
ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY 

 

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού.  

H Iδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «RADIOPLANBEEI.K.E..», (εφεξής η 

«Διοργανώτρια Εταιρεία») που εδρεύει στη Αθήνα επί της οδού Χαρ. Τρικούπη 22, όπως 

εκπροσωπείται νόμιμα, λειτουργεί το Ραδιοφωνικό Σταθμό με το διακριτικό τίτλο 

«ATHENSVOICERADIO 102.5» (εφεξής ο «Ραδιοφωνικός Σταθμός») και οργανώνει το 

Διαγωνισμό (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους ακόλουθους ειδικότερους όρους και 

προϋποθέσεις: 

Χορηγός Δώρου : BSHOικιακές Συσκευές ΑΒΕ.  

 

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

 Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 3 κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στο 

Διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη 

δικαιοπρακτική ικανότητα και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί 

το δικαίωμα να ζητήσει την ταυτοποίηση των στοιχείων των συμμετεχόντων προκειμένου να 

διακριβώσει το δικαίωμα συμμετοχής τους και απόδοσης του Επάθλου.  

 

3.    Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων.  

Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Οι 

εργαζόμενοι της Διοργανώτριας Εταιρείας με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής 

και (β) οι σύζυγοι και τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β΄ βαθμού με τα ανωτέρω υπό (α) 

πρόσωπα. Ο όρος ισχύει και για τον Χορηγό του Δώρου.  

 

4.    Διάρκεια του Διαγωνισμού. 

Οι συμμετοχές στο Διαγωνισμό με τη διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω θα γίνονται δεκτές 

από 13.06.2019 έως 19.06.2019 μέχρι τις 20:00. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που 

υποβάλλονται αποκλειστικά εντός των ανωτέρω χρονικών ορίων του Διαγωνισμού. 

Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού, οι συμμετοχές είναι αυτοδικαίως άκυρες 



5.    Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.  

5.1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό γίνεται ως εξής: 

Όσοι/ες επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό, θα πρέπει να μπουν στη  σελίδα 

 του Athens Voice Radio 102.5 στο FACEBOOK  και να ακολουθήσει τις οδηγίες που θα 

βρουν στα σχετικά ποστ. 

Συγκεκριμένα για να μπει κάποιος στην κλήρωση μέσω facebook θα πρέπει να κάνει like&share 

στο σχετικό ποστ που θα έχουμε αναρτήσει. 

Η συμμετοχή για να είναι έγκυρη θα πρέπει να λάβουν γνώση και να αποδεχθούν τους όρους 

συμμετοχής στον διαγωνισμό που θα αναρτηθούν στο site της Athens Voice. Για τη συμμετοχή 

στον παρόντα διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ή/και υπηρεσίας της 

Διοργανώτριας ή του Χορηγού 

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο 

(internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια  δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για 

λόγους πέρα από τον έλεγχό της ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή 

τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη 

δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης 

στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, 

διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή 

παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η 

αποστολή των καταχωρήσεων ή των μηνυμάτων των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό ή τα 

ηλεκτρονικά αρχεία που πρέπει να διατηρηθούν και αφορούν στον παρόντα Διαγωνισμό 

καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς. Ο ίδιος όρος ισχύει και για τον Χορηγό του Δώρου, ήτοι 

την εταιρεία BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ, κατωτέρω,BSH ή Χορηγός.   

H κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019, 21:00 με 22:00 20:00-21:00 το 

βράδυ στην εκπομπή  στο live radio που θα πραγματοποιηθεί από τους παραγωγούς Ελένη 

Κολοκοτρώνη και Στέφανο Τσιτσόπουλο. Από την κλήρωση θα προκύψει ο νικητής. 

Το όνομα  του  νικητή του διαγωνισμού, θα  ανακοινωθεί  στην εκπομπή (liveradio) την ώρα της 

κλήρωσης. Ο Διαγωνιζόμενος μπορεί να κερδίσει μία (1) μόνο φορά. 

 

https://www.facebook.com/athensvoiceradio/


Η Διοργανώτρια εταιρεία τηρεί τις Γενικές Αρχές και Κανόνες Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων 

μέσω ραδιοτηλεπτικών και τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και 

κοινοτική νομοθεσία. Ο Χορηγός δεν ευθύνεται για τυχόν παραβίαση οιασδήποτε σχετικής 

διάταξης της οικείας νομοθεσίας από την Διοργανώτρια έναντι των αρμοδίων Αρχών, των 

συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό ή οιοδήποτε τρίτου. Κάθε είδους πρόστιμα, προσαυξήσεις, 

φόροι, τέλη, αποζημίωση και γενικότερα κάθε είδους επιβάρυνση που αφορά την τήρηση των 

ανωτέρω, θα βαρύνει μόνον τη Διοργανώτρια, ακόμη και εάν βεβαιωθεί στο όνομα του Χορηγού 

και θα οφείλει η Διοργανώτρια να το εξοφλήσει. Εφόσον οποιοδήποτε τέτοιο ποσό, εξοφληθεί 

τυχόν από τον Χορηγό, προς οποιοδήποτε τρίτο , υπηρεσία, Αρχή κλπ, ο Χορηγός θα έχει 

δικαίωμα να απαιτήσει την άμεση επιστροφή του ποσού αυτού από τη Διοργανώτρια. Η 

Διοργανώτρια υπέχει επίσης ευθύνη αποζημίωσης έναντι του Χορηγού για την περίπτωση 

παράβασης του παρόντος όρου.   

Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η 

συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας.  

5.2. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή 

των Όρων Συμμετοχής από τους συμμετέχοντες, οι οποίοι είναι αναρτημένοι και διαρκώς 

ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού στον ιστότοποτης AthensVoice. 

5.3. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί ο Σταθμός με τα ανωτέρω στοιχεία των συμμετεχόντων θα 

συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό 

από το σύστημα του Σταθμού και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής, σύμφωνα με τον όρο 7 

κατωτέρω.  

5.4. Σημειώνεται ότι  δεν επιτρέπεται η πολλαπλή συμμετοχή στο Διαγωνισμό.Κάθε συμμετέχων 

έχει δικαίωμα μίας συμμετοχής κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού. Παραπάνω συμμετοχές θα 

θεωρούνται άκυρες 

 

6.    Έπαθλο - Δώρο.  

Ένας (1)νικητής-ά θα κερδίσει  ένα (1) Έπαθλο, ήτοι  ένα (1) air condition Serie 6 12.000BTU 

με κωδικό B1ZAI1250W/B1ZAO1250W από την εταιρία BSH. 

Το Δώρο θα παραδοθεί απευθείας από τηBSHστον νικητή του Διαγωνισμού. Τα έξοδα 

αποστολής θα βαρύνουν την BSH. Η διοργανώτρια  κρατάει όλα τα στοιχεία των 

συμμετεχόντων στον διαγωνισμού (Ονοματεπώνυμο, Ηλικία, Περιοχή, κινητό τηλέφωνο &email) 



και τα αποστέλλει στην εταιρεία BSHαποκλειστικώς για την παράδοση του Δώρου. Ο νικητής -α  

θα παραλάβει  τo  έπαθλο του- της κατόπιν συνεννοήσεως  με την BSH, σύμφωνα με όσα 

αναφέρονται στο παρόν. Το Δώρο θα παραδίδεται στον νικητή με την επίδειξη της αστυνομικής 

του ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου συναφούς εγγράφου (διαβατηρίου, βιβλιαρίου υγείας 

κλπ) για την εξακρίβωση των στοιχείων του και την ταυτοποίηση του Σε περίπτωση που δεν 

καταστεί δυνατή η επικοινωνία της BSHμε τον νικητή για οποιοδήποτε λόγο, όπως ενδεικτικώς 

για την περίπτωση που ο νικητής δηλώσει λανθασμένα στοιχεία (τηλέφωνο επικοινωνίας, 

διεύθυνση κατοικίας/παράδοσης κλπ) τότε ο νικητής χάνει οριστικά κάθε δικαίωμά του στο 

δώρο, χωρίς καμία περαιτέρω ευθύνη του Χορηγού. Ο ίδιος όρος ισχύει και για τον 

αναπληρωματικό. Το δώρο που θα παραδοθεί  κατά τους παρόντες όρους παρέχεται με αιτία το 

Διαγωνισμό. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό και το Δώρο που θα δοθεί είναι απολύτως 

συγκεκριμένο και προσωποπαγές, ανεπίδεκτο μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα 

ή άλλα προϊόντα. Αν κατά την εκπλήρωσή της η παροχή του Δώρου καταστεί ολικά ή μερικά 

αδύνατη για λόγους που είναι είτε γενικοί είτε αφορούν τον Χορηγό, ο Χορηγός θα το 

αντικαταστήσει με άλλο τουλάχιστον ίσης αξίας  

 

7.    Τρόπος Ανάδειξης Νικητή Διαγωνισμού.  

Ο νικητής και ο αναπληρωματικός θα αναδειχθούν μέσω  τυχαίας κλήρωσης. 

H κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Ιουνίου 20:00-21:00 στο live radio που θα γίνει 

από τους παραγωγούς Ελένη Κολοκοτρώνη και Στέφανο Τσιτσόπουλο.  

Το όνομα  του  νικητή  του διαγωνισμού, θα  ανακοινωθεί  στην εκπομπή  την ώρα  της 

κλήρωσης από τους παραγωγούς της εκπομπής. 

 

8.    Ενημέρωση για την ανάδειξη του νικητή.  

Τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας των συμμετεχόντων ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν 

από τη Διοργανώτρια και την Δωροθέτρια εταιρία (Bosch) για σκοπούς ενημέρωσης και 

επικοινωνίας ή για προωθητικά προγράμματα που σχετίζονται άμεσα και αποκλειστικά με το 

Διαγωνισμό, και οι συμμετέχοντες συναινούν εκ των προτέρων σε αυτήν τη χρήση. Οι νικητές 

συναινούν ανεπιφύλακτα στην εκ μέρους της Διοργανώτριας προβολή του γεγονότος και της 

εικόνας τους από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου και του Διαδικτύου 

(Internet), εφόσον το επιλέξει η Διοργανώτρια. 



9.    Πληροφορίες.  

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος 

μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 210 3648213 από τις 10.00 π.μ. – 18.00 μ.μ από Δευτέρα έως 

Παρασκευή.  

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την παραλαβή του Δώρου ο νικητής μπορεί να καλεί 

στο τηλεφωνικό κέντρο της BOSCH210-4277500, ημέρες Δευτέρα ως Παρασκευήκαι ώρες 9.00-

17.00 (εξαιρουμένων αργιών).  

 

10.    Προσωπικά Δεδομένα/Αποποίηση Ευθύνης.  

10.1. Υπεύθυνος επεξεργασίας σε σχέση με τον διαγωνισμό είναι η διοργανώτρια εταιρία, ήτοι η 

εταιρεία με την επωνυμία «RADIOPLANBEEI.K.E..», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού 

Χαρ. Τρικούπη 22 email:info@athensvoiceradio.gr, 210 3648213. 

Η Διοργανώτρια Εταιρεία ενημερώνει ότι η ίδια ή/ και τρίτοι ως εκτελούντες την επεξεργασία, 

κατ’ εντολή και για λογαριασμό της θα επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των 

συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, που θα συλλέξουν από τους ίδιους σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στον όρο 5 ανωτέρω, με σκοπό την ανάδειξη και δημοσίευση του νικητή  και την 

πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών αναφορικά με την απόδοση του Επάθλου σε 

αυτόν.  

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό, ήτοι τα στοιχεία ταυτότητας, η 

εικόνα του προσώπου και τα στοιχεία επικοινωνίας τους, είναι απαραίτητα για την επεξεργασία 

που πραγματοποιείται για τους σκοπούς του Διαγωνισμού. 

Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων αυτών είναι η συγκατάθεση 

που παρέχουν τα υποκείμενα των δεδομένων, δηλ. των συμμετεχόντων, με τη συμμετοχή τους 

στον Διαγωνισμό. 

Μετά την ολοκλήρωση πραγματοποίησης του Επάθλου οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή 

μη, των συμμετεχόντων και του νικητή θα καταστρέφονται, εκτός αν άλλως επιτρέπεται η 

επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

10.2. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων δε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν από 

τυχόν πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της 



Διοργανώτριας Εταιρείας, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη του νικητή του Διαγωνισμού 

και στην απόδοση του Επάθλου. 

Σε περίπτωση απευθείας γνωστοποίησης από τον συμμετέχοντα σε τρίτους προσωπικών 

δεδομένων του, η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με τη 

χρήση από τους εν λόγω τρίτους των προσωπικών δεδομένων που ο συμμετέχων αποκάλυψε 

σε αυτούς. Για το λόγο αυτό, ανήκει στην ατομική ευθύνη κάθε συμμετέχοντα να μελετά 

προσωπικά τους σχετικούς όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων, προτού 

γνωστοποιήσει προσωπικά δεδομένα του σε τρίτους μέσω του διαδικτύου.  

10.3 Το υποκείμενο των δεδομένων έχει, σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679, το δικαίωμα 

ανάκλησης της συγκατάθεσής του (άρθρο 7 παρ. 3), το δικαίωμα υποβολής αιτήματος στον 

υπεύθυνο επεξεργασίας για πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που το αφορούν (άρθρο 15), 

το δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων (άρθρο 16), το δικαίωμα διαγραφής τους (άρθρο 17) ή 

τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών (άρθρο 18), το δικαίωμα αντίταξης 

στην επεξεργασία (άρθρο 21), καθώς και το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (άρθρο 

20). Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται είτε με την αποστολή επιστολής στην ως άνω διεύθυνση, 

είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου:info@athensvoiceradio.gr 

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία των 

προσωπικών του δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής 

καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr → Τα δικαιώματά μου 

→ Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες. 

 

10.4. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους που βρίσκονται 

έξω από τη σφαίρα ελέγχου της (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά – λόγοι ανωτέρας βίας, 

τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το 

δίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λόγω έλλειψης 

διαθέσιμου χώρου, μη σωστός τρόπος συμμετοχής) ή έξω από τη σφαίρα ελέγχου κάθε τρίτου 

που θα μεταφέρει τα δεδομένα, α) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη των 

στοιχείων συμμετοχής στο διαγωνισμό στους χρήστες, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, β) τα 

διατηρούμενα αρχεία (βάση δεδομένων με καταχωρημένους συμμετέχοντες) καταστραφούν 

μερικώς ή ολοσχερώς. 

http://www.dpa.gr/


10.5 Το ονοματεπώνυμό, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση και Τ.Κ της περιοχής  που 

αφορούν το νικητή της κλήρωσης  (ή/και τον επιλαχόντα της κλήρωσης) θα χρησιμοποιηθούν 

μόνο για την αποστολή του Δώρου. Ο συμμετέχων/νικητής συναινεί στην μεταφορά και 

επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων στην εταιρεία ΒSHOIKIΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΟΡΗΓΟΣ) με σκοπό αποκλειστικά και μόνο την 

επικοινωνία και αποστολή του Δώρου του νικητή απευθείας από τον ΧΟΡΗΓΟ στον νικητή. Για 

λόγους οργάνωσης και ολοκλήρωσης της ενέργειας τα στοιχεία αυτά θα διατηρηθούν έως και 

ένα έτος που αρχίζει από την παραλαβή του Δώρου. Μετά το διάστημα αυτό τα στοιχεία του 

νικητή και όλων των συμμετεχόντων θα διαγραφούν οριστικά.  

 

11.     Ανάκληση Προκήρυξης– Τροποποίηση Όρων.  

Η Διοργανώτρια Εταιρεία δικαιούται να τροποποιήσει τους παρόντες όρους 

(συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού), ενημερώνοντας σχετικά μέσω της 

ιστοσελίδας της με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της 

σχετικής ενημέρωσης. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή 

να ματαιώσει το Διαγωνισμό οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο κατά τη διακριτική της 

ευχέρεια. Στην περίπτωση αυτή η Διοργανώτρια Εταιρεία θα ανακοινώσει την 

ακύρωση/ματαίωση του Διαγωνισμού με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο και μέσο. 

 

12.    Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία.  

Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά 

με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική 

αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας. 

 

13.    Αποδοχή των όρων.  

13.1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων 

όρων καθώς και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της 

Διοργανώτριας και του Χορηγού.. 

13.2. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό διέπεται από τους παρόντες όρους, οι οποίοι 

εφαρμόζονται επί του συνόλου των συμμετεχόντων εξυπακουόμενης της γνώσης και πλήρους 



και ανεπιφύλακτου αποδοχής των παρόντων όρων, των οποίων το πρωτότυπο βρίσκεται στα 

γραφεία της Διοργανώτριας Εταιρείας στο Νομικό τμήμα. 

14. Ευθύνη Χορηγού.  

14.1. Η ευθύνη του Χορηγού περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του Δώρου.  

14.2. Ο Χορηγός δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, 

για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί, και/ή ζημία, και/ή οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη 

ήθελε προκληθεί, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο ή/και την χρήση του Δώρου καθώς 

επίσης δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση αποζημιώσεως και για οποιοδήποτε άλλο λόγο 

και αιτία.  

14.3. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του διαγωνισμού και της απονομής του Δώρου κατά τα 

προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση του Χορηγού παύει να υφίσταται.  

14.4. Επιπλέον, ο Χορηγός δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες 

παραλαβής του Δώρου. Οι συμμετέχοντες και οι νικητές φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για 

την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή της συμμετοχή τους, σύμφωνα με τη διαδικασία 

που περιγράφεται ανωτέρω.  

14.5. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Χορηγού περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις 

της από δόλο ή βαρεία αμέλεια τελούμενες και δεν εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα 

ανωτέρας βίας που ενδέχεται να συντρέξουν ως προς αυτόν.  

 

 


