
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
«ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΕΝΑ HOME CINEMA ΤΗΣ SONY ΚΑΙ ΜΙΑ 40” ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 

NEWSBEAST.GR ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «PRIME APPLICATIONS A.E.»

Α. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «PRIME APPLICATIONS A.E.» στην οποία ανήκει η 
ιστοσελίδα «newsbeast.gr» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, (Λ. Κηφισίας αρ.209 Μαρούσι), 
εφεξής «PA» διοργανώνει προωθητική ενέργεια-διαγωνισµό της ιστοσελίδας newsbeast.gr µε την 
υποστήριξη της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «INTERNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα Αττικής (Λ. Κηφισίας αρ. 
340 Ν. Ψυχικό), εφεξής «Internetq».

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισµός των 
όρων συµµετοχής µέσω γραπτού µηνύµατος µε ειδική χρέωση στην προωθητική ενέργεια της 
ιστοσελίδας newsbeast.gr «ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΕΝΑ HOME CINEMA ΤΗΣ SONY ΚΑΙ ΜΙΑ 40” 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ» και της κλήρωσης και ανάδειξης ενός τυχερού συµµετέχοντα που θα κερδίσει ένα 
Home Cinema Sony BDV-L800M και µία τηλεόραση Sony KDL-40HX750.

H PA διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιεί µονοµερώς τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους. 
Τυχούσα µεταβολή των Αναλυτικών Όρων αυτού θα πραγµατοποιείται κατόπιν προηγούµενης 
ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα www.newsbeast.gr και θα είναι δεσµευτική για κάθε συµµετέχοντα, 
απαλλασσόµενης της Internetq από οποιαδήποτε ευθύνη.

Β. 1. H PA, µέσω της, Internetq διαθέτει προς χρήση του κοινού της ιστοσελίδας newsbeast.gr, 
τον πενταψήφιο αριθµό 54999 για αποστολή γραπτών µηνυµάτων, (εφεξής «Υπηρεσία»). Η 
χρέωση για τη χρήση του άνω αριθµού είναι 1,23 ευρώ/SMS συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 

2. Η διάρκεια της προωθητικής ενέργειας - διαγωνισµού ορίζεται από 13.06.2012 έως 28.06.2012 
(εφεξής «Διάρκεια»). 

3. Για να θεωρηθεί κάποιος ως συµµετέχων στην προωθητική ενέργεια – διαγωνισµό (εφεξής 
«Συµµετέχων») θα πρέπει, στο πλαίσιο της Υπηρεσίας, να στείλει µέσω του κινητού του 
τηλεφώνου γραπτό µήνυµα (SMS) µε το πρόθεµα EURO στον αριθµό 54999 αφού ενηµερωθεί 
γ ι α τ η ν χ ρ έ ω σ η τ ο υ µ η ν ύ µ α τ ο ς α π ό τ η ν ι σ τ ο σ ε λ ί δ α newsbeast.gr 
(http://www.newsbeast.gr/contests/arthro/366664/kerdiste-ena-home-cinema-tis-sony-kai-mia-
tileorasi-40-/). Κάθε αποστελλόµενο µήνυµα sms θα παραλαµβάνεται από ειδικά διαµορφωµένη 
πλατφόρµα διαχείρισης sms της Internetq και εντός εύλογου χρόνου από την αποστολή του ο 
συµµετέχων θα λαµβάνει µε sms µήνυµα-απάντηση, που θα τον ενηµερώνει για την έγκυρη 
συµµετοχή του στην προωθητική ενέργεια - διαγωνισµό. Κατά τη διάρκεια της προωθητικής 
ενέργειας - Διαγωνισµού, οι συµµετέχοντες θα λαµβάνουν ενηµερώσεις για την προωθητική 
ενέργεια, µε δωρεάν sms. Ο τρόπος διεξαγωγής τις προωθητικής ενέργειας καθορίζεται από τους 
υπεύθυνους της PA. Τα στοιχεία των Συµµετεχόντων καταχωρούνται ηλεκτρονικά µε σκοπό την 
ανάδειξη των τυχερών. Στις 28.06.2012 και ώρα 12:00 θα διεξαχθεί κλήρωση παρουσία 
εκπρόσωπου της Internetq. Ο τυχερός που θα κληρωθεί, καλείται από τους υπεύθυνους της PA 
στον αριθµό από τον οποίο έχει στείλει το γραπτό µήνυµα για να ενηµερωθεί για την διαδικασία 
παραλαβής των δώρων. 

4. Κάθε Συµµετέχων στην προωθητική ενέργεια - διαγωνισµό, (ήτοι όλοι όσοι έχουν στείλει ένα ή 
περισσότερα έγκυρα µηνύµατα sms στον 5ψήφιο αριθµό 54999) θα συµµετέχει και στην κλήρωση 
(εφεξής «Κλήρωση»). 
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5. Η εταιρείες PA και Internetq δε φέρουν καµία ευθύνη για περιπτώσεις απώλειας sms 
(συµµετοχών). Η αναφορά παράδοσης των sms δεν αποτελούν απόδειξη παραλαβής τους από 
τη διοργανώτρια εταιρία του διαγωνισµού.

6. Πέραν του νικητή θα αναδειχθεί και ένας αναπληρωµατικός, ο οποίος θα αναπληρώσει τον 
νικητή, στις περιπτώσεις που ορίζονται κατωτέρω. 

8. Ο νικητής θα κληθεί στον αριθµό του τηλεφώνου του, µε τον οποίο έχει συµµετάσχει στην 
κλήρωση και θα του ανακοινωθεί η νίκη του, αµέσως µετά την ανάδειξή του. Σε περίπτωση που 
δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία µε τον νικητή εντός 4 ωρών από την ανάδειξή του, τότε ο 
νικητής χάνει το δώρο του και στη θέση του υπεισέρχεται ο αναπληρωµατικός χωρίς περαιτέρω 
ειδοποίηση.

9. Η παραλαβή των δώρου θα γίνει από την PA και ο νικητής υποχρεούται εντός 15 ηµερών από 
την ανακοίνωση της νίκης του στον ίδιο να έρθει σε συνεννόηση µε την τελευταία προκειµένου να 
παραλάβει το δώρο του. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ως άνω προθεσµίας ο νικητής 
χάνει το δώρο του και στη θέση του υπεισέρχεται ο αναπληρωµατικός, χωρίς περαιτέρω 
ειδοποίηση.

10. Προϋποθέσεις για την παραλαβή των δώρων από τους νικητές είναι: να φωτογραφηθεί ο 
νικητής κατά την παραλαβή του δώρου του και να παράσχει την συναίνεσή του για την χρήση της 
φωτογραφίας του και του ονόµατός του µε σκοπό την προώθηση και προβολή της προωθητικής 
ενέργειας - διαγωνισµού και της κλήρωσης σε οιοδήποτε µέσο (περιοδικά, internet κ.λ.π.) της PA. 
Σε περίπτωση που ο νικητής είναι ανήλικος η εν λόγω συναίνεση θα δίδεται από τους νοµίµους 
αντιπροσώπους του.

11. Η παραλαβή του δώρου µπορεί να γίνει µόνο από τον ίδιο τον νικητή. Σε περίπτωση που ο 
νικητής είναι ανήλικος, η παραλαβή του δώρου θα γίνει από τους νοµίµους αντιπροσώπους του, 
κατόπιν επίδειξης της αστυνοµικής ταυτότητας του νικητή ή εάν ο νικητής δεν έχει εκδώσει ακόµα 
ταυτότητα, της ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως του. Σε περίπτωση που ο νικητής είναι ενήλικος η 
παραλαβή του δώρου θα γίνεται µε επίδειξη της ταυτότητάς του. Ο νικητής θα καλείται στο κινητό 
από το οποίο έστειλε το µήνυµα (SMS).

12. Σε περίπτωση που δεν πληρωθούν οι προϋποθέσεις των όρων 8-11 για την παραλαβή του 
εκάστοτε δώρου, ο αντίστοιχος νικητής χάνει το δώρο του και στη θέση του υπεισέρχεται ο 
αναπληρωµατικός. Σε περίπτωση που και ο αναπληρωµατικός δεν πληροί τις εν λόγω 
προϋποθέσεις, θα διενεργηθεί εκ νέου κλήρωση για το συγκεκριµένο δώρο.

13. Τα δώρα των νικητών είναι προσωπικά και αµεταβίβαστα και δεν ανταλλάσσονται µε χρήµατα 
ή άλλα δώρα. Νόµιµοι φόροι επί των δώρων, και οιαδήποτε δαπάνη τυχόν απαιτείται για τη λήψη 
αυτών, βαρύνουν αποκλειστικά τους νικητές. 

14. Με δεδοµένο ότι η διοργανώτρια εταιρεία PA και η Internetq, στα πλαίσια της προωθητικής 
ενέργειας-διαγωνισµού θα επεξεργάζονται προσωπικά στοιχεία των συµµετεχόντων 
(ονοµατεπώνυµο, τηλέφωνο κλπ), αναλαµβάνουν αµφότερες την υποχρέωση να τηρήσουν τα 
αρχεία αυτά απόρρητα και να προβούν στην επεξεργασία τους στο απολύτως αναγκαίο µέτρο για 
τις ανάγκες διεξαγωγής του διαγωνισµού. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό αποτελεί ελεύθερη και 
σαφή εκ µέρους των συµµετεχόντων δήλωση κατά την έννοια του ν. 2472/1997 για την εκ µέρους 
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της εταιρείας τήρηση αρχείου µε τα προσωπικά τους δεδοµένα (ονοµατεπώνυµο, τηλέφωνο) και 
την επεξεργασία τους, καθώς και για την λήψη ενηµερώσεων για τον διαγωνισµό µέσω δωρεάν 
µηνυµάτων (SMS). Κάθε συµµετέχων διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει εγγράφως από την εταιρεία 
τη διαγραφή των προσωπικών του δεδοµένων από το ως άνω αρχείο µετά τη λήξη της 
προωθητικής ενέργειας - διαγωνισµού, επικοινωνώντας µε την PA.

15. Η PA διατηρεί το δικαίωµα µαταίωσης ή συντόµευσης της χρονικής διάρκειας της 
προωθητικής ενέργειας - διαγωνισµού ή αλλαγής των δώρων της προωθητικής ενέργειας - 
διαγωνισµού σε περίπτωση ανωτέρας βίας (ενδεικτικά αναφέρονται πόλεµοι, επιτάξεις, φωτιές, 
σεισµοί, απεργίες κ.α.) ή για σπουδαίο λόγο. Σπουδαίοι λόγοι θεωρούνται ιδίως λόγοι που 
οφείλονται σε αµέλεια τρίτων. Στην περίπτωση αυτή η PA θα ειδοποιήσει τους συνδροµητές 
της για οποιαδήποτε αλλαγή. Η PA διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συµµετοχές µε 
αποτέλεσµα οι ενδιαφερόµενοι να µην συµµετέχουν στην διαδικασία επιλογής των νικητών, 
µεταξύ άλλων σε περίπτωση που η συµµετοχή τους εν γένει αντίκειται µε οποιοδήποτε τρόπο 
στην ισχύουσα νοµοθεσία, στην καλή πίστη, στα συναλλακτικά ήθη και στους όρους συµµετοχής, 
ή/και προσβάλλει την εικόνα της διοργανώτριας ή τρίτων, φυσικών ή/και νοµικών προσώπων, ή 
τα κρατούντα ήθη και έθιµα, κ.λ.π..

16. Η ευθύνη της Internetq περιορίζεται αποκλειστικά και µόνο στη τεχνική υποστήριξη της 
προωθητικής ενέργειας - διαγωνισµού µέσω της ψηφιακής της πλατφόρµας. 

17. Η συµµετοχή στην προωθητική ενέργεια - διαγωνισµό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή 
των όρων συµµετοχής, τους οποίους κάθε συµµετέχων θεωρείται ότι γνωρίζει και αποδέχεται 
πλήρως και ανεπιφύλακτα από την στιγµή που λαµβάνει µέρος στον διαγωνισµό, και συνεπάγεται 
τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της «PA». Οι όροι συµµετοχής είναι 
στη διάθεση κάθε ενδιαφερόµενου στην ιστοσελίδα www.newsbeast.gr.  

18. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετικά µε το 
διαγωνισµό επιλύεται από τα καθ' ύλη αρµόδια δικαστήρια των Αθηνών.

19. Η συµµετοχή προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των 
παρόντων Αναλυτικών Όρων.
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