Όροι συµµετοχής στο Διαγωνισµό “DUO Specialist”
H εταιρεία «Beiersdorf Hellas Α.Ε.» η οποία έχει έδρα στο Δήμο Γέρακα Αττικής,
Αγίου Νεκταρίου 2, τηλ. 800-111-0001 (στη συνέχεια «η ∆ιοργανώτρια»)
διοργανώνει διαγωνισμό µε τίτλο «DUO Specialist» («ο Διαγωνισμός»). Ο
Διαγωνισμός διεξάγεται στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα
http://www.duospecialist.gr/ κατά τον ακόλουθο τρόπο:
1. Οι χρήστες θα πρέπει να εισέλθουν στην ιστοσελίδα http://www.duospecialist.gr/
και να ολοκληρώσουν κάθε μια από τις τέσσερις πίστες του διαγωνισμού με όσο το
δυνατόν περισσότερους πόντους.
Πιο αναλυτικά, οι πίστες του διαγωνισμού είναι οι :
Α. Εσύ παίζεις άνετα; Οι χρήστες καλούνται να επιλέξουν ποια από τα αντικείμενα
της οθόνης έχει την πιο άνετη εφαρμογή. Σε περίπτωση επιλογής λάθους
αντικειμένου, θα αφαιρούνται αυτόματα πόντοι από τη βαθμολογία.
Β. Αντέχει τα πάντα και παντού: Οι χρήστες καλούνται να επιλέξουν τη «σωστή»
κλίση του κανονιού έτσι, ώστε το προφυλακτικό που θα βγει από το κανόνι να
φτάσει όσο το δυνατό πιο μακριά. Όσο πιο μακριά, τόσο περισσότερους πόντους θα
κερδίσουν οι χρήστες.
Γ. Η σωστή πλευρά πολλαπλές φορές: Οι χρήστες καλούνται να γυρίσουν τα
προφυλακτικά από τη σωστή πλευρά και να ανοίξουν όσα περισσότερα μπορούν.
Όσα περισσότερα προφυλακτικά ανοίξουν οι χρήστες, τόσους περισσότερους
πόντους θα κερδίσουν. Σε περίπτωση επιλογής λάθους αντικειμένου, θα
αφαιρούνται αυτόματα πόντοι από τη βαθμολογία.
Δ. Βανίλια μυρίζει, DUO θα ‘ναι: Οι χρήστες καλούνται να επιλέξουν ποια από τα
αντικείμενα της οθόνης έχουν άρωμα βανίλια. Σε περίπτωση επιλογής λάθους
αντικειμένου, θα αφαιρούνται αυτόματα πόντοι από τη βαθμολογία.

Στόχος είναι να συγκεντρωθούν όσο το δυνατό περισσότεροι πόντοι. Οι χρήστες με
τους περισσότερους πόντους μπαίνουν στο top 20 και είναι υποψήφιοι για τον τίτλο
«DUO Specialist» αλλά και για το μεγάλο δώρο του διαγωνισμού.
2. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν οι 20 χρήστες με το μέγιστο αριθμό
πόντων. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα συμπεριληφθούν στην
κλήρωση όλοι οι χρήστες που κατάφεραν να συμπληρώσουν το μέγιστο αριθμό
πόντων. Κάθε χρήστης δικαιούται μια μόνο συμμετοχή στην κλήρωση.
3. Η ανάδειξη του νικητή θα γίνει κατόπιν κλήρωσης, η οποία θα διεξαχθεί
ηλεκτρονικά στα γραφεία της εταιρείας MSPS ΑΕ που βρίσκονται στη συμβολή των
οδών Ήρωος Μάτση & Αρχαίου Θεάτρου στον Άλιµο στις 16 Ιανουαρίου 2017 και
ημέρα Δευτέρα . Από την κλήρωση θα αναδειχτεί 1 νικητής και 2 επιλαχόντες, στην
περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία με το νικητή. Το δώρο που θα
κερδίσει ο νικητής είναι ένα ταξίδι στη Μαλαισία για δυο άτομα. Πιο συγκεκριμένα,
το δώρο περιλαμβάνει:
-

Ταξίδι στη Μαλαισία για 2 άτομα
6 ημέρες / 5 διανυκτερεύσεις σε πολυτελές ξενοδοχείο
Αεροπορικά εισιτήρια
Ξενάγηση στο εργοστάσιο του DUO στη Μαλαισία

4. Στο Διαγωνισµό µπορούν να πάρουν µέρος µόνο ενήλικοι οι οποίοι διαµένουν
νόµιµα στην Ελλάδα. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της εταιρείας Beiersdorf Hellas Α.Ε,
της και της MSPS ΑΕ, οι σύζυγοι, καθώς και οι συγγενείς τους ως δευτέρου (Β΄)
βαθµού.
5. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί από τη Διοργανώτρια από τις 15 Δεκεμβρίου 2016
έως τις 15 Ιανουαρίου 2017. Για τη συµµετοχή στο Διαγωνισµό, δεν απαιτείται η
αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας.
6. Ο νικητής θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα http://www.duospecialist.gr/ αλλά
και στη Facebook σελίδα της Διοργανώτριας
https://www.facebook.com/DUOGreece/ την ημέρα της κλήρωσης. Ο νικητής θα
πρέπει να επικοινωνήσει μέσω προσωπικού μηνύματος (inbox) στη Facebook
σελίδα της Διοργανώτριας και να δηλώσει τα στοιχεία επικοινωνίας του
(Ονοματεπώνυμο όπως αυτό αναγράφεται στα ταξιδιωτικά έγγραφα, τηλέφωνο

επικοινωνίας, email, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο συνοδού). Σε περίπτωση που ο
νικητής δεν απαντήσει έως τις 25 Ιανουαρίου 2017, τότε χάνει αυτόµατα το
δικαίωμα στο δώρο του και υπεισέρχεται στη θέση του πρώτου επιλαχόντος. Σε
περίπτωση που ο επιλαχών δεν απαντήσει έως τις 30 Ιανουαρίου 2017, τότε χάνει
αυτόµατα το δικαίωμα στο δώρο του και υπεισέρχεται στη θέση του δεύτερου
επιλαχόντος.
Διευκρινίζεται ότι η ημερομηνία διεξαγωγής του ταξιδιού θα διεξαχθεί ύστερα από
πρόταση της Beiersdorf Hellas Α.Ε και κατόπιν συμφωνίας με το νικητή ή
επιλαχόντα.
7. Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να δημοσιεύσει φωτογραφία και στοιχεία των
διαγωνιζομένων που θα επιλεγούν στο διαδίκτυο αλλά και κάθε άλλο μέσο
επικοινωνίας της επιλογής της.
8. Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα μονομερώς να διακόψει ή να ματαιώσει το
∆ιαγωνισµό, οποιοδήποτε µέρος αυτού, να τροποποιήσει χωρίς περιορισμούς τους
όρους αυτού, να µεταβάλλει τον χρόνο και τόπο διεξαγωγής του, να συντομεύσει ή
να παρατείνει την διάρκεια του. Η ∆ιοργανώτρια διατηρεί την ευχέρεια να
ακυρώνει συµµετοχές µε αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να µην συµµετέχουν στο
∆ιαγωνισµό, µεταξύ άλλων σε περίπτωση που δεν πληρούν τους όρους του
παρόντος, ή προσβάλλουν την εικόνα της Διοργανώτριας ή τα κρατούντα ήθη και
έθιµα ή µπορεί να θεωρηθούν ότι θίγουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο δικαιώµατα ή
νόµιµα συµφέροντα τρίτων, είναι προσβλητικά ή δυσφημιστικά κλπ..
9. Οι συµµετέχοντες στον Διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και
εξουσιοδότηση στην ∆ιοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισµού και των
αποτελεσµάτων του µέσω ραδιοφώνου, καθώς και µέσω του έντυπου και
ηλεκτρονικού τύπου ή και των social media. Έτσι, η ∆ιοργανώτρια επιφυλάσσει για
τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δηµοσιεύσει οποιοδήποτε
ειδησεογραφικό στοιχείο, η, δε, συµµετοχή καθενός στον παρόντα Διαγωνισµό
παρέχει αυτοµάτως και την προς τούτο συναίνεση.
10. Το δώρο που θα διατεθεί από τη Διοργανώτρια στο πλαίσιο του Διαγωνισμού,
ορίζεται από αυτήν και αποκλείεται η μεταβίβασή του, η ανταλλαγή του με άλλο
δώρο ή η εξαργύρωσή του με μετρητά.

11. Η ∆ιοργανώτρια θα τηρεί αρχείο µε τα στοιχεία των συµµετεχόντων
αποκλειστικά και µόνο για το σκοπό του διαγωνισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις
των Ν. 2472/1997. Οι συµµετέχοντες, µε την παροχή των προσωπικών τους
στοιχείων, συναινούν ανεπιφύλακτα όπως αυτά χρησιµοποιηθούν για τον
διαγωνισµό από τη ∆ιοργανώτρια , δι' αυτοµατοποιηµένων ή όχι µέσων, είτε από
την ίδια, είτε µέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου που µπορεί να διορίσει η
Διοργανώτρια κατ’ εντολή και για λογαριασµό της, για τις ανάγκες και κατά το
χρόνο διενέργειας και ολοκλήρωσης του Διαγωνισµού. Παράλληλα, η αποδοχή του
δώρου από τον νικητή αποτελεί και παροχή συναίνεσης και έγκρισης προς την
∆ιοργανώτρια για χρήση οποιωνδήποτε αρχείων προβολής (βίντεο, φωτογραφίες
κλπ) τυχόν δηµιουργήθηκαν ή σχηµατίσθηκαν κατά την διάρκεια του ∆ιαγωνισµού
προς το σκοπό της δηµοσιοποίησης αυτού και των αποτελεσµάτων του και πάντοτε
στο πλαίσιο της προβολής των προϊόντων της Διοργανώτριας.
12. Οι παρόντες όροι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
http://www.duospecialist.gr/
13. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και κάθε τυχόν διαφορά θα
επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.
14. Η συµµετοχή στον ∆ιαγωνισµό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη
αποδοχή του συνόλου των ανωτέρω όρων και τη συνακόλουθη παραίτηση από
κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά της ∆ιοργανώτριας.
15. Η συµµετοχή στο Διαγωνισµό υπό όρους ή µε επιφύλαξη δεν είναι δυνατή, και
ως εκ τούτου είναι άκυρη.

