ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ (ΤΕΧΝΙΤΕΣ & ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΑΚΕΥΜΕΝΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ) 2019- 60 ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ DEWALT
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα
και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Από τον διαγωνισμό αποκλείονται
όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος
της ηλικίας τους β) οι εργαζόμενοι της εταιρίας ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ γ) οι εργαζόμενοι των
συνδεδεμένων με την ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ επιχειρήσεων δ) τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’
βαθμού με τους ανωτέρω (β), (γ) εργαζομένους και οι σύζυγοι αυτών.
Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση για την απόκτηση ενός εκ των εξήντα (60) σετ
DCK276P2-QW 18V 5.08AH XR BRUSHLESS ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ & DCK 276P2
ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ μάρκας DeWalt έχουν όλοι οι τελικοί πελάτες/χρήστες σακευμένου
τσιμέντου της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ οι οποίοι με κάθε αγορά σακευμένου τσιμέντου, HERACLES
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ, BASIS ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ & HERACLES ΛΕΥΚΟ κερδίζουν πόντους οι οποίοι
συμπληρώνονται στο έντυπο συμμετοχής.
Συμμετοχή στην κλήρωση των δώρων μπορεί να εξασφαλίσει κάθε ενδιαφερόμενος και
χωρίς την αγορά των προϊόντων, συμπληρώνοντας τα στοιχεία του σε κενό έντυπο
συμμετοχής («συμμετοχή κενού εντύπου») που θα προμηθευτεί στα σημεία πώλησης των
ανωτέρω προϊόντων και αποστέλλοντάς το στη διεύθυνση της εταιρίας ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ,
19,3χλμ. Λ. Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία. Μόνο μία συμμετοχή κενού εντύπου
επιτρέπεται ανά συμμετέχοντα.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΩΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
• Ο συμμετέχων προμηθεύεται το έντυπο συμμετοχής στον διαγωνισμό από τον
συνεργαζόμενο με την ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ έμπορο οικοδομικών υλικών.
• Η αγορά ενός σακευμένου προϊόντος αντιστοιχεί σε έναν (1) πόντο, ο οποίος σημειώνεται
στο έντυπο συμμετοχής του συμμετέχοντα από τον συνεργαζόμενο έμπορο οικοδομικών
υλικών.
• Με τη συμπλήρωση είκοσι (20) πόντων ο συμμετέχων ολοκληρώνει τη συμπλήρωση του
εντύπου και το καταθέτει στον συνεργαζόμενο έμπορο οικοδομικών υλικών ή στέλνει sms
στον αριθμό 19619 (αποστολή ΗΡΑΚΛΗΣ κενό ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΑΣ κενό ΤΟ ΟΝΟΜΑ
ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ που επισκεφτήκατε. Χρέωση 0,31€/sms, επιπλέον Τέλος Κινητής
Τηλ/νίας 12%, 15%, 18% ή 20% ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού προ ΦΠΑ Γραμμή παραπόνων mediatel 2142148020) ή συμπληρώνει τη συμμετοχή του στην
ιστοσελίδα www.xtizoumemazi.gr. Η συμμετοχή μέσω sms και ιντερνέτ συνεπάγεται τη
συμπλήρωση του αντίστοιχου κουπονιού, το οποίο θα πρέπει να έχει διαθέσιμο/
συμπληρωμένο ο Συμμετέχων για να το προσκομίσει στη Διοργανώτρια για την παραλαβή
του δώρου.
• Ο συμμετέχων μπορεί να υποβάλλει πολλαπλές έγκυρες συμμέτοχες ανά κλήρωση μέσω
των ανωτέρω διαδικασιών, αλλά μπορεί να διεκδικήσει μόνο ένα δώρο (ένα σετ
εργαλείων) ανά κλήρωση, και σε περίπτωση που ο νικητής κερδίσει δεύτερο δώρο στην
ίδια κλήρωση, το δώρο αυτό θα δίνεται στον επόμενο επιλαχόντα.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Θα πραγματοποιηθούν 6 διαδοχικές κληρώσεις, στην κάθε μία από τις οποίες θα
αναδεικνύονται δέκα (10) νικητές οι οποίοι θα κερδίσουν από ένα σετ εργαλείων
DCK276P2-QW 18V 5.08AH XR BRUSHLESS ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ & DCK 276P2
ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ μάρκας DeWalt. Οι κληρώσεις θα γίνουν στα κεντρικά γραφεία της
εταιρείας ( 19,3 χλμ Λεωφ. Μαρκοπούλου, Παιανία Αττικής), παρουσία εκπροσώπων αυτής,
στις 14.00 στις ακόλουθες ημερομηνίες: 10/5/2019, 11/6/2019, 10/7/2019, 27/08/2019,
05/09/2019, 10/10/2019.
Έγκυρη συμμετοχή για κάθε κλήρωση θεωρείται κάθε συμμετοχή που έχουμε λάβει στα
κεντρικά γραφεία της εταιρείας μέχρι τις 24.00 της προηγούμενη ημέρα της κλήρωσης. Τα
κουπόνια που συμμετέχουν σε κάθε κλήρωση είναι μόνο για την κλήρωση αυτή και μετά
καταστρέφονται.
Στις κληρώσεις αυτές μπορούν να παραβρεθούν όσοι συμμετέχοντες επιθυμούν
ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Η ευθύνη της Εταιρίας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των δώρων ως
ανωτέρω. Το δώρο δε μεταβιβάζεται. Δεν είναι δυνατή η εξαργύρωση του δώρου σε
μετρητά ή πιστωτικό υπόλοιπο. Ρητά συμφωνείται ότι δεν υπάρχει δυνατότητα
ανταλλαγής του δώρου με άλλο δώρο ή χρήματα.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από 01/04/2019 ως 30/09/2019.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ θα επικοινωνεί τηλεφωνικά με τους δέκα (10) νικητές κάθε μήνα που
κερδίζουν από ένα σετ DCK276P2-QW 18V 5.08AH XR BRUSHLESS ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ & DCK 276P2 ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ μάρκας DeWalt μετά την κλήρωση
κάθε μήνα που θα λάβουν χώρα στις ημερομηνίες που αναφέρονται ανωτέρω,
προκειμένου να τους ενημερώσει για την περαιτέρω διαδικασία για την παραλαβή του
δώρου τους, η οποία θα λάβει χώρα με επιμέλεια της Διοργανώτριας Εταιρίας. Σε κάθε
περίπτωση, ο χρόνος, τόπος και τρόπος παραλαβής του Δώρου από τον Νικητή, θα
γνωστοποιείται στον τελευταίο εγκαίρως από τη Διοργανώτρια Εταιρία, με κάθε πρόσφορο
τρόπο. Παράλληλα τα αποτελέσματα της κλήρωσης του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν
στις 17 Οκτωβρίου 2019 στην ιστοσελίδα www.lafarge.gr και www.xtizoumemazi.gr Τα σετ
DCK276P2-QW 18V 5.08AH XR BRUSHLESS ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ & DCK 276P2
ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ μάρκας DeWalt θα δοθούν στους νικητές μέχρι την Πέμπτη 31
Οκτωβρίου 2018.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Στo πλαίσιο του Διαγωνισμού και μετά τη λήξη αυτού η Διοργανώτρια πρόκειται να
επεξεργαστεί τα δηλωθέντα στοιχεία των συμμετεχόντων, σύμφωνα τον Γενικό Κανονισμό
Προστασίας προσωπικών Δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύει (ο «Νόμος»), αποκλειστικά και
μόνο για τις ανάγκες της προσήκουσας διεξαγωγής του Διαγωνισμού και της εξυπηρέτησης
και παρακολούθησης της δια του Διαγωνισμού καθιδρυμένης σχέσης. Συμμετέχοντας στο
Διαγωνισμό κάθε ενδιαφερόμενος παρέχει αποκλειστικά και μόνο στη Διοργανώτρια, ως
υπεύθυνο επεξεργασίας του Νόμου, τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του και την
εξουσιοδότησή του να τηρεί σε ηλεκτρονικό ή μη αρχείο και να επεξεργάζεται, κατά την

κρίση της και το Νόμο, τα ως άνω στοιχεία του αποκλειστικά και μόνο για τον ανωτέρω
σκοπό.
Τα υποκείμενα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διατηρούν στο ακέραιο όλα τα
δικαιώματα που παρέχονται σε αυτούς από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας προσωπικών
Δεδομένων, όπως ενδεικτικά το δικαίωμα
πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής,
περιορισμού επεξεργασίας, αντίρρησης στην επεξεργασία καθώς και φορητότητας των
δεδομένων. Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής,
περιορισμού επεξεργασίας, αντίρρησης στην επεξεργασία καθώς και φορητότητας των
δεδομένων που τους αφορούν, οι Συμμετέχοντες/ οι Ψηφοφόροι / οι νικητές του
Διαγωνισμού μπορούν να επικοινωνούν με τη Διοργανώτρια στο τηλέφωνο 210 2898264
και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου heracles.greece@lafargeholcim.com.
Τέλος, για κάθε περίπτωση καταγγελίας μπορούν να απευθύνονται στην Αρχή Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (πληροφορίες στο www.dpa.gr).
Προκειμένου οι νικητές να λάβουν την υπηρεσία εγγύησης του προϊόντος, θα ζητηθούν
στοιχεία ταυτοποίησης τα οποία εφόσον δοθούν, η εταιρία ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ θα τα
προωθήσει στην εταιρία Stanley Black &Decker Ελλάς EΠΕ, νόμιμο εμπορικό αντιπρόσωπο
των προϊόντων DeWalt στην Ελλάδα.
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ
Οι παρόντες όροι και οι κάθε είδους συμβατικές και εξωσυμβατικές σχέσεις που
προκύπτουν κατ' εφαρμογή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο για όλους τους
συμμετέχοντες. Κάθε διαφορά σχετικά με τον Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο
μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Η ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους ή/και να
ματαιώσει τον διαγωνισμό οποτεδήποτε αυτή κρίνει σκόπιμο, ενημερώνοντας με κάθε
πρόσφορο μέτρο τους συμμετέχοντες, όπως ενδεικτικά μέσω της ιστοσελίδας
www.lafarge.gr Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν κατατεθεί στον
Συμβολαιογράφο Αθηνών κ. Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου (οδός Σκουφά 59, Αθήνα), και
έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα www.lafarge.gr και www.xtizoumemazi.gr Για
οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τον διαγωνισμό οι συμμετέχοντες μπορούν να
επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 210 2898000.

