ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «TRIDENT – ΔΙΝΕΙ ΓΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΣΟΥ»

Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «MONDELEZ HELLAS»
(εφεξής η «Διοργανώτρια»), που εδρεύει Aριστοτέλους 19-21, Μεταμόρφωση, Τ.Κ. 15541,
διοργανώνει προωθητική ενέργεια στο Microsite https://www.tridentdineigefsi.gr/ & στη
σελίδα της στο Facebook με θέμα την φωτογράφηση οποιουδήποτε πακέτου τσίκλας Τrident
μαζί με σημεία της πόλης που χρειάζονται χρώμα & «γεύση» σε συνεργασία με την εταιρεία
THE NEWTONS LABORATORY A.E», με ΑΦΜ 094503358 που εδρεύει στο Χαλάνδρι, Εθνικής
Αντιστάσεως 57Β, 15231 (στο εξής η «Διαφημιστική Εταιρεία»).
1.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν κάτοικοι Ελλάδος & Κύπρου με ηλικία 16 ετών και άνω.
Επιπλέον για τις ηλικίες 16-17, σε περίπτωση που κερδίσουν απαραίτητη είναι η συγκατάθεση
ενός κηδεμόνα για την παραλαβή του δώρου (εφεξής ο συμμετέχων θα αναφέρεται ως
«Συμμετέχων» ή «Χρήστης»).
Οι συμμετέχοντες δεν υποχρεούνται να αγοράσουν προϊόν Trident, σε περίπτωση που δεν είναι
εφικτό, για τη συμμετοχή τους στην προωθητική ενέργεια. Εναλλακτικά, μπορούν να τα
παραλάβουν δωρεάν από τα γραφεία της «MONDELEZ HELLAS» (Αριστοτέλους 19-21
Μεταμόρφωση).
Όλοι οι χρήστες, προκειμένου να πάρουν μέρος στην ενέργεια, καλούνται, εκτός από το να
ανεβάσουν την φωτογραφία του σημείου με ένα πακέτο trident, να απαντήσουν σωστά στην
παρακάτω ερώτηση:

Η Trident είναι μάρκα:
α.
β.

Τσίκλας
Αναψυκτικού

2.
Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Στο Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι
εργαζόμενοι του Ομίλου και της Διαφημιστικής Εταιρείας, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄
βαθμού, οι σύζυγοι, καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Δεν
γίνονται δεκτές συμμετοχές από άτομα κάτω των 16 ετών.

3.
Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το
χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 18/03/2019 και ώρα Ελλάδος 14.00 (περαιτέρω η «Έναρξη
της Προωθητικής Ενέργειας») έως και την Τρίτη 18/06/2019 και ώρα Ελλάδος 23.59 (περαιτέρω
η «Λήξη της Προωθητικής Ενέργειας»).

Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό γίνεται με την αποστολή
φωτογραφίας που απεικονίζει ένα σημείο της πόλης σε Ελλάδα και Κύπρο που προτείνετε να
βαφτεί από την Trident για να δώσει «χρώμα» μαζί με οποιοδήποτε πακέτο Trident. Όλες οι
συμμετoχές που είναι έγκυρες βάση των όρων, δίνουν δικαίωμα στην κλήρωση, ανεξάρτητα
από το αν η φωτογραφία θα είναι ανάμεσα σε αυτές που τελικά θα επιλεχθούν για
βάψιμο/αναβάθμιση. Η αποστολή μπορεί να γίνει είτε συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα
στο https://www.tridentdineigefsi.gr/ είτε με αποστολή στο chatbot που βρίσκεται στο
https://www.facebook.com/TridentGreece/
Ο Διοργανωτής μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση του ιδίου, οποιαδήποτε
συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης
παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου ή προσβολής των χρηστών ηθών ή παράνομης
ενέργειας.

4.
Έγκυρες θεωρούνται όλες οι συμμετοχές οι οποίες υποβάλλονται σύμφωνα με τους
παρόντες όρους. Ισχύουν οι συμμετοχές που έχουν γίνει μέχρι και την Τρίτη 18/06/2019 και
ώρα Ελλάδος 23:59. Σε διαφορετική περίπτωση η συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό θα
ακυρωθεί.

5.
Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών χρησιμοποιώντας
διαφορετικά πακέτα Trident στις φωτογραφίες του.

6.
Τρόπος Ανάδειξης Νικητή του Διαγωνισμού. Οι νικητές του Διαγωνισμού θα
ανακηρυχθούν με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης.
Θα διεξαχθούν συνολικά τέσσερις (4) κληρώσεις για την απονομή των Δώρων σε πενήντα (50)
συνολικά νικητές και 50 αναπληρωματικούς. Η πρώτη κλήρωση θα γίνεται με βάση τις έγκυρες
συμμετοχές που υποβλήθηκαν από την έναρξη του διαγωνισμού μέχρι την προηγούμενη
ημέρα, στις 23.59 ώρα Ελλάδος. Η κάθε μία από τις επόμενες κληρώσεις θα αφορά τις
συμμετοχές που υποβλήθηκαν στο διάστημα από την λήξη της περιόδου της προηγούμενης
κλήρωσης μέχρι την προηγούμενη ημέρα, στις 23.59 ώρα Ελλάδος. Οι κληρώσεις θα
πραγματοποιηθούν ως κάτωθι:

Τα δώρα που θα κληρωθούν στην κάθε μία από τις 4 κληρώσεις είναι τα παρακάτω (εκτός της
4ης κλήρωσης όπου θα κληρωθούν περισσότερα):
1 (ένα) HUAWEI MEDIAPAD M5 (32GB) (ΤΑΒLET) για έναν (1) νικητή
1 (ένα) BICYCLE BELDERIA (ΠΟΔΗΛΑΤΟ) για έναν (1) νικητή
1 (ένα) SAMSUNG GEAR SPORT (SMART WATCH) για έναν (1) νικητή
1 (ένα) NILOX (ΠΑΤΙΝΙ) για έναν (1) νικητή

1 (ένα) HUAWEI MATE 20 LITE DUAL 64GB για έναν (1) νικητή
3 (τρία) APPLE BEATS SOLO2 (ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ) για τρεις (3) νικητές
4 (τέσσερα) JBL CHARGE 3 (HXEIA) για τέσσερις (4) νικητές
Οι κληρώσεις θα διενεργηθούν τις ακόλουθες ώρες και ημερομηνίες:
1η (πρώτη) κλήρωση: Θα αναδειχθούν δώδεκα (12) νικητές, στην κλήρωση που θα διεξαχθεί τη
Δευτέρα, 15/04/2019 και ώρα Ελλάδος 12.00

2η (δεύτερη) κλήρωση: Θα αναδειχθούν δώδεκα (12) νικητές, στην κλήρωση που θα
πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 06/05/2019 και ώρα Ελλάδος 12.00.

3η (τρίτη) κλήρωση: Θα αναδειχθούν δώδεκα (12) νικητές, στην κλήρωση που θα
πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 27/05/2019 και ώρα Ελλάδος 12.00.
4η (τρίτη) κλήρωση: Θα αναδειχθούν δεκατέσσερις (14) νικητές, στην κλήρωση που θα
πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 19/06/2019 και ώρα Ελλάδος 12.00.
Τα δώρα που θα κληρωθούν στην ανωτέρω κλήρωση είναι τα παρακάτω:
1 (ένα) HUAWEI MEDIAPAD M5 (32GB) (ΤΑΒLET) για έναν (1) νικητή
1 (ένα) BICYCLE BELDERIA (ΠΟΔΗΛΑΤΟ) για έναν (1) νικητή
1 (ένα) SAMSUNG GEAR SPORT (SMART WATCH) για έναν (1) νικητή
1 (ένα) KICK ROLLER INNOVAGOODS (ΠΑΤΙΝΙ) για έναν (1) νικητή
1 (ένα) HUAWEI MATE 20 LITE DUAL 64GB για έναν (1) νικητή
4 (τέσσερα) APPLE BEATS SOLO2 (ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ) για τέσσερις (4) νικητές
5 (πέντε) JBL CHARGE 3 (HXEIA) για πέντε (5) νικητές

Οι κληρώσεις θα διενεργηθούν στα γραφεία της THE NEWTONS LABORATORY στο Χαλάνδρι,
Εθνικής Αντιστάσεως 57Β, 15231 ενώπιον επιτροπής αποτελούμενης από έναν εκπρόσωπο της
THE NEWTONS LABORATORY και έναν εκπρόσωπο της Διοργανώτριας. Στην κάθε κλήρωση για
την ανάδειξη του νικητή του Δώρου θα υποβληθεί το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών που
έχουν υποβληθεί στο χρονικό διάστημα που αφορά η κλήρωση βάσει των ανωτέρω. Η
Διοργανώτρια δύναται με ανακοίνωσή της προ 24 ωρών στη σελίδα της στο Facebook να
τροποποιήσει την ημέρα ή/ και την ώρα διεξαγωγής της κλήρωσης, εφόσον συντρέχουν
σπουδαίοι λόγοι.

7. Τα Δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δε μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και δεν
ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα. Τα Δώρα προσφέρονται στην κατάσταση στην οποία
αυτά έχουν, αποκλειόμενης της εφαρμογής διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με
πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λπ., έναντι της Διοργανώτριας. Περαιτέρω
η Διοργανώτρια δε φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία
και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα
Δώρα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

8.
Ενημέρωση για την κατακύρωση των δώρων. Οι νικητές των δώρων θα ειδοποιηθούν
μέσω email ή/και μέσω Facebook messenger από την THE NEWTONS LABORATORY, ώστε να
παραλάβουν το δώρο τους. Στην περίπτωση που κάποιος από τους Νικητές δεν ανταποκριθεί
για οποιοδήποτε λόγο κατόπιν πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα επικοινωνίας τότε ο
συγκεκριμένος Νικητής χάνει το δικαίωμά του επί του Δώρου και ουδεμία αξίωση δύναται να
προβληθεί έναντι της Διοργανώτριας ή της THE NEWTONS LABORATORY και θα καλείται ο
σχετικός 1 Αναπληρωματικός για κάθε νικητή κ.ο.κ.

Κάθε νικητής υποχρεούται να συμπληρώσει τη φόρμα αποδοχής (δίνοντας και τα σχετικά
προσωπικά δεδομένα που επιβεβαιώνουν την διεύθυνσή του και την ηλικία του) που θα του
αποσταλεί ηλεκτρονικά. Σε περίπτωση ανηλίκου 16-17 ετών η φόρμα αποδοχής θα πρέπει να
υπογραφεί και από τον ανήλικο και από τον κηδεμόνα. Αφού ολοκληρωθούν τα παραπάνω η
διοργανώτρια αναλαμβάνει με δικά της έξοδα την αποστολή του δώρου στην επιθυμητή
διεύθυνση του νικητή. Επιπλέον, για την επιβεβαίωση κάθε νικητή απαραίτητη είναι η
παράδοση της συμπληρωμένης φόρμας αποδοχής καθώς και του πακέτου συμμετοχής στη
νικητήρια φωτογραφία, στον κούριερ που παραδίδει το δώρο.
Η Διοργανώτρια μπορεί σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισμού ακόμα και σε αυτή της
παράδοσης των δώρων να αποκλείσει οποιοδήποτε συμμετέχοντα/νικητή αν αποδειχθεί ότι
έπρεπε να έχει αποκλειστεί δυνάμει των όρων του παρόντος. Το ίδιο ισχύει αν ο συμμετέχων
δεν είναι σε θέση να αποδείξει ότι η ηλικία του είναι τουλάχιστον 16 ετών. Σε κάθε περίπτωση
η ευθύνη της Διοργανώτριας ή της THE NEWTONS LABORATORY περιορίζεται σε τυχόν πράξεις
ή παραλείψεις τους τελούμενες από δόλο ή βαριά αμέλεια και σε καμία περίπτωση δεν θα
εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή
γεγονότα ανωτέρας βίας ή δυσλειτουργία ή καθυστέρηση εκ μέρους παροχών υπηρεσιών
τηλεφωνίας ή ταχυδρομικών υπηρεσιών (Κούριερ) .
9.
Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής
https://www.tridentdineigefsi.gr/.
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10.
Προσωπικά Δεδομένα. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού τα στοιχεία που
συγκεντρώνονται είναι: Πλήρες ονοματεπώνυμο, διεύθυνση e-mail, facebook ID (σε περίπτωση
που προκύπτει αποστολή της φωτογραφίας στο messenger) όλων των συμμετεχόντων. Οι
νικητές επίσης θα κληθούν να παράσχουν επιπρόσθετα προσωπικά δεδομένα προκειμένου να

αποδειχθεί η ηλικία τους και να γίνει δυνατή η αποστολή του δώρου (πχ. διεύθυνσή τους,
τηλέφωνο επικοινωνίας), τα οποία μπορεί να διαβιβαστούν και στην εταιρεία ταχυδρομικών
αποστολών (courier) η οποία θα αναλάβει την αποστολή του δώρου. Στο πλαίσιο του
διαγωνισμού η THE NEWTONS LABORATORY ή/και η Διοργανώτρια θα προβεί σε επεξεργασία
αυτών των στοιχείων προκειμένου να επικυρωθεί η συμμετοχή στο Διαγωνισμό και να
καταστεί δυνατή η διενέργεια της Κλήρωσης. Η συγκεκριμένη εταιρεία τηρεί όλες τις
προϋποθέσεις ασφαλείας και έχει δεσμευτεί έναντι της Διοργανώτριας για την αυστηρή
τήρηση της νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό
έχουν τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων,
περιορισμού και αντίταξης στην επεξεργασία. Τα αρχεία με τα στοιχεία των νικητών μετά την
επεξεργασία των δεδομένων τους για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, θα καταστρέφονται
μετά το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους ή με την ολοκλήρωση της παράδοσης των δώρων.
12.
Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από
το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο
μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

13.
Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη
αποδοχή των παρόντων όρων.

Αθήνα, 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
Για τη Διοργανώτρια

