
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

«Χριςτουγγενιάτικα δώρα ςε απίςτευτεσ τιμζσ ςτα Καταςτήματα 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 «Χριςτουγγενιάτικεσ προςφορζσ 

ςτα καταςτιματα WIND» (εφεξισ «Σο Πρόγραμμα») για λογαριαςμό τθσ «WIND ΕΛΛΑ 

ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΕΒΕ» ςτο εξισ «WIND». τα 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 ΕΛΛΑ 

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

αναλαμβάνει τθν παροχι των δϊρων.  

 

κοπόσ 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.  Συχόν 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 Σόποσ»). Κάκε τζτοια μεταβολι κα είναι δεςμευτικι για κάκε 

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

ανωτζρων τροποποιιςεων.  

 

 

 

 

 

http://www.wind.gr/


 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΡΟΙ 

 

1. Η ςυνολικι διάρκεια του Προγράμματοσ κακορίηεται από τισ 

16/12/2014 μζχρι και τθν 31/12/2014 και κατά τισ εργάςιμεσ 

θμζρεσ και ϊρεσ των καταςτθμάτων WIND (εφεξισ θ «Διάρκεια»).  

2.  Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Πρόγραμμα ζχουν όλοι οι μόνιμοι 

κάτοικοι Ελλάδασ, φυςικά πρόςωπα, που ζχουν ςυμπλθρϊςει το 

18ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ ςυμμετοχισ 

είναι θ προςκόμιςθ του ειδικοφ κουπονιοφ ςυμμετοχισ ςε ζνα 

κατάςτθμα WIND κατά τθ Διάρκεια του Προγράμματοσ. 

3.  Εξαιροφνται τθσ ςυμμετοχισ ςτο Πρόγραμμα οι εργαηόμενοι ςτισ 

εταιρείεσ «WIND ΕΛΛΑ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.Β.Ε.», «WEST A.E ςε 

δικαιοδόχουσ (franchisees) καταςτθμάτων WIND κακϊσ και οι 

ςφηυγοι και οι ςυγγενείσ των ωσ άνω εργαηομζνων α’ ι β’ βακμοφ.  

4. Για να ςυμμετάςχει κάποιοσ που ζχει το ςχετικό κατά τα ανωτζρω 

δικαίωμα ςτο Πρόγραμμα, κα πρζπει να προςκομίςει ςε ζνα 

κατάςτθμα WIND το ειδικό κουπόνι ςυμμετοχισ μζςα ςτο χρονικό 

διάςτθμα από 16/12/14ζωσ 31/12/2014 και κατά τισ εργάςιμεσ 

θμζρεσ και ϊρεσ των καταςτθμάτων WIND. Σα ειδικά κουπόνια 

ςυμμετοχισ κα διανζμονται ςτο καταναλωτικό κοινό με τον εξισ 

τρόπο: από προωκθτικζσ ομάδεσ ςτισ περιοχζσ κοντά ςε 

καταςτιματα WIND, πανελλαδικά. Κάκε κουπόνι ςυμμετοχισ 

αντιςτοιχεί και ςε μία ςυμμετοχι ςτο Πρόγραμμα. Κάκε δικαιοφχοσ 

ςυμμετοχισ  μπορεί να ςυμμετζχει ςτο Πρόγραμμα όςεσ φορζσ 

επικυμεί, αλλά με ζνα μόνο κουπόνι (διαφορετικό κωδικό) κάκε 

φορά.  

5. Κάκε κουπόνι αναγράφει ζνα μοναδικό κωδικό.  

6. Η διαδικαςία ανάδειξθσ των νικθτϊν ζχει ωσ εξισ:  



 κάκε ςυμμετζχων κα παίρνει ζνα μπλοκ δωροεπιταγϊν 

αρικμθμζνο με ζναν μοναδικό κωδικό, από τισ προωκιτριεσ 

κατά τισ θμζρεσ και ϊρεσ που κα διεξάγεται θ ενζργεια 

αφοφ ζχει πρϊτα παίξει ζνα παιχνίδι ςτο tablet. 

 ο καταναλωτισ  για να ςυμμετζχει κα πρζπει να μεταβεί ςτο 

πλθςιζςτερο κατάςτθμα WIND και να πλθκτρολογιςει ςτθν 

ειδικι εφαρμογι internet μζςα ςτο κατάςτθμα: τον κωδικό 

που βρίςκεται ςτο οπιςκόφυλλο του μπλοκ δωροεπιταγϊν 

,το ονοματεπϊνυμο , τον αρικμό του κινθτοφ του.τθ 

ςυνζχεια κα ακολουκεί τα βιματα που περιγράφονται ςτθν 

εφαρμογι και κα διαπιςτϊνει αν ζχει κερδίςει κάποιο δϊρο.  

 Ο καταναλωτισ που κερδίηει κάποιο Tablet ι wearable κα 

λαμβάνει ειςερχόμενο γραπτό μινυμα (SMS) ςτον αρικμό 

κινθτοφ που ζχει δθλϊςει. 

 Σο γραπτό μινυμα (SMS) κα είναι αποδεικτικό για να 

παραλάβει το δϊρο του από το courier. 

 H Εταιρεία κα επικοινωνιςει μαηί του για να ςυλλζξει τα 

ςτοιχεία αποςτολισ του (διεφκυνςθ, ΣΚ, Πόλθ). 

 Ο νικθτισ κα λάβει το δϊρο του μζςω courier.  

 Σισ Μεμβράνεσ κινθτϊν και τα πακζτα καρτοκινθτισ κα τα 

παραλαμβάνουν από το κατάςτθμα. 

7 .  Οι νικθτζσ του Προγράμματοσ κα ενθμερϊνονται από τα 

καταςτιματα τθσ WIND για το δϊρο που κερδίηουν, τθν ίδια ςτιγμι 

που κα ζχουν προςκομίςει το μπλόκ δωροεπιταγϊν για ζλεγχο.  

8. Σα δϊρα που κα κερδίςουν οι νικθτζσ είναι:  

ΔΩΡΑ  Ποσ ό τ η τ α  

T A B L E T Huawei media pad T1 8.0 5 2  

W E A R E A B L E  H U A W E I  T A L K B A N D  1  5 2  

Μ Ε Μ Β Ρ Α Ν Ε   1 0 4  

Π α κ έ η ο  ζ ύ ν δ ε ζ η ς  F 2 G  μ ε  ε π ι π λ έ ο ν  

δ ω ρ ε ά ν  χ ρ ό ν ο  ο μ ι λ ί α ς  

5 . 0 0 0  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

9. Σα 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 

10. Η Εταιρεία είναι υπεφκυνθ να επικοινωνιςει (ςτο τθλζφωνο που 

ζχει δθλωκεί από τον ίδιο το νικθτι) με τον κάκε ζνα από τουσ 

νικθτζσ των δϊρων που παραλαμβάνονται μζςω courier ςε 

διάςτθμα 20 εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία ανάδειξισ 

τουσ ςτθ ςχετικι διαδικτυακι εφαρμογι και να τουσ ενθμερϊςει 

για τον τρόπο παραλαβισ των δϊρων. Η παραλαβι του δϊρου από 

τουσ νικθτζσ, κα πραγματοποιείται εντόσ 3 εβδομάδων από τθν 

τθλεφωνικι ενθμζρωςθ. Αν οποιοςδιποτε νικθτισ αρνθκεί το δϊρο 

του, τότε θ Εταιρεία και θ WIND απαλλάςςονται από κάκε 

υποχρζωςθ απζναντι ςτο νικθτι.   

10. ε περίπτωςθ που θ επικοινωνία με το νικθτι δεν καταςτεί εφικτι 

ζωσ και 09.01.2015 το δϊρο παραγράφεται. 

11. Οποιοςδιποτε από τουσ νικθτζσ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο ακόμα 

και αυτό τθσ αξιοποίθςθσ του δϊρου, μπορεί να ακυρωκεί για τουσ 

εξισ λόγουσ:  

 ςε περίπτωςθ που, για οποιονδιποτε λόγο, δεν αποδεχκεί 

πλιρωσ τουσ παρόντεσ όρουσ ςτο ςφνολό τουσ, οι οποίοι 

κεωροφνται όλοι ουςιϊδεισ. 

 ςε περίπτωςθ που θ ςυμμετοχι του δεν πλθροί κάποιον από 

τουσ όρουσ του παρόντοσ. 

 ςε περίπτωςθ που κάποιο από τα ςτοιχεία που διλωςε είναι 

ψευδι. 



 ςε περίπτωςθ που για οποιονδιποτε λόγο, θ προςπάκεια 

επικοινωνίασ με το νικθτι για τθν αξιοποίθςθ του δϊρου αποβεί 

άκαρπθ.  

  ςε περίπτωςθ που για οποιονδιποτε λόγο ο νικθτισ δεν 

παρουςιαςκεί ι παρουςιαςκεί κακυςτερθμζνα ςτθν 

αξιοποίθςθ του δϊρου.  

 

1 3 .  ε κάκε περίπτωςθ, θ Εταιρεία και θ WIND διατθροφν το 

δικαίωμα προβολισ του Προγράμματοσ και του ονόματοσ και τθσ 

εικόνασ των νικθτϊν ςτα ΜΜΕ και οι νικθτζσ ςυναινοφν ρθτϊσ, 

ανεπιφυλάκτωσ και άνευ ανταλλάγματοσ και παρζχουν τθ ςχετικι 

εξουςιοδότθςθ ςτθν Εταιρεία και ςτθν WIND. 

14  Μετά τθν εκπνοι τθσ Διάρκειασ του Προγράμματοσ και τθσ διανομισ 

των Δϊρων κατά τα προαναφερόμενα, κάκε υποχρζωςθ τθσ Εταιρείασ 

και τθσ WIND παφει να υφίςταται. Η Εταιρεία και θ WIND δε κα 

υπζχουν οφτε κα αναλάβουν οποιαδιποτε υποχρζωςθ ζναντι των 

νικθτϊν που αναδείχκθκαν.  

1 5 .  Η Εταιρεία και θ WIND διατθροφν το δικαίωμα να ανακοινϊνουν 

τα ονόματα και να δθμοςιεφουν φωτογραφίεσ, θχθτικζσ παραςτάςεισ 

και μαγνθτοςκοπιςεισ των νικθτϊν ςτουσ Δικτυακοφσ τουσ Σόπουσ, ςε 

οποιοδιποτε ζντυπό τουσ κακϊσ και να προβοφν ςε διαφθμιςτικι 

εκμετάλλευςθ κάκε ςχετικοφ γεγονότοσ, όπωσ τθσ αξιοποίθςθσ του 

Δϊρου κλπ. Οι νικθτζσ με τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο Πρόγραμμα, 

ςυναινοφν ανεπιφφλακτα ςτα ανωτζρω χωρίσ τθν καταβολι 

οποιαςδιποτε αμοιβισ ι αποηθμιϊςεωσ. Άρνθςθ των νικθτϊν να 

ςυμμετάςχουν ςε ςχετικό διαφθμιςτικό πρόγραμμα ι άλλθ 

ανακοίνωςθ ι άρνθςθ να περιλθφκεί το όνομά τουσ ςε καταχωριςεισ, 

εφόςον κλθκοφν για τοφτο, νομιμοποιεί τθν Εταιρεία και τθν WIND να 

αρνθκοφν τθ χοριγθςθ του ςχετικοφ Δϊρου, ι να το ανακαλζςουν.  



 
 
 
 
 
 
 
 

1 6 .  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 Προγράμματοσ είναι κάτω των 18 ετϊν, το δϊρο που ζχει 

κερδίςει μπορεί να το παραλάβει μόνο οι αςκοφντεσ τθν γονικι 

μζριμνα αυτοφ. 

1 7 .  Η ςυμμετοχι ςτο Πρόγραμμα προχποκζτει και ςυνεπάγεται τθν 

ανεπιφφλακτθ αποδοχι του ςυνόλου των παρόντων αναλυτικϊν όρων, 

ακόμθ και αν αυτοί τροποποιθκοφν μελλοντικϊσ. 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. ε οποιαδιποτε περίπτωςθ 

δικαςτικισ επίλυςθσ τθσ διαφοράσ αρμόδια ορίηονται τα Δικαςτιρια 

των Ακθνϊν και εφαρμοςτζο δίκαιο το Ελλθνικό. 

1 8 .  ΡΗΣΗ ΔΗΛΩΗ- ΤΓΚΑΣΑΘΕΗ – ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΚ ΜΕΡΟΤ ΣΩΝ 

ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ 

Εν όψει των παραπάνω αναφερομζνων, όλοι οι ςυμμετζχοντεσ ςτο 

Πρόγραμμα αποδζχονται πλιρωσ και χωρίσ καμία επιφφλαξθ τουσ 

παρόντεσ όρουσ. Αν κάποιοσ δεν αποδζχεται τουσ όρουσ δεν κα πρζπει 

να ςυμμετζχει ςτο Πρόγραμμα. 

Επίςθσ όλοι οι ςυμμετζχοντεσ αναγνωρίηουν, δθλϊνουν και 

αποδζχονται ρθτϊσ και ανεπιφφλακτα ότι: 

 είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδοσ. 

 τα προςωπικά τουσ ςτοιχεία και ο αρικμόσ κινθτοφ τθλεφϊνου 

είναι ακριβι και αλθκι. 

 είναι άνω των 18 ετϊν. 



 θ προςωπικότθτά τουσ δεν προςβάλλεται οφτε μειϊνεται κακ’ 

οιονδιποτε τρόπο από τθν ςυμμετοχι τουσ ςτο εν λόγω 

Πρόγραμμα ςτο οποίο κα μετζχουν με τα προςωπικά δεδομζνα 

τουσ, όπωσ αυτά κα ζχουν καταχωρθκεί εκουςίωσ ςτα 

ςυςτιματα τθσ  WIND. 

 ρθτϊσ ςυναινοφν ςτο να χρθςιμοποιιςουν οι διοργανϊτριεσ, 

εταιρείεσ «WIND ΕΛΛΑ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.Β.Ε.», «WEST 

A.E», και οι δικαιοφχοι (franchisees) καταςτθμάτων WIND, τα 

προςωπικά τουσ ςτοιχεία και τον αρικμό του κινθτοφ 

τθλεφϊνου τουσ (όπωσ αυτά κα ζχουν καταχωρθκεί εκουςίωσ 

από τουσ ςυμμετζχοντεσ) με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ του 

Προγράμματοσ και τθν προϊκθςι του, αλλά και για να τουσ 

ενθμερϊνουν για μελλοντικζσ προςφορζσ και νζα. 

 παρζχουν τθ ςυγκατάκεςθ και εξουςιοδότθςθ τουσ, ςτισ 

διοργανϊτριεσ, εταιρείεσ «WIND ΕΛΛΑ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ 

Α.Ε.Β.Ε.» και «WEST A.E.», για τθν προβολι του Προγράμματοσ 

και των αποτελεςμάτων του μζςω του ζντυπου και 

θλεκτρονικοφ τφπου και του διαδικτφου (internet) κακ’ όλθ τθ 

διάρκειά του. 

     παρζχουν τθ ςυγκατάκεςθ και εξουςιοδότθςθ για τθ 

διαφθμιςτικι εκμετάλλευςθ κάκε ςχετικοφ γεγονότοσ, χωρίσ τθν 

υποχρζωςθ πρότερθσ ενθμζρωςθσ ι καταβολισ αποηθμίωςθσ. 

Η Διοργανϊτρια WIND επίςθσ διατθρεί το δικαίωμα 

δθμοςίευςθσ οπτικοακουςτικοφ υλικοφ από τθ διαδικαςία 

απόδοςθσ των δϊρων.  

 


