
ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ SMARTAVENUE ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

  

1. Η ΣΜΑΡΤΑΒΕΝΙΟΥ Ε.Π.Ε Πειραιάς Αττικής Νικολετοπούλου 11, (εφεξής ο «Διοργανωτής»)  

προκηρύσσει διαγωνισμό με την ονομασία «Λάβε μέρος στο διαγωνισμό και κέρδισε  

πλούσια δώρα », (εφεξής ο «Διαγωνισμός). Aπό τον Διαγωνισμό εξαιρούνται οι  

εργαζόμενοι της ΣΜΑΡΤΑΒΕΝΙΟΥ Ε.Π.Ε και - The Mojo , καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς  

τους πρώτου  

και δευτέρου βαθμού.  

  

2. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο διαδίκτυο, στον ιστóτοπο  

https://www.facebook.com/smartavenue  

Όποιος επιθυμεί να λάβει μέρος πρέπει να επισκεφτεί τη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης  

www.facebook.com και αφού επιλέξει το δώρο που θα ήθελε να κερδίσει από το  

www.smartavenue.gr να δώσει τα στοιχεία του και να λάβει μέσο στον διαγωνισμό.  

  

3. Ως έγκυρη συμμετοχή ορίζεται η διαδικασία του 2ου όρου.  

  

4. Τα στοιχεία των Συμμετεχόντων, όπως αυτά έχουν συμπληρωθεί από τους ιδίους στην  

προσωπική σελίδα τους στον ιστότοπο www.facebook.com καταχωρούνται στο σύστημα  

της Εκτελούσας την επεξεργασία, TheMojo για λογαριασμό του Διοργανωτή. Τα αρχεία με  

τα στοιχεία των Συμμετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη συμμετοχή  

στο Διαγωνισμό.  

  

5. Ως διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από 22.11.2013 και ώρα 00.01 μμ, (εφεξής η  

«Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την 02.12.2013 ώρα 24.00 μμ (εφεξής η «Λήξη του Διαγωνισμού») 

 Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μειώσει τη διάρκεια αυτή για εύλογη αιτία  

υπό την προϋπόθεση ότι θα δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή με πρόσφορο τρόπο.  

  

6. Θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης που θα διεξαχθεί μετά την 2 Δεκεμβρίου 



2013 στα γραφεία της The Mojo. Ο νικητής κερδίζει, μία κασετίνα με 6 σκιές ματιών και ένα κραγιόν rouge  

GUERLAIN, αξίας 122,8. Στις κληρώσεις θα λάβουν  μέρος οι Συμμετέχοντες που έλαβαν μέρος κατά τη  

διάρκεια του αμέσως προηγούμενου  

μήνα, και όσοι έχουν υποβάλλει τη συμμετοχή τους κατά έγκυρο τρόπο σύμφωνα με τους  

όρους του Διαγωνισμού. Ως έγκυρη συμμετοχή νοείται αυτή που (α) πληροί τις  

προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του  

Διοργανωτή, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα στα συστήματα  

του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ)  

έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή, από την ημερομηνία  

και ώρα Έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα Λήξης του Διαγωνισμού  

και (δ) το υλικό που υπέβαλε ο Συμμετέχων δεν προσβάλλει στα χρηστά ήθη.  

  

7. Ο νικητής κερδίζει, το προϊόν που έχει επιλέξει από το bazaar στο www.smartavenue.gr .  

Τo Δώρo είναι επιλογής του Διοργανωτή, είναι προσωπικό και αμεταβίβαστο και δεν  

ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα είδη. Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για ελαττώματα του  

Δώρου για τα οποία η ευθύνη ανήκει στον πάροχο των δώρων ούτε ευθύνεται στην  

περίπτωση που για οποιονδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και  

καταχώρηση των στοιχείων των Συμμετεχόντων από το ηλεκτρονικό του σύστημα.  

  

8. Ο νικητής θα ενημερωθεί από την TheMojo με την αποστολή σχετικού μηνύματος  

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που του παρέχει ο ιστότοπος  

www.facebook.com. Στην επικοινωνία αυτή θα ζητείται το πραγματικό ονοματεπώνυμο του νικητή, η 

διεύθυνση κατοικίας του και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Ο νικητής πρέπει να  

απαντήσει στην TheMojo εντός 15 ημερών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η απάντηση  

συνιστά και αποδοχή του δώρου. Σε περίπτωση μη απάντησης του νικητή ή σε περίπτωση  

που οι δικαιούχοι αρνηθούν ρητά τα δώρα ή εάν η συμμετοχή τους είναι άκυρη, το δώρο  

ακυρώνεται. Το όνομα του νικητή θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα  

www.facebook.com/SmartAvenue  

  



9. Με τη συμμετοχή του ο νικητής παρέχει τη ρητή συγκατάθεσή του στο Διοργανωτή για 


