
ΟΡΟΙ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Η  ανώνυμη  εταιρία  με  την  επωνυμία  «INTERNATIONAL  RADIO  NETWORKS          
AΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»,  (εφεξής  ο  «DEEJAY»  ή  ο          
«σταθμός»),  ΑΦΜ  082323798,  Δ.Ο.Υ.  ΦΑΕ  Αθηνών,  που  εδρεύει  στο  Μαρούσι           
Αττικής,  Λ.  Κηφισίας  40,  όπως  νόμιμα  εκπροσωπείται  από  τον  κ.  Νικόλαο            
Πανόπουλο,  διοργανώνει  τον  διαγωνισμό  με  τίτλο  « Ο  ΦΑΚΕΛΟΣ »  (εφεξής  «Ο           
Διαγωνισμός»).   

Σκοπός  των  παρόντων  αναλυτικών  όρων  (εφεξής  οι  «Όροι»)  είναι  ο  καθορισμός            
των  προϋποθέσεων  συμμετοχής  στον  Διαγωνισμό  κάθε  ενδιαφερόμενου,  της         
διαδικασίας   διεξαγωγής   και   της   ανάδειξης   νικητή   στο   πλαίσιο   αυτού.  

1. Δικαίωμα   συμμετοχής   –   Αποκλειόμενα   πρόσωπα .   

1.1. Δικαίωμα  συμμετοχής  στον  Διαγωνισμό  έχουν  όσοι  έχουν  συμπληρώσει         
το   18 ο  έτος   της   ηλικίας   τους   και   είναι   πλήρως   δικαιοπρακτικά   ικανοί.   

1.2. Κάθε  ενδιαφερόμενος  έχει  δικαίωμα  απεριόριστων  συμμετοχών,  υπό  τον         
όρο   τήρησης   των   κατωτέρω   προϋποθέσεων.   

1.3. Για  τους  συμμετέχοντες  στο  Διαγωνισμό  δυνάμει  του  παρόντος  όρου,          
νόμιμος  δικαιούχος  οποιουδήποτε  δώρου  σε  περίπτωση  επιτυχίας  είναι  μόνον          
το  πρόσωπο  του  οποίου  τα  στοιχεία  θα  δηλωθούν  κατά  την  επικοινωνία  του             
προς  συμμετοχή  στον  Διαγωνισμό  συμπληρωθούν  στην  κατάσταση  συλλογής         
στοιχείων   και   θα   αναδειχθεί   νικητής   κατά   τα   προβλεπόμενα   κατωτέρω.   

1.4. Με  την  συμμετοχή  στο  Διαγωνισμό,  ο  ενδιαφερόμενος  αποδέχεται  τους          
παρόντες  όρους  και  συναινεί  ρητά  α.  στην  αποστολή  σε  αυτόν  e-mails  με             
ενημερωτικό  και  διαφημιστικό  χαρακτήρα  από  τους  διαδικτυακούς  τόπους  των          
οποίων  έχει  την  εμπορική  εκμετάλλευση  η  διοργανώτρια  εταιρεία  ή          
συνδεδεμένες  με  αυτή  εταιρείες,  β.  στη  διαφημιστική  εκμετάλλευση  της          
ενέργειας  και  γ.  στην  επεξεργασία  των  προσωπικών  του  δεδομένων  ως           
αναλυτικά   πιο   κάτω   παρατίθεται.  

1.5. Δικαίωμα  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό  δεν  έχουν  εργαζόμενοι  του         
«DEEJAY»  και  των  συνδεδεμένων  με  αυτόν  εταιρειών  και  οι  εργαζόμενοι  των            
εταιρειών  –  χορηγών  του  Διαγωνισμού,  οι  οποίες  παρατίθενται  στο  τέλος  των            
παρόντων  Όρων  υπό  την  επικεφαλίδα  «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ΧΟΡΗΓΩΝ»  (καθώς  και  κάθε           



άλλης  εταιρείας  –  χορηγού  ήθελε  προστεθεί  σε  αυτές)  και  των  συνδεδεμένων  με             
αυτές  εταιρειών  καθώς  και  όσοι  συνδέονται  με  αυτούς  με  συγγένεια  έως  και  β΄              
βαθμού   καθώς   και   οι   σύζυγοι   αυτών.  

2. Διάρκεια   του   διαγωνισμού  

2.1. Ο  Διαγωνισμός  θα  διαρκέσει  από  τις  27.01.2020  ως  και  τις  29.05.2020            
και  θα  διεξάγεται  από  Δευτέρα  έως  Παρασκευή  στις  ώρες  μετάδοσης  της            
ραδιοφωνικής  εκπομπής  «Breakfast  στα  FM»  (εφεξής  η  « Εκπομπή »)  η  οποία           
μεταδίδεται  καθημερινά  από  Δευτέρα  έως  Παρασκευή  από  τις  07.00  ως  τις            
10.00  σε  χρόνο  που  καθημερινά  κατά  την  ανέλεγκτη  κρίση  του  θα  επιλέγει  ο              
παρουσιαστής   της   Εκπομπής   Μιχάλης   Τσαουσόπουλος.   

2.2. Ο  «DEEJAY»  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  τροποποιήσει,  ήτοι  να  μειώσει  ή  να             
επεκτείνει  τη  διάρκεια  του  διαγωνισμού  κατά  την  ανέλεγκτη  και  απεριόριστη           
βούλησή  του  με  την  τροποποίηση  των  παρόντων  όρων  που  θα  δημοσιευθεί            
γνωστοποιηθεί  ως  και  οι  παρόντες  όροι,  ήτοι  μέσω  της  ιστοσελίδας  του            
«DEEJAY»,  h�p://www.athensdeejay.gr,  η  δε  τροποποίηση  θα  ισχύει  από  τη          
στιγμή   της   δημοσίευσής   της.   

3. Περιγραφή   διαγωνισμού   

3.1. Δικαίωμα  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό  έχουν  όσοι  ακροατές  της         
Εκπομπής  εκδηλώσουν  τη  βούληση  να  μετάσχουν  σε  αυτόν  καλώντας  στο           
τηλεφωνικό  κέντρο  του  σταθμού  με  αριθμό  τηλεφωνικής  σύνδεσης         
210.6146997.  

Ρητά  δηλώνεται  ότι  η  τηλεφωνική  κλήση  χρεώνεται  με  τις  τρέχουσες  τιμές  του             
παρόχου  του  κάθε  φορά  καλούντος  ακροατή,  ήτοι  δεν  υφίσταται  χρέωση           
συμμετοχής   στο   παιχνίδι.   

3.2. Καθημερινά  κατά  τη  διάρκεια  της  Εκπομπής  ο  Μιχάλης  Τσαουσόπουλος          
κρατώντας  στα  χέρια  του  έναν  κλειστό  και  σφραγισμένο  φάκελο  προσκαλεί  τους            
ακροατές  να  τηλεφωνήσουν  στο  τηλεφωνικό  κέντρο  του  σταθμού  δηλώνοντας          
ότι   ο   πρώτος   που   θα   καλέσει   θα   είναι   ο   παίκτης   της   ημέρας.   

Ο   Διαγωνισμός   διεξάγεται   σε   δύο   φάσεις,   ήτοι :  

3.2.1. Ο  Μιχάλης  Τσαουσόπουλος  αρχίζει  το  παιχνίδι  με  τον  ακροατή  που           
τηλεφωνεί  θέτοντάς  του  τρεις  ερωτήσεις  γενικών  γνώσεων  δίδοντας  στον          



ακροατή  χρόνο  είκοσι  δευτερολέπτων  για  να  απαντήσει  σε  κάθε  ερώτηση.  Σε            
περίπτωση  που  ο  ακροατής  απαντήσει  σωστά  και  στις  τρεις  ερωτήσεις,  του            
ανακοινώνεται  ότι  κέρδισε  το  δικαίωμα  στο  περιεχόμενο  του  φακέλου.  Σε           
περίπτωση  που  ο  ακροατής  απαντήσει  εσφαλμένα,  η  ορθή  απάντηση          
ανακοινώνεται   άμεσα   από   τον   παρουσιαστή.  

3.2.2. Στη  δεύτερη  φάση  του  Διαγωνισμού,  ο  Μιχάλης  Τσαουσόπουλος         
διαπραγματεύεται  με  τον  ακροατή  που  έχει  κερδίσει  το  περιεχόμενο  του           
φακέλου  εναλλακτικές  προσφορές  για  να  παραιτηθεί  από  αυτόν.  Προσπαθεί,          
δηλαδή,  να  τον  δελεάσει  να  δεχθεί  αντιπροσφορά  (οικονομική  ή  εναλλακτικό           
δώρο)   παραιτούμενος   από   το   περιεχόμενο   του   φακέλου.   

Εάν  ο  ακροατής  επιμείνει  στο  δικαίωμά  του  να  ανοίξει  τον  φάκελο,  αυτός             
ανοίγεται  και  ανακοινώνεται  στον  ακροατή  το  δώρο  που  κέρδισε  και  το  οποίο             
μπορεί  να  είναι  μικρό  ή  μεγάλο,  περιεχόμενο  στον  κατάλογο  που  δημοσιεύεται            
στο   τέλος   των   παρόντων   όρων   υπό   την   επικεφαλίδα   «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ   ΔΩΡΩΝ».   

Εάν  ο  ακροατής  αποδεχθεί  την  αντιπροσφορά  του  παρέχεται  το  δώρο  που            
επέλεξε  και  ο  φάκελος  ανοίγεται  και  ανακοινώνεται  στον  ακροατή  το  δώρο  που             
απώλεσε.  Το  δώρο  που  απολέσθηκε  επαναπροστίθεται  στα  προς  διάθεση          
τέτοια.  

Για  την  πιστοποίηση  της  εγκυρότητας  της  διαδικασίας,  τη  στιγμή  του  ανοίγματος            
του  φακέλου,  ο  Μιχάλης  Τσαουσόπουλος  θα  ενεργεί  ζωντανή  μετάδοση  μέσω           
των  λογαριασμών  του  DEEJAY  στα  social  media  facebook  και  instagram,           
www.facebook.com/athensdeejay  και   
www.instagram.com/athensdeejay .  Με  τον  τρόπο  αυτό  θα  πιστοποιείται  το         
περιεχόμενο  του  φακέλου,  τα  δε  βιντεοσκοπημένα  στιγμιότυπα  θα  παραμείνουν          
διαθέσιμα  στο  κοινό  για  προβολή  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  του  Διαγωνισμού  στην             
ιστοσελίδα   του   DEEJAY.  

4. Δώρα.    

4.1. Οι  νικητές  του  Διαγωνισμού  διεκδικούν  τα  Δώρα  που  αναλυτικά          
καταγράφονται  στο  τέλος  των  παρόντων  όρων  ως  «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ΔΩΡΩΝ»  ή  τα            
τυχόν  ποσά  που  θα  επιλέξουν  στη  διαδικασία  των  αντιπροσφορών  με  τον            
Μιχάλη   Τσαουσόπουλο.   

http://www.facebook.com/athensdeejay
http://www.instagram.com/athensdeejay


4.2. Ο  κάθε  νικητής  θα  λάβει  το  δώρο  που  θα  κερδίσει  ως  περιγράφεται             
κατωτέρω   και   αποκλείεται   η   μεταβίβαση   η   ανταλλαγή   ή   η   εξαργύρωσή   του.  

4.3. Ειδικά   για   τα   προσφερόμενα   ταξίδια   και   αυτοκίνητο   ο   DEEJAY:  

4.3.1. Έχει  πλήρως  καλύψει  και  καταβάλει  την  αξία  του  κάθε  ταξιδιού,           
συμπεριλαμβανομένου   του   Φ.Π.Α.   και   των   πάσης   φύσεως   φόρων.  

4.3.2. Έχει  πλήρως  καλύψει  και  καταβάλει  στην  πωλήτρια  εταιρεία  την  αξία  του            
Αυτοκινήτου  συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.  και  του  τέλους  ταξινόμησής  του.          
Σε  αυτήν  δεν  περιλαμβάνονται  τα  μεταφορικά,  τα  έξοδα  PDI,  καθώς  και  το             
κόστος  των  τελών  κυκλοφορίας  (συνολικής  αξίας  κατ’  εκτίμηση  490  ευρώ)  που            
βαρύνουν  το  νικητή  και  η  καταβολή  των  οποίων  αποτελεί  προϋπόθεση  για  την             
παραλαβή   του   δώρου   ενώ   η   μη   καταβολή   τους   συνιστά   λόγο   αποκλεισμού   του.   

5. Ειδοποίηση   νικητών   –   Τύχη   δώρου   σε   περίπτωση   αποκλεισμού.   

5.1. Μετά  την  ανάδειξη  του  κάθε  νικητή,  εκείνος  θα  καλείται  από  υπεύθυνο            
του  σταθμού  να  γνωστοποιήσει  τα  αναγκαία  στοιχεία  επικοινωνίας  του          
προκειμένου  να  ολοκληρωθεί  η  διαδικασία  παραλαβής  του  δώρου.  Στο  νικητή           
ανακοινώνονται  τα  αναγκαία  κάθε  φορά  δικαιολογητικά  που  πρέπει  να          
προσκομίσει   για   να   του   παραδοθεί   –   μεταβιβαστεί   το   δώρο.   

Οι  νικητές  που  διαμένουν  εντός  Αττικής  υποχρεούνται  να  παραλαμβάνουν  τα           
δώρα   τους   από   τις   εγκαταστάσεις   του   Σταθμού.   

Ειδικά  για  τους  νικητές  που  διαμένουν  εκτός  Αττικής,  ο  «DEEJAY»  θα  αποστέλλει             
τα  δώρα  ταχυδρομικώς  (μέσω  εταιρείας  courier)  από  την  οποία  θα  γίνεται  και  η              
πιστοποίηση   των   στοιχείων   του   νικητή.   

Το  όνομα  του  εκάστοτε  νικητή  καθώς  και  το  δώρο  που  έχει  κερδίσει  θα              
γνωστοποιείται  από  το  «DEEJAY»  στην  ιστοσελίδα  του  σταθμού,  στις  επίσημες           
σελίδες  του  σταθμού  στις  ιστοσελίδες  «facebook»  και  «instagram»  καθώς  και           
στις   ραδιοφωνικές   εκπομπές   του.  

5.2. Σε  περίπτωση  που  δεν  επιτευχθεί  η  επικοινωνία  με  νικητή  για           
οποιονδήποτε  λόγο  (υποβολή  λανθασμένων  στοιχείων  κατά  τη  συμπλήρωση  της          
φόρμας  συμμετοχής,  αδιαφορία,  απουσία  του  νικητή  κτλ)  εντός  τριών          
εργάσιμων  ημερών,  ο  νικητής  θα  χάνει  κάθε  δικαίωμα  επί  του  δώρου.  Πέραν  της              
προθεσμίας  αυτής  ο  κάθε  νικητής  θα  χάνει  κάθε  δικαίωμα  επί  του  δώρου  και  το               



δώρο  θα  μείνει  αδιάθετο,  ο  δε  «DEEJAY»  απαλλάσσεται  από  την  υποχρέωση  να             
διαθέσει  το  δώρο  στον  νικητή  και  δύναται  να  διαθέσει  αυτό  κατά  την  ανέλεγκτη              
διακριτική   του   ευχέρεια.  

5.3. Ο  «DEEJAY»  υποχρεούται  πριν  την  απόδοση  του  Δώρου  να  προβεί  σε            
επαλήθευση  των  στοιχείων  του  Νικητή  και/ή  τυχόν  πληρεξουσίου  του.  Σε           
περίπτωση  που  το  πρόσωπο  που  θα  αναδειχθεί  νικητής  του  διαγωνισμού  έχει            
δηλώσει  λανθασμένα  ή  ανακριβή  στοιχεία  κατά  τη  συμπλήρωση  της  φόρμας           
συμμετοχής,  η  Εταιρεία  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  αρνηθεί  τη  χορήγηση  του            
δώρου.  

5.4. Στην  περίπτωση  που  κάποιος  συμμετέχων  ανήκει  στα  αποκλειόμενα          
κατά  τον  όρο  1.5  πρόσωπα  και  ανακηρυχθεί  νικητής  ή  σε  περίπτωση  που             
αναδειχθεί  νικητής  ανήλικος  ή  σε  περίπτωση  που  ο  νικητής  δεν  ανταποκριθεί            
στην  πρόσκληση  εντός  των  πιο  πάνω  προθεσμιών,  το  δώρο  θα  παραμένει            
αδιάθετο.  

5.5. Η  υλική  παράδοση  του  Δώρου  θα  γίνει  σε  μεταγενέστερο  της  συμμετοχής            
χρόνο.  Ειδικά  για  το  μεγάλο  δώρο,  ήτοι  το  αυτοκίνητο,  η  υλική  παράδοση  θα              
πρέπει  να  έχει  ολοκληρωθεί  εντός  τριών  μηνών  μετά  την  ολοκλήρωση  του            
συνόλου  των  διαδικασιών  μεταβίβασής  του.  Ρητά  συνομολογείται  από  τους          
συμμετέχοντες  στο  Διαγωνισμό  ότι  το  νικητή  βαρύνουν  τα  πιο  πάνω  υπό  4.3.2.             
έξοδα.  Τυχόν  μη  καταβολή  τους  εντός  εύλογου  χρόνου  προκειμένου  να           
ολοκληρωθεί  η  μεταβίβαση  του  Δώρου  κατά  το  ανωτέρω  διάστημα  συνιστά           
λόγο   αποκλεισμού   του   νικητή.  

6. Συναίνεση   του   δικαιούχου   σε   διαφημιστική   προβολή.  

6.1. Ο  «DEEJAY»  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  ανακοινώσει  το  όνομα  και  να            
δημοσιεύσει  φωτογραφίες  των  νικητών  στο  site  του  ή/και  σε  οποιαδήποτε           
έντυπο  ή  μέσα  μαζικής  ενημέρωσης  και  να  προβεί  σε  διαφημιστική           
εκμετάλλευση  κάθε  σχετικού  γεγονότος  όπως  ενδεικτικά  της  παραλαβής  του          
δώρου.  Επίσης  διατηρεί  το  δικαίωμα  στη  χρήση  του  ονόματος  του  κάθε  νικητή             
και  της  φωτογραφίας  του  για  λόγους  διαφημιστικής  προβολής  από  τον  ίδιο,            
χωρίς   την   καταβολή   οποιασδήποτε   αμοιβής   ή   αποζημίωσης.   

6.2. Άρνηση  οποιουδήποτε  νικητή  να  συμμετάσχει  σε  σχετικό  διαφημιστικό         
πρόγραμμα  ή  άλλη  ανακοίνωση  ή  άρνηση  να  περιληφθεί  το  όνομά  του  σε             



καταχωρήσεις,  εφόσον  κληθεί,  δίνει  στο  δικαίωμα  στον  «DEEJAY»  να  αρνηθεί           
την   χορήγηση   του   δώρου.   

6.3. Ο  δικαιούχος  δηλώνει  ότι  συγκατατίθεται  στη  χρήση  των  οποιαδήποτε          
αρχείων  προβολή  (βίντεο,  φωτογραφία  κλπ)  που  υλοποιήθηκαν  κατά  την          
διάρκεια   του   διαγωνισμού   ή   της   παραλαβής   του   δώρου.  

6.4. Ρητά  συμφωνείται  ότι  τα  παραπάνω  δικαιώματα  πέραν  από  τον          
«DEEJAY»  διατηρούν  και  οι  χορηγοί  για  τα  επιμέρους  δώρα  έναντι  του  εκάστοτε             
δικαιούχου.   

7. Επεξεργασία   προσωπικών   δεδομένων.  

7.1. Η  διαχείριση  και  προστασία  των  προσωπικών  δεδομένων  του         
χρήστη/συμμετέχοντα  στο  διαγωνισμό  διέπεται  από  τους  όρους  της  παρούσας          
και  τις  σχετικές  διατάξεις  τόσο  του  ελληνικού  δικαίου  (Ν.  2472/1997,  Π.Δ.            
207/1998  και  αρ.  8  Ν.  2819/2000)  όσο  και  του  Ευρωπαϊκού  Δικαίου  (Οδηγίες             
95/46/ΕΚ  και  97/66/ΕΚ).  Τα  στοιχεία  των  συμμετεχόντων  δε  γνωστοποιούνται  σε           
τρίτους  (με  εξαίρεση  όπου  προβλέπεται  από  το  Νόμο  στις  αρμόδιες  και  μόνο             
αρχές),   αλλά   διαφυλάσσεται   ο   προσωπικός   τους   χαρακτήρας.   

7.2. Ρητά  αναγνωρίζουν  οι  συμμετέχοντες  ότι  ο  «DEEJAY»  διατηρεί  αρχεία  με           
τα  στοιχεία  αυτά  αποκλειστικά  για  λόγους  επικοινωνίας,  στατιστικούς  και          
βελτίωσης  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  του.  Ρητά  περαιτέρω,  οι  συμμετέχοντες          
συναινούν  στη  χρήση  των  παρεχομένων  στοιχείων  από  το  «DEEJAY»  και  τις            
αναλυτικά  παρατιθέμενες  εταιρείες  -  χορηγούς  να  λαμβάνουν  από  τις  πιο  πάνω            
εταιρείες  ενημέρωση  μέσω   e-mail  για  τις  προσφορές  τους,  τα  νέα  τους,  τις             
υπηρεσίες    και   τα   προϊόντα   τους.   

7.3. Σε  κάθε  περίπτωση  οι  συμμετέχοντες  στην  προωθητική  ενέργεια  έχουν          
τη  δυνατότητα,  αφού  επικοινωνήσουν  με  το  αρμόδιο  τμήμα  και  διαπιστώσουν           
την  ύπαρξη  προσωπικού  του  αρχείου,  να  ζητήσουν  τη  διαγραφή,  διόρθωση  ή            
αλλαγή   του.   

8. Περιορισμός   ευθύνης   εταιρείας.  

8.1. O  «DEEJAY»  δεν  φέρει  οποιαδήποτε  ευθύνη  έναντι  των  νικητών  ή           
οποιουδήποτε  τρίτου  μετά  την  απονομή  του  δώρου  σε  αυτόν.  Τυχόν  ζημία  που             



θα  επέλθει  στο  νικητή  ή  τρίτον  από  τη  χρήση  του  δώρου  ή  εξ  αφορμής  αυτής                
ουδόλως   συνδέεται   με   τον   «DEEJAY».  

8.2. Ο  «DEEJAY»  δεν  φέρει  καμία  απολύτως  ευθύνη  εάν,  για  λόγους  που            
βρίσκονται  έξω  από  την  σφαίρα  του  ελέγχου  της  τα  διατηρούμενα  αρχεία  της             
αλλοιωθούν   ή   καταστραφούν   μερικώς   ή   ολοσχερώς   .  

9. Δημοσιότητα   όρων   διαγωνισμού.  

Οι  όροι  του  Διαγωνισμού  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της  ισχύος  του  και  ως  την               
παραλαβή  του  δώρου  από  τον  τελικό  νικητή  θα  είναι  αναρτημένοι  στην            
ιστοσελίδα h�p://www.athensdeejay.gr  και  κατατεθειμένοι  στη      
Συμβολαιογράφο  Αμαρουσίου  Χρυσούλα  Σανιδά,  Αγίου  Κωνσταντίνου  40        
(ΑΙΘΡΙΟ),   γραφείο   Α8.   

10. Επιφύλαξη   δικαιώματος   τροποποίησης.  

Ο  «DEEJAY»  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  τροποποιεί  τους  όρους  του           
διαγωνισμού,  να  αλλάξει  τα  προσφερόμενα  δώρα,  να  παρατείνει  ή  να           
συντομεύει  τη  διάρκειά  του  διαγωνισμού  χωρίς  προειδοποίηση,  κάθε  δε          
συμμετέχων  σε  αυτόν  δηλώνει  ότι  θα  παρακολουθεί  και  θα  ενημερώνεται  για            
τυχόν   τροποποιήσεις   φέρων   επ’   αυτού   αποκλειστικά   την   ευθύνη.  

11. Εφαρμοστέο   Δίκαιο   –   Δικαιοδοσία.  

Για  την  επίλυση  κάθε  διαφοράς  που  θα  ανακύψει  εξαιτίας  ή  επ’  ευκαιρία  του              
Διαγωνισμού  εφαρμοστέο  είναι  το  Ελληνικό  Δίκαιο  και  αρμόδια  τα  Δικαστήρια           
των   Αθηνών.  

Για   την   Εταιρεία  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

«ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ   ΔΩΡΩΝ»  

-25.000  ευρώ  μετρητά  (το  σύνολο  των  προσφερόμενων  χρημάτων  που  εν'           
δυνάμει   μπορούν   να   κερδίσουν   οι   ακροατές)   ,   

-ένα   αυτοκίνητο   μάρκας   citroen   C1,   

-ταξίδια   στο   εξωτερικό,   

-ταξίδια   στην   Ελλάδα,   

-γεύματα   στα   καλύτερα   εστιατόρια,   

-smartphones,   

-tablets,   

-διαμονές   στα   καλύτερα   ξενοδοχεία   της   Αθήνας,   

-spa,   

-συνδρομές   σε   γυμναστήρια,   

-ηλεκτρικές   συσκευές,   

-δωροεπιταγές   ένδυσης,  

-δωροεπιταγές   super   market.  

 

 

 


