
ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.  Η  «Tupperware  Hellas  Α.Β.  &  Ε.Ε»,  Ακαδημίας  4  -  Αθήνα,  (εφεξής  ο
«Διοργανωτής») προκηρύσσει, σε συνεργασία και με την επιμέλεια της  The Mojo
διαγωνισμό  με  την  ονομασία  «Αξέχαστο  Καλοκαίρι!»,  (εφεξής  ο  «Διαγωνισμός).
Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της
ηλικίας  τους  ή  είναι  χειραφετημένοι  ανήλικοι  ή  κατέχουν  νόμιμη  γραπτή  γονική
συναίνεση  ή  συναίνεση  κηδεμόνα,  και  είναι  ικανοί  δικαιοπρακτικά  να
συνομολογήσουν  τους  όρους,  κανόνες,  υποχρεώσεις,  υπεύθυνες  δηλώσεις,
αντιπροσωπεύσεις  και  εγγυήσεις  που  διατυπώνονται  σε  αυτούς  τους  Όρους
Διαγωνισμού,  και  να  τηρούν  και  να  συμμορφώνονται  με  αυτούς  τους  Όρους
Διαγωνισμού.  Aπό  τον  Διαγωνισμό  εξαιρούνται  οι  εργαζόμενοι  της  Tupperware
Hellas Α.Β. & Ε.Ε  και της  The Mojo και των συνδεδεμένων με αυτές εταιριών,
καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς τους πρώτου και δευτέρου βαθμού.

2. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο www.facebook.com 
Όποιος  επιθυμεί  να  λάβει  μέρος  πρέπει  να  κάνει  like στη  σελίδα
http://www.facebook.com/TupperwareGreece,  να  μπει  στην  ειδική  εφαρμογή  του
διαγωνισμού,  να  επιλέξει  το  προϊόν  Tupperware που  επιθυμεί  να  κερδίσει,  να
απαντήσει  γραπτώς  στην  ερώτηση  «Ποιό  αξεσουάρ  δεν  θα  λείπει  φέτος  από  το
‘’κουτί’’ των καλοκαιρινών σας διακοπών;», να συμπληρώσει τα στοιχεία του, ήτοι
ονοματεπώνυμο και email και να υποβάλει τη συμμετοχή του. 

3. Κάθε συμμετέχων από τη στιγμή που θα ολοκληρώσει την παραπάνω διαδικασία,
θα λάβει μέρος στην κλήρωση που θα διεξαχθεί μετά το τέλος του διαγωνισμού στις
25 Ιουλίου 2017.

4. Τα στοιχεία των Συμμετεχόντων, ήτοι το  Facebook ID του χρήστη καταχωρείται
στο  ηλεκτρονικά  τηρούμενο  σύστημα  της  Εκτελούσας  την  επεξεργασία  της  The
Mojo για λογαριασμό του Διοργανωτή. Τα αρχεία με τα στοιχεία των Συμμετεχόντων
θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό.

5. Ως διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από 10 Ιουλίου 2017
και ώρα 12 μ.μ, (εφεξής η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και 23 Ιουλίου 2017 και
ώρα 23.59 μ.μ. (εφεξής η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Συμμετοχές που θα δηλώνονται
μετά  την  Λήξη  του  Διαγωνισμού,  δεν  θα  λαμβάνονται  υπ’όψιν.  Ο  Διοργανωτής
διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μειώσει τη διάρκεια αυτή για εύλογη αιτία ή
και  να  ανακαλέσει  τον  Διαγωνισμό  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  θα  δημοσιεύσει  τη
μεταβολή αυτή με τον ίδιο τρόπο και στο ίδιο μέσο που δημοσιεύονται οι παρόντες
Όροι Διαγωνισμού.

6. Θα αναδειχθούν είκοσι (20) συνολικά νικητές  για είκοσι (20) κουτιά που 
περιέχουν προϊόντα Tupperware. Ο κάθε συμμετέχων θα επιλέγει από πριν ποιο από 
τα κουτιά επιθυμεί να κερδίσει. Τα κουτιά αυτά είναι:
1. Σετ Ψυγείου Μόντουλαρ (7)
2. Σετ Αποθήκευσης Μόντουλαρ (7)
3. Σεφ Μποξ
4. Σετ Εξπρέσιονς (4)
5. Σετ Μπουκάλια Νερού 750ml (3) με στόμιο
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6. Σετ Κατάψυξης (7)

Οι ανωτέρω νικητές θα αναδειχθούν μέσω αντίστοιχων ηλεκτρονικών κληρώσεων
που θα διεξαχθούν στις 25 Ιουλίου 2017, στα γραφεία της Τupperware, στα οποία
μπορεί να παρευρεθεί οποιοσδήποτε συμμετέχων το επιθυμεί. Σε κάθε κλήρωση θα
λαμβάνουν  μέρος  οι  Συμμετέχοντες  που  έλαβαν  μέρος  κατά  τη  διάρκεια  του
διαγωνισμού,  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  τον
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, σύμφωνα με τους παρόντες όρους διαγωνισμού,  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
τα χρηστά ήθη.

7. Οι είκοσι (20) νικητές, όπως ορίζονται στο άρθρο 6, κερδίζουν το σετ προϊόντων
Tupperware που έχουν επιλέξει από πριν. Τα Δώρα είναι επιλογής του Διοργανωτή,
είναι προσωπικά και αμεταβίβαστα και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα είδη.
Ο Διοργανωτής δεν 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.  Οι  νικητές  θα  ενημερωθούν  από  την  The Mojo με  την  αποστολή  σχετικού
μηνύματος  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου,  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση  που  έχουν
δηλώσει.  Στην  επικοινωνία  αυτή  θα  ζητείται  το  πραγματικό  ονοματεπώνυμο  του
νικητή,  μία διεύθυνση παράδοσης του δώρου και  ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.  Οι
νικητές πρέπει να απαντήσουν στην  The Mojo εντός δεκαπέντε (15) ημερών μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αποστέλλοντας ταυτόχρονα προς την τελευταία και την
Δήλωση Αποδοχής που τους έχει παραδοθεί. Η απάντηση συνιστά και αποδοχή του
δώρου. Σε περίπτωση μη απάντησης των νικητών εντός της παραπάνω αποσβεστικής
προθεσμίας  ή  μη  αποστολής  εντός  της  ως  άνω  αποσβεστικής  προθεσμίας,  της
παραπάνω  αναφερόμενης  Δήλωσης  Αποδοχής  ή  σε  περίπτωση  που  ο  δικαιούχος
αρνηθεί το δώρο ή εάν η συμμετοχή του είναι κριθεί άκυρη κατά τα προβλεπόμενα
στους παρόντες Όρους Διαγωνισμού, δεν θα τους αποστέλλεται το δώρο, το οποίο θα
ακυρώνεται και θα διατίθεται κατά την κρίση του Διοργανωτή. Ο Διοργανωτής και η
The Mojo δεν θα φέρουν ευθύνη για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης του νικητή
που  οφείλονται  σε  μη  απάντηση  του  τηλεφώνου,  απουσίας  ή  και  λόγω  μη
προσέλευσης για παραλαβή του δώρου. Τα ονόματα των νικητών θα αναρτώνται στην
ιστοσελίδα http://www.facebook.com/TupperwareGreece 

9. Mε τη συμμετοχή τους αλλά και με την απάντησή τους κατά τα προβλεπόμενα 
στην παράγραφο 8 παραπάνω, οι νικητές ή σε περίπτωση ανηλίκων οι κηδεμόνες ή οι
έχοντες την γονική τους μέριμνα,  παρέχουν τη ρητή συγκατάθεσή τους στο 
Διοργανωτή για την προβολή του Διαγωνισμού και των ονομάτων νικητών στον 
έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και τα ΜΜΕ ή το Internet καθώς και για την ανάρτηση 
των ονομάτων τους στην ιστοσελίδα http://www.facebook.com/TupperwareGreece. Ο
Διοργανωτής επιφυλάσσει εις εαυτόν το δικαίωμα να δημοσιεύσει και 
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χρησιμοποιήσει για διαφημιστικούς σκοπούς τα ονόματα των νικητών, η δε 
συμμετοχή στον Διαγωνισμό ερμηνεύεται και ως ρητή συναίνεσή τους. Κατά την 
παράδοση των δώρων ο Διοργανωτής δικαιούται να ζητήσει από τους νικητές την 
υπογραφή σχετικής δήλωσης συναίνεσης.

10. Με τη ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή των προσωπικών δεδομένων του
κατά  τα  προβλεπόμενα  στους  παρόντες  Όρους  Διαγωνισμού,  κάθε  Συμμετέχων
παρέχει την ρητή συγκατάθεσή του, κατά την έννοια του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει,
όπως τα παραπάνω στοιχεία χρησιμοποιηθούν είτε από τον ίδιο τον Διοργανωτή είτε
από  την  άνω  Εκτελούσα  την  επεξεργασία  μέσω  αυτοματοποιημένων  ή  μη
αυτοματοποιημένων μέσων αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της διεξαγωγής
του Διαγωνισμού, και όσον αφορά στους νικητές και για την παράδοση σε αυτούς
των δώρων. Η ως άνω συγκατάθεση είναι οποτεδήποτε ανακλητή, χωρίς αναδρομικό
αποτέλεσμα. Το σχετικό αρχείο θα τηρείται σύμφωνα με το Ν. 2472/1997 (άρθρα 12
και 13) όπως ισχύει και κάθε Συμμετέχων έχει δικαίωμα πρόσβασης, τροποποίησης
και αντίρρησης σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν.
Συγκεκριμένα, κάθε συμμετέχων έχει  δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που τον
αφορούν και μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε την διόρθωση, αλλαγή ή διαγραφή τους
από το αντίστοιχο αρχείο επικοινωνώντας ως άνω. Σε περίπτωση που κάποιος νικητής
επιθυμεί τη διαγραφή των δεδομένων του πριν την παραλαβή του δώρου του, το δώρο
ακυρώνεται. Σε εύλογο χρόνο μετά την παράδοση των Δώρων όλα τα δεδομένα των
Συμμετεχόντων και των νικητών θα καταστραφούν.

11. Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει τα ονόματα των νικητών
στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να προβαίνει σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε
σχετικού γεγονότος όπως της παραλαβής του δώρου, κλπ. καταβολή οποιασδήποτε
αμοιβής ή αποζημιώσεως.

12.  Οι  Συμμετέχοντες  αναγνωρίζουν  και  αποδέχονται  ανεπιφύλακτα  ότι  ο
Διαγωνισμός δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων
του διαδικτύου ή /και των τερματικών σταθμών από τους οποίους έχουν πρόσβαση
στο διαδίκτυο. Γενικότερα, η απόδοση, τα ηλεκτρονικά μηνύματα και η μετάδοση
δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης και ο χρόνος απόκρισης μπορεί να
τύχουν μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται από τις δυνατότητες της υπάρχουσας
τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και
την ευθύνη του Διοργανωτή και του Εκτελούντος την Επεξεργασία και της υπηρεσίας
λήψης και αποστολής μηνυμάτων. Ο Διοργανωτής και ο Εκτελών την Επεξεργασία
δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη, εάν για λόγους που βρίσκονται έξω από την
σφαίρα του ελέγχου τους (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά λόγοι ανωτέρας
βίας,  τεχνικά  προβλήματα,  μη  λειτουργία  του  διαδικτύου  ή  της  συγκεκριμένη
ιστοσελίδας, υπερφόρτωσης του συστήματος, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, μη
αποστολή ή αποδοχή ηλεκτρονικών μηνυμάτων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη
ορθός τρόπος απάντησης) ή από τη σφαίρα ελέγχου κάθε τρίτου που θα μεταφέρει τα
ηλεκτρονικά  μηνύματα  καθυστερήσει  ή  αποτύχει  η  αποστολή  ή/και  η  λήψη  των
ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή των καταχωρήσεων της συμμετοχής των συμμετεχόντων.

13. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα 
http://www.facebook.com/TupperwareGreece
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14. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό ερμηνεύεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των 
παρόντων όρων.


