
Όροι και Προϋποθέςεισ ςυμμετοχήσ ςε Διαγωνιςμό 

1. Η εταιρεία μασ, “.Ι. ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟ Ε.Π.Ε.”, δραςτθριοποιείται ςτον χϊρο 

τθσ μεςιτείασ αςφαλίςεων και ανταςφαλίςεων, με ζδρα τθν Ακινα και 

ςυγκεκριμζνα ςτθν οδό Αμερικισ, αρικμ. 20. 

2. Η εταιρεία μασ διοργανϊνει Διαγωνιςμό για τθν απόκτθςθ ενόσ tablet μάρκασ 

SAMSUNG τφπου GALAXY TAB 4 (4G) και δωρεάν αςφάλιςθσ του για ζναν (1) χρόνο, 

για όςουσ εγγράφονται ςτο newsletter τθσ εταιρείασ μασ ςτθν ιςτοςελίδα (site) 

www.xirogiannopoulos.gr, από τθν 8.12.2014 ζωσ τθν 15.1.2015 (ζωσ ϊρα 24:00) 

3. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτον Διαγωνιςμό ζχουν όλοι όςοι εγγράφονται ςτον 

newsletter τθσ εταιρείασ μασ, ςτθν ιςτοςελίδα (site) www.xirogiannopoulos.gr 

από τθν 8.12.2014 ζωσ τθν 15.1.2015 (ϊρα 24:00) 

4. Η κλιρωςθ κα διενεργθκεί τθν 16.1.2014 και περί ϊραν 15:00 ςτα γραφεία τθσ 

εταιρεία μασ, που βρίςκονται ςτθν ανωτζρω διεφκυνςθ, παρουςία δικθγόρου. 

5. τον Διαγωνιςμό απαγορεφεται να λάβουν μζροσ οι εργαηόμενοι τθσ εταιρείασ, 

κακϊσ και ςυγγενείσ αυτϊν μζχρι και του δευτζρου (β’) βακμοφ εξ αίματοσ. 

6. ε περίπτωςθ πολλαπλϊν ςυμμετοχϊν ςτον Διαγωνιςμό από το ίδιο άτομο, ιτοι ςε 

περίπτωςθ ςυμμετοχισ του ςτον Διαγωνιςμό με διαφορετικό e-mail εγγραφισ, κα 

λαμβάνεται υπόψιν θ πρϊτθ (1θ) κατά χρονικι ςειρά εγγραφι αυτοφ ςτον 

Διαγωνιςμό και κα αποκλείονται οι μεταγενζςτερεσ. 

7. Σο δϊρο του Διαγωνιςμοφ είναι προςωπικό, δεν μεταβιβάηεται και δεν 

ανταλλάςςεται με χριματα, οφτε με άλλα δϊρα. 

8. Ο νικθτισ κακϊσ και οι επιλαχόντεσ αυτοφ κα αναδειχκοφν με κλιρωςθ που κα 

διενεργθκεί ςτον τόπο και κατά τον χρόνο που αναφζρονται ανωτζρω. 

9. Ο νικθτισ και οι επιλαχόντεσ κα ανακοινωκοφν ςτθν παροφςα ιςτοςελίδα 

(www.xirogiannopoulos.gr). 

10. Για τισ λεπτομζρειεσ παραλαβισ του δϊρου του, ο νικθτισ κα ενθμερωκεί με τθν 

αποςτολι θλεκτρονικοφ μθνφματοσ ςτο e-mail που κα δθλϊςει κατά τθν εγγραφι 

του ςτον Διαγωνιςμό. Κατά τθν ενθμζρωςθ κα εξακριβϊνονται τα ςτοιχεία του 

νικθτι, κα κατοχυρϊνεται το δϊρο και κα προςδιορίηεται θ θμερομθνία 

παραλαβισ του. 

11. Σο δϊρο κα παραλθφκεί από τον δικαιοφχο – νικθτι με τθν επίδειξθ τθσ 

αςτυνομικισ του ταυτότθτασ ι επικυρωμζνου φωτοαντίγραφου αυτισ ι του 

ιςχφοντοσ  διαβατθρίου του, από τα γραφεία τθσ εταιρείασ μασ. 
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12. ε περίπτωςθ που ο νικθτισ αρνθκεί να παραλάβει το δϊρο ι παρζλκουν επτά (7) 

θμζρεσ από τθν κατά τα ανωτζρω ειδοποίθςθ του χωρίσ να προςζλκει ςτα γραφεία 

μασ για να παραλάβει το δϊρο, το δϊρο κα δοκεί ςτον πρϊτο επιλαχόντα και ςε 

περίπτωςθ αρνιςεωσ και αυτοφ ςτον αμζςωσ επόμενο κατά ςειρά επιλαχόντα. 

13. ε περιπτϊςεισ  που με οποιοδιποτε τρόπο δεν ζχουν τθρθκεί οι όροι ςυμμετοχισ, 

το δϊρο ακυρϊνεται και θ εταιρεία απαλλάςςεται από κάκε ςχετικι ευκφνθ. 

14. Η εταιρεία μασ διατθρεί το δικαίωμα να τροποποιιςει, ανακαλζςει, παρατείνει ι 

μειϊςει τθ διάρκεια του διαγωνιςμοφ, να αλλάξει το προςφερόμενο δϊρο με άλλο 

ίςθσ ι αντίςτοιχθσ κατά τθν κρίςθ τθσ αξίασ, χωρίσ περαιτζρω ειδοποίθςθ, κατά τθ 

δίκαιθ κρίςθ τθσ απζναντι ςτουσ διαγωνιηομζνουσ, κακϊσ και να μεταβάλλει τουσ 

όρουσ και τισ θμερομθνίεσ ςυμμετοχισ ι και να ματαιϊςει τον διαγωνιςμό.  

15. Οι ςυμμετζχοντεσ αναγνωρίηουν και αποδζχονται ανεπιφφλακτα ότι ο διαγωνιςμόσ 

δφναται να επθρεαςτεί ι/και να διακοπεί προςωρινά ι/και να ματαιωκεί οριςτικά, 

λόγω προβλθμάτων του διαδικτφου ι του τθλεπικοινωνιακοφ ςυςτιματοσ, πράγμα 

για το οποίο θ εταιρία μασ δεν ζχει ευκφνθ, εφόςον κα πρόκειται για γεγονόσ που 

βρίςκεται εκτόσ τθσ ςφαίρασ επιρροισ και ελζγχου τθσ. 

16. Η εταιρεία μασ κα είναι αποκλειςτικά αρμόδια για τθν επίλυςθ οιουδιποτε 

κζματοσ ανακφψει ςε ςχζςθ με τον ωσ άνω διαγωνιςμό.    

17. Η εταιρεία μασ δεν φζρει οιαδιποτε ευκφνθ για τυχόν ελαττϊματα του δϊρου ι 

για οποιαδιποτε βλάβθ προκλθκεί κατά τθν χριςθ του. 

18. Η εταιρεία μασ διατθρεί το δικαίωμα να ακυρϊνει ςυμμετοχζσ ενδιαφερόμενων 

ςτο διαγωνιςμό, μεταξφ άλλων και ςε περίπτωςθ που τα ςτοιχεία του 

ςυμμετζχοντοσ είναι ελλιπι ι προςβάλλουν τθν φιμθ τθσ εταιρείασ μασ ι/και τα 

χρθςτά ικθ και ζκιμα γενικότερα. 

19. Η ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό, προχποκζτει τθν αυτόματθ ςυναίνεςθ, ζγκριςθ και 

εκχϊρθςθ τυχόν πνευματικϊν δικαιωμάτων των ςυμμετεχόντων για τουσ ςκοποφσ 

του διαγωνιςμοφ. Η εταιρεία μασ διατθρεί το δικαίωμα να δθμοςιεφςει και να 

χρθςιμοποιιςει για τουσ διαφθμιςτικοφσ τθσ ςκοποφσ τον κατάλογο των νικθτϊν, 

φωτογραφίεσ, φιλμσ και βίντεο και ενδεχομζνωσ να χρθςιμοποιιςει οποιοδιποτε 

ειδθςεογραφικό ςτοιχείο ςχετικό με τθν απονομι και τθν πραγματοποίθςθ του 

επάκλου του διαγωνιςμοφ. 

20. Η ςυμμετοχι ςτον Διαγωνιςμό προχποκζτει και ςυνιςτά ανεπιφφλακτθ αποδοχι 

των όρων ςυμμετοχισ και των κανονιςμϊν του και ςυνεπάγεται τθν ςυνακόλουκθ 

παραίτθςθ από κάκε ςχετικι αξίωςθ ζναντι τθσ Εταιρείασ μασ. 



21. Για κάκε τυχόν διαφορά που ικελε ανακφψει ςε ςχζςθ με τον διαγωνιςμό μεταξφ 

των ςυμμετεχόντων αφενόσ και τθσ εταιρείασ μασ, ωσ Διοργανϊτριασ αφετζρου 

που κα ςχετίηεται άμεςα ι ζμμεςα με τον διαγωνιςμό αποκλειςτικά αρμόδια κα 

είναι τα Δικαςτιρια των Ακθνϊν.  


