
Όροι και Προϋποθέσεις για τον Διαγωνισμό «ΜΕ ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 

15 ΕΥΡΩ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟ 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΑΞΙΑΣ 335 ΕΥΡΩ», που διοργανώνεται από την εταιρεία 

«NEF NEF A.E.». 

1. Η εταιρεία με την επωνυμία «ΝΕΦ - ΝΕΦ (ΝEF - NEF) 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον  διακριτικό τίτλο «NEF - NEF Α.Ε», με έδρα στις 

Αχαρνές Αττικής, οδός Ντάλιας  αρ. 9 (εφεξής «η Διοργανώτρια») 

διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό με τίτλο «ΜΕ ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΝΩ 

ΑΠΟ 15 ΕΥΡΩ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ 

ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΑΞΙΑΣ 335 ΕΥΡΩ» (εφεξής «ο 

Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής 

(εφεξής «οι Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς 

ενημερωμένοι κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού, στο Διαδικτυακό 

Τόπο της εταιρείας: www.nef-nef.gr (εφεξής καλούμενο ως 

«Διαδικτυακός Τόπος»).  

2. Οι όροι θα είναι ομοίως διαθέσιμοι στο κατάστημα της εταιρείας που 

βρίσκεται στη Νέα Σμύρνη Αττικής και επί της οδού Κ. Παλαιολόγου 2  

και θα αποτελέσει  το σημείο πώλησης για την αγορά προϊόντων και τον 

τόπο διεξαγωγής του Διαγωνισμού. 

3. Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής 

στον Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς και της σχετικής 

ανάδειξης του νικητή στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού.  

4. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς του 

παρόντες Όρους κατά την απόλυτη κρίση της, να παρατείνει, να μειώνει 

τη διάρκεια ή και να ματαιώνει τον Διαγωνισμό καθώς και να ανακαλεί ή 

αλλάζει το δώρο, με άλλο ίσης αξίας, για οποιοδήποτε λόγο και 

οποτεδήποτε, με σχετική δημοσίευση-ανάρτηση στο Διαδικτυακό Τόπο. 

Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η 



Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει, ούτε υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω 

των ανωτέρω τροποποιήσεων. Σε κάθε περίπτωση, οι συμμετέχοντες 

στον Διαγωνισμό συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο 

και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους, που στηρίζονται 

στη συμμετοχή τους στην άνω προωθητική ενέργεια, 

συμπεριλαμβανομένης οποιαδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην 

ορθότητα, την πληρότητα ή/και την εγκυρότητα του περιεχομένου αυτού.   

5. Η Διοργανώτρια αναλαμβάνει την διαδικασία του Διαγωνισμού στο 

ανωτέρω κατάστημά της καθώς και την κλήρωση του δώρου του 

διαγωνισμού. 

6. Το διατιθέμενο στον Νικητή δώρο του παρόντος Διαγωνισμού ανήκει 

στην Διοργανώτρια, διευκρινίζεται δε ότι το δώρο, ήτοι ένα ποδήλατο 

γυναικείο αξίας 335 ευρώ,  παρέχεται αιτία του Διαγωνισμού και κατά 

κανένα άλλο τρόπο εξ άλλης αιτίας, ιδίως όχι αιτία δωρεάς.  

7. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την πλήρη και 

ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών από τους συμμετέχοντες.  

8. Στον Διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος φυσικά πρόσωπα, εφόσον 

έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι 

υπάλληλοι της Διοργανώτριας καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς 

τους μέχρι δευτέρου (Β΄) βαθμού.  9. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων 

συλλέγονται προκειμένου η Διοργανώτρια εταιρεία να μπορέσει να 

ειδοποιήσει με ανακοίνωσή της τον Νικητή του Διαγωνισμού και τον 

αναπληρωτή του.  

10. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο επί της οδού Κ. Παλαιολόγου 2 στη 

Νέα Σμύρνη Αττικής κατάστημα της Διοργανώτριας με οικεία ανάρτηση 

από τις 22 Ιουνίου 2015 έως τις 16 Σεπτεμβρίου 2015.  

11. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι ενδιαφερόμενοι 

πραγματοποιήσουν αγορές πάνω από δεκαπέντε (15) ευρώ  στο άνω 

κατάστημα της Διοργανώτριας εταιρείας κατά τη διάρκεια διεξαγωγής 



του Διαγωνισμού. Κάθε πελάτης θα λαμβάνει ένα (1) κουπόνι 

συμμετοχής για κάθε απόδειξη αγοράς άνω των δεκαπέντε (15) ευρώ. 

Ισχύει πολλαπλό δικαίωμα συμμετοχής. Στο κατάστημα της 

Διοργανώτριας θα υπάρχει χώρος με σήμανση, όπου θα βρίσκεται 

τοποθετημένη μία ειδική κάλπη. Μετά το τέλος της συναλλαγής ο 

υπάλληλος του καταστήματος θα παραδίδει το κουπόνι συμμετοχής στον 

πελάτη, ο οποίος θα συμπληρώνει τα στοιχεία του και θα τοποθετεί ο 

ίδιος το κουπόνι εντός της κάλπης, προκειμένου να λάβει μέρος στο 

διαγωνισμό. 

12. Έγκυρα θεωρούνται τα κουπόνια τα οποία είναι ευανάγνωστα, 

συμπληρωμένα με όλα τα στοιχεία που ζητούνται και θα βρεθούν εντός 

της άνω ειδικής κάλπης. Στην περίπτωση που ο συμμετέχων δώσει 

ανεπαρκή, ελλιπή ή εσφαλμένα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας, 

τότε η συμμετοχή του στον Διαγωνισμό ακυρώνεται. 

13. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος σε κλήρωση από την οποία θα 

αναδειχθεί ένας  Νικητής, ο οποίος θα κερδίσει το  δώρο. 

14. Το δώρο είναι συγκεκριμένο και προσωποπαγές και δεν 

ανταλλάσσεται με χρήματα ούτε μεταβιβάζεται ούτε δύναται να ζητηθεί 

η αντικατάστασή του.  

15. Ο Νικητής του Διαγωνισμού θα αναδειχθεί με κλήρωση που θα γίνει 

στις 18 Σεπτεμβρίου ημέρα Παρασκευή του έτους 2015 και ώρα 12.00’ 

στο κατάστημα της Διοργανώτριας εταιρείας στη Νέα Σμύρνη Αττικής 

οδός Κ. Παλαιολόγου αρ. 2 ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών 

Γεωργίας Μιχαλοπούλου ή του νόμιμου αναπληρωτή της. Μετά την 

κλήρωση του Νικητή θα πραγματοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο κλήρωση 

και ενός αναπληρωματικού   ο οποίος θα κερδίσει το δώρο σε περίπτωση 

μη έγκυρης συμμετοχής του αρχικού νικητή ή σε περίπτωση που ο 

αρχικός νικητής αρνηθεί το δώρο, όπως ειδικώς ορίζεται στον όρο 16 του 

παρόντος. Στην περίπτωση που και η συμμετοχή του αναπληρωματικού 



νικητή είναι άκυρη είτε και αυτός αρνηθεί να παραλάβει το δώρο του, 

κατά τα ειδικώς αναφερόμενα παρακάτω, τότε το δώρο ακυρώνεται.         

16. Ο νικητής θα ειδοποιηθεί την επομένη ημέρα της κλήρωσης για την 

επιτυχία του και για τον τρόπο παραλαβής του δώρου τηλεφωνικά στον 

αριθμό τηλεφώνου που θα έχει δηλώσει στο κουπόνι που κληρώθηκε. Η 

παραλαβή του δώρου θα γίνεται με επίδειξη της αστυνομικής 

ταυτότητας. Σε περίπτωση δήλωσης του νικητή περί μη αποδοχής του 

δώρου ή σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής του για οποιονδήποτε 

λόγο ή σε περίπτωση που μετά την παρέλευση επτά (7) εργασίμων 

ημερών από την ημέρα της κλήρωσης δεν έχει καταστεί δυνατό να 

ειδοποιηθεί ο νικητής, το δώρο απόλλυται για τον νικητή και θα 

προσφερθεί με την ίδια διαδικασία στον αναπληρωτή αυτού. Σε 

περίπτωση δήλωσης και του αναπληρωτή περί μη αποδοχής του δώρου ή 

σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής του για οποιονδήποτε λόγο ή σε 

περίπτωση που μετά την παρέλευση δεκατεσσάρων (14) εργασίμων 

ημερών από την ημέρα της κλήρωσης δεν έχει καταστεί δυνατό να 

ειδοποιηθεί ο αναπληρωτής, το σχετικό δώρο ακυρώνεται οριστικά και η 

Διοργανώτρια εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι 

στον νικητή και τον αναπληρωτή του.   

17. Το δώρο που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους, παρέχεται 

στην κατάσταση στην οποία αυτό έχει και βρίσκεται, αποκλειομένης της 

εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων 

που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, 

συμφωνημένες ιδιότητες κ.λπ. έναντι της Διοργανώτριας εταιρείας. 

Επίσης, η Διοργανώτρια δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική, 

για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία που πιθανόν προκύψει σε 

βάρος του νικητή ή τρίτου ή για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί 

και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς 

σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 



Όποια τυχόν κόστη ή οποιασδήποτε φύσεως ζημίες προκύψουν μετά την 

παραλαβή του δώρου, επιβαρύνουν αποκλειστικά τον νικητή.    

18. Με την συμμετοχή τους, οι συμμετέχοντες παρέχουν την 

συγκατάθεσή τους στην Διοργανώτρια εταιρεία για την προβολή του 

Διαγωνισμού και του νικητή στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και 

Μ.Μ.Ε.. Η Διοργανώτρια εταιρεία επιφυλάσσει σε αυτήν το δικαίωμα να 

δημοσιεύει και να χρησιμοποιεί για διαφημιστικούς σκοπούς και 

σκοπούς προώθησης των προϊόντων και των υπηρεσιών της (marketing) 

και μόνο, το ονοματεπώνυμο του νικητή καθώς και  φωτογραφίες, 

ηχητικές παραστάσεις, μαγνητοσκοπήσεις κλπ. του νικητή και 

συμμετεχόντων εν γένει, η δε συμμετοχή στον διαγωνισμό ερμηνεύεται 

και ως ρητή συναίνεσή τους και εκχώρηση των σχετικών πνευματικών 

τους δικαιωμάτων αζημίως καθώς και ως ρητή δήλωση ότι τα ως άνω δεν 

προσβάλλουν καμία πτυχή της προσωπικότητάς τους.  

19. Προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό 

συλλέγονται από την Διοργανώτρια εταιρεία και μπορούν να τύχουν 

εισαγωγής σε βάση δεδομένων, καθώς και επεξεργασίας, με σκοπό τόσο 

την εξυπηρέτηση των αναγκών οργάνωσης, αξιολόγησης, δημοσιότητας 

και διεξαγωγής του Διαγωνισμού, όσο και την προώθηση γενικά των 

προϊόντων της εταιρείας, πάντοτε στα πλαίσια και τις προϋποθέσεις του 

Ν. 2472/1997, ως ισχύει και με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στον 

όρο 18 του παρόντος. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά συναίνεση 

των συμμετεχόντων στην διατήρηση και χρήση των στοιχείων τους κατά 

τα άνω.  

Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που τον 

αφορούν και μπορεί οποτεδήποτε να αιτηθεί την τροποποίηση αυτών ή 

να δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να τηρηθούν τα στοιχεία του σε Αρχείο 

Προσωπικών Δεδομένων και να ενημερώνεται στο μέλλον για νέα 

προϊόντα και υπηρεσίες της Διοργανώτριας εταιρείας με συστημένη 



επιστολή προς την Διοργανώτρια εταιρεία (οδός Ντάλιας αρ. 9, Αχαρνές 

Αττικής Τ.Κ.136 77).  

20. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την 

ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν 

τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται.  

21. Οι παρόντες όροι διενέργειας του Διαγωνισμού και συμμετοχής έχουν 

κατατεθεί στην Συμβολαιογράφο Μιχαλοπούλου Γεωργία που εδρεύει 

στην Αθήνα, οδός Τζωρτζ αρ. 9. 

22. Μετά την λήξη του Διαγωνισμού καθώς και της διανομής του δώρου, 

κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας εταιρείας 

παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια εταιρεία δεν θα υπέχει ούτε θα 

αναλαμβάνει άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων. Για 

οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την 

εφαρμογή των παρόντων όρων, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των 

Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.       

                                                                                 

                                                                                   Αχαρνές 17-6-2015 


