ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «Eat &
Win»
1. Η εταιρεία «GOODY’S Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ», (εφεξής «Διοργανώτρια»),
που εδρεύει στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών-Kτίριο 14Β,στα Σπάτα Αττικής,
διοργανώνει την παρούσα κλήρωση (η «Κλήρωση») ως προωθητική ενέργεια
στα πλαίσια προώθησης και προβολής των προϊόντων της.
2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα είναι άνω των 16
ετών και είναι μέλη του προγράμματος επιβράβευσης πελατών “All Star Club”,
ενώ εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, της Διαφημιστικής και των
συνδεδεμένων με αυτές εταιριών, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς έως
δευτέρου βαθμού. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό θα πρέπει να
πραγματοποιήσουν αγορά προϊόντων Coca-Cola 330ml, 500ml & 1.5ltr μέσω
του δικτύου καταστημάτων Goody’s Burger House ή online (μέσω του
www.goodys.com ή του Goody’s app) ή μέσω του τηλεφωνικού κέντρου.
3. Η διάρκεια της προωθητικής ενέργειας ορίζεται από τη Πέμπτη 26/05 στις
12:00 μέχρι την Δευτέρα 20/06 στις 23:59.
4. Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν θα πρέπει να πραγματοποιήσουν
αγορά προϊόντων Coca-Cola 330ml, 500ml & 1.5ltr, δηλώνοντας τον αριθμό
μέλους τους κατά την διάρκεια της παραγγελιοληψίας.
5. Ο αριθμός των συμμετοχών είναι ίσος με τον αριθμό των αγορών που έχει
πραγματοποιήσει το διάστημα ισχύος της κλήρωσης, εφόσον αυτές περιέχουν
προϊόντα Coca-Cola μεγέθους 330ml, 500ml ή 1.5 ltr. Απαραίτητη προϋπόθεση
για να λάβει μέρος κάθε διαγωνιζόμενος στον Διαγωνισμό εκτός των όσων
ορίζονται στο άρθρο 2, είναι να διατηρεί προσωπικό λογαριασμό στο All Star
Club.
6. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν λάβει χώρα εντός της
διάρκειας της προωθητικής ενέργειας και στις οποίες οι συμμετέχοντες έχουν
τηρήσει τη διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω, σε συνδυασμό με την
πλήρωση των διατάξεων όλων των επιμέρους όρων του παρόντος. Η
Διοργανώτρια εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση λάθος
καταχώρησης στοιχείων ή ελλιπών συμμετοχών.
7. Οι διαγωνιζόμενοι που θα δηλώσουν εγκύρως και εγκαίρως συμμετοχή θα
λάβουν μέρος σε ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη συνολικά ενός (1)
τυχερού και δύο (2) επιλαχόντων, οι οποίοι θα κληρωθούν ως
αναπληρωματικοί για την περίπτωση που κάποιος εκ των νικητών αρνηθεί το
έπαθλο ή αδρανήσει να αποδεχτεί το δώρο του για οποιοδήποτε λόγο για

διάστημα μεγαλύτερο των εικοσιτεσσέρων (24) ωρών ή αν η συμμετοχή του
στη κλήρωση ακυρωθεί ή δεν είναι προσήκουσα.
8. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24/06 στις
12:00.
9. Δεν θα γίνονται αποδεκτές συμμετοχές με περιεχόμενο που προσβάλλει τη
δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη, παρουσιάζουν ασάφειες ή άλλα τεχνικά
ελαττώματα.
10. Τα δώρα των νικητών είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν
ανταλλάσσονται και δεν μπορούν να εξαργυρωθούν με χρήματα.
Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που
δεν είναι δυνατή η απονομή του ως άνω δώρου, για λόγους που ανήκουν εκτός
της δικής της εύλογης δυνατότητας ελέγχου.
11. Αν ο νικητής είναι ανήλικος θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από
γονέα ή κηδεμόνα.
12. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των
χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Σε αντίθετη περίπτωση η Διοργανώτρια
διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής τους.
13. Ενδέχεται να ζητηθεί η συμμετοχή εκάστου νικητή σε διαφημιστική
ενέργεια. Επιπλέον συμφωνεί και δίνει ρητά τη συγκατάθεσή του ότι η
Διοργανώτρια Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα (κατά την αποκλειστική κρίση της)
να χρησιμοποιήσει τα ονόματα ή/και εικόνες των συμμετεχόντων και νικητών
για προωθητικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς ελεύθερα και δωρεάν, καθώς
και οποιοδήποτε υλικό τυχόν αναρτηθεί από αυτούς, το οποίο θα μπορεί να
μεταδοθεί χωρίς χρονικό περιορισμό παγκοσμίως. Με τη συμμετοχή του,
έκαστος εκ των διαγωνιζομένων τεκμαίρεται ότι αποδέχεται όλους τους όρους
του διαγωνισμού και παραιτείται ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, στο
μέγιστο δυνατό βαθμό, από οποιαδήποτε "ηθικά δικαιώματα" απορρέουν από
τις δημοσιεύσεις που περιλαμβάνουν εικόνες αυτού (φωτογραφίες, βίντεο,
κείμενο κ.α. ) και χορηγεί στη Διοργανώτρια Εταιρεία δωρεάν, απεριόριστο,
παγκόσμιας χρήσης, συνεχές, αμετάκλητο, μη αποκλειστικό και πλήρως
μεταβιβάσιμο δικαίωμα εκχώρησης και υπενοικίασης αυτών, καθώς και άδεια
για χρήση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, προσαρμογή,
δημοσίευση, μετάφραση, δημιουργία παράγωγων έργων, διανομή, εκτέλεση
και εμφάνιση παρόμοιων δημοσιεύσεων (πλήρως ή εν μέρει) ή/και για την
ενσωμάτωσή τους σε άλλα έργα σε οποιαδήποτε μορφή, μέσα ή τεχνολογία
που είναι ήδη γνωστή ή θα αναπτυχθεί αργότερα για εκδοτικούς,
προωθητικούς εμπορικούς και μη εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. Ο

διαγωνιζόμενος παραιτείται ρητά και ανέκκλητα από την προβολή κατά της
Διοργανώτριας Εταιρείας ή/και των θυγατρικών της οποιασδήποτε αξίωση για
παραβίαση ή καταπάτηση των τυχόν ηθικών δικαιωμάτων του.
14. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να αναστείλει
προσωρινά την παρούσα διοργάνωση προώθησης προϊόντων σε περίπτωση
που προκύψουν τεχνικά ή άλλα προβλήματα ή απρόβλεπτες περιστάσεις εκτός
της εύλογης δυνατότητας ελέγχου που μπορεί να βλάψουν την ακεραιότητα
της διεξαγωγής της.
15. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων
χωρίς ειδοποίηση, κατά τη διακριτική της ευχέρεια.
16. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη
διάθεση του δώρου. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική
προς οποιονδήποτε διαγωνιζόμενο, νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα
ήθελε συμβεί, και/ή ζημία, και/ή οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε
προκληθεί, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο ή/και την χρήση αυτού.
Μετά την εκπνοή της διάρκειας της ενέργειας και της απονομής του δώρου
κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και της
Διαφημιστικής παύει να υφίσταται.
17. Στα πλαίσια της παρούσας ενέργειας και για τις ανάγκες διεξαγωγής της, η
Διοργανώτρια ενδέχεται να επεξεργαστεί τα στοιχεία των συμμετεχόντων,
βάσει του Ν.2472/1997, όπως ισχύει, αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση και
παρακολούθηση της δια της παρούσας προωθητικής ενέργειας καθιδρυμένης
σχέσης. Με την συμμετοχή του στην προωθητική ενέργεια, έκαστος
διαγωνιζόμενος δίνει ρητά την συγκατάθεσή σας στη Διοργανώτρια, ως
υπεύθυνη επεξεργασίας, να επεξεργάζεται η ίδια τα δεδομένα και να αναθέτει
σε τρίτους συνεργάτες της την επεξεργασία των δεδομένων αυτών για τον
ανωτέρω σκοπό. Οι διαγωνιζόμενοι έχουν δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε
και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των
στοιχείων τους που τηρούνται σε αρχείο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
2472/1997, όπως ισχύει.
18. Η συμμετοχή στη παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση
των συμμετεχόντων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια
και η Διαφημιστική δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την
εξασφάλιση ή την υποβοήθηση της συμμετοχής στην παρούσα προωθητική
ενέργεια ή σχετικά με την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο,
καθώς και αναφορικά με όποιο τεχνικό πρόβλημα τυχόν προκύψει στην ως
άνω εφαρμογή.

19. Η κλήρωση δεν χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δεν διεξάγεται από την
Coca-Cola, ούτε συνδέεται μαζί τους με οποιονδήποτε τρόπο, ως εκ τούτου δεν
φέρουν ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση συμμετέχοντα
ή οποιουδήποτε τρίτου προκύψει από την παρούσα κλήρωση ή σε σχέση με
αυτή.
20. Η συμμετοχή στην κλήρωση προϋποθέτει, εκτός από τα προαναφερθέντα
του παρόντος, την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων της Κλήρωσης.
21. Οι συμμετέχοντες που επιθυμούν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της
κλήρωσης ή τα ονόματα των νικητών μπορούν να απευθύνονται στη
Διοργανώτρια εταιρεία Goodys’s A.E. στο τηλεφωνικό κέντρο 216 9392900.

