ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ MIKEL ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

1.Η επιχείρηση ΜΙΚΕΛ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ο.Ε. , με ΑΦΜ 997926679 (εφεξής
«η Επιχείρηση») που εδρεύει στην ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ (ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 53),
διοργανώνει προωθητική ενέργεια (διαγωνισμό) με τίτλο: “6 ΧΡΟΝΙΑ MIKEL
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ”.
2.Η προωθητική ενέργεια θα διαρκέσει από την 11.01.2021 (και ώρα
Ελλάδος 06:00) μέχρι και 24.01.2021 (και ώρα Ελλάδος 23:59). Συμμετοχές
υποβαλλόμενες πριν ή μετά την εν λόγω περίοδο δεν θα λαμβάνονται υπ’
όψιν και θα αποκλείονται από τον Διαγωνισμό.
3. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό
πρόσωπο που είναι κάτοικος Ελλάδος, εφ’ όσον έχει συμπληρώσει το
δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική
ικανότητα. Πρόσωπα κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, τα οποία έχουν
συμπληρώσει, όμως, το δέκατο τρίτο (13ο) έτος της ηλικίας τους, μπορούν
να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό, εφ’ όσον έχουν συναινέσει προς τούτο
οι έχοντες κατά νόμο την επιμέλεια αυτών.
4. Απαγορεύεται η συμμετοχή στον Διαγωνισμό των εργαζομένων στις
εταιρείες: MIKEL COFFEE COMPANY ΑΕ & στην επιχείρηση με επωνυμία
«ΜΙΚΕΛ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ο.Ε.» καθώς και των συγγενών αυτών α΄ και β΄
βαθμού και των συζύγων τους.
5. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, απαιτείται ο συμμετέχων αφού αγοράσει
ένα οποιοδήποτε προϊόν της αρεσκείας του από το κατάστημα Mikel
Ηγουμενίτσας, να πάρει τον κωδικό που θα εκτυπωθεί μαζί με την απόδειξη
αγοράς.
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https://mikelcontest.mikelcoffee.com/ όπου και θα συμπληρώσει τα στοιχεία

του (Όνομα/Επώνυμο/Κινητό/email/κωδικό κουπονιού) και θα αποδεχτεί

τους όρους του διαγωνισμού. Κάθε πρόσωπο έχει το δικαίωμα να
συμμετάσχει στον διαγωνισμό όσες φορές επιθυμεί, χρησιμοποιώντας κάθε
κουπόνι, το οποίο του δίνεται με το παραστατικό που λαμβάνει κάθε φορά
που αγοράζει ένα οποιοδήποτε προϊόν από το κατάστημα Mikel
Ηγουμενίτσας. Όσα περισσότερα προϊόντα αγοράσει ο κάθε Συμμετέχων
από τα καταστήματα Mikel Ηγουμενίτσας, τόσες περισσότερες συμμετοχές
μπορεί να έχει και τόσες περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει. Θα
υπάρξουν 4 νικητές ο καθένας από τους οποίους θα κερδίσει ένα από τα 4
δώρα.
6. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ :
Μετά από την έγκυρη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, τέσσερις (4) νικητές
θα αναδειχθούν στις 27.01.2021 και ώρα 18:00 με τη διαδικασία της
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ κλήρωσης των συμμετεχόντων, που θα πραγματοποιηθεί
στα κατάστημα ΜΙΚΕΛ Ηγουμενίτσας , ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 53. Τα ονόματα
των νικητών θα ανακοινωθούν στην official σελίδα της εταιρείας Mikel
Igoumenitsas στο Facebook, @Mikeligoumenitsas στις 27/01/2021.
Οι νικητές θα κληθούν για να αποδεχτούν το δώρο τους και να το
παραλάβουν από το κατάστημα Mikel Ηγουμενίτσας εντός 10 ημερών
(δηλαδή ως τις 06.02.2021). Οι νικητές θα πρέπει να φέρουν αστυνομική
ταυτότητα.
Αν κάποιος από τους νικητές δεν αποδεχθεί το δώρο του ή δεν εμφανισθεί
εντός 10 ημερών, τότε χάνει το δικαίωμά του επί του δώρου και θα
ειδοποιηθεί ο πρώτος επιλαχών, ο οποίος με τη σειρά του θα πρέπει να
εμφανισθεί εντός 10ημερών στο κατάστημα Mikel Ηγουμενίτσας για την
παραλαβή του δώρου. Αν και αυτός δεν εμφανισθεί ή δεν δεχθεί το δώρο
του, τότε θα κληθεί ο δεύτερος επιλαχών που με τη σειρά του θα κληθεί να
εμφανισθεί εντός 10ημερών στο κατάστημα για την παραλαβή του δώρου.
Το αυτό θα ισχύει για κάθε ένα από τα 3 έπαθλα. Προς ενημέρωση όλων
των συμμετεχόντων, ανεξαρτήτως του όγκου των κωδικών που έχουν
συμπληρώσει, κάθε ένας έχει δικαίωμα στη διεκδίκηση ενός μόνο επάθλου.

Αυτό σημαίνει ότι κάθε νικητής που κατά σειρά θα αναδεικνύεται, παύει να
είναι υποψήφιος για τις επόμενες διαδοχικές κληρώσεις για τα
εναπομείναντα κάθε φορά δώρα.

7.ΔΩΡΑ-ΕΠΑΘΛΑ:
Α. Ένα ( 1 ) κινητό Apple iPhone 13 128GB
Β. Τρεις (3) καφέδες κάθε μέρα για ένα μήνα στη υπηρεσία TAKE AWAY.

8.Η συμμετοχή στην κλήρωση προϋποθέτει και συνεπάγεται την
ανεπιφύλακτη αποδοχή από τους συμμετέχοντες του συνόλου των
παρόντων αναλυτικών όρων, συνεπάγεται δε και την παροχή της ρητής και
ανεπιφύλακτης συναίνεσης κάθε συμμετέχοντα προς την διοργανώτρια
εταιρία, προκειμένου αυτή να επεξεργάζεται τα αναγκαία για τον παρόντα
διαγωνισμό προσωπικά δεδομένα του συμμετέχοντος και αποκλειστικά και
μόνο για σκοπούς που αφορούν τον συγκεκριμένο διαγωνισμό και επιπλέον
αν υπάρχει νόμιμη υποχρέωση ή έννομο συμφέρον της σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα και τις αποφάσεις και τις
οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τα
δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για την ειδοποίηση του νικητή και για τις
ανάγκες προβολής που περιγράφονται στους παρόντες Όρους Συμμετοχής.
Στα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να έχουν πρόσβαση αποκλειστικά για
τους σκοπούς του διαγωνισμού τρίτοι αποκλειστικά και μόνο εκτελούντες
επεξεργασία για την διοργανώτρια που ενεργεί ως υπεύθυνη επεξεργασίας
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πληροφόρησης,

εναντίωσης,

τροποποίησης, διαγραφής και φορητότητας των προσωπικών τους
δεδομένων κατά τις ειδικότερες διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας,
απευθυνόμενοι γι’ αυτό στο email: mikel89@mikelcc.gr .

9. Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης
φωτογραφιών ή video υλικού σχετικά με την παραλαβή του επάθλου από
τον νικητή, για διαφημιστικούς λόγους, χωρίς δικαίωμα αμοιβής και/ή
αποζημίωσης του νικητή.
10. Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει καθ’
οποιονδήποτε τρόπο τους Όρους, όπως, ενδεικτικώς, να μεταθέσει τις
ημερομηνίες διεξαγωγής του Διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα
δώρα σύμφωνα με την κρίση της, καθώς και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό
για οποιονδήποτε λόγο, ενημερώνοντας σχετικά το κοινό μέσω της
ιστοσελίδας της Επιχείρησης στο Facebook, καθώς και με κάθε πρόσφορο
μέσο και χωρίς να φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου,
διαγωνιζόμενου ή μη.
11.Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα κατά
της Επιχείρησης ή της περιουσίας της, συμπεριλαμβανομένων των
δικαιωμάτων πνευματικής και άλλης ιδιοκτησίας.
12.Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, καθώς και τη διανομή των δώρων, κατά
τα ανωτέρω αναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της επιχείρησης έναντι των
συμμετεχόντων παύει να υφίσταται.
Για την Εταιρεία

