
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

«Κάνε την… καρτοτφχη σου σε ένα Κατάστημα WIND» 

Η Εταιρεία με τθν επωνυμία «West Α.Ε.», που εδρεφει ςτθν  Πάτρα (οδόσ Διονυςίου 

Λαυράγκα 24) με αρικμό ΓΕΜΗ 035433616000 (ςτο εξισ αναφερόμενθ και ωσ «Εταιρεία»), 

αναλαμβάνει τθν οργάνωςθ του διαγωνιςμοφ με τίτλο «Κάνε τθν… καρτοτφχθ ςου ςε ζνα 

Κατάςτθμα WIND» (εφεξισ «Το Πρόγραμμα») για λογαριαςμό τθσ «WIND ΕΛΛΑΣ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ» ςτο εξισ «WIND». Στα πλαίςια του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, θ 

Εταιρεία αναλαμβάνει τθν οργάνωςθ, τθ διεξαγωγι, ενθμζρωςθ των νικθτϊν, και τθ 

διανομι των δϊρων ςτουσ νικθτζσ. Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ», που εδρεφει ςτο Μαροφςι, Λεωφ. Κθφιςίασ αρ. 66,  

αναλαμβάνει τθν παροχι των δϊρων.  

 

Σκοπόσ των παρόντων αναλυτικϊν όρων (εφεξισ οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο 

κακοριςμόσ των όρων ςυμμετοχισ ςτο Πρόγραμμα κάκε ενδιαφερομζνου, τθσ κλιρωςθσ 

και τθσ ανάδειξθσ νικθτϊν ςτο  πλαίςιο  του Προγράμματοσ.  

 

H WIND ι/και θ Εταιρεία διατθροφν το δικαίωμα να τροποποιοφν μονομερϊσ τουσ 

παρόντεσ όρουσ, να παρατείνουν, να μειϊνουν τθ διάρκεια ι και να ματαιϊνουν το 

Πρόγραμμα κακϊσ και να αλλάηουν τα δϊρα του Προγράμματοσ για οποιοδιποτε λόγο 

και οποτεδιποτε.  Τυχόν τροποποιιςεισ ι/και παρατάςεισ ι/και μειϊςεισ διάρκειασ κα 

κατατίκενται ςτθ ςυμβολαιογράφο ςτθν οποία ζχουν κατατεκεί και οι παρόντεσ 

αναλυτικοί όροι των οποίων κα αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ και κα ιςχφουν από τθ 

δθμοςίευςθ των τροποποιιςεων ςτο διαδικτυακό τόπο τθσ WIND www.wind.gr (εφεξισ  

«Διαδικτυακόσ Τόποσ»). Κάκε τζτοια μεταβολι κα είναι δεςμευτικι για κάκε 

ςυμμετζχοντα. Η WIND και θ Εταιρεία δεν αναλαμβάνουν οποιαδιποτε ευκφνθ λόγω των 

ανωτζρων τροποποιιςεων.  

 

ΟΡΟΙ 

 

1. Η ςυνολικι διάρκεια του Προγράμματοσ κακορίηεται από 01/09/2014 μζχρι και 

τθν 30/09/2014 (εφεξισ θ «Διάρκεια»).  

http://www.wind.gr/


 
 
 
 
 
 
 
 

2. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Πρόγραμμα ζχουν οι νζοι και υφιςτάμενοι Πελάτεσ 

Καρτοκινθτισ Τθλεφωνίασ f2g και Q τθσ WIND, οι οποίοι κα προχωριςουν ςε ανανζωςθ 

χρόνου ομιλίασ με ελάχιςτο ποςό 5€ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ) και κα 

ενεργοποιιςουν ταυτόχρονα πακζτο ι πακζτα επικοινωνίασ που επικυμοφν. Κάκε 

ανανζωςθ και ταυτόχρονθ ενεργοποίθςθ πακζτου επικοινωνίασ ςε κατάςτθμα WIND, 

ιςοδυναμεί και με 1 ςυμμζτοχθ ςτθν κλιρωςθ. Πολλαπλζσ ανανεϊςεισ με αγορά 

πακζτου δίνουν περιςςότερεσ ςυμμετοχζσ. 

3. Τθν Τετάρτθ 15/10/2014, ςτθν ζδρα τθσ εταιρίασ «West Α.Ε.» και με βάςθ το 

ςφνολο των ζγκυρων ςυμμετοχϊν κα πραγματοποιθκεί κλιρωςθ με παρουςία 

Συμβολαιογράφου, από τθν οποία κα αναδειχκοφν 10 (Δζκα) δικαιοφχοι και 10 (Δζκα) 

αναπλθρωματικοί. Το δϊρο ζπακλο για τον 1ο νικθτι είναι ζνα Smartphone Samsung 

Galaxy S4 και για τουσ υπόλοιπουσ 9, 1.000 λεπτά δωρεάν το μινα προσ όλα τα εκνικά 

δίκτυα για 12 μινεσ. 

4. Oι αναπλθρωματικοί κα ειδοποιοφνται με βάςθ τθν ςειρά τθσ κλθρϊςεϊσ τουσ, 

ςε περίπτωςθ που κάκε φορά κάποιοσ από τουσ Δζκα νικθτζσ του διαγωνιςμοφ δεν 

μπορεί να ςυμμετάςχει. Η WIND διατθρεί το δικαίωμα μεταβολισ του τόπου και χρόνου 

διεξαγωγισ τθσ κλιρωςθσ, με νεότερθ ανάρτθςθ ανακοίνωςθσ ςτο Δικτυακό τθσ Τόπο. 

5. Εξαιροφνται τθσ ςυμμετοχισ ςτο Πρόγραμμα οι εργαηόμενοι ςτισ εταιρείεσ 

«WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.», «West Α.Ε.», επίςθσ οι εργαηόμενοι ςτα 

καταςτιματα WIND, κακϊσ και οι ςφηυγοι και οι ςυγγενείσ α' και β' βακμοφ αυτϊν. 

6. Μετά τθν Κλιρωςθ και εντόσ 30θμζρου από αυτιν κα επιχειρείται -από 

εντεταλμζνουσ προσ τοφτο ςυνεργάτεσ- επικοινωνία με τουσ νικθτζσ ςτον αρικμό κλιςθσ 

MSISDN, με τον οποίο ζλαβαν μζροσ ςτο Πρόγραμμα και αναδείχκθκαν νικθτζσ, με ςκοπό 

τθν ενθμζρωςθ τουσ για τον τρόπο παραλαβισ του δϊρου. Κατά τθν τθλεφωνικι 

επικοινωνία κα ηθτοφνται από τουσ νικθτζσ τα πλιρθ ςτοιχεία τουσ (ονοματεπϊνυμο, 

πλιρθσ διεφκυνςθ, κ.λ.π.) για τθν δυνατότθτα εξακρίβωςθσ τθσ ταυτοπροςωπίασ κατά τθν 

παράδοςθ των δϊρων.  



7. Τα δϊρα είναι ςυγκεκριμζνα, προςωπικά και δεν ανταλλάςςονται οφτε δφναται 

να ηθτθκεί θ αντικατάςταςι τουσ με άλλα ι θ εξαργφρωςι τουσ ςε χριμα ςε οποιαδιποτε 

τιμι.  

8. Σε ό,τι αφορά τον πρϊτο νικθτι, το δϊρο Samsung Galaxy S 4 κα αποςταλεί 

ςτον δικαιοφχο με τθν εταιρεία ταχυμεταφορϊν SPEEDEX. Ο νικθτισ κα πρζπει 

απαραιτιτωσ κατά τθν αξιοποίθςθ/παραλαβι του δϊρου να υπογράφει ςχετικι διλωςθ 

αποδοχισ αυτοφ, προςκομίηοντασ και επιδεικνφοντασ τθν ταυτότθτα ι το διαβατιριό τουσ 

και τθν κάρτα SIM που αντιςτοιχεί ςτον αρικμό κλιςθσ (MSISDN), με τον οποίο 

ςυμμετείχαν ςτο Πρόγραμμα  

9. Οποιοςδιποτε από τουσ νικθτζσ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο ακόμα και αυτό τθσ 

αξιοποίθςθσ/παραλαβισ του δϊρου, μπορεί να ακυρωκεί για τουσ εξισ λόγουσ:  

(α) ςε περίπτωςθ που, για οποιονδιποτε λόγο δεν υπογράψει τθ ςχετικι διλωςθ 

αξιοποίθςθσ/παραλαβισ του δϊρου.  

(β) ςε περίπτωςθ που, για οποιονδιποτε λόγο δεν αποδεχκεί πλιρωσ τουσ παρόντεσ 

όρουσ ςτο ςφνολό τουσ, οι οποίοι κεωροφνται όλοι ουςιϊδεισ. 

(γ) ςε περίπτωςθ που για οποιονδιποτε λόγο, θ προςπάκεια επικοινωνίασ με το νικθτι 

για τθν αξιοποίθςθ/παραλαβι του δϊρου αποβεί άκαρπθ. 

(δ) ςε περίπτωςθ που για οποιονδιποτε λόγο ο νικθτισ δεν παρουςιαςκεί ι 

παρουςιαςκεί κακυςτερθμζνα ςτθν αξιοποίθςθ/παραλαβι του δϊρου. 

 

Σε κάκε περίπτωςθ ακφρωςθσ τθσ ςυμμετοχισ ενόσ νικθτι το δικαίωμά του ςτο δϊρο το 

αποκτά ο αμζςωσ επόμενοσ αναπλθρωματικόσ κατά χρονικι ςειρά κλιρωςθσ. 

 

10. Κατά τθν διάρκεια του Προγράμματοσ και μζχρι τθ λιξθ αυτοφ θ WIND δικαιοφται 

να χρθςιμοποιεί το Πρόγραμμα και για ςκοποφσ διαφιμιςθσ. Οι τελικοί αποδζκτεσ των 

Δϊρων δεν δικαιοφνται να εγείρουν καμία αξίωςθ κατά τθσ εταιρίασ λόγω τθσ χριςθσ 

αυτϊν για διαφθμιςτικοφσ ςκοποφσ.  

11. Μετά τθν εκπνοι τθσ Διάρκειασ του Προγράμματοσ  και τθσ διανομισ των Δϊρων 

κατά τα προαναφερόμενα, κάκε υποχρζωςθ τθσ WIND παφει να υφίςταται. Η WIND δε κα 

υπζχει οφτε κα αναλάβει οποιαδιποτε υποχρζωςθ ζναντι των Συμμεταςχόντων.  

12. Η WIND διατθρεί το δικαίωμα να ανακοινϊςει τα ονόματα και να δθμοςιεφςει 

φωτογραφίεσ, θχθτικζσ παραςτάςεισ και μαγνθτοςκοπιςεισ των νικθτϊν ςτον Δικτυακό 

τθσ Τόπο www.wind.gr ςε οποιοδιποτε ζντυπο τθσ κακϊσ και να προβεί ςε διαφθμιςτικι 

http://www.wind.gr/


 
 
 
 
 
 
 
 

εκμετάλλευςθ κάκε ςχετικοφ γεγονότοσ, όπωσ τθσ αξιοποίθςθσ των Δϊρων κλπ. Οι νικθτζσ 

με τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο Διαγωνιςμό, ςυναινοφν ανεπιφφλακτα ςτα ανωτζρω χωρίσ τθν 

καταβολι οποιαςδιποτε αμοιβισ ι αποηθμιϊςεωσ. Οι νικθτζσ με τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο 

Διαγωνιςμό ςυναινοφν ςτο ότι κα είναι υποχρεωμζνοι να παρευρεκοφν ςε δφο (2) 

εκδθλϊςεισ τθσ WIND μζςα ςτο 2014, φςτερα από ειδοποίθςι τουσ από τθν WIND.  

Άρνθςθ των Νικθτϊν να ςυμμετάςχουν ςε ςχετικό διαφθμιςτικό πρόγραμμα ι άλλθ 

ανακοίνωςθ ι άρνθςθ να παρευρεκοφν ςτισ πιο πάνω εκδθλϊςεισ τθσ WIND,  ι άρνθςθ 

να περιλθφκεί το όνομά τουσ ςε καταχωριςεισ, εφόςον κλθκοφν για τοφτο, νομιμοποιεί 

τθν WIND να αρνθκεί τθ χοριγθςθ του ςχετικοφ Δϊρου, ι να το ανακαλζςει. Τα ςτοιχεία 

επικοινωνίασ των ςυμμετεχόντων ενδζχεται να χρθςιμοποιθκοφν από τισ τρίτεσ 

διοργανϊτριεσ του Προγράμματοσ εταιρείεσ για ςκοποφσ ενθμερϊςεωσ των υποκειμζνων 

ι για προβολι του διαγωνιςμοφ και νικθτϊν ςτα ΜΜΕ και οι ςυμμετζχοντεσ ςυναινοφν εκ 

των προτζρων ςε αυτι τθ χριςθ, χωρίσ υποχρζωςθ για άλλθ ενθμζρωςθ ι καταβολι 

οποιαςδιποτε αποηθμίωςθσ.  

13. Η ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό ςυνιςτά ρθτι αποδοχι και ςυναίνεςθ του 

ςυμμετζχοντοσ τιρθςθσ και επεξεργαςίασ των ςτοιχείων του από τθν WIND για τουσ 

ςκοποφσ του διαγωνιςμοφ, ςτα πλαίςια πάντοτε τθσ ιςχφουςασ ελλθνικισ νομοκεςίασ για 

τθν προςταςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα, ωσ εκάςτοτε ιςχφει. Εάν,  οι νικθτζσ 

δεν επικυμοφν τθ χριςθ των προςωπικϊν τουσ ςτοιχείων, μποροφν οποιαδιποτε ςτιγμι, 

να το δθλϊςουν  επικοινωνϊντασ με τθν WIND , ςτθ διεφκυνςθ τθσ Λ. Κθφιςίασ 66, 151 25 

Μαροφςι, τθλ. 210 6158000. 

14. Η WIND κεωρεί ότι αυτόσ που ςυμμετζχει ςτο ςυγκεκριμζνο Διαγωνιςμό είναι 

κάτοχοσ ι ζχει τθ νόμιμθ ζγκριςθ ι εξουςιοδότθςθ του κατόχου τθσ SIM κάρτασ που 

αντιςτοιχεί ςτον αρικμό του κινθτοφ που ζλαβε μζροσ ςτο Διαγωνιςμό.  

15. Για τθν ζγκαιρθ ςυμμετοχι του ςτο Πρόγραμμα όποιοσ είναι κάτω των 18 ετϊν 

κα πρζπει να διακζτει τθν ζγγραφθ  ςυγκατάκεςθ και αποδοχι του αςκοφντοσ τθ γονικι 

μζριμνα. Αν κάποιοσ από τουσ νικθτζσ του διαγωνιςμοφ είναι κάτω των 18 ετϊν,  το δϊρο 

που ζχει κερδίςει μπορεί να το παραλάβει μόνο ο αςκϊν τθν γονικι μζριμνα αυτοφ. 



16. Η ςυμμετοχι ςτο Πρόγραμμα προχποκζτει και ςυνεπάγεται τθν ανεπιφφλακτθ 

αποδοχι του ςυνόλου των παρόντων αναλυτικϊν όρων. 

17. Οι όροι του Προγράμματοσ κα είναι αναρτθμζνοι και διαρκϊσ ενθμερωμζνοι 

κατά τθ διάρκεια του Διαγωνιςμοφ, ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα τθσ WIND www.wind.gr 

Οποιοςδιποτε ςυμμετζχων ι τρίτοσ δικαιοφται να ενθμερϊνεται για τουσ όρουσ μζςω 

αυτοφ.   

18. Οι όροι ςυμμετοχισ ζχουν κατατεκεί ςτθ ςυμβολαιογράφο Πατρϊν Αγγελικισ 

Κωνςταντίνου Γιοβάνθ ςυηφγου Σωτθρίου Βαλζριου που εδρεφει ςτθν Πάτρα με Α.Φ.Μ 

023684254.  Οποιοςδιποτε ςυμμετζχων ι τρίτοσ δικαιοφται να λαμβάνει δαπάναισ του 

ακριβζσ αντίγραφό τουσ. 

19. Οποιαδιποτε διαφορά τυχόν ανακφψει ςχετικά με το Πρόγραμμα και τθν 

εφαρμογι των παρόντων Αναλυτικϊν Όρων κα επιλφεται από τριμελι επιτροπι τθσ 

αποκλειςτικισ επιλογισ τθσ WIND. Η κρίςθ τθσ Επιτροπισ ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ είναι 

δεςμευτικι για τουσ Συμμετζχοντεσ. 


