
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
1] Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε.», που 

εδρεύει στο 14ο χλµ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, σε συνεργασία µε 

την ανώνυµη εταιρία “Visa Europe Services Inc.»  που εδρεύει 1 Sheldon 

Square London, W2 6TT United Kingdom  και µε την ανώνυµη εταιρία 

µε την επωνυµία «OGILVY ONE WORLDWIDE SA»  που εδρεύει στο 

Γέρακα Αττικής (Ηµαθίας 10), (εφεξής η «∆ιαφηµιστική» ή OGILVY 

ONE), διοργανώνουν  το προωθητικό πρόγραµµα µε τίτλο 

«Χριστούγεννα κάθε µέρα» (εφεξής το Πρόγραµµα).   

Στο διαγωνισµό «Χριστούγεννα κάθε µέρα» µπορούν να πάρουν µέρος 

όσοι διαµένουν στην Ελλάδα µόνιµα και νόµιµα. 

2] Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΕ, της Visa Europe 

Services Inc και της OGILVY ONE WORLDWIDE SA, καθώς και οι 

συγγενείς τους πρώτου (Α΄) βαθµού.  

3] Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί από το Σάββατο 06 ∆εκεµβρίου 

2014 έως και το Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015. Οι όροι του διαγωνισµού 

βρίσκονται αναρτηµένοι στη διεύθυνση www.visa.gr.  

4] Κάθε ενδιαφερόµενος έχει δικαίωµα πολλαπλών συµµετοχών µε 

διαφορετικές όµως αποδείξεις αγοράς από τη συγκεκριµένη αλυσίδα 

S/M.  

5] Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τη διαδικασία 

συµµετοχής στο διαγωνισµό µέσω των ειδικών εντύπων συµµετοχής που 

µπορούν να παραλαµβάνουν από τα καταστήµατα S/M Μασούτης. 

Επίσης, µπορούν να λάβουν αναλυτική ενηµέρωση µέσα από τους 
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αναλυτικούς Όρους Συµµετοχής που βρίσκονται αναρτηµένοι στο 

website www.visa.gr.  

6] Για τη συµµετοχή τους στο διαγωνισµό, οι ενδιαφερόµενοι καλούνται 

να πληρώσουν για οποιαδήποτε αγορά τους στα S/M της αλυσίδας 

ΜΑΣΟΥΤΗΣ µε οποιαδήποτε κάρτα VISA και να παραλάβουν την 

ειδική απόδειξη από το µηχάνηµα VISA όπου θα υπάρχει εκτυπωµένο 

ένα µήνυµα ενηµερωτικό σε περίπτωση που ο καταναλωτής είναι 

νικητής, η οποία θα τον ενηµερώνει ότι µπορεί να εξαργυρώσει 50€ στην 

επόµενη αγορά του από τη συγκεκριµένη αλυσίδα S/M. Αντίστοιχα, θα 

υπάρχει και ενηµερωτικό µήνυµα για όσους συµµετέχουν αλλά δεν είναι 

νικητές.  

7] Έγκυρες θεωρούνται οι συναλλαγές που έχουν πραγµατοποιηθεί εντός 

των χρονικών ορίων του διαγωνισµού.  

8] Τα συνολικά δώρα του διαγωνισµού ανέρχονται σε 1.500 

δωροεπιταγές αξίας 50€ και συνολικής αξίας 75.000€. 

 
9] Το πρόγραµµα των κληρώσεων θα κατατεθεί στο γραφείο της 

Συµβολαιογράφου Παναγιώτα Τσίτσα, Χαριλάου Τρικούπη 7, 

10678 Αθήνα µαζί µε τους όρους συµµετοχής του διαγωνισµού. 

Επισηµαίνεται ότι, οι συµµετέχοντες πρέπει να κρατήσουν την απόδειξη 

πληρωµής µε κάρτα VISA, η επίδειξη της οποίας είναι απαραίτητη για 

την εξαργύρωση του ποσού των 50€ στα καταστήµατα S/M  Μασούτης. 

10] Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς µε την 

∆ιαφηµιστική εταιρία OGILVY ONE WORLDWIDE SA (Ηµαθίας 10 

Γέρακας, στο τηλέφωνο 210-6660300), για να µάθουν λεπτοµέρειες για 

το διαγωνισµό. 

11] Οι διοργανώτριες εταιρείες δικαιούνται να µαταιώσουν ή 

τροποποιήσουν το διαγωνισµό και/ή να µεταβάλουν τις παραπάνω 

ηµεροµηνίες και προθεσµίες άνευ ετέρου. Σπουδαίος λόγος συνίσταται 

µεταξύ άλλων σε αµέλεια τρίτων, στην αδυναµία τρίτων για τη διάθεση 
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των δώρων κ.λπ. Στην τελευταία περίπτωση οι διοργανώτριες εταιρίες 

διατηρούν την ευχέρεια αντικατάστασης των δώρων µε άλλο εφάµιλλου 

είδους ή αξίας. 

12] Για τη συµµετοχή ανηλίκων στο διαγωνισµό, απαιτείται η συναίνεση 

των εχόντων τη γονική τους µέριµνα. Επισηµαίνεται ότι, σε περίπτωση 

που οι νικητές του δώρου είναι κάτω των 18 ετών, η παραλαβή του 

δώρου θα γίνεται αποκλειστικά από τον γονέα ή κηδεµόνα. 

13] Οι ∆ιοργανώτριες εταιρείες δε φέρουν καµία ευθύνη σε περίπτωση 

που  για λόγους αναγόµενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία 

(ενδεικτικά δε λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέµου, 

τροµοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τροµοκρατική ενέργεια, 

ατυχηµάτων, πυρκαγιών, πληµµυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, 

απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κ.λπ.), δεν µπορούν να εκτελέσουν 

τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το παρόν και απαλλάσσονται 

σύµµετρα και αζήµια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών τους.  

14] Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν ανταλλάσσονται µε χρήµατα και δεν 

µεταβιβάζονται.  

15] Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό παρέχουν τη συγκατάθεσή τους 

και εξουσιοδότηση στις διοργανώτριες εταιρίες για την προβολή του 

διαγωνισµού και των αποτελεσµάτων του µέσω ραδιοφώνου, καθώς και 

µέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET. Έτσι, 

οι διοργανώτριες εταιρίες επιφυλάσσουν για τον εαυτό τους το δικαίωµα 

να χρησιµοποιήσουν και δηµοσιεύσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό 

στοιχείο σχετικό µε την απονοµή και την κλήρωση του επάθλου για 

διαφηµιστικούς σκοπούς, η, δε, συµµετοχή καθενός στον παρόντα 

διαγωνισµό έχει αυτοµάτως και την προς τούτο συναίνεση.  

16] Η συµµετοχή στο διαγωνισµό αποτελεί σαφή εκ µέρους του 

Συµµετέχοντα δήλωση συναίνεσης κατά την έννοια του ν. 2472/1997 

όπως ισχύει και των Αποφάσεων και Οδηγιών της Αρχής Προστασίας 

∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, για τη χρήση, επεξεργασία και 
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καταχώρηση των στοιχείων του εκ µέρους της ∆ιαφηµιστικής που τα 

καταχωρεί για τις ανάγκες διεξαγωγής και δηµοσιότητας του 

διαγωνισµού, και τους σκοπούς ενηµέρωσης και επικοινωνίας σχετικά µε 

το Πρόγραµµα. Η ∆ιαφηµιστική εταιρία δηλώνει και εγγυάται ότι  η εκ 

µέρους της καταχώρηση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο 

που θα τηρεί, ως υπεύθυνη για την επεξεργασία τους µέσω 

αυτοµατοποιηµένων ή µη µέσων, γίνεται αποκλειστικά και µόνο για το 

σκοπό της παρούσας προωθητικής ενέργειας - διαγωνισµού. Τα στοιχεία 

των συµµετεχόντων που ζητούνται είναι µόνο τα απαραίτητα στοιχεία 

για να ταυτοποιηθεί η ταυτότητα των νικητών. Σε καµία περίπτωση τα 

προσωπικά στοιχεία των συµµετεχόντων δεν θα χρησιµοποιηθούν για 

άλλο σκοπό, µεταβιβαστούν, πουληθούν ή ενοικιαστούν σε τρίτους. 

Κάθε συµµετέχων διατηρεί το δικαίωµα χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση 

να ζητήσει εγγράφως από την διαφηµιστική εταιρία, την επιβεβαίωση, τη 

διαγραφή ή τροποποίηση των προσωπικών του δεδοµένων από το ως 

άνω αρχείο επικοινωνώντας στο email feedback.Athens@ogilvy.com   ή 

µε συστηµένη επιστολή για την εταιρία  «OGILVY ONE WORLDWIDE 

SA»  που εδρεύει στο Γέρακα Αττικής (Ηµαθίας 10). 

    
17] Οι διοργανώτριες εταιρίες διατηρούν την ευχέρεια να ακυρώνουν 

συµµετοχές εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. 

18] Οι όροι του διαγωνισµού έχουν κατατεθεί στο γραφείο της 

Συµβολαιογράφου Παναγιώτα Τσίτσα, Χαριλάου Τρικούπη 7, 

10678 Αθήνα.  

19] Η συµµετοχή στο διαγωνισµό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή 

των παραπάνω όρων. 

20] Οι συµµετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη 

και ορθή συµπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Οι άνω 

εταιρείες βασίζονται στην ορθότητα, την αλήθεια και τη νοµιµότητα των 

στοιχείων στις δηλώσεις των συµµετεχόντων καθώς και στο πλαίσιο του 
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παρόντος διαγωνισµού και δεν υποχρεούται ούτε είναι σε θέση να 

ελέγξουν τα παραπάνω. Ελλιπής ή µη ορθή ή µη αληθής συµπλήρωση 

των στοιχείων των συµµετεχόντων παρέχει δικαίωµα στη διοργανώτρια 

εταιρεία και την διαφηµιστική να ακυρώσει τη συµµετοχή τους στο 

διαγωνισµό. 

 

21] Το δικαίωµα και η δυνατότητα συµµετοχής στο διαγωνισµό 

υφίστανται µόνο κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του, όπως αυτή ορίζεται 

ανωτέρω. Απόπειρα συµµετοχής πριν ή µετά τις προαναφερθείσες 

ηµεροµηνίες διεξαγωγής του διαγωνισµού είναι ανυπόστατη. 

 

22] Η ευθύνη της διοργανώτριας εταιρείας και της διαφηµιστικής 

περιορίζεται αποκλειστικά και µόνο στη διάθεση των καθορισµένων ως 

άνω δώρων. Οι ανωτέρω εταιρείες δεν φέρουν καµία ευθύνη ποινική ή 

αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχηµα 

ήθελε συµβεί και/ή ζηµία και/ή για οποιαδήποτε σωµατική ή άλλη βλάβη 

ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόµενη άµεσα ή έµµεσα µε τα δώρα και 

τη χρήση τους ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

Οι συµµετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωµα 

πάνω στα σήµατα, ονόµατα, ενδείξεις εµβλήµατα και λοιπά διακριτικά 

της διοργανώτριας εταιρείας. 

 

23] Εφαρµοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό. Για την επίλυση κάθε 

σχετικής µε το διαγωνισµό διαφοράς, αναφορικά µε την ισχύ, την 

ερµηνεία και την εφαρµογή οιουδήποτε όρου του διαγωνισµού και εν 

γένει περί οιουδήποτε ζητήµατος σχετικά µε το διαγωνισµό, είτε κατά τη 

διάρκεια διεξαγωγής του είτε και µετά την λήξη του, 

συµπεριλαµβανοµένων και των δικών σχετικά µε τη λήψη ασφαλιστικών 

µέτρων και την εκτέλεση, αποκλειστικά αρµόδια ορίζονται τα 

∆ικαστήρια των Αθηνών.  


