
 

Όροι και κανόνες συμμετοχής 

1. Ο διαγωνισμός «Διαγωνισμός Dim Tires» διοργανώνεται από την εταιρεία 

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. Κ. Α.Ε. η οποία εδρεύει στην Λεωφ. Αθηνών-Πειραιώς 93, 

Πειραιάς 185 41 Ελλάδα, με ΑΦΜ 999860737, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ. Ο Διαγωνισμός θα 

πραγματοποιηθεί δια του ιστιοτόπου της εταιρείας στο Facebook ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-

Ελαστικά-Ζάντες-Αμορτισέρ. 

2. Στο διαγωνισμό «Διαγωνισμός Dim Tires» μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μόνιμοι  κάτοικοι 

Ελλάδος άνω των 18 ετών. Στο διαγωνισμό δεν μπορούν να συμμετέχουν οι υπάλληλοι της 

εταιρείας ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. Κ. Α.Ε. και οι συγγενείς τους πρώτου (Α’) και δευτέρου 

(Β’) βαθμού. 

3. Θα κληρωθεί 1 νικητής, ο οποίος θα κερδίσει ως δώρο ένα σετ ελαστικών (4 ελαστικά) 

αυτοκινήτων αξίας €200. Ο νικητής μπορεί να επιλέξει ένα ακριβότερο σετ ελαστικών 

και να πληρώσει τη διαφορά.  

4. Τα πρόσωπα που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα πρέπει να μπουν στην 

ηλεκτρονική σελίδα της εταιρείας στο Facebook, και συγκεκριμένα στη 

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-Ελαστικά-Ζάντες-Αμορτισέρ, και να συμπληρώσουν τα στοιχεία 

τους (όνομα, επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας) στην εφαρμογή 

που έχει δημιουργηθεί για το διαγωνισμό. Με τη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

στοιχείων και το πάτημα του κουμπιού Δήλωσε Συμμετοχή, οι συμμετέχοντες αυτομάτως θα 

λαμβάνουν μέρος στην ηλεκτρονική κλήρωση. Η εταιρεία ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. Κ. Α.Ε. 

δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της 

πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου (websites) ή την παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς 

οποιαδήποτε ενδιαφερόμενο. 

5. Προϋπόθεση για να λάβει κάποιος μέρος στον διαγωνισμό είναι να είναι εγγεγραμμένος 

χρήστης στο Facebook. Οι μοναδικές πληροφορίες που απαιτούνται για τη συμμετοχή στο 

Διαγωνισμό είναι τα προσωπικά στοιχεία του κάθε συμμετέχοντα, δηλαδή όνομα, επώνυμο, e-

mail και κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας. Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή υλικό παρασχεθεί 

από τους συμμετέχοντες μέσω της σελίδας της εταιρείας ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. Κ. Α.Ε. 

στο Facebook (ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-Ελαστικά-Ζάντες-Αμορτισέρ), οποιασδήποτε 

υπηρεσίας της, μέσω e-mail ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο δεν θεωρείται απόρρητου, 

ευαίσθητου, προσωπικού ή αποκλειστικού χαρακτήρα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα 

από τη διοργανώτρια εταιρεία, χωρίς να υποχρεούται στην τήρηση οποιασδήποτε 

προηγούμενης ενημέρωσης ή συναίνεσης και χωρίς να υποχρεούται στην καταβολή 

οποιαδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης. 

https://www.facebook.com/%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%97%CE%A4%CE%A1%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%9F%CE%A3-%CE%95%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%96%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%91%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%AD%CF%81-176780005721350/
https://www.facebook.com/%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%97%CE%A4%CE%A1%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%9F%CE%A3-%CE%95%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%96%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%91%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%AD%CF%81-176780005721350/
https://www.facebook.com/%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%97%CE%A4%CE%A1%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%9F%CE%A3-%CE%95%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%96%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%91%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%AD%CF%81-176780005721350/
https://www.facebook.com/%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%97%CE%A4%CE%A1%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%9F%CE%A3-%CE%95%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%96%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%91%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%AD%CF%81-176780005721350/


6. Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να πάρει μέρος μόνο μία φορά στο διαγωνισμό 

συμπληρώνοντας μία φορά την αίτηση συμμετοχής-φόρμα. 

7. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό γίνεται μέσω μιας εφαρμογής που έχει δημιουργήσει τρίτη 

εταιρεία (Third Party Application) και που φιλοξενείται στην πλατφόρμα του Facebook 

(Facebook Platform) και την οποία ο συμμετέχων στον διαγωνισμό μπορεί να βρει στο Tab 

Διαγωνισμός στη σελίδα ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-Ελαστικά-Ζάντες-Αμορτισέρ. 

8. Διευκρινίζεται ότι το Facebook δεν σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει τον 

συγκεκριμένο διαγωνισμό με κανέναν τρόπο. 

9. Ο διαγωνισμός ξεκινά την Πέμπτη 8.02.2018. Η εταιρεία ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. Κ. Α.Ε. 

διατηρεί το δικαίωμα για εξαιρετικούς λόγους ή για λόγους  ανωτέρας βίας να παρατείνει ή 

μειώσει τη χρονική διάρκεια του διαγωνισμού «Διαγωνισμός Dim Tires»  στο Facebook ακόμη 

και να τον ματαιώσει ή ακυρώσει αφού δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή με μέσο πρόσφορο κατά 

την εύλογη κρίση της. 

10. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί αυτόματα στις 9.03.2018 και ώρα 15:00. 

11. Ο νικητής θα ενημερωθεί μέσω e-mail για το πώς θα παραλάβει το δώρο του και το όνομα 

του θα ανακοινωθεί στην σελίδα της εταιρείας στο Facebook: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-

Ελαστικά-Ζάντες-Αμορτισέρ. Με την αποδοχή των παρόντων όρων και τη συμμετοχή στο 

Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες ανεπιφύλακτα συναινούν και αποδέχονται τη δημοσίευση των 

ονομάτων μέσω της ανάρτησής τους στην σελίδα ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-Ελαστικά-Ζάντες-

Αμορτισέρ. 

12. Το δώρο είναι απολύτως προσωποπαγές και ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως. Το δώρο δεν 

ανταλλάσσεται με χρήματα. 

13. Ρητά διευκρινίζεται, ότι οποιαδήποτε έξοδα απαιτούνται για την παραλαβή οποιουδήποτε 

δώρου και τυχόν νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις υπέρ τρίτων ή άλλα τέλη ή φόροι επιβαρύνουν 

αποκλειστικά τον νικητή. 

14. H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση 

τον κατάλογο των δώρων του παρόντος προγράμματος καθώς  και τον αριθμό τους, 

τροποποιώντας αντίστοιχα και τον αριθμό των νικητών, αρκεί να ειδοποιήσει για την αλλαγή 

της με κάθε πρόσφορο μέσο και να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους του Διαγωνισμού.   

15. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των 

όρων του διαγωνισμού στο σύνολό τους και των όρων χρήσης της οικείας Ιστοσελίδας.  

https://www.facebook.com/%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%97%CE%A4%CE%A1%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%9F%CE%A3-%CE%95%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%96%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%91%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%AD%CF%81-176780005721350/
https://www.facebook.com/%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%97%CE%A4%CE%A1%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%9F%CE%A3-%CE%95%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%96%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%91%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%AD%CF%81-176780005721350/
https://www.facebook.com/%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%97%CE%A4%CE%A1%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%9F%CE%A3-%CE%95%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%96%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%91%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%AD%CF%81-176780005721350/
https://www.facebook.com/%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%97%CE%A4%CE%A1%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%9F%CE%A3-%CE%95%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%96%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%91%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%AD%CF%81-176780005721350/
https://www.facebook.com/%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%97%CE%A4%CE%A1%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%9F%CE%A3-%CE%95%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%96%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%91%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%AD%CF%81-176780005721350/


16. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, 

ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της διοργανώτριας εταιρείας, και των 

συνεργαζομένων εταιρειών. 

17. Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές εφόσον δεν 

πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα 

στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά 

κάποιου Συμμετέχοντος κριθεί από την Διοργανώτρια παράνομη ή καταχρηστική ή 

αντισυμβατική τότε η Διοργανώτρια και οι συνεργαζόμενες εταιρίες έχουν το δικαίωμα να τον 

αποκλείσουν τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσουν το δώρο σε οποιοδήποτε 

στάδιο του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί  το δικαίωμα να αρνηθεί την 

συμμετοχή προσώπων που δεν πληρούν,  τους όρους του Διαγωνισμού ή για γενικότερους 

οικονομοτεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της  απάτης, ή μη έγκυρης ή έγκαιρης 

συμμετοχής την ώρα που δηλώνει συμμετοχή για το Διαγωνισμό. Μετά την εκπνοή της 

διάρκειας της προωθητικής ενέργειας κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας παύει να 

υφίσταται, μη υπεχούσης οιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων. Η 

Διοργανώτρια δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των 

Συμμετεχόντων. 

18. Οι εταιρείες ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. Κ. Α.Ε. και ICAP Group θα τηρήσουν αρχείο με τα 

μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που θα συλλεχθούν κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού 

(εφεξής το Αρχείο), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει, του Ν. 3471/2006 

και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για 

την «προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα». Το 

Αρχείο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποστολή διαφημιστικού υλικού και δειγμάτων 

προϊόντων από την ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. Κ. Α.Ε. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα να 

ζητήσει οποτεδήποτε, και χωρίς επιβάρυνση, την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή 

στοιχείων του που τηρούνται στο Αρχείο, κατά τους όρους του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει και 

να ασκήσει τα δικαιώματα του παρέχει ο Ν.2472/1997, ιδίως τα δικαιώματα των άρθρων 11 

(δικαίωμα ενημέρωσης), 12 (δικαίωμα πρόσβασης) και 13 (δικαίωμα αντιρρήσεως). Για τυχόν 

άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων από τους συμμετέχοντες, οι τελευταίοι μπορούν να 

επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο: 2104207900.  


