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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

«ΑΓΟΡΑΣΤΕ GEYER – ΚΕΡΔΙΣΤΕ ENA AYTOKINHTO» 

 

1. ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «GEYER HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» και με διακριτικό τίτλο «GEYER HELLAS 

A.E.», νομίμως εκπροσωπούμενη (εφεξής «Διοργανώτρια») διοργανώνει διαγωνισμό με τίτλο 

«ΑΓΟΡΑΣΤΕ GEYER – ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΕΝΑ AYTOKINHTO» (εφεξής «ο Διαγωνισμός»), ο οποίος θα 

διενεργηθεί μέσω των φυσικών και ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shops) του δικτύου 

διάθεσης προϊόντων της Διοργανώτριας. Η προωθητική ενέργεια θα διεξαχθεί σύμφωνα με 

τους όρους που περιγράφονται στο παρόν (εφεξής «Όροι»), οι οποίοι είναι καταχωρημένοι 

στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας (“www.geyer.gr”). 

 

2. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1  Με κάθε αγορά προϊόντων της εταιρείας “GEYER HELLAS A.E.”, αξίας άνω των δέκα (10€) 

ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) από οποιοδήποτε φυσικό και ηλεκτρονικό κατάστημα του 

δικτύου της Διοργανώτριας, ο αγοραστής έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό με τους 

παρακάτω εναλλακτικούς τρόπους: 

Α) Μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Διοργανώτριας εταιρείας, όπου ο αγοραστής θα 

συμπληρώνει σε ειδική φόρμα («Αίτηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό»), τα κάτωθι στοιχεία:  

1. Κατάστημα αγοράς (φυσικό ή e-shop) 

2. Ονοματεπώνυμο 

3. Σταθερό ή κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας 

4. Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) 

5. Αριθμό απόδειξης / τιμολογίου 

6. Αξία αγορών προϊόντων “GEYER HELLAS A.E.” (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).  

Β) Σε οποιοδήποτε φυσικό κατάστημα του δικτύου της Διοργανώτριας, όπου ο αγοραστής θα 

ενημερώνεται για τη δυνατότητα συμμετοχής του στο Διαγωνισμό και τους όρους αυτού. 

http://www.geyer.gr/
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Για κάθε αγορά αξίας 10 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) από οποιοδήποτε φυσικό και 

ηλεκτρονικό κατάστημα του δικτύου της Διοργανώτριας, ο αγοραστής θα αποκτά μία (1) 

ηλεκτρονική συμμετοχή στο Διαγωνισμό. Αξία αγορών μεγαλύτερη των 10 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), παρέχει αντίστοιχα στον αγοραστή ακέραιες πολλαπλάσιες του 

10 ηλεκτρονικές συμμετοχές, με στρογγυλοποίηση προς τα πάνω όταν το τελευταίο ψηφίο της 

απόδειξης είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 5. Με την υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής μέσω της 

επίσημης ιστοσελίδας της Διοργανώτριας (Α΄ τρόπος συμμετοχής), ο αγοραστής θα λαμβάνει 

μήνυμα στην οθόνη που θα τον ενημερώνει, ότι η Αίτησή του καταχωρίστηκε, καθώς και τον 

αριθμό των ηλεκτρονικών συμμετοχών του για την κλήρωση, η οποία θα διεξαχθεί 

ηλεκτρονικά. Σε περίπτωση που ο αγοραστής συμμετέχει στο Διαγωνισμό μέσω αγορών από 

φυσικό κατάστημα του δικτύου της Διοργανώτριας (Β΄ τρόπος συμμετοχής) το παραστατικό 

αγοράς του θα αποτελεί ταυτόχρονα και απόδειξη συμμετοχής του στο Διαγωνισμό. 

Κάθε ηλεκτρονική συμμετοχή αποτελεί ξεχωριστή συμμετοχή στο Διαγωνισμό, δηλαδή 

περισσότερες ηλεκτρονικές συμμετοχές αποτελούν και περισσότερες συμμετοχές στο 

Διαγωνισμό. 

2.2 Οι νικητές θα αναδειχθούν με κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικά μέσα τη 

10η-09-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στην έδρα της εταιρείας “GEYER HELLAS A.E.” 

στη Δροσιά Χαλκίδας. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα όπως μεταβάλει την ώρα, την 

ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της κλήρωσης. Οι τυχεροί νικητές θα αναρτηθούν στην 

ιστοσελίδα της εταιρείας, καθώς και στο κατάστημα που έγινε η αγορά.  

Παράλληλα με την ανωτέρω κλήρωση και καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος του Διαγωνισμού, θα 

γίνεται καθημερινά και ώρα 12.00 μ.μ., ηλεκτρονική κλήρωση για μία (1) κάμερα εσωτερικού 

χώρου GEYER, για όλους τους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό της προηγούμενης ημέρας, 

δηλαδή για τις συμμετοχές που έχουν καταχωριστεί μεταξύ 00.00 π.μ. έως 24.00 μ.μ. της 

προηγούμενης ημέρας στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας. Οι τυχεροί νικητές των 

καμερών θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας την ίδια ημέρα της κλήρωσης. Οι 

νικητές αυτοί θα συνεχίζουν να συμμετέχουν με τις ίδιες ηλεκτρονικές συμμετοχές τους στον 

Διαγωνισμό για το Αυτοκίνητο και τα iPhones 12. 
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3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

3.1 Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί από  01η-06-2021 έως 31η-07-2021 και ώρα 24:00 μ.μ. 

Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, όλες οι ηλεκτρονικές συμμετοχές θεωρούνται αυτοδικαίως 

άκυρες, ανύπαρκτες, ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, δεν δίνουν δικαίωμα συμμετοχής στο 

Διαγωνισμό που έχει λήξει, ούτε δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τη Διοργανώτρια. 

3.2 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους 

κατά την απόλυτη κρίση της, να μεταθέσει, να παρατείνει ή να μεταβάλει πλήρως την περίοδο 

ισχύος του παρόντος Διαγωνισμού ή να ματαιώσει εξ ολοκλήρου το Διαγωνισμό κατά την 

κρίση της, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση. Για οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων συμμετοχής, 

των επάθλων ή/και των ημερομηνιών έναρξης/λήξης, αλλά και όλων των παραπάνω, οι 

ισχύοντες αναθεωρημένοι όροι θα βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της 

Διοργανώτριας (“www.geyer.gr”) . 

 

4. ΕΠΑΘΛΟ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ 

4.1 Τα Έπαθλα του Διαγωνισμού είναι:  

- Ένα (1) καινούργιο αυτοκίνητο Ι.Χ. μάρκας FIAT 500 

- Πέντε (5) κινητά τηλέφωνα iPHONE 12 

- Εξήντα μία (61) κάμερες εσωτερικού χώρου GEYER 

Το χρώμα, ο εξοπλισμός και τα λοιπά χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου καθορίζονται 

αποκλειστικά από τη Διοργανώτρια, ενώ τυχόν φόροι και επιβαρύνσεις για τη μεταβίβαση 

αυτού βαρύνουν αποκλειστικά το νικητή του Διαγωνισμού. Το ίδιο ισχύει και για τα κινητά 

τηλέφωνα ως προς το χρώμα και τον εξοπλισμό τους, δηλαδή καθορίζονται αποκλειστικά από 

τη Διοργανώτρια. 

Οι νικητές, κατόπιν ενημέρωσής τους, θα πρέπει να δηλώσουν στη Διοργανώτρια εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης την 

αποδοχή ή μη του/των επάθλου/ων. Σε περίπτωση που δεν αποδεχθούν τα έπαθλα εντός της 

ως άνω αποκλειστικής προθεσμίας, ο/οι νικητής/ες χάνει/ουν το δικαίωμα διεκδίκησης των 

επάθλων και καλούνται στη θέση τους οι αναπληρωματικοί νικητές, οι οποίοι θα αναδειχθούν 

επίσης με την κλήρωση. Οι αναπληρωματικοί νικητές θα καλούνται και σε περίπτωση που οι 
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αρχικά κληρωθέντες νικητές δεν προσκομίσουν την απόδειξη ή το τιμολόγιο συμμετοχής τους 

στο Διαγωνισμό, το οποίο αποδεικνύει την/τις ηλεκτρονική/ες συμμετοχή/ες τους με την 

αγορά προϊόντων “GEYER HELLAS A.E.”, αξίας άνω των δέκα (10€) ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

Τα έπαθλα θα παραδοθούν στους νικητές εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της 

κλήρωσης. 

4.2 Για την παράδοση των επάθλων  οι νικητές θα πρέπει να προσκομίσουν: 

Α)  την απόδειξη ή το τιμολόγιο συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό. 

Β) Αστυνομική ταυτότητα ή  Διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο που να αποδεικνύει την 

ταυτότητά τους. 

 

5. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

5.1 Οι νικητές του Διαγωνισμού, συμφωνούν και αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι η 

Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να δημοσιοποιήσει το όνομά τους και φωτογραφίες τους εν 

γένει σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (έντυπα και ηλεκτρονικά), καθώς και στο διαδικτυακό της 

τόπο για λόγους επικοινωνιακούς / διαφημιστικούς, εάν το θεωρήσει σκόπιμο. Άρνηση των 

νικητών να συμμετέχει σε οποιοδήποτε διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση, καθώς 

και άρνησή τους να δημοσιευθούν φωτογραφίες τους ή να περιληφθεί το όνομά τους σε 

καταχωρήσεις, νομιμοποιεί την εταιρεία να αρνηθεί την απονομή σε αυτούς του σχετικού 

επάθλου. Οποιαδήποτε χρήση του ονόματος ή των φωτογραφιών των νικητών από τη 

Διοργανώτρια για διαφημιστικούς λόγους, δεν παρέχει το δικαίωμα στους νικητές για την 

απαίτηση από αυτήν οποιουδήποτε χρηματικού ποσού ως αποζημίωση ή αμοιβή.  

5.2 Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων: Στο πλαίσιο εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού 

Προστασίας Δεδομένων (Ε.Ε. 2016/679) και του Ν. 4624/2019, η Διοργανώτρια, ως Υπεύθυνος 

Επεξεργασίας, λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και παρέχει τις 

απαραίτητες εγγυήσεις κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, κατά τρόπο ώστε 

να πληρούνται οι απαιτήσεις του Κανονισμού και να προστατεύονται τα δικαιώματα των 

υποκειμένων των δεδομένων/συμμετεχόντων. Η συμμετοχή στην παρούσα Προωθητική 

Ενέργεια-Διαγωνισμό συνεπάγεται τη συναίνεση των συμμετεχόντων στη χρήση των 
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προσωπικών δεδομένων τους από τη Διοργανώτρια για νόμιμους και θεμιτούς σκοπούς, 

συνδεόμενους αποκλειστικώς με τη διεξαγωγή της παρούσας διαδικασίας. Η Διοργανώτρια 

ρητά δια του παρόντος δηλώνει και ενημερώνει τον κάθε συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό για 

την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από αυτήν, καθώς και ότι μπορεί ο 

συμμετέχων να ασκήσει τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, 

περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης, φορητότητας, καθώς και ανάκλησης της 

συγκατάθεσής του με την υποβολή αιτήσεως στην ταχυδρομική διεύθυνση της Διοργανώτριας 

(Δροσιά Χαλκίδας) υπόψη Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων, κ. Πέτρου Παπαδόπουλο ή 

μέσω της ιστοσελίδας της Διοργανώτριας (“www.geyer.gr”). 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της διοργάνωσης του εν λόγω Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια συλλέγει 

από τους συμμετέχοντες με τον ανωτέρω υπό Α’ τρόπο συμμετοχής, τα εξής και μόνο στοιχεία: 

α) ονοματεπώνυμο, β) ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), γ) τηλέφωνο επικοινωνίας, κινητό ή 

σταθερό. Η ηλεκτρονική διεύθυνση και το τηλέφωνο επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από 

τη Διοργανώτρια μόνο για την ενημέρωση του/ων νικητή/ων. Μετά την ολοκλήρωση του 

Διαγωνισμού και την ανάδειξη του/των νικητή/ων, όλα τα στοιχεία των συμμετεχόντων θα 

διαγραφούν οριστικά.   

5.3 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της 

ηλικίας τους και είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας. Στην παρούσα προωθητική ενέργεια δεν 

έχουν δικαίωμα συμμετοχής εργαζόμενοι στην εταιρεία της Διοργανώτριας, καθώς και σύζυγοι 

και τέκνα αυτών. Επίσης δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι στα καταστήματα 

του δικτύου της Διοργανώτριας. 

5.4 Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων 

συμμετοχής. 

5.5 Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με την παρούσα Προωθητική Ενέργεια-

Διαγωνισμό αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών και εφαρμοστέο είναι το 

Ελληνικό Δίκαιο. 
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