
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ΟΡΟΗ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ “CHRISTMAS 2016 PLAY & WIN” 

 

ηελ Πάηξα ζήκεξα ζηηο  πέληε (5) ηνπ κελφο Γεθεκβξίνπ, εκέξα 

Γεπηέξα ηνπ έηνπο δχν ρηιηάδεο δεθαέμη  (2016), ζηα γξαθεία ηεο 

εηαηξείαο «WEST A.E» πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ηζφγεην φξνθν 

νηθνδνκήο επί ηεο νδνχ Γηνλπζίνπ Λαπξάγθα αξ.24 φπνπ ήξζα 

αθνχ κε θάιεζαλ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζεο, ελψπηνλ εκνχ 

ηεο πκβνιαηνγξάθνπ θαη θαηνίθνπ Παηξψλ Αγγελικής 

Κσλζηαληίλνπ Γιοβάνη ζπδχγνπ σηεξίνπ Βαλέριοσ πνπ εδξεχσ 

ζηελ Πάηξα κε Α.Φ.Μ 023684254 εκθαλίζζεθε ν θάησζη κε 

εμαηξνχκελνο απφ ην Νφκν: Ανηώνιος Ποηαμίηης ηοσ Γιονσζίοσ 

και ηης Εωής, επηρεηξεκαηίαο, πνπ γελλήζεθε ζηελ Πάηξα ην έηνο 

1968 θαη θαηνηθεί ζηελ Πάηξα (νδφο Ακεξηθήο αξηζ.29), θάηνρνο ηνπ 

ππ’ αξηζκφλ Ν217196/1984 Α.Γ.Σ. ηνπ Σ.Α Παηξψλ ν νπνίνο 

ενεργεί ζηο παρόν σο λφκηκνο εθπξφζσπνο θαη Πξφεδξνο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 

«ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ-ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ-

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΠΠΩΝ – ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» θαη 

ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «WEST Α.Δ.» πνπ εδξεχεη ζηελ Πάηξα (νδφο 

Γηνλπζίνπ Λαπξάγθα 24) κε αξηζκφ ΓΔΜΗ 035433616000. Η άλσ 

εηαηξεία έρεη ζπζηαζεί λφκηκα κε ην ππ’ αξηζκφλ 576/7-3-2001 

ζπκβφιαην ηεο πκβνιαηνγξάθνπ Παηξψλ Γηνλπζίαο Υξήζηνπ 

Γθαδφινπ φπσο απηφ δηνξζψζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκφλ 595/19-3-2001 



 
 
 
 
 
 
 
 

πξάμε ηεο ηδίαο ζπκβνιαηνγξάθνπ, εγθξίζεθε ε ζχζηαζε ηεο άλσ 

εηαηξείαο κε ηελ ππ’ αξηζκφλ 1811/26-3-2001 απφθαζε ηνπ 

Ννκάξρε Αραΐαο θαη θαηαρσξήζεθε ζηα Μεηξψα Αλσλχκσλ 

Δηαηξεηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ κε αξηζκφ ΜΑΔ 

48610/22/Β/01/12. Πεξίιεςε ηνπ άλσ Καηαζηαηηθνχ έρεη λφκηκα 

δεκνζηεπζεί ζην ππ’ αξηζκφλ 1940/30-3-2001 ηεχρνο Αλσλχκσλ 

Δηαηξεηψλ θαη Δηαηξεηψλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο ηεο Δθεκεξίδνο 

ηεο Κπβεξλήζεσο, ην νπνίν πξνζαξηάηαη ζην ππ’ αξηζκφλ 5.167/15-

6-2009 πιεξεμνχζηφ κνπ, φπσο έθηνηε ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. Σν 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πνπ δηνηθεί ζήκεξα ηελ εηαηξεία κέρξη ηηο 28-6-

2017 εμειέγε ζηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ απηήο 

ζηηο 28-6-2012 θαη ζπγθξνηήζεθε ζε ζψκα ζηηο 28-6-2013, 

ζπληαγέληνο θαη ηνπ ζρεηηθνχ ηαπζήκεξνπ πξαθηηθνχ αθξηβέο 

αληίγξαθν ηνπ νπνίνπ εμαρζέλ απφ ην βηβιίν πξαθηηθψλ 

πξνζαξηάηαη ζηελ ππ’ αξηζκφλ 6.456/30-9-2013 πξάμε κνπ. 

Πεξίιεςε ηνπ άλσ πξαθηηθνχ ζπγθξνηήζεσο ηνπ Γ.. ζε ζψκα 

δεκνζηεχζεθε λφκηκα ζην ΦΔΚ (Σεχρνο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.) κε αξηζκφ 

θχιινπ 8911/24-8-2012 ην νπνίν πξνζαξηάηαη ζηελ ππ’ αξηζκφλ 

6.456/30-9-2013 πξάμε κνπ. Με ην άλσ Πξαθηηθφ ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην αλέζεζε θαζήθνληα Πξνέδξνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

ζηνλ εκθαληζζέληα Αληψλην Πνηακίηε ζηνλ νπνίν αλέζεζε ηελ 

εθπξνζψπεζε ηεο άλσ εηαηξείαο. Η άλσ εηαηξεία δελ έρεη ιπζεί 

κέρξη ζήκεξα δελ έρεη πησρεχζεη νχηε ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε ή εθθαζάξηζε φπσο δήισζε ππεχζπλα ν εκθαληζζείο 

εθπξφζσπφο ηεο θαη ν νπνίνο  αθνχ δήισζε ππεχζπλα ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 8 ηνπ Νφκνπ 1599/86 φηη ηα ζηνηρεία ηνπ πνπ 

αλαθέξζεθαλ ζηελ αξρή ηνπ παξφληνο θαη ε έδξα ηεο άλσ εηαηξείαο 
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είλαη ηα αιεζηλά, κνπ δήηεζε λα ζπληαρζεί θαη ππνγξαθεί ε παξνχζα 

πξάμε κε ηελ νπνία δήισζε φηη: Η απφ απηφλ εθπξνζσπνχκελε 

αλψλπκε Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «WEST A.E ΓΗΑΦΖΜΗΣΗKH 

ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ Α.Δ», (ζην εμήο αλαθεξφκελε θαη σο «Δηαηξεία» θαη κε 

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

αλαιάβεη ηελ νξγάλσζε  ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηίηιν « PLAY and WIN  

ζηα καηαζηήμαηα ηης WIND »  (εθεμήο «Σν Πξφγξακκα»)  θαη’ 

εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 

«WIND EΛΛΑ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΔΒΔ» πνπ εδξεχεη ζην Γήκν 

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

«WIND»). ηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο Γηαγσληζκνχ, ε εηαηξεία έρεη 

αλαιάβεη ηελ νξγάλσζε, ηε δηεμαγσγή, ελεκέξσζε ησλ ληθεηψλ θαη 

ηε δηαλνκή ησλ δψξσλ ζηνπο ληθεηέο. ΣΩΡΑ κε ηελ παξνχζα ν 

εκθαληζζείο εθπξφζσπνο ηεο άλσ Δηαηξείαο δεηά λα θαηαζέζεη ζε 

εκέλα σο ζπκβνιαηνγξάθν ηνπο αλαιπηηθνχο φξνπο (εθεμήο νη 

«Αλαιπηηθνί Όξνη») πνπ θαζνξίδνπλ ηνπο φξνπο ζπκκεηνρήο ζην 

Πξφγξακκα θάζε ελδηαθεξνκέλνπ ηεο θιήξσζεο θαη ηεο αλάδεημεο  

ληθεηψλ ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Οπνηνζδήπνηε  

ζπκκεηέρσλ ή ηξίηνο  δηθαηνχηαη λα ιακβάλεη απφ εκέλα ηε 

ζπκβνιαηνγξάθν κε δηθά ηνπ έμνδα αθξηβέο αληίγξαθν ησλ φξσλ 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο φπσο απηνί αλαθέξνληαη παξαθάησ. H Δηαηξεία 

θαη ε WIND δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηνχλ κνλνκεξψο ηνπο 

παξφληεο φξνπο θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηνπο λα παξαηείλνπλ, λα 

κεηψζνπλ ηε δηάξθεηα ή θαη λα καηαηψζνπλ ην Πξφγξακκα θαζψο θαη 

λα αιιάμνπλ ηα δψξα ηνπ Πξνγξάκκαηνο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θαη 

νπνηεδήπνηε. Σπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ή παξαηάζεηο ή κεηψζεηο 

δηάξθεηαο  ζα γίλνληαη  κε θαηάζεζε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ  ζε εκέλα 

ηε ζπκβνιαηνγξάθν κε λεψηεξε πξάμε θαηάζεζεο φξσλ 

δηαγσληζκνχ ε νπνία ζα απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο θαη ηεο 

παξνχζεο πξάμεο θαη ζα ηζρχνπλ απφ ηε δεκνζίεπζε ησλ 



 
 
 
 
 
 
 
 

ηξνπνπνηήζεσλ ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηεο WIND www.wind.gr (εθεμήο 

«Γηθηπαθφο Σφπνο»). Κάζε ηέηνηα κεηαβνιή ζα είλαη δεζκεπηηθή γηα 

θάζε ζπκκεηέρνληα. Η Δηαηξεία θαη ε WIND  δελ αλαιακβάλνπλ 

νηαδήπνηε επζχλε ιφγσ ησλ αλσηέξσ ηξνπνπνηήζεσλ. 

ΟΡΟΗ  

1. Η ζπλνιηθή δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαζνξίδεηαη απφ ηηο 

06/12/2016 κέρξη θαη ηελ 07/01/2017 θαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο 

θαη ψξεο ησλ θαηαζηεκάησλ WIND (εθεμήο ε «Γηάξθεηα»).  

2. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα έρνπλ φινη νη κφληκνη 

θάηνηθνη ή δηακέλνληεο ζηελ Διιάδα, θπζηθά πξφζσπα, πνπ έρνπλ 

ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

έρνπλ φινη νη ζπλδξνκεηέο πκβνιαίνπ Κηλεηήο ή ηαζεξήο 

ηειεθσλίαο WIND, νη ζπλδξνκεηέο Καξηνθηλεηήο WIND F2G ή Q, 

θαζψο νη ζπλδξνκεηέο Κηλεηήο ή ηαζεξήο Σειεθσλίαο άιινπ 

Παξφρνπ κε έδξα ηελ Διιάδα. 

3. Δμαηξνχληαη ηεο ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα νη εξγαδφκελνη ζηηο 

εηαηξείεο «WIND ΔΛΛΑ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ.Β.Δ.», ζε 

δηθαηνδφρνπο (franchisees) θαηαζηεκάησλ WIND, ζε εξγαδφκελνπο 

ησλ θαηαζηεκάησλ WIND θαζψο θαη ζε ζπδχγνπο ή θαη  ζπγγελείο 

ησλ σο άλσ α’ ή β’ βαζκνχ.  

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

δηθαίσκα ζην Πξφγξακκα, ζα πξέπεη λα επηζθεθζεί έλα θαηάζηεκα 

WIND. Αλαιπηηθή ιίζηα ησλ θαηαζηεκάησλ WIND βξίζθεηαη 

αλαξηεκέλε ζην site www.wind.gr. 

5. Η δηαδηθαζία αλάδεημεο ησλ ληθεηψλ έρεη σο εμήο: 

 Οη ζπλδξνκεηέο πκβνιαίνπ Κηλεηήο ή ηαζεξήο ηειεθσλίαο 

WIND, Καξηνθηλεηήο WIND F2G ή Q θαζψο θαη νη 

http://www.wind.gr/
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ζπλδξνκεηέο Κηλεηήο ή ηαζεξήο Σειεθσλίαο άιινπ 

Παξφρνπ κε έδξα ηελ Διιάδα πνπ ζα επηζθεθζνχλ  έλα απφ 

ηα θαηαζηήκαηα WIND, ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 

06/12/2016 έσο θαη 07/01/2017 θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο & 

ψξεο, ζα έρνπλ δηθαίσκα πνιιαπιψλ ζπκκεηνρψλ ζην 

ειεθηξνληθφ παηρλίδη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν ζηηο 

δηαδξαζηηθέο νζφλεο ζε φια ηα Νέα αλαθαηληζκέλα 

θαηαζηήκαηα αιιά θαη ζε Tablet θαη Laptop ζε φια ηα 

Παξαδνζηαθά θαηαζηήκαηα, κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνζδηνξίδεηαη 

θαησηέξσ.  

 Κάζε δηθαηνχρνο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην παηρλίδη έσο θαη 8 

θνξέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο (06/12/2016 - 

07/01/2017). 

 Κάζε δηθαηνχρνο γηα λα ζπκκεηέρεη ζην Πξφγξακκα ζα πξέπεη 

λα πξνζέξρεηαη α) ζηα αλαθαηληζκέλα θαηαζηήκαηα WIND 

ζηελ δηαδξαζηηθή νζφλε ή β) ζηα κε-αλαθαηληζκέλα 

θαηαζηήκαηα WIND ζην Tablet ηνπ service wall ή ην Laptop 

ηνπ θαηαζηήκαηνο, λα αγγίδεη ην εηδηθφ εηθνλίδην ηνπ 

παηρληδηνχ, λα δειψλεη εάλ είλαη ζπλδξνκεηήο WIND 

(πκβνιαίνπ Κηλεηήο/ηαζεξήο ή Καξηνθηλεηήο) ή άιινπ 

Παξφρνπ θαη λα ζπκπιεξψλεη ηα ζηνηρεία ηνπ ζηα αληίζηνηρα 

εηδηθά πεδία.  

 ηελ πεξίπησζε   πνπ δειψζεη φηη είλαη ζπλδξνκεηήο WIND 

(πκβνιαίνπ Κηλεηήο, ηαζεξήο ή Καξηνθηλεηήο) ζα πξέπεη 

λα θαηαρσξήζεη (1) ηνλ αξηζκφ ηνπ Κηλεηνχ ηνπ (ππνρξεσηηθφ 

πεδίν), (2) ηνλ αξηζκφ ηνπ ηαζεξνχ ηνπ (ππνρξεσηηθφ πεδίν 

κφλν ζε ζπλδξνκεηέο ηαζεξήο ηειεθσλίαο WIND) (3) ηελ 

δηεχζπλζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ (πξναηξεηηθφ 

πεδίν).  



 
 
 
 
 
 
 
 

 ηελ πεξίπησζε πνπ δειψζεη φηη είλαη ζπλδξνκεηήο άιινπ 

Παξφρνπ ζα πξέπεη λα θαηαρσξήζεη (1) ηνλ αξηζκφ ηνπ 

Κηλεηνχ ηνπ (ππνρξεσηηθφ πεδίν), (2) ηελ δηεχζπλζε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ (πξναηξεηηθφ πεδίν). 

 ηε ζπλέρεηα γηα λα παίμεη ζην παηρλίδη ζα αθνινπζεί ηα 

βήκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ εθαξκνγή θαη ζα 

δηαπηζηψλεη άκεζα πνην απφ ηα δηαζέζηκα δψξα έρεη θεξδίζεη 

κέζσ εηδηθνχ ελεκεξσηηθνχ κελχκαηνο πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ 

δηαδξαζηηθή νζφλε γηα ηα αλαθαηληζκέλα θαηαζηήκαηα θαη ζην 

Tablet ή ην Laptop ζηα κε-αλαθαηληζκέλα θαηαζηήκαηα WIND. 

 Σαπηφρξνλα, ν δηθαηνχρνο ζπλδξνκεηήο ζα ιακβάλεη:  

Ι. Δλεκεξσηηθφ SMS ζην θηλεηφ ηνπ (ηνπ νπνίνπ ηνλ αξηζκφ 

έρεη δειψζεη ζηελ αξρή ηνπ παηρληδηνχ) κε ηελ πεξηγξαθή θαη 

ηνλ ηξφπν εμαξγχξσζεο ηνπ δψξνπ πνπ έρεη θεξδίζεη 

ΙΙ. Δλεκεξσηηθφ email ζηελ δηεχζπλζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηνπ 

ηαρπδξνκείνπ (εθφζνλ ην έρεη δειψζεη ζηελ αξρή ηνπ 

παηρληδηνχ), κε ηελ πεξηγξαθή θαη ηνλ ηξφπν εμαξγχξσζεο 

ηνπ δψξνπ πνπ έρεη θεξδίζεη  

 Tα δψξα πνπ ζα θεξδίζνπλ νη ληθεηέο πκβνιαίνπ Κηλεηήο ή 

ηαζεξήο ηειεθσλίαο WIND, Καξηνθηλεηήο WIND F2G ή Q, 

θαη ζπλδξνκεηέο Κηλεηήο ή ηαζεξήο Σειεθσλίαο άιινπ 

Παξφρνπ είλαη: 

 1.000 δσξεάλ ιεπηά πξνο φινπο (εμαηξνχληαη νη ζπλδξνκεηέο 

Κηλεηήο ή ηαζεξήο Σειεθσλίαο άιινπ παξφρνπ) 

 40 δσξεάλ ιεπηά πξνο φινπο (εμαηξνχληαη νη ζπλδξνκεηέο 

Κηλεηήο ή ηαζεξήο Σειεθσλίαο άιινπ παξφρνπ) 
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 300 MB Mobile Internet (εμαηξνχληαη νη ζπλδξνκεηέο Κηλεηήο 

ή ηαζεξήο Σειεθσλίαο άιινπ παξφρνπ) 

 100 δσξεάλ ιεπηά θαη 100 δσξεάλ SMS πξνο WIND/Q  

(εμαηξνχληαη νη ζπλδξνκεηέο Κηλεηήο ή ηαζεξήο ηειεθσλίαο 

άιινπ παξφρνπ) 

 Super πξνζθνξά ζε πξφγξακκα πκβνιαίνπ WIND (Κηλεηήο 

Σειεθσλίαο ή Triple Play).  

 Δμήληα (60) δηπιέο δσξεάλ πξνζθιήζεηο γηα ηα live show ηνπ 

ANT1 Rising Star 

 Σξηάληα (30) 4G HUAWEI WINGLES (CAR FI)  

 Σξηάληα δχν (32) SMART TV 50’’ Samsung 

 Σξηάληα δχν (32) θνλζφιεο gaming SONY PS4  

 Σξηάληα δχν (32) set πξντφλησλ Apple. Κάζε set απνηειείηαη 

απφ έλα (1) Apple iPhone 7 (32GB) θαη έλα (1) Apple TV box.  

 Σξηάληα δχν (32) GO PRO θάκεξεο 

 Σξηάληα δχν (32) 4G SMARTPHONES Huawei Y3 II 

 Σξηάληα δχν (32) 4G TABLETS Bitmore Mobitab 10,1’’ II 

(8GB) 

 

6. Η δηαδηθαζία απφδνζεο θαη εμαξγχξσζεο ησλ δψξσλ έρνπλ σο 

εμήο: 

 Ο δηθαηνχρνο ζπκκεηέρσλ ζπλδξνκεηήο WIND (πκβνιαίνπ 

Κηλεηήο ή Καξηνθηλεηήο) πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη ην δψξν 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 κνλαδηθφ 

8ςήθην θσδηθφ πνπ έιαβε ζην θηλεηφ ηνπ κε SMS ζην 54900 

(ρσξίο ρξέσζε) απνθιεηζηηθά έσο ηηο 14/01/2017 θαη απηφ ζα 

πηζηψλεηαη απηφκαηα ζηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ. Οη Γσξεάλ 

Τπεξεζίεο Κηλεηήο έρνπλ ζπλνιηθή δηάξθεηα επηά (7) εκέξεο 



 
 
 
 
 
 
 
 

απφ ηε ζηηγκή ηεο ελεξγνπνίεζεο. Δάλ θάπνηνο ζπλδξνκεηήο 

WIND (ζπκβνιαίνπ Κηλεηήο ή Καξηνθηλεηήο) απνζηείιεη ηξεηο 

(3) θνξέο ιαλζαζκέλν θσδηθφ κέζα ζηελ ίδηα εκέξα, ηφηε 

ράλεη ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ζα κπνξεί λα ζπκκεηέρεη 

θαη πάιη ζην Πξφγξακκα κεηά απφ 15 εκέξεο 

(εκεξνινγηαθέο).  

 ε πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο ζπκκεηέρσλ ζπλδξνκεηήο 

WIND ή άιινπ Παξφρνπ θεξδίζεη SUPER ΠΡΟΦΟΡΑ ζε 

πξφγξακκα πκβνιαίνπ WIND (Κηλεηήο ή Triple Play) ε 

απφδνζε ηνπ δψξνπ γίλεηαη απφ ηνλ πσιεηή ηνπ 

θαηαζηήκαηνο κε ηελ επίδεημε ηνπ ελεκεξσηηθνχ SMS πνπ 

έρεη ιάβεη ζην  θηλεηφ ηνπ (ηνπ νπνίνπ ηνλ αξηζκφ έρεη 

δειψζεη ζηελ αξρή ηνπ παηρληδηνχ). Ο θάζε ληθεηήο έρεη  

δηθαίσκα εμαξγχξσζεο ηνπ δψξνπ SUPER ΠΡΟΦΟΡΑ  

εληφο επηά (7) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκέξα πνπ έιαβε 

ηνλ ληθεηήξην SMS. 

 Δάλ θάπνηνο ζπκκεηέρσλ ζπλδξνκεηήο WIND ή άιινπ 

Παξφρνπ θεξδίζεη ην δψξν SUPER ΠΡΟΦΟΡΑ ζε 

πξφγξακκα ζπκβνιαίνπ WIND (Κηλεηήο ή Triple Play) 

πεξηζζφηεξεο απφ κηα (1) θνξέο, ζα κπνξεί λα ην 

εμαξγπξψζεη κφλν κηα (1) θνξά. 

 Δάλ θάπνηνο ζπκκεηέρσλ ζπλδξνκεηήο WIND ή άιινπ 

παξφρνπ θεξδίζεη  (1) δσξεάλ δηπιή πξφζθιεζε γηα ηα live 

show ηνπ ANT1 Rising Star, (2) 4G HUAWEI WINGLES (CAR 

FI) (3) SMART TV 50’’ Samsung, (4) θνλζφια gaming PS4, 

(5) set πξντφλησλ Apple, (6) GO PRO θάκεξα, (7) 4G 

SMARTPHONE Huawei Y3 II, (8) 4G TABLET Bitmore 
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Mobitab 10,1’’ II (8GB), ζα ελεκεξσζεί ηειεθσληθά (κε θιήζε 

ζηνλ αξηζκφ ηνπ θηλεηνχ πνπ έρεη δειψζεη) γηα ηνλ ηξφπν 

παξαιαβήο ηνπ δψξνπ ηνπ ζην δηάζηεκα 09 – 13/01/2017. 

Θα γίλνπλ ζπλνιηθά 3 πξνζπάζεηεο ηειεθσληθήο 

επηθνηλσλίαο κε θάζε ληθεηή. ε πεξίπησζε πνπ ε 

επηθνηλσλία κε ηνπο ληθεηέο δελ θαηαζηεί εθηθηή, ην δψξν 

παξαγξάθεηαη. Οη ληθεηέο ζα έρνπλ δηθαίσκα παξαιαβήο ηνπ 

δψξνπ ηνπο εληφο 10 εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκέξα ηεο 

ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο. Η απνζηνιή ησλ δψξσλ ζα γίλεη 

ζηελ δηεχζπλζε πνπ ζα δειψζνπλ νη ληθεηέο. Οη ληθεηέο 

ππνρξενχληαη πξηλ ηελ παξαιαβή λα ππνγξάςνπλ ηελ θφξκα 

απνδνρήο ηνπ δψξνπ. 

7. Όια ηα δηαζέζηκα δψξα είλαη ζπγθεθξηκέλα, πξνζσπηθά θαη 

δελ αληαιιάζζνληαη, νχηε δχλαηαη λα δεηεζεί ε αληηθαηάζηαζή 

ηνπο κε άιια ή ε εμαξγχξσζή ηνπο ζε ρξήκα ζε νπνηαδήπνηε 

ηηκή. Ρεηψο δηεπθξηλίδεηαη φηη ηα δψξα πνπ απνθηήζεθαλ ζην 

πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο δελ κεηαβηβάδνληαη ζε ηξίηα 

πξφζσπα, θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο αμηνπνίεζήο ηνπο. 

8. Αλ νπνηνζδήπνηε ληθεηήο αξλεζεί ην δψξν ηνπ, ηφηε ε 

Δηαηξεία απαιιάζζεηαη απφ θάζε ππνρξέσζε απέλαληη ζην 

ληθεηή.  Οπνηνζδήπνηε απφ ηνπο ληθεηέο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην, 

αθφκα θαη απηφ ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ δψξνπ, κπνξεί λα αθπξσζεί 

γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: 

 ζε πεξίπησζε πνπ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, δελ απνδερζεί 

πιήξσο ηνπο παξφληεο φξνπο ζην ζχλνιφ ηνπο, νη νπνίνη 

ζεσξνχληαη φινη νπζηψδεηο 

 ζε πεξίπησζε πνπ ε ζπκκεηνρή ηνπ δελ πιεξνί θάπνηνλ απφ 

ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο 

 ζε πεξίπησζε πνπ θάπνην απφ ηα ζηνηρεία πνπ δήισζε είλαη 

ςεπδή. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 ζε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ν ληθεηήο δελ 

παξνπζηαζζεί ή παξνπζηαζζεί θαζπζηεξεκέλα ζηελ 

αμηνπνίεζε ηνπ δψξνπ.  

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

ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ νλφκαηνο θαη ηεο εηθφλαο ησλ ληθεηψλ 

ζηα ΜΜΔ θαη νη ληθεηέο ζπλαηλνχλ ξεηψο, αλεπηθπιάθησο θαη άλεπ 

αληαιιάγκαηνο θαη παξέρνπλ ηε ζρεηηθή εμνπζηνδφηεζε ζηελ 

Δηαηξεία θαη ζηελ WIND. Δάλ, νη ληθεηέο δελ επηζπκνχλ ηελ ρξήζε 

ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ, κπνξνχλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή λα 

ην δειψζνπλ επηθνηλσλψληαο κε ηελ WIND, ζηελ δηεχζπλζε 

Λ.Κεθηζίαο 66, 151 25 Μαξνχζη, Σ.Κ. 151 25, ηει. 210 6158000, 

ηκήκα Retail Marketing. 

10. Μεηά ηελ εθπλνή ηεο Γηάξθεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ηεο 

δηαλνκήο ησλ Γψξσλ θαηά ηα πξναλαθεξφκελα, θάζε ππνρξέσζε 

ηεο Δηαηξείαο παχεη λα πθίζηαηαη. Η Δηαηξεία δε ζα ππέρεη νχηε ζα 

αλαιάβεη νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε έλαληη ησλ ληθεηψλ πνπ 

αλαδείρζεθαλ. 

11. Η Δηαηξεία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαθνηλψζεη ηα νλφκαηα θαη 

λα δεκνζηεχζεη θσηνγξαθίεο, ερεηηθέο παξαζηάζεηο θαη 

καγλεηνζθνπήζεηο ησλ ληθεηψλ ζηνπο Γηθηπαθνχο ηνπο Σφπνπο, ζε 

νπνηνδήπνηε έληππφ ηνπο θαζψο θαη λα πξνβνχλ ζε δηαθεκηζηηθή 

εθκεηάιιεπζε θάζε ζρεηηθνχ γεγνλφηνο, φπσο ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ 

Γψξνπ θιπ. Οη ληθεηέο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην Πξφγξακκα, 

ζπλαηλνχλ αλεπηθχιαθηα ζηα αλσηέξσ ρσξίο ηελ θαηαβνιή 

νπνηαζδήπνηε ακνηβήο ή απνδεκηψζεσο. Άξλεζε ησλ ληθεηψλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζε ζρεηηθφ δηαθεκηζηηθφ πξφγξακκα ή άιιε 

αλαθνίλσζε ή άξλεζε λα πεξηιεθζεί ην φλνκά ηνπο ζε 
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θαηαρσξήζεηο, εθφζνλ θιεζνχλ γηα ηνχην, λνκηκνπνηεί ηελ Δηαηξεία 

λα αξλεζεί ηε ρνξήγεζε ηνπ ζρεηηθνχ Γψξνπ, ή λα ην αλαθαιέζεη. 

12. Γηα ηελ έγθαηξε ζπκκεηνρή ηνπ ζην Πξφγξακκα φπνηνο είλαη 

θάησ ησλ 18 εηψλ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε 

θαη απνδνρή ηνπ αζθνχληνο ηε γνληθή κέξηκλα. Αλ θάπνηνο απφ ηνπο 

ληθεηέο ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη θάησ ησλ 18 εηψλ, ην δψξν πνπ 

έρεη θεξδίζεη κπνξεί λα ην παξαιάβεη κφλν νη αζθνχληεο ηελ γνληθή 

κέξηκλα απηνχ. 

13. Η ζπκκεηνρή ζην Πξφγξακκα πξνυπνζέηεη θαη ζπλεπάγεηαη ηελ 

αλεπηθχιαθηε απνδνρή ηνπ ζπλφινπ ησλ παξφλησλ αλαιπηηθψλ 

φξσλ, αθφκε θαη αλ απηνί ηξνπνπνηεζνχλ κειινληηθψο. 

Οπνηαδήπνηε δηαθνξά ηπρφλ αλαθχςεη ζρεηηθά κε ην Πξφγξακκα θαη 

ηελ εθαξκνγή ησλ παξφλησλ Αλαιπηηθψλ Όξσλ ζα επηιχεηαη απφ 

ηξηκειή επηηξνπή ηεο απνθιεηζηηθήο επηινγήο ηεο WIND. ε 

νπνηαδήπνηε πεξίπησζε δηθαζηηθήο επίιπζεο ηεο δηαθνξάο αξκφδηα 

νξίδνληαη ηα Γηθαζηήξηα ησλ Αζελψλ θαη εθαξκνζηέν δίθαην ην 

Διιεληθφ. 

14. ΡΗΣΗ ΓΗΛΩΗ- ΤΓΚΑΣΑΘΔΗ - ΑΠΟΓΟΥΗ ΔΚ ΜΔΡΟΤ 

ΣΩΝ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ 

Δλ φςεη ησλ παξαπάλσ αλαθεξνκέλσλ, φινη νη ζπκκεηέρνληεο ζην 

Πξφγξακκα απνδέρνληαη πιήξσο θαη ρσξίο θακία επηθχιαμε ηνπο 

παξφληεο φξνπο. Αλ θάπνηνο δελ απνδέρεηαη ηνπο φξνπο δελ ζα 

πξέπεη λα ζπκκεηέρεη ζην Πξφγξακκα.Δπίζεο φινη νη ζπκκεηέρνληεο 

αλαγλσξίδνπλ, δειψλνπλ θαη απνδέρνληαη ξεηψο θαη αλεπηθχιαθηα 

φηη:  

 Δίλαη κφληκνη θάηνηθνη  ή δηακέλνληεο ζηελ Διιάδα. 

 Σα πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία θαη ν αξηζκφο θηλεηνχ 

ηειεθψλνπ είλαη αθξηβή θαη αιεζή. 

 Δίλαη άλσ ησλ 18 εηψλ 



 
 
 
 
 
 
 
 

 Η πξνζσπηθφηεηά ηνπο δελ πξνζβάιιεηαη νχηε κεηψλεηαη θαζ’ 

νηνλδήπνηε ηξφπν απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζην ελ ιφγσ 

Πξφγξακκα ζην νπνίν ζα κεηέρνπλ κε ηα πξνζσπηθά 

δεδνκέλα ηνπο, φπσο απηά ζα έρνπλ θαηαρσξεζεί εθνπζίσο 

ζηα ζπζηήκαηα ηεο WIND. 

 Ρεηψο ζπλαηλνχλ ζην λα ρξεζηκνπνηήζεη ε δηνξγαλψηξηα 

εηαηξεία «WIND ΔΛΛΑ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ.Β.Δ.», θαη νη 

δηθαηνχρνη (franchisees) θαηαζηεκάησλ WIND, ηα πξνζσπηθά 

ηνπο ζηνηρεία, ηνλ αξηζκφ ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ηνπο θαη ην 

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν/email  (φπσο απηά ζα έρνπλ 

θαηαρσξεζεί εθνπζίσο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο) κε ζθνπφ 

ηελ εμππεξέηεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ηελ πξνψζεζή ηνπ, 

αιιά θαη γηα λα ηνπο ελεκεξψλνπλ γηα κειινληηθέο 

πξνζθνξέο θαη λέα (ηειεθσληθή επαθή, γξαπηά κελχκαηα-

SMS/ Newsletter). 

 Παξέρνπλ ηε ζπγθαηάζεζε θαη εμνπζηνδφηεζε ηνπο, ζηε 

δηνξγαλψηξηα, εηαηξεία «WIND ΔΛΛΑ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ 

Α.Δ.Β.Δ.» γηα ηελ πξνβνιή ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ κέζσ ηνπ έληππνπ θαη ειεθηξνληθνχ 

ηχπνπ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ (internet) θαζ’ φιε ηε δηάξθεηά ηνπ. 

 Παξέρνπλ ηε ζπγθαηάζεζε θαη εμνπζηνδφηεζε γηα ηε 

δηαθεκηζηηθή εθκεηάιιεπζε θάζε ζρεηηθνχ γεγνλφηνο, ρσξίο 

ηελ ππνρξέσζε πξφηεξεο ελεκέξσζεο ή θαηαβνιήο 

απνδεκίσζεο. Η Γηνξγαλψηξηα WIND επίζεο δηαηεξεί ην 

δηθαίσκα δεκνζίεπζεο νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ απφ ηε 

δηαδηθαζία απφδνζεο ησλ δψξσλ.  
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 Παξαηηνχληαη απφ θάζε δηθαζηηθή ή εμψδηθε ελέξγεηα θαηά 

ησλ δηαρεηξηζηψλ θαη ησλ δηνξγαλσηψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζε 

πεξίπησζε πνπ νη ηειεπηαίνη θξίλνπλ φηη θάπνηνο 

ζπλδξνκεηήο πξέπεη λα απνθιεηζηεί απφ ην Πξφγξακκα. Η 

ζπκκεηνρή ηνπο είλαη ζχκθσλε κε ην λφκν 2472/1997 πεξί 

πξνζηαζίαο ηνπ αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη δελ πξνζβάιινπλ πξνζσπηθά 

δεδνκέλα ή ην δηθαίσκα ηεο πξνζσπηθφηεηαο νπνηνπδήπνηε 

ηξίηνπ.Γεζκεχνληαη απφ ηνπο παξφληεο φξνπο θαη ηνπο 

λφκνπο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. 

 

Ο ΔΜΦΑΝΙΘΔΙ                                     Η ΤΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ 

 


