
 Κανονισμοί του παιχνιδιού  « DESIGUAL ΟΜΠΡΕΛΕΣ » 
 
 

1. Διοργανώτρια εταιρεία 
 
Η εταιρεία SPARTOO SAS, εγγεγραμμένη στο Εμπορικό και Εταιρικό Επιμελητήριο της Γκρενόμπλ με αριθμό 
πρωτοκόλλου 489 895 821, και με έδρα στο 16 rue Henri Barbusse 38100 Grenoble. 
 
 
2. Ημερομηνίες  
 

Το παιχνίδι που ονομάζεται «DESIGUAL ΟΜΠΡΕΛΕΣ » θα ξεκινήσει τη ΔΕΥΤΕΡΑ 10 Νοεμβρίου 
στις 9 και θα λήγει την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2014 στη σελίδα www.spartoo.gr  
 
 
3. Συμμετοχή  
 
3.1. Όροι συμμετοχής  
Η συμμετοχή στο παιχνίδι συνεπάγεται την άνευ όρων αποδοχή και το σεβασμό του παρόντος κανονισμού. 
Είναι ανοιχτός για κάθε ενήλικο φυσικό πρόσωπο που διαμένει στην Ελλάδα και πληρεί τις προϋποθέσεις 
συμμετοχής του στην ημερομηνία έναρξης του παιχνιδιού που αναγράφεται στην παράγραφο 2, με εξαίρεση 
τα μέλη ου προσωπικού που ανήκουν στη διοργανώτρια εταιρεία και τους συγγενείς αυτών.  
Η διοργανώτρια εταιρία SPARTOO μπορεί να κάνει άμεσα ή έμμεσα, αναγκαίους ελέγχους προκειμένου να 
εξακριβώσει την ποιότητα των συμμετεχόντων.  

Η συμμετοχή στον παιχνίδι  «DESIGUAL ΟΜΠΡΕΛΕΣ» συνεπάγεται μια έντιμη στάση, που σημαίνει το 

απόλυτο σεβασμό των κανονισμών και των δικαιωμάτων των άλλων παικτών.  
Με το πέρας των προαναφερθέντων στο άρθρο 3 ημερομηνιών, καμία προσπάθεια συμμετοχής δεν θα 
εγκρίνεται. 
3.2. Όροι συμμετοχής  

Για να συμμετέχετε στο παιχνίδι  «DESIGUAL ΟΜΠΡΕΛΕΣ », θα πρέπει να καταχωρήσετε 
παραγγελία χωρίς ελάχιστο όριο αλλά με κάποιο προιόν της μάρκας DESIGUAL την περίοδο  

10/11/2014 9πμ ως τις 23/11/2014  τα μεσάνυχτα. 
 
Σε περίπτωση έλλειψης σεβασμού στους όρους συμμετοχής, η οργανώτρια εταιρεία έχει το δικαίωμα να 
ακυρώσει το νικητή. 
 
 
4. Βραβείο  
 
Κερδίζετε:  μια ομπρέλα από τη μάρκα Desigual αξίας 29€  
Η διοργανώτρια εταιρεία SPARTOO χει το δικαίωμα να επιβεβαιώνει την ακρίβεια των καταχωρημένων 
στοιχείων πριν από την παράδοση του βραβείου στο νικητή.  Η Spartoo πιστοποιεί ότι έχει στην κατοχή της το 
βραβείο του διαγωνισμού και θα το παραθέσει στον νικητή εφόσον οι πληροφορίες της ηλεκτρονικής 
διεύθυνσης είναι σωστές.  
 
 
 

http://www.spartoo.gr/


5. Διαδικασία για τη χορήγηση του βραβείου  
 
Στο τέλος του παιχνιδιού, θα γίνει κλήρωση για το όνομα των νικητών  των ομπρελών.   
Η αποστολή του βραβείου θα γίνει από την εταιρεία Spartoo. Η αποστολή θα γίνει μέσω της διεύθυνσης 
email. Η εταιρία Spartoo δεν φέρει καμία ευθύνη αν τα στοιχεία αποστολής είναι λάθος, αν δεν είναι αυτά του 
νικητή, ή αν ο νικητής δεν είναι διαθέσιμος για την παραλαβή.  
 
 
6.Νόμος περί προστασίας δεδομένων  
 
Οι καταχωρημένες πληροφορίες αυτού του διαγωνισμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την 
διοργανώτρια εταιρία, και μπορούν να γνωστοποιηθούν σε συνεταίρους ή τρίτους. Σύμφωνα με το άρθρο 27 
του νόμου περί προστασίας δεδομένων της 6 Ιανουαρίου 1978, δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή 
αφαίρεσης των δεδομένων μπορεί να ζητηθεί ανά πάσα στιγμή γραπτώς προς  : Spartoo, Responsable 
Marketing, 16 rue Henri barbusse 38100 Grenoble. 
 
 

7. Αιτήσεις 
Όλα τα αιτήματα θα πρέπει να γίνονται γραπτώς επισημαίνοντας το όνομα του διαγωνισμού «  DESIGUAL 
ΟΜΠΡΕΛΕΣ», το όνομα, επώνυμο και πλήρη διεύθυνση του παίκτη καθώς και η ημερομηνία και ώρα της 
συμμετοχής.: και αυτό σε μια προθεσμία 2 εβδομάδων μετά τη λήξη του διαγωνισμού. Καμιά αίτηση δεν θα 
γίνεται δεκτή μετά το πέρας αυτής της προθεσμίας. Κάθε συμμετέχοντας έχει έναν μόνο κλήρο. Οι 
συμμετέχοντες θα πρέπει να θεωρούν δεδομένη τη συμμετοχή τους μόνο όταν λάβουν το email επιβεβαίωσης 
από την Spartoo μετά το κλείσιμο του διαγωνισμού στον οποίο συμμετείχαν. Καμία οικονομική αποζημίωση 
δεν μπορεί να απαιτηθεί.  
 
 
8. Αρμοδιότητες  
 
Η διοργανώτρια εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για την δυσλειτουργία του δικτύου Internet, τις βλάβες των 
ταχυδρομικών υπηρεσιών, την κακή διάδοση του διαγωνισμού, την αναστολή ή ακύρωση του.  
 
9. Ο κανονισμός 
 
Οι περιπτώσεις που δεν τηρούν τον παρόντα κανονισμό θα απορρίπτονται από τους διοργανωτές του 
παιχνιδιού και η απόφασή τους θα είναι τελεσίδικη.  
Η συμμετοχή σε αυτό το παιχνίδι συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των παρόντων κανόνων. Οι αιτήσεις δεν θα 
λαμβάνονται και μέσα σε ένα χρονικό διάστημα 8 ημερών από τη λήξη του διαγωνισμού. Η διοργανώτρια 
εταιρία δεν φέρει ευθύνη αν για λόγους πέρα από τη θέλησή της (τυχαίο γεγονός ή ανωτέρα βία και άλλες 
περιπτώσεις οι οποίες καθιστούν αδύνατη την εκτέλεση του διαγωνισμού από τους αρχικούς όρους), αν ο 
διαγωνισμός ήταν εν μέρη ή ολοκληρωτικά τροποποιημένος, ανεβλήθη ή ακυρώθηκε.  
Ένα αντίγραφο των κανόνων μπορεί να δοθεί δωρεάν σε οποιοδήποτε πρόσωπο μετά από γραπτή αίτηση 

προς : Spartoo SAS « DESIGUAL ΟΜΠΡΕΛΕΣ»  – 16 rue Henri Barbusse 38100 Grenoble France. 
 
 


