
Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην ενέργεια με τίτλο «New e-Mobility Concept»  

Η εταιρεία με την επωνυμία «RETAIL WORLD (ΡΙΤΕΪΛ ΓΟΥΟΡΛΝΤ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙ ̈ΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ & 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» και με διακριτικό τίτλο «RETAIL WORLD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» που εδρεύει στην Κηφισιά 

Αττικής, οδός Θηβαίδος αριθμός 22, με Α.Φ.Μ. 999645183, Δ.O.Y ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ (εφεξής η «Διοργανώτρια 

Εταιρεία» ή «Εταιρεία»), διοργανώνει χριστουγεννιάτικη προωθητική ενεργεία εντός του καταστήματός της 

υπό το εμπορικό σήμα «Public – Media Markt» στο Μαρούσι Αττικής, επί της Λεωφ. Κηφισίας αριθ. 49, Τ.Κ. 

15123 (εφεξής το «Κατάστημα»), κατά τη διάρκεια της οποίας οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να 

δηλώσουν συμμετοχή στην κλήρωση για την ανάδειξη επτά (7) τυχερών νικητών, έκαστος εκ των οποίων θα 

κερδίσει ένα από τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Α’ των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων προϊόντα 

(εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας ως η «Κλήρωση» ή «Ενέργεια»), σύμφωνα με τους ακόλουθους Όρους 

και Προϋποθέσεις:  

 

1. Περιγραφή Ενέργειας - Δικαίωμα Συμμετοχής - Προϋποθέσεις  

1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στην Κλήρωση έχουν όσα φυσικά πρόσωπα διαμένουν στην Ελλάδα, έχουν 

συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και θα 

προσέλθουν εντός του καταστήματος της Εταιρείας υπό το εμπορικό σήμα «Public – Media Markt» στο 

Μαρούσι Αττικής, επί της Λεωφ. Κηφισίας αριθ. 49, Τ.Κ. 15123, κατά την οριζόμενη στην παράγραφο 2.1 

διάρκεια της Ενέργειας, γνωστοποιώντας σε αρμόδιο υπάλληλο του Καταστήματος την πρόθεσή τους να 

συμμετάσχουν στην Κλήρωση και συμπληρώνοντας στη συνέχεια στην ειδική έντυπη φόρμα συμμετοχής:  

α) το ονοματεπώνυμο τους β) τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους και γ) τον αριθμό τηλεφώνου 

τους. Με την παραπάνω καταχώριση της συμμετοχής του στο ως άνω Κατάστημα της Διοργανώτριας 

Εταιρείας, ο ενδιαφερόμενος συμμετέχει αυτόματα στην Κλήρωση, είτε προβεί σε αγορά προϊόντος από αυτό 

είτε όχι, αρκεί να υποβάλει τη συμμετοχή του σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία αποδεχόμενος 

παράλληλα όσα ειδικότερα αναγράφονται στη φόρμα συμμετοχής. Από την Κλήρωση εξαιρούνται οι 

εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποι της Διαφημιστικής και της Διοργανώτριας Εταιρείας και των θυγατρικών 

ή/και συνδεδεμένων με αυτές εταιρειών, καθώς και οι συγγενείς τους α ́ και β ́ βαθμού, οι σύζυγοι τους ή 

οποιοσδήποτε άλλος σχετίζεται επαγγελματικά με την εν λόγω προωθητική ενέργεια.  

1.2. Ως εκ τούτου η συμμετοχή στην Κλήρωση προϋποθέτει σωρευτικά α) τη συμπλήρωση του δέκατου 

όγδοου (18ου) έτους της ηλικίας έκαστου ενδιαφερομένου και την πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα αυτού β) 

την υποβολή των στοιχείων της παραγράφου 1.1., καθώς και γ) την αποδοχή των παρόντων Όρων και 

Προϋποθέσεων. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την 

εξασφάλιση και την υποβοήθηση της συμμετοχής του ενδιαφερομένου στην Κλήρωση ή/και την παροχή 

διευκολύνσεων προς κάθε ενδιαφερόμενο συμμετέχοντα στην Κλήρωση.  

1.3. Για τη συμμετοχή στην Κλήρωση απαιτείται η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων 

και Προϋποθέσεων συμμετοχής, οι οποίοι βρίσκονται επίσης αναρτημένοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

https://fb.public.gr/oroi_emobility.pdf, καθώς και της Πολιτικής Απορρήτου της Εταιρείας, η οποία 

βρίσκεται αναρτημένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.public.gr/cat/corporate/oroi/politiki-aporritoy/ 

. 

 

2. Διάρκεια 

2.1. Η διάρκεια συμμετοχής στην Ενέργεια ορίζεται από την 27.12.2021 έως και την 31.12.2021. Κατά τις ως 

άνω αναφερόμενες ημερομηνίες (ημέρες Δευτέρα – Παρασκευή), οι ώρες που οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να 

https://fb.public.gr/oroi_emobility.pdf
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δηλώσουν συμμετοχή στην Κλήρωση ορίζονται μεταξύ του χρονικού διαστήματος 10:00 – 21:00.  

2.2. Ως έγκυρες θα θεωρούνται οι συμμετοχές που θα πραγματοποιηθούν επιτυχώς σύμφωνα με τους 

παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και εντός των χρονικών ορίων της παραγράφου 2.1. Μετά την πάροδο 

της προθεσμίας συμμετοχής στην Κλήρωση, καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή.  

2.3. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να περιορίσει ή να παρατείνει τη 

διάρκεια διεξαγωγής της Κλήρωσης, με τροποποίηση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων κατά την 

διακριτική της ευχέρεια και απόλυτη κρίση. Η τροποποίηση αυτή θα ισχύει αυτοδικαίως από την δημοσίευση 

της στην επίσημη ιστοσελίδα που αναρτώνται οι παρόντες και Όροι και Προϋποθέσεις της Κλήρωσης, ήτοι 

στην ιστοσελίδα https://fb.public.gr/oroi_emobility.pdf. 

2.4. Συμμετοχές που θα πραγματοποιηθούν μετά τη λήξη της αρχικής ή/και συντμηθείσας ή/και 

παραταθείσας ως ανωτέρω προθεσμίας συμμετοχής δεν θα δίνουν στον ενδιαφερόμενο δικαίωμα 

συμμετοχής στην Κλήρωση και θα θεωρούνται ανίσχυρες ως συμμετοχές ενώ επιπλέον δεν θα επιφέρουν 

κανένα αποτέλεσμα έναντι οποιουδήποτε και δεν θα δημιουργούν κανενός είδος δικαίωμα υπέρ του 

ενδιαφερομένου όσον αφορά στην Κλήρωση.  

 

3. Διαδικασία  

3.1. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στην Κλήρωση, εφόσον προσέλθει αποκλειστικά εντός 

του παραπάνω Καταστήματος της Διοργανώτριας Εταιρείας υπό το εμπορικό σήμα «Public – Media Markt» 

στο Μαρούσι Αττικής, επί της Λεωφ. Κηφισίας αριθ. 49, Τ.Κ. 15123, κατά την οριζόμενη στην παράγραφο 

2.1 διάρκεια της Ενέργειας και υποβάλει συμμετοχή στην Κλήρωση συμπληρώνοντας στην ειδική φόρμα 

συμμετοχής: 1) το ονοματεπώνυμό του, 2) τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του και 3) τον αριθμό 

τηλεφώνου, αποδεχόμενος αυτόματα με τη συμμετοχή του τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, καθώς 

και την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. 

3.2. Έκαστος ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κλήρωση αποκλειστικά μία (1) φορά. Σε 

περίπτωση που ο συμμετέχων ενδιαφερόμενος προσέλθει παραπάνω από μία (1) φορές στο ως άνω 

Κατάστημα υποβάλλοντας τη συμμετοχή του στην Κλήρωση, η συμμετοχή του λογίζεται ως μία (1), χωρίς 

να λαμβάνονται υπόψη οι τυχόν επόμενες συμμετοχές του στην Κλήρωση. Ως λαχνός συμμετοχής στην 

Κλήρωση του κάθε συμμετέχοντα ορίζεται αποκλειστικά η πρώτη (1η) κατά χρονολογική σειρά συμμετοχή 

του στην Κλήρωση μέσω της περιγραφόμενης διαδικασίας του παρόντος άρθρου.  

3.4. Οι συμμετοχές δεν πρέπει να προσβάλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή/και το περιεχόμενο 

τους να μην είναι προσβλητικό της τιμής και της αξιοπρέπειας, συκοφαντικό, πορνογραφικό, υβριστικό, 

εμπρηστικό, ρατσιστικό, να μην προσβάλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, να μην δημιουργεί/υπονοεί 

διακρίσεις σε βάρος ατόμων λόγω φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, 

αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, να μην θέτει σε κίνδυνο την ιδιωτική ζωή και την 

ασφάλεια των ίδιων των συμμετεχόντων ή τρίτων, να μην είναι σπαμ (spam), διαφήμιση ή άλλη εμπορική 

πρακτική και γενικά να μην αντίκειται στις ισχύουσες διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.  

3.5. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγκυρότητα έκαστης συμμετοχής είναι η ρητή και ανεπιφύλακτη 

αποδοχή των παρόντων Όρων & Προϋποθέσεων.  

 

4. Προσωπικά Δεδομένα 

4.1. Τα προσωπικά δεδομένα που οι συμμετέχοντες γνωστοποιούν (όνομα, επώνυμο, e-mail, τηλέφωνο 

επικοινωνίας) κατά την συμπλήρωση των στοιχείων τους στην ειδική έντυπη φόρμα για τη συμμετοχή τους 

στην Κλήρωση (εφεξής «προσωπικά δεδομένα»),τυγχάνουν επεξεργασίας από τη Διοργανώτρια Εταιρεία 

https://fb.public.gr/oroi_emobility.pdf


σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679 (εφεξής 

ο «Κανονισμός») και του Ν. 4624/2019, αποκλειστικά για τους σκοπούς υλοποίησης της παρούσας 

Ενέργειας, ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της Κλήρωσης, επικοινωνίας με τους νικητές και παράδοσης 

των Δώρων σε αυτούς.Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων τηρούνται από τη Διοργανώτρια 

Εταιρεία, μέσω των ειδικά εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων της, στο μέτρο και για το χρονικό διάστημα που 

είναι απολύτως αναγκαίο για την εξυπηρέτηση των παραπάνω αναφερόμενων σκοπών επεξεργασίας ή τη 

συμμόρφωσή της με τυχόν απορρέουσες εκ του νόμου υποχρεώσεις της (π.χ. φορολογικές), σύμφωνα πάντα 

με τις οικείες διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

4.2.  Επιπλέον, οι συμμετέχοντες παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση τους στη Διοργανώτρια 

Εταιρεία όπως προβεί σε επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τους σκοπούς προβολής της 

Κλήρωσης και των αποτελεσμάτων της, συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης των ονοματεπωνύμων των 

τυχερών Νικητών (μέσω τυχόν φωτογραφιών, ηχητικών παραστάσεων κ.λπ.) ή/και των λοιπών στοιχειών 

που θα αποστείλουν-αναρτήσουν σε οποιαδήποτε μέσο (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τηλεόραση, 

ραδιόφωνο, έντυπος τύπος κ.λπ.) ή/και στο διαδίκτυο (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στην ιστοσελίδα 

της Διοργανώτριας Εταιρείας και των θυγατρικών ή/και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών ή/και της τρίτης 

διαφημιστικής εταιρείας ή/και της Διοργανώτριας Εταιρείας, στο YouTube κ.λπ.), ή/και σε μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά Facebook, Instagram,Twitter κ.λπ.), σε δημόσιους χώρους 

(όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στα καταστήματα της Διοργανώτριας Εταιρείας, κ.λπ.). Η 

Διοργανώτρια Εταιρεία επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει οποιοδήποτε 

ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τη διεξαγωγή και τα αποτελέσματα της Κλήρωσης. Οι συμμετέχοντες 

παρέχουν στη Διοργανώτρια Εταιρεία το δικαίωμα χρήσης του ονοματεπώνυμου και των φωτογραφιών τους 

που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την έγκυρη συμμετοχή τους στην Κλήρωση, χωρίς την 

υποχρέωση προηγούμενης ειδοποίησης, ατελώς και χωρίς να συνιστά αυτό προσβολή της προσωπικότητας 

τους. Ο νικητής συναινεί, να χορηγήσει στη Διοργανώτρια Εταιρεία μετά την Κλήρωση, τα απαραίτητα 

στοιχεία, με σκοπό την ολοκλήρωση της Κλήρωσης και την παράδοση των κληρωθέντων Δώρων του 

Παραρτήματος Α’ των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.  

4.3. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν θα δημοσιοποιήσει, ούτε θα διαβιβάσει σε τρίτους τα στοιχεία 

επικοινωνίας των τυχερών Νικητών και δεδομένα των συμμετεχόντων που δεν αναδείχθηκαν Νικητές, πέραν 

των τυχόν εκτελούντων την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Εταιρείας, οι οποίοι ενδέχεται 

να παράσχουν σε αυτή τις αναγκαίες υπηρεσίες για την υλοποίηση της παρούσας Ενέργειας ή εκτός αν 

τούτο απαιτείται για τη συμμόρφωσή της με διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, δικαστική απόφαση/εντολή 

ή διοικητική πράξη. 

4.4. Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και την άσκηση των 

δικαιωμάτων του Υποκειμένου Δεδομένων μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Διοργανώτρια Εταιρεία στους 

τηλεφωνικούς αριθμούς 210 8181333 & 801 1140000 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση  dpo@public.gr  ή μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση Θηβαίδος αριθ. 22, Τ.Κ. 14564, Νέα 

Κηφισιά Αττικής. Αναλυτικά η Πολιτική Απορρήτου της Διοργανώτριας Εταιρείας στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση https://www.public.gr/cat/corporate/oroi/politiki-aporritoy/. Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η 

επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών 

δεδομένων, δύναστε να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα, Λ. Κηφισίας 1-3, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 11523, 210 6475 600, contact@dpa.gr, http://www.dpa.gr/. 

 

5. Πνευματικά Δικαιώματα 
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5.1. Οι συμμετέχοντες μεταβιβάζουν ατελώς στη Διοργανώτρια Εταιρεία απεριόριστα, παγκοσμίως και εις 

το διηνεκές, το σύνολο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί του οπτικοακουστικού υλικού, 

φωτογραφιών, βίντεο και λοιπόν πνευματικών έργων που τυχόν θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της 

Κλήρωσης και της συμμετοχής τους σε αυτήν ή κατά τη διαδικασία παραλαβής των Δώρων, δηλώνουν δε 

ότι ο κατά τα ανωτέρω περιγραφόμενος τρόπος άσκησης του ηθικού δικαιώματος ή των εξουσιών που 

πηγάζουν από αυτό από τη Διοργανώτρια Εταιρεία δεν συνιστά προσβολή αυτού.  

5.2. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, 

ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας Εταιρείας ή/και τυχόν αναφερόμενων 

προμηθευτών του Παραρτήματος Α’ των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων και απαγορεύεται 

οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, 

σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν άλω ή εν μέρει αυτών με οποιονδήποτε 

τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγουμένη έγγραφη άδεια του δικαιούχου.  

 

6. Δώρα 

6.1.Τα προσφερόμενα Δώρα είναι αποκλειστικά και περιοριστικά τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Α’ των 

παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, το οποίο αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα αυτών και 

ανέρχονται συνολικά σε επτά (7). 

6.2. Τα Δώρα που θα διατεθούν από τη Διοργανώτρια Εταιρεία στο πλαίσιο της παρούσας Ενέργειας είναι 

συγκεκριμένα, ως ορίζονται κατά τα ανωτέρω στην παράγραφο 6.1. και αποκλείεται η ανταλλαγή τους με 

άλλο δώρο ή η εξαργύρωσή τους με μετρητά χρήματα. Επίσης, τα Δώρα είναι προσωπικά, ονομαστικά και 

μη μεταβιβάσιμα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη ποινική ή αστική προς 

οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιαδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε 

σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτήν σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, τη χρήση των 

Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δε φέρει ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στα 

Δώρα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία και δεν υπέχει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των 

συμμετεχόντων ή/και των τυχερών Νικητών, παρά μόνο ό,τι παρέχει η εγγύηση των 

προμηθευτών/κατασκευαστών. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της Κλήρωσης και της διανομής των Δώρων 

στους τυχερούς Νικητές κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας παύει να 

υφίσταται.  

6.3. Η Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη ή υπαιτιότητα σχετικά με τυχόν επαγωγή των Δώρων σε 

οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες που θα προκύψουν σε σχέση με αυτά που παρέλαβαν ή θα παραλάβουν οι 

τυχεροί νικητές.  

6.4. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, κατά την διακριτική της ευχέρεια και 

απόλυτη κρίση τα Δώρα ή/και επιμέρους στοιχεία των Δώρων π.χ. κατασκευαστή, τύπο, χρώμα κ.λπ. 

 

7. Ανάδειξη Νικητών  

7.1. Η ανάδειξη των νικητών θα προκύψει τυχαία κατόπιν κληρώσεως που θα διενεργηθεί τη Δευτέρα 10 

Ιανουαρίου 2022 ώρα 4.00 μ.μ., στα Κεντρικά Γραφεία της Διοργανώτριας Εταιρείας επί της οδού Θηβαΐδος 

αριθ. 22, Τ.Κ. 14564 στη Νέα Κηφισιά Αττικής, παρουσία Νομικού Συμβούλου, μέσω της οποίας θα 

αναδειχθούν επτά (7) τυχεροί νικητές και επτά (7) επιλαχόντες νικητές, σε περίπτωση που για οποιονδήποτε 

λόγο δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία με το νικητή ή δεν αποδεχθεί το κληρωθέν Δώρο του. Αν τυχόν ίδιο 

φυσικό πρόσωπο αναδειχθεί Νικητής και επιλαχών ισχύει αποκλειστικά η πρώτη χρονικά συμμετοχή που 

θα κληρωθεί και καμία μεταγενέστερη.  



7.2. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δικαιούται να ματαιώσει την Κλήρωση ή να μεταβάλει την ημερομηνία και ώρα 

διεξαγωγής της Κλήρωσης κατόπιν σχετικής τροποποίησης τω παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων. 

7.3. Οι τυχεροί Νικητές θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) 

ή τηλεφωνικά από τη Διοργανώτρια Εταιρεία, με βάση τα στοιχεία που δήλωσαν στην ειδική έντυπη φόρμα 

συμμετοχής στην Κλήρωση.  

7.4. Αν η επικοινωνία με τους τυχερούς Νικητές από την Διαφημιστική Εταιρεία ως ανωτέρω, δεν καταστεί 

εφικτή μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία διεξαγωγής της Κλήρωσης ή/και οι τυχεροί Νικητές δεν 

αποδεχτούν τα προσφερόμενα σε αυτούς Δώρα, αυτοδικαίως και αυτομάτως θα απωλέσουν οριστικά τα 

Δώρα, και θα κληθούν στη θέση τους οι επιλαχόντες κατά σειρά ανάδειξης στην Κλήρωση σύμφωνα με την 

προαναφερθείσα διαδικασία. Αν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία ούτε με τους επιλαχόντες για 

οποιονδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Διοργανώτριας Εταιρείας, η τελευταία 

απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στους συγκεκριμένους και διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει 

κατά την διακριτική της ευχέρεια και απόλυτη κρίση τα Δώρα τα οποία δεν αναζητήθηκαν ή/και δεν 

παρελήφθησαν έγκαιρα από τους τυχερούς Νικητές ή/και από τους επιλαχόντες, οπότε και η Διοργανώτρια 

Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στους αντίστοιχους τυχερούς Νικητές ή/και 

επιλαχόντες.  

7.5. Σε κάθε περίπτωση οι τυχεροί Νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο - ακόμα και κατά το στάδιο της απόδοσης 

των Δώρων – δύναται, να απωλέσουν το δικαίωμα τους επί των Δώρων για τους εξής λόγους: (α) σε 

περίπτωση που κριθεί ότι η συμμετοχή τους δεν πληροί τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις εν μέρει ή 

στο σύνολο τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) λόγω κωλύματος βάσει των παρόντων Όρων και 

Προϋποθέσεων, (γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί τους 

εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και (δ) 

αν δεν εμφανίσουν νόμιμο έγγραφο που να αποδεικνύει την ταυτότητα τους και την ηλικία τους κατά την 

παραλαβή των Δώρων. 

  

8. Παραλαβή Δώρων  

Κατόπιν διεξαγωγής της Κλήρωσης, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα προβεί σε επικοινωνία με τους τυχερούς 

Νικητές είτε ηλεκτρονικά μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) είτε τηλεφωνικώς, κατά τα ως 

άνω οριζόμενα, προκειμένου να τους ενημερώσει για τη διαδικασία παραλαβής των Δώρων τους. Η 

παραλαβή των Δώρων από τους Νικητές θα πραγματοποιηθεί από το παραπάνω κατάστημα της 

Διοργανώτριας Εταιρείας «Public – Media Markt» στο Μαρούσι Αττικής μέχρι τις 31/1/2022, υπό την 

προϋπόθεση επίδειξης του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου νόμιμου έγγραφου, που 

αποδεικνύει την ταυτότητα τους και την ηλικία τους. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, οι τυχεροί Νικητές δύνανται 

σε περίπτωση κωλύματος να εξουσιοδοτήσουν νόμιμα τρίτα πρόσωπα για την παραλαβή των Δώρων τους. 

Η σχετική εγγραφή εξουσιοδότηση θα έχει μορφή αποδεκτή από τη Διοργανώτρια Εταιρεία (ήτοι έκαστη 

εξουσιοδότηση να φέρει γνήσιο υπογραφής είτε ψηφιακά είτε όχι) και θα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που 

θα είναι απαραίτητες προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ταυτότητα του εξουσιοδοτούντος και του 

εξουσιοδοτούμενου.  

 

9. Τροποποίηση Όρων  

Η Διοργανώτρια Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να μεταβάλλει τους παρόντες Όρους και 

Προϋποθέσεις κατά την διακριτική της ευχέρεια και απόλυτη κρίση της, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη 

διάρκεια της Κλήρωσης ή να την ανακαλέσει με προηγουμένη ανακοίνωση της με κάθε πρόσφορο προς 



τούτο μέσο, επίσης δε να αντικαταστήσει τα Δώρα με άλλα ανώτερης, κατώτερης ή ίσης αξίας κατά τη 

διακριτική της ευχέρεια και απόλυτη κρίση της και εν γένει να τροποποιεί κάθε όρο της Κλήρωσης με έγκαιρη 

ενημέρωση των συμμετεχόντων με σχετική ανακοίνωση μέσω της ιστοσελίδας της Κλήρωσης στη διεύθυνση 

https://blog.public.gr/whats-new/emoblity-ehei-diko-toy-horo-sto-public-mediamarkt-

amaroysioy 

10. Αποποίηση - Περιορισμός Ευθύνης  

10.1. Η  Διοργανώτρια Εταιρεία δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες δεν 

συμμορφωθούν με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι θα 

αποζημιώσουν πλήρως τη Διοργανώτρια Εταιρεία έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων από οποιονδήποτε τρίτο 

που τυχόν θα προκύψουν από οποιαδήποτε παραβίαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.  

10.2. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο των συμμετοχών καθώς 

και σε περίπτωση λάθους καταχώρησης ή ελλιπών στοιχείων από πλευράς των συμμετεχόντων στην ειδική 

έντυπη φόρμα συμμετοχής στην Κλήρωση.  

10.3. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές οποιουδήποτε είδους – φύσης, σχετικά με 

εκούσια από μέρους του συμμετέχοντος δημοσίευση προσωπικών στοιχείων ή άλλων ευαίσθητων 

πληροφοριών. Σε τυχόν περιπτώσεις αυτού του είδους, ο συμμετέχων αποδέχεται πλήρως και αποκλειστικά 

την ευθύνη για τις τυχόν ενδεχόμενες συνέπειες, ακόμη και της περίπτωσης κακοπροαίρετων 

παρενοχλήσεων από τρίτους.  

10.4. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δε φέρει καμιά απολύτως ευθύνη, εάν για λόγους που βρίσκονται εκτός της 

σφαίρας επιρροής και ελέγχου της, η λήψη των συμμετοχών αποτύχει ή καθυστερήσει ή τέλος, αν τα 

τηρούμενα από αυτή αρχεία καταστραφούν, μερικά ή ολικά. 

10.5. Έκαστος συμμετέχων στην παρούσα Ενέργεια αποδέχεται ότι η Διοργανώτρια Εταιρεία και οι 

μητρικές/θυγατρικές και εν γένει συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, καθώς και όλα τα αντίστοιχα στελέχη, 

διευθυντές, υπάλληλοι, αντιπρόσωποι και πληρεξούσιοι ουδεμία ευθύνη θα φέρουν, άλλως απαλλάσσονται 

από οποιαδήποτε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε συμμετέχοντος για τυχόν απώλεια ή οποιαδήποτε ζημία 

προκύψει, ολικά ή μερικά, άμεσα ή έμμεσα, από την αποδοχή, κατοχή, χρήση ή κατάχρηση των Δώρων.  

 

11. Αποδοχή των Παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων – Συναίνεση 

11.1. Η συμμετοχή στην Κλήρωση συνεπάγεται αυτόματα την πλήρη, ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων 

των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, καθώς και της Πολιτικής Απορρήτου της Εταιρείας, η οποία 

βρίσκεται αναρτημένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.public.gr/cat/corporate/oroi/politiki-aporritoy/.  

11.2. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα, ότι η λειτουργία του ως άνω 

καταστήματος της Εταιρείας υπό το εμπορικό σήμα «Public – Media Markt» στο Μαρούσι Αττικής, επί της 

Λεωφ. Κηφισίας αριθ. 49, Τ.Κ. 15123, δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά κατόπιν απόφασης 

δημόσιας αρχής για τη μη εξάπλωση του κορωνοιού.  

11.3. Απαγορεύεται αυστηρά η με οποιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή απόπειρα τροποποίησης των όρων 

των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, με σκοπό κυρίως την επιρροή με αυτοματοποιημένο ή αθέμιτο 

μέσο των αποτελεσμάτων της Κλήρωσης. Εάν αποδειχθεί, ότι κάποιος συμμετέχων έχει αναδειχθεί Νικητής 

παραβιάζοντας τους όρους των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων με απατηλά μέσα, δεν θα του 

απονεμηθεί το Δώρο του ή θα χάνει αυτοδικαίως κάθε δικαίωμα κατοχής του, η δε Διοργανώτρια Εταιρεία 

στην περίπτωση αυτή επιφυλάσσεται παντός νόμιμου δικαιώματος της εναντίον του εν λόγω συμμετέχοντα. 

  

12. Δικαιοδοσία - Εφαρμοστέο Δίκαιο  

https://blog.public.gr/whats-new/emoblity-ehei-diko-toy-horo-sto-public-mediamarkt-amaroysioy
https://blog.public.gr/whats-new/emoblity-ehei-diko-toy-horo-sto-public-mediamarkt-amaroysioy
https://www.public.gr/cat/corporate/oroi/politiki-aporritoy/


Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με την Κλήρωση θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια 

των Αθηνών και θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο.  

 

13. Δημοσιότητα  

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα βρίσκονται αναρτημένοι καθ’ όλη τη διάρκεια της Κλήρωσης στην 

ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας στη διεύθυνση https://fb.public.gr/oroi_emobility.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fb.public.gr/oroi_emobility.pdf


 

Παράρτημα Α’ 

Δώρα  

 

 

 

Τεμάχια Κωδικός Περιγραφή Αξία 

1 1535420 / 1612198 GADGET MI XIAOMI ELEC SCOOTER PRO2 / 
HELMETT LIVALL BH51T SPEAKER 57-61CM BLK 

728 € 

1 1621723 / 1614218 E-BIKE BLAUPUNKT 15-CARLA200 WHT / ACC 
HELMET DUCATI DUC-HLM-BLK  

1.328,91 € 

1 1631739 / 1614218 E- SCOOTER DUCATI CORSE AIR RED / ACC 
HELMET DUCATI DUC-HLM-BLK  

459,80 € 

2 1634832 / 1614218 E-SCOOTER NIU KQI3 SPORT BLACK / ACC 
HELMET DUCATI DUC-HLM-BLK  

728,89 € 

1 1648387 HOVERBOARD BLAUPUNKT 15-EHB608 BLACK 259,00 € 

1 1484303 URBGY55160 HOVERBOARD 65 LITE BLACK 189,90 € 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΩΡΩΝ: 7 

 


