
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «CPW Ελλάς Δημητριακά Πρωινού 
Α.Ε.», και έδρα το Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Πατρόκλου, αρ.4) (περαιτέρω ο 
«Διοργανωτής») προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο ‘Παιδικά Δημητριακά Nestle – 
Angry Birds’ (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), σε συνεργασία με την εταιρεία «ΑΛΦΑ – 
ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ», που εδρεύει στο Γέρακα Αττικής (Λ. Σπάτων αρ. 81) 
(περαιτέρω «ΑΒ»)  

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 
18ο έτος της ηλικίας τους και διαμένουν στην Ελλάδα. Από το Διαγωνισμό 
αποκλείονται: (α) Οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή και της  AB και (β) τα πρόσωπα 
συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των 
εργαζόμενων αυτών.  

3. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από 
την  13η Φεβρουαρίου 2014 έως και την 22η Φεβρουαρίου 2014. 

4. Τρόπος Συμμετοχής: Οι πελάτες των Καταστημάτων της «ΑΒ», που 
επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει κατά τη διάρκεια του 
Διαγωνισμού από 13/02/2014 έως 22/02/2014 να προβούν στην αγορά ενός 
τεμαχίου Δημητριακών Cookie Crisp 375g ή ενός τεμαχίου Δημητριακών Cookie 
Crisp Choco Toasts 350g με την ταυτόχρονη χρήση στο ταμείο του Καταστήματος 
ΑΒ Βασιλόπουλος της Κάρτας Πιστότητας AB Plus. Για κάθε μοναδική αγορά, 
δηλαδή για την  οποία ο καταναλωτής λαμβάνει μία μοναδική απόδειξη, κάθε 
καταναλωτής κερδίζει μία συμμετοχή. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα 
περισσότερων συμμετοχών, δικαιούται όμως μόνον ένα δώρο. Μετά την 
ολοκλήρωση της ταμειακής συναλλαγής ο καταναλωτής που τυχόν δεν 
χρησιμοποίησε την Κάρτα Πιστότητάς του, δεν μπορεί να επανέλθει και να 
διεκδικήσει συμμετοχή. 

5. Δώρα: Τα δώρα του Διαγωνισμού είναι συνολικά πενήντα (50) παιχνίδια 
Angry Birds Go Telepods. Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν 
ανταλλάσσονται και δεν εξαργυρώνονται με χρήματα. 

6. Ανάδειξη Νικητών: Οι 50 νικητές των ανωτέρω Δώρων και οι 50 επιλαχόντες 
αυτών θα ανακηρυχθούν με τη διαδικασία της κλήρωσης, η οποία θα 
πραγματοποιηθεί την 17/03/2014 και ώρα 11:00 στα κεντρικά γραφεία ΑΒ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ στον Γέρακα (Λεωφόρος Σπάτων 81) ενώπιον της 
συμβολαιογράφου Αθηνών Αθανασίας-Αντωνίας Δαβίλα - Μανδρέκα ή του νόμιμου 
αναπληρωτή της, εκπροσώπου του Διοργανωτή και τεχνικού χειριστή Η/Υ της ως 
άνω αλυσίδας supermarket. Όλα τα δώρα αφορούν σε παιδιά άνω των 3 ετών. 

7. Επικοινωνία με Νικητές - Απόδοση και Παραλαβή των Δώρων: Οι νικητές θα 
ενημερωθούν από το Διοργανωτή ή από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από το 
Διοργανωτή, τηλεφωνικά εντός 15 ημερών από την κλήρωση.  
Τα Δώρα θα μπορούν να τα παραλάβουν οι νικητές από τα γραφεία του Διοργανωτή  
(CPW ΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΠΡΩΙΝΟΥ Α.Ε.Πατρόκλου 4, 151 25 Παράδεισος 
Αμαρουσίου), με επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας.  Σε περίπτωση που ο 
νικητής κατοικεί εκτός Αττικής η αποστολή του δώρου θα γίνει από τον Διοργανωτή 
μέσω courier με έξοδα του τελευταίου, εφόσον σταλεί  σχετικό αίτημα με τα πλήρη 
στοιχεία του νικητή (ονοματεπώνυμο, , διεύθυνση)  στην εταιρεία CPW ΕΛΛΑΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΠΡΩΙΝΟΥ Α.Ε., με την ένδειξη «Για τον διαγωνισμό: “CPW – ΑΒ"». 



Κατά την παραλαβή του δώρου τους οι νικητές υποχρεούνται να συμπληρώσουν και 
υπογράψουν την Δήλωση Αποδοχής Δώρου, προσκομίζοντας και επιδεικνύοντας την 
ταυτότητά τους ή διαβατήριο εν ισχύ.  

Αν οποιοσδήποτε νικητής δεν βρεθεί εντός 15 ημερών ή αρνηθεί το δώρο του ή 
αρνηθεί να υπογράψει την πράξη αποδοχής του Δώρου ή κριθεί ότι η συμμετοχή του 
δεν ήταν έγκυρη ή δεν εμφανιστεί για την παραλαβή μέχρι και τις 17/4/2014  κατόπιν 
της ειδοποίησής του, ο Διοργανωτής  απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι 
στο συγκεκριμένο συμμετέχοντα / νικητή, και το δώρο του θα κερδίσει ο πρώτος 
επιλαχών. Αν ούτε αυτός μπορεί να βρεθεί σε διάστημα 15 ημερών ή αρνηθεί να 
υπογράψει την Πράξη Αποδοχής του Δώρου ή κριθεί ότι η συμμετοχή του δεν ήταν 
έγκυρη κτλ, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το δώρο. 

Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο 
Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: α) έχει υποβληθεί 
σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω και σύμφωνα με όλους τους 
παρόντες Όρους, (β) έχει υποβληθεί εντός του χρονικού διαστήματος από την 
Έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού. 

8. Προσωπικά Δεδομένα.  

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η δημιουργία αρχείου προσωπικών 
δεδομένων. 

Τα ονόματα των νικητών θα επεξεργασθούν στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού 
με αποκλειστικό  σκοπό την ανάδειξη των νικητών αυτού και την απόδοση των 
Δώρων σε αυτούς. Εννοείται ότι μετά την απόδοση των Δώρων, οποιαδήποτε 
δεδομένα, προσωπικά ή μη των συμμετεχόντων/ των νικητών του Διαγωνισμού θα 
καταστρέφονται από το αρχείο του Διοργανωτή. 
 

9. Οι πλήρεις όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν κατατεθεί στη 
Συμβολαιογράφο κα Αθανασίας-Αντωνίας Δαβίλα - Μανδρέκα (οδός Χαριλάου 
Τρικούπη αρ. 14, τηλέφωνο: 210 3636541) και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 

Διοργανωτή www.nestle.gr/brands/cereals. Οποιοσδήποτε συμμετέχων στο 
Διαγωνισμό ή τρίτος δικαιούται με έξοδά του να λαμβάνει ακριβές αντίγραφο των 
παρόντων όρων, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί στην ανωτέρω Συμβολαιογράφο.  

10. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό 
οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί το τμήμα εξυπηρέτησης 
καταναλωτών Nestle στον αριθμό τηλεφώνου 800 11 68 068 (χωρίς χρέωση) και από 
κινητό στον αριθμό τηλεφώνου 210 6844824 (με χρέωση), από Δευτέρα έως 
Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 09:00 έως τις 17:00.  

11. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. 
Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, 
υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας. 

 

 

 

http://www.nestle.gr/brands/cereals

