
«      » “   ”Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπηςπουδιαρκεί Όροι και Προϋποθέσεις

      Facebook   “Όροι και Προϋποθέσεις για τη σελίδα τουΔιαγωνισμού  «   Χαρίστε μια  
   »αγκαλιά αγάπηςπουδιαρκεί  

       “«      », Η σελίδα πουθα τρέξει ο διαγωνισμός Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπηςπουδιαρκεί
   I love my home  είναι η σελίδα στο facebook 

(http://www.facebook.com/ilovemyhomeazaxsoupline) που    δημιουργήθηκε με σκοπό
  , ,      .την ανταλλαγή ιδεών σχολίων εικόνων και βίντεο μεταξύ των χρηστών

 Colgate-Palmolive         ,Η δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο των μηνυμάτων  
, ,         φωτογραφιών βίντεο ή άλλων σχολίων που αποστέλλονται και αναρτώνται στην 

         .ιστοσελίδα και ρητά αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη σε σχέση με αυτά

 Colgate-Palmolive         Η αναμένει ότι οι χρήστες της ιστοσελίδας αυτής θα σέβονται 
          τους υπόλοιπους χρήστες και θα συμμορφώνονται με τους Όρους Συμμετοχής της 

.   Colgate-Palmolive       -ιστοσελίδας Η διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει χωρίς 
 -       προηγούμενη ειδοποίηση οποιοδήποτε μήνυμα έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και 

:είναι

 • ,   προσβλητικό δυσφημιστικό ή άσεμνο 

•   δόλιο ή παραπλανητικό 

•         κατά παράβαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλο δικαίωμα 
τρίτου

•      κατά παράβαση οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμού 

•      προσβλητικό ή ακατάλληλο κατά άλλο τρόπο 

Ακόμη

•            κάθε σχόλιο πουαναφέρεται ή παρέχει στοιχεία για την απόδοση των προϊόντων 
         ,    μαςπρέπει να είναι αληθές και να συνάδει με ό τι προβλέπει ο νόμος

•                «CP»τα σχόλια των εργαζομένων μας θαφέρουν την ένδειξη

•       Colgate-Palmolive,   ακόμη αν δεν είστε υπάλληλος της πρέπει να αναφέρεται 
          στα σχόλια που δημοσιεύετε αν έχετε λάβει κάποιο χρηματικό ποσό ή 

,      Colgate-Palmolive.ο τιδήποτε άλλο αξίας από την

           Οποιαδήποτε σχόλιο στη σελίδα που δεν συνάδει με τις παραπάνω προϋποθέσεις θα 
   .αφαιρείται χωρίς κάποια ειδοποίηση  

            Με τη δημοσίευση οποιουδήποτε υλικού σε αυτή τη σελίδα συμφωνείτε ότι το υλικό 
      Colgate-Palmolive   ,αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την κατά οποιοδήποτε τρόπο  

,          οποτεδήποτε παγκοσμίως και χωρίς την απαίτηση κάποιας αμοιβής από την πλευρά 
.σας  

http://www.facebook.com/ilovemyhomeazaxsoupline


 Διοργανωτές διαγωνισμού 

     .     . .   Η εταιρεία με την επωνυμία Α ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ που εδρεύει στην 
 ,   21 (    «ONNUP»)  Αγία Παρασκευή οδός Ελβετίας εφεξής καλούμενη ως έχει αναλάβει 

   ,          να διοργανώσει με εντολή στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας με την 
 “Colgate-Palmolive   Hellas    ”   επωνυμία Εμπορική Μονοπρόσωπη ΕΠΕ και το 
  “  Colgate-Palmolive  Hellas  ”      (διακριτικό τίτλο που εδρεύει στον Πειραιά εφεξής 
  «Colgate-Palmolive  Hellas»)      καλούμενη ως τον παρόντα διαγωνισμό με τίτλο 

«      » (  «  »),  Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί εφεξής ο Διαγωνισμός σύμφωνα με 
    (   « »),     τους ακόλουθους όρους συμμετοχής εφεξής οι Όροι οι οποίοι θα είναι 

        ,  αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού στο 
 :  δικτυακό τόπο http://www.facebook.com/IlovemyhomeAzaxSoupline (εφεξής 

    «  »).    καλούμενοι από κοινού ως Δικτυακός Τόπος Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος 
           δικαιούται να λαμβάνει με δικά του έξοδα ακριβές αντίγραφο των όρων του 

,      Colgate-Palmolive Hellas Διαγωνισμού καλώντας την Γραμμή Καταναλωτή της στο 
 800 11 25100 (  ),      τηλέφωνο χωρίς χρέωση όπου επίσης θα είναι κατατεθειμένοι οι 

.            όροι Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον 
   ,       Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών 

    .στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού  

H Colgate-Palmolive  Hellas        διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους 
      ,  ,    παρόντες Όρους κατά την απόλυτη κρίση της να παρατείνει να μειώνει τη διάρκεια 

            ή και να ματαιώνει τον Διαγωνισμό καθώς και να ανακαλεί ή αλλάζει τα 
/ ,     ,     , δώρα έπαθλα με άλλα ίσης αξίας αυτών για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε με 

 -    .     σχετική δημοσίευση ανάρτηση στο Δικτυακό Τόπο Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι 
   .δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα  

 Colgate-Palmolive  Hellas    ONNUP   ,   Η και η δεν αναλαμβάνουν ούτε υπέχουν 
     .    οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρων τροποποιήσεων Οι ως άνω διοργανώτριες 

          εταιρείες πρωτίστως θα προσπαθούν να καθιστούν τη χρήση των συστημάτων τους 
      ,  ,  ,   ασφαλή και να παρέχουν μέσω αυτών ακριβείς πλήρεις έγκυρες αξιόπιστες και 

   .     ,  επίκαιρες πληροφορίες και περιεχόμενο Ωστόσο σε κάθε περίπτωση οι 
        συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το 

        ,  περιεχόμενο και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους πουστηρίζονται 
      ,  στη συμμετοχή τους στην άνω προωθητική ενέργεια συμπεριλαμβανομένης 

      ,   /  οποιαδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα την πληρότητα ή και την 
   .εγκυρότητα του περιεχομένου αυτού  

http://www.facebook.com/IlovemyhomeAzaxSoupline


 Διάρκεια διαγωνισμού 

     «      »Η συνολική διάρκεια του Διαγωνισμού Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί  
 2     :    29/06/2012   12:00είναι μήνες και καθορίζεται ως εξής αρχίζει από την και ώρα πμ 

    26/08/12    23.59.      και λήγει την Κυριακή και ώρα Θα γίνουν τρεις κληρώσεις τις 
 6/8,13/8  27/8.         ημέρες και Οι συμμετοχές να γίνονται μέχρι Κυριακή και την Δευτέρα 

              να γίνεται η κλήρωση και θα έχει ο κάθε χρήσης δικαίωμα να ξαναπαίξει και την 
 .   ,     ,  επόμενη εβδομάδα Διευκρινίζεται ρητά ότι μετά τη λήξη του Διαγωνισμού ή μετά 

      ,      από τυχόν σύντμηση της χρονικής διάρκειάς του οι συμμετοχές δεν είναι πλέον 
         δυνατές και οι ήδη γενόμενες θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν 

 ,    ,  επάγονται αποτέλεσμα ούτε δεσμεύουν πλέον οποιονδήποτε θεωρούμενες νομίμως 
   ,      ανακληθείσες και αυτοδικαίως ανύπαρκτες η τοιαύτη δε ενέργεια εξομοιούται με 

.          απόσυρση Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες με την συμμετοχή στο 
          διαγωνισμό αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της 

Colgate-Palmolive Hellas   ONNUP,      και της ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν είτε τη 
   ,      ,συνέχιση του λήξαντος διαγωνισμού είτε παράδοση των μη παραδοθέντων δώρων  

   .είτε οποιαδήποτε περαιτέρωαποζημίωση  

 Δικαίωμασυμμετοχής 

         Δικαίωμα συμμετοχής στοΔιαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπαπου κατοικούν μόνιμα 
         18     στην Ελλάδα ή την Κύπρο εφόσον έχουν συμπληρώσει το ο έτος της ηλικίας τους 

    .   ,  και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα Σε διαφορετική περίπτωση η συμμετοχή 
           τους στο Διαγωνισμό θα ακυρωθεί άμεσα και οι ανωτέρω θα υποχρεούνται στην 

     .     επιστροφή οποιουδήποτε δώρου τυχόν έχουν λάβει Από τη συμμετοχή στο 
       Colgate Palmoliveδιαγωνισμό αποκλείονται πρόσωπα που απασχολούνται από την  

Hellas,   ONNUP          από την ή θυγατρικές τους καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς 
   ( )   ( ) .τους έωςπρώτου Α΄ και δεύτερου Β΄ βαθμού  

 -  - Συμμετοχή Διαγωνισμοί Κληρώσεις 

     ,     Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό θα πρέπει να επισκεφθούν το 
  Δικτυακό Τόπο http://www.facebook.com/IlovemyhomeAzaxSoupline  και στη 

  tab         συνέχεια το του διαγωνισμού όπου θα αποδεχθούν να χρησιμοποιήσουν την 
  .        ειδικά σχεδιασμένη εφαρμογή Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες θα πρέπει να 

    3        επιλέξουν μία από τις διαθέσιμες απαντήσεις στη μία ερώτηση του διαγωνισμού για 
    .να ολοκληρώσουν τη συμμετοχή τους  

,     : «  Συγκεκριμένα η ερώτηση διατυπώνεται ως εξής Το Soupline   :»έχει ΝΕΟ άρωμα  
      :και οι διαθέσιμες απαντήσεις είναι οι ακόλουθες  

• Marine Fresh

•    Που διαρκεί πραγματικά πολύ

•    Ειδικό για τα μάλλινα

http://www.facebook.com/IlovemyhomeAzaxSoupline


    «    ».    Η σωστή απάντηση είναι που διαρκεί πραγματικά πολύ Στην περίπτωση λάθους οι 
    .  ,  συμμετέχοντες θα μπορούν να ξαναεπιλέξουν Απατώντας σωστά οι διαγωνιζόμενοι 

   .θα συμμετάσχουν στην κλήρωση

         3     Η ανάδειξη των νικητών του διαγωνισμού θα γίνει με κληρώσεις με τη χρήση του 
 http://www.random.org/      προγράμματος και του σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου 
 (    ).    συμμετεχόντων εφεξής το αρχείο συμμετεχόντων Στις κληρώσεις θα αναδειχθούν 

  :οι εξής νικητές

-  06/08 180   90 στις τυχεροί και αναπληρωματικοί

-  13/08 60   30 στις τυχεροί και αναπληρωματικοί

-  27/08 60   30 στις τυχεροί και αναπληρωματικοί

           5€ (Ο καθένας από τους νικητές θα κερδίζει από δύο δωροκουπόνια των σύνολο 
10€),      εξαργυρώσιμα σε οποιοδήποτε κατάστημα super-market   εντός Ελλάδας για 

    αγορές προϊόντων της εταιρίας Colgate-Palmolive Hellas (Colgate, Palmolive, Azax, 
Soupline, Soflan, Sanex, Plax). 

 Παραλαβή δώρων 

    (72)    ,    Μέσα σε εβδομήντα δύο ώρες από την κλήρωση οι νικητές θα ενημερώνονται 
            e-mailγια το δώρο που κέρδισαν και τις διαδικασίες παραλαβής του με αποστολή  
         Facebook. H NUPστις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που μας δίνει η εφαρμογή του ΟΝ  
           έχει αναλάβει την ενημέρωση των νικητών και τη διαχείριση της αποστολής των 

.δώρων  

           Κατά την παραπάνω επικοινωνία θα ζητούνται από όλους τους νικητές τα πλήρη 
  ( ,  ,  . . .),  στοιχεία τους ονοματεπώνυμο πλήρης διεύθυνση τηλέφωνο κ λπ προκειμένου να 

            μπορεί να γίνει η παράδοση των δώρων αλλά και η συμπλήρωση της δήλωσης 
 . H ONNUP        αποδοχής δώρου έχει το δικαίωμα να ζητήσει αντίγραφο της ταυτότητας 

           των νικητών για να διαπιστώσει την ταυτοπροσωπία σε περίπτωση που αυτό είναι 
.απαραίτητο  

    (6)       ,  Μετά την παρέλευση έξι ημερών από την ημέρα ειδοποίησης ενός νικητή σε 
           περίπτωση μη επικοινωνίας αυτού και μη δήλωσης αποδοχής του δώρου ή μη 

           διεκδίκησής του για οποιοδήποτε λόγο ή άρνησης παραλαβής του δώρου ή σε 
      ,    περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής για οποιονδήποτε λόγο το δώρο απόλλυται για 

         ,  το νικητή και αυτό θα προσφέρεται στον κατά περίπτωση επιλαχόντα κατόπιν 
       e-mail    σχετικής γνωστοποίησης που θα του αποστέλλεται με μέσα σε εβδομήντα δύο 

(72)      6      .ώρες από τη συμπλήρωση των ημερών που αφορούν τον αντίστοιχο νικητή  
    (6)        Μετά την παρέλευση έξι ημερών από την ημέρα ειδοποίησης του κατά περίπτωση 

,           επιλαχόντα σε περίπτωση μη επικοινωνίας αυτού και μη δήλωσης αποδοχής του 
            δώρου ή μη διεκδίκησής του για οποιοδήποτε λόγο ή άρνησης παραλαβής του δώρου 

        ,   ή σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής για οποιονδήποτε λόγο το σχετικό δώρο 
 .  Colgate-Palmolive Hellas     απόλλυται οριστικά Η διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει 

          /  κατά την διακριτική της ευχέρεια δώρα που δεν αναζητήθηκαν και ή παραλήφθηκαν 



   ,       ,έγκαιρα από τους νικητές σύμφωνα με τις παραπάνω διαδικασίες και προϋποθέσεις  
         .οπότε και απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στους αντίστοιχους νικητές

  Χρήση του δώρου

   ,    ,    Το δώρο είναι συγκεκριμένο προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται ούτε δύναται να 
             ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλα ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα σε οποιαδήποτε 

.            τιμή Το δώρο που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους παρέχεται στην 
      ,    κατάσταση στην οποία αυτό έχει και ευρίσκεται αποκλειόμενης της εφαρμογής των 

          διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη 
   ,   ,  ,  αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα συμφωνημένες ιδιότητες κλπ έναντι της 

Colgate-Palmolive Hellas   UP.   Colgate-Palmolive Hellas και της ΟΝΝ Επίσης οι και 
UP    ,       ΟΝΝ δεν υπέχουν ουδεμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή 
,      /   /    τρίτο για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και ή ζημία και ή βλάβη σωματική ή 
             υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο ή για 

  .οποιαδήποτε άλλη αιτία  

   Υποχρεώσεις ΣυμμετεχόντωνστοΔιαγωνισμό 

        ,  ,Οι συμμετέχων στον Διαγωνισμό εγγυάται ότι θα παρέχει αληθείς ακριβείς  
             επίκαιρες και πλήρεις πληροφορίες για το άτομό του κατά την εγγραφή του και τη 

       (  «συναίνεση συμμετοχής του στην άνω προωθητική ενέργεια εφεξής Δεδομένα 
»).  ,         Εγγραφής Επιπλέον δεσμεύεται να διατηρεί και να ενημερώνει εγκαίρως τα 
 ,     , ,     Δεδομένα Εγγραφής ώστε αυτά να είναι αληθή ακριβή επίκαιρα και πλήρη κατά τη 

    .διάρκεια της παρούσαςπροωθητικής ενέργειας  

     , ,   Εάν ο χρήστης χρησιμοποιήσει πληροφορίες αναληθείς ανακριβείς ανεπίκαιρες ή 
  ,   Colgate-Palmolive  Hellas   UP  ελλιπείς ή παραπλανητικές οι και ΟΝΝ δεν φέρουν 

         καμία ευθύνη και αποκλειστικά υπεύθυνος για την αλλοιωμένη απεικόνιση της 
       .κατάστασης του χρήστη θεωρείται ο ίδιος ο χρήστης  

             3Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν θα περιλαμβάνουν τα ως άνω υπό τον όρο  
.     ,    αναφερόμενα Με επιφύλαξη άλλων ειδικώς οριζομένων δεν είναι υποχρεωτική η 

   ,       παροχή οποιουδήποτε πρόσθετου στοιχείου το οποίο δεν είναι απαραίτητο ή εύλογο 
     .    να ζητηθεί στα πλαίσια του Διαγωνισμού Οποιοσδήποτε διαγωνιζόμενος ή χρήστης 

          της ιστοσελίδας βρεθεί να παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να 
  ,       (hacker), παραβιάσει το δίκτυο σύστημα ή πρόγραμμα των Δικτυακών Τόπων τότε 

         αποβάλλεται πάραυτα από το διαγωνισμό και οι διοργανώτριες εταιρείες διατηρούν 
        .το δικαίωμα να αναφέρουν το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές  

 Αποκλεισμόςνικητών

  ,         Οι αναφερόμενοι νικητές σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της παραλαβής του 
,       :δώρου μπορεί να αποκλεισθούν για τους εξής λόγους  

( )            α σε περίπτωση που η συμμετοχή τους βρεθεί ότι παραβιάζει κάποιον από τους 
  όρους του παρόντος 



( )           .β σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία πουδήλωσαν είναι ψευδές

           Σε κάθε περίπτωση αποκλεισμού της συμμετοχής ενός από τους νικητές το δικαίωμά 
            του στο δώρο το αποκτά ο αμέσως επόμενος επιλαχών κατά χρονική σειρά ανάδειξης 
.του  

  Περιορισμόςσυμβατικής ευθύνης

 Colgate-Palmolive  Hellas        ,  Η και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες οι 
        ,    υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη της δεν φέρουν ευθύνη στον βαθμό που 

      ,   , ,αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο για οποιαδήποτε άμεση έμμεση  
,            ηθική θετική ή άλλου είδους ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με τη 

   .πραγματοποίηση του συγκεκριμένουΔιαγωνισμού  

 Λήξη διαγωνισμού 

            Μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού καθώς και της διανομής των Δώρων κατά τα 
,    Colgate-Palmolive Hellas   UPπροαναφερόμενα κάθε υποχρέωση της και της ΟΝΝ  

  .  Colgate-Palmolive Hellas   UP     παύει να υφίσταται Η και η ΟΝΝ δεν θα υπέχει ούτε θα 
      .αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων  

     ,  Colgate-Palmolive Hellas Οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού η μπορεί 
 ,     ,       να αποφασίσει κατά την απόλυτη κρίση της να διακόψει αυτόν ή να παρατείνει τη 

         .  διάρκειά του ή να ακυρώσει το Διαγωνισμό για οποιονδήποτε λόγο Σε περίπτωση 
  ,        διακοπής ή ακύρωσης οι Συμμετέχοντες δεν θα δικαιούνται να προβάλλουν 

    Colgate-Palmolive /     οποιαδήποτε αξίωση κατά της και ή να απαιτήσουν τη συνέχιση 
 .τουΔιαγωνισμού  

 Προσωπικά δεδομένα 

      ( ,Προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό ονοματεπώνυμο  
 ,   )      στοιχεία επικοινωνίας στοιχεία ταυτότητας πρόκειται να συλλεχθούν από την 

Colgate-Palmolive Hellas   UP       και την ΟΝΝ να εισαχθούν σε βάσεις δεδομένων και να 
     ,  ,   τύχουν επεξεργασίας για τις ανάγκες οργάνωσης αξιολόγησης δημοσιότητας και 

  ,         .διεξαγωγής του Διαγωνισμού πάντοτε στα πλαίσια και τις προϋποθέσεις του Ν  
2472/1997,   ,        όπως ισχύει για σκοπούς προώθησης των Προϊόντων και Υπηρεσιών 

 (marketing).τους

          ,  Τα ανωτέρω δεδομένα δεν θα κοινοποιηθούν σε άλλα εκτός των ανωτέρω νομικά ή 
 .      ,   φυσικά πρόσωπα Σε σχέση με τέτοια αρχεία δεδομένων οι συμμετέχοντες έχουν 

 , ,       δικαίωμα πρόσβασης διόρθωσης διαγραφής ή προβολής αντιρρήσεων σχετικά με τα 
   .στοιχεία που τους αφορούν  

          Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό αποτελεί ελεύθερη και σαφή δήλωση και συναίνεση 
          των συμμετεχόντων για την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων τους και την 

      .  , τήρηση σχετικού αρχείου για τους προαναφερθέντες σκοπούς Η αναζήτηση αποδοχή 
           και παραλαβή των δώρων από τους νικητές συνιστούν σαφή συγκατάθεση αυτών για 

           χρήση του ονόματός τους με σκοπό την δημοσιοποίηση του Διαγωνισμού και των 
          .αποτελεσμάτων του και για την επεξεργασία στοιχείων τους κατά τα ανωτέρω  



 Colgate-Palmolive Hellas         Η διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει τα ονόματα και να 
 ,      δημοσιεύει φωτογραφίες ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις των νικητών 

   ,  o        στους Δικτυακούς της Τόπους σε οποιοδήπ τε έντυπό της καθώς και να προβεί σε 
    ,     διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος όπως της αξιοποίησης του 

 .       Δώρου κλπ και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό 
         ,   στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση των επάθλων η δε συμμετοχή 

          στον παρόντα Διαγωνισμό συνεπάγεται αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και 
      Colgate-Palmolive Hellasεκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων στην  

            ατελώς και ρητή δήλωση ότι τα ως άνω δεν προσβάλλουν καμία πτυχή της 
 .προσωπικότητάς τους  

        ,   Ο κάθε νικητής με τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό συναινεί ανεπιφύλακτα στα 
       .  ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως Με 

   ,       επιφύλαξη των παραπάνω οριζόμενων άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε 
          σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το 

   ,     ,    Colgate-όνομά του σε καταχωρήσεις εφόσον κληθεί για τούτο νομιμοποιεί την
Palmolive Hellas       ,    .να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικούΔώρου ή να το ανακαλέσει  

           Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να τηρηθούν τα στοιχεία σας σε Αρχείο 
         ,Προσωπικών Δεδομένων και να ενημερώνεστε στο μέλλον για νέα προϊόντα  

         υπηρεσίες και προσφορές της παραπάνω εταιρείας παρακαλώ επικοινωνήστε με την 
UP   2106835001.ΟΝΝ στο τηλέφωνο  

  –  –  Αποδοχήόρων δικαιοδοσία εφαρμοστέοδίκαιο 

        Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη 
     ,     αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων ακόμη και εάν τροποποιηθούν 

,    .     μελλοντικώς ως ανωτέρω προσδιορίζεται Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει 
           σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων Όρων θα επιλύεται 

        .καταρχήν από τριμελή επιτροπή της αποκλειστικής επιλογής της Εταιρείας  
 ,         Περαιτέρω δε για οποιαδήποτε διαφορά δεν δύναται να επιλυθεί όπως παραπάνω 

       ,    ορίζεται σε σχέση με τον ως άνω Διαγωνισμό αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα 
       .    Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό Οι παρόντες όροι 

     έχουν αναρτηθεί στο Δικτυακό Τόπο 
http://www.facebook.com/IlovemyhomeAzaxSoupline

http://www.facebook.com/IlovemyhomeAzaxSoupline

