Όροι προσφοράς:
Η εταιρεία CG GEORGALLIS MUSIC HOUSE LTD από Δωριέων 22, 2023, Στρόβολος, Λευκωσία και Νίκου Παττίχη
6, 3075, Λεμεσός και Γρίβα Διγενή 121Α, 5281, Παραλίμνι, εφεξής «οι διοργανωτές» ανακοινώνει διαγωνισμό με τους
εξής όρους και προϋποθέσεις:

1.

Προσφέρεται κουπόνι συμμετοχής στο διαγωνισμό, εφεξής «το κουπόνι», για αγορές από τα καταστήματα
της εταιρείας άνω των 5 ευρώ ως εξής:
(α) Προσφέρεται ένα κουπόνι με κάθε απόδειξη αγοράς €5 και άνω. Δηλαδή, ένα κουπόνι για κάθε
συναλλαγή αξίας ίσης ή και ανώτερης των 5 ευρώ.
(β) Ο ίδιος πελάτης μπορεί να έχει τόσα κουπόνια συμμετοχής ,όσες και οι αποδείξεις συναλλαγών του
αξίας ίσης ή και ανώτερης των 5 ευρώ.
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Ο διαγωνισμός ισχύει μόνο για πελάτες της εταιρείας που συμμετέχουν στο διαγωνισμό.
Οι Συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους (Όνομα,
Τηλέφωνο και Ηλεκτρονική Διεύθυνση ), να απαντήσουν σωστά την ερώτηση που αναγράφεται στο κουπόνι
και να τοποθετήσουν το κουπόνι στο ειδικό κιβώτιο που βρίσκεται σε κάθε κατάστημα που συμμετέχει στον
διαγωνισμό.
Θα διεξαχθεί μια (1) κλήρωση, στις 14/01/2017 ή σε οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία όπως δυνατό να
καθοριστεί από τους διοργανωτές. Ο ακριβής χρόνος και τόπος της κλήρωσης θα ανακοινωθεί στα
καταστήματα και στη σελίδα facebook της εταιρείας.
Στο διαγωνισμό θα κληρωθούν συνολικά 1 νικητής. Οι διοργανωτές θα ειδοποιήσουν τον νικητή αμέσως δια
τηλεφώνου.
Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής κλήσης ο νικητής της κλήρωσης θα πρέπει να απαντήσει σωστά μια
δεύτερη ερώτηση για να δικαιούται το βραβείο του.
Εκτός από τον νικητή θα κληρωθούν 3 επιλαχόντες στην κλήρωση. Σε περίπτωση όπου ένας νικητής δεν
απαντήσει σωστά την ερώτηση που θα του υποβληθεί, ή αν δεν υπάρξει απάντηση ή αν για κάποιο λόγο
παραλείψει να ζητήσει το δώρο του εντός 5 ημερών από το τηλεφώνημα, ο πρώτος επιλαχών θα κηρυχθεί
νικητής του συγκεκριμένου βραβείου. Ο νέος νικητής θα κληθεί αμέσως τηλεφωνικά και θα του υποβληθεί
μία ερώτηση, στην οποία αν απαντήσει σωστά, θα κερδίσει το βραβείο. Σε περίπτωση που δεν απαντήσει
σωστά, η διαδικασία θα επαναληφθεί με τους άλλους επιλαχόντες.
Το δώρο που θα δοθεί στην κλήρωση είναι το εξής:

α) Ένα (1) σετ ακουστικών της εταιρείας BEYER DYNAMIC, και συγκεκριμένα το μοντέλο DT770PRO 32Ω.

9. Το δώρο είναι συγκεκριμένο, δεν μπορεί να ανταλλαχθεί για μετρητά ή για άλλο αντικείμενο.
10. Το όνομα του νικητή θα ανακοινωθεί στα συμμετέχοντα καταστήματα της εταιρείας.
11. Διευκρινίζεται ρητώς ότι μετά τη λήξη του διαγωνισμού, στις 13/01/2017 ή σε περίπτωση όπου η διάρκεια
του διαγωνισμού μειωθεί ή αυξηθεί, δεν θα είναι δυνατές άλλες συμμετοχές. Τυχόν συμμετοχές μετά τη λήξη
του διαγωνισμού , όπως αυτή θα αναφέρεται εντός των καταστημάτων και στην σελίδα της εταιρείας στο
facebook, θα θεωρηθούν ανύπαρκτες και δε θα δεσμεύουν τους διοργανωτές. Με τη συμμετοχή τους στο
διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τους παρόντες όρους και ότι δε θα έχουν
ουδεμία απαίτηση για παράδοση του βραβείου μετά τη λήξη του διαγωνισμού ή άλλως πως.
12. Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι κάτοικοι της Κυπριακής Δημοκρατίας και να είναι άνω των 12 ετών.
Κατόπιν απαίτησης θα πρέπει να προσκομιστεί απόδειξη του δικαιώματος συμμετοχής.
13. Δεν αναλαμβάνεται ουδεμία ευθύνη για συμμετοχές οι οποίες είναι δυσανάγνωστες ή έχουν χαθεί,
καθυστερήσει, καταστραφεί ή άλλως πως κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Συμμετοχές οι οποίες δεν
υποβάλλονται σύμφωνα με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις ή/και έχουν καθυστερήσει, καταστραφεί,
είναι ατελείς, αλλοιωμένες, δυσανάγνωστες ή άλλως πως ελαττωματικές θα αποκλείονται.
14. Οι διοργανωτές επιφυλάσσουν το δικαίωμα (αλλά δεν υποχρεούνται) να αντικαταστήσουν το βραβείο για
βραβείο ίσης ή μεγαλύτερης αξίας σε περίπτωση που λάβουν χώρα συνθήκες πέραν του εύλογου ελέγχου
των διοργανωτών, που το καθιστούν αναγκαίο.

15. Εκτός όπου απαγορεύεται δια νόμου, οι Συμμετέχοντες παραχωρούν (και συμφωνούν όπως επιβεβαιώσουν
αυτή την παραχώρηση γραπτώς) άδεια στον διοργανωτή και σε όσους ενεργούν με εξουσιοδότησή του, το
δικαίωμα να κάνει χρήση του ονόματος, της φωτογραφίας, των βιογραφικών στοιχείων του, καθώς και
δηλώσεων του, ανά πάσα στιγμή, για σκοπούς διαφήμισης, εμπορίου, δημοσιότητας και προβολής χωρίς
πρόσθετη αποζημίωση, σε όλα τα μέσα που είναι σήμερα γνωστά ή που θα ανακαλυφθούν στο μέλλον, ανά
το παγκόσμιο και στο διαδίκτυο, χωρίς ειδοποίηση, αναθεώρηση ή έγκριση.
16. Οι διοργανωτές επιφυλάσσουν το δικαίωμα να περιλάβουν το όνομα, τη φωτογραφία και την τοποθεσία του
νικητή σε οποιαδήποτε μελλοντικά διαφημιστικά υλικά, δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο και προωθήσεις
προϊόντων. Μπορεί να ζητηθεί από το νικητή να λάβει μέρος σε άλλα γεγονότα δημοσιότητας σε σχέση με
αυτό το διαγωνισμό και με τη συμμετοχή τους, οι συμμετέχοντες συμφωνούν να λάβουν μέρος σε
οποιαδήποτε τέτοια γεγονότα όπως θα τους ζητηθεί από τους διοργανωτές.
17. Τα προσωπικά σας στοιχεία θα διατηρηθούν από την εταιρεία CG GEORGALLIS MUSIC HOUSE LTD. Σε
περίπτωση όπου επιθυμείτε ανά πάσα στιγμή να αποσυρθείτε από το διαγωνισμό, το αίτημα σας θα πρέπει
να υποβληθεί γραπτώς στους διοργανωτές.
18. Οι Συμμετέχοντες παραχωρούν άδεια στους διοργανωτές να τους αποστέλλετε στο κινητό και στην
ηλεκτρονική τους διεύθυνση ενημερωτικό υλικό ή οτιδήποτε άλλο μήνυμα σχετικό με την εταιρεία. Σε
περίπτωση όπου επιθυμούν ανά πάσα στιγμή, να μην λαμβάνουν μηνύματα και ηλεκτρονικά μηνύματα από
την εταιρεία CG GEORGALLIS MUSIC HOUSE LTD, το αίτημα τους θα πρέπει να υποβληθεί γραπτώς
στους διοργανωτές.
19. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη (ή μέρος αυτής) των παρόντων όρων και προϋποθέσεων κριθεί
από οποιοδήποτε δικαστήριο, διοικητικό σώμα ή αρχή απόλυτης δικαιοδοσίας ως παράνομη, άκυρη ή
ανεφάρμοστη, τότε εκείνη η διάταξη, στο βαθμό που απαιτείται, θα αφαιρεθεί από τους παρόντες όρους και
προϋποθέσεις και θα καθίσταται μη εφαρμόσιμη, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό, χωρίς να τροποποιεί
οποιαδήποτε άλλη διάταξη ή μέρος των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, και αυτό δεν θα επηρεάσει την
ισχύ των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, οι οποίοι θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και αποτέλεσμα.
20. Οι όροι και προϋποθέσεις του διαγωνισμού δυνατό να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση.
21. Ο διαγωνισμός και οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις (περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε μη συμβατικών
διαφορών ή αξιώσεων που πηγάζουν από αυτούς) υπόκεινται στην κυπριακή νομοθεσία και οποιαδήποτε
διαφορά ή αξίωση πρέπει να παραπέμπεται στα κυπριακά δικαστήρια.

