
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1. Διοργανώτρια Εταιρεία - Αντικείμενο Διαγωνισμού 

 

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «WATT AND VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», με το διακριτικό τίτλο «WATT AND VOLT A.E.», η οποία εδρεύει στο 

Μαρούσι Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αρ.217Α, Τ.Κ. 15124, με Α.Φ.Μ. 998283692 και Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ (στο 

εξής καλουμένης «διοργανώτρια εταιρεία») και η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «TOP KINISIS 

HELLAS MONΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΏΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», με το 

διακριτικό τίτλο «TOP KINISIS HELLAS LTD», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Φιλελλήνων αρ.22, Τ.Κ. 10557, με 

Α.Φ.Μ. 998350360 και Δ.Ο.Υ. Δ ΑΘΗΝΩΝ, διοργανώνουν από κοινού προωθητική ενέργεια – διαγωνισμό με έπαθλο 

μια τετραήμερη κρουαζιέρα δύο ατόμων, με το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο MSC POESIA, με απόπλου το λιμάνι του 

Πειραιά και τελικό προορισμό τη Βενετία. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι συνομολογούνται όλοι ως 

ουσιώδεις και θα δημοσιευθούν αποκλειστικά στην επίσημη σελίδα της διοργανώτριας εταιρείας στο Facebook, 

https://el-gr.facebook.com/wattandvolt/ . 

 

2. Δικαίωμα Συμμετοχής  

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, 

έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα, διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και θα συμβληθούν με τη διοργανώτρια 

εταιρεία, εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος του παρόντος διαγωνισμού, ώστε να αποτελέσει τον προμηθευτή 

ρεύματος του οικιακού ή του επαγγελματικού τους χώρου.  

 

3. Εξαιρέσεις Συμμετοχής  

 

      Από το διαγωνισμό εξαιρούνται: α) τα στελέχη και οι υπάλληλοι/εργαζόμενοι της εταιρείας «WATT AND VOLT A.E.», 

β) τα στελέχη και οι υπάλληλοι/εργαζόμενοι των θυγατρικών αυτής εταιρειών, γ) οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω 

φυσικών προσώπων εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τον δεύτερο βαθμό, δ) οι υφιστάμενοι πελάτες της εταιρείας 

«WATT AND VOLT A.E.», ε) τα στελέχη και οι υπάλληλοι/εργαζόμενοι της εταιρείας «TOP KINISIS HELLAS LTD», στ) 

οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω φυσικών προσώπων εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τον δεύτερο βαθμό. 

 

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού 

 

Η διάρκεια του Διαγωνισμού άρχεται την 29η/06/2017 ώρα 16:00 και λήγει την 15η/07/2017 ώρα 23:59:59. 

 

5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό  

 

Στον διαγωνισμό θα συμμετέχουν αυτομάτως, όλοι όσοι συμβληθούν με τη διοργανώτρια εταιρεία «WATT AND VOLT 

A.E.», εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος του παρόντος διαγωνισμού, όπως αυτό έχει οριστεί στο άρθρο 4 των 

παρόντων όρων, ώστε να αποτελέσει αυτή τον προμηθευτή ρεύματος του οικιακού ή του επαγγελματικού τους χώρου.  

 

6. Έπαθλο 

      

Το έπαθλο του διαγωνισμού είναι μια τετραήμερη κρουαζιέρα δύο ατόμων, με το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο MSC 

POESIA, με απόπλου το λιμάνι του Πειραιά. Ο προορισμός είναι η Βενετία, με ενδιάμεσους σταθμούς τους Αγίους 

Σαράντα και το Ντουμπρόβνικ. Η κρουαζιέρα θα πραγματοποιηθεί το διάστημα από 1η Νοεμβρίου 2017 έως την 4η 

Νοεμβρίου 2017. Στο πακέτο συμπεριλαμβάνονται μια δίκλινη καμπίνα στο κρουαζιερόπλοιο, πλήρης διατροφή εντός 

https://el-gr.facebook.com/wattandvolt/


του πλοίου και αεροπορικά εισιτήρια επιστροφής Βενετία – Αθήνα με φόρους. Δεν περιλαμβάνονται, ποτά, αναψυκτικά 

καθώς και οι προαιρετικές εκδρομές στα λιμάνια των προορισμών. Η συνολική αξία του επάθλου κοστολογείται στο ποσό 

των χιλίων τετρακοσίων ευρώ (€1400). 

 

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητή Διαγωνισμού και Κατακύρωση Επάθλου 

 

Ο νικητής του διαγωνισμού θα αναδειχθεί μετά από κλήρωση επί της βάσης όλων των έγκυρων συμμετοχών. Στον τυχερό 

χρήστη θα αντιστοιχεί ένας επιλαχών. Η κλήρωση για το έπαθλο του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 

31/07/2017, στα γραφεία της διοργανώτριας εταιρείας «WATT AND VOLT A.E.». 

       Το όνομα του νικητή θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό ιστότοπο https://el-gr.facebook.com/wattandvolt εντός τριών (3) 

ημερών από τη διενέργεια της κλήρωσης, όπου και θα παραμείνει αναρτημένο για τουλάχιστον επτά (7) ημέρες. Ο νικητής 

θα ενημερωθεί τηλεφωνικώς από τη διοργανώτρια εταιρεία. Στην περίπτωση που δεν υπάρξει άμεση ανταπόκριση από το 

νικητή στις τηλεφωνικής κλήσεις της διοργανώτριας εταιρείας, το έπαθλο του διαγωνισμού θα κατακυρωθεί στον 

επιλαχόντα. Η κατακύρωση του επάθλου στο νικητή, τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της προσκόμισης και επίδειξης 

από αυτόν στην διοργανώτρια εταιρεία, του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οποίο 

να προκύπτει η ταυτοπροσωπία του νικητή. Σε αντίθετη περίπτωση, το έπαθλο τίθεται στην ευχέρεια της διοργανώτριας 

εταιρείας είτε για την ανάκληση ή για την αναδιανομή του. 

Σε κάθε περίπτωση, μετά την οριστική κατακύρωση του επάθλου στο νικητή, ο νικητής υποχρεούται να επικοινωνήσει, 

το αργότερο έως την 20η Αυγούστου 2017, με την συνδιοργανώτρια εταιρεία «TOP KINISIS HELLAS 

MONΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΏΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», ώστε να 

επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του στην κρουαζιέρα. 

Σε περίπτωση που ο νικητής αρνηθεί το έπαθλο του διαγωνισμού ή αδρανήσει όσον αφορά στην κατοχύρωση και 

παραλαβή του έως και την  20η Αυγούστου 2017, το έπαθλο μεταβιβάζεται στον επιλαχόντα, ο οποίος θα πρέπει να 

κατοχυρώσει το έπαθλο του διαγωνισμού, εντός μίας εβδομάδας από την ημερομηνία που θα λάβει γνώση της ανάδειξης 

του, ως επιλαχόντα νικητή του παρόντος διαγωνισμού. Το έπαθλο του διαγωνισμού δεν ανταλλάσσεται με χρήματα, ούτε 

δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο.  

Δύναται δε, ο δικαιούχος του επάθλου να το μεταβιβάσει σε πρόσωπο της επιλογής του, εφόσον ενημερώσει γραπτώς 

την διοργανώτρια εταιρεία. Η διοργανώτρια εταιρεία δεν φέρει καμία άλλη ευθύνη ή υποχρέωση αποζημίωσης από την 

παρούσα προωθητική ενέργεια προς τους συμμετέχοντες ή οποιονδήποτε τρίτο, πέραν της παράδοσης του επάθλου του 

διαγωνισμού, εάν και εφόσον οι συγκεκριμένοι πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τους παρόντες όρους. 

 

 

8. Πληροφορίες – Παράπονα 

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το διαγωνισμό, οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να 

επικοινωνήσει με την διοργανώτρια εταιρεία στο τηλέφωνο 2130189199 από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων 

αργιών) και από τις 10:00 έως τις 17:00. 

 

9. Προσωπικά Δεδομένα 

 

Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια - διαγωνισμό αποτελεί σαφή και εκ μέρους των συμμετεχόντων δήλωση 

συναίνεσης κατά την έννοια του ν. 2472/1997 και του ν. 3471/2006, όπως ισχύουν σήμερα, για την τήρηση των στοιχείων 

τους και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας της προωθητικής ενέργειας - διαγωνισμού 

καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας τους σχετικά με αυτή. Για τον σκοπό αυτό, η διοργανώτρια εταιρεία 

θα τηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της προωθητικής 

ενέργειας - διαγωνισμού. Τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους. Κάθε συμμετέχων 

έχει το δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης, ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει του 

άρθρου 13 του Ν. 2472/97. 

https://el-gr.facebook.com/wattandvolt


 

10. Υποχρεώσεις συμμετεχόντων 

 

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 την διοργανώτρια εταιρεία 

παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (μη φέρουσα αυτή το βάρος της αποδείξεως) τότε αυτή έχει το δικαίωμα να 

τον αποκλείσει τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσει το έπαθλο. 

 

11. Αποκλεισμός Ευθύνης 

 

Η διοργανώτρια εταιρεία ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει και ουδεμία ευθύνη θα φέρει για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη 

τυχόν υποστεί ο νικητής κατά την παροχή υπηρεσιών συνδεομένων οπωσδήποτε με το έπαθλο του διαγωνισμού, δεν 

υπόσχεται ούτε εγγυάται την εκτέλεση των συμβατικών ή άλλων υποχρεώσεων οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με το εν 

λόγω έπαθλο, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών εκ μέρους αεροπορικών εταιρειών, ξενοδοχείων ή άλλων φορέων, 

ούτε θα φέρει ευθύνη σε περίπτωση διαπράξεως απάτης από οποιονδήποτε τρίτο. 

 

 

12. Λοιποί Όροι 

 

12.1. Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια - διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την πλήρη και 

ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής.  

12.2. Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να 

ματαιώσει ή να αναβάλει τον διαγωνισμό, γνωστοποιώντας τούτο μέσω σχετικής αναρτήσεως στην οικεία ιστοσελίδα 

της στο Facebook (https://el-gr.facebook.com/wattandvolt) ή και να τροποποιήσει τους όρους συμμετοχής, μεταξύ των 

οποίων και τον τρόπο/χρόνο διεξαγωγής του διαγωνισμού. Οι ως άνω τροποποιήσεις των όρων συμμετοχής, θα είναι 

δεσμευτικές για όλους τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό.  

12.3. Οι όροι συμμετοχής, θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, στην 

επίσημη σελίδα της διοργανώτριας εταιρείας στο Facebook, (https://el-gr.facebook.com/wattandvolt).  

12.4. Οι όροι συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει σχετικά με το 

διαγωνισμό, αποκλειστικώς αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. 
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