
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Οι εταιρείες EΛΑΙΣ- Unilever Ηellas A.E.  και τα Palmie bistro με την επωνυμία – ΕΙΡΗΝΗ 

Α.Ε. διοργανώνουν διαγωνισμό με τίτλο «Lipton Competition» «40+1 εκπλήξεις». Στο 

διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος όσοι διαμένουν στην Ελλάδα μόνιμα και νόμιμα και 

έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.  

2. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι των ανωτέρω δύο εταιρειών καθώς και οι συγγενείς τους Α΄ 

και Β΄ βαθμού.  

3.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί  σε όλα τα  καταστήματα Palmie bistro εντός Αττικής. 

4. Οι καταναλωτές μπορούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό ως ακολούθως: Aπό 

10/01/2018 έως 10/02/2018 με την αγορά ενός Lipton PlaTEAnum Mix Coctail ή με 

οποιαδήποτε γεύση ζεστό τσάι LIPTON ο πελάτης παραλαμβάνει ένα ειδικό κουπόνι 

συμμετοχής του διαγωνισμού,  «ξυστό», και αυτόματα μπορεί να δει εάν κέρδισε δώρο (2-

tablets, 12 power banks και 27 συσκευασίες τσαγιού) που μπορεί να εξαργυρωθεί έως 

11/03/2018. Το κουπόνι “ξυστό”  παραδίδεται και εξαργυρώνεται στα κεντρικά γραφεία 

των Palmie bistro – ΙΟΦΩΝΤΟΣ 31, 11634 Αθήνα.  Οι όροι συμμετοχής του διαγωνισμού θα 

είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα http://www.palmiebistro.gr. 

5. Oι νικητές των δώρων θα μπορούν να παραλαμβάνουν τα δώρα τους μέχρι την 11/03/ 

2018 από τα κεντρικά γραφεία των Palmie bistro (ΙΟΦΩΝΤΟΣ 31, 11634 Αθήνα) και κατά τις 

ώρες από 09:30 έως 16:30 καθημερινώς πλην Σαββάτου και Κυριακής  με την επίδειξη του 

κουπονιού συμμετοχής «ξυστό», συνοδευόμενο από την απόδειξη αγοράς των ως άνω 

προϊόντων LIPTON καθώς και της αστυνομικής τους ταυτότητας. Οι συμμετέχοντες στον 

διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στις διοργανώτριες 

εταιρείες για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω 

ραδιοφώνου, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET, 

συμπεριλαμβανομένης και της φωτογράφισης αυτών, παραιτούμενοι ρητά κάθε αξίωσης 

αποζημίωσης για τη χρήση της. Έτσι, οι διοργανώτριες εταιρείες επιφυλάσσουν για τον 

εαυτό τους το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και δημοσιεύσουν οποιοδήποτε 

ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή των δώρων  για διαφημιστικούς 

σκοπούς, η, δε, συμμετοχή καθενός στον παρόντα διαγωνισμό έχει αυτομάτως και την προς 

τούτο συναίνεση. 

6. Σε περίπτωση που κάποιος νικητής αρνηθεί το δώρο του ή αδρανήσει όσον αφορά στην 

κατοχύρωση και παραλαβή του έως και τις 11/4/2018, το οποιοδήποτε κερδοφόρο ξυστό 

θα χάνει την ισχύ του.  

7. Τα δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλη υπηρεσία. 

8.Οι διοργανώτριες εταιρείες δικαιούνται να ματαιώσουν το διαγωνισμό, να 

τροποποιήσουν τους όρους του ή να μεταβάλλουν τις παραπάνω ημερομηνίες και 

προθεσμίες για οποιονδήποτε λόγο, λόγου χάρη αμέλεια τρίτων, αδυναμία τρίτων για τη 

διάθεση των δώρων κ.λπ. Στην τελευταία περίπτωση οι διοργανώτριες εταιρείες διατηρούν 

την ευχέρεια αντικατάστασης των δώρων με άλλα αντίστοιχης αξίας. 

9. Οι διοργανώτριες εταιρείες δε φέρουν ευθύνη για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Επίσης, οι 

διοργανώτριες εταιρείες δε φέρουν καμία ευθύνη για περιστατικά, που συνιστούν 

γεγονότα ανωτέρας βίας και τα οποία έχουν ως συνέπεια την αδυναμία εκτελέσεως των 



απορρεουσών από το παρόν υποχρεώσεων, ενώ απαλλάσσονται σύμμετρα και αζήμια των 

εκατέρωθεν υποχρεώσεών τους. 

10. Οι διοργανώτριες εταιρείες διατηρούν την ευχέρεια να ακυρώνουν συμμετοχές εφόσον 

δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα 

και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή 

συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από τις εταιρείες παράνομη 

ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (μη φέρουσες αυτές, ήτοι οι εταιρείες, το βάρος της 

αποδείξεως), τότε οι εταιρείες έχουν το δικαίωμα να αποκλείσουν το συμμετέχοντα από το 

διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσουν το δώρο. 

11.Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή 

όλων των όρων του διαγωνισμού. 


