ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ STΙΗL
Οι κάτωθι όροι αφορούν αποκλειστικά και μόνο τη συμμετοχή στον
διαγωνισμό που διοργανώνει η STIHL, για τις 100 δωροεπιταγές 250€ (περιλ.
το ΦΠΑ) έκαστη για αγορά επαναφορτιζόμενων μηχανημάτων. H STIHL
διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους κάτωθι όρους ή το έπαθλο, κατά
τη διακριτική της ευχέρεια, καθώς και να ακυρώσει αυτόν, μόνο για σπουδαίο
λόγο.
1) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει τα στοιχεία τους στην
αντίστοιχη φόρμα στην ιστοσελίδα μας έως τις 30/06/2019, με την
προϋπόθεση ότι διαμένουν στην Ελλάδα ή την Κύπρο. Στην πιο πάνω φόρμα
μπορεί να δηλωθεί μόνο μία συμμετοχή/φυσικό πρόσωπο. Σε περίπτωση
δήλωσης περισσότερων από μία συμμετοχές με την ίδια φόρμα, από το ίδιο
φυσικό πρόσωπο, θα λαμβάνεται υπόψη μόνο η μία από αυτές και ειδικότερα
η πρώτη.
2) Οι δηλώσεις για συμμετοχή στην μεγάλη κλήρωση, θα γίνονται δεκτές μέχρι
και την Κυριακή 30 Ιουνίου 2019, και ώρα 23:59. Η STIHL διατηρεί το
δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει την καταληκτική ημερομηνία για
την υποβολή δηλώσεων συμμετοχής. Ο διαγωνισμός και εν τέλει η κλήρωση
θα αναδείξει 100 συνολικά νικητές από την Ελλάδα καθώς και από την Κύπρο.
3) Η συναίνεση κατά την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής στην μεγάλη
κλήρωση της STIHL, συνεπάγεται και ρητή συναίνεση του κάθε συμμετέχοντα,

για επεξεργασία από την STIHL των προσωπικών δεδομένων, απαραίτητων για
την συμμετοχή στην κλήρωση, που ζητούνται στην αντίστοιχη φόρμα
συμμετοχής. Τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα διατηρηθούν στα
αρχεία της STIHL για 2 χρόνια. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται και την
κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων τους, στην περίπτωση που θα
αναδειχθούν εντός των νικητών της κλήρωσης, στην συμβολαιογράφο που θα
παρίσταται ώστε να επικυρώσει την κλήρωση. Επιπλέον, κοινοποίηση των
απαραίτητων, για την παραλαβή της δωροεπιταγής, στοιχείων τους στον
αντίστοιχο πιστοποιημένο αντιπρόσωπο του δικτύου της STIHL. Συγκατάθεση
του συμμετέχοντα στην ελεύθερη χρήση του ονόματος/εικόνας του,
συνεπάγεται χρήση ή αναπαραγωγή από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και
Κοινωνικής

Δικτύωσης,

της

STIHL

και

του

πιστοποιημένου

δικτύου

αντιπροσώπων της STIHL για προωθητικούς σκοπούς. Οι συμμετέχοντες
διατηρούν το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσουν τη διαγραφή των
προσωπικών τους δεδομένων από τη βάση της STIHL, το οποίο θα
συνεπάγεται και την αυτόματη απόσυρση της δήλωσης συμμετοχής τους από
τον διαγωνισμό.
4) Ως έπαθλο για τον διαγωνισμό αυτό ορίζονται 100 δωροεπιταγές αξίας 250€
(περιλ. το ΦΠΑ) έκαστη. Οι επιταγές θα δοθούν στους 100 πρώτους νικητές
που θα αναδείξει η κλήρωση. Η παραλαβή της δωροεπιταγής θα γίνει από τα
κεντρικά γραφεία της εταιρείας STIHL (Τατοϊου 45, Αχαρναί). Σε διαφορετική
περίπτωση, αν οι νικητές διαμένουν εκτός Αττικής ή στην Κύπρο, ο τόπος και
ο τρόπος παραλαβής θα οριστεί κατόπιν συνεννόησης της STIHL με τον
εκάστοτε νικητή.
5) Το έπαθλο είναι αυστηρώς προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται με άλλο, δεν
εκχωρείται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους, ούτε αντικαθίσταται. Τέλος δεν

εξαργυρώνεται με χρήματα. Κατά την εξαργύρωση του, οποιαδήποτε αγορά
πραγματοποιηθεί πλέον του ποσού των 250€ της δωροεπιταγής βαρύνει
αποκλειστικά τον νικητή, ενώ η εξαργύρωση πρέπει να γίνει εφάπαξ και δεν
υπάρχει δυνατότητα να σπάσει το ποσό σε παραπάνω από 1 αγορές. Τα
μηχανήματα ή αξεσουάρ που μπορούν να επιλεχθούν κατά την
εξαργύρωση της επιταγής είναι μόνο και αποκλειστικά από την σειρά
Επαναφορτιζόμενων μηχανημάτων της STIHL (σειρές Lithium-Ion,
Compact και Pro). Κανένα άλλο είδος δεν μπορεί να εξαργυρωθεί με
την εν λόγω επιταγή.
6) Η δωροεπιταγή θα πρέπει να παραληφθεί από το νικητή το αργότερο εντός 30
ημερών από τη δημοσίευση του ονόματός του από την εταιρεία STIHL. Αν
αυτό δεν πραγματοποιηθεί εντός του πιο πάνω διαστήματος, η STIHL διατηρεί
το δικαίωμα να αποσύρει το δώρο. Η εξαργύρωση της δωροεπιταγής μπορεί
να
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πιστοποιημένου αντιπροσώπου σε Ελλάδα ή Κύπρο. Κατά την εξαργύρωση, ο
νικητής οφείλει να παραδώσει στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο το γνήσιο της
δωροεπιταγής που έλαβε από την STIHL.
7) Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019, παρουσία
συμβολαιογράφου.
8) Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί τόσο για τους καταναλωτές της Ελλάδας όσο
και της Κύπρου μέσω των ιστοσελίδων: www.stihl.gr και www.stihl.com.cy,
και η αναδείξει των 100 νικητών θα είναι τυχαία (πάντοτε από την ανάδειξη
της κληρωτίδας), χωρίς να προκαθορίζεται συγκεκριμένο ποσοστό νικητών για
την μία ή την άλλη χώρα.

9) Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με το Διαγωνισμό θα παραπέμπεται
αποκλειστικά στα Δικαστήρια των Αθηνών, που θα εφαρμόσουν το ελληνικό
δίκαιο.
10)

Κατά την ανάδειξη των νικητών, η STIHL διατηρεί το δικαίωμα να

αναρτήσει στο διαδίκτυο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και σε δελτία
τύπου τόσο τα ονόματα των νικητών (κανένα άλλο προσωπικό στοιχείο τους),
όσο και φωτογραφία τους, κατά την παραλαβή της επιταγής.
11)

Η
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των

ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. H STIHL
δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό τους
ή για λόγους ανωτέρας βίας (πχ. τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών
δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.α.)
καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή στοιχείων που γίνονται στα πλαίσια του
διαγωνισμού.
12)

Από τον διαγωνισμό, εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στην εταιρεία STIHL,

καθώς και οι πιστοποιημένοι αντιπρόσωποι του δικτύου STIHL, αλλά και οι
πρώτοι βαθμού σε αυτούς συγγενείς.

