
ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Η Εταιρεία «ΚΤΙΣΙΣ» Υπηρεσίες  INTERNET ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ,  με έδρα την Θεσσαλονίκη, στην οποία ανήκει ο 
ιστότοπος www.ecozen.gr ,σε συνεργασία με την εταιρεία  «Χ. Τσιροπούλου & ΣΙΑ Ο.Ε.»   που εδρεύει στην 
Θεσσαλονίκη  προσφέρουν σε  μία/έναν  (1) τυχερό ένα κόσμημα από ημιπολύτιμους λίθους υπό τους κατωτέρω 
όρους: 

1.     Από τις 06/8/2018 και ώρα 12.01 έως και τις 20/08/2018 και ώρα 23:59 θα αναρτηθεί στον Ιστότοπο στην 
κατηγορία «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ» άρθρο σχετικό με την παρούσα προσφορά, και τους τρόπους όπου θα δηλώσουν 
συμμετοχή οι ενδιαφερόμενοι. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν μέσω του inboxστο facebook  του ecozen 
ονοματεπώνυμο και mail για να ειδοποιηθούν στην περίπτωση που κληρωθούν. 

2.     Στις 27/8/2017 και ώρα 15.00 θα πραγματοποιηθεί κλήρωση από ειδικά εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της 
εταιρείας «ΚΤΙΣΙΣ» . Από την κλήρωση θα αναδειχθούν ένας  (1) νικητής  που θα κερδίσει  το κόσμημα ( βραχιόλι) 
από ημιπολύτιμους λίθους που προσφέρει η εταιρεία «Χ. Τσιροπούλου & ΣΙΑ Ο.Ε.»    

3.     Ο νικητής  θα ειδοποιηθεί  την 27
η
 Αυγούστου 2018  με e mail , το οποίο θα μας έχει δηλώσει κατά την 

συμπλήρωση των στοιχείων του μέσω μηνύματος στο inbox του facebook . Η συμμετοχή στον διαγωνισμό, σύμφωνα 
με τους παρόντες όρους, συνιστά και παροχή ανεπιφύλακτης συναίνεσης για τη δημοσίευση της ταυτότητα του νικητή 
στην ιστοσελίδα μας, κατά τον τρόπο που περιγράφεται στο παρακάτω άρθρο. 

4.     Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει το όνομα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες και βίντεο των 
νικητών στο site της ή/και σε οποιαδήποτε έντυπο ή μέσα μαζικής ενημέρωσης και να προβεί σε διαφημιστική 
προβολή του διαγωνισμού και   κάθε σχετικού με αυτόν  γεγονότος. Η Εταιρεία επίσης διατηρεί το δικαίωμα στη 
χρήση του ονόματος, της εικόνας και της φωνής των νικητών καθώς και των φωτογραφιών και βίντεο που τους 
αφορούν για λόγους διαφημιστικής προβολής από την ίδια, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή 
αποζημίωσης. 

5.     Η ταυτοποίηση των τυχερών θα γίνεται με επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου Νόμιμου 
αποδεικτικού στοιχείου της ταυτότητας. Σε περίπτωση που το πρόσωπο που θ’ αναδειχθεί Νικητής έχει δηλώσει 
ανακριβή ή λανθασμένα στοιχεία κατά την καταγραφή τους (μέσω του inbox  στοfacebook) η Εταιρεία διατηρεί το 
δικαίωμα  ν’ αρνηθεί την χορήγηση του δώρου.  Τα τυχόν έξοδα αποστολής του voucher βαρύνουν τον παραλήπτη. 
Παραλαβή του δώρου θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι τις 30/4/2017 ενώ η αξιοποίησή του 
έως 30/9/17, διαφορετικά χάνεται οποιοδήποτε δικαίωμα σχετικά με αυτό. Το δώρο είναι αυστηρά προσωπικό, δεν 
επιτρέπεται να μεταβιβαστεί ούτε να ανταλλαγεί με χρήματα. Οι Διοργανώτριες διατηρούν την ευχέρεια να 
ακυρώνουν συμμετοχές που δεν πληρούν τους παρόντες όρους. 

6.     Τα προσωπικά στοιχεία/δεδομένα των προσώπων που θα δηλώσουν συμμετοχή στο διαγωνισμό θα συλλέξει  η 
εταιρία «ΚΤΙΣΙΣ» αποκλειστικά και μόνο προς το σκοπό υλοποίησης της παρούσας προσφοράς, στη συνέχεια δε, θα 
καταστραφούν ολοσχερώς. 

7.     Η εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από το πλαίσιο ελέγχου της τα 
διατηρούμενα στοιχεία τον ενδιαφερομένων αλλοιωθούν ή καταστραφούν. 

8.     Οι Διοργανώτριες διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή οποιονδήποτε όρο της παρούσας, 
καθώς και να ματαιώσουν την παρούσα προσφορά υπό τη συνδρομή σπουδαίου λόγου. 

 
9.     Προϋπόθεση για την έγκυρη συμμετοχή τους στην παρούσα κλήρωση, είναι οι συμμετέχοντες και να έχουν 
συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Από την παρούσα προσφορά εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της εταιρείας 
και του παρόχου του δώρου, καθώς και οι συγγενείς εξ αίματος και εξ αγχιστείας α΄ και β΄ βαθμού των εν λόγω 
προσώπων. 

 
10.   Η συμμετοχή στην παρούσα προσφορά κατά τον τρόπο που περιγράφεται ανωτέρω συνιστά ανεπιφύλακτη 
αποδοχή των παρόντων όρων. 

 

http://www.ecozen.gr/

