ΟΡΟΙ TOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
"7 ΜΕΡΕΣ ΤV"
1. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Διαγωνισμός "7 ΜΕΡΕΣ ΤV"
Πρόκειται για διαγωνισμό που θα προβληθεί στο περιοδικό 7 ΜΕΡΕΣ ΤV
2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.1 Η συμμετοχή μπορεί να πραγματοποιηθεί με την αποστολή γραπτού
μηνύματος μέσω κινητού τηλεφώνου (SMS) προς τον πενταψήφιο αριθμό
19000 η χρέωση του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 1,23 ευρώ /μήνυμα - SMS
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Το γραπτό μήνυμα για να είναι έγκυρο θα
πρέπει να ξεκινά με τα λεκτικά «7 ΜΕΡΕΣ», κενό και τα στοιχεία του συμμετέχοντα
(ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ.). Κατόπιν της αποστολής του
μηνύματος

ακολουθεί

απαντητικό

επιβεβαιωτικό

μήνυμα

προς

τον

συμμετέχοντα.
2.2 Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν οποιαδήποτε φυσικά πρόσωπα
διαμένουν στην Ελλάδα μόνιμα και έχουν ακολουθήσει τη διαδικασία που
περιγράφεται στους όρους του διαγωνισμού, εξαιρουμένων των εργαζομένων
στις εταιρείες α) ALPHA EDITIONS Α.Ε. β) των εταιρειών του ομίλου των ΑΤΤΙΚΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΩΝ και γ) «MEDIATEL Α.Ε.», καθώς και οι συγγενείς τους πρώτου (Α')
βαθμού.
2.3 Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό sms ανά συμμετέχοντα. Κάθε sms
θεωρείται ξεχωριστή συμμετοχή στον διαγωνισμό. Έγκυρες θεωρούνται οι
συμμετοχές που έχουν υποβληθεί από ελληνικό αριθμό κινητού τηλεφώνου
(ΟΤΕ, FORTHNET, HOL, Vodafone, Cosmote, WIND) εντός των χρονικών ορίων
των διαγωνισμών και συνοδεύονται κατά την καταχώρισή τους από όλα τα
απαιτούμενα

στοιχεία.

Κάθε

διαγωνιζόμενος

έχει

δικαίωμα

πολλαπλών

συμμετοχών στο διαγωνισμό.
2.4 Η διοργανώτρια εταιρεία θεωρεί ότι κάθε συμμετέχων είναι κάτοχος της κάρτας
SIM, που αντιστοιχεί στον αριθμό κλήσης του κινητού με το οποίο έλαβε μέρος
στο κάθε διαγωνισμό.
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2.5 Η συμμετοχή στις κληρώσεις δεν απαιτεί οποιαδήποτε αγορά προϊόντος και
προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων των διαγωνισμών.

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
3.1 O διαγωνισμός θα προωθείται μέσα από τις σελίδες του περιοδικού 7 ΜΕΡΕΣ TV.
3.2 Ο διαγωνιζόμενος, πρέπει να αποστείλει το μήνυμα του σύμφωνα με τις οδηγίες
της υπηρεσίας, ευκρινώς τα στοιχεία του, π.χ. ονοματεπώνυμο, προκειμένου να
συμμετάσχει στην κλήρωση
5. ΔΩΡΑ
5.1 Όλοι οι διαγωνιζόμενοι που έχουν αποστείλει sms και έχουν αφήσει τα στοιχεία
τους, συμμετέχουν στην κλήρωση για το δώρο.
5.2 Το δώρο της κλήρωσης είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή
άλλα δώρα.
5.3 Ο διαγωνισμός ξεκινάει στις 20/3/2015 και λήγει στις 29/3/2015.
Η κλήρωση του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί στις 30/3/2015 μεταξύ των
συμμετεχόντων του διαγωνισμού.
Tο όνομα του νικητή θα ανακοινωθεί σε σελίδα του περιοδικού που κυκλοφορεί στις
3/4/2015. O τυχερός νικητής θα κερδίσει μία 4ήμερη διαμονή για ένα ζευγάρι ή μία
οικογένεια στο ξενοδοχείο «Αλέξανδρος» που βρίσκεται στην περιοχή Πέραμα στην
Κέρκυρα με τις ακόλουθες υπηρεσίες:
α) 4μερη πολυτελή διαμονή (3 διανυκτερεύσεις) δύο ατόμων από Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10/4 έως και Κυριακή του Πάσχα 12/4 (οι 3 διανυκτερεύσεις αφορούν 10-11-12) σε
δωμάτιο standard .
β) Πρωινό όλες τις ημέρες διαμονής & δείπνο τη Μ. Παρασκευή, το Μ. Σάββατο και
εορταστικό Πασχαλινό γεύμα την Κυριακή του Πάσχα.
γ) Δωρεάν διαμονή 2 παιδιών έως 12 ετών σε πρόσθετες κλίνες σε δωμάτιο
standard μαζί με τους γονείς.
5.4 Η εταιρεία «ALPHA EDITIONS Α.Ε.» θα πραγματοποιήσει την κλήρωση μέσω των
συστημάτων της «MEDIATEL Α.Ε.»

και θα αποστείλει το όνομα του τυχερού

νικητή και στην «MEDIATEL Α.Ε.».
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5.5 Η εταιρεία «ALPHA EDITIONS Α,Ε.» υποχρεούται να γνωστοποιήσει το όνομα του
νικητή και να ενημερώσει τον νικητή τηλεφωνικώς για το δώρο του.
5.6 Η κλήρωση, η ανακοίνωση του νικητή και η ενημέρωση του, είναι της
αποκλειστικής ευθύνης της εταιρείας «ALPHA EDITIONS Α.Ε.» και ουδεμία
ανάμειξη έχει η εταιρία «MEDIATEL Α.Ε.».
5.7 Σε περίπτωση που ο νικητής δεν αποδέχεται το δώρο του μετά παρέλευση πέντε
ημερών ή καθυστερήσει να το παραλάβει πέραν του προαναφερόμενου
χρονικού διαστήματος τότε το δώρο ακυρώνεται.
5.8 Οι εταιρείες «MEDIATEL Α.Ε.», και

«ALPHA EDITIONS Α.Ε.» δεν φέρουν καμία

απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία που πιθανόν
προκύψει σε βάρος του νικητή ή σε βάρος τρίτου, όπως ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά αναφέρεται σε περίπτωση ατυχήματος. Όποια τυχόν κόστη ή
οποιασδήποτε φύσεως ζημίες προκύψουν μετά την παραλαβή του δώρου,
επιβαρύνουν αποκλειστικά το νικητή.
5.9 Οι χρήστες της υπηρεσίας αποδέχονται ότι για όποιο θέμα προκύψει σχετικά με
τα δώρα θα απευθύνονται αποκλειστικά στην εταιρεία «MEDIATEL Α.Ε.»
5.10

Διευκρινίζεται ότι τα πάσης φύσεως δώρα αξίας άνω των χιλίων ευρώ

(1.000€) επιβαρύνονται με φόρο είκοσι τοις εκατό (20%). Υπόχρεος για την
καταβολή του φόρου είναι ο νικητής, ο οποίος υποχρεούται να τον καταβάλλει
στον διοργανωτή πριν την παράδοση. Τυχόν άρνηση καταβολής του
προβλεπόμενου φόρου (20%) επί της αξίας του επάθλου θα επιφέρει την
ακύρωση της συμμετοχής του και δικαιούχος του δώρου θα είναι ο επόμενος
επιλαχών νικητής.
6. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
6.1. Η «MEDIATEL A.E.», και η εταιρεία «ALPHA EDITIONS A.E.» διατηρούν το δικαίωμα
να γνωστοποιήσουν με οποιονδήποτε τρόπο και κάθε πρόσφορο μέσο το
όνομα του νικητή, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να
προβάλλουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης κάθε στοιχείο σχετικά με την
απονομή του δώρου, χωρίς να έχει ο νικητής καμία πρόσθετη απαίτηση
αμοιβής.
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6.2. Η εταιρία

«ALPHA EDITIONS A.E.» διατηρεί το δικαίωμα μη απόδοσης του

επάθλου στο νικητή στην περίπτωση άρνησης της δημοσιότητας εκ μέρους
του.
7. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ
Κάθε χρήστης της υπηρεσίας θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί πλήρως και χωρίς καμία
επιφύλαξη τους όρους διεξαγωγής του διαγωνισμού.
8. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Απλά αντίγραφα των όρων του διαγωνισμού μπορεί να παραλάβει οποιοσδήποτε,
χωρίς επιβάρυνση, από τα γραφεία της εταιρείας «ALPHA EDITIONS A.E.» ή από το
διαδικτυακό τόπο www.mediatel.gr
9. ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ
9.1. Η εταιρία «ALPHA EDITIONS A.E.» διατηρεί ρητά το δικαίωμα να ανακαλέσει εν
όλω ή εν μέρει ή να μεταβάλει τους όρους του διαγωνισμού.
9.3. Οι εταιρείες «MEDIATEL A.E.» και «ALPHA EDITIONS A.E.» δεν φέρουν ουδεμία
ευθύνη σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων κατά την διάρκεια σύνδεσης του
χρήστη στην υπηρεσία, που είτε οφείλονται σε απρόβλεπτη βλάβη του
εξοπλισμού της (ανωτέρα βία) είτε οφείλονται σε βλάβες ή αδυναμίες
τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού.
9.4. Οι εταιρείες «MEDIATEL A.E.» και «ALPHA EDITIONS A.E.» επιπλέον δεν φέρουν
ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση που ο χρήστης για οποιοδήποτε λόγο δεν κάνει
σωστή χρήση της υπηρεσίας.
9.5. Αν για οποιοδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της «MEDIATEL A.E.»
και της «ALPHA EDITIONS A.E.», όπως λάθος ή ημιτελή στοιχεία ή στοιχεία που
για όποιους τεχνικούς, τηλεπικοινωνιακούς ή άλλους λόγους δεν μεταδόθηκαν
από το χρήστη σωστά και κατά συνέπεια η αποδελτίωσή τους δεν είναι εφικτή,
τότε η «ALPHA EDITIONS A.E.» διατηρεί ρητά και κατά την κρίση της το δικαίωμα
να επαναλάβει την κλήρωση, για να επιλέξει άλλον νικητή.
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