω ζλλειψθσ διακζςιμου
χϊρου, γ) τα διατθροφμενα θλεκτρινικά αρχεία καταςτραφοφν μερικϊσ ι ολοςχερϊσ.
20.

ε περίπτωςθ που οποιοςδιποτε ςυμμετζχων ςτο Διαγωνιςμό βρεκεί να

παραβιάηει ι υπάρχουν υπόνοιεσ ότι επιχειρεί να παραβιάςει το δίκτυο, ςφςτθμα ι
πρόγραμμα του Site ι ςε περίπτωςθ που προςβάλει ι επιχειρεί να προςβάλει πνευματικι
ιδιοκτθςία ι οποιοδιποτε άλλο δικαίωμα τρίτου, κα αποβάλλεται άμεςα από το
Διαγωνιςμό και θ Διοργανϊτρια κα διατθρεί το δικαίωμα να αναφζρει το ηιτθμα ςτισ
αρμόδιεσ αρχζσ. Επίςθσ, θ Διοργανϊτρια κα δικαιοφται να ακυρϊςει ςυμμετοχζσ, εφόςον
υπάρχουν ενδείξεισ ι υπόνοιεσ ότι ζχει υπάρξει παραβίαςθ ι καταςτρατιγθςθ
οποιουδιποτε από τουσ όρουσ του Διαγωνιςμοφ. Επιπλζον, ςε όλεσ τισ αναφερόμενεσ ςτον
παρόντα όρο περιπτϊςεισ, θ Διοργανϊτρια κα δικαιοφται να μθν αναγνωρίςει τθ νίκθ του
ςυμμετζχοντα (ςε περίπτωςθ που ο παραβάτθσ ζχει ιδθ αναδειχκεί νικθτισ).
21.

Η Διοργανϊτρια ζχει δικαίωμα να διακόψει ι να ματαιϊςει το Διαγωνιςμό,

οποιοδιποτε μζροσ αυτοφ, ι/και κλιρωςθ, να τροποποιιςει τουσ όρουσ αυτοφ και τθσ
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κλιρωςθσ, να μεταβάλει το χρόνο και τον τόπο διεξαγωγισ του Διαγωνιςμοφ και τθσ
κλιρωςθσ, να ςυντομεφςει ι να παρατείνει τθ διάρκειά του ι να αλλάξει τα προςφερόμενα
δϊρα με άλλα, κατά τθ διάρκεια του Διαγωνιςμοφ, ενθμερϊνοντασ το κοινό με ςχετικι
αναφορά ςτο Site τθσ. Μετά τθ λιξθ του Διαγωνιςμοφ, κακϊσ και τθ διανομι των δϊρων,
κατά τα ανωτζρω αναφερόμενα, κάκε υποχρζωςθ τθσ Διοργανϊτριασ ζναντι των
ςυμμετεχόντων παφει να υφίςταται.
22.

Οι ςυμμετζχοντεσ δεν ζχουν, οφτε αποκτοφν κανζνα απολφτωσ δικαίωμα ςτθν

περιουςία, ςιματα, ονόματα, ενδείξεισ, εμβλιματα και λοιπά διακριτικά τθσ Διοργανϊτριασ
και του Ομίλου επιχειριςεων αυτισ “Druckfarben Hellas A.E.B.E”.
23.

Για οποιαδιποτε πλθροφορία ςχετικά με το Διαγωνιςμό, κάκε ςυμμετζχων ι τρίτοσ

μπορεί να επικοινωνιςει μζςω e-mail ςτθ διεφκυνςθ paints.info@druckfarben.gr ι να
καλζςει ςτο 210-5519500.
24.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ: Η διλωςθ ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό ςυνιςτά αμάχθτο

τεκμιριο ότι ο ςυμμετζχων γνωρίηει και αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα τουσ
παρόντεσ όρουσ αυτοφσ.
25.

ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΙΔΙΚΙΑ: Οι παρόντεσ όροι διζπονται από και

ερμθνεφονται ςφμφωνα με το Ελλθνικό Δίκαιο. Κάκε διαφωνία ι διαφορά που τυχόν
προκφψει ςχετικά με τουσ παρόντεσ όρουσ και τον Διαγωνιςμό, κα λφεται οριςτικά
ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα Νομοκεςία. Για κάκε διαφορά που τυχόν προκφψει από το
Διαγωνιςμό αρμόδια ορίηονται τα δικαςτιρια τθσ Ακινασ.
26.

Οι

παρόντεσ

όροι

ςυμμετοχισ

ζχουν

αναρτθκεί

ςτθν

ιςτοςελίδα

www.mathepaidimouxromata.gr και ζχουν κατατεκεί ενϊπιον τθσ υμβολαιογράφου
Ακθνϊν Ευφροςφνθσ ιμοποφλου, με ζδρα ςτθν οδό Ακαδθμίασ, αρ. 31.
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