ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Οι 50 Μεγάλοι Νικητές του Διαγωνισµού κερδίζουν από
1 ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΓΚΑΡΑΖ 4 ΟΡΟΦΩΝ HOTWHEELS!

ABOVE ADVERTISING Ε.Π.Ε, ΟΜΗΡIΔΟΥ ΣΚΥΛIΤΣΗ 48, Τ.Κ. 185 32 ΠΕΙΡΑΙAΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1) Στο διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος όσοι διαμένουν στην Ελλάδα & την Κύπρο και
αποδέχονται τους όρους του. 2) Εξαιρούνται και δεν δικαιούνται να συμμετέχουν οι
υπάλληλοι της ΜΑΤΤΕL A.Ε.Β.E., της Oscar Α.Β.Ε.Ε. και της Above Advertising Ε.Π.Ε. καθώς και
οι συγγενείς τους μέχρι (Β΄) βαθμού, οι αντιπρόσωποι των εταιρειών και κάθε τρίτος που
συνδέεται επαγγελματικά με το διαγωνισμό. 3) Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να παράσχουν το
όνομα, την ημερομηνία γέννησης, τη χώρα κατοικίας τους, τον αριθμό τηλεφωνικής
επικοινωνίας και την ηλεκτρονική διεύθυνση τους. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να παράσχουν
μια έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση και έναν έγκυρο αριθμό τηλεφωνικής επικοινωνίας.
4) Έγκυρες θεωρούνται όλες οι φόρμες που έχουν συμπληρωμένα όλα τα πεδία, με σφραγίδα
ταχυδρομείου μέχρι και 15 Απριλίου 2018. 5) Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από την
01/03/2018 μέχρι και 15/04/2018. 6) Κάθε συμμετέχοντας μπορεί να υποβάλλει πολλαπλές
συμμετοχές. 7) Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντος. 8) Δελτία
συμμετοχής μπορείτε να προμηθευτείτε και από το hotwheels.gr. 9) Η κλήρωση θα
πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Above Advertising Ε.Π.Ε. Ομηρίδου Σκυλίτση 48, Τ.Κ. 185 32
Πειραιάς, την 02/05/2018 και ώρα 10:00 π.μ. παρουσία συμβολαιογράφου. 10) Oι 50 μεγάλοι
τυχεροί που θα αναδειχτουν, κατόπιν κλήρωσης, θα κερδίσουν απο 1 τεμαχιο του κωδικού
CMP80 HW ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΓΚΑΡΑΖ 4 ΟΡΟΦΩΝ. 11) Άλλοι 300 νικητές, κατόπιν κλήρωσης, θα
κερδίσουν δώρα Hot-Wheels. Oι 100 πρώτοι θα κερδίσουν από 1 ΗΟΤWHEELS ΣΕΤ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
ΑΓΩΝΩΝ (Κωδικός Προϊόντος CKJ08) και οι επόμενοι 200 από 1 σοκολάτα Oscar των 100γρ. Τα
σετ παιχνιδιού Hot Wheels είναι προσφορά της εταιρείας MATTEL ΑΕΒΕ και οι σοκολάτες
προσφορά της εταιρείας Oscar Α.Β.Ε.Ε. 12) Οι νικητές θα ενημερωθούν σχετικά τηλεφωνικώς
και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι την 01/06/2018. 13) Θα ληφθεί κάθε δυνατή
μέριμνα για την επικοινωνία με τους νικητές, ωστόσο αν αυτή δεν επιτευχθεί εντός 10 ημερών,
η Above Advertising Ε.Π.Ε. επιφυλάσσει το δικαίωμα να ανακαλέσει και να διαθέσει το δώρο
σε άλλον συμμετέχοντα την ημερομηνία αυτή. Οι νέοι νικητές θα ενημερωθούν την 8/7/2018.
14) Τα δώρα δεν εξαργυρώνονται ούτε ανταλλάσσονται με άλλα. 15) Τα δώρα ισχύουν μόνο
για το νικητή και δεν μεταβιβάζονται. 16) Οι νικητές που ανακοινώνονται είναι οριστικοί.
17) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς με την εταιρία Above
Advertising Ε.Π.Ε. στο τηλέφωνο 210-4220200 για να μάθουν λεπτομέρειες για το διαγωνισμό.
18) Η Above Advertising Ε.Π.Ε. δικαιούται να ματαιώσει το διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους
όρους του ή να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες και προθεσμίες για σπουδαίο λόγο.
19) Η Above Advertising Ε.Π.Ε. διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές εφόσον δεν
πληρούν τους όρους του παρόντος. 20) Η Mattel ΑΕΒΕ, η Oscar Α.Β.Ε.Ε και η Above Advertising
Ε.Π.Ε. δεν φέρουν καμία ευθύνη για περιεχόμενο το οποίο χάθηκε, καθυστέρησε, εστάλη σε
λανθασμένη διεύθυνση ή δεν ολοκληρώθηκε ή δεν μπορεί να παραδοθεί για οποιονδήποτε
τεχνικό λόγο. 21) Τα στοιχεία των διαγωνιζομένων χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό του
παρόντος διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1977 περί προστασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 22) Η συμμετοχή στο διαγωνισμό και στην κλήρωση
προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων. 23) Οι όροι και οι προϋποθέσεις του
διαγωνισμού αυτού θα πρέπει να ερμηνεύονται με βάση το Ελληνικό Δίκαιο και ορίζονται
αποκλειστικά αρμόδια τα Δικαστήρια των Αθηνών.

