
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ    8923 13/10/2017 

Συμβολαιογράφος Αθηνών Ράμμου Σπυριδούλα 

ΟΡΟΙ 

1. Η συνολική διάρκεια του Προγράμματος καθορίζεται από τις 

19/10/2017 μέχρι και την 21/10/2017 και κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες του καταστήματος WIND στην οδό Ρήγα Φεραίου 

32, Λαμία  (εφεξής η «Διάρκεια»). 

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι οι μόνιμοι 

κάτοικοι ή διαμένοντες στην Ελλάδα, φυσικά πρόσωπα, που 

έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. 

3. Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Πρόγραμμα οι 

εργαζόμενοι στις εταιρείες «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

Α.Ε.Β.Ε.», σε δικαιοδόχους (franchisees) καταστημάτων WIND, σε 

εργαζόμενους των καταστημάτων WIND καθώς και σε συζύγους ή 

και συγγενείς των ως άνω α' ή β' βαθμού. 

4. Για να συμμετάσχει κάποιος που έχει το σχετικό κατά τα 

ανωτέρω δικαίωμα στο Πρόγραμμα, Θα πρέπει να επισκεφθεί 

αποκλειστικά το κατάστημα WIND, οδό Ρήγα Φεραίου 32, Λαμία . 

5. Η διαδικασία ανάδειξης του νικητή και η απόδοση του 

δώρου έχει ως εξής: 

• Οποιοσδήποτε δικαιούχος συμμετοχής επισκεφθεί το 

κατάστημα WIND, στην  οδό Ρήγα Φεραίου 32, Λαμία  στο 

χρονικό διάστημα από 19/10/2017 έως και 21/10/2017 κατά τις 

εργάσιμες ημέρες & ώρες προσκομίζοντας το κουπόνι instant win 

Θα έχει το δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα. 



 
 
 
 
 
 
 
 

• Κάθε δικαιούχος μπορεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα μία 

φορά κατά την διάρκεια του Προγράμματος (19/10/2017-

21/10/2017). 

• Κάθε δικαιούχος για να συμμετέχει στο Πρόγραμμα Θα 

πρέπει να προσέρχεται στο κατάστημα WIND, οδό Ρήγα Φεραίου 

32, Λαμία, στο ΗΟΤ 5 όπου βρίσκεται εγκατεστημένο το τυχερό 

Smartphone και να καλεί από το κινητό του το MSISDN (αριθμός 

κινητού) που αναγράφεται στο τυχερό κουπόνι. 

• Στην περίπτωση που το τυχερό Smartphone λάβει κλήση 

και χτυπήσει, τότε ο δικαιούχος συμμετοχής το κερδίζει και το 

παραλαμβάνει άμεσα χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. 

• Το τυχερό smartphone είναι ένα SAMSUNG GALAXY 

NOTE 8. 

• Ο νικητής υποχρεούται πριν την παραλαβή να υπογράψει 

την φόρμα αποδοχής του δώρου. 

6. Το δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν 

ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με 

άλλο δώρο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή. 

Ρητώς διευκρινίζεται ότι το δώρο που αποκτήθηκε στο πλαίσιο του 

Προγράμματος δεν μεταβιβάζεται σε τρίτα πρόσωπα, καθ' όλη τη 

διάρκεια της αξιοποίησής του. 

7. Αν ο νικητής αρνηθεί το δώρο του, τότε η Εταιρεία 

απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο νικητή. Ο 

νικητής σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και αυτό της αξιοποίησης 

του δώρου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: 

• σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί 

πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι 

Θεωρούνται όλοι ουσιώδεις 
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• σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον 

από τους όρους του παρόντος 

• σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε 

είναι ψευδή. 

• σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν 

παρουσιασθεί ή παρουσιασθεί καθυστερημένα στην αξιοποίηση 

του δώρου. 

8. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα 

προβολής του Προγράμματος και του ονόματος και της εικόνας 

του νικητή στα ΜΜΕ και ο νικητής συναινεί ρητώς, ανεπιφυλάκτως 

και άνευ ανταλλάγματος και παρέχει τη σχετική εξουσιοδότηση 

στην Εταιρεία και στην WIND. Εάν, ο νικητής δεν επιθυμεί την 

χρήση των προσωπικών του στοιχείων, μπορούν οποιαδήποτε 

στιγμή να το δηλώσει επικοινωνώντας με την WIND, στην 

διεύθυνση Λ. Κηφισίας 66, 151 25 Μαρούσι, Τ.Κ. 151 25, τηλ. 210 

6158000, τμήμα Retail Marketing. 

9. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και της 

διανομής του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση 

της Εταιρείας παύει να υφίσταται. Η Εταιρεία δε Θα υπέχει ούτε 

Θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι του νικητή που 

αναδείχθηκε. 

10. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει το όνομα 

και να δημοσιεύσει φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις  και  

μαγνητοσκοπήσεις του νικητή στους Δικτυακούς τους Τόπους, σε 

οποιοδήποτε έντυπό τους καθώς και να προβούν σε διαφημιστική 

εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της αξιοποίησης 

του Δώρου κλπ. Ο νικητής με τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα, 

συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή 

οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Άρνηση του νικητή να 

συμμετέχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη 

ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε 



 
 
 
 
 
 
 
 

καταχωρήσεις, εφόσον κληθούν για τούτο, νομιμοποιεί την 

Εταιρεία να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού Δώρου, ή να το 

ανακαλέσει. 

11. Για την έγκαιρη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα όποιος είναι 

κάτω των 18 ετών Θα πρέπει να διαθέτει την έγγραφη 

συγκατάθεση και αποδοχή του ασκούντος τη γονική μέριμνα. Αν 

κάποιος από τους νικητές του Προγράμματος είναι κάτω των 18 

ετών, το δώρο που έχει κερδίσει μπορεί να το παραλάβει μόνο οι 

ασκούντες την γονική μέριμνα αυτού. 

12. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει και συνεπάγεται 

την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων 

αναλυτικών όρων, ακόμη και αν αυτοί τροποποιηθούν 

μελλοντικώς. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το 

Πρόγραμμα και την εφαρμογή των παρόντων Αναλυτικών Όρων 

Θα επιλύεται από τριμελή επιτροπή της αποκλειστικής επιλογής 

της WIND. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δικαστικής επίλυσης της 

διαφοράς αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών και 

εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό. 

13. ΡΗΤΗ ΔΗΛΩΣΗ- ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ - ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΚ 

ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

Εν όψει των παραπάνω αναφερομένων, όλοι οι συμμετέχοντες 

στο Πρόγραμμα αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη 

τους παρόντες όρους. Αν κάποιος δεν αποδέχεται τους όρους δεν 

Θα πρέπει να συμμετέχει στο Πρόγραμμα. Επίσης όλοι οι 

συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς 

και ανεπιφύλακτα ότι: 

• Είναι μόνιμοι κάτοικοι ή διαμένοντες στην Ελλάδα. 

• Τα προσωπικά τους στοιχεία και ο αριθμός κινητού 

τηλεφώνου είναι ακριβή και αληθή. 
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• Είναι άνω των 18 ετών 

• Η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται 

καθ' οιονδήποτε τρόπο από την συμμετοχή τους στο εν λόγω 

Πρόγραμμα στο οποίο Θα μετέχουν με τα προσωπικά δεδομένα 

τους, όπως αυτά Θα έχουν καταχωρηθεί εκουσίως στα συστήματα 

της WIND. 

• Ρητώς συναινούν στο να χρησιμοποιήσει η διοργανώτρια 

εταιρεία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.», και ο 

δικαιούχος (franchisee) του καταστήματος WIND, οδό Ρήγα 

Φεραίου 32, Λαμία, τα προσωπικά τους στοιχεία, τον αριθμό του 

κινητού τηλεφώνου τους και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο/email 

(όπως αυτά Θα έχουν δοθεί εκουσίως από τους συμμετέχοντες) με 

σκοπό την εξυπηρέτηση του Προγράμματος και την προώθησή 

του, αλλά και για να τους ενημερώνουν για μελλοντικές 

προσφορές και νέα (τηλεφωνική επαφή, γραπτά μηνύματα-8Μ8/ 

Newsletter). 

• Παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση τους, στη 

διοργανώτρια, εταιρεία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

Α.Ε.Β.Ε.» για την προβολή του Προγράμματος και των 

αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου 

και του διαδικτύου (internet) καθ' όλη τη διάρκειά του. 

• Παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση για τη 

διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, χωρίς την 

υποχρέωση πρότερης ενημέρωσης ή καταβολής αποζημίωσης. Η 

Διοργανώτρια WIND επίσης διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης 

οπτικοακουστικού υλικού από τη διαδικασία απόδοσης των 

δώρων. 

• Παραιτούνται από κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια κατά 

των διαχειριστών και των διοργανωτών του Προγράμματος σε 

περίπτωση που οι τελευταίοι κρίνουν ότι κάποιος συνδρομητής 

πρέπει να αποκλειστεί από το Πρόγραμμα. Η συμμετοχή τους 



 
 
 
 
 
 
 
 

είναι σύμφωνη με το νόμο 2472/1997 περί προστασίας του ατόμου 

από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δεν 

προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της 

προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου. Δεσμεύονται από τους 

παρόντες όρους και τους νόμους του ελληνικού κράτους. 

 

 

 


