
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «50 Χρόνια Flexa»

Η ομόρρυθμη εταιρεία «ΑΦΟΙ ΒΟΤΣΗ Ο.Ε»., με δ.τ. Cozykids που εδρεύει στο 3ο

χλμ Ε.Ο. Θέρμης Τριαδίου όπως νόμιμα εκπροσωπείται διοργανώνει διαγωνισμό

σύμφωνα με τα κάτωθι οριζόμενα (στο εξής ο Διαγωνισμός)

Στην ενέργεια συμμετέχουν όλα τα καταστήματα FLEXA και Cozykids, καθώς και το

ηλεκτρονικό μας κατάστημα, www.cozykids.gr, με εξαίρεση το κατάστημα FLEXA της

Καλαμάτας.

1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται από την 1η Ιουλίου έως και τις 31 Οκτωβρίου

2022 ( εφεξής η «Διάρκεια»).

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα με μόνιμη κατοικία

στην Ελλάδα, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη

δικαιοπρακτική ικανότητα όπως αυτή ορίζεται στις σχετικές διατάξεις και

αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους. Από την συμμετοχή στον

Διαγωνισμό αποκλείονται πρόσωπα που απασχολούνται από τη Διοργανώτρια, οι

σύζυγοι καθώς και οι συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και δευτέρου (Β’) βαθμού.

3. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για τη συμμετοχή στην κλήρωση απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της

εταιρείας FLEXA για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, και ισχύει για

όλες τις παραγγελίες ανεξαρτήτως ποσού.

4. ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ

Θα πραγματοποιηθούν 3 διαφορετικές κληρώσεις, μια στις 2 Αυγούστου και θα

κληρωθούν οι συμμετοχές των αγορών του Ιουλίου, μια αρχές Σεπτεμβρίου για τις

συμμετοχές του Αυγούστου και μια τον Οκτώβριο για τις συμμετοχές του

Σεπτεμβρίου.

Η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί το αργότερο 3 ημέρες πριν από τη

διεξαγωγή της κλήρωσης, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και μέσω story από τους

λογαριασμούς της εταιρείας μας στο Instagram (Flexa Greece και Cozykids).

http://www.cozykids.gr


Η κλήρωση θα διεξαχθεί στα καταστήματα μας, κατά τις ώρες λειτουργίας τους,

και θα γίνει αναμετάδοση από τους λογαριασμούς μας στο Instagram. Τα δώρα που

θα κληρωθούν είναι αξίας από 29€ μέχρι 198€ το καθένα, και θα κληρωθούν

συνολικά και στις τρεις κληρώσεις 72 νικητές .

5. ΝΙΚΗΤΕΣ

Οι νικητές θα αναδειχθούν μεταξύ όλων των αριθμών παραγγελίας και θα

ενημερωθούν τηλεφωνικώς ή με e-mail για το αποτέλεσμα της κλήρωσης. Οι αριθμοί

παραγγελίας θα αναρτηθούν επίσης στην ιστοσελίδα μας www.cozykids.gr , καθώς και

με story στους λογαριασμούς μας στο Instagram.

6. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΩΡΩΝ

Η παραλαβή των δώρων θα γίνει από τα καταστήματά μας. Στην περίπτωση που η

κατοικία των νικητών βρίσκεται σε διαφορετικό νομό, θα αποσταλούν με έξοδα της

εταιρείας μας. Η παραλαβή του δώρου πραγματοποιείται από το νικητή με την

επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας. Ο Διοργανωτής επιφυλάσσεται του

δικαιώματός του να ακυρώσει, διακόψει ή να αναστείλει προσωρινά την παρούσα

ενέργεια στην περίπτωση που ανακύψουν απρόβλεπτα τεχνικά προβλήματα ή

οποιεσδήποτε άλλες δυσκολίες. Στην περίπτωση αυτή, ο Διοργανωτής δεν φέρει

καμία απολύτως ευθύνη έναντι οποιουδήποτε συμμετέχοντος, του νικητή ή

οποιουδήποτε τρίτου μέρους, αλλά υποχρεούται να ενημερώσει αναλόγως το κοινό,

αναρτώντας σχετική ανακοίνωση στην Ιστοσελίδα του.

Η κλήρωση διοργανώνεται και διεξάγεται με διαφάνεια, οι δε παρόντες όροι

σχετικά με την οργάνωση και τη διεξαγωγή του είναι δεσμευτικοί.

Οι συμμετέχοντες στην κλήρωση συμφωνούν με την Πολιτική Ιδιωτικότητας της

Ιστοσελίδας του Διοργανωτή.

7. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Ο συμμετέχων στο Διαγωνισμό εγγυάται ότι θα παρέχει αληθείς, ακριβείς, επίκαιρες

και πλήρεις πληροφορίες για το άτομό του κατά τη συμμετοχή του και τη συναίνεση

συμμετοχής του στο Διαγωνισμό. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για συμμετοχές στο

πλαίσιο των οποίων έχουν παρασχεθεί λανθασμένα ή ελλειπή στοιχεία.

Μετά την απόδοση των επάθλων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της

Διοργανώτριας παύει να υφίσταται.

http://www.cozykids.gr


Η Διοργανώτρια δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις

παραλαβής των επάθλων ή ελαττώματα αυτών από μέρους τρίτων.

Με την ολοκλήρωση της συμμετοχής στο Διαγωνισμό κάθε συμμετέχων συναινεί

όπως τα προσωπικά του στοιχεία χρησιμοποιηθούν για διαφημιστικούς σκοπούς από

τη Διοργανώτρια εταιρεία ως υπεύθυνη για την επεξεργασία τους μέσω

αυτοματοποιημένων ή μη μέσων είτε από την ίδια είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου

προσώπου αυτή διορίσει για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ’ εντολή και

για λογαριασμό της. Για αυτό το λόγο, μόνη η δήλωση συμμετοχής στο πλαίσιο του

παρόντος συνεπάγεται την εκ των προτέρων ανεπιφύλακτη παροχή της ρητής και

ανεπιφύλακτης συναίνεσης κάθε συμμετέχοντα, προκειμένου να καταχωρηθεί το

ονοματεπώνυμό του (και τα τυχόν λοιπά στοιχεία του κατά τα ανωτέρω

αναφερόμενα) σε αρχείο που θα δημιουργηθεί και τηρηθεί από τη Διοργανώτρια. Σε

κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία θα τηρούνται σύμφωνα με το Ν. 2472/1997,

όπως ισχύει και ως τροποποιήθηκε με το Ν. 3471/2006, του Ν. 2774/1999 και τις

Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει τα ονόματα των νικητών

στους διαδικτυακούς της τόπους, σε οποιοδήποτε έντυπο ή ηλεκτρονικό ΜΜΕ καθώς

και να προβαίνει σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της

αξιοποίησης των επάθλων κλπ. Οι νικητές με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό

συναινούν ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω.

Κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό με τη συμμετοχή και την υποβολή της

ηλεκτρονικής φόρμας συμμετοχής στο Διαγωνισμό, θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί

πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους διεξαγωγής του Διαγωνισμού.

Οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού θα βρίσκονται

και θα παραμένουν αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.cozykids.gr. Σε

περίπτωση οποιασδήποτε τροποποίησής τους, θα ενημερώνονται άμεσα. Η

Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να τροποποιεί μέρος των

παρόντων όρων συμμετοχής, με την ανάρτηση τροποποιημένου κειμένου στην ως

άνω ιστοσελίδα, απαλλασσόμενη εφ’ εξής από οποιαδήποτε ευθύνη. Η Διοργανώτρια

διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης ή σύντμησης της χρονικής διάρκειας του

διαγωνισμού σε περίπτωση ανώτερης βίας ή για σπουδαίο λόγο. Η Διοργανώτρια έχει

το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους και τις ημερομηνίες του Διαγωνισμού άνευ

ετέρου και χωρίς προειδοποίηση ή να τον ακυρώσει.



Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει σε σχέση με τον συγκεκριμένο Διαγωνισμό

αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και εφαρμοστέο είναι

το Ελληνικό Δίκαιο.


