ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ “HP OFFICEJET PRO PROMO”
1.

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «HP Συστήματα Εκτύπωσης &
Προσωπικών Υπολογιστών ΕΠΕ», που εδρεύει στο Δήμο Χαλανδρίου (οδός
Τζαβέλλα, αρ. 1-3) (εφεξής η «Διοργανώτρια») διοργανώνει Διαγωνισμό με την
ονομασία «HP OfficeJet Pro Promo» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»). Τον
Διαγωνισμό έχει αναλάβει να υλοποιήσει για λογαριασμό του Διοργανωτή η
εταιρεία με την επωνυμία «Λ. ΤΟΠΑΛΤΖΙΚΗΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε. - ΕΝΖΥΜΕ» (στο
εξής η «ΕΝΖΥΜΕ»). Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά
πρόσωπα, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και
διαμένουν στην Ελλάδα ή νομικά πρόσωπα.

2. Ο Διαγωνισμός ισχύει για αγορές εκτυπωτών HP OfficeJet Pro και ειδικότερα
οποιουδήποτε εκτυπωτή εκ των HP Officejet Pro 6230 ePrinter, HP Officejet Pro
8210, HP Officejet Pro 6830 e-All-in-One, HP OfficeJet Pro 6960 AiO, HP
OfficeJet Pro 6970 AiO, HP Officejet Pro 8710, HP Officejet Pro 8715, HP
Officejet Pro 8720 (white), HP Officejet Pro 8725 (black), HP Officejet Pro 8730,
HP OfficeJet Pro 7740 Wide Format All-in-One, HP OfficeJet Pro 8218 Printer
(εφεξής το «Προϊόν»), από οποιαδήποτε φυσικά ή ηλεκτρονικά καταστήματα
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών στην Ελλάδα και οι οποίες θα
πραγματοποιηθούν εντός του διαστήματος από 28/03/2017 έως και 30/04/2017
(εφεξής η «Διάρκεια Αγορών») βάσει παραστατικού αγοράς. Όσοι αγοράσουν ένα
(1) Προϊόν εντός της Διάρκειας Αγορών (εφεξής οι «Συμμετέχοντες») δικαιούνται
σύμφωνα με τους παρόντες όρους και την κατωτέρω διαδικασία, να διεκδικήσουν,
με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, μία από τις τρεις (3) συνολικά
δωροεπιταγές, αξίας 1.000 ευρώ έκαστη, για εξαργύρωση με ισόποσες αγορές από
οποιοδήποτε από τα καταστήματα ΙΚΕΑ στην Ελλάδα (ή στο διαδικτυακό τόπο
www.ikea.gr) (εφεξής τα «Δώρα και έκαστο αυτών το «Δώρο»). Το Δώρο, το
οποίο δύνανται να εξαργυρώσουν οι νικητές του το αργότερο έως την 31.12.2017,
είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται ή μεταβιβάζεται, ούτε δύναται να ζητηθεί
η αντικατάστασή του με άλλα πράγματα ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα. Φόροι,
τέλη, εισφορές, δικαιώματα ή οποιασδήποτε φύσεως επιβαρύνσεις υπέρ του
Δημοσίου ή οποιωνδήποτε τρίτων που επιβάλλονται σχετικά με την παραλαβή και
χρήση του Δώρου βαρύνουν αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τους νικητές, στους
οποίους και επιρρίπτονται. Στο Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής και
αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) είναι εργαζόμενοι
στην εταιρεία του Διοργανωτή ή σε συνδεδεμένη με αυτόν επιχείρηση, (β) είναι
εργαζόμενοι στην «ENZYME», (γ) είναι συγγενείς α΄ ή β΄ βαθμού και οι σύζυγοι
των ανωτέρω υπό (α), (β) ή έχουν συνάψει ενεργό σύμφωνο συμβίωσης με αυτούς,
και (δ) στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Οποιαδήποτε συμμετοχή των
ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου
θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.
3. Για να διεκδικήσει ο Συμμετέχων το Δώρο θα πρέπει να επισκεφτεί το
διαδικτυακό τόπο www.hpofficejetpropromo.gr και να καταχωρήσει, εντός του
χρονικού διαστήματος από 28.03.2017 έως 15.05.2017 (εφεξής η «Διάρκεια
Συμμετοχής»), το ονοματεπώνυμό του και την επωνυμία του Νομικού Προσώπου
(σε περίπτωση που ο Συμμετέχων είναι νομικό πρόσωπο), τη διεύθυνσή του ή
αυτή του νομικού προσώπου, το τηλέφωνο και τη διεύθυνσή ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου του, καθώς και μία φωτογραφία του παραστατικού αγοράς του
Προϊόντος. Εφόσον ελεγχθεί η συμμόρφωση της συμμετοχής με τους παρόντες
όρους, ο Συμμετέχων θα συμμετέχει στην κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών
του Διαγωνισμού, με μια (1) συμμετοχή. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα
πολλαπλών συμμετοχών στο Διαγωνισμό, κατά πλήρη αντιστοιχία με τον αριθμό
των Προϊόντων τα οποία αγοράσθηκαν από τον ίδιο κατά τη Διάρκεια Αγορών.
Οι νικητές του Διαγωνισμού θα ανακηρυχθούν βάσει κλήρωσης, η οποία θα
πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ΕΝΖΥΜΕ (Βοσπόρου 114, Ν. Ιωνία), μεταξύ
των έγκυρων συμμετοχών, στις 17.05.2017, στις 12:00, ενώπιον εκπροσώπου της
Διοργανώτριας. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί με χρήση ηλεκτρονικού μέσου
(εφαρμογής random.org), το οποίο εξασφαλίζει το γεγονός ότι δεν θα υπάρχει
ανθρώπινη παρέμβαση κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών. Για κάθε ένα
Δώρο θα αναδεικνύονται και δύο (2) επιλαχόντες. Η Κλήρωση θα
βιντεοσκοπηθεί. Οι χρήστες θα μπορούν να δουν το σχετικό βίντεο στα γραφεία
της ENZYME, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος μέσω email στην
ηλεκτρονική διεύθυνση info@enzyme.gr και ορισμού της ημέρας και ώρας με
τηλεφωνική συνεννόηση με την ENZYME. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα
ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν
αθροιστικά τα κατωτέρω:
A. έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στον όρο 3
ανωτέρω,
B. δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας προϊόν παράνομης τεχνικής
επιρροής από το Συμμετέχοντα ή τρίτο ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής
Συμμετέχοντα ή τρίτου και
Γ. Έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο εντός της
Διάρκειας Συμμετοχής.
4.

5. Το Δώρο θα αποστέλλεται με ταχυμεταφορέα στην ως άνω υπό 3 διεύθυνση του
νικητή, προϋπόθεση δε παραλαβής αποτελεί η επίδειξη από τον τελευταίο
(είτε πρόκειται για το Συμμετέχοντα φυσικό πρόσωπο είτε για το φυσικό
πρόσωπο που εκπροσωπώντας το νομικό πρόσωπο – Συμμετέχοντα απέστειλε
το σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και που κατά τεκμήριο
θεωρείται νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου – Συμμετέχοντα) του
δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του ή αντιγράφου αυτής ή άλλου δημόσιου
εγγράφου από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητά του και η ηλικία του.
6. Σε περίπτωση που κάποιος Συμμετέχων δεν ολοκληρώσει την ανωτέρω διαδικασία
ή δεν καταχωρήσει τα απαιτούμενα στοιχεία (παραστατικό αγοράς του
Προϊόντος, λοιπά στοιχεία) όπως περιγράφονται ανωτέρω, η συμμετοχή του θα
ακυρώνεται και δεν θα καταχωρείται έως ότου και εφόσον ο Συμμετέχων
συμπληρώσει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία. Σε περίπτωση που ο Συμμετέχων δεν
αποστείλει για οποιαδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένης και της ανωτέρας βίας)
τα απαιτούμενα σύμφωνα με τον όρο 3 στοιχεία έως τη λήξη της Διάρκειας
Συμμετοχής ή καταστεί αδύνατη η επικοινωνία μαζί του για λόγους που
ανάγονται στο πρόσωπό του, χάνει οριστικά οποιοδήποτε δικαίωμα του
συμμετοχής στην κλήρωση. Σε περίπτωση συνδρομής λόγου ανωτέρας βίας εκτός
της σφαίρας επιρροής της Διοργανώτριας, η τελευταία δικαιούται να μην
προσφέρει στο νικητή ούτε εναλλακτικό δώρο, οπότε και θα απαλλάσσεται από
κάθε ευθύνη και δε θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικού δώρου

οποιασδήποτε μορφής και αξίας. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας Συμμετοχής και
την απόδοση των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της
Διοργανώτριας παύει να υφίσταται και η Διοργανώτρια δε θα υπέχει ούτε
αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.
7. Διευκρινίζεται ρητά ότι μετά την πάροδο της 15.05.2017 (ήτοι τη λήξη της
Διάρκειας Συμμετοχής), καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή και δε θα δεσμεύει
τη Διοργανώτρια ως προς το εμπρόθεσμο της συμμετοχής. Τυχόν εκπρόθεσμη
παραλαβή των σχετικών συνοδευτικών εγγράφων που αναφέρονται ανωτέρω
θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και ουδέν επάγει αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύει τη
Διοργανώτρια.
8. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε νικητής υπαναχωρήσει από την πώληση/
επιστρέψει το Προϊόν κατόπιν συμμετοχής του στον παρόντα Διαγωνισμό, η
συμμετοχή του ακυρώνεται αυτόματα και θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά στο
τηλέφωνο 2102723900 από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και
από τις 10:00 π.μ. έως τις 17:00 μ.μ. και να επιστρέψει το Δώρο, σε περίπτωση
που του έχει ήδη παραδοθεί.
9. Η Διοργανώτρια ενημερώνει τους Συμμετέχοντες/φυσικά πρόσωπα –
εκπροσώπους Συμμετέχοντα – νομικού προσώπου ότι η ίδια ή/ και τρίτοι, κατ’
εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργασθούν τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα τους που θα συλλέξουν από τους ίδιους, σύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα στον όρο 3 ανωτέρω, με σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, καθώς
και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την απόδοση των
Δώρων στους νικητές.
Εννοείται ότι μετά την απόδοση των Δώρων, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά
ή μη των Συμμετεχόντων/ νικητών θα καταστρέφονται, εκτός εάν η τήρησή τους
δικαιολογείται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Στην ειδικότερη περίπτωση που τα ως άνω πρόσωπα έχουν δώσει τη σχετική
συγκατάθεσή τους προκειμένου να ενημερώνονται σχετικά με τυχόν νέα,
μελλοντικά γεγονότα/ εκδηλώσεις (events) κτλ. της Διοργανώτριας στην
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, η Διοργανώτρια θα δικαιούται να
χρησιμοποιεί τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους για τον εν λόγω
σκοπό. Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα
12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), οι Συμμετέχοντες/
νικητές δύνανται να επικοινωνούν με τη Διοργανώτρια στο τηλέφωνο 210
2723900
και
στη
διεύθυνση
ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου
contactus@officejetpropromo.gr.
10. Η Διοργανώτρια δύναται να αποκλείσει από το Διαγωνισμό σε οποιοδήποτε
στάδιο διεξαγωγής του, συμμετοχές που παρουσιάζουν ασάφειες ή/ και τεχνικά
σφάλματα ή/ και οποιονδήποτε Συμμετέχοντα που κατά την άποψη της είναι
πιθανό να έχει χρησιμοποιήσει (ή να έχει αποπειραθεί να χρησιμοποιήσει)
αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή του ή έχει παραβεί (ή έχει αποπειραθεί
να παραβιάσει) κάποιον από τους παρόντες όρους.
11. Η Διοργανώτρια δικαιούται να ανακαλέσει το Διαγωνισμό ή να τροποποιήσει
τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένων των Δώρων και της Διάρκειας

Αγορών/ Συμμετοχής), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του διαδικτυακού τόπου
www.hpofficejetpropromo.gr, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/
τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.
12. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε
Συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνεί στο τηλέφωνο 210 2723900 (Δευτέρα
– Παρασκευή, 10:00-17:00, εκτός αργιών).
13. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε
διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον,
υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.
14. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των
παρόντων όρων.

