ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Xmas Beauty by Braun»
Ι. Ειςαγωγι
1. Η εταιρεία με τθν επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ Κ. ΑΡΑΦΙΔΗ – ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΣΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «BERSON», (εφεξισ καλοφμενθ «BERSON»), που εδρεφει ςτο Διμο
Πυλαίασ – Χορτιάτθ (Δθμοτικι Ενότθτα Πυλαίασ) του Nομοφ Θεςςαλονίκθσ (Αγίασ Αναςταςίασ και
Λαζρτου – PHILIPPOS BUSINESS CENTER) και διατθρεί υποκατάςτθμα ςτθν Καλλικζα Αττικισ
(Αγαμζμνονοσ 47) , διοργανϊνει τον παρόντα διαγωνιςμό με τίτλο «Xmas Beauty by Braun», ςφμφωνα
με τουσ ακόλουκουσ όρουσ ςυμμετοχισ (εφεξισ οι «Όροι»), οι οποίοι κα είναι αναρτθμζνοι και
διαρκϊσ

ενθμερωμζνοι

κατά

τθ

διάρκεια

του

Διαγωνιςμοφ,

ςτουσ

δικτυακοφσ

τόπουσ

www.beautyroutine.gr (εφεξισ ο «Δικτυακόσ Σόποσ») και https://www.facebook.com/BraunGreece/.

2. Οποιοςδιποτε ςυμμετζχων ι τρίτοσ δικαιοφται να λαμβάνει με δικά του ζξοδα ακριβζσ αντίγραφο
των όρων τθσ προωκθτικισ ενζργειασ.

3. κοπόσ των παρόντων όρων είναι ο κακοριςμόσ των όρων ςυμμετοχισ ςτθν προωκθτικι ενζργεια
«Xmas Beauty by Braun» για κάκε ενδιαφερόμενο/-θ, κακϊσ και θ ςχετικι ανάδειξθ των νικθτϊν ςτο
πλαίςιο του Διαγωνιςμοφ αυτοφ.

4. Η BERSON/Οι διοργανωτζσ διατθροφν το δικαίωμα να τροποποιοφν μονομερϊσ τουσ παρόντεσ
Όρουσ κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τουσ, να παρατείνουν, να μειϊνουν τθ διάρκεια του Διαγωνιςμοφ ι και
να ματαιϊςουν το Διαγωνιςμό, κακϊσ και να ανακαλζςουν ι αλλάξουν τα δϊρα / ζπακλα, για
οποιοδιποτε λόγο και οποτεδιποτε με πρότερθ ςχετικι δθμοςίευςθ - ανάρτθςθ ςτον παρακάτω
δικτυακό τόπο https://www.facebook.com/BraunGreece/ . Κάκε τζτοια μεταβολι κα είναι δεςμευτικι
για κάκε ςυμμετζχοντα. Η BERSON/Οι διοργανωτζσ δεν αναλαμβάνουν οποιαδιποτε ευκφνθ λόγω των
ανωτζρω τροποποιιςεων.

5. Διευκρινίηεται ότι θ εταιρεία Facebook δεν ςχετίηεται, διαχειρίηεται, προωκεί ι ενιςχφει το
ςυγκεκριμζνο Διαγωνιςμό με κανζνα τρόπο.

6. Κάκε υμμετζχων οφείλει να διαβάςει προςεκτικά τουσ παρόντεσ όρουσ πριν λάβει ςυμμετοχι ςτο
Διαγωνιςμό. Η ςυμμετοχι ςτο Διαγωνιςμό ςυνεπάγεται τθν πλιρθ και ανεπιφφλακτθ αποδοχι των
παρόντων όρων από τουσ ςυμμετζχοντεσ.
II. Οι όροι
1. O διαγωνιςμόσ αρχίηει τθν Παραςκευι 22/12/2017 και ϊρα 13:00 και κα διαρκζςει μζχρι και τθν
Δευτζρα 22/01/2018 και ϊρα 15:00 (εφεξισ θ «Διάρκεια»). Διευκρινίηεται ρθτά ότι, κάκε ςυμμετοχι
που κα υποβλθκεί μετά τθ λιξθ τθσ ωσ άνω διάρκειασ του Διαγωνιςμοφ, ι μετά από τυχόν ςφντμθςθ
τθσ χρονικισ διάρκειάσ του, κεωρείται αυτοδικαίωσ ωσ μθ υποβλθκείςα, ουδζν αποτζλεςμα επάγεται,
οφτε δεςμεφει οποιονδιποτε και ωσ εκ τοφτου είναι άκυρθ. τθν περίπτωςθ αυτι, οι εκτόσ προκεςμίασ
ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό αποδζχονται ανζκκλθτα ότι δεν αποκτοφν οποιοδιποτε δικαίωμα ι
απαίτθςθ κατά των διοργανωτϊν.

2. το Διαγωνιςμό μποροφν να πάρουν μζροσ όλοι οι ζχοντεσ νόμιμθ μόνιμθ κατοικία ςτθν Ελλάδα,
εφόςον ζχουν ςυμπλθρϊςει το 18ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ, ζχουν πλιρθ δικαιοπρακτικι ικανότθτα και
είναι κάτοχοι δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ. Από το Διαγωνιςμό εξαιροφνται τα ςτελζχθ και οι
υπάλλθλοι/ εργαηόμενοι των εταιριϊν «BERSON», κακϊσ και οι ςφηυγοι και ςυγγενείσ τουσ ζωσ 2ου
βακμοφ.

3. Όςοι επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτο Διαγωνιςμό και ζχουν τθ δυνατότθτα να διεκδικιςουν τα
δϊρα, κα πρζπει να επιςκεφκοφν το Δικτυακό Σόπο www.beautyroutine.gr . τθ ςυνζχεια, καλοφνται
να ςυμμετάςχουν ςτο διαγωνιςμό μζςω Web App (εφαρμογι). Σο e-mail τουσ λαμβάνεται αυτόματα
από τθν εφαρμογι με βάςθ τθν αποδοχι του παίκτθ να δεχτεί να μοιραςτεί τα προςωπικά του ςτοιχεία
(ονοματεπϊνυμο, e-mail) ςφμφωνα με τουσ όρουσ που διζπουν τισ εφαρμογζσ τθσ ιςτοςελίδασ
www.facebook.com.

4. τόχοσ του κάκε ςυμμετζχοντα ςτο Διαγωνιςμό είναι μζςα από ζνα διαδραςτικό application να
γνωρίςειςυμβουλζσ, τισ ςυςκευζσ και τισ δυνατότθτεσ των ςυςκευϊν Braun και να δθλϊςει ςυμμετοχι
ςτο διαγωνιςμό. Η ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό είναι δωρεάν και δεν προχποκζτει οποιαδιποτε αγορά
προϊόντοσ.

ΙΙΙ. Μθχανιςμόσ App (Εφαρμογισ και υλλογι ςυμμετοχϊν)

1. Application (εφαρμογι)
Ο χριςτθσ καλείται να κάνει κλικ ςτθν αρχικι ςελίδα τθσ εφαρμογισ ςτο φφλλο και να πλοθγθκεί ςτισ
ςυμβουλζσ περιποίθςθσ. ε κάκε ςελίδα βλζπει ςυμβουλζσ περιποίθςθσ και με ποια ςυςκευι κα τισ
πετφχει. Όταν ο χριςτθσ κάνει κλικ ςτο κουμπί «Διλωςε ςυμμετοχι» κα γίνεται ςφνδεςθ με τον
λογαριαςμό του ςτο facebook. Εφόςον, αποδεχτεί ο χριςτθσ τθ ςφνδεςθ μζςω facebook, θ εφαρμογι
καταχωρεί όνομα, επίκετο και email. τθ ςυνζχεια κα πρζπει να αποδεχτεί τουσ όρουσ και να πατιςει
το κουμπί «Τποβολι» ϊςτε να καταχωρθκεί θ ςυμμετοχι του. Κάκε χριςτθσ μπορεί να ςυμμετάςχει
μόνο μια φορά. τθν εφαρμογι εμφανίηεται θ δυνατότθτα «Share» ςτο χριςτθ.

IV. Δϊρα

Σα δϊρα του Διαγωνιςμοφ είναι:
2 τυχερζσ κα κερδίςουν
- μια αποτριχωτικι μθχανι ςϊματοσ Braun Silk-épil SE5-531
- μια αποτριχωτικι μθχανι προςϊπου Braun Face SE810
2 τυχεροί κα κερδίςουν
- μια ξυριςτικι μθχανι Braun 300BLK + ςετ αναβάκμιςθσ 5 εξαρτθμάτων Braun ΒΣ32
- ζνα ςετ περιποίθςθσ προςϊπου, γενειάδασ και ςϊματοσ 9-ςε-1 Braun MGK3080

V. Νικθτζσ

1. Οι νικθτζσ κα αναδειχτοφν με λογιςμικό που χρθςιμοποιεί αλγόρικμο τυχαίασ επιλογισ. Θα
κλθρωκοφν τζςςερισ (4) νικθτζσ και τζςςερισ (4) επιλαχόντεσ. Η κλιρωςθ κα πραγματοποιθκεί τθν
Δευτζρα 22/01/2018 και ϊρα 16:00.

2. Ο ςυντονιςμόσ τουσ και θ παραλαβι των δϊρων κα γίνεται αρχικά από τθν «Berson». Εν ςυνεχεία, οι
νικθτζσ κα παραλάβουν τα δϊρα τουσ (βλ ςθμείο 1), κατόπιν ςυνεννόθςθσ.

3. Περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ για τα δϊρα και τθν παραλαβι τουσ κα δίδονται ςτουσ νικθτζσ μετά από
τθν υποβολι ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό. Οι νικθτζσ κα ενθμερϊνονται για τα δϊρα που κζρδιςαν και
τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ τουσ με αποςτολι e-mail, ςτθ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου που
ζχουν δθλϊςει.

4. Οι νικθτζσ αναλαμβάνουν αποκλειςτικά τθν ευκφνθ και τον ζγκαιρο προγραμματιςμό για τθ
διευκζτθςθ των λεπτομερειϊν ανάλθψθσ των δϊρων τουσ. Οι νικθτζσ κα πρζπει να ζχουν αποδεχτεί
τα δϊρα τουσ μζχρι

τθν 02-02-2018.

Οι διοργανωτζσ δε φζρουν καμία ευκφνθ ςε περίπτωςθ

αναηιτθςθσ των δϊρων από 02-02-2018 και ζπειτα.

5. Οι διοργανωτζσ δικαιοφνται ςε οποιοδιποτε ςτάδιο, ακόμα και ςϋαυτό τθσ παράδοςθσ του δϊρου,
να ακυρϊςουν τθ ςυμμετοχι ενόσ χριςτθ, εάν ςυντρζχει ζςτω και ζνασ από τουσ παρακάτω λόγουσ :
(α) ςε περίπτωςθ που, για οποιονδιποτε λόγο, δεν αποδεχκεί πλιρωσ τουσ παρόντεσ όρουσ ςτο
ςφνολό τουσ, οι οποίοι κεωροφνται όλοι ουςιϊδεισ.
(β) ςε περίπτωςθ που θ ςυμμετοχι του δεν πλθροί κάποιον από τουσ όρουσ του παρόντοσ.
(γ) ςε περίπτωςθ που κάποιο από τα ςτοιχεία που διλωςε είναι ψευδζσ.
(δ) ςε περίπτωςθ που για οποιονδιποτε λόγο ο νικθτισ δεν παρουςιαςκεί ωσ ανωτζρω κακορίηεται ι
παρουςιαςκεί κακυςτερθμζνα ςτθν παραλαβι του δϊρου.
(ε) Εφόςον, καταςτεί αδφνατθ θ όποια επικοινωνία. Εφόςον, θ επικοινωνία με τον νικθτι καταςτεί
αδφνατθ μια εβδομάδα μετά τθν κλιρωςθ, οι διοργανωτζσ ζχουν το δικαίωμα να προβοφν ςτθν
αντικατάςταςθ του με τον πρϊτο επιλαχόντα.

6. Σο δϊρο είναι ςυγκεκριμζνο, προςωπικό και δεν ανταλλάςςεται, οφτε δφναται να ηθτθκεί θ
αντικατάςταςι του με άλλο. Φόροι, τζλθ ι ζξοδα που ςχετίηονται με τθ χοριγθςθ του δϊρου
βαρφνουν το νικθτι. Επίςθσ, θ Berson/οι διοργανωτζσ δεν υπζχουν ουδεμία ευκφνθ, ποινικι ι αςτικι
προσ οποιονδιποτε νικθτι ι τρίτο, για οποιοδιποτε ατφχθμα ικελε ςυμβεί και / ι ηθμία και / ι βλάβθ
ςωματικι ι υλικι ικελε προκλθκεί ςε αυτοφσ ςχετιηόμενθ άμεςα ι ζμμεςα με το δϊρο ι για
οποιαδιποτε άλλθ αιτία.

7. Ο νικθτισ, προκειμζνου να παραλάβει το δϊρο του, κα πρζπει να παρουςιαςτεί αυτοπροςϊπωσ ςτθ
δθλωκείςα διεφκυνςθ, και να προςκομίςει αςτυνομικι ταυτότθτα ι άλλο πρόςφορο ζγγραφο
ταυτοποίθςθσ.

VI. υμμετοχζσ

1. Η ςυμμετοχι ςτο Διαγωνιςμό προχποκζτει πρόςβαςθ των ενδιαφερομζνων ςτο διαδίκτυο με δικά
τουσ τεχνικά μζςα. Η BERSON/Οι διοργανωτζσ δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρζωςθ ι ευκφνθ
αναφορικά με τθ δυνατότθτά ι τθν εξαςφάλιςθ, τθν υποβοικθςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε χϊρουσ
διαδικτφου ι τθν παροχι διευκολφνςεων ςε κάκε ενδιαφερόμενο. Η πρόςβαςθ ςτο διαδικτυακό τόπο
του Διαγωνιςμοφ επιτρζπεται μόνο υπό τουσ όρουσ λειτουργίασ του οικείου διακομιςτι (server) και τισ
τεχνικζσ και λοιπζσ προχποκζςεισ και προδιαγραφζσ τθσ facebook app (εφαρμογι) του Διαγωνιςμοφ. H
BERSON/Οι διοργανωτζσ κεωροφν ότι κάκε ςυμμετζχων είναι κάτοχοσ και ζχει τον αποκλειςτικό ζλεγχο
τθσ διεφκυνςθσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου που δθλϊνει. H BERSON/Οι διοργανωτζσ δεν ευκφνονται
για οποιαδιποτε επιβάρυνςθ των ςυμμετεχόντων – χρθςτϊν εκ των άνω αιτιϊν.

2. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο Διαγωνιςμό ςυμφωνοφν ότι πρζπει να αξιολογοφν το περιεχόμενο και είναι
αποκλειςτικά υπεφκυνοι για τισ ενζργειζσ τουσ, που ςτθρίηονται ςτθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν άνω
προωκθτικι ενζργεια, ςυμπεριλαμβανομζνθσ οποιαςδιποτε απόφαςισ τουσ να βαςιςτοφν ςτθν
ορκότθτα, τθν πλθρότθτα ι/ και τθν εγκυρότθτα του περιεχομζνου αυτοφ.

3. H BERSON/Οι διοργανωτζσ και οι τυχόν ςυνδεδεμζνεσ με αυτιν εταιρείεσ, οι υπάλλθλοι και τα
διευκφνοντα ςτελζχθ τθσ δεν ευκφνονται ςε οιαδιποτε περίπτωςθ για τυχόν άμεςεσ ι ζμμεςεσ ηθμίεσ,
δαπάνεσ και ζξοδα που μπορεί να προκφψουν από τυχόν διακοπι, δυςλειτουργία ι κακυςτζρθςθ,
απόδοςθ και γενικά με τθν πραγματικι και νομικι κατάςταςθ του δϊρου του Διαγωνιςμοφ και δεν
φζρουν ευκφνθ, ςτο βακμό που αποκλειςμόσ τθσ ευκφνθσ επιτρζπεται από το νόμο, για οποιαδιποτε
άμεςθ, ζμμεςθ, θκικι, κετικι ι άλλου είδουσ ηθμία προζρχεται από ι ςυνδζεται με τθν
πραγματοποίθςθ του ςυγκεκριμζνου Διαγωνιςμοφ.
4. Μετά τθ λιξθ του Διαγωνιςμοφ, και μετά τθν παράδοςθ του Δϊρου κατά τα προαναφερόμενα, κάκε
υποχρζωςθ των διοργανωτϊν από τουσ παρόντεσ όρουσ παφει να υφίςταται. Οι διοργανωτζσ δεν
υπζχουν οφτε αναλαμβάνουν οποιαδιποτε άλλθ υποχρζωςθ ζναντι των ςυμμετεχόντων.

5. Ο ςυμμετζχων ςτο Διαγωνιςμό εγγυάται ότι κα παρζχει αλθκείσ, ακριβείσ και πλιρεισ πλθροφορίεσ
για το άτομό του κατά τθν εγγραφι του και τθ ςυναίνεςθ ςυμμετοχισ του ςτθν άνω προωκθτικι
ενζργεια (εφεξισ «Δεδομζνα Εγγραφισ»). Επιπλζον, δεςμεφεται να διατθρεί και να ενθμερϊνει
εγκαίρωσ τα Δεδομζνα Εγγραφισ, ϊςτε αυτά να είναι αλθκι, ακριβι, επίκαιρα και πλιρθ κατά τθ
διάρκεια τθσ παροφςασ προωκθτικισ ενζργειασ. Εάν ο χριςτθσ χρθςιμοποιιςει πλθροφορίεσ
αναλθκείσ, ανακριβείσ, ανεπίκαιρεσ ι ελλιπείσ ι παραπλανθτικζσ, θ BERSON/οι διοργανωτζσ δεν
φζρουν καμία ευκφνθ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν αλλοιωμζνθ απεικόνιςθ τθσ κατάςταςθσ
του χριςτθ κεωρείται ο ίδιοσ ο χριςτθσ.

6. Σα ςτοιχεία που κα ςυγκεντρωκοφν κα περιλαμβάνουν τα ωσ άνω υπό τον όρο ΙΙ.3 αναφερόμενα.
Με επιφφλαξθ άλλων ειδικϊσ οριηομζνων, δεν είναι υποχρεωτικι θ παροχι οποιουδιποτε πρόςκετου
ςτοιχείου, το οποίο δεν είναι απαραίτθτο ι εφλογο να ηθτθκεί ςτο πλαίςιο του Διαγωνιςμοφ.

7. Κάκε ςυμμετζχων ςτο διαγωνιςμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα και μζςα ςτο πλαίςιο των χρθςτϊν και
ςυναλλακτικϊν θκϊν και ςφμφωνα με τουσ όρουσ χριςθσ του Facebook. ε διαφορετικι περίπτωςθ θ
ςυμμετοχι του κα είναι άκυρθ και οι διοργανωτζσ διατθροφν το δικαίωμα να προβοφν ςε κάκε νόμιμθ
ενζργεια.

8. Σα προςωπικά δεδομζνα των ςυμμετεχόντων, ςυλλζγονται, διατθροφνται ςε αρχείο και
επεξεργάηονται από τουσ διοργανωτζσ, πάντοτε ςτα πλαίςια και τισ προχποκζςεισ του Ν. 2472/1997
και τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ. κοπόσ τθσ ςυλλογισ, διατιρθςθσ και επεξεργαςίασ των προςωπικϊν
δεδομζνων από τουσ διοργανωτζσ είναι θ υποςτιριξθ, προϊκθςθ και εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν που
παρζχονται ςτο πλαίςιο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ. Οι διοργανωτζσ δικαιοφνται να διαβιβάηουν τα
προςωπικά δεδομζνα των ςυμμετεχόντων ςε ςυνδεδεμζνεσ με αυτι επιχειριςεισ ςτθν Ελλάδα και ςτο
εξωτερικό για λόγουσ λειτουργικισ και μθχανογραφικισ εξυπθρζτθςθσ τθσ ςυναλλακτικισ ςχζςθσ με
τουσ ςυμμετζχοντεσ ι για ςτατιςτικοφσ λόγουσ. Οι διοργανωτζσ δικαιοφνται επίςθσ (εφόςον ζχουν
λάβει τθ ςυναίνεςθ από τουσ ςυμμετζχοντεσ) να χρθςιμοποιοφν οι ίδιοι και να ανακοινϊνουν τα
προςωπικά δεδομζνα ςε τρίτουσ για τθ διαφθμιςτικι προβολι των προϊόντων και υπθρεςιϊν τουσ ι
επιχειριςεων με τισ οποίεσ οι διοργανωτζσ ζχουν ςυνεργαςία, τθν ζρευνα αγοράσ ι άλλθ παρόμοια
δραςτθριότθτα και τθν προϊκθςθ από απόςταςθ προϊόντων ι υπθρεςιϊν δικϊν τουσ ι τρίτων. ε
οποιαδιποτε χρονικι ςτιγμι ο κάκε ςυμμετζχων διατθρεί το δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτα προςωπικά
δεδομζνα του και ενθμζρωςθσ ι και αντίρρθςθσ ςτθν περαιτζρω επεξεργαςία των ςτοιχείων του βάςει

του άρκρου 13 του Ν. 2472/97 για τθν προςταςία προςωπικϊν δεδομζνων, κατόπιν γραπτοφ
αιτιματοσ του που κα απευκφνει ςτουσ διοργανωτζσ. Σζλοσ, ο κάκε ςυμμετζχων δφναται να ηθτιςει
από τουσ Διοργανωτζσ τθ διαγραφι των ςτοιχείων που ζχει δθλϊςει, εφόςον τουσ ενθμερϊςει
εγγράφωσ. Η ςυμμετοχι ςτο Διαγωνιςμό αποτελεί ελεφκερθ και ςαφι διλωςθ και ςυναίνεςθ των
ςυμμετεχόντων για τθν επεξεργαςία των παραπάνω δεδομζνων τουσ και τθν τιρθςθ ςχετικοφ αρχείου
για τουσ προαναφερκζντεσ ςκοποφσ. Η αναηιτθςθ, αποδοχι και παραλαβι του δϊρου από τουσ
νικθτζσ ςυνιςτοφν ςαφι ςυγκατάκεςθ αυτϊν για χριςθ του ονόματόσ τουσ με ςκοπό τθν
δθμοςιοποίθςθ του Διαγωνιςμοφ και των αποτελεςμάτων του και για τθν επεξεργαςία ςτοιχείων τουσ
κατά τα ανωτζρω.

9. Κανζνασ διαγωνιηόμενοσ δεν ζχει δικαίωμα χριςθσ οποιουδιποτε ςιματοσ, ζνδειξθσ ι εμβλιματοσ θ
εν γζνει οποιουδιποτε διακριτικοφ γνωρίςματοσ που ανικει ςτθν BERSON/ςτουσ διοργανωτζσ.

10. Κάκε διαφθμιςτικι ενζργεια ςτο πλαίςιο του εν λόγω Διαγωνιςμοφ κακϊσ και το περιεχόμενο των
ςυμμετοχϊν του Διαγωνιςμοφ κα πρζπει να προεγκρίνονται από τθν BERSON/τουσ διοργανωτζσ.

11. Η ςυμμετοχι ςτο Διαγωνιςμό προχποκζτει και ςυνεπάγεται τθν ανεπιφφλακτθ αποδοχι του
ςυνόλου των παρόντων όρων, ακόμθ και εάν τροποποιθκοφν μελλοντικϊσ, ωσ ανωτζρω
προςδιορίηεται. Οποιαδιποτε διαφορά τυχόν ανακφψει ςχετικά με το Διαγωνιςμό και τθν εφαρμογι
των παρόντων Όρων κα επιλφεται όπωσ παραπάνω ορίηεται, αποκλειςτικά από τα Δικαςτιρια Ακθνϊν
και εφαρμοςτζο δίκαιο είναι το Ελλθνικό.

