ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
1.- Η εταιρεία με την επωνυμία «SOFTNET» που στη συνέχεια θα καλείται
Διοργανώτρια», προκηρύσσει ΚΛΗΡΩΣΗ που θα διεξαχθεί διαδικτυακά στο κανάλι της
στο youtube “SOFTNET SUPPORT” στις 31-12-2021 και ώρα 12:00 μ. και διέπεται από
τους παρακάτω ειδικότερους όρους:
2.- Σκοπός του διαγωνισμού να δώσει τη δυνατότητα η διοργανώτρια στους καταναλωτές
να γνωρίσουν τα προϊόντα της, να επωφεληθούν των προσφορών της και κυρίως να
προβληθούν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
και λοιπών ψηφιακών εφαρμογών.
3.- Η συμμετοχή κάποιου στον διαγωνισμό (με τον τρόπο που αυτός που περιγράφεται
κατωτέρω) θα σημαίνει και την ανεπιφύλακτη αποδοχή από πλευράς του όλων των όρων
συµµετοχής:
4.- Στην κλήρωση συμμετέχει όποιος συστήσει κάποιον πελάτη ο οποίος θα
ενεργοποιήσει το πρόγραμμα «epsilonsmart» η «pylon commercial»

και θα το έχει

εξοφλήσει.
5.- Εξαιρούνται από τη συμμετοχή στην παρούσα κλήρωση οι εταίροι, διευθυντές,
υπάλληλοι και εξωτερικοί συνεργάτες της διοργανώτριας.
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6.- Θα αντιστοιχεί ένας κλήρος για κάθε πλήρως εξοφλημένο πρόγραμμα.
7.- Κάθε συμμετέχων θα συμμετέχει στην κλήρωση με τα πλήρη στοιχεία του
(ονοματεπώνυμο / επωνυμία, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
διεύθυνση κατοικίας / έδρας κτλ.) που θα γνωστοποιεί στη διοργανώτρια.
8.- Κάθε συμμετέχων στην κλήρωση, αναγνωρίζει στη διοργανώτρια το δικαίωμα να
τηρεί

αρχείο

µε

τα

προσωπικά

δεδομένα

των

συµµμετεχόντων

μέχρι

την

πραγματοποίηση της κλήρωσης, δηλαδή μέχρι 31-12-2021 και πάντως στο βαθμό που
είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών της κλήρωσης.
9.- Επίσης, η διοργανώτρια θα μπορεί να κάνει χρήση των προσωπικών δεδομένων των
συμμετεχόντων και ιδίως του τηλεφώνου, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
και της διεύθυνσης σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για λόγους ενημερωτικούς,
διαφημιστικούς και προωθητικούς, πάντοτε τηρώντας τον Νόμο και την Πολιτική Χρήσης
Προσωπικών Δεδομένων που έχει η ίδια τηρεί και εφαρμόζει.
10.- Όλα τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν μέχρι τις 30-12-2021 και ώρα 24:00 θα
τεθούν σε κληρωτίδα και η σχετική κλήρωση θα λάβει χώρα στις 31-12-2021 και ώρα
12:00 μ. η οποία θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι της διοργανώτριας στο youtube
“SOFTNET SUPPORT”.
11.- Κάθε συμμετέχων μπορεί να συμμετέχει στην κλήρωση με περισσότερους από έναν
κλήρους, εφόσον με την δική του διαμεσολάβηση και σύσταση έχει ενεργοποιήσει η
διοργανώτρια τα προαναφερόμενα προγράμματα σε περισσότερους από έναν πελάτες
πάντα υπό τον όρο ότι θα έχει εξοφληθεί εκ μέρους τους το αντίστοιχο τίμημα.
12.- Ο νικητής της κλήρωσης θα λάβει ως δώρο μια άδεια χρήσεως «pylon
commercial start» βασικό κορμό με την σύμβαση ανανεώσεων για ένα χρόνο
χωρίς υπηρεσίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης για διάθεση σε πελάτη
του , ένα καινούριο

φορητό υπολογιστή (laptop) και ένα καινούριο εκτυπωτή με

αναλώσιμα (δηλαδή toner - drum εκτύπωσης με όριο 36.000 σελίδες, αλλά χωρίς
να συμπεριλαμβάνεται χαρτί εκτύπωσης ) και τα στοιχεία του θα αναρτηθούν στην
επίσημη ιστοσελίδα (site) της διοργανώτριας.
13.- Ο νικητής της κλήρωσης θα μπορεί να παραλάβει το δώρο εμφανιζόμενος ο ίδιος
στην έδρα της διοργανώτριας εντός διαστήματος 15 ημερών από την ημερομηνία
ανάδειξής του ως νικητή, δηλαδή μέχρι 15-01-2022, διαφορετικά χάνει το δικαίωμά του.
14.- Η διοργανώτρια δεν θα φέρει καμία ευθύνη έναντι του νικητή εάν εκείνος δεν μπορεί
να παραλάβει το δώρο για λόγους μη αναγόμενους σε εκείνη και μη αφορώντες αυτήν,
ιδίως ένεκα λόγων ανωτέρας βίας (π.χ. πανδημία, lock down κλπ.).
15.- Η διοργανώτρια μπορεί, αλλά δεν υποχρεούται να έρθει σε επαφή με τον νικητή
μέσω των στοιχείων επικοινωνίας του, κατά τα προαναφερόμενα, για να τον ενημερώσει
για το δώρο του.
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16.- Επίσης, ο νικητής της κλήρωσης χάνει αυτοδικαίως οιοδήποτε δικαίωμα στο Δώρο
του, αν σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμη και αυτό της παραλαβής του αρνηθεί ρητά ή
σιωπηρά ή εάν αντιταχθεί σε οποιονδήποτε από τους όρους της παρούσας διακήρυξης
ή εάν δεν προσκομίσει κατά την παραλαβή του έγγραφα ταυτοποίησής του.
17.- Το δώρο είναι προσωποπαγές και ο νικητής δεν έχει το δικαίωμα να το δωρίσει,
εκχωρήσει ή μεταβιβάσει ολικά ή μερικά σε οποιονδήποτε τρίτον ή να ζητήσει την
αντικατάστασή του με οτιδήποτε άλλο ή με χρήματα, όπως επίσης δεν δικαιούται να το
συμψηφίσει με οποιαδήποτε τυχόν οφειλή του προς την διοργανώτρια.
18.- Η διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να προβάλει και να δημοσιεύει την
πραγματοποίηση της κλήρωσης, του δώρου και του νικητή σε κάθε μέσον διαφήμισης
και προβολής της.
19.- Η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα µμονομερώς και χωρίς να υπέχει καμία ευθύνη
έναντι οιουδήποτε των συμμετεχόντων στην κλήρωση να αναβάλει, παρατείνει τον χρόνο
διεξαγωγής της ή και να την ματαιώσει για λόγους και αιτίες που η ίδια κρίνει και
αποφασίσει, ενημερώνοντας απλώς µε σχετική αναφορά στην ιστοσελίδα της.
20.- Η συμμετοχή στην κλήρωση συνιστά αμάχητο τεκμήριο πλήρους γνώσης και
πλήρους και ανεπιφύλακτης αποδοχής του συνόλου των παρόντων όρων που έχουν
αναρτηθεί στον επίσημο ιστότοπο της διοργανώτριας.
21.- Η κλήρωση και οι όροι που την διέπουν ρυθμίζονται και ερμηνεύονται σύµφωνα µε
το Ελληνικό Δίκαιο, κάθε δε διαφωνία ή διαφορά που τυχόν προκύψει σχετικώς, θα
επιλύεται σύμφωνα

µε την ισχύουσα νομοθεσία και σε περίπτωση οιασδήποτε

συναφούς αντιδικίας, μόνα αρμόδια κατά τόπον θα είναι τα Δικαστήρια της Χαλκίδας.
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