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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Erdinger για την ενέργεια: «Oktobeerfest με Erdinger - Fridays» 
 

1. Αντικείμενο Διαγωνισμού: 

1.1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ A.E.», που εδρεύει στη Λεωφόρο Κηφισού 

102, Αιγάλεω 122 41 Αθήνα, Ελλάς (στο εξής «Διοργανώτρια») όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιθυμώντας 

να προβεί στην προβολή των προϊόντων της, διοργανώνει διαγωνισμό (στο εξής «Διαγωνισμός») στα 

σημεία πώλησης με τίτλο «Oktobeerfest με Erdinger».  

1.2. Τον Διαγωνισμό επιμελείται η Διοργανώτρια.  

1.3. Ο Διαγωνισμός διέπεται από τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (στο εξής «Όροι συμμετοχής», ή 

«Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού 

στον Ιστότοπο της συνεργαζόμενης εταιρίας Fridays Κηφισιά Α.Ε. και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες 

(στο εξής «καταστήματα»), www.fridays.gr . 

1.4. Σκοπός των παρόντων Όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό κάθε 

συμμετέχοντος, καθώς και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού. 

1.5. Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους, καθώς η συμμετοχή στον Διαγωνισμό 

προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους. 

 

2. Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Διαγωνισμό (εφεξής ο συμμετέχων θα αναφέρεται ως «Συμμετέχων»): 

2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στoν Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν 

συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. 

2.2. Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό: α. οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, β. τα πρόσωπα 

συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών, ως 

επίσης και τα πρόσωπα που έχουν υπογράψει ενεργό σύμφωνο συμβίωσης με τους ως άνω εργαζομένους, 

καθώς και γ. τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.  

2.3. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου 

θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και θεωρείται ως ουδέποτε πραγματοποιηθείσα.  

 

3. Διάρκεια του Διαγωνισμού : 

3.1. Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα από τις 4/10 και ώρα 13:00 έως τις 31/10 και ώρα 24:00, σε όλα τα 

«καταστήματα» της εταιρίας ανά την Ελλάδα (αναλυτικά αναφερόμενα στο Παράρτημα Α)  των 

παρόντων Όρων, που αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα αυτών, ή/και μέχρι την εξάντληση των 

δώρων που θα διατεθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, ανάλογα με το ποιο γεγονός θα επέλθει πρώτο.  

3.2. Η Διοργανώτρια διατηρεί ρητά το δικαίωμα να μεταβάλει κατά την κρίση της τη διάρκεια και το 

χρονοδιάγραμμα ενεργειών του Διαγωνισμού, να αναβάλει ή/και να ακυρώσει συνολικά τη διεξαγωγή του 

Διαγωνισμού. Για τις μεταβολές αυτές θα ενημερώνεται το καταναλωτικό κοινό και οι Συμμετέχοντες με 
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ανάρτηση σχετικής ειδοποίησης στην επίσημη ιστοσελίδα της αλυσίδας Fridays, www.fridays.gr ή / και  με 

κάθε πρόσφορο μέσο.  

3.3. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την ώρα Λήξης του Διαγωνισμού, καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή 

άλλως θα λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα/πραγματοποιηθείσα και δεν θα επάγεται κανένα αποτέλεσμα 

ούτε θα δεσμεύεται η Διοργανώτρια από αυτήν. Στην περίπτωση αυτή οι Συμμετέχοντες με την 

εκπρόθεσμη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό αποδέχονται ρητά, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα ότι δεν 

αποκτούν οιοδήποτε δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας.  

 

4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό: 

4.1. Με κάθε αγορά, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού (όπως ειδικότερα αυτή ορίζεται ανωτέρω υπό 3.1), 1 

μπύρας υπό το σήμα Erdinger {(draft 300ml, 500ml, 1lt & 1,5lt), Erdinger (330ml) και Erdinger Weiss Dunkel 

(500ml)} από τα ανωτέρω αναφερόμενα υπό 3.1 συνεργαζόμενα καταστήματα, οι καταναλωτές έχουν τη 

δυνατότητα να παραλάβουν ένα κουπόνι και να δουν άμεσα εάν κέρδισαν ένα από τα δώρα του 

Διαγωνισμού (όπως ειδικότερα αυτά ορίζονται κατωτέρω υπό 5.1).  

4.2. Εάν κάποιος Συμμετέχων δε μεταβεί στα συνεργαζόμενα Καταστήματα για την απόκτηση 1 μπύρας υπό το 

σήμα Erdinger, μπορεί να παραλάβει ένα κουπόνι και να δει άμεσα εάν κέρδισε ένα από τα δώρα του 

Διαγωνισμού που αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 5.1 των παρόντων Όρων.  

4.3. Ο κατά τα άνω αναφερόμενος τρόπος συμμετοχής στον Διαγωνισμό συνιστά δήλωση ανεπιφύλακτης 

αποδοχής των παρόντων Όρων, όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί από την Διοργανώτρια .   

4.4. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό θα έχουν όλες οι έγκυρες συμμετοχές στο Διαγωνισμό. Έγκυρη 

είναι η συμμετοχή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά 

περιγράφονται στους παρόντες Όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας προϊόν 

παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα στα συστήματα των ανωτέρω εταιρειών, ή εν γένει 

απάτης ή αθέμιτης ενέργειας του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί από την ημερομηνία Έναρξης 

του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία Λήξης του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια Εταιρία μπορεί κατά τη 

διακριτική της ευχέρεια να ακυρώσει συμμετοχή ακόμη και μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, σε 

περίπτωση που ο λόγος της ως ανωτέρω ακυρότητας εντοπιστεί εκ των υστέρων. Στην περίπτωση αυτή η 

Διοργανώτρια διατηρεί  το δικαίωμα, πέρα από οποιαδήποτε άλλη αξίωση έχει έναντι του αποκλειομένου 

προσώπου, να αξιώσει την επιστροφή κάθε δώρου ή άλλης ωφέλειας που ο συμμετέχων έχει ήδη λάβει 

λόγω της συμμετοχής του στον Διαγωνισμό. 

Ο αποκλεισμός για οποιονδήποτε από τους ανωτέρω λόγους πραγματοποιείται χωρίς την τήρηση 

διατυπώσεων ή προθεσμίας και δίχως να απαιτείται η προηγούμενη ειδοποίηση του αποκλειομένου και 

αιτιολόγηση του αποκλεισμού/ακύρωσης της συμμετοχής. 

4.5. Η συμμετοχή σας στον Διαγωνισμό δεν προϋποθέτει ούτε συνεπάγεται την επεξεργασία προσωπικών 

δεδομένων σας εκ μέρους της Διοργανώτριας. 
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5. Προσφερόμενα δώρα διαγωνισμού: 

5.1. Τα δώρα που θα διατεθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού που θα διεξαχθεί από τις 4/10 έως τις 31/10 στα 

συνεργαζόμενα καταστήματα του Παραρτήματος Α των παρόντων Όρων, είναι: (α) 400 ανοιχτήρια (τυχαία 

κατανεμημένα στα συνεργαζόμενα καταστήματα), (β) 150 branded ποτήρια λίτρου (τυχαία 

κατανεμημένα στα συνεργαζόμενα καταστήματα), (γ) 140 καπέλα (τυχαία κατανεμημένα στα 

συνεργαζόμενα καταστήματα) & (δ) 150 μπρελόκ (τυχαία κατανεμημένα στα συνεργαζόμενα 

καταστήματα). Το δώρο που τυχόν κερδίζει ο εκάστοτε Συμμετέχων θα δίνεται τυχαία από το κατάστημα  

που παρέλαβε το τυχερό κουπόνι σύμφωνα με την προαναφερθείσα διαδικασία.  

5.2. Τα δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δε μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και ούτε δύναται να ζητηθεί 

η αντικατάσταση αυτών με άλλα δώρα ή η εξαργύρωση αυτών σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή. Τόσο οι 

συμμετέχοντες όσο και οι νικητές μπορούν να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες του δώρου από τον 

Ιστότοπο της διοργανώτριας.  

 

6. Παραλαβή δώρων (εφεξής «Δώρο» ή «Δώρα»): 

6.1. Οι νικητές των δώρων της παραγράφου 5.1 των παρόντων Όρων θα μπορούν να παραλάβουν το δώρο 

τους από το ταμείο του καταστήματος με την επίδειξη του νικηφόρου κουπονιού μαζί με ένα αποδεικτικό 

της ταυτότητάς τους.  

 

7. Ευθύνη: 

7.1. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται στη διάθεση των Δώρων που περιγράφονται στην παράγραφο 

5.1 του παρόντος αποκλειστικά μέσω της ανωτέρω αναφερόμενης διαδικασίας. Περαιτέρω, η 

Διοργανώτρια δεν φέρει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. 

7.2. Η Διοργανώτρια δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα, νικητή ή 

τρίτο, για οποιοδήποτε ζημία και/ή βλάβη σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό, τα 

Δώρα και τη χρήση αυτών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

7.3. Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τον Διαγωνισμό, να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους 

του, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, καθώς και να τροποποιεί τα Δώρα του Διαγωνισμού 

για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την απόλυτη κρίση τους, με 

προηγούμενη ανακοίνωση στον Ιστότοπο των «καταστημάτων» ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Κάθε 

παρόμοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει 

οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται 

γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής καθώς και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε 

σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας και των συνεργαζόμενων εταιρειών.  
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7.4. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, 

ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας Εταιρείας και των συνεργαζόμενων 

εταιρειών. 

7.5. Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους, παρέχονται με αιτία την προκήρυξη του 

Διαγωνισμού, στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειόμενης 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. Επίσης, η 

Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Ακόμη, η Διοργανώτρια δε φέρει καμία 

ευθύνη όταν, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για 

τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών 

ή κοινωνικών διαταραχών κ.λπ.), δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, που απορρέουν 

από τους Όρους Συμμετοχής και απαλλάσσεται σύμμετρα και αζήμια των υποχρεώσεών της.  

7.6. Η Διοργανώτρια μπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν 

τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των 

χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί 

(βάσει ενδείξεων) από τη Διοργανώτρια παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (χωρίς να φέρουν 

αυτές το βάρος της απόδειξης), η ως άνω εταιρεία έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από το 

διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσει το δώρο. Η Διοργανώτρια  αποφασίζει για το αποτέλεσμα του 

Διαγωνισμού και για τους τελικούς νικητές τηρούσα τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος. 

7.7. Η Διοργανώτρια καθώς και οι Συνεργαζόμενες Εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν τη 

συμμετοχή προσώπων που δεν πληρούν, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση τους, τους όρους του 

Διαγωνισμού ή για γενικότερους τεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, 

ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της απάτης, της μη έγκυρης ή έγκαιρης 

συμμετοχής. Ο συμμετέχων έχει το δικαίωμα προβολής ενστάσεων μόνο κατά της Διοργανώτριας που θα 

συζητούνται πριν την οποιαδήποτε προσφυγή στο Δικαστήριο, στην διμελή επιτροπή του Άρθρου 8.   

7.8. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού και τη διανομή των δώρων κατά τα προαναφερόμενα, 

κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει 

οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. 

 

 

8. Λοιποί όροι: 

8.1. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων 

συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση οποιασδήποτε φύσης 

έναντι της Διοργανώτριας. 
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8.2. Σε περίπτωση διαφωνίας, διένεξης ή αμφισβήτησης από Συμμετέχοντα στην προωθητική ενέργεια, σχετικά 

με την ερμηνεία ή ορθή εφαρμογή οποιουδήποτε όρου, ο Συμμετέχων θα απευθύνεται πριν οποιαδήποτε 

δικαστική ενέργεια σε διμελή επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους της Διοργανώτριας Εταιρείας, η 

οποία θα καταβάλλει προσπάθεια συμβιβαστικής, φιλικής επιλύσεως της διαφοράς. Σε περίπτωση 

αποτυχίας της προσπάθειας αυτής, ο Συμμετέχων θα έχει το δικαίωμα προσφυγής στα ελληνικά 

δικαστήρια όπως ορίζεται παρακάτω. Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια 

ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, 

παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. του Διαγωνισμού, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε 

δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή 

συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια 

Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Κάθε τροποποίηση θα είναι 

δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα. 

8.3. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των 

παρόντων Όρων. 

8.4. Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες Όρους κριθεί παράνομος, άκυρος ή ανίσχυρος, δεν 

πλήττεται το έγκυρο και η ισχύς των λοιπών όρων. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί 

αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των 

λοιπών όρων. 

8.5. Η παράλειψη από τη Διοργανώτρια να ασκήσει κάποιο δικαίωμα της άπαξ ή κατ' επανάληψη δεν 

θεωρείται παραίτηση από το δικαίωμα αυτό. 

8.6. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό, και την 

εφαρμογή των παρόντων Όρων, δεν θα έχει επιλυθεί φιλικά κατά την διαδικασία του παρόντος άρθρου, 

υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών (αποκλειομένης 

οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, ακόμη και συντρέχουσας). Η Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από την 

παρούσα Προκήρυξη ισχύουν και εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Α.Κ. (Άρθρα 709-712). 

 

Παράρτημα Α 

Καταστήματα Fridays που συμμετέχουν στην ενέργεια: 

 KΗΦΙΣΙΑ, Κολοκοτρώνη 35 

 ΓΛΥΦΑΔΑ, Λαζαράκη 43 

 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, Λ.Κηφισίας & Αλεξάνδρας 

 ΚΟΛΩΝΑΚΙ, Νεοφύτου Βάμβα 2, Κολωνάκι 

 ΜΑΡΙΝΑ ΦΛΟΙΣΒΟΥ, Μαρίνα Φλοίσβου 

 ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Λ. Βουλιαγμένης 276 

 ΠΥΛΑΙΑ, 11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Ν.Μουδανιών  

 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, Πλατεία Αριστοτέλους 3, Θεσσαλονίκη 


