ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
∆ΩΡΑ ΑΞΙΑΣ 750 ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ SHINE4EVER
1 ΝΟΕΜΒΡIOY -15 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
Τον διαγωνισµό “ ∆ΩΡΑ ΑΞΙΑΣ 750 ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ SHINE4EVER " διοργανώνει η
εταιρία «Palmie A.E.” σε συνεργασία µε την εταιρία «∆ηµήτρης Φιλιππάκης και
ΣΙΑ ΕΕ» που εφεξής καλείται <Οι ∆ιοργανωτές> µε τεχνικό πάροχο την «Amaze
ΑΕ»,
1] Στον διαγωνισµό “ ∆ΩΡΑ ΑΞΙΑΣ 750 ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ SHINE4EVER ", εφεξής
«∆ΩΡΑ» έχουν δικαίωµα συµµετοχής όλοι όσοι διαµένουν στην Ελλάδα µόνιµα και
νόµιµα, έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και ακολουθήσουν τη
διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της «Palmie
Α.Ε.», της «Φιλιππάκης &ΣΙΑ ΕΕ» και της «ΑΜΑΖΕ A.Ε», καθώς και οι συγγενείς
τους πρώτου (Α΄) βαθµού.
2] Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί από τις 1 ΝΟΕΜΒΡIOY -15 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2014. Οι όροι του διαγωνισµού είναι αναρτηµένοι στο www.palmiebistro.gr, και στο
http://www.shine4ever.gr
3] Οι ενδιαφερόµενοι ενηµερώνονται για τους τρόπους συµµετοχής στο διαγωνισµό
µέσω των www.palmiebistro.gr και www.shine4eveer.gr για την κλήρωση “ ∆ΩΡΑ
ΑΞΙΑΣ 750 ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ SHINE4EVER ".
Βασική προϋπόθεση για να προχωρήσει ο συµµετέχων στο διαγωνισµό αποτελεί η
αποστολή SMS στο 54301, µε τη µορφή για το river west =shine1, για το avenue
= shine2, για το mall= shine3 (ΚΕΝΟ) και το oνοµατεπώνυµο του/της. Η χρέωση
για την αποστολή του κάθε µηνύµατος και της κάθε κλήσης είναι 0.31€
(συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 23%) .
4] Έγκυρες θεωρούνται οι συµµετοχές που έχουν υποβληθεί από ελληνικό αριθµό
κινητού τηλεφώνου (Vodafone, Cosmote, Wind ή Q-Telecom) εντός των χρονικών
ορίων του διαγωνισµού και συνοδεύονται κατά την καταχώρηση τους από όλα τα
υποχρεωτικά στοιχεία. Κάθε διαγωνιζόµενος έχει δικαίωµα πολλαπλών συµµετοχών.
5] Κάθε αποστελλόµενο µήνυµα sms θα παραλαµβάνεται από ειδικά διαµορφωµένη
πλατφόρµα διαχείρισης sms και ο συµµετέχων θα λαµβάνει µε sms µήνυµα
απάντηση που θα τον ενηµερώνει ότι συµµετέχει στη κλήρωση.
6] Ο νικητής του κάθε ∆ώρου θα αναδειχθεί µε κλήρωση. 1 (ένα) ∆ώρο αντιστοιχεί σε
κάθε αριθµό που θα κληρωθεί. Θα ενηµερωθεί µέσω sms το οποίο και θα µας
επιδείξει κατά την παραλαβή του δώρου του. Θα διατεθούν για κλήρωση 9 τεµάχια
“∆ΩΡΑ ΑΞΙΑΣ 750 ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ SHINE4EVER" και θα κληρωθούν ανάµεσα σε
όλους τους συµµετέχοντες του διαγωνισµού. Τα ∆ώρα είναι 3 παπουτσάκια bebe
ντυµένα µε ασήµι µήκους εως 12 εκατοστών , 2 ασηµένιες πένες κιθάρας 925ο
βαθµών ,1 ασηµένιο βραχιολάκι µαιευτηρίου 925ο βαθµών, 3 πιπίλες ασηµένιες 925ο
βαθµών
7] Για την κατοχύρωση του δώρου, ο νικητής καλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς
µε την εταιρία Palmie Α.Ε. ή µε την ∆.Φιλιππάκης και Σια ΕΕ, για να ενηµερωθεί
λεπτοµερώς σχετικά µε την δηµιουργία και παραλαβή του δώρου του.

Η παραλαβή των δώρων θα γίνει από τα αντίστοιχα καταστήµατα της Palmie που
έτρεξε ο διαγωνισµός µετα την ανακοινωση τους και κατόπιν συνεννόησης
Ο νικητής, προκειµένου να παραλάβει το ∆ΩΡΟ, θα πρέπει να προσκοµίσει
αστυνοµική ταυτότητα.
Ο νικητής θα πρέπει επίσης να έχει και να επιδείξει την κάρτα SIM από την οποία
απεστάλη το µήνυµα sms συµµετοχής στο διαγωνισµό.
Ο νικητής θα πρέπει να παραλάβει το δώρο του σε διάστηµα 1 µηνός από την
ηµεροµηνία ειδοποίησης παραλαβής του διαφορετικά αυτό θα παραχωρηθεί σε ένα
από τους επιλαχόντες.
8] Τα ∆ΩΡΑ της κλήρωσης είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται µε χρήµατα. Ο
διοργανωτής δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελαττώµατα στα ∆ΩΡΑ. Οι δε τυχεροί
οφείλουν να συµπεριφερθούν στα πλαίσια καλής πίστης και των χρηστών ηθών.
9] Για τυχόν παράπονα ή ερωτήσεις σχετικά µε το τεχνικό σκέλος του διαγωνισµού,
µπορούν επίσης να απευθύνονται και στο τηλέφωνο παραπόνων της Amaze AE.
10] Οι διοργανώτριες εταιρείες δικαιούνται να µαταιώσουν το διαγωνισµό και / ή να
µεταβάλουν τις παραπάνω ηµεροµηνίες και προθεσµίες σε περίπτωση ανάγκης.
Επίσης, µπορoύν να αλλάξουν τους όρους συµµετοχής ή να αλλάξουν ανά πάσα
στιγµή τα δώρα µε δώρα ίσης αξίας.
11] Οι διοργανώτριες εταιρείες θεωρούν ότι κάθε συµµετέχων είναι κάτοχος ή έχει
εξασφαλίσει τη ρητή συναίνεση ή εξουσιοδότηση του κατόχου της κάρτας SIM , που
αντιστοιχεί στον αριθµό κλήσης του κινητού ή του σταθερού τηλεφώνου µε το οποίο
έλαβε µέρος στη κλήρωση.
12] Οι συµµετέχοντες στη κλήρωση παρέχουν τη συγκατάθεση τους και
εξουσιοδότηση στις διοργανώτριες εταιρίες για την προβολή του διαγωνισµού και των
αποτελεσµάτων του µέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου. 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.
13] Η διοργανώτρια εταιρία διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συµµετοχές εφόσον
δεν πληρούν τους όρους του παρόντος.
14] Οι παρόντες όροι του διαγωνισµού έχουν αποκλειστική ισχύ.
15] Με την αποστολή µηνύµατος SHINE1, SHINE2, SHINE 3 (ΚΕΝΟ) και το
ονοµατεπώνυµό τους στον αριθµό 54301 κάθε συµµετέχων συναινεί όπως τα
προσωπικά του στοιχεία χρησιµοποιηθούν από την Εταιρεία ως υπεύθυνης για την
επεξεργασία τους µέσω αυτοµατοποιηµένων ή µη αυτοµατοποιηµένων µέσων είτε
από την ίδια είτε µέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου αυτή διορίσει για τη
διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ΄ εντολή και για λογαριασµό τους.
Τα προσωπικά στοιχεία των συµµετεχόντων θα διατηρηθούν από την Εταιρεία και θα
µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε σκοπό τη µελλοντική ενηµέρωση του
συµµετέχοντος µέσω sms για τις προωθητικές ενέργειες της Εταιρείας. Σε κάθε
περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία θα τηρούνται σύµφωνα µε το Ν.2472/1997,
όπως ισχύει, του Ν. 2774/1999 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας
∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι συµµετέχοντες θα έχουν δικαίωµα να
ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την πρόσβαση, την επιβεβαίωση,

τροποποίηση ή διαγραφή στοιχείων τους που τηρούνται στο αρχείο κατά τους όρους
του Ν.2472/1997, όπως ισχύει επικοινωνώντας µε την Εταιρεία AMAZE A.E ή µε
οποιαδήποτε άλλο φορέα ορίσει η Εταιρεία.
16] Η συµµετοχή στη κλήρωση προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω
όρων.
17] Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση µε τον συγκεκριµένο διαγωνισµό θα
παραπέµπεται αποκλειστικά στα δικαστήρια των Αθηνών και θα εφαρµόζεται το
Ελληνικό ∆ίκαιο.

