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 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

OPOI KAI ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
«Letter to Santa»  που θα λάβει χώρα σε προωθητική ενέργεια στο event 
“Christmas Events”  που θα λάβει χώρα σε κατάστημα ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ στην Πυλαία 
Θεσσαλονίκης επί της οδού 10ο χλμ.  Επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης στις 
17/12/22, στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης επι της Περιφερειακής Οδός 
Θεσσαλονίκης, Λεωφόρου Στρατού και Ευκαρπίας στις 18/12/22, στο River West επι 
της οδού Πάροδος Λεωφόρου Κηφισού, Αιγάλεω στις 22/12/22, στην Καλλιθέα 
Αττικής επι της οδού Λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου, 262 στις 23/12/22 και στο 
The Mall επι της οδού Ανδρέα Παπανδρέου, 35 ,Μαρούσι Αττικής στις 24/12/22 

 
Άρθρο 1 

 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 
1. Ο Διαγωνισμός με την ονομασία «Letter to Santa»  διοργανώνεται από την 
ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «DIXONS SOUTH - EAST EUROPE ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ» (εφεξής 
«ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ» ή/και «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο Ηράκλειο Αττικής, οδός 
Μαρίνου Αντύπα αρ. 90 (τηλ. επικοινωνίας 2102899999) στο εξής «η 
Διοργανώτρια» στο πλαίσιο προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών της 
Διοργανώτριας.  
 
2. Το παρόν καθορίζει τους αναλυτικούς όρους και προϋποθέσεις (εφεξής και 

«Όροι») για τη συμμετοχή στον ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Letter to Santa » και την ανάδειξη 

των νικητών στο πλαίσιο της διεξαγωγής του. Η Εταιρεία έχει  το δικαίωμα να 

τροποποιήσει οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο τους παρόντες Όρους ακόμα 

και να ακυρώσει το ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ή τα προσφερόμενα δώρα κατά την απόλυτη 

διακριτική της ευχέρεια. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα ισχύει από τη δημοσίευση 

των τροποποιημένων όρων στο  blog της Κωτσόβολος 

https://blog.kotsovolos.gr/christoygenna-prototypa-events/  

 

 

 

 Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση αναφορικά με 
οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή. 

Άρθρο 2   
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στους διαγωνισμούς έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει 
το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι κάτοικοι Ελλάδος και έχουν 
δικαιοπρακτική ικανότητα. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι και εκπρόσωποι της 

https://blog.kotsovolos.gr/christoygenna-prototypa-events/
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εταιρίας «DIXONS SOUTH - EAST EUROPE Α.Ε.Β.Ε.»και των συνδεδεμένων με 
αυτή επιχειρήσεων, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, οι 
σύζυγοί τους ή οποιοσδήποτε άλλος σχετίζεται επαγγελματικά με την εν 
λόγω προωθητική ενέργεια. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο μία φορά. 

2. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη 
αποδοχή όλων των όρων του παρόντος. 

2.1. Οι Συμμετέχοντες στο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Letter to Santa»   δηλώνουν τη συμμετοχή 
τους μέσω της συμπλήρωσης και υποβολής σε τυπωμένες κάρτες , η οποίες θα είναι 
διαθέσιμες στους συμμετέχοντες μόνο μέσω της προωθητική ομάδα της Εταιρείας 
εντός του εν λόγω φυσικούς χώρους (εφεξής «τυπωμένες κάρτες»). Για τις 
τυπωμένες κάρτες του «Letter to Santa»  είναι απαραίτητο να συμπληρώσουν οι 
συμμετέχοντες τα προσωπικά τους στοιχεία (όνομα, επίθετο,  e-mail και τον αριθμό  
κινητού τηλεφώνου).  
Οι νικητές θα αναδειχθούν μέσα από κλήρωση που θα γίνει στις 5 Ιανουαρίου 2023.  
 
2.2 Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών 
ορίων της προωθητικής ενέργειας και μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης της 
ως άνω προωθητικής ενέργειας, καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή.  Η 
παραπάνω προωθητική ενέργεια θα λάβει χώρα από ττις 12:00  έως τις 18:00 τις 
προαναφερόμενες ημερομηνίες. 

2.3 Συμμετοχές που θα υποβάλλονται μετά τη λήξη της αρχικής ή/και συντμηθείσας 
ή/και παραταθείσας ως ανωτέρω προθεσμίας συμμετοχής στην παρούσα 
προωθητική ενέργεια, σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα θεωρούνται αυτοδικαίως 
άκυρες, ανίσχυρες και δεν επιφέρουν κανένα πλέον αποτέλεσμα έναντι 
οποιουδήποτε ενώ δεν δημιουργούν κανενός είδος δικαίωμα υπέρ του 
συμμετέχοντος. 

 
 
 
 
3. Οι συμμετέχοντες δηλώνουν την κατανόηση των παρόντων όρων στο σύνολό 
τους και παρέχουν τη ρητή και σαφή τους συγκατάθεση, κατά την έννοια του 
Κανονισμού 679/2016 [ΕΕ] του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ 
(Γενικός Κανονισμός  για την Προστασία Δεδομένων), όπως ισχύει, καθώς και της 
εθνικής νομοθεσίας (Ν. 4624/2019)  για τη συλλογή των προσωπικών τους 
δεδομένων και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής του εν λόγω 
διαγωνισμού, δηλαδή για τους σκοπούς 1. της διοργάνωσης και ολοκλήρωσης της 
κλήρωσης και 2. της ενημέρωσης και επικοινωνίας με τους συμμετέχοντες. Τα 
προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους και δεν 
διαβιβάζονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Τα προσωπικά δεδομένα 
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δεν θα τύχουν επεξεργασίας για σκοπό πέραν της διεξαγωγής των εν λόγω 
διαγωνισμών. Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά 
μέτρα, όπως αυτά ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να διασφαλίζει 
κατάλληλο επίπεδο προστασίας για τα προσωπικά σας δεδομένα. 

Τα δεδομένα είναι απόρρητα και απολύτως εμπιστευτικά και δεν θα τα λάβει τρίτος 
για την προώθηση δικών του προϊόντων. Αποδέκτες των δεδομένων θα είναι μόνο 
το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της εταιρείας ή συνεργαζόμενες με αυτή 
επιχειρήσεις και η επεξεργασία θα γίνεται αποκλειστικά με σκοπό την εκτέλεση του 
παρόντος διαγωνισμός και την ενημέρωση του νικητή.  

 

Τα προσωπικά δεδομένα των νικητών και των αναπληρωματικών θα τηρούνται 
μέχρι την παράδοση του Δώρου κατά τα ανωτέρω. Μετά δε την παράδοση του 
Δώρου, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, τα σχετικά στοιχεία 
θα διαγράφονται. Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των 
συμμετεχόντων είναι η Διοργανώτρια και επεξεργάζεται μόνο δεδομένα, που 
αφορούν σε στοιχεία επικοινωνίας των διαγωνιζόμενων. 

Κάθε συμμετέχων έχει το δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης, διόρθωσης, 
αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του και 
φορητότητας, όπως προβλέπονται στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 
καθώς και το δικαίωμα προσφυγής στην αρμόδια εποπτική αρχή (Αρχή Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλέφωνο: 
+30 210 6475600, e-mail: contact@dpa.gr). 

Για την άσκηση των δικαιωμάτων του ο συμμετέχων μπορεί να επικοινωνεί με τις 
Εταιρείες στα στοιχεία επικοινωνίας που τίθενται ανωτέρω. 

Oποιαδήποτε στιγμή ο συμμετέχων μπορεί να ανακαλέσει ελεύθερα τη 
συγκατάθεσή του και να ζητήσει διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων. 

Για την ανάκληση της συγκατάθεσής του, την άσκηση των λοιπών δικαιωμάτων που 
προβλέπονται από την νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων 
καθώς και για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά στην παρούσα συγκατάθεση, ο 
συμμετέχων μπορεί ν’ απευθυνθεί στην Εταιρεία DIXONS SOUTH - EAST EUROPE 
Α.Ε.Β.Ε με τους εξής τρόπους:  (μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην 
διεύθυνση PersonalData@kotsovolos.gr, με ταχυδρομική επιστολή στη διεύθυνση 
Μαρίνου Αντύπα 90, Ν. Ηράκλειο, 14121, Αττική, υπόψιν του DPO 

4. Για τη συμμετοχή στο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ δεν απαιτείται αγορά προϊόντος από τη 
Διοργανώτρια. 
 
 
5. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
5.1. Κάθε άτομο έχει δικαίωμα αποκλειστικά μίας μόνο συμμετοχής. Σε περίπτωση 
συμμετοχών, που παρουσιάζουν ομοιότητες ως προς το σκοπό, η Εταιρεία 
δικαιούται να αποκλείσει μονομερώς από τον ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, τον συμμετέχοντα  που 
υποβλήθηκε μεταγενέστερα. 
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5.2. Κάθε Συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την αλήθεια, την 
ακρίβεια, την πληρότητα και την ορθότητα των συμπληρωθέντων στοιχείων. 
Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων αυτών παρέχει 
δικαίωμα στην Εταιρεία, καθ΄ όλη την διάρκεια του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, να ακυρώσει την 
συμμετοχή αυτή, ακόμα και στο στάδιο απόδοσης Δώρου, χωρίς καμία αξίωση ή 
απαίτηση εκ μέρους του συμμετέχοντος. 
5.3. Οι Συμμετέχοντες, δεσμεύονται και εγγυώνται για την αληθή και πλήρη 
υποβολή των στοιχείων, που υποβάλλουν με την φόρμα συμμετοχής τους,. Οι 
Εταιρείες μπορούν σε οποιαδήποτε φάση του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ να ζητήσουν 
οιαδήποτε έγγραφα θεωρούν απαραίτητα (π.χ. ταυτότητα, διαβατήριο, άδεια 
οδήγησης, κλπ) για τη διασταύρωση ή πιστοποίηση των στοιχείων των 
Συμμετεχόντων σύμφωνα με τους παρόντες όρους ή για τις ανάγκες απόδοσης των 
Δώρων, τα οποία και οι Συμμετέχοντες ή/και νικητές υποχρεούνται να 
προσκομίσουν. Σε οιαδήποτε περίπτωση υποβολής ψευδούς, ανακριβούς ή 
ελλιπούς δήλωσης, αίτησης ή/και παροχής στοιχείων και εγγράφων, η Εταιρεία, 
διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής σε οποιαδήποτε φάση του 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ακόμα και κατά την απόδοση των Δώρων. 
5.4. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή οποιουδήποτε 
Συμμετέχοντα σε οποιοδήποτε στάδιο του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ακόμα και σε αυτό της 
Απόδοσης του Δώρου για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για 
οποιονδήποτε λόγο, ο Συμμετέχων ως φυσικό πρόσωπο δεν αποδεχθεί πλήρως τους 
παρόντες όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι 
ουσιώδεις, (β) λόγω επιγενόμενης αδυναμίας τήρησης των όρων και προϋποθέσεων 
του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (γ) σε περίπτωση που ο Συμμετέχων παραβιάζει την ισχύουσα 
νομοθεσία και τα χρηστά ήθη, ή αν μια ενέργεια του Συμμετέχοντος βλάπτει τη 
φήμη ή τα συμφέροντα της Διοργανώτριας. 
5.5.   Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι η 
λειτουργία του ιστότοπου της Διοργανώτριας, όπου οι συμμετέχοντες υποβάλλουν 
τα στοιχεία τους δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω 
προβλημάτων του δικτύου. Γενικότερα, η συμμετοχή στο διαγωνισμό μπορεί να 
τύχει μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες τόσο του 
εν λόγω διαδικτυακού τόπου όσο και της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω, στην 
οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη της 
Διοργανώτριας η οποία δεν υπέχει καμία ευθύνη για όλους τους ανωτέρω λόγους. 
Εάν αποδειχθεί ότι κάποιος συμμετέχων έχει αναδειχθεί νικητής παραβιάζοντας 
τους όρους του παρόντος, με απατηλά μέσα, δεν θα του απονεμηθεί το δώρο του ή 
θα χάνει αυτοδικαίως κάθε δικαίωμα κατοχής του, η δε Διοργανώτρια στην 
περίπτωση αυτή επιφυλάσσεται παντός δικαιώματός της εναντίον του εν λόγω 
συμμετέχοντα. 
 
5.6. Εξαιρούνται της συμμετοχής στο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ τα φυσικά πρόσωπα, που 
δραστηριοποιούνται στην πώληση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών και στην 
παροχή ηλεκτρονικών επικοινωνιών και επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται σε 
τομείς άμεσα ή έμμεσα, μερικά ή συνολικά, ανταγωνιστικούς της δραστηριότητας  
της Διοργανώτριας. 
5.7. Αιτήσεις συμμετοχής που σχετίζονται με κακόβουλα προγραμμάτα ή/και 
υπηρεσιες web θα ακυρώνονται, όπως και αιτήσεις που υποβάλλονται με 
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οποιοδήποτε άλλο ύποπτο ή / και παράτυπο μέθοδο που υπάρχει υποψία ότι τυχόν 
προσδίδουν σε συμμετέχοντα κάποιο αθέμιτο πλεονέκτημα σε σχέση με τους 
άλλους συμμετέχοντες. 
 
Άρθρο 3 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
1.Συνολική διάρκεια διεξαγωγής του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ορίζεται το χρονικό διάστημα 
στην Πυλαία Θεσσαλονίκης και επί της οδού 10ο χλμ.  Επαρχιακού δρόμου 
Θεσσαλονίκης στις 17/12/2022 , στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης επί της 
Περιφερειακής Οδός Θεσσαλονίκης, Λεωφόρου Στρατού και Ευκαρπίας στις 
18/12/22, στο River West επί της οδού Πάροδος Λεωφόρου Κηφισού, Αιγάλεω στις 
22/12/22, στην Καλλιθέα Αττικής επί της οδού Λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου, 
262 στις 23/12/22 και στο The Mall επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου 35 Μαρούσι 
στις 24/12/22 12:00 έως τις 18:00 (εφεξής «Διάρκεια») και περιλαμβάνει το στάδιο 
καταγραφής στοιχείων, συμμετοχής και ανακοίνωσης των δώρων για τον 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Letter to Santa»   
Η ανακοίνωση των νικητών θα γίνει στις 5/1/2023 τηλεφωνικά ή/και στα social 
media κανάλια της Διοργανώτριας.  
 
Άρθρο 4 
 
ΔΩΡΑ  - ΝΙΚΗΤΕΣ 
Τα προσφερόμενα δώρα για το διαγωνισμό «Letter to Santa»  , που ορίζεται από 
την ανωτέρω ΔΙΑΡΚΕΙΑ είναι δέκα (10), ένα (1) για κάθε νικητή. Πιο συγκεκριμένα: 
1 τεμάχιο 270287               BEURER Συσκευή Μαζάζ 

1 τεμάχιο         204774                           PHILIPS HUE GO Smart Φωτισμός 

1 τεμάχιο         252685                           JBL EARBUDS Ακουστικά 

1 τεμάχιο         261175                           XIAOMI MI BAND 7 Activity Tracker 

1 τεμάχιο         239727                           LGP SPORT Action Camera 

1 τεμάχιο         188584                           CRYSTAL AUDIO Set Home-Cinema 

1 τεμάχιο         174453                           DELONGHI DEDICA Καφετιέρα Espresso 

1 τεμάχιο         203844                           DEMELISS TITANIUM LOVE Ισιωτικό Μαλλιών 

1 τεμάχιο         270543                           PS5 GOD OF WAR: RAGNAROK Κονσόλα 

1 τεμάχιο         233640                           LG 27’’ Monitor 

1.1.Τα δώρα, που θα διατεθούν από τη Διοργανώτρια στα πλαίσια του 

διαγωνισμού, είναι ορισμένα ως ανωτέρω και αποκλείεται η ανταλλαγή τους με 

άλλα δώρα ή η εξαργύρωσή τους με μετρητά. Επίσης, τα δώρα είναι προσωπικά και 

αμεταβίβαστα.  

Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας των Δώρων, όπως αυτά περιγράφονται ανωτέρω, 
η Διοργανώτρια δικαιούται να προσφέρει εναλλακτικά δώρα/ίδιας αξίας με τα 
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Δώρα τα οποία θα επιλέξει η ίδια η Διοργανώτρια. Σε περίπτωση συνδρομής λόγω 
ανωτέρας βίας, λόγων ασφαλείας ή άλλων περιστάσεων εκτός του ελέγχου της 
Εταιρείας «Διοργανώτρια» δύναται και δικαιούται να ΜΗΝ προσφέρει τα Δώρα, 
οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται σε 
προσφορά εναλλακτικού δώρου οποιασδήποτε μορφής και αξίας.  Η Εταιρεία δεν 
φέρει ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στα Δώρα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία και 
δεν υπέχει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων 
ή/και των νικητών. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του διαγωνισμού και της 
διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση των εταιρειών 
παύει να υφίσταται. 

2. Η κατάθεση των όρων θα γίνει σε συμβολαιογράφο, που έχει αναλάβει την 

διεκπεραίωση της διαδικασίας του διαγωνισμού (ήτοι της Συμβολαιογράφου 

Αθηνών Ευαγγελίας Ράμμου, εδρεύουσας στην Αθήνα Αττικής, επί της οδού 

Ναυάρχου Νικοδήμου αριθμός 2 & Φιλελλήνων, Τ.Κ. 10557, 3ος όροφος, τηλ. 

2103223454) κατόπιν συλλογής των στοιχείων όσων έχουν συμπληρώσει την 

τυπωμένες κάρτες για το ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Letter to Santa» και θα συμμετέχουν 

σύμφωνα με τους παραπάνω όρους. Οι Εταιρείες δικαιούνται να ματαιώσουν την 

διεξαγωγή ή να μεταβάλουν τις ημερομηνίες διεξαγωγής του διαγωνισμού. Τα 

ονόματα των νικητών ενδέχεται να αναρτηθούν είτε στο blog της Κωτσόβολος 

https://blog.kotsovolos.gr/christoygenna-prototypa-events/  είτε/και στην σελίδα που 

διατηρεί η Διοργανώτρια στον διαδικτυακό τόπο κοινωνικής δικτύωσης 

https://www.facebook.com/Kotsovolos, 

https://www.instagram.com/kotsovolos_greece/  και οι νικητές θα ενημερωθούν 

για την ανάδειξή τους, τόσο από την ως άνω ανακοίνωση, από τηλεφωνική 

επικοινωνία μέσω των Εταιριών ή μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της 

Διοργανώτριας. 

2.1. Οι νικητές θα ενημερώνονται από το τηλεφωνικό κέντρο της Διοργανώτριας σε 
χρονική περίοδο που έχει οριστεί. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες 
οποιουδήποτε είδους – φύσεως, σχετικά με εκούσια από μέρους του 
συμμετέχοντος/επισκέπτη δημοσίευση προσωπικών στοιχείων ή άλλων ευαίσθητων 
πληροφοριών. Σε τυχόν περιπτώσεις αυτού του είδους οι 
συμμετέχοντες/επισκέπτες αποδέχονται πλήρως και αποκλειστικά την ευθύνη για 
τις τυχόν ενδεχόμενες συνέπειες, ακόμη και της περίπτωσης κακοπροαίρετων 
παρενοχλήσεων από τρίτους. 

2.2. Οι νικητές θα ενημερωθούν τηλεφωνικά - εντός τριάντα (30) ημερών από την 
ανακοίνωση. Σε περίπτωση που ο/οι νικητές, το όνομα των οποίων θα έχουν 
ανακοινωθεί, δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί τους εντός τριάντα (30) 
ημερών από την ημέρα ανακοίνωσης ή/και δεν αποδεχτεί/ουν το/α 
προσφερόμενο/α σε αυτόν/ους δώρο/α αυτοδικαίως και αυτομάτως θα απολέσουν 
οριστικά το/α δώρο/α, και θα κληθεί στη θέση τους να επικοινωνήσει και 
αποδεχθεί ο πρώτος ο πρώτος επιλαχόν του διαγωνισμού «Letter to Santa», 
σύμφωνα με την προαναφερθείσα διαδικασία, ο οποίος θα πρέπει εντός τριών (3) 
εργάσιμων ημερών να έχει αποδεχθεί το Δώρο του. Οι επιλαχόντες του 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Letter to Santa»  θα είναι δέκα (10). Αν δεν καταστεί δυνατή η 

https://blog.kotsovolos.gr/christoygenna-prototypa-events/
https://www.facebook.com/Kotsovolos
https://www.instagram.com/kotsovolos_greece/
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επικοινωνία με τους νικητές για οποιονδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε 
υπαιτιότητα της Διοργανώτριας , η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε 
υποχρέωση απέναντι στους συγκεκριμένους νικητές και η Διοργανώτρια διατηρεί το 
δικαίωμα να διαθέσει κατά την διακριτική της ευχέρεια το/α δώρο/α, που δεν 
αναζητήθηκε/αν και / ή δεν παραλήφθηκε/αν έγκαιρα από το/ους νικητή/ες, οπότε 
και απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στον/ους αντίστοιχο/ους 
νικητή/ες. 

2.3. Σε κάθε περίπτωση οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο - 
ακόμα και κατά το στάδιο της απόδοσης των δώρων - μπορεί να ακυρωθεί για τους 
εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που δεν πληροί τους παρόντες όρους στο σύνολό 
τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) λόγω κωλύματος βάσει των 
παρόντων όρων, (γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή 
η επικοινωνία μαζί του εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται 
στους παρόντες όρους και (δ) αν δεν εμφανίσει νόμιμο έγγραφο που να 
αποδεικνύει την ταυτότητα του και την ηλικία του κατά την παραλαβή του Δώρου. 

 

3. Παράδοση των δώρων. Τα δώρα θα αποσταλούν με κούριερ στη διεύθυνση που 
θα δηλώσουν οι νικητές, μετά από συνεννόηση με τους εκπροσώπους της 
Διοργανώτριας, και υπό την προϋπόθεση επίδειξης του αστυνομικού δελτίου 
ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου νόμιμου έγγραφου, που αποδεικνύει της 
ταυτότητά του. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, ο νικητής δύναται σε περίπτωση 
κωλύματος να εξουσιοδοτήσει νομίμως άλλο πρόσωπο για την παραλαβή του 
δώρου του. Η σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση θα έχει μορφή αποδεκτή από την 
Διοργανώτρια εταιρεία και θα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που θα είναι 
απαραίτητες, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ταυτότητα του εξουσιοδοτούντος και 
του εξουσιοδοτούμενου. Σε περίπτωση που ο νικητής που διαμένει σε περιοχή που 
δεν υπάρχει κατάστημα ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, το δώρο θα του αποσταλεί με επιμέλεια και 
δαπάνες της Διοργανώτριας. 
 
ΑΡΘΡΟ 5  
 
Λοιποί όροι 
1. Μετά την εκπνοή του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ και την Απόδοση των Δώρων, κάθε 
υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται, μη υπεχούσης οιασδήποτε 
υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των Συμμετεχόντων, ενώ αντίθετα επιφυλάσσεται 
για την άσκησή κάθε νομίμου δικαιώματός της (συμπεριλαμβανομένης και κάθε 
αξίωσης αποζημίωσης) κατά των ανωτέρω.  
2. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω 
στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, λογότυπα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας 
και δεν δικαιούνται να τα χρησιμοποιούν για οποιοδήποτε λόγο. 

3. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει με αποτέλεσμα 
την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Letter to Santa» και δεν 
αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη για πληροφορίες και τυχόν περιεχόμενο που 
ενσωματώνεται από τρίτους ή ενδεχομένως από links ή διαφημιστικά banners ή 
άλλους συνδέσμους τυχόν εμφανίζονται στο blog της Κωτσόβολος 
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4. Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να μεταβάλλει τους 
παρόντες όρους, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του διαγωνισμού ή να 
τους ανακαλέσει με προηγούμενη ανακοίνωσή της με κάθε πρόσφορο προς τούτο 
μέσο, επίσης δε να αντικαταστήσει τα δώρα με άλλα ίσης αξίας κατά την κρίση της 
και εν γένει να τροποποιεί κάθε όρο του διαγωνισμού με έγκαιρη ενημέρωση των 
συμμετεχόντων με ανακοίνωση μέσω του ιστότοπου  

 

5. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες 
αγνοήσουν τους όρους και οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι θα αποζημιώσουν 
πλήρως τη Διοργανώτρια έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων από οποιονδήποτε τρίτο 
που προκύπτουν από οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των όρων. 

5.1. Οι Εταιρίες δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση λάθους καταχώρησης ή 
ελλιπών στοιχείων εκ μέρους των συμμετεχόντων. 

5.2. Η Διοργανώτρια δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη, εάν για λόγους που 
βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής και ελέγχου της, η λήψη των συμμετοχών 
αποτύχει ή καθυστερήσει ή τέλος, αν τα τηρούμενα από αυτήν αρχεία 
καταστραφούν, μερικά ή ολικά. 

6. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με τον συγκεκριμένο διαγωνισμό θα 
παραπέμπεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια των Αθηνών και θα εφαρμόζεται το 
Ελληνικό Δίκαιο. 

7. Οι όροι συμμετοχής έχουν κατατεθεί στην Συμβολαιογράφο Αθηνών Ευαγγελία 

Ράμμου, εδρεύουσα στην Αθήνα Αττικής, επί της οδού Ναυάρχου Νικοδήμου 

αριθμός 2 & Φιλελλήνων, Τ.Κ. 10557, 3ος όροφος, τηλ. 2103223454, δυνάμει της 

οικείας Πράξης Κατάθεσης Όρου Διαγωνισμού της άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών. 

Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος επιθυμεί ακριβές αντίγραφο των όρων του 

παρόντος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του 

παρόντος. Επιπλέον, οι παρόντες όροι θα είναι ανηρτημένοι καθ’ όλη τη διάρκεια 

της προωθητικής ενέργειας στο blog της Κωτσόβολος 
https://blog.kotsovolos.gr/christoygenna-prototypa-events/  

 

 

 

https://blog.kotsovolos.gr/christoygenna-prototypa-events/

