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ΟΡΟΗ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ«PLAY & WIN ΣΑ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ WIND» 

Ηοσνίος 2017 

 

 

ηελ Πάηξα ζήκεξα ηελ πξώηε (1) ηνπ κελόο Ινπλίνπ, εκέξα Πέκπηε 

ηνπ έηνπο δύν ρηιηάδεο δεθαεπηά (2017), ζηα γξαθεία ηεο εηαηξείαο 

«WEST A.E» πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ηζόγεην όξνθν νηθνδνκήο επί ηεο 

νδνύ Γηνλπζίνπ Λαπξάγθα αξ.24 όπνπ ήξζα αθνύ κε θάιεζαλ γηα ηελ 

ππνγξαθή ηεο παξνύζεο, ελώπηνλ εκνύ ηεο πκβνιαηνγξάθνπ θαη 

θαηνίθνπ Παηξώλ Αγγελικής Κσλζηαληίλνπ Γιοβάνη ζπδύγνπ 

σηεξίνπ Βαλέριοσ πνπ εδξεύσ ζηελ Πάηξα κε Α.Φ.Μ 023684254 

εκθαλίζζεθε ν θάησζη κε εμαηξνύκελνο από ηα ν Νόκν: Ανηώνιος 

Ποηαμίηης ηοσ Γιονσζίοσ και ηης Εωής, επηρεηξεκαηίαο, πνπ 

γελλήζεθε ζηελ Πάηξα ην έηνο 1968 θαη θαηνηθεί ζηελ Πάηξα (νδόο 

Ακεξηθήο αξηζ.29), θάηνρνο ηνπ ππ’ αξηζκόλ Ν217196/1984 Α.Γ.Σ. ηνπ 

Σ.Α Παηξώλ ν νπνίνο ενεργεί ζηο παρόν σο λόκηκνο εθπξόζσπνο 

θαη Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο κε 

ηελ επσλπκία «ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΖ - ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

- ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΖ ΗΠΠΩΝ – ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ» θαη 

ην δηαθξηηηθό ηίηιν «WEST Α.Δ.» πνπ εδξεύεη ζηελ Πάηξα (νδόο 

Γηνλπζίνπ Λαπξάγθα 24) κε αξηζκό ΓΔΜΗ 035433616000 θαη κε ΑΦΜ 

099730532. Η άλσ εηαηξεία έρεη ζπζηαζεί λόκηκα κε ην ππ΄ αξηζκόλ 

576/7-3-2001 ζπκβόιαην ηεο πκβνιαηνγξάθνπ Παηξώλ Γηνλπζίαο 

Υξήζηνπ Γθαδόινπ όπσο απηό δηνξζώζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκόλ 595/19-

3-2001 πξάμε ηεο ηδίαο ζπκβνιαηνγξάθνπ, εγθξίζεθε ε ζύζηαζε ηεο 

άλσ εηαηξείαο κε ηελ ππ’ αξηζκόλ 1811/26-3-2001 απόθαζε ηνπ 

Ννκάξρε Αραΐαο θαη θαηαρσξήζεθε  ζηα Μεηξώα Αλσλύκσλ 

Δηαηξεηώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ κε αξηζκό ΜΑΔ 

48610/22/Β/01/12. Πεξίιεςε ηνπ άλσ Καηαζηαηηθνύ έρεη λόκηκα 

δεκνζηεπζεί ζην ππ΄ αξηζκόλ 1940/30-3-2001 ηεύρνο Αλσλύκσλ 

Δηαηξεηώλ θαη Δηαηξεηώλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο ηεο Δθεκεξίδνο ηεο 
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Κπβεξλήζεσο, ην νπνίν πξνζαξηάηαη ζην ππ’ αξηζκόλ 5.167/15-6-

2009 πιεξεμνύζηό κνπ, όπσο έθηνηε ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. Σν 

Γηνηθεηηθό πκβνύιην πνπ δηνηθεί ζήκεξα ηελ εηαηξεία κέρξη ηηο 28-6-

2017 εμειέγε ζηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ απηήο ζηηο 

28-6-2012 θαη ζπγθξνηήζεθε ζε ζώκα ζηηο 28-6-2013, ζπληαγέληνο θαη 

ηνπ ζρεηηθνύ ηαπζήκεξνπ πξαθηηθνύ αθξηβέο αληίγξαθν ηνπ νπνίνπ 

εμαρζέλ από ην βηβιίν πξαθηηθώλ πξνζαξηάηαη ζηελ ππ’ αξηζκόλ 

6.456/30-9-2013 πξάμε κνπ. Πεξίιεςε ηνπ άλσ πξαθηηθνύ 

ζπγθξνηήζεσο ηνπ Γ.. ζε ζώκα δεκνζηεύζεθε λόκηκα ζην ΦΔΚ 

(Σεύρνο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.) κε αξηζκό θύιινπ 8911/24-8-2012 ην νπνίν 

πξνζαξηάηαη ζηελ ππ’ αξηζκόλ 6.456/30-9-2013 πξάμε κνπ. Με ην 

άλσ Πξαθηηθό ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην αλέζεζε θαζήθνληα Πξνέδξνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ζηνλ εκθαληζζέληα Αληώλην Πνηακίηε ζηνλ 

νπνίν αλέζεζε ηελ εθπξνζώπεζε ηεο άλσ εηαηξείαο. Η άλσ εηαηξεία 

δελ έρεη ιπζεί κέρξη ζήκεξα δελ έρεη πησρεύζεη νύηε ηειεί ππό 

αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή εθθαζάξηζε όπσο δήισζε ππεύζπλα ν 

εκθαληζζείο εθπξόζσπόο ηεο θαη ν νπνίνο  αθνύ δήισζε ππεύζπλα 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Νόκνπ 1599/86 όηη ηα ζηνηρεία ηνπ πνπ 

αλαθέξζεθαλ ζηελ αξρή ηνπ παξόληνο θαη ε έδξα ηεο άλσ εηαηξείαο 

είλαη ηα αιεζηλά, κνπ δήηεζε λα ζπληαρζεί θαη ππνγξαθεί ε παξνύζα 

πξάμε κε ηελ νπνία δήισζε όηη: Η από απηόλ εθπξνζσπνύκελε 

αλώλπκε Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΓΗΑΦΖΜΗΣΗKH ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ 

ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ - ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΖ ΗΠΠΩΝ – 

ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ» θαη ην δηαθξηηηθό ηίηιν «WEST 

Α.Δ.», (ζην εμήο αλαθεξόκελε θαη σο «Δηαηξεία» θαη κε ππνθαηάζηεκα 

ζηελ Αζήλα (Μάλνπ Υαηδεδάθε αξ.4 Υαιάλδξη), έρεη αλαιάβεη ηελ 

νξγάλσζε  ηνπ δηαγσληζκνύ κε ηίηιν  «PLAY and WIN ζηα 

καηαζηήμαηα ηης WIND» (εθεμήο «Σν Πξόγξακκα»)  θαη’ εληνιή θαη 

γηα ινγαξηαζκό ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «WIND 

EΛΛΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ ΑΔΒΔ» πνπ εδξεύεη ζην Γήκν 

Ακαξνπζίνπ Αηηηθήο, Λεσθ. Κεθηζίαο αξ.66, TK 15125, (εθεμήο 

«WIND»). ηα πιαίζηα ηνπ παξόληνο Γηαγσληζκνύ, ε εηαηξεία έρεη 

αλαιάβεη ηελ νξγάλσζε, ηε δηεμαγσγή, ελεκέξσζε ησλ ληθεηώλ θαη ηε 

δηαλνκή ησλ δώξσλ ζηνπο ληθεηέο. ΣΩΡΑ κε ηελ παξνύζα ν 
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εκθαληζζείο εθπξόζσπνο ηεο άλσ Δηαηξείαο δεηά λα θαηαζέζεη ζε 

εκέλα σο ζπκβνιαηνγξάθν ηνπο αλαιπηηθνύο όξνπο (εθεμήο νη 

«Αλαιπηηθνί Όξνη») πνπ θαζνξίδνπλ ηνπο όξνπο ζπκκεηνρήο ζην 

Πξόγξακκα θάζε ελδηαθεξνκέλνπ ηεο θιήξσζεο θαη ηεο αλάδεημεο 

ληθεηώλ ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Οπνηνζδήπνηε  ζπκκεηέρσλ 

ή ηξίηνο  δηθαηνύηαη λα ιακβάλεη από εκέλα ηε ζπκβνιαηνγξάθν κε δηθά 

ηνπ έμνδα αθξηβέο αληίγξαθν ησλ όξσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο όπσο 

απηνί αλαθέξνληαη παξαθάησ. H Δηαηξεία θαη ε WIND δηαηεξνύλ ην 

δηθαίσκα λα ηξνπνπνηνύλ κνλνκεξώο ηνπο παξόληεο όξνπο θαηά ηελ 

απόιπηε θξίζε ηνπο λα παξαηείλνπλ, λα κεηώζνπλ ηε δηάξθεηα ή θαη λα 

καηαηώζνπλ ην Πξόγξακκα θαζώο θαη λα αιιάμνπλ ηα δώξα ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο γηα νπνηνδήπνηε ιόγν θαη νπνηεδήπνηε. Σπρόλ 

ηξνπνπνηήζεηο ή παξαηάζεηο ή κεηώζεηο δηάξθεηαο  ζα γίλνληαη  κε 

θαηάζεζε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ζε εκέλα ηε ζπκβνιαηνγξάθν κε 

λεώηεξε πξάμε θαηάζεζεο όξσλ δηαγσληζκνύ ε νπνία ζα απνηειεί 

αλαπόζπαζην κέξνο θαη ηεο παξνύζεο πξάμεο θαη ζα ηζρύνπλ από ηε 

δεκνζίεπζε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ζηνλ δηθηπαθό ηόπν ηεο WIND 

www.wind.gr (εθεμήο «Γηθηπαθόο Σόπνο»). Κάζε ηέηνηα κεηαβνιή ζα 

είλαη δεζκεπηηθή γηα θάζε ζπκκεηέρνληα. Η Δηαηξεία θαη ε WIND  δελ 

αλαιακβάλνπλ νηαδήπνηε επζύλε ιόγσ ησλ αλσηέξσ ηξνπνπνηήζεσλ. 

ΟΡΟΗ  

1. Η ζπλνιηθή δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαζνξίδεηαη από ηηο 01/06/2017 

κέρξη θαη ηελ 15/08/2017 θαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο ησλ 

θαηαζηεκάησλ WIND (εθεμήο ε «Γηάξθεηα»). 

2. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Πξόγξακκα έρνπλ όινη νη κόληκνη θάηνηθνη ή 

δηακέλνληεο ζηελ Διιάδα, θπζηθά πξόζσπα, πνπ έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην 

18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ όινη νη ζπλδξνκεηέο 

πκβνιαίνπ Κηλεηήο ή ηαζεξήο ηειεθσλίαο WIND, νη ζπλδξνκεηέο 

Καξηνθηλεηήο WIND F2G ή Q, θαζώο νη ζπλδξνκεηέο Κηλεηήο ή ηαζεξήο 

Σειεθσλίαο άιινπ Παξόρνπ κε έδξα ηελ Διιάδα. 

3. Δμαηξνύληαη ηεο ζπκκεηνρήο ζην Πξόγξακκα νη εξγαδόκελνη ζηηο εηαηξείεο 

«WIND ΔΛΛΑ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ.Β.Δ.», ζε δηθαηνδόρνπο 
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(franchisees) θαηαζηεκάησλ WIND, ζε εξγαδόκελνπο ησλ θαηαζηεκάησλ 

WIND θαζώο θαη ζε ζπδύγνπο ή θαη  ζπγγελείο ησλ σο άλσ α’ ή β’ βαζκνύ.  

4. Γηα λα ζπκκεηάζρεη θάπνηνο πνπ έρεη ην ζρεηηθό θαηά ηα αλσηέξσ δηθαίσκα 

ζην Πξόγξακκα, ζα πξέπεη λα επηζθεθζεί έλα θαηάζηεκα WIND. Αλαιπηηθή 

ιίζηα ησλ θαηαζηεκάησλ WIND βξίζθεηαη αλαξηεκέλε ζην site 

www.wind.gr. 

5. Η δηαδηθαζία αλάδεημεο ησλ ληθεηώλ έρεη σο εμήο: 

 Οη ζπλδξνκεηέο πκβνιαίνπ Κηλεηήο ή ηαζεξήο ηειεθσλίαο WIND, 

Καξηνθηλεηήο WIND F2G ή Q θαζώο θαη νη ζπλδξνκεηέο Κηλεηήο ή 

ηαζεξήο Σειεθσλίαο άιινπ Παξόρνπ κε έδξα ηελ Διιάδα πνπ ζα 

επηζθεθζνύλ  έλα από ηα θαηαζηήκαηα WIND, ζην ρξνληθό δηάζηεκα από 

01/06/2017 έσο θαη 15/08/2017 θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο & ώξεο, ζα 

έρνπλ δηθαίσκα πνιιαπιώλ ζπκκεηνρώλ ζην ειεθηξνληθό παηρλίδη πνπ 

είλαη εγθαηεζηεκέλν ζηηο δηαδξαζηηθέο νζόλεο ζε όια ηα Νέα αλαθαηληζκέλα 

θαηαζηήκαηα αιιά θαη ζε Tablet θαη Laptop ζε όια ηα Παξαδνζηαθά 

θαηαζηήκαηα, κε ηνλ ηξόπν πνπ πξνζδηνξίδεηαη θαησηέξσ.  

 Κάζε δηθαηνύρνο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην παηρλίδη έσο θαη 8 θνξέο θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο (01/06/2017 - 15/08/2017). 

 Κάζε δηθαηνύρνο γηα λα ζπκκεηέρεη ζην Πξόγξακκα ζα πξέπεη λα 

πξνζέξρεηαη α) ζηα αλαθαηληζκέλα θαηαζηήκαηα WIND ζηελ δηαδξαζηηθή 

νζόλε ή β) ζηα κε-αλαθαηληζκέλα θαηαζηήκαηα WIND ζην Tablet ηνπ 

service wall ή ην Laptop ηνπ θαηαζηήκαηνο, λα αγγίδεη ην εηδηθό εηθνλίδην ηνπ 

παηρληδηνύ, λα δειώλεη εάλ είλαη ζπλδξνκεηήο WIND (πκβνιαίνπ 

Κηλεηήο/ηαζεξήο ή Καξηνθηλεηήο) ή άιινπ Παξόρνπ θαη λα ζπκπιεξώλεη 

ηα ζηνηρεία ηνπ ζηα αληίζηνηρα εηδηθά πεδία.  

 ηελ πεξίπησζε   πνπ δειώζεη όηη είλαη ζπλδξνκεηήο WIND (πκβνιαίνπ 

Κηλεηήο, ηαζεξήο ή Καξηνθηλεηήο) ζα πξέπεη λα θαηαρσξήζεη (1) ηνλ 

αξηζκό ηνπ Κηλεηνύ ηνπ (ππνρξεσηηθό πεδίν), (2) ηνλ αξηζκό ηνπ ηαζεξνύ 

ηνπ (ππνρξεσηηθό πεδίν κόλν ζε ζπλδξνκεηέο ηαζεξήο ηειεθσλίαο 

http://www.wind.gr/
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WIND) (3) ηελ δηεύζπλζε ηνπ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ηνπ (πξναηξεηηθό 

πεδίν).  

 ηελ πεξίπησζε πνπ δειώζεη όηη είλαη ζπλδξνκεηήο άιινπ Παξόρνπ ζα 

πξέπεη λα θαηαρσξήζεη (1) ηνλ αξηζκό ηνπ Κηλεηνύ ηνπ (ππνρξεσηηθό 

πεδίν), (2) ηελ δηεύζπλζε ηνπ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ηνπ (πξναηξεηηθό 

πεδίν). 

 ηε ζπλέρεηα γηα λα παίμεη ζην παηρλίδη ζα αθνινπζεί ηα βήκαηα πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηελ εθαξκνγή θαη ζα δηαπηζηώλεη άκεζα πνην από ηα 

δηαζέζηκα δώξα έρεη θεξδίζεη κέζσ εηδηθνύ ελεκεξσηηθνύ κελύκαηνο πνπ 

εκθαλίδεηαη ζηελ δηαδξαζηηθή νζόλε γηα ηα αλαθαηληζκέλα θαηαζηήκαηα θαη 

ζην Tablet ή ην Laptop ζηα κε-αλαθαηληζκέλα θαηαζηήκαηα WIND. 

 Σαπηόρξνλα, ν δηθαηνύρνο ζπλδξνκεηήο ζα ιακβάλεη:  

Ι. Δλεκεξσηηθό SMS ζην θηλεηό ηνπ (ηνπ νπνίνπ ηνλ αξηζκό έρεη δειώζεη ζηελ 

αξρή ηνπ παηρληδηνύ) κε ηελ πεξηγξαθή θαη ηνλ ηξόπν εμαξγύξσζεο ηνπ δώξνπ 

πνπ έρεη θεξδίζεη 

ΙΙ. Δλεκεξσηηθό email ζηελ δηεύζπλζε ηνπ ειεθηξνληθνύ ηνπ ηαρπδξνκείνπ 

(εθόζνλ ην έρεη δειώζεη ζηελ αξρή ηνπ παηρληδηνύ), κε ηελ πεξηγξαθή θαη ηνλ 

ηξόπν εμαξγύξσζεο ηνπ δώξνπ πνπ έρεη θεξδίζεη  

 Tα δώξα πνπ ζα θεξδίζνπλ νη ληθεηέο πκβνιαίνπ Κηλεηήο ή ηαζεξήο 

ηειεθσλίαο WIND, Καξηνθηλεηήο WIND F2G ή Q, θαη ζπλδξνκεηέο Κηλεηήο 

ή ηαζεξήο Σειεθσλίαο άιινπ Παξόρνπ είλαη: 

o 1.000 δσξεάλ ιεπηά πξνο όινπο (εμαηξνύληαη νη ζπλδξνκεηέο 

Κηλεηήο ή ηαζεξήο Σειεθσλίαο άιινπ παξόρνπ) 

o 40 δσξεάλ ιεπηά πξνο όινπο (εμαηξνύληαη νη ζπλδξνκεηέο Κηλεηήο ή 

ηαζεξήο Σειεθσλίαο άιινπ παξόρνπ) 

o 300 MB Mobile Internet (εμαηξνύληαη νη ζπλδξνκεηέο Κηλεηήο ή 

ηαζεξήο Σειεθσλίαο άιινπ παξόρνπ) 

o 100 δσξεάλ ιεπηά θαη 100 δσξεάλ SMS πξνο WIND/Q  (εμαηξνύληαη 

νη ζπλδξνκεηέο Κηλεηήο ή ηαζεξήο ηειεθσλίαο άιινπ παξόρνπ) 
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o Super πξνζθνξά ζε πξόγξακκα πκβνιαίνπ WIND (Κηλεηήο 

Σειεθσλίαο ή Triple Play).  

o Έλα (1) 4G Smartphone iPhone 7 (αλάδεημε ελόο ληθεηή θαηόπηλ 

θιήξσζεο) 

6. Η δηαδηθαζία απόδνζεο θαη εμαξγύξσζεο ησλ δώξσλ έρνπλ σο εμήο: 

 Ο δηθαηνύρνο ζπκκεηέρσλ ζπλδξνκεηήο WIND (πκβνιαίνπ Κηλεηήο ή 

Καξηνθηλεηήο) πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη ην δώξν ηνπ Γωρεάν Τπηρεζία 

Κινηηής (α) 1.000 λεπηά προς όλοσς, (β) 40 λεπηά προς όλοσς, γ) 300 

MB (δ) 100 λεπηά και 100 SMS προς  WIND/Q ζα πξέπεη λα ζηείιεη ηνλ 

κνλαδηθό 8ςήθην ή 9ςήθην θσδηθό πνπ έιαβε ζην θηλεηό ηνπ κε SMS ζην 

54900 (ρσξίο ρξέσζε) απνθιεηζηηθά έσο ηηο 22/08/2017 θαη απηό ζα 

πηζηώλεηαη απηόκαηα ζηνλ ινγαξηαζκό ηνπ. Οη Γσξεάλ Τπεξεζίεο Κηλεηήο 

έρνπλ ζπλνιηθή δηάξθεηα επηά (7) εκέξεο από ηε ζηηγκή ηεο ελεξγνπνίεζεο. 

Δάλ θάπνηνο ζπλδξνκεηήο WIND (ζπκβνιαίνπ Κηλεηήο ή Καξηνθηλεηήο) 

απνζηείιεη ηξεηο (3) θνξέο ιαλζαζκέλν θσδηθό κέζα ζηελ ίδηα εκέξα, ηόηε 

ράλεη ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ζα κπνξεί λα ζπκκεηέρεη θαη πάιη ζην 

Πξόγξακκα κεηά από 15 εκέξεο (εκεξνινγηαθέο).  

 ε πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνύρνο ζπκκεηέρσλ ζπλδξνκεηήο WIND ή άιινπ 

Παξόρνπ θεξδίζεη SUPER ΠΡΟΦΟΡΑ ζε πξόγξακκα πκβνιαίνπ WIND 

(Κηλεηήο ή Triple Play) ε απόδνζε ηνπ δώξνπ γίλεηαη από ηνλ πσιεηή ηνπ 

θαηαζηήκαηνο κε ηελ επίδεημε ηνπ ελεκεξσηηθνύ SMS πνπ έρεη ιάβεη ζην  

θηλεηό ηνπ (ηνπ νπνίνπ ηνλ αξηζκό έρεη δειώζεη ζηελ αξρή ηνπ παηρληδηνύ). 

Ο θάζε ληθεηήο έρεη  δηθαίσκα εμαξγύξσζεο ηνπ δώξνπ SUPER 

ΠΡΟΦΟΡΑ  εληόο επηά (7) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ εκέξα πνπ έιαβε 

ηνλ ληθεηήξην SMS. 

 Δάλ θάπνηνο ζπκκεηέρσλ ζπλδξνκεηήο WIND ή άιινπ Παξόρνπ θεξδίζεη 

ην δώξν SUPER ΠΡΟΦΟΡΑ ζε πξόγξακκα ζπκβνιαίνπ WIND (Κηλεηήο ή 

Triple Play) πεξηζζόηεξεο από κηα (1) θνξέο, ζα κπνξεί λα ην εμαξγπξώζεη 

κόλν κηα (1) θνξά. 



7 
 

 ε πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνύρνο ζπλδξνκεηήο WIND ή άιινπ Παξόρνπ 

θεξδίζεη κηα ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκό γηα:  

Έλα (1) 4G Smartphone iPhone 7 

 ηα ζηνηρεία ηνπ θαηαρσξνύληαη απηόκαηα ζε κηα ειεθηξνληθή βάζε 

δεδνκέλσλ από ηελ νπνία ζα πξνθύςνπλ νη ληθεηέο, θαηόπηλ θιήξσζεο 

κεηά ην πέξαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Η θιήξσζε ζα γίλεη ηελ Σξίηε, 

09/08/2017. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θιήξσζεο ζα πξνθύςνπλ 

ζπλνιηθά έλαο (1) ηπρεξόο ληθεηήο θαη έλαο (1) επηιαρώλ. Οη ληθεηέο ζα 

ελεκεξσζνύλ ηειεθσληθά (κε θιήζε ζηνλ αξηζκό θηλεηνύ πνπ έρνπλ 

δειώζεη) ζην δηάζηεκα 22/08/2017–31/08/2017. Θα γίλνπλ ζπλνιηθά 3 

πξνζπάζεηεο ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο κε θάζε ληθεηή. ε πεξίπησζε 

πνπ ε επηθνηλσλία κε ηνπο ληθεηέο δελ θαηαζηεί εθηθηή, ην δώξν 

παξαγξάθεηαη θαη γίλεηαη επηθνηλσλία κε ηνλ πξώην επηιαρόληα θαη 

νύησ θαζεμήο. Οη ληθεηέο ζα παξαιάβνπλ ην δώξν ηνπο εληόο 10 

εξγαζίκσλ εκεξώλ από ηελ εκέξα ηεο ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο. 

7. Όια ηα δηαζέζηκα δώξα είλαη ζπγθεθξηκέλα, πξνζσπηθά θαη δελ 

αληαιιάζζνληαη, νύηε δύλαηαη λα δεηεζεί ε αληηθαηάζηαζή ηνπο κε άιια ή ε 

εμαξγύξσζή ηνπο ζε ρξήκα ζε νπνηαδήπνηε ηηκή. Ρεηώο δηεπθξηλίδεηαη όηη 

ηα δώξα πνπ απνθηήζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο δελ 

κεηαβηβάδνληαη ζε ηξίηα πξόζσπα, θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηεο αμηνπνίεζήο 

ηνπο.  

8. Αλ νπνηνζδήπνηε ληθεηήο αξλεζεί ην δώξν ηνπ, ηόηε ε Δηαηξεία 

απαιιάζζεηαη από θάζε ππνρξέσζε απέλαληη ζην ληθεηή.  Οπνηνζδήπνηε 

από ηνπο ληθεηέο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην, αθόκα θαη απηό ηεο αμηνπνίεζεο 

ηνπ δώξνπ, κπνξεί λα αθπξσζεί γηα ηνπο εμήο ιόγνπο: 

 ζε πεξίπησζε πνπ, γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν, δελ απνδερζεί πιήξσο ηνπο 

παξόληεο όξνπο ζην ζύλνιό ηνπο, νη νπνίνη ζεσξνύληαη όινη νπζηώδεηο 

 ζε πεξίπησζε πνπ ε ζπκκεηνρή ηνπ δελ πιεξνί θάπνηνλ από ηνπο όξνπο 

ηνπ παξόληνο 

 ζε πεξίπησζε πνπ θάπνην από ηα ζηνηρεία πνπ δήισζε είλαη ςεπδή. 
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 ζε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν ν ληθεηήο δελ παξνπζηαζζεί ή 

παξνπζηαζζεί θαζπζηεξεκέλα ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ δώξνπ.  

9.  ε θάζε πεξίπησζε, ε Δηαηξεία δηαηεξεί ην δηθαίσκα πξνβνιήο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ νλόκαηνο θαη ηεο εηθόλαο ησλ ληθεηώλ ζηα ΜΜΔ θαη 

νη ληθεηέο ζπλαηλνύλ ξεηώο, αλεπηθπιάθησο θαη άλεπ αληαιιάγκαηνο θαη 

παξέρνπλ ηε ζρεηηθή εμνπζηνδόηεζε ζηελ Δηαηξεία θαη ζηελ WIND. Δάλ, νη 

ληθεηέο δελ επηζπκνύλ ηελ ρξήζε ησλ πξνζσπηθώλ ηνπο ζηνηρείσλ, 

κπνξνύλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή λα ην δειώζνπλ επηθνηλσλώληαο κε ηελ 

WIND, ζηελ δηεύζπλζε Λ.Κεθηζίαο 66, 151 25 Μαξνύζη, Σ.Κ. 151 25, ηει. 

210 6158000, ηκήκα Retail Marketing. 

10.  Μεηά ηελ εθπλνή ηεο Γηάξθεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ηεο δηαλνκήο ησλ 

Γώξσλ θαηά ηα πξναλαθεξόκελα, θάζε ππνρξέσζε ηεο Δηαηξείαο παύεη λα 

πθίζηαηαη. Η Δηαηξεία δε ζα ππέρεη νύηε ζα αλαιάβεη νπνηαδήπνηε 

ππνρξέσζε έλαληη ησλ ληθεηώλ πνπ αλαδείρζεθαλ. 

11. Η Δηαηξεία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαθνηλώζεη ηα νλόκαηα θαη λα 

δεκνζηεύζεη θσηνγξαθίεο, ερεηηθέο παξαζηάζεηο θαη καγλεηνζθνπήζεηο 

ησλ ληθεηώλ ζηνπο Γηθηπαθνύο ηνπο Σόπνπο, ζε νπνηνδήπνηε έληππό ηνπο 

θαζώο θαη λα πξνβνύλ ζε δηαθεκηζηηθή εθκεηάιιεπζε θάζε ζρεηηθνύ 

γεγνλόηνο, όπσο ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ Γώξνπ θιπ. Οη ληθεηέο κε ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζην Πξόγξακκα, ζπλαηλνύλ αλεπηθύιαθηα ζηα αλσηέξσ 

ρσξίο ηελ θαηαβνιή νπνηαζδήπνηε ακνηβήο ή απνδεκηώζεσο. Άξλεζε ησλ 

ληθεηώλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε ζρεηηθό δηαθεκηζηηθό πξόγξακκα ή άιιε 

αλαθνίλσζε ή άξλεζε λα πεξηιεθζεί ην όλνκά ηνπο ζε θαηαρσξήζεηο, 

εθόζνλ θιεζνύλ γηα ηνύην, λνκηκνπνηεί ηελ Δηαηξεία λα αξλεζεί ηε 

ρνξήγεζε ηνπ ζρεηηθνύ Γώξνπ, ή λα ην αλαθαιέζεη. 

12. Γηα ηελ έγθαηξε ζπκκεηνρή ηνπ ζην Πξόγξακκα όπνηνο είλαη θάησ ησλ 18 

εηώλ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε θαη απνδνρή ηνπ 

αζθνύληνο ηε γνληθή κέξηκλα. Αλ θάπνηνο από ηνπο ληθεηέο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο είλαη θάησ ησλ 18 εηώλ, ην δώξν πνπ έρεη θεξδίζεη κπνξεί 

λα ην παξαιάβεη κόλν νη αζθνύληεο ηελ γνληθή κέξηκλα απηνύ. 
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13. Η ζπκκεηνρή ζην Πξόγξακκα πξνϋπνζέηεη θαη ζπλεπάγεηαη ηελ 

αλεπηθύιαθηε απνδνρή ηνπ ζπλόινπ ησλ παξόλησλ αλαιπηηθώλ όξσλ, 

αθόκε θαη αλ απηνί ηξνπνπνηεζνύλ κειινληηθώο. Οπνηαδήπνηε δηαθνξά 

ηπρόλ αλαθύςεη ζρεηηθά κε ην Πξόγξακκα θαη ηελ εθαξκνγή ησλ παξόλησλ 

Αλαιπηηθώλ Όξσλ ζα επηιύεηαη από ηξηκειή επηηξνπή ηεο απνθιεηζηηθήο 

επηινγήο ηεο WIND. ε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε δηθαζηηθήο επίιπζεο ηεο 

δηαθνξάο αξκόδηα νξίδνληαη ηα Γηθαζηήξηα ησλ Αζελώλ θαη εθαξκνζηέν 

δίθαην ην Διιεληθό. 

14. ΡΗΣΗ ΓΗΛΩΗ- ΤΓΚΑΣΑΘΔΗ - ΑΠΟΓΟΥΗ ΔΚ ΜΔΡΟΤ ΣΩΝ 

ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ 

Δλ όςεη ησλ παξαπάλσ αλαθεξνκέλσλ, όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζην Πξόγξακκα 

απνδέρνληαη πιήξσο θαη ρσξίο θακία επηθύιαμε ηνπο παξόληεο όξνπο. Αλ 

θάπνηνο δελ απνδέρεηαη ηνπο όξνπο δελ ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρεη ζην Πξόγξακκα. 

Δπίζεο όινη νη ζπκκεηέρνληεο αλαγλσξίδνπλ, δειώλνπλ θαη απνδέρνληαη ξεηώο 

θαη αλεπηθύιαθηα όηη:  

 Δίλαη κόληκνη θάηνηθνη  ή δηακέλνληεο ζηελ Διιάδα. 

 Σα πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία θαη ν αξηζκόο θηλεηνύ ηειεθώλνπ είλαη αθξηβή 

θαη αιεζή. 

 Δίλαη άλσ ησλ 18 εηώλ 

 Η πξνζσπηθόηεηά ηνπο δελ πξνζβάιιεηαη νύηε κεηώλεηαη θαζ’ νηνλδήπνηε 

ηξόπν από ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζην ελ ιόγσ Πξόγξακκα ζην νπνίν ζα 

κεηέρνπλ κε ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπο, όπσο απηά ζα έρνπλ 

θαηαρσξεζεί εθνπζίσο ζηα ζπζηήκαηα ηεο WIND. 

 Ρεηώο ζπλαηλνύλ ζην λα ρξεζηκνπνηήζεη ε δηνξγαλώηξηα εηαηξεία «WIND 

ΔΛΛΑ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ.Β.Δ.», θαη νη δηθαηνύρνη (franchisees) 

θαηαζηεκάησλ WIND, ηα πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία, ηνλ αξηζκό ηνπ θηλεηνύ 

ηειεθώλνπ ηνπο θαη ην ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν/email  (όπσο απηά ζα 

έρνπλ θαηαρσξεζεί εθνπζίσο από ηνπο ζπκκεηέρνληεο) κε ζθνπό ηελ 

εμππεξέηεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ηελ πξνώζεζή ηνπ, αιιά θαη γηα λα 
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ηνπο ελεκεξώλνπλ γηα κειινληηθέο πξνζθνξέο θαη λέα (ηειεθσληθή επαθή, 

γξαπηά κελύκαηα-SMS/ Newsletter). 

 Παξέρνπλ ηε ζπγθαηάζεζε θαη εμνπζηνδόηεζε ηνπο, ζηε δηνξγαλώηξηα, 

εηαηξεία «WIND ΔΛΛΑ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ.Β.Δ.» γηα ηελ πξνβνιή 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ κέζσ ηνπ έληππνπ θαη 

ειεθηξνληθνύ ηύπνπ θαη ηνπ δηαδηθηύνπ (internet) θαζ’ όιε ηε δηάξθεηά ηνπ. 

 Παξέρνπλ ηε ζπγθαηάζεζε θαη εμνπζηνδόηεζε γηα ηε δηαθεκηζηηθή 

εθκεηάιιεπζε θάζε ζρεηηθνύ γεγνλόηνο, ρσξίο ηελ ππνρξέσζε πξόηεξεο 

ελεκέξσζεο ή θαηαβνιήο απνδεκίσζεο. Η Γηνξγαλώηξηα WIND επίζεο 

δηαηεξεί ην δηθαίσκα δεκνζίεπζεο νπηηθναθνπζηηθνύ πιηθνύ από ηε 

δηαδηθαζία απόδνζεο ησλ δώξσλ.  

 Παξαηηνύληαη από θάζε δηθαζηηθή ή εμώδηθε ελέξγεηα θαηά ησλ δηαρεηξηζηώλ 

θαη ησλ δηνξγαλσηώλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζε πεξίπησζε πνπ νη ηειεπηαίνη 

θξίλνπλ όηη θάπνηνο ζπλδξνκεηήο πξέπεη λα απνθιεηζηεί από ην 

Πξόγξακκα. Η ζπκκεηνρή ηνπο είλαη ζύκθσλε κε ην λόκν 2472/1997 πεξί 

πξνζηαζίαο ηνπ αηόκνπ από ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ 

ραξαθηήξα θαη δελ πξνζβάιινπλ πξνζσπηθά δεδνκέλα ή ην δηθαίσκα ηεο 

πξνζσπηθόηεηαο νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ. Γεζκεύνληαη από ηνπο παξόληεο 

όξνπο θαη ηνπο λόκνπο ηνπ Διιεληθνύ θξάηνπο. 

                   Ο ΔΜΦΑΝΙΘΔΙ            Η ΤΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ 

 

 


