ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Όροι κλήρωσης με δώρα:
4 τηλεοράσεις SAMSUNG 32”, 4 ipad Air APPLE
-Η συνολική διάρκεια του ∆ιαγωνισμού ορίζεται από 05/06/2015 έως και 31/07/2015.
-Ο ∆ιαγωνισμός ισχύει μόνον για τα κάτωθι πρατήρια AVIN:


Ψυχάρη 2, Γαλάτσι



Βασιλέως Γεωργίου 92, Γλυφάδα

-Οι συμμετοχή στον ∆ιαγωνισμό καθίσταται εφικτή μόνο για αγορές αμόλυβδης
βενζίνης ή πετρελαίου κίνησης (αποκαλούμενα εφεξής «κάυσιμα κίνησης») αξίας 20
ευρώ και άνω, που έγιναν στα παραπάνω πρατήρια υγρών καυσίμων της AVIN και
μόνον κατά το άνωθεν προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.
-∆ικαίωμα συμμετοχής στο ∆ιαγωνισμό έχουν όσοι προβούν σε αγορά καυσίμων
κίνησης αξίας 20 ευρώ από 05/06/2015 έως και 31/07/2015 από τα πρατήρια με
σήμα AVIN, της οδού Ψυχάρη με αρ. 2, στο Γαλάτσι και της λεωφόρου Βασιλέως
Γεωργίου με αρ. 92, στη Γλυφάδα και ακολούθως συμπληρώσουν την ειδική φόρμα
στην ιστοσελίδα www.avinoil.gr, με τα στοιχεία τους και τον μοναδικό κωδικό της
απόδειξης της συναλλαγής.
-Οι κωδικοί των αποδείξεων που θα θεωρούνται έγκυροι αφορούν μόνο αποδείξεις
για αγορά καυσίμων αξίας 20 ευρώ και άνω, από τα επιλεγμένα πρατήρια του
δικτύου.
-Κάθε ίδιος κωδικός απόδειξης μπορεί συμπληρωθεί στην ειδική φόρμα και να
συμμετάσχει στην κλήρωση μόνο για μια φορά.
-Για κάθε αγορά καυσίμων κίνησης αξίας 20 ευρώ, κάθε πελάτης δικαιούται 1
συμμετοχή στο ∆ιαγωνισμο. Αναλογικά, με αγορά καυσίμων κίνησης αξίας 40 ευρώ
δικαιούται 2 συμμετοχές κ.ο.κ.
-Καθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών στο ∆ιαγωνισμό,
ανάλογα με την αξία των καυσίμων κίνησης που προμηθεύτηκε στα εν λόγω
πρατήρια της AVIN, κατά τη διάρκεια της ενέργειας.
-Στο ∆ιαγωνισμό δεν δύνανται να συμμετάσχουν οι εργαζόμενοι του συγκεκριμένου
πρατηρίου AVIN, οι συγγενείς πρώτου βαθμού αυτών, καθώς και οι υπάλληλοι της
AVINOIL ΑΒΕΝΕΠ.
-Την ημέρα 03/08/2015 και ώρα 12:00 θα διεξαχθεί κλήρωση βάσει της οποίας θα
αναδειχθούν οι νικητές των δώρων (καθώς και οι αντίστοιχοι επιλαχόντες), ενώπιον
∆ικηγόρου και εκπροσώπου της Εταιρείας Avinoil.
-Οι νικητές θα ειδοποιηθούν προσωπικά μέσω email/τηλεφώνου και τα ονόματά τους
θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της AVIN www.avinoil.gr.

-Η συμμετοχή στο ∆ιαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερόμενων στο
διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα.
-Η παραλαβή των δώρων από τους νικητές θα πραγματοποιηθεί βάσει συμφωνίας με
τα πρατήρια στα οποία πραγματοποιήθηκε ο ∆ιαγωνισμός.
-Για την παραλαβή των δώρων, οι νικητές θα πρέπει να προσκομίσουν απαραιτήτως
την αστυνομική τους ταυτότητα ή αντίστοιχο έγγραφο ταυτοπροσωπίας.
-Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα
ή άλλα δώρα.
-Εάν οι νικητές δεν εμφανιστούν για την παραλαβή των δώρων τους εντός
διαστήματος 1 μήνα μετά την ημ/νία της κλήρωσης, τότε τα δώρα θα περάσουν στην
διακαιοδοσία των επιλαχόντων νικητών.
-H AVINOIL ΑΒΕΝΕΠ, διατηρεί το δικαίωμα να παύσει το διαγωνισμό σε
οποιοδήποτε στάδιο της διενέργειας αυτού.
-Η συμμετοχή στο ∆ιαγωνισμό συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του
συμμετέχοντα για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που
θα τηρείται για το σκοπό της παρούσας ενέργειας. Με τη συμμετοχή στο ∆ιαγωνισμό,
οι διαγωνισζόμενοι παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για λήψη ενημέρωσης για νέες
προωθητικές ενέργειες μέσω τηλεφώνου, email ή sms από τη εταιρεία, στα
προσωπικά στοιχεία τα οποία έχουν υποβάλλει κατά τη συμμετοχή τους. Κάθε
συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητησει εγγράφως τη διαγραφή των
προσωπικών του δεδομένων από το ως άνω αρχείο, επικοινωνώντας με τη
AVINOIL.
-Η συμμετοχή στο ∆ιαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων
συμμετοχής και συνεπάγεται την συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση
έναντι της διοργανώτριας εταιρείας.

