ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΝΤΙΤΥΠΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ « ANNIE»
H εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΝΑ ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΕ», με το διακριτικό τίτλο «ANCOM
ΕΠΕ» που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Αγ. Δημητρίου 26, τηλ. 2310533540 διοργανώνει
την ακόλουθη προωθητική ενέργεια με τίτλο ANNIE σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους
συμμετοχής, οι οποίοι δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.ancomnet.gr και στη σελίδα
ancom στο FACEBOOK. Κάθε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να ενημερώνεται περαιτέρω
σχετικά με την προωθητική ενέργεια κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την ANCOM ΕΠΕ
στο τηλέφωνο 2310533540, κατά τις εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα έως και Παρασκευή και
από τις 09.00π.μ. έως τις 17.00μ.μ.
1. Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια έχουν όλοι όσοι διαμένουν νόμιμα
στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το δέκατο τέταρτο (14) έτος της ηλικίας τους.
Εξαιρούνται από τη συμμετοχή οι εργαζόμενοι στην ANCOM ΕΠΕ.
2. Πιο συγκεκριμένα, η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια θα ισχύει ως ακολούθως:
Από τις 30.12.20 έως τις 31.12.20 κάθε ενδιαφερόμενος που κάνει LIKE στη σελίδα
της ANCOM ΕΠΕ στον ιστότοπο FACEBOOK και γράφει στα σχόλια κάτω από τη
δημοσίευση του διαγωνισμού την ευχή του για το Νέο Έτος, μπορεί να μπαίνει στην
κλήρωση για να αποκτήσει ένα αντίτυπο του βιβλίου «ANNIE».
1. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ANCOM ΕΠΕ στις 31 Δεκεμβρίου
2020.
2. Το προσφερόμενο δώρο της προωθητικής ενέργειας είναι: Ένα αντίτυπο του βιβλίου
«ANNIE».
3. Η καταληκτική ημερομηνία αποδοχής δηλώσεων συμμετοχής είναι η 31-12-2020.
Μετά την ημερομηνία αυτή η δεν θα είναι πλέον δυνατή η συμμετοχή στο
διαγωνισμό, εκτός από τις περιπτώσεις του αμέσως επόμενου άρθρου (4).
4. Σε περίπτωση απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών η ANCOM ΕΠΕ έχει το
δικαίωμα μεταβολής και ανάκλησης της προωθητικής ενέργειας καθ’ οποιονδήποτε
τρόπο. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει την κλήρωση και/ή να παρατείνει τη
διάρκεια της προωθητικής ενέργειας. Επίσης θα έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει
τους όρους και κανονισμούς της προωθητικής ενέργειας οποιαδήποτε στιγμή κατά τη
διάρκεια της ισχύος της. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα δημοσιεύεται στη σελίδα της
ancom στο facebook και στο www.ancomnet.gr. Σε περίπτωση ακύρωσης του
διαγωνισμού οι συμμετέχοντες δεν έχουν καμία απαίτηση εναντίον της οργανώτριας
εταιρίας και κανένα δικαίωμα να αιτηθούν τη συνέχισή του ή αποζημίωση
οποιασδήποτε μορφής.
5. Από την κλήρωση θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής και τρεις (3) επιλαχόντες.
6. Μετά την κλήρωση, το όνομα του νικητή θα αναρτηθεί στη σελίδα FACEBOOK της
Ancom και στην ιστοσελίδα www.ancomnet.gr.
7. Ο νικητής προκειμένου να παραλάβει το δώρο του, πρέπει να προσέλθει εντός μηνός
από την ανακοίνωση του αποτελέσματος, αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου
πληρεξουσίου του με την επίδειξη ειδικής εξουσιοδότησης με θεωρημένο το γνήσιο
της υπογραφής στo γραφείo της ANCOM ΕΠΕ στη Θεσσαλονίκη κατά τις εργάσιμες
ημέρες από Δευτέρα έως Παρασκευή και από τις 09.00 π.μ. έως τις 17.00 μ.μ., και
να προσκομίσει αστυνομική ταυτότητα ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητάς του

έγγραφο στοιχείο. Εάν επιθυμεί να γίνει αποστολή του δώρου στη διεύθυνσή του ή
στον τόπο κατοικίας ή διαμονής του, βαρύνεται με τα σχετικά έξοδα αποστολής και τη
σχετική ευθύνη της μεταφοράς. Εάν ο νικητής της κλήρωσης είναι ανήλικος το δώρο
παραδίδεται στον γονέα του ή τον νόμιμο κηδεμόνα του. Σε περίπτωση που δεν
υπάρξει εμφάνιση του νικητή εντός της τεθείσας προθεσμίας, η ANCOM ΕΠΕ έχει το
δικαίωμα να θεωρήσει τη νίκη άκυρη και ανίσχυρη και να διαθέσει το δώρο στον
πρώτο στη σειρά επιλαχόντα, χωρίς να φέρει οιαδήποτε ευθύνη έναντι του αρχικού
επιλαχόντα.
8. Σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί ο νικητής και οι επιλαχόντες, η ANCOM ΕΠΕ έχει
δικαίωμα να επαναλάβει την κλήρωση και περισσότερες της μίας φορές κατά την
απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και να αναδείξει νέους νικητές και επιλαχόντες.
9. Το δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται ούτε είναι
δυνατή η αντικατάστασή του με άλλα προϊόντα ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα σε
οιαδήποτε τιμή.
10. Η ANCOM ΕΠΕ περιορίζει την ευθύνη της στη διάθεση του δώρου που αναφέρεται
ανωτέρω αποκλειστικά μέσω των αναφερόμενων διαδικασιών και δεν φέρει καμία
ευθύνη για τη παραλαβή του δώρου από το νικητή ή τους επιλαχόντες εντός των
ανωτέρω προθεσμιών.
11. Κάθε επισκέπτης της σελίδας ancom στο FACEBOOK, με τη συμμετοχή του στον
παρόντα διαγωνισμό παρέχει ανεπιφύλακτη συγκατάθεση στην ANCOM ΕΠΕ για
χρήση των προσωπικών του στοιχείων για τη διενέργεια του διαγωνισμού και
παράδοση του δώρου, το δικαίωμα να ανακοινώσει τo όνομά του στο διαδίκτυο σε
περίπτωση που αναδειχθεί νικητής, να μεταδώσει οπτικοακουστικό υλικό και να
δημοσιεύσει φωτογραφίες από τη διαδικασία της προωθητικής ενέργειας και της
κλήρωσης στη σελίδα της εταιρίας στο FACEBOOK , και να προβεί σε διαφημιστική
εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της παραλαβής του δώρου κλπ.,
χωρίς να έχει οποιαδήποτε απαίτηση χρηματικής ή άλλης φύσης εναντίον της
ANCOM ΕΠΕ.
12. Τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων και του νικητή ή επιλαχόντος που θα
συγκεντρωθούν για την κλήρωση και για τη διάθεση ή αποστολή του δώρου θα
διατηρηθούν από την ANCOM ΕΠΕ και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο
για τους σκοπούς της προωθητικής ενέργειας. Η ANCOM ΕΠΕ δεν θα φυλάξει ούτε
θα επεξεργαστεί με οποιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία αυτά μετά την ολοκλήρωση του
διαγωνισμού και την παράδοση του δώρου.
13. Η κατά τα ανωτέρω συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια
ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων.

προϋποθέτει

14. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετικά με
την προωθητική ενέργεια και τους όρους συμμετοχής σε αυτήν, επιλύεται κατά το
Ελληνικό Δίκαιο από τα καθ' ύλην αρμόδια δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

