
Όροι Χρήσης Διαγωνισµού 
 
 

1. Αντικείµενο του Διαγωνισµού. Η εταιρεία µε διακριτικό τίτλο «anesishome», «Διοργανωτής», 
προκηρύσσει διαγωνισµό µε τίτλο “Πάρτε µέρος και Κερδίστε Ένα Καλοκαιρινό χαλί Guy 
Laroche ”  

2. Δικαίωµα Συµµετοχής στον Διαγωνισµό. Δικαίωµα συµµετοχής στον Διαγωνισµό έχουν όλοι 
όσοι έχουν συµπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους και διαµένουν µόνιµα στην Ελλάδα. Στην 
περίπτωση των ανηλίκων διαγωνιζόµενων θεωρείται ότι η συµµετοχή τους φέρει τη συγκατάθεση 
των γονέων / κηδεµόνων τους. Σε περίπτωση ρητής άρνησης των γονέων / κηδεµόνων να λάβει 
κάποιος ανήλικος µέρος στο διαγωνισµό, θα επέρχεται ακύρωση της συµµετοχής του. 

3. Αποκλεισµός Διαγωνιζοµένων. Από τον Διαγωνισµό αποκλείονται όσοι εµπίπτουν στις 
ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Οι εργαζόµενοι του Διοργανωτή και (β) πρόσωπα συγγένειας α’ και 
β’ βαθµού µε τους ανωτέρω εργαζόµενους και οι σύζυγοι των εργαζόµενων αυτών. 

4. Διάρκεια του Διαγωνισµού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισµού ορίζεται το χρονικό 
διάστηµα από την 15/5/2017, ώρα 00:00 έως και την 31/05/2017, ώρα 00:00 (περαιτέρω η «Λήξη 
του Διαγωνισµού»). 

5. Τρόπος Συµµετοχής στο Διαγωνισµό. Όσοι επιθυµούν να συµµετέχουν στο Διαγωνισµό θα 
πρέπει να εγγραφούν κάνοντας “Like” στη σελίδα της εταιρίας ANESISHOME στο Facebook και 
στη συνέχεια χρησιµοποιώντας την εφαρµογή ?? να ακολουθήσουν τα βήµατα του Διαγωνισµού 
που έχει τεθεί. 

Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής, ή τρίτο πρόσωπο, κατ’ εντολή και για λογαριασµό 
του, µε τα ανωτέρω στοιχεία των συµµετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά µε τη 
λήψη οποιασδήποτε συµµετοχής στο Διαγωνισµό από το σύστηµα του Διοργανωτή ή του εν λόγω 
τρίτου προσώπου και την εγκυρότητα της συµµετοχής αυτής. Σηµειώνεται ότι δεν επιτρέπεται η 
πολλαπλή συµµετοχή στο Διαγωνισµό> 

Οίκοθεν νοείται ότι για τη συµµετοχή στο Διαγωνισµό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε εκ 
των υπηρεσιών που παρέχει ο Διοργανωτής. 

6. Δώρα. Το δώρο του Διαγωνισµού θα είναι ένα καλοκαιρινό χαλί  Guy Laroche Αξίας 168€   

7. O Διοργανωτής δικαιούται να προσδιορίσει κατά την ελεύθερη κρίση του τα ειδικότερα 
χαρακτηριστικά του Δώρου. Το Δώρο είναι προσωπικό και ο νικητής του Διαγωνισµού, ή οι 
τυχόν επιλαχόντες αυτού, δεν έχει το δικαίωµα ανταλλαγής του µε χρήµατα ή αντικαταστάσιµα 
αυτού αντικείµενα. Ο νικητής δε, οφείλει να συµπεριφέρεται νόµιµα και µέσα στα πλαίσια των 
χρηστών και συναλλακτικών ηθών. 

8. Τρόπος Ανάδειξης Νικητή Διαγωνισµού. Ο νικητής του διαγωνισµού θα αναδειχθεί την 
εποµένη της ηµεροµηνίας λήξης αυτού, µε αυτοµατοποιηµένο τρόπο, µέσω κλήρωσης. 

9. Πληροφορίες. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά µε τον Διαγωνισµό 
οποιοσδήποτε συµµετέχων ή τρίτος µπορεί να επικοινωνήσει χρησιµοποιώντας το e-mail 
info@anesishome.gr. 

10. Προσωπικά Δεδοµένα. Ο Διοργανωτής ενηµερώνει ότι ο ίδιος ή / και οι κατ’ εντολήν και για 
λογαριασµό του θα τηρούν αρχείο µε τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα των συµµετεχόντων 
στον Διαγωνισµό τα οποία θα συλλέξουν από τους ίδιους τους συµµετέχοντες σύµφωνα µε τα 
ειδικότερα οριζόµενα στον όρο 5 ανωτέρω, µε σκοπό αποκλειστικά την ανακήρυξη του νικητή 
του Διαγωνισµού, τη δηµοσίευση των αποτελεσµάτων αυτού και την πραγµατοποίηση όλων των 
αναγκαίων ενεργειών για την (τυχόν) παράδοση του Δώρου σε αυτόν και άλλες ενέργεις 
marketing.  



11. Αποδοχή των όρων. Η συµµετοχή στον Διαγωνισµό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή 
των παρόντων όρων. 

	


