Όροι και Προϋποθέσεις Διαγωνισμού
1.

Ο διαγωνισμός ισχύει µόνο για το περίπτερο της NEDECO Electronics Ltd.

2.

Η αξία του δώρου δεν ανταλλάσσεται µε χρήματα.

3.

Το δώρο δεν µεταβιβάζεται σε άλλα πρόσωπα.

4.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλοι οι κάτοικοι Κύπρου, άνω των 18
ετών. Εξαιρούνται τα στελέχη, τα μέλη, οι συνέταιροι, οι συνεργάτες, οι εργαζόμενοι, οι
αντιπρόσωποι και οι σύμβουλοι του Διοργανωτή, καθώς και οι σύζυγοι, σύντροφοι,
γονείς, τέκνα, αδερφοί, αδερφές, συνεταίροι ή συνεργάτες των προαναφερθέντων
προσώπων.

5.

Ως διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται η περίοδος από 4 µέχρι 6 Οκτωβρίου
2019.

6.

Για να θεωρείται έγκυρη η συµµετοχή, κάθε συµµετέχων θα πρέπει να συµπληρώσει όλα
τα πεδία του κουπονιού καθώς και να αποδεχθεί θετικά τη σχετική ρήτρα για
επεξεργασία των προσωπικών του στοιχείων.

7.

Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα μίας (1) συμμετοχής στην κλήρωση για το δώρο. Δεν θα
ληφθούν υπόψιν πολλαπλές συμμετοχές από τον ίδιο συμμετέχοντα.

8.

Η επιλογή του νικητή θα γίνει τυχαία, μετά από κλήρωση.

9.

Ο νικητής θα ενημερωθεί προσωπικά μέσω τηλεφώνου.

10. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων
συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση
έναντι του Διοργανωτή.
11. Η ανακήρυξη του νικητή θα γίνει την Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2019.
12. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος.
13. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παρέχουν με την συμμετοχή τους τη συγκατάθεση
τους και εξουσιοδότηση στον Διοργανωτή για την προβολή της εν λόγω ενέργειας.
14. Διοργανωτής επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να χρησιμοποιήσει και να
δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς το όνομα του νικητή, τις φωτογραφίες της
συμμετοχής των συμμετεχόντων, τις φωτογραφίες αυτών, φιλμ και βίντεο και

ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την
παρούσα προωθητική ενέργεια για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στον
διαγωνισμό παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των
αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς.
15. Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποτεδήποτε μονομερώς τους
παρόντες Όρους κατά την απολύτως ελεύθερη και ανέλεγκτη κρίση του, να παρατείνει,
να μειώσει τη διάρκεια ή και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό καθώς και να ανακαλεσεί ή
να αλλάξει το δωρο, με άλλο παρεμφερή ή ίσης αξίας αυτου, για οποιοδήποτε λόγο και
οποτεδήποτε, με σχετική δημοσίευση-ανάρτηση στο διαδίκτυο, στις ιστοσελίδες
http://www.nedeco.com.cy. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε
συμμετέχοντα.
16. Για οποιαδήποτε πληροφορία οι συμμετέχοντες μπορούν να στείλουν e-mail στο
marketing@nedeco.com.cy

