
Όροι & προϋποθέσεις Διαγωνισμού

1. Η Γελασάκης Ξενοδοχειακή Τουριστική Α.Ε. (εφεξής καλούμενη «η Εταιρία» ή «ο
Διοργανωτής» με έδρα ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 6, 18531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΑΦΜ 997570880 - ΔΟΥ ΦΑΕ
ΠΕΙΡΑΙΑ, πρόκειται να διεξάγει μία κλήρωση στο πλαίσιο προωθητικής ενέργειας για
το προϊόν της Carwiz.gr (εφ΄εξής: η “Ενέργεια”) με τους ακόλουθους όρους
συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»). Η Ενέργεια θα φιλοξενηθεί στον επίσημο λογαριασμό
της Carwiz στην ιστοσελίδα https://www.carwiz.gr.

2. Η Ενέργεια διεξάγεται με την υποστήριξη του Ομίλου Γελασάκης, ο οποίος θα
χορηγήσει το δώρο της Ενέργειας στον τυχερό της Κλήρωσης μέσω της ιστοσελίδας
του https://www.carwiz.gr (εφεξής η «Carwiz»).

3. Ως έναρξη της Ενέργειας ορίζεται η 11η Ιουλίου 2022 (ώρα 11.00 π.μ) και ως λήξη της
Ενέργειας και της δυνατότητας συμμετοχής σε αυτή ορίζεται η 31η Αυγούστου 2022
(ώρα 11.59 μμ).

4. Δικαίωμα συμμετοχής στην Ενέργεια έχουν όλοι όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και
έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους άλλως έχουν εξασφαλίσει για τη
συμμετοχή τους στην Ενέργεια την συγκατάθεση του νόμιμου κηδεμόνα τους («γενικές
προϋποθέσεις συμμετοχής»). Με τη συμμετοχή ατόμου κάτω των 18 ετών, τεκμαίρεται
ότι υπάρχει συγκατάθεση του κηδεμόνα του. Από την κλήρωση εξαιρούνται οι
εργαζόμενοι στον όμιλο GELASAKIS GROUP καθώς και όσοι συνδέονται με αυτούς με
συγγένεια έως και β' βαθμού.

5. Όποιος επιθυμεί να συμμετέχει στην Ενέργεια θα πρέπει να κάνει like στο post στο
Facebook της Carwiz.gr, like στη σελίδα της και tag έναν φίλο στο post.

6. Δεν γίνονται δεκτές απαντήσεις υβριστικές, προσβλητικές και γενικά αντίθετες στο
νόμο και στα χρηστά συναλλακτικά ήθη.

7. Τα δώρα της Ενέργειας είναι: 1 δωρεάν ενοικίαση αυτοκινήτου για 4 μέρες είτε
στην Αθήνα , είτε στη Θεσσαλονίκη είτε στην Κρήτη.

8. Το δώρο μπορεί να εξαργυρωθεί από 10/09/2022 - 31/05/2023.
9. Διευκρινίζεται ότι το δώρο αφορά την οικονομικότερη διαθέσιμη κατηγορία

αυτοκινήτου. Από την κλήρωση θα αναδειχθεί ένας (1) τυχερός νικητής. Η διενέργεια
της κλήρωσης θα πραγματοποιηθεί στις 01/09/2022, στα Γραφεία του Διοργανωτή με
τη χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων, τα οποία εξασφαλίζουν το γεγονός ότι δε
θα υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση κατά τη διαδικασία κλήρωσης. Στην εν λόγω
κλήρωση θα υποβληθεί το σύνολο των συμμετεχόντων στην Ενέργεια, που θα έχουν
εγκύρως εκπληρώσει τις ειδικότερες προϋποθέσεις συμμετοχής στην κλήρωση και
που κατά τη δήλωσή τους πληρούν και τις γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής τους.

10. Η επικοινωνία με τον νικητή θα γίνει μέσω μηνύματος στον λογαριασμό του στο
Facebook. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον τυχερό νικητή
της κλήρωσης εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την
ημερομηνία εξαγωγής των αποτελεσμάτων της, στη θέση του θα υπεισέρχεται
αυτόματα ο επιλαχόντας. Σε περίπτωση, που παρά την προαναφερόμενη διαδικασία
αποτύχει η επικοινωνία και με τον επιλαχόντα της κλήρωσης, ο Διοργανωτής



δικαιούται είτε να ματαιώσει την Ενέργεια είτε να προβεί σε συμπληρωματική
κλήρωση κατά την απόλυτη κρίση του. Κατά την ηλεκτρονική επικοινωνία θα
ζητούνται από τους νικητές τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, αριθμός κινητής
τηλεφωνίας, Α.Δ. Ταυτότητας) για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας
κατά την παράδοση του Δώρου.

11. Το δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να
ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα, σε οποιαδήποτε
τιμή. H Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για οτιδήποτε έχει σχέση με το παραπάνω
δώρο, εκτός της παράδοσης στο νικητή. Ο νικητής, αποδέχεται και οφείλει να επιλέξει
το Δώρο του, υπό τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις. Το δώρο που θα παραδοθεί
κατά τους παρόντες όρους παρέχεται στην κατάσταση στην οποία αυτό έχει και
ευρίσκεται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή
άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα,
συμφωνημένες ιδιότητες κ.λ.π., έναντι της Εταιρίας. Επίσης, σε καμία περίπτωση δεν
ευθύνεται η Εταιρία για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που
μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή
οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με το δώρο του διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Εταιρία
δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για
οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε
προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο ή για οποιαδήποτε
άλλη αιτία. Η Εταιρία απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης δώρου σε
περιπτώσεις που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στον
διαγωνισμό.

12. Ο Διοργανωτής διατηρεί περαιτέρω το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα, τον τόπο
διαμονής καθώς και φωτογραφίες του τυχερού νικητή και του επιλαχόντα στον
δικτυακό τόπο https://www.carwiz.gr , στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Carwiz, σε
οποιοδήποτε έντυπο ή σε μέσο μαζικής ενημέρωσης και να προβεί σε διαφημιστική
εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος καθώς και της εικόνας ή φωτογραφίας τους,
που χρησιμοποιείται από το λογαριασμό τους στο Facebook/Instagram ή άλλης που
τυχόν διατεθεί για το σκοπό αυτό στον Διοργανωτή πριν ή κατά την παραλαβή των
δώρων.

13. Η ηλεκτρονική αποδοχή των όρων της Ενέργειας καθώς και η έμπρακτη συμμετοχή σε
αυτόν, συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης των
συμμετεχόντων προς την Διοργανώτρια, προκειμένου να προβαίνει κατά την εύλογη
αυτής κρίση και αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος στην ανακοίνωση ή/και
δημοσίευση του ονόματός τους. Οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους παρέχουν
στην Διοργανώτρια Εταιρία τη συγκατάθεση και την άδειά τους σύμφωνα με τον Ν.
2472/1997 και τον Ν. 3471/2006 για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους
στοιχείων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία γνωστοποιούν οι ίδιοι για
το σκοπό της συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό. Η επεξεργασία δύναται να
πραγματοποιηθεί δι' αυτοματοποιημένων ή όχι μέσων, είτε από την ίδια είτε μέσω
οποιουδήποτε άλλου προσώπου, που μπορεί να διορίσει η Διοργανώτρια κατ' εντολή
και για λογαριασμό της, για τις ανάγκες και κατά το χρόνο διενέργειας και
ολοκλήρωσης της Ενέργειας. Σε σχέση με τέτοια αρχεία δεδομένων, οι συμμετέχοντες
έχουν δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή προβολής αντιρρήσεων σχετικά



με τα στοιχεία που τους αφορούν. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες δίδουν ρητώς την
συγκατάθεσή τους προς την Εταιρία όπως επεξεργαστεί ή/ και διαβιβάσει τα ανωτέρω
στοιχεία αποκλειστικά και μόνο σε πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την
επεξεργασία, κατ' εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, ενδέχεται να
εμπλακούν στην ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και στην απόδοση των δώρων
σε αυτούς. Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων τους 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
μπορούν να επικοινωνήσουν στο email customer.support@carwiz.gr.

14. Κάθε νικητής με τη συμμετοχή του στην Ενέργεια, συναινεί ανεπιφύλακτα στα
ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Με επιφύλαξη
των παραπάνω οριζόμενων, άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό
διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του
σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιεί την Εταιρία να αρνηθεί τη
χορήγηση του σχετικού Δώρου, ή να το ανακαλέσει. Η συμμετοχή στην Ενέργεια
συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για την
καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν σε αρχείο που θα
τηρείται από την Εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 με σκοπό και στο
πλαίσιο της Ενέργειας .

15. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους της κλήρωσης, να
παρατείνει ή να συντομεύσει τη διάρκεια της Ενέργειας ή να μεταθέσει την
ημερομηνία της κλήρωσης και χωρίς προειδοποίηση, με την δημοσίευση νεότερης
ανακοίνωσης στον επίσημο λογαριασμό της Carwiz.

16. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε
διαφορά σχετικά με την Ενέργεια υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των
Δικαστηρίων Ηρακλείου Κρήτης.

17. Η συμμετοχή στην παρούσα Ενέργεια, σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων
όρων συμμετοχής στο σύνολό τους. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται
ανεπιφύλακτα ότι οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από την Διοργανώτρια Εταιρία
είναι δυνατόν να επηρεαστούν ή να διακοπούν προσωρινά λόγω προβλημάτων του
δικτύου. Γενικότερα, η συμμετοχή στην Ενέργεια μπορεί να τύχει μεταβολών ή
διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες τόσο του εν λόγω
διαδικτυακού τόπου κοινωνικής δικτύωσης όσο και της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω
στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη της
Διοργανώτριας η οποία δεν υπέχει καμία ευθύνη για όλους τους ανωτέρω λόγους. Η
Διοργανώτρια δεν θα φέρει καμία απολύτως ευθύνη, εάν για λόγους που βρίσκονται
εκτός της σφαίρας επιρροής και ελέγχου της, η λήψη των συμμετοχών αποτύχει ή
καθυστερήσει ή, τέλος, αν τα τηρούμενα από αυτήν αρχεία καταστραφούν, μερικά ή
ολικά.
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