Όροι & προϋποθέσεις Διαγωνισμού «HELLAFARM – KATANA -

10 ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ STIHL»

Α. Διοργανώτρια Διαγωνισμού
Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ –
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΚΑΙ

ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ,

ΕΜΠΟΡΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ, ΕΙΔΩΝ
ΚΗΠΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» και το δ.τ. «ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.» που εδρεύει στην
Παιανία Αττικής, επί της οδού 1ο ΧΛΜ Λεωφόρου Παιανίας Μαρκοπούλου, με
ΑΦΜ 094032600 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, διοργανώνει την παρακάτω
προωθητική ενέργεια μέσω διαγωνισμού με τίτλο «HELLAFARM – KATANA 10 ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ STIHL» (καλούμενη εφεξής ο «Διαγωνισμός»),
με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι») οι οποίοι θα είναι
αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού,
στο επίσημο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας www.hellafarm.gr (εφεξής
καλούμενος «Διαδικτυακός Tόπος»).
Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον
Διαγωνισμό, καθώς και της σχετικής ανάδειξης δέκα (10) νικητών, που θα
κερδίσουν το Δώρο, που αναφέρεται στη συνέχεια στο παρόν.

1. Το Πρόγραμμα θα λάβει χώρα κατά το χρονικό διάστημα από 1-9-2022 έως
και 28-2-2023 και θα περιλαμβάνει αγορά του προϊόντος Katana, που θα έχει
αγοραστεί/τιμολογηθεί από 1-9-2022 μέχρι και την 28-2-2023. Καθ’ όλη την
παραπάνω

χρονική

διάρκεια

θα

είναι

δυνατή

η

συμμετοχή

στο

Πρόγραμμα/Κλήρωση, ενώ μετά την πάροδο της παραπάνω δήλης ημέρας
λήξεως της προθεσμίας συμμετοχής (ή σε περίπτωση παράτασης ή σύντμησης

της διάρκειας του διαγωνισμού, με την πάροδο της αντίστοιχης ημέρας, που
θα ορισθεί και γνωστοποιηθεί) ουδεμία συμμετοχή θα γίνει δεκτή, σύμφωνα
με όσα ειδικότερα ορίζονται στη συνέχεια στους παρόντες Όρους. Η
Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να συντομεύσει
την διάρκεια του Προγράμματος/Κλήρωσης, μονομερώς και κατά την κρίση
της, με την προϋπόθεση ότι θα ενημερώνει σχετικά με κάθε πρόσφορο μέσο,
ιδία δε με σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα της.

2. Το Δώρο, που θα κερδίσει έκαστος εκ των 10 νικητών/νικητριών του
Διαγωνισμού/Κλήρωσης είναι ένα κλαδευτικό αλυσοπρίονο STIHL MS 151-T.
3. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα/Κλήρωση έχουν μόνο οι κατ’
επάγγελμα αγρότες, οι οποίοι είτε θα έχουν παραδώσει στα συνεργαζόμενα
με

την

Διοργανώτριά

Εταιρεία

καταστήματα,

έως

την

28-2-2023

συμπληρωμένο/α δελτίο/α συμμετοχής με τα πλήρη, επίκαιρα και ακριβή
στοιχεία επικοινωνίας και αγοράς προϊόντος, είτε θα έχουν αποστείλει
ταχυδρομικώς ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το/α σχετικό/ά δελτίο/α στην
Διοργανώτρια Εταιρεία μέχρι την 28-2-2023.
4.

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα/Κλήρωση οι υπάλληλοι

της Διοργανώτριας Εταιρείας, οι συνεργάτες αυτής και οι α’ βαθμού συγγενείς
τους. Σε κάθε περίπτωση τυχόν συμμετοχή των προσώπων αυτών είναι εξ
αρχής αυτοδίκαια άκυρη και ουδεμία υποχρέωση της Διοργανώτριας
εταιρείας δημιουργεί για παράδοση του δώρου.
5. Τονίζεται και διευκρινίζεται, εκ περισσού, ότι τα ως άνω δελτία συμμετοχής
πρέπει να αφορούν αγορές του προϊόντος της Διοργανώτριας Εταιρείας (που
αποκλειστικά προσδιορίζεται στο «δελτίο συμμετοχής»), που θα έχουν γίνει
αποκλειστικά και μόνο κατά το χρονικό διάστημα από 1-9-2022 έως και 28-22023.

5.1. Το δελτίο συμμετοχής έχει ως εξής:

5.2. Τα παραπάνω δελτία συμμετοχής θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι για
συμμετοχή στο Πρόγραμμα/Κλήρωση είτε να τα προμηθεύονται από τα
συνεργαζόμενα με την Διοργανώτρια Εταιρεία καταστήματα, είτε να τα
ζητήσουν από την Διοργανώτρια Εταιρεία. Τέλος, δελτίο συμμετοχής θα

βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας
(http://www.hellafarm.qr) από όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να το
«κατεβάσουν» και να το εκτυπώσουν.
6.

Η συμμετοχή στον Πρόγραμμα/Κλήρωση θα γίνει με κουπόνια –

λαχνούς, ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί στο συνολικό αριθμό συμμετοχών,
ανάλογα με την ποσότητα αγοράς του προϊόντος της Διοργανώτριας Εταιρείας,
που περιλαμβάνεται στον ακόλουθο πίνακα και με την αναλογία αριθμού
συμμετοχών και προϊόντος/συσκευασίας, όπως ακριβώς αναγράφεται στον
πίνακα, που ακολουθεί (και βρίσκεται και στα δελτία συμμετοχής) και
συγκεκριμένα:
ΠΡΟΪΟΝ

ΑΡ.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ/

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ

KATAΝΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
1 συμμετοχή ΑΓΟΡΑΣ*
100 γρ. (2Χ50γρ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΩ

* Σημειώνεται είτε από τον συμμετέχοντα είτε από το κατάστημα,
σύμφωνα με το αντίστοιχο τιμολόγιο αγοράς

6.1. Διευκρινίζεται, εκ περισσού, ότι δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα/
Κλήρωση παρέχει η αγορά αποκλειστικά και μόνο του προϊόντος της, που
περιλαμβάνεται στον παραπάνω πίνακα και με την αναλογία, που αναφέρεται
σ' αυτόν. Διευκρινίζεται, επίσης, για την αποφυγή τυχόν παρερμηνειών, ότι οι
συμμετοχές υπολογίζονται στο ακέραιο και πιθανή επιπλέον ποσότητα, που
δεν θα συμπληρώνει το δικαίωμα ελάχιστης συμμετοχής, όπως ορίζεται στον
παραπάνω πίνακα, δεν θα χορηγεί δικαίωμα επιπλέον συμμετοχής.
7.

Ο ενδιαφερόμενος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα/Κλήρωση, αφού

αγοράσει το προϊόν της εταιρείας, που περιλαμβάνεται στον παραπάνω
πίνακα και σε ποσότητα, που παράγει δικαίωμα τουλάχιστον μιας συμμετοχής
(κατά την αναλογία, που αναγράφεται στον παραπάνω πίνακα) ή όσων
περισσότερων επιθυμεί ο συμμετέχων, θα συμπληρώνει ένα ή περισσότερα

δελτία συμμετοχής με τα προσωπικά στοιχεία, που απαιτούνται και τις
ποσότητες, που αγόρασε από το συγκεκριμένο προϊόν (από 1-9-2022 έως 282-2023) και είτε θα το τοποθετεί στην ειδική κάλπη, που θα υπάρχει σε κάθε
συνεργαζόμενο με την διοργανώτρια Εταιρεία κατάστημα και από όπου θα
έχει αγοράσει το προϊόν, είτε θα αποστέλλει το/α δελτίο/α συμμετοχής
ταχυδρομικά ή με ηλεκτρονικό μήνυμα με επισυναπτόμενο το δελτίο/α
συμμετοχής στη Διοργανώτρια Εταιρεία (ΠΡΟΣΟΧΗ: Η σφραγίδα του
ταχυδρομείου στο σχετικό φάκελο ή η ημερομηνία αποστολής στου email
πρέπει να είναι το αργότερο 15-3-2023). Κατά την κλήρωση οι 10 πρώτοι
λαχνοί - κουπόνια, που θα εξαχθούν, θα ανακηρύσσουν τους 10 νικητές, ενώ
οι επόμενοι 10 (10) λαχνοί θα αντιστοιχούν στους δέκα (10) επιλαχόντες αναπληρωματικούς, καθένας των οποίων, με τη σειρά εξαγωγής του από την
κάλπη, θα καλείται να πάρει την θέση του αντίστοιχου νικητή, εφόσον ο
αμέσως προηγούμενος δεν ευρεθεί ή/και δεν αποδεχθεί και εγγράφως τους
παρόντες Όρους και την δήλωση αποδοχής του Δώρου ή/και αν αποδειχθεί ότι
εμπίπτει σε κάποια από τις περιπτώσεις αποκλεισμού του. Σε περίπτωση που
κατά την εξαγωγή των λαχνών – κουπονιών κατά την κλήρωση εξαχθεί λαχνός
στο όνομα ήδη κληρωθέντος νικητή, αυτός (λαχνός) θα απορρίπτεται και θα
εξάγεται άλλος λαχνός, δεδομένου ότι έκαστος νικητής δικαιούται ένα και
μόνο δώρο.
8.

Κάθε

συμμετέχον

στο

Πρόγραμμα/Κλήρωση

οφείλει,

με

τη

συμπλήρωση του δελτίου συμμετοχής, να παρέχει προς την Διοργανώτρια
Εταιρεία αληθείς, πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες και προσωπικές
(προσωπικά στοιχεία κλπ) αλλά και σχετικά με τα προϊόντα της Διοργανώτριας
Εταιρείας, που θα έχει αγοράσει. Εάν ο συμμετέχων δηλώσει στοιχεία
αναληθή, ανακριβή, μη ισχύοντα, παραπλανητικά ή ελλειπή, η συμμετοχή του
θα θεωρείται άκυρη, η Διοργανώτρια Εταιρεία ουδεμία θα υπέχει ευθύνη και
δεν θα έχει υποχρέωση παράδοσης του Δώρου σ’ αυτόν, αν ανακηρυχθεί
νικητής.

9.

Το Δώρο είναι συγκεκριμένο, όπως περιγράφεται στους παρόντες Όρους,

προσωπικό και δεν είναι δυνατή η ανταλλαγή/αντικατάστασή του με άλλο ή
άλλα δώρα ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα. Τα Δώρα, που θα παραδοθούν
στους νικητές, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, θα δοθούν σε όποια
κατάσταση θα έχουν και θα βρίσκονται, όταν θα παραδοθούν από την
πωλήτρια αντιπρόσωπο/διανομέα εταιρεία στους νικητές. Σε κάθε περίπτωση
ρητά αποκλείεται κάθε ευθύνη της Διοργανώτριας Εταιρείας για οποιαδήποτε
ελαττώματα, πραγματικά ή άλλα, ελλείψεις κλπ του Δώρου είτε με βάση τις
διατάξεις περί ευθύνης του πωλητή ή/και όποιες άλλες, ο δε συμμετέχων
νικητής ρητά και ανεπιφύλακτα παραιτείται από την αναζήτηση κάθε σχετικής
ευθύνης της Διοργανώτριας Εταιρείας.
11. Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα: Για την συμμετοχή στο Διαγωνισμό
τα μόνα στοιχεία που απαιτούνται είναι ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, και
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του Συμμετέχοντα. Η
συμμετοχή στο Διαγωνισμό αποτελεί σαφή εκ μέρους κάθε Συμμετέχοντα
δήλωση συναίνεσης για την καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
τα οποία τον αφορούν, αποκλειστικά και μόνο για τη διενέργεια και την
επίτευξη του σκοπού του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής
νομοθεσίας και του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων (ΕΕ 679/2016) για την «προστασία των φυσικών προσώπων έναντι
της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών» και την διατήρηση τους σε
αρχείο μέχρι την λήξη του Διαγωνισμού που θα τηρείται από την Διοργανώτρια
Εταιρεία με την ιδιότητα του Υπευθύνου την Επεξεργασία (Controller).
Πρόσβαση στο αρχείο για σκοπούς παρακολούθησης του Προγράμματος θα
έχουν και οι υπάλληλοι της εταιρείας (ως Εκτελούντες την Επεξεργασία) Τρίτοι
αποδέκτες του αρχείου δεν υπάρχουν και δεν διαβιβάζεται εκτός Ε.Ε. Σκοπός
της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων,
είναι (α) η συμμετοχή στο Διαγωνισμό και στην κλήρωση για την ανάδειξη του

νικητή και (β) η επικοινωνία μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(email) και ενημέρωση τους αναφορικά με το Δώρο (εφόσον ανακηρυχθούν
νικητές) και την διαδικασία παράδοσης του Δώρου στον νικητή. Μετά την λήξη
του Διαγωνισμού, τα στοιχεία αυτά θα καταστραφούν χωρίς δυνατότητα
επανάκτησης, πλην όσων έχουν δηλώσει την ρητή συναίνεση τους αναφορικά
με τυχόν μελλοντικές προωθητικές ενέργειες της Διοργανώτριας Εταιρείας
ή/και νέα προϊόντα και υπηρεσίες της. Καθ’ όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας,
οι Συμμετέχοντες έχουν τα παρακάτω δικαιώματα: (i) πρόσβαση στα
προσωπικά τους δεδομένα, (ii) διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων,
(iii) διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων, (iv) περιορισμό,
αντίταξη/εναντίωση στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, (v)
φορητότητα των προσωπικών τους δεδομένων, (vi) ανάκληση της
συγκατάθεσής τους αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών του
δεδομένων καθώς και να υποβάλλουν καταγγελία ενώπιον της Αρχής
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ.Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523,
Αθήνα tel: +30 210 6475600 e-mail: contact@dpa.gr). Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και
τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα marketing της
εταιρείας στο τηλέφωνο 210-6800900.
12. Οι νικητές με τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα/Κλήρωση συναινούν και
αποδέχονται ανεπιφύλακτα τα παραπάνω χωρίς να μπορούν να απαιτήσουν
την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης ή αμοιβής ή ανταλλάγματος.
13. Κάθε δήλωση συμμετοχής στο Πρόγραμμα/Κλήρωση προϋποθέτει την
ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων καθώς και κάθε
περαιτέρω τροποποίησης αυτών, που τυχόν αναρτηθεί από την Διοργανώτρια
Εταιρεία στην ιστοσελίδα της ή δημοσιοποιηθεί με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.
14. Οι νικητές (και κάθε επιλαχών - αναπληρωματικός) αποκλείονται και όλα
και καθένα δελτίο/α συμμετοχής του ακυρώνεται/ονταί : (α) Αν δεν είναι κατ’

επάγγελμα αγρότης, (β) αν τα στοιχεία που θα έχει δηλώσει αποδειχθούν
αναληθή, ανακριβή, λανθασμένα, μη ισχύοντα ή/και μη πλήρη, (γ) αν δεν
προσκομίσει τα τιμολόγια αγοράς των προϊόντων της Διοργανώτριας
Εταιρείας, των οποίων οι ποσότητες αντιστοιχούν στο/α δελτίο/α συμμετοχής
του, (δ) αν τα προϊόντα, που θα έχει αγοράσει, όπως αυτά θα αποδεικνύονται
από τα σχετικά τιμολόγια αγοράς, που θα προσκομίσει, δεν είναι ίδια με αυτά,
που θα έχει αναγράψει, δηλώσει και περιλάβει στο/α δελτίο/α συμμετοχής
του, (ε) αν οι ποσότητες, που θα έχει αγοράσει, όπως αυτές θα αποδεικνύονται
από τα σχετικά τιμολόγια αγοράς, που θα προσκομίσει, είναι μικρότερες από
εκείνες, που θα έχει αναγράψει, δηλώσει και περιλάβει στο/α δελτίο/α
συμμετοχής του, (στ) αν αρνηθεί να υπογράψει την δήλωση αποδοχής του
Δώρου και δεν αποδεχθεί πλήρως και εγγράφως τους παρόντες Όρους
συμμετοχής στο Πρόγραμμα/Κλήρωση, καθένας των οποίων αλλά και όλοι
μαζί θεωρούνται ουσιώδεις, χωρίς την ισχύ των οποίων η Διοργανώτρια
Εταιρεία δεν θα προέβαινε στο Πρόγραμμα/Κλήρωση, (ζ) αν δεν εμφανισθεί
μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ειδοποίηση της Διοργανώτριας
Εταιρείας για αποδοχή του Δώρου και των παρόντων Όρων και παραλαβή του
Δώρου, (η) αν αποδειχθεί ότι η συμμετοχή του δεν πληροί ή/και παραβαίνει
οποιονδήποτε των παρόντων Όρων.
Σε περίπτωση αποκλεισμού νικητή ή μη αποδοχής των Όρων και του Δώρου
και των λοιπών προϋποθέσεων από τον νικητή, σύμφωνα με τους παρόντες
Όρους, η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν θα υποχρεούται να του παραδώσει το
Δώρο και θα καλείται ο πρώτος επόμενος επιλαχών, κατά τη σειρά της
κλήρωσης, ώστε να ανακηρυχθεί νικητής και να του παραδοθεί το Δώρο,
15. Πριν από την παραλαβή του Δώρου ο νικητής οφείλει να επιδείξει (ή να
αποστείλει με φάξ ή ηλεκτρονικό μήνυμα) την αστυνομική του ταυτότητα ή
διαβατήριό του και λοιπά στοιχεία προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα πλήρη
στοιχεία του και μην καταλείπεται αμφιβολία για το πρόσωπο του νικητή.
Επίσης ο νικητής θα οφείλει να υπογράψει τη δήλωση αποδοχής του Δώρου

και αντίτυπο των παρόντων Όρων καθώς και ρητή συναίνεσή του για
δημοσιοποίηση των στοιχείων του και να προσκομίσει τα πρωτότυπα
τιμολόγια αγοράς των προϊόντων της εταιρείας, σύμφωνα με τον παραπάνω
πίνακα, ώστε να διαπιστωθεί η πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής στο
Πρόγραμμα/Κλήρωση, αλλά και η ποσότητα και το είδος των προϊόντων, που
θα έχει αγοράσει και τα αντίστοιχα δελτία συμμετοχής, με βάση τα οποία θα
έχει συμμετάσχει στο Πρόγραμμα/Κλήρωση. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση,
που ο νικητής δεν προσκομίσει τα τιμολόγια αγοράς των προϊόντων ή/και αν
οι ποσότητες και το είδος των εμπορευμάτων δεν είναι σύμφωνα, με όσα
ορίζονται στους παρόντες Όρους (βλ. ιδία με αριθ. 14), η συμμετοχή του θα
είναι άκυρη και όλα τα δελτία συμμετοχής του θα ακυρώνονται.
16.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει το δικαίωμα μονομερώς κατά την κρίση

της να διακόψει ή/και να ματαιώσει οποτεδήποτε το Πρόγραμμα/Κλήρωση, να
τροποποιεί οποιονδήποτε από τους Όρους, να συντομεύει ή να παρατείνει τη
διάρκεια του, να αλλάξει το Δώρο με άλλο ή άλλα της επιλογής της
(μικρότερης, ίσης ή μεγαλύτερης αξίας κατά την απόλυτη κρίση της) ή/και να
αλλάξει τον αριθμό των νικητών, οποτεδήποτε, με την προϋπόθεση ότι θα
ενημερώνει σχετικά με κάθε πρόσφορο μέσο, ιδία δε με σχετική ανάρτηση
στην ιστοσελίδα της.
17.

Ουδεμία ευθύνη θα βαρύνει την Διοργανώτρια Εταιρεία σε περίπτωση

αδυναμίας απονομής και παράδοσης του Δώρου εξαιτίας απεργιών, εορτών,
αργιών ή και σε κάθε άλλη περίπτωση, που θα είχε ως αποτέλεσμα την
(ανυπαίτια για την Διοργανώτρια Εταιρεία) αδυναμία παράδοσης και
απονομής του Δώρου. Η Διοργανώτρια Εταιρεία ουδεμία θα φέρει ευθύνη αν
δεν καταστεί δυνατή η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της εξ αιτίας λόγων
ανωτέρας βίας, πολέμου, διαμάχης, εχθροπραξιών, νομοθετικής ρύθμισης και
απόφασης και γενικά για κάθε λόγο, που βρίσκεται εκτός του ελέγχου της. Σε
περίπτωση, που η Διοργανώτρια Εταιρεία ανυπαίτια αδυνατεί να προβεί σε
παράδοση και απονομή του Δώρου, θα μπορεί κατά την διακριτική της

ευχέρεια (χωρίς να δημιουργείται υποχρέωσή της κα αντίστοιχα δικαίωμα του
νικητή) να παραδώσει, αντί για το παραπάνω Δώρο, κάποιο άλλο, ίσης,
μικρότερης ή μεγαλύτερης αξίας κατά την κρίση της.
18.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν με την Διοργανώτρια

Εταιρεία μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
info@hellafarm.gr για κάθε ερώτημα, πληροφορία, διευκρίνιση σχετικά με το
Πρόγραμμα/Κλήρωση,
19.

Αν οποιοσδήποτε των παρόντων Όρων κριθεί παράνομος ή ανίσχυρος,

δεν θα επηρεάζεται η ισχύς και η εφαρμογή των λοιπών Όρων.
20.

Η κλήρωση θα διενεργηθεί στην έδρα της εταιρείας ενώπιον της

Δικηγόρου Κορίνθου Αγλαΐας Θωμά Θωμαΐδου (Κολιάτσου 40 – Κόρινθος,
email: aglaiathomaidou@gmail.com) εντός του μηνός Απριλίου 2023 και σε
τόπο και ημέρα/ώρα, που θα δημοσιοποιηθεί εγκαίρως από την Διοργανώτρια
Εταιρεία με κάθε πρόσφορο μέσο, ιδία με σχετική καταχώριση/ανάρτηση στην
ιστοσελίδα της.
Οποιαδήποτε

διαφορά

τυχόν

προκόψει

σχετικά

με

το

Πρόγραμμα/Κλήρωση και την εφαρμογή και ισχύ των παρόντων Όρων θα
γίνεται προσπάθεια να επιλυθεί από τριμελή επιτροπή της Διοργανώτριας
Εταιρείας, που θα αποτελείται από τον Διευθυντή Πωλήσεων, τον υπεύθυνο
του λογιστηρίου και τον υπεύθυνο εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας. Κάθε
διαφορά, που δεν θα καταστεί δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα
προεκτεθέντα, θα επιλύεται από τα αποκλειστικά αρμόδια Δικαστήρια της
Αθήνας.

