
Όροι Διαγωνισμού  

«Έλα, Παίξε, Κέρδισε! Ζήσε ένα τριήμερο Mall…ες σου τις αισθήσεις» 

Η εταιρεία «DIXONS SOUTH - EAST EUROPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» με 

έδρα τη Μεταμόρφωση Αττικής, 14ο χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας και Σπηλιάς 2 

(εφεξής καλουμένη χάριν συντομίας«DIXONS SOUTH - EAST EUROPE Α.Ε.Β.Ε.» ή 

«Διοργανώτρια»), με τη συνεργασία της διαφημιστικής εταιρείας με την επωνυμία «THE 

NEWTONS LABORATORY Α.Ε» (εφεξής «THE NEWTONS») με έδρα το Χαλάνδρι Αττικής, οδός 

Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 57, (από κοινού αναφερόμενες και ως «Οι Εταιρείες»), 

διοργανώνουν προωθητική ενέργεια στις 18-20 Οκτωβρίου 2018 με τίτλο «Έλα, Παίξε, 

Κέρδισε! Ζήσε ένα τριήμερο Mall…ες σου τις αισθήσεις» στο πλαίσιο των εγκαινίων του νέου 

καταστήματος Κωτσόβολος στο The Mall Athens και της εν γένει προώθησης των προϊόντων 

και υπηρεσιών της Διοργανώτριας. Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, όλοι οι συμμετέχοντες 

αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους ακόλουθους όρους:  

 

1. Δικαίωμα Συμμετοχής – Προϋποθέσεις  

1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο 

έτος της ηλικίας τους, είναι κάτοικοι Ελλάδος και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. 

Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι και εκπρόσωποι των εταιρειών «DIXONS SOUTH - EAST EUROPE 

Α.Ε.Β.Ε.» και «THE NEWTONS LABORATORY Α.Ε» και των συνδεδεμένων με αυτές 

επιχειρήσεων, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, οι σύζυγοί τους ή οποιοσδήποτε 

άλλος σχετίζεται επαγγελματικά με την εν λόγω προωθητική ενέργεια.  

1.2. Για τη συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια δεν απαιτείται η αγορά 

προϊόντων από τη Διοργανώτρια ή η με οποιονδήποτε τρόπο από μεριάς των συμμετεχόντων 

διακινδύνευσης κάποιου χρηματικού ποσού με σκοπό το κέρδος.  

 

2. Τόπος - Διάρκεια  

2.1. Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι θα βρεθούν στο κατάστημα της Διοργανώτριας με το 

εμπορικό σήμα «Κωτσόβολος» στο The Mall Athens (εφεξής το «Κατάστημα») θα έχουν τη 

δυνατότητα, κατά τα κατωτέρω χρονικά διαστήματα, και κατά τη διαδικασία που 

περιγράφεται στους παρόντες όρους να συμμετέχουν στις έξι (6) κληρώσεις, που θα 

πραγματοποιηθούν από τη Διοργανώτρια τη Δευτέρα 22.10 και να κερδίσουν ένα από τα 

δώρα του Διαγωνισμού που περιγράφονται στους παρόντες όρους.  



2.2. Η διάρκεια της εν λόγω προωθητικής ενέργειας αρχίζει την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 

2018 και ώρα 17:00 π.μ. και λήγει το Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 20.00.  

2.3. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που θα πραγματοποιηθούν εντός των χρονικών 

ορίων της προωθητικής ενέργειας και μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης της ως άνω 

προωθητικής ενέργειας, καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή.  

2.4. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να περιορίσει ή 

παρατείνει τη διάρκεια διεξαγωγής της προωθητικής ενέργειας, με τροποποίηση των 

παρόντων όρων. Η τροποποίηση αυτή θα ισχύει αυτοδικαίως από την δημοσίευσή της στην 

σελίδα της προωθητικής ενέργειας.  

2.5. Συμμετοχές που θα πραγματοποιηθούν μετά τη λήξη της αρχικής ή/και συντμηθείσας 

ή/και παραταθείσας ως ανωτέρω προθεσμίας συμμετοχής στην παρούσα προωθητική 

ενέργεια, σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες, ανίσχυρες και δεν 

επιφέρουν κανένα πλέον αποτέλεσμα έναντι οποιουδήποτε ενώ δεν δημιουργούν κανενός 

είδος δικαίωμα υπέρ του συμμετέχοντος.  

 

3. Συμμετοχή στην ενέργεια  

Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να λάβει μέρος στην εν λόγω προωθητική ενέργεια με μια 

συμμετοχή. Με την επιφύλαξη των παρόντων όρων οι ενδιαφερόμενοι που θα βρίσκονται 

στο Κατάστημα κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της Ενέργειας θα μπορούν να λάβουν 

μέρος στο διαγωνισμό. Ως δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό ορίζεται το ηλεκτρονικό 

δελτίο συμμετοχής το οποίο θα προσφέρεται από τη Διοργανώτρια στο Κατάστημα, κατά τη 

Διάρκεια του Διαγωνισμού (εφεξής το «Δελτίο Συμμετοχής»), σε όποιον από τους 

παρευρισκόμενους επιθυμεί να συμμετέχει στην ενέργεια και στο οποίο θα πρέπει να 

συμπληρωθούν αναλυτικά και πλήρη τα στοιχεία του εκάστοτε συμμετέχοντα (όνομα, 

επώνυμο, κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail)) 

και να τεθεί η υπογραφή του καθώς και αποδοχή εκ μέρους του δήλωσης περί 

ανεπιφύλακτης αποδοχής των παρόντων όρων (εφεξής ο «Συμμετέχων»). Την ευθύνη και τον 

έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης των ανωτέρω στοιχείων στο Δελτίο Συμμετοχής φέρει 

αποκλειστικά ο Συμμετέχων.  Σε περίπτωση δε που σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού 

διαπιστωθεί ελλιπής ή ανακριβής ή εσφαλμένη αναγραφή των ανωτέρω στοιχείων επί του 

Δελτίου Συμμετοχής, είτε του τυχερού νικητή είτε των κατά τα κατωτέρω επιλαχόντων, αυτό 

θα συνεπάγεται αυτόματα την έκπτωση του εν λόγω Συμμετέχοντος από το δικαίωμα 

συμμετοχής του στην κλήρωση, η συμμετοχή του δεν θα λαμβάνεται υπόψη και θα 

κληρώνεται άλλο δελτίο.   



4. Δώρα  

Τα προσφερόμενα δώρα είναι:  

1. 171245 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ – ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ HOOVER WDWT 4138AHC-S  
2. 185510 ΦΟΥΡΝΟΣ HOOVER HOZ3150 INOX & 185511  ΕΣΤΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΗ HOOVER 

HH64FC INOX 
3. 179105 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ SONY WH1000XM2 BLACK 
4. 188351 TV LED 55' SAMSUNG UE55NU7022 
5. 190477 Bosch BCS1TOPNC Unlimited Σκούπα Stick Επαναφορτιζόμενη 
6. Ομοίωμα AVATAR 

 

Τα δώρα που θα διατεθούν από τη Διοργανώτρια στα πλαίσια της παρούσας προωθητικής 

ενέργειας, είναι ορισμένα ως ανωτέρω και αποκλείεται η ανταλλαγή τους με άλλα δώρα ή η 

εξαργύρωσή τους με μετρητά. Επίσης, τα δώρα είναι προσωπικά και αμεταβίβαστα. Σε 

περίπτωση μη διαθεσιμότητας των Δώρων, όπως αυτά περιγράφονται ανωτέρω, η 

Διοργανώτρια δικαιούται να προσφέρει εναλλακτικά δώρα/ίδιας αξίας με τα Δώρα. Σε 

περίπτωση συνδρομής λόγω ανωτέρας βίας, λόγων ασφαλείας ή άλλων περιστάσεων εκτός 

του ελέγχου των «εταιρειών» ή τρίτων η «Διοργανώτρια» δύναται και δικαιούται να ΜΗΝ 

προσφέρει το Δώρο, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται 

σε προσφορά εναλλακτικού δώρου οποιασδήποτε μορφής και αξίας. Οι «Εταιρείες» δεν 

φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε 

ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε 

προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, την χρήση των Δώρων ή για 

οποιαδήποτε άλλη αιτία. Οι «Εταιρείες» δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στα Δώρα 

ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία και δεν υπέχουν ούτε αναλαμβάνουν οποιαδήποτε 

υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων ή/και του νικητή. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της 

προωθητικής ενέργειας και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε 

υποχρέωση των εταιρειών παύει να υφίσταται.  

 

5. Ανάδειξη Νικητών 

5.1. Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει τη Δευτέρα 22.10 ενώπιον Τριμελούς Επιτροπής, και  

της συμβολαιογράφου Αθηνών Αθηνά Πωβαρέτου του (οδός Δημοκρίτου αρ. 6, τηλ 210-

3612332)στα κεντρικά γραφεία της THE NEWTONS, που έχει αναλάβει την διαφημιστική 

προώθηση της παρούσας προωθητικής ενέργειας (Χαλάνδρι Αττικής, οδός Εθνικής 

Αντιστάσεως αρ. 57) κατόπιν συλλογής των ονοματεπώνυμων των χρηστών που έχουν 

αναρτήσει σχόλιο/ απάντηση σύμφωνα με τους παραπάνω όρους και μέσω ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας παραγωγής τυχαίων κωδικών (ηλεκτρονική κλήρωση). Οι «Εταιρείες» 

δικαιούνται να ματαιώσουν την κλήρωση ή να μεταβάλουν την ημερομηνία διεξαγωγής της. 



Η ανωτέρω ηλεκτρονική κλήρωση, θα αναδείξει έξι (6) νικητές και τρεις (3) επιλαχόντες σε 

περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία με αυτούς ή δεν 

αποδεχθούν τα δώρα τους. Τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν στο παρακάτω url, στην 

ενότητα events https://promo.kotsovolos.gr/the-mall-athens/ και οι νικητές θα 

ενημερωθούν για την ανάδειξή τους. 

5.2. Κάθε νικητής θα ενημερώνεται για την ανάδειξή του ως νικητή της συγκεκριμένης 

κλήρωσης, τηλεφωνικά στο κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας και e-mail, που θα έχει δηλώσει 

στο Δελτίο Συμμετοχής. Στη συνέχεια θα ενημερωθεί και πάλι μέσω του κινητού του 

τηλεφώνου για τις λεπτομέρειες παραλαβής του Δώρου. Ο νικητής θα παραλάβει το δώρο 

του από το Κατάστημα ή με παράδοση στο σημείο που θα υποδείξει ο ίδιος,  μετά από 

συνεννόηση με την Διοργανώτρια και με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή του εν 

ισχύ διαβατηρίου του. Σε περίπτωση πληρεξουσίου για την παράδοση του Δώρου, απαιτείται 

η επίδειξη εξουσιοδότησης από τον νικητή προς τον πληρεξούσιο, με ρητή αναφορά στα 

πλήρη στοιχεία του  πληρεξουσίου κι αναγραφή και του αριθμού δελτίου ταυτότητας αυτού 

και θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του νικητή από Δημόσια Αρχή. Ο πληρεξούσιος θα 

πρέπει επίσης να επιδείξει την αστυνομική του ταυτότητά ή εν ισχύ διαβατήριο για την 

παραλαβή του Δώρου για λογαριασμό του νικητή. Αν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με 

τους νικητές για οποιονδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Διοργανώτριας 

μέχρι την ημέρα που προβλέπεται από τους παρόντες όρους, η Διοργανώτρια απαλλάσσεται 

από κάθε υποχρέωση απέναντι στους συγκεκριμένους νικητές και η Διοργανώτρια διατηρεί 

το δικαίωμα να διαθέσει κατά την διακριτική της ευχέρεια το/α δώρο/α που δεν 

αναζητήθηκε/αν και / ή δεν παραλήφθηκε/αν έγκαιρα από το/ους νικητή/ες, οπότε και 

απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στον/ους αντίστοιχο/ους νικητή/ες.  

5.3. Σε κάθε περίπτωση οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο - ακόμα και 

κατά το στάδιο της απόδοσης των δώρων - μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε 

περίπτωση που δεν πληροί τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι 

ουσιώδεις, (β) λόγω κωλύματος βάσει των παρόντων όρων, (γ) σε περίπτωση που για 

οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του εντός των προκαθορισμένων 

προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους και (δ) αν δεν εμφανίσει νόμιμο έγγραφο 

που να αποδεικνύει την ταυτότητα του και την ηλικία του κατά την παραλαβή του Δώρου.  

 

  

https://promo.kotsovolos.gr/the-mall-athens/


6. Προσωπικά δεδομένα –Δήλωση συγκατάθεσης  

Με την συμπλήρωση του Δελτίου Συμμετοχής, οι συμμετέχοντες δηλώνουν την κατανόηση 

των παρόντων όρων στο σύνολό τους και παρέχουν τη ρητή και σαφή τους συγκατάθεση, 

κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός Προστασίας 

Δεδομένων), όπως ισχύει, για τη συλλογή των προσωπικών τους δεδομένων και την 

επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής του προγράμματος, δηλαδή για τους σκοπούς 

1. της διοργάνωσης και ολοκλήρωσης της κλήρωσης και 2. της ενημέρωσης και επικοινωνίας 

με τους συμμετέχοντες και ιδίως τους νικητές του διαγωνισμού, αποκλειστικά σχετικά με το 

πρόγραμμα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των 

συμμετεχόντων αποκλειστικά και μόνο για τους ανωτέρω σκοπούς του προγράμματος. Τα 

προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους και δεν 

διαβιβάζονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Τα προσωπικά δεδομένα των 

νικητών θα τηρούνται μέχρι την παράδοση του Δώρου κατά τα ανωτέρω. Μετά δε την 

παράδοση του Δώρου, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, τα σχετικά 

στοιχεία θα καταστρέφονται. Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των 

συμμετεχόντων είναι η Διοργανώτρια και επεξεργάζεται μόνο δεδομένα που αφορούν σε 

στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. τηλέφωνο) και προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων (π.χ. 

ονοματεπώνυμο, τοποθεσία).  Κάθε συμμετέχων έχει το δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης, 

διόρθωσης, αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του και 

φορητότητας, όπως προβλέπονται στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Για την 

άσκηση των δικαιωμάτων του ο συμμετέχων μπορεί να επικοινωνεί με την Διοργανώτρια 

Εταιρεία στα στοιχεία επικοινωνίας που τίθενται κατωτέρω. Οποιαδήποτε στιγμή ο 

συμμετέχων μπορεί να ανακαλέσει ελεύθερα τη συγκατάθεσή του και να ζητήσει διαγραφή 

των προσωπικών του δεδομένων.  Για την  ανάκληση της συγκατάθεσής του, την άσκηση των 

λοιπών δικαιωμάτων που προβλέπονται από την νομοθεσία για την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων καθώς και για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά στην παρούσα 

συγκατάθεση, ο συμμετέχων μπορεί ν’ απευθυνθεί στην Διοργανώτρια χρησιμοποιώντας τα 

ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: 

DIXONS SOUTH - EAST EUROPE Α.Ε.Β.Ε (PersonalData@kotsovolos.gr, ή με ταχυδρομική 

επιστολή στη διεύθυνση 14ο χλμ. Αθηνών Λαμίας και Σπηλιάς 1, Μεταμόρφωση Αττικής, 

14452).  Η Διοργανώτρια δεσμεύεται να τηρεί το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων 

κατά την επεξεργασία αυτών και έχει λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα 

για την πρόληψη παραβίασης των προσωπικών δεδομένων, τα οποία αφορούν αποκλειστικά 

στην ίδια.  

mailto:PersonalData@kotsovolos.gr


 

7. Τροποποίηση Όρων  

Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να μεταβάλλει τους παρόντες όρους, 

να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά της παρούσας προωθητικής ενέργειας ή να την 

ανακαλέσει με προηγούμενη ανακοίνωσή της με κάθε πρόσφορο προς τούτο μέσο, επίσης 

δε να αντικαταστήσει τα δώρα με άλλα ίσης αξίας κατά την κρίση της και εν γένει να 

τροποποιεί κάθε όρο της προωθητικής ενέργειας με έγκαιρη ενημέρωση των συμμετεχόντων 

με ανακοίνωση μέσω της σελίδας https://www.facebook.com/Kotsovolos ή με σχετική 

ανακοίνωση κατά την διάρκεια της προωθητικής ενέργειας στο The Mall Athens.  

 

8. Αποποίηση Ευθύνης Διοργανώτριας  

Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες αγνοήσουν 

τους όρους και οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι θα αποζημιώσουν πλήρως τη 

Διοργανώτρια έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων από οποιονδήποτε τρίτο που προκύπτουν 

από οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των όρων.  

 

9. Αποδοχή των όρων – Συναίνεση  

Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται την 

ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του παρόντος και τη συνακόλουθη παραίτηση από 

κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας.  

 

10. Δικαιοδοσία - Εφαρμοστέο Δίκαιο  

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με την παρούσα προωθητική ενέργεια θα 

παραπέμπεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια των Αθηνών και θα εφαρμόζεται το Ελληνικό 

Δίκαιο.  

 

11. Δημοσιότητα  

Οι όροι συμμετοχής έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνών Αθηνά Πωβαρέτου του 

Κων/νου (Δημοκρίτου αρ. 6, Αθήνα, τηλ. 2103612332) Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος 

επιθυμεί ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του 

ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος. Επιπλέον, οι παρόντες όροι θα είναι 

ανηρτημένοι καθ’ όλη τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας στη σελίδα που διατηρεί η 

Διοργανώτρια στον διαδικτυακό τόπο https://www.facebook.com/Kotsovolos  

https://www.facebook.com/Kotsovolos
https://www.facebook.com/Kotsovolos

