ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Η εταιρεία με την επωνυμία "ΦΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ A.E." (εφεξής η "Διοργανώτρια") προκηρύσσει
προωθητική ενέργεια, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο κατάστημα της ΦΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ A.E. στην
Λαζαράκη 43, ΤΚ 16674, Γλυφάδα.
2.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, άνω των

18 ετών (εφεξής οι

«Συμμετέχοντες»). Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, καθώς και οι σύζυγοί
τους και οι συγγενείς πρώτου και δευτέρου βαθμού.
3. Η προωθητική ενέργεια θα πραγματοποιηθεί από 14.07.2016 έως και 31.08.2016 (έως και ωράριο
κλεισίματος Kαταστημάτων) ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων των Συμμετεχουσών Συσκευασιών ή των
κουπονιών ή των δώρων, οποιοδήποτε γεγονός επέλθει νωρίτερα.
4. Για τη συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της
Διοργανώτριας.
5. Διαδικασία συμμετοχής:
Με κάθε αγορά επιλεγμένου cocktail, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν από τον σερβιτόρο της παραγγελίας τους,
ένα κουπόνι. Με τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) διαφορετικών κουπονιών, κερδίζει αυτόματα 1 κουπόνι για 1
δωρεάν cocktail της επιλογής του και 1 συλλεκτικό μαγνητάκι.
Εναλλακτικά, οποιοσδήποτε επιθυμεί μπορεί να προμηθευτεί κουπόνι από τη Διοργανώτρια, Κονίτσης 13Α,
Μαρούσι, Τ.Κ. 15125, “Τμήμα Επικοινωνίας Καταναλωτών”, είτε μεταβαίνοντας προσωπικά εκεί οποιαδήποτε
εργάσιμη ημέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή από ώρα 9:00 - 17:00, είτε αποστέλλοντας φάκελο στην
ανωτέρω διεύθυνση όπου θα αναγράφεται ευκρινώς το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνσή του μέχρι τη λήξη της
προωθητικής ενέργειας, όπως ορίζεται ανωτέρω. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει καθ’ όλη τη διάρκεια της
προωθητικής ενέργειας δικαίωμα να συμμετάσχει σε αυτήν κατ’ αυτόν τον τρόπο μόνον μία φορά. Τα
ταχυδρομικά τέλη βαρύνουν τους Συμμετέχοντες.
6. Οι νικητές θα πρέπει να αναζητήσουν και να παραλάβουν το δώρο τους από το κατάστημα που συμμετέχει
στον διαγωνισμό. Οι νικητές που συμμετείχαν στην προωθητική ενέργεια κατά τον όρο 6 θα πρέπει να
παραλάβουν το δώρο τους από τα γραφεία της Διοργανώτριας (Κηφισίας 13A, Μαρούσι, Τ.Κ. 15125). Όλοι οι
νικητές θα πρέπει να παραλάβουν το δώρο τους το αργότερο έως και τις 31.08.2016, επιδεικνύοντας και
παραδίδοντας τα νικηφόρα κουπόνια. Παραδίδοντας τα κουπόνια οι νικητές θα βεβαιώνουν την ικανότητα
συμμετοχής τους στην προωθητική ενέργεια και θα παραλαμβάνουν το δώρο τους. Μετά την παραλαβή των
δώρων από τους νικητές, η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση και ευθύνη έναντι των
Συμμετεχόντων. Σε περίπτωση που μετά την παραλαβή τους τα δώρα κλαπούν ή απολεσθούν, δεν
αντικαθίστανται και δεν ανταλλάσσονται.
7. Τα δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία την προωθητική ενέργεια,
αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν
ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π. έναντι της Διοργανώτριας. Σε
κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή
βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται
σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

8. Τα κουπόνια και τα δώρα που θα δοθούν στο πλαίσιο της προωθητικής ενέργειας είναι απολύτως
προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλη υπηρεσία ή προϊόντα,
δεν εκχωρούνται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους ούτε αντικαθίστανται ή εξαργυρώνονται. Τα δώρα είναι
συγκεκριμένα και μόνο αυτά που αναφέρονται στο εκάστοτε νικηφόρο κουπόνι και παραλαμβάνονται από τον
ίδιο το δικαιούχο.
9. Η Διοργανώτρια πέραν των ρητά αναφερομένων στο παρόν, δεν καλύπτει καμία άλλη δαπάνη, που
ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο των νικητών κατά την παραλαβή και αξιοποίηση των δώρων τους
αλλά και στο πρόσωπο των Συμμετεχόντων κατά τη συμμετοχή τους στην προωθητική ενέργεια κατά τα
ανωτέρω.
10. H Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους Συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη
ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα από την προωθητική ενέργεια. Ρητά επίσης διευκρινίζεται προς
τους Συμμετέχοντες και τους νικητές ότι η ευθύνη της διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην
απόδοση των δώρων.
11. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και ανακαλέσει την προωθητική ενέργεια ή να
μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής της ή/και οποιονδήποτε άλλο όρο της, συμπεριλαμβανομένου χωρίς
κανέναν περιορισμό του τρόπου διεξαγωγής της προωθητικής ενέργειας. Οι μεταβολές αυτές θα
γνωστοποιούνται στο κοινό με ανακοίνωση στο κατάστημα, με ημερομηνία ισχύος της ως άνω τροποποίησης
ή/και ανακλήσεως κ.λ.π. την ημερομηνία της σχετικής γνωστοποίησης. Η Διοργανώτρια μπορεί επίσης να
διακόψει ή να ακυρώσει την προωθητική ενέργεια χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή
ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι
των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε ματαίωσης της προωθητικής ενέργειας, οι
Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της Διοργανώτριας, ούτε
νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση της προωθητικής ενέργειας ή οποιαδήποτε
αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής της.
12. Διευκρινίζεται ρητά ότι μετά τη λήξη της προωθητικής ενέργειας, κατά τον όρο 3, ή μετά την κατά παράταση
ή συντόμευση λήξη της προωθητικής ενέργειας ή μετά την ανάκλησή της, τα οποιαδήποτε κουπόνια, τα οποία
βρίσκονται στα Καταστήματα, παύουν να ισχύουν, θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρα, δεν επάγονται κανένα
αποτέλεσμα και δεν παρέχουν κανένα απολύτως δικαίωμα στα δώρα, δεν δίνουν δικαίωμα συμμετοχής στην
προωθητική ενέργεια που έχει λήξει, ούτε δεσμεύουν πλέον οιονδήποτε.
13. Οι νικητές δίνουν στη Διοργανώτρια το δικαίωμα δημοσίευσης του ονόματος και της εικόνας τους στα μέσα
μαζικής ενημερώσεως με οποιονδήποτε τρόπο ή/και μέσο, εφόσον το επιλέξει η Διοργανώτρια στο πλαίσιο
προβολής της προωθητικής ενέργειας, χωρίς άλλη αμοιβή εκτός από αυτή των δώρων της προωθητικής
ενέργειας.
14. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις,
εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας.
15. Τριμελής Επιτροπή αποτελούμενη από α) δυο εκπροσώπους της Διοργανώτριας, β) την κατωτέρω, υπό 18,
αναφερόμενη

Συμβολαιογράφο, θα είναι αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση οποιουδήποτε θέματος

ανακύψει σε σχέση με την παρούσα προωθητική ενέργεια.

16. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετική με την
προωθητική ενέργεια επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.
17. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων
συμμετοχής και τη συνακόλουθη παραίτηση των Συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και
δικαίωμα έναντι της Διοργανώτριας.
18. Οι όροι συμμετοχής της παρούσας προωθητικής ενέργειας έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο, Χαρά
Σπυριδοπούλου, Ασκληπιού 26-28, Αθήνα (τηλ. 210 3640765) και οποιοσδήποτε εφόσον επιθυμεί μπορεί να
λαμβάνει αντίγραφο με δικά του έξοδα. Οι όροι συμμετοχής θα είναι επίσης διαθέσιμοι και στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: www.fridays.gr

