ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - «Διαγωνισμός Αμόλυβδης BEST95» με έπαθλο
καύσιμα αξίας 20€ για 60 νικητές
1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού.
Η εταιρία με την επωνυμία «AVINOIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ A.E.» και το διακριτικό τίτλο «AVINOIL» (εφεξής η “AVIN”ή «Διοργανωτής»),
διοργανώνει Διαγωνισμό (εφεξής ο «Διαγωνισμός») στην ιστοσελίδα «www.avinoil.gr»,
εφεξής «η Ιστοσελίδα», με την οργανωτική υποστήριξη της εταιρίας Frank & Fame
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕΕ (περαιτέρω η «Frank & Fame» ή «Διαφημιστική») και της
διαφημιστικής εταιρίας «DREAMCUBE», σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής
(εφεξής «Όροι»), οι οποίοι είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη Διάρκεια
του Διαγωνισμού στην Ιστοσελίδα. Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των
όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο/-η, καθώς και της σχετικής
ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού αυτού.
2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν τα άτομα άνω των 18 ετών, που διαμένουν
στην Ελλάδα, επισκεφθούν τον Δικτυακό Τόπο και λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό σύμφωνα
με όσα περιγράφονται λεπτομερέστερα στις παρακάτω παραγράφους ενώ αποκλείονται: α.
οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, β. οι εργαζόμενοι της Διαφημιστικής και γ. τα πρόσωπα
συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) και (β) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των
εργαζόμενων αυτών.
3. Διάρκεια του Διαγωνισμού.
H διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού είναι από τις 07/12/2016, ώρα 02:00μ.μ.
(περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και τις 28/12 ώρα 10:00πμ (περαιτέρω η
«Λήξη του Διαγωνισμού»). Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την ώρα λήξης της Διάρκειας του
Διαγωνισμού, καμία συμμετοχή δεν θα λαμβάνεται υπόψιν. Στην περίπτωση αυτή οι
συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν
αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της AVIN, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν είτε τη
συνέχιση του λήξαντος διαγωνισμού, είτε την αξιοποίηση των μη αξιοποιηθέντων δώρων
είτε οποιαδήποτε περαιτέρω αποζημίωση.
Ο Διοργανωτής έχει δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή συντμήσει τη
διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού κατά την κρίση του, καθώς και να μεταβάλλει τους
όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής, της κλήρωσης ή/και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό
με ανακοίνωση στην Ιστοσελίδα.
4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
Α. Για να συμμετάσχει κάποιος στο Διαγωνισμό (εφεξής ο «Συμμετέχων») θα πρέπει, κατά
τη διάρκεια του Διαγωνισμού, να απαντήσει σωστά στην ερώτηση πολλαπλής επιλογής
στην Ιστοσελίδα και να υποβάλλει τα στοιχεία του μέσω της ηλεκτρονική Φόρμας. H
ηλεκτρονική υποβολή της Φόρμας Συμμετοχής πραγματοποιείται αποκλειστικά στην
Ελληνική γλώσσα. Κατά τη συμπλήρωση της ανωτέρω είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση

όλων των πεδίων. Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό φέρουν την πλήρη και αποκλειστική
ευθύνη της δήλωσης των στοιχείων τα οποία απαιτούνται κατά τη συμπλήρωση της
σχετικής φόρμας. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων θα καταχωρούνται σε λίστα και θα
συμμετάσχουν στην ηλεκτρονική κλήρωση η οποία θα διεξάγεται μία φορά την εβδομάδα
και συγκεκριμένα 1η κλήρωση: Τετάρτη 14/12, 2η κλήρωση: Τετάρτη 21/12, 3η κλήρωση :
Τετάρτη 28/12. Σε κάθε κλήρωση θα αναδεικνύονται 20 νικητές. Ο συνολικός αριθμός των
νικητών είναι 60. Οι νικητές που θα αναδειχθούν από τις κληρώσεις στις 21/12 & 28/12, θα
ενημερωθούν, θα ανακοινωθούν και θα παραλάβουν το δώρο τους από τις 03/01/2017 και
έπειτα λόγω εορτών Χριστουγέννων.
Β. Η συμμετοχή στην εφαρμογή είναι δωρεάν και δεν προϋποθέτει οποιαδήποτε αγορά
προϊόντος. Κάθε συμμετέχων δεν μπορεί να έχει περισσότερες από μία (1) συμμετοχές στην
κλήρωση, ανεξάρτητα από τις φορές που έχει απαντήσει. Επίσης, θα ακυρώνονται
συμμετοχές, οι οποίες, κατά την κρίση του Διοργανωτή , αποτελούν προϊόν παράνομης
τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης
παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου. Ειδικότερα, αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε
συμμετέχων παραβιάζει ή υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ή και απλές ενδείξεις ότι επιχειρεί
να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό αυτών με αντικανονικές ενέργειες, η
συμμετοχή του στο διαγωνισμό θα ακυρώνεται πάραυτα και ο Διοργανωτής διατηρεί το
δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές και να αναζητήσει αποζημίωση από
τα αρμόδια Δικαστήρια για κάθε θετική ή αποθετική ζημία θα έχει υποστεί από τις
παραπάνω ενέργειες.
5. Δώρα.
Τα δώρα του Διαγωνισμού είναι τα εξής:
Κάθε εβδομάδα 20 νικητές θα κερδίζουν έκαστος καύσιμα αξίας 20€ με προπληρωμένη
κάρτα AVIN. Στο σύνολο του διαγωνισμού θα αναδειχθούν 60 τυχεροί.
Οι προπληρωμένες κάρτες θα στέλνονται ταχυδρομικά στους νικητές σε διεύθυνση που οι
ίδιοι θα δηλώσουν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε επιλεγμένα πρατήρια του
δικτύου της AVIN Πανελλαδικά τα στοιχεία των οποίων θα είναι αναρτημένα σε ξεχωριστό
σύνδεσμο στην Ιστοσελίδα. Οι προπληρωμένες κάρτες εφόσον χρησιμοποιηθεί το ποσό των
20€ (σε μία ή περισσότερες αγορές καυσίμου) δεν μπορουν να ξαναχρησιμοποιηθούν ή να
επαναφορτιστούν .
Τα δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά, δε μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται, ούτε
δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε
οποιαδήποτε τιμή. Σε περίπτωση που η AVIN και/ή η Frank & Fame για λόγους
απρόβλεπτους και πέραν της ευθύνης τους, δεν μπορούν να δώσουν τα δώρα για τα οποία
έχουν δεσμευτεί, τότε έχουν το δικαίωμα να τα αντικαταστήσουν με άλλα, αντίστοιχης
αξίας.
6. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού και επικοινωνίας μαζί τους.
Οι νικητές των ανωτέρω Δώρων, θα αναδειχθούν βάσει ηλεκτρονικής κλήρωσης που θα
πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρίας Dreamcube (Βοσπόρου 4, Γλυφάδα) κατά τις

ημερομηνίες που αναφέρονται στην παράγραφο 4Α και θα ανακοινώνονται στην
Ιστοσελίδα και με ανάρτηση post στον Δικτυακό Τόπο www.facebook.com/AvinGreece. Σε
κάθε κλήρωση θα υπάρχουν και 20 αναπληρωματικοί με σειρά προτεραιότητας σε
περίπτωση άρνησης ή αδυναμίας των νικητών να λάβουν το δώρο. Οι νικητές θα
ενημερώνονται μέσω της διέυθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομίου και τηλεφώνου που έχουν
υποβάλλει οι ίδιοι κατά τη συμμετοχή τους. Ακολούθως θα δηλώνουν την επιθυμητή
διεύθυνση που θα σταλλεί το δώρο τους ταχυδρομικά. Σε περίπτωση που δεν καταστεί
δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος τριών
(3) ημερολογιακών ημερών από την κλήρωση ή σε περίπτωση που ο νικητής δηλώσει
αδυναμία ή αρνηθεί να παραλάβει το Δώρο του ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε
χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του δεν ήταν έγκυρη, το πρόσωπο αυτό χάνει
οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου. Οποιαδήποτε συμμετοχή στο
Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του δώρου του
νικητή, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε
λόγο, ο Συμμετέχων στο Διαγωνισμό ή ο νικητής δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες
όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) σε περίπτωση που η
συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος, (γ) σε περίπτωση που
κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές, (δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε
λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ως ανωτέρω καθορίζεται ή παρουσιασθεί εκπροθέσμως
προκειμένου να αξιοποιήσει το δώρο του. .
7. Ευθύνη
Τα δώρα που θα δοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται στην κατάσταση στην
οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί
ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με
πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κλπ, έναντι της Εταιρίας. Στο βαθμό που
αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, η AVIN, η Διαφημιστική και οι τυχόν
συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα στελέχη τους δεν ευθύνονται για
τυχόν άμεσες ή έμμεσες, θετικές ή αποθετικές ζημίες, ηθική βλάβη, δαπάνες και έξοδα που
μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε
άλλη αιτία σχετική με τα δώρα του διαγωνισμού και τη χρήση τους, και δεν υπέχουν
ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε
ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη, σωματική ή υλική, ήθελε προκληθεί σε
αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό
συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο αυτού και είναι αποκλειστικά
υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό,
συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την
πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του περιεχομένου αυτού. Μετά τη Λήξη του
Διαγωνισμού, καθώς και της αξιοποίησης των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε
υποχρέωση της AVIN παύει να υφίσταται. Η AVIN δεν θα υπέχει, ούτε θα αναλαμβάνει
οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό
προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. H
AVIN δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση
της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε
ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό

τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές
προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η AVIN δεν ευθύνεται για
οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.
8. Επίλυση Διαφορών
Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή
του συνόλου των παρόντων όρων. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το
Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων Όρων θα επιλύεται καταρχήν από τριμελή
επιτροπή της αποκλειστικής επιλογής της AVIN. Περαιτέρω δε, για οποιαδήποτε διαφορά
δεν δύναται να επιλυθεί, όπως παραπάνω ορίζεται, σε σχέση με τον ως άνω Διαγωνισμό,
αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το
Ελληνικό.

