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Εισαγωγή
Η εταιρεία με την επωνυμία «Lamon Trading Ltd.», που εδρεύει στις Βρετανικές Παρθένες
Νήσους (British Virgin Islands), Τορτόλα (Tortola), Road Town, Trident Champers, P.O.
Box 146, με αριθμό καταχώρισης στο Μητρώο (BVI Company Number) : 1974848 και
εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον διευθυντή αυτής Κωνσταντίνο Λεωνίδου
στο εξής "ΔΩΡΟΘΕΤΗΣ" και έχει συμβληθεί με το από 14 Δεκεμβρίου 2018 συμφωνία
ανάθεσης-εκχώρησης δικαιωμάτων
με την εταιρεία Μονοπρόσωπη Ιδιωτική
Κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «WHITE PRODUCTIONS Μ.I.K.E.» , που εδρεύει
στα Μελίσσια Αττικής, επί της οδού Παπάγου, αριθ. 2, (εφεξής «WHITE PRODUCTIONS M
IKE»), η όποια παράγει και προβάλλει σε ζωντανή μετάδοση, τις εκπομπές με τίτλους
«AΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ» & «ΜΕΝΙΟΣ LIVE (εφεξής «Εκπομπές»). Οι Εκπομπές περιλαμβάνουν,
μεταξύ άλλων, προωθητική ενέργεια με τη συμμετοχή τηλεθεατών (εφεξής «Προωθητική
Ενέργεια»). Την τεχνική υποστήριξη της Προωθητικής Ενέργειας αναλαμβάνει η εταιρεία
με την επωνυμία «LEXITEL», που εδρεύει στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, Ι. Μεταξά, αριθ. 8
(εφεξής «Τεχνικός Πάροχος»). Υπό τους εξής όρους:
Η WHITE PRODUCTIONS M IKE έχει συμβληθεί με το από 13.12.2018 ιδιωτικό συμφωνητικό
με την Εταιρεία LEXITEL ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Μ.Ε.Π.Ε. και έχει αναλαμβάνει την επιμέλεια και την παρουσίαση: α) της Εκπομπής
ΑΠΟΚΑΛΥΤΠΙΚΑ LIVE και β) της Εκπομπής ΜΕΝΙΟΣ Live (εφεξής «Οι εκπομπές») με
παρουσιαστή των Εκπομπών θα είναι ο εκ τρίτου συμβαλλόμενος ΜαίνανδροςΓεώργιος (Μένιος) Φουρθιώτης για το διάστημα από Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018 έως
και 31 Ιουλίου 2019 για την παρουσίαση της εκπομπής ΑΠΟΚΑΛΥΤΠΙΚΑ LIVE (κάθε
Σαββατοκύριακο 13:15-16:25) και από Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018 έως και 31 Ιουλίου
2019 για την παρουσίαση της εκπομπής ΜΕΝΙΟΣ Live (Δευτέρα ως Παρασκευή 14:1517:00)γ) την εκπομπή ANNITA AIRLINES (κάθε Σαββατοκύριακο 16:30-19:30 με
παρουσιάστρια την κ. Αννίτα Πάνια για το διάστημα από Σάββατο 5 Ιανουαρίου 2019
έως και 31 Ιουλίου 2019, δ) την εκπομπή THE LOL SHOW (τρείς φορές την εβδομάδα
μετά τις 22:00 διάρκειας 3 ωρών σε ημέρες που θα ανακοινώνονται από το
πρόγραμμα του σταθμού) με παρουσιάστρια την κ. Αννίτα Πάνια για το διάστημα από
Σάββατο 5 Ιανουαρίου 2019 έως και 31 Ιουλίου 2019 ε) ΑΠΟΚΑΛΥΤΠΙΚΑ NIGHT SHOW
(2 φορές το μήνα 22:00-02:00 σε ημέρες που θα ανακοινώνονται από το πρόγραμμα
του σταθμού) με παρουσιαστή τον κ. Μαίνανδρο-Γεώργιο (Μένιος) Φουρθιώτη για το
διάστημα από Σάββατο 5 Ιανουαρίου 2019 έως και 31 Ιουλίου 2019. Διευκρινίζεται
ρητώς ότι η WHITE PRODUCTIONS M IKE είναι δικαιούχος των εμπορικών δικαιωμάτων
του Προγράμματος, και διαχειρίστρια της εμπορικής εκμετάλλευσης αυτού. Η WHITE
PRODUCTIONS M IKE αποκλειστικά υπεύθυνη και αρμόδια για την εύρεση των
δωροθετικών επάθλων στο Πρόγραμμα καθώς και του τρόπου προβολής και
διάθεσής αυτών, χωρίς παρέμβαση από καμία συμβαλλόμενη εταιρεία. Η WHITE
PRODUCTIONS M IKE κατά την απόλυτη ευχέρειά της αποφασίζει για την εκ μέρους του
Παρουσιαστή εκφώνηση μηνυμάτων εμπορικού χαρακτήρα, αναφορές και
ανακοινώσεις για την προώθηση δωρωθετών κατά την έννοια του Π.Δ. 109/2010, τη
διαφημιστική προβολή των οποίων έχει ήδη συμφωνήσει με δωροθέτες ή θα
συμφωνήσει με μελλοντικούς δωροθέτες. Η ανωτέρω προβολή θα γίνεται μέσω
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οπτικοακουστικών εμπορικών ανακοινώσεων, κατά τη διάρκεια των εκπομπών, με
όποιον τρόπο υποδείξει η WHITE PRODUCTIONS M IKE στους Παρουσιαστές (ως προς
τον αριθμό ή και τον τρόπο προβολής των αναφορών), Η WHITE PRODUCTIONS M IKE
είναι απολύτως ελεύθερη ως προς τον τρόπο, χρόνο και είδος των
χορηγικών/δωροθετικών συμφωνιών, κατά τα ήδη συμφωνηθέντα με αλληλένδετες
συμβάσεις τη διενέργεια παντός είδους διαφήμισης και η παροχή υπηρεσιών
διαφήμισης μέσω παντός είδους και περιεχομένου μέσων ενημέρωσης,
συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου. Οι αναφορές στο πλαίσιο προβολής
οπτικοακουστικών εμπορικών ανακοινώσεων, οι οποίες μεταδίδονται σύμφωνα με τις
διατάξεις του Π.Δ. 109/2010 κατά τη διάρκεια της Εκπομπής (ιδίως με τη μέθοδο των
αναφορών προϊόντος ή πελάτη ή/και της χορηγίας), θα προβάλλονται μόνο με τη
σύμφωνη γνώμη , απόψη και την απόλυτη κρίση του κ. Φουρθιώτη. Τυχόν άρνηση του
κ. Φουρθιώτη να διαφοροποιήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο οπτικοακουστικές εμπορικές
ανακοινώσεις δεν συνιστά σε καμία περίπτωση σπουδαίο λόγο καταγγελίας της
παρούσας από την πλευρά του Δωροθέτη.
ο Δωροθέτης είναι διαφημιστική - εμπορική εταιρεία και παρέχει σχετικές υπηρεσίες
διάθεσης διαφημιστικού χώρου και χρόνου σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα
ενημέρωσης. Επίσης αναλαμβάνει την προώθηση – διάθεση προϊόντων, ιδίως μέσω
εμπορικών οπτικοακουστικών ανακοινώσεων σε ηλεκτρονικά μέσα και μέσω
πωλήσεων από απόσταση. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του έχει αναλάβει από
και σε συνεργασία με εταιρείες μεταξύ τους την προβολή, διάθεση και δανομή στην
Ελλάδα και την Κύπρο, μεταξύ άλλων, προϊόντων των ιδίων ή πελατών τους για την
προβολή κάθε είδους οπτικοακουστικών εμπορικών ανακοινώσεων, κατά την έννοια
του Π.Δ. 109/2010 (διαφημίσεων, χορηγιών, ανακοινώσεων τοποθέτησης προϊόντος,
τηλεπωλήσεων), διαγωνισμών, διαφημιστικών προγραμμάτων και προγραμμάτων
προώθησης (στο εξής συνολικά και «οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις» ή
«οι αναφορές») για την εν γένει προβολή και διάθεση των Προϊόντων, καθώς και
άλλων προϊόντων και υπηρεσιών των Συνεργατών ή πελατών τους. Επίσης ο
Δωροθέτης μπορεί να συμβάλλετε απευθείας με χορηγούς και λοιπούς
διαφημιζόμενους (πελάτες) με του, κατά την κρίση του, κατάλληλους όρους και
συμφωνίες, ενώ διατηρεί και το δικαίωμα να προτείνει τη σύναψη σχετικών συμβάσεων
με την Εταιρεία. Για τις ανάγκες εκτέλεσης της παρούσας, ο Δωροθέτης μπορεί να
συνάπτει συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με αντικείμενο την υλοποίηση
των όρων της παρούσας.

Συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά με το παρόν
«συμφωνητικό», τα ακόλουθα:
Με το παρόν η WHITE PRODUCTIONS M IKE εκχωρεί και αναθέτει στον ΔΩΡΟΘΕΤΗ την
ανάδειξη / διαδικασία κληρώσεων και την εύρεση δωροθετικών δώρων δυνάμει του
από 13/12/2018 ιδιωτικού συμφωνητικού και των σχετικών όρων που απορρέουν
μεταξύ της Διαχειρίστριας εκπομπής με την LEXITEL Μ ΕΠΕ.
Α. ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΩΡΟΘΕΤΗ:
H πρώτη των συμβαλλομένων «ΔΩΡΟΘΕΤΗΣ», θα προσφέρει εντελώς δωρεάν καθ' όλη
την διάρκεια της παρούσης δώρα σε Νικητές:
Α.1): Μετρητά χρήματα αξίας 3.000€ ή 4.000€ ή 5.000€ ή10.000€ σύμφωνα με τον όρο
Γ. της παρούσης.
Α.2): Δωροεπιταγές αξίας χιλίων ευρώ (1.000€) ή κάθε μία για αγορές από
οποιοδήποτε κατάστημα ηλεκτρικών συσκευών (πχ ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ , MEDIA MARKT κ.α)
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που θα επιλέξει ο Νικητής για αγορές ηλεκτρικών ειδών σύμφωνα με τον όρο Γ. της
παρούσης.
Α.3) : Τετρακόσιες (400) Δωροεπιταγές αξίας εκατό ευρώ (100€) ή κάθε μία για αγορές
από οποιοδήποτε σούπερ Μάρκετ επιλέξει ο Νικητής σύμφωνα με τον όρο Γ. της
παρούσης.
Α.4): Διακόσες (200) Δωροεπιταγές αξίας εκατό ευρώ (50€) ή κάθε μία για αγορές από
οποιοδήποτε σούπερ Μάρκετ επιλέξει ο Νικητής σύμφωνα με τον όρο Γ. της
παρούσης.
Α.5): Δωροεπιταγές αξίας χιλίων ευρώ (1.000€) ή κάθε μία για αγορές από
οποιοδήποτε κατάστημα ηλεκτρονικών συσκευών (πχ PUBLIC , ΠΛΑΙΣΙΟ κ.α) που θα
επιλέξει ο Νικητής για αγορές ηλεκτρικών ειδών σύμφωνα με τον όρο Γ. της
παρούσης.
Ο Δωροθέτης τα ως άνω δώρα για όλες τις κατηγορίες Α1.2.3.4.5 θα δοθούν δωρεάν
με σκοπό να τα διαθέσει ως δώρα, στα πλαίσια του διαγωνισμού των τηλεοπτικών
εκπομπών με τίτλο “Αποκαλυπτικά Live & Menios Live”, που μεταδίδονται από τον
παραγωγό σε τηλεοπτικούς σταθμό , με παρουσιαστή τον κ Μ. Φουρθιώτη δυνάμει
του από 14/12/2018 ιδιωτικού συμφωνητικού WHITE PRODUCTIONS M IKE ΜΕ ΤΗΝ
ΑΛΦΑ PRODUCTIONS M ΕΠΕ.
Β. ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ:
H «WHITE PRODUCTIONS M IKE» θα προσφέρει στον ΔΩΡΟΘΕΤΗ για τις υποχρεώσεις
που απορρέουν στον όρο Α , προβολή με αναφορές από τον παρουσιαστή και
λογότυπο στις κάρτες του διαγωνισμού ή/και στους τίτλους της εκπομπής. Οι
αναφορές θα γίνονται στο πλαίσιο προβολής οπτικοακουστικών εμπορικών
ανακοινώσεων, οι οποίες μεταδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 109/2010
κατά τη διάρκεια της Εκπομπής (ιδίως με τη μέθοδο των αναφορών προϊόντος ή
πελάτη ή/και της χορηγίας), και θα προβάλλονται και θα εκφωνούνται μόνο με τη
σύμφωνη γνώμη , απόψη και την απόλυτη κρίση του κ. Φουρθιώτη. Τυχόν άρνηση του
κ. Φουρθιώτη να διαφοροποιήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο οπτικοακουστικές εμπορικές
ανακοινώσεις δεν συνιστά σε καμία περίπτωση σπουδαίο λόγο καταγγελίας της
παρούσας από την πλευρά του ΔΩΡΟΘΕΤΗ.
Γ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ-ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ:
Η διάρκεια της παρούσης δωροθετικής συμφωνίας ορίζεται από 15/12/2018 ως
31/9/2019.
Οι διαγωνισμοί , οι κληρώσεις θα γίνονται αποκλειστικά από τον Δωροθέτη καθώς η
επιλογή και παρουσίαση για τα δώρα θα γίνονται κατά την απόλυτη κρίση του
παρουσιαστή της εκπομπής (ανά εκπομπή , ανά ημέρα , Καθημερινές Δευτέρα ως
Παρασκευή , Σαββατοκύριακο ή και όλες μαζί ως το τέλος 31/7/2019) και ανάδειξη των
Νικητών αυτών, για τα ως άνω περιγραφόμενα δώρα και διαγωνισμούς. Τυχόν
άρνηση του κ. Φουρθιώτη να διαφοροποιήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους
διαγωνισμούς δεν συνιστά σε καμία περίπτωση σπουδαίο λόγο καταγγελίας της
παρούσας από την πλευρά του ΔΩΡΟΘΕΤΗ.
Δ. ΟΡΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΡΩΝ:
Δ.1: Ο «ΔΩΡΟΘΕΤΗΣ» είναι υπεύθυνος για την παράδοση των δώρων στους νικητές, τα
οποία θα αποδίδονται ύστερα από σχετική ενημέρωσή και από την υπόδειξη του
νικητή από τον «ΔΩΡΟΘΕΤΗ» που θα έχει ενημερώσει ενημερώνουν τηλεφωνικά τους
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νικητές για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που πρέπει να προσκομίσουν στον
δωροθέτη και στον σταθμό, ώστε να τους αποδοθούν έπαθλα. Συγκεκριμένα, εντός
δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την προβολή της Εκπομπής, ο «ΔΩΡΟΘΕΤΗΣ» θα
επιχειρεί τηλεφωνική επικοινωνία με τους νικητές στον τηλεφωνικό αριθμό, που οι ίδιοι
έχουν δώσει, ώστε να τους ενημερώσει για τον τρόπο παραλαβής του εκάστοτε
επάθλου. Κατά την επικοινωνία αυτή θα ζητούνται από τους νικητές τα πλήρη στοιχεία
τους για την δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση των
σχετικών επάθλων. Σε περίπτωση που κατά το χρονικό διάστημα των τριάντα (30)
εργάσιμων ημερών από την προβολή της Εκπομπής δεν έχει καταστεί δυνατή η
επικοινωνία με τους νικητές, αυτοί χάνουν το σχετικό δώρο. Οι νικητές θα πρέπει εντός
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία τηλεφωνικής ενημέρωσής τους, να
αποστείλουν στα γραφεία του «Δωροθέτη» (στη διεύθυνση που αναφέρεται ανωτέρω
στο παρόν), τα εξής δικαιολογητικά: φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας ή
του διαβατηρίου τους ώστε το δώρο να δοθεί στον Νικητή εντός δώδεκα (12) μηνών
ημερών από την στιγμή που παραλαμβάνει ο «ΔΩΡΟΘΕΤΗΣ» τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά. Ο Δωροθέτης θα πρέπει να προσκομίζει στην WHITE PRODUCTIONS M
IKE την ταυτότητα του Νικητή ως απόδειξη ότι παρέλαβε το δώρο.
Δ.2: Επίσης σε περίπτωση που τα δώρα είναι δωροεπιταγές ή υπηρεσίες δεν μπορούν
να μεταβληθούν ή μετατραπούν σε χρηματικά προς τον ή τους Νικητές.
Διευκρινίζεται ρητώς ότι η αξία των ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΩΝ θα δοθεί ως δωροεπιταγές στους
Νικητές και σε καμία περίπτωση σε μετρητά. Στην περίπτωση μετρητών θα εκδίδεται
επιταγή με σε διαταγή του ονόματος του Νικητή. Στην περίπτωση υπηρεσιών ή
αντικειμένων θα παραδίδονται ως αντικείμενα (πχ κινητά τηλεφώνα , υπολογιστές κτλ).
Δ.3: Ρητά διευκρινίζεται ότι, την ευθύνη της ανάδειξης των νικητών και της απονομής
των δώρων φέρει αποκλειστικά ο ΔΩΡΟΘΕΤΗΣ και ότι ουδεμία ευθύνη έχει για τα
χρηματικά ή δωροεπιταγές ή οποιοδήποτε δώρο / δώρα προς τους Νικητές, καθώς και
τη διαδικασία, επιμέλεια και ευθύνη απόδοσης αυτών στους νικητές έχει αποκλειστικά ο
ΔΩΡΟΘΕΤΗΣ και σε καμία περίπτωση η LEXITEL M ΕΠΕ , ΑΛΦΑ PRODUCTION
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ , ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
ΕΚΠΟΜΠΗΣ ο Παρουσιαστής και το δημοσιογραφικό επιτελείο της εκπομπής
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ , οι τηλεοπτική σταθμοί που προβάλλεται η εκπομπή , που παρέχει την
προβολή του Δωροθέτη.
Δ.4: Το αντάλλαγμα που θα παραχωρήσει η WHITE PRODUCTIONS M IKE στο
ΔΩΡΟΘΕΤΗΣ για το χρονικό διάστημα (από 15-9-2018 έως 31-7-2019) για την εκτέλεση
του έργου είναι διαφημιστικός χρόνος προβολής πελατών ή προϊόντων κατά την
διάρκεια της εκπομπής ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ LIVE και MENIOS LIVE.
Δ.5:. Η «WHITE PRODUCTIONS M IKE» δεν έχει την ευθύνη για το σύννομο του
Προγράμματος, στο πλαίσιο του οποίου θα παρέχονται οι Υπηρεσίες.
Δ6. Η «ΔΩΡΟΘΕΤΗΣ» αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί κάθε Νόμο, Κανονισμό και
Απόφαση που διέπει ή πρόκειται στο μέλλον να διέπει την προβολή των υπηρεσιών
αυτών. (ενδεικτικά αναφέρονται οι 4002/2011 όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις
αυτού με τους ν.4021/2011 και ν.4038/2012, Ν.2472/1997, Ν.3431/2006, Ν.3471/2006,
καθώς και η Απόφαση 451/010/2007 της ΕΕΤΤ “περί έγκρισης κώδικα δεοντολογίας για
την παροχή υπηρεσιών πολυμεσικής πληροφόρησης” κ.λπ. ως ισχύουν). Σε
διαφορετική περίπτωση, η «ΔΩΡΟΘΕΤΗΣ» θα έχει τις ευθύνες που προκύπτουν από τη
μη τήρηση ή πλημμελή τήρηση των ενδεικτικά αναφερομένων νόμων και αποφάσεων.
Την ευθύνη για το περιεχόμενο των κάθε είδους ζωντανών ή και ηχογραφημένων
μηνυμάτων φέρει αποκλειστικά και μόνο ο εκάστοτε Πάροχος Πληροφοριών.
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Δ.7. Η «ΔΩΡΟΘΕΤΗΣ» δηλώνει ρητά ότι θα συμμορφώνεται προς τις προβλεπόμενες
διατάξεις των 4002/2011 όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις αυτού με τους
ν.4021/2011 και ν.4038/2012 Ν.2472/1997, Ν.3431/06, Ν.3471/06, και την Απόφαση
ΕΕΤΤ 451/010/2007 όπως εκάστοτε ισχύουν, και προς τις αποφάσεις της Αρχής
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ότι θα κάνει προσήκουσα χρήση των
πληροφοριών και δεν θα προχωρά σε διαβίβαση των σχετικών πληροφοριών σε
οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Δηλώνει επίσης ότι έχει λάβει πλήρη γνώση του περιεχομένου
και των περιορισμών που περιλαμβάνονται στις διατάξεις του Προσωρινού Κώδικα
Δεοντολογίας Υπηρεσιών Τηλεηχοπληροφόρησης και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα το
σύνολο των ρυθμίσεών του.
Δ.8. Η «ΔΩΡΟΘΕΤΗΣ», ενδεικτικώς, ρητώς δεσμεύεται ότι οι Υπηρεσίες δε θα παρέχονται
κατά τρόπο παράνομο ή που να προκαλούν ζημιά στον χρήστη ή να παραβιάζουν
την ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη. Προς άρση οποιασδήποτε
αμφιβολίας αναφέρεται ότι τα ως άνω σε ουδεμία περίπτωση δεν καθιδρύουν
οποιαδήποτε υποχρέωση της «WHITE PRODUCTIONS M IKE», να προβαίνει σε έλεγχο της
νομιμότητας και της εγκυρότητας της παροχής και υποστήριξης των Υπηρεσιών, τα
οποία με την παρούσα εγγυάται η «ΔΩΡΟΘΕΤΗΣ».
Δ.9 Απαγορεύονται ρητώς υπηρεσίες που είναι καθ' οποιονδήποτε τρόπο παράνομες
ή προκαλούν ζημιά στην προσωπικότητα του συνδρομητή, αποτελούν προσβολή της
ανθρώπινης προσωπικότητας ή αξιοπρέπειας, προωθούν το συνδρομητή στη
διάπραξη εγκληματικών πράξεων, αποτελούν προσβολή των ηθικών αρχών και αξιών,
περιέχουν αισχρολογίες ή σκηνές βίας, ακολασίας, καλλιεργούν φυλετικές,
θρησκευτικές ή οποιεσδήποτε άλλες διακρίσεις, παρακινούν τον συνδρομητή στη
χρήση βίας ή όπλων, εκρηκτικών υλών, ναρκωτικών και οποιουδήποτε είδους
βλαβερών ουσιών, αποτελούν προσβολή ή αμφισβήτηση των ατομικών και
κοινωνικών δικαιωμάτων, οδηγούν σε παραβίαση της ιδιωτικής ζωής του συνδρομητή.
Δ.10 Η «WHITE PRODUCTIONS M IKE» έχει το δικαίωμα να καταστήσει μη διαθέσιμες
υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται από την «ΔΩΡΟΘΕΤΗΣ» και δεν τηρούν τις πιο πάνω
απαγορεύσεις, χωρίς να υποχρεώνεται να πληρώσει οποιαδήποτε αποζημίωση στην
«ΔΩΡΟΘΕΤΗΣ» για μη χρήση των εν λόγω υπηρεσιών.
Δ.11 Η «ΔΩΡΟΘΕΤΗΣ» εγγυάται ότι οι παρεχόμενες από αυτήν είναι απαλλαγμένες από
οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου που απορρέει από τις διατάξεις της Ελληνικής ή
αλλοδαπής νομοθεσίας περί προστασίας διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, πνευματικής
ιδιοκτησίας, εμπορικού σήματος κ.λπ., η δε «Εταιρεία» εγγυάται ότι έχει τα αποκλειστικά
δικαιώματα μετάδοσης του Προγράμματος, στο πλαίσιο του οποίου παρέχονται οι
Υπηρεσίες.
Δ.12 Η παρούσα σύμβαση συμφωνείται ορισμένου χρόνου και δεν μπορεί να
καταγγελθεί παρά μόνον για σπουδαίο λόγο. Σπουδαίο λόγο συνιστά αποκλειστικά η
αθέτηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το παρόν για κάθε συμβαλλόμενο
μέρος. Σε περίπτωση που η ΔΩΡΟΘΕΤΗΣ καταγγείλει χωρίς σπουδαίο λόγο την
παρούσα, οφείλει να καταβάλει στην WHITE PRODUCTIONS M IKE όλο το συμφωνηθέν
οικονομικό αντάλλαγμα, όπως έχει συμφωνηθεί για όλη τη διάρκεια της παρούσας.
Σε καμία περίπτωση το οικονομικό αντάλλαγμα του παρόντος δεν μπορεί να
συμψηφισθεί προς αξία μηνυμάτων ή οιαδήποτε άλλη απαίτηση μεταξύ των
συμβαλλόμενων μερών.
Ε. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ:
Ε.1: Η παρούσα δεν μπορεί να καταγγελθεί πριν τη λήξη της, καθώς η WHITE
PRODUCTIONS M IKE προσβλέπει στην αξιοπιστία του τηλεοπτικού κοινού της εκπομπής
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ & MENIOS LIVE αλλά και στις ενέργειες που θα έχουν προβεί οι
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συντελεστές και ο Παρουσιαστής της εκπομπής στην διάρκεια της συνεργασίας τους
για την εδραίωση των προϊόντων στη συνείδηση του τηλεοπτικού κοινού του
ΔΩΡΟΘΕΤΗ και την διείσδυση των Προϊόντων και των υπηρεσιών του ΔΩΡΟΘΕΤΗ στην
Ελληνική αγορά. Σε περίπτωση που ο ΔΩΡΟΘΕΤΗΣ καταγγείλει το παρόν πριν την λήξη
της άνω συμφωνηθείσας διάρκειας ισχύος του ή σε περίπτωση που παραβιάσει
οιονδήποτε όρο του παρόντος, οι οποίοι όλοι συμφωνούνται ουσιώδεις, οφείλει να
καταβάλλει στην Εταιρεία ως ποινική ρήτρα το ποσό των (500.000€). Το ποσό αυτό
αναγνωρίζεται από τα συμβαλλόμενα μέρη ως εύλογο και δίκαιο, ανταποκρινόμενο σε
κάθε περίπτωση στη φύση της παρούσας σύμβασης και τη ζημία που θα υποστεί η
WHITE PRODUCTIONS M IKE. Με μόνη την πρόωρη καταγγελία από πλευράς του
ΔΩΡΟΘΕΤΗ ή, σε περίπτωση παραβίασης όρου του παρόντος από τον ΔΩΡΟΘΕΤΗ,
εφόσον ο ΔΩΡΟΘΕΤΗΣ κληθεί με εξώδικη δήλωση από την WHITE PRODUCTIONS M IKE
να συμμορφωθεί και δεν το κάνει εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την έγγραφη
ειδοποίησή της, καταπίπτει σε βάρος της η άνω ποινική ρήτρα και ο ΔΩΡΟΘΕΤΗΣ
συμφωνεί και αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα την υποχρέωσή της να καταβάλει
στην WHITE PRODUCTIONS M IKE, το ως άνω ποσό αλλά και τα όσα προβλέπονται
στον άρθρα Α1,2,3,4,5 , Γ και Δ της παρούσης. Δηλαδή, με μόνη την καταγγελία από
πλευράς του ΔΩΡΟΘΕΤΗ ή την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας των είκοσι
τεσσάρων (24) ωρών που θα έχει τεθεί από την WHITE PRODUCTIONS M IKE κατά τα
ανωτέρω, κατά περίπτωση, η εν λόγω απαίτηση της ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ έναντι
του ΔΩΡΟΘΕΤΗ θα είναι ληξιπρόθεσμη, ορισμένη, εκκαθαρισμένη και απαιτητή,
γεγονός που συνομολογούν και αναγνωρίζουν ρητά και ανεπιφύλακτα τα μέρη.
Συνεπώς, η WHITE PRODUCTIONS M IKE θα δύνανται να ενεργήσει όλα τα νόμιμα για
την είσπραξη της ποινικής ρήτρας, ασκώντας κάθε νόμιμο μέσο που της παρέχει ο
Αστικός Κώδικας, οι διατάξεις της Πολιτικής Δικονομίας και κάθε σχετικός Νόμος, ιδίως
να προβεί σε έκδοση Διαταγής Πληρωμής, ενώ ο ΔΩΡΟΘΕΤΗΣ παραιτείται ρητά και
ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα ανακοπής, ακύρωσης, αμφισβήτησης αυτής και
από κάθε ένσταση κατά της παρούσας απαίτησης της WHITE PRODUCTIONS M IKE.
Ε.2: Όλοι οι όροι του παρόντος ιδιωτικού συμφωνητικού είναι ουσιώδεις και
οποιαδήποτε τροποποίηση ή κατάργηση τους μπορεί να γίνεται μόνο εγγράφως.
Ε.3: Το παρόν συμφωνητικό αποτελεί τη μοναδική και συνολική συμφωνία των μερών,
η οποία κατισχύει κάθε προηγούμενης έγγραφης ή προφορικής συμφωνίας ή
συνεννόησης μεταξύ των μερών.
Ε.4: Το παρών ιδιωτικό συμφωνητικό αφορά μόνο σε δωροθετική συμφωνία και σε
καμία περίπτωση σε οικονομική συμφωνία αλλά ως ανταλλακτική - συμψηφιστική
συμφωνία μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων μερών.
Ζ. Περιγραφή Προωθητικής Ενέργειας σε τηλεοπτικές Εκπομπές- Τρόπος Συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι τηλεθεατές που έχουν συμμετέχει στην εκπομπή
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ & MENIOS LIVE για τα δωροθετικά δώρα μέσω τηλεφωνικού αριθμό
14650 της LEXITEL Μ ΕΠΕ που μπορούν να καλέσουν και να παραγγείλουν μέσω
κινητής και σταθερής τηλεφωνίας με αστική χρέωση και μόνο εφόσον βρίσκονται
εντός της Ελλάδος και Κύπρου και είναι άνω των 18 ετών, με δικαιοπρακτική ικανότητα,
ως ο Νόμος ορίζει.
Για να θεωρηθεί ότι κάποιος δηλώνει συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια της
Εκπομπής (εφεξής «Συμμετέχων»), θα πρέπει, κατά τη διάρκεια της εκάστοτε Εκπομπής,
, να καλέσει στον ως άνω αριθμό υψηλής χρέωσης 14650 (εφεξής «Υπηρεσία»), με από
σταθερό και κινητό τηλέφωνο εντός Ελλάδος. Ειδικότερα, ο Συμμετέχων, που καλεί
στον ως άνω αριθμό, συνδέεται με το αυτόματο σύστημα διαχείρισης κλήσεων της
Εταιρείας και να αφήσει τα στοιχεία του.
Ο συμμετέχων μπορεί να καλέσει περισσότερες από μία φορές για να αγοράσει τα
προϊόντα που επιθυμεί και ταυτόχρονα να δηλώσει συμμετοχή, ωστόσο κάθε φορά
που συμμετέχει αυξάνει τις πιθανότητες να διεκδικήσει και να κερδίσει τα έπαθλα που
προβάλλονται μέσω της δωροθεσίας-χορηγίας του ΔΩΡΟΘΕΤΗ.
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Τα στοιχεία των Συμμετεχόντων καταχωρούνται στο σχετικό Σύστημα της εταιρείας και
κατά τη διάρκεια της Εκπομπής θα διεξάγεται από τους προστηθέντες της Εταιρείας
ηλεκτρονική κλήρωση από τους υπεύθυνους του ΔΩΡΟΘΕΤΗ, στην βάση όλων των
Συμμετεχόντων, που κάλεσαν με σκοπό την ανάδειξη ενός ή περισσοτέρων
τυχερού/τυχερών σε Α) καθημερινή βάση, Β) εβδομαδιαία βάση, Γ) μηναία βάση, Δ)
τριμηνιαία βάση Ε) εξαμηνιαία βάση που θα κερδίσει το έπαθλο της εκάστοτε
εκπομπής. Ο κάθε διαγωνισμός για την ημερομηνία έναρξης και λήξης (διάρκεια
διαγωνισμού) θα ανακοινώνεται μέσω της εκπομπής ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ & MENIOS LIVE
όπου είναι δωροθέτης - χορηγός η LAMON TRADING LTD.
Στη συνέχεια καλείται ο εκάστοτε τυχερός από τους υπεύθυνους της LAMON TRADING
LTD.στον αριθμό, απ’ όπου έχει δηλώσει τη συμμετοχή του και ενημερώνεται για την
παραλαβή του σχετικού επάθλου. Κατά τη λήξη διεξαγωγής οιασδήποτε Προωθητικής
Ενέργειας κάθε Εκπομπής σταματάει και η δυνατότητα δήλωσης συμμετοχής σε αυτή.

Η. Ενημέρωση νικητών – Χρηματικά Έπαθλα
Η LAMON TRADING LTD. είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την καταβολή των
χρηματικών επάθλων στους νικητές, τα οποία θα αποδίδονται ύστερα από σχετική
ενημέρωσή τους, ως ακολούθως:
Οι προστηθέντες για τα δωροθετικά έπαθλα της LAMON TRADING LTD.. ενημερώνουν
τηλεφωνικά τους νικητές για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που πρέπει να
προσκομίσουν, ώστε να τους αποδοθούν τα χρηματικά έπαθλα.
Διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση ο φόρος που επιβάλλεται από το Ελληνικό Κράτος
με βάση τον νόμο 2961/2010 (Άρθρο 58 παράγραφος 1 περίπτωση ε & Άρθρο 60
παράγραφος 3) σε έπαθλα άνω των 1000€ βαραίνει τον νικητή του επάθλου, και είναι
20% που θα παρακρατεί η εταιρεία LAMON TRADING LTD.και θα αποδίδει στην αρμόδια
Δ.Ο.Υ.
Η καταβολή των μη χρηματικών επάθλων γίνεται ως εξής:
Η LAMON TRADING LTD.είναι μόνη και αποκλειστική υπεύθυνη για την καταβολή των μη
χρηματικών επάθλων στους νικητές, τα οποία θα αποδίδονται ύστερα από σχετική
ενημέρωσή τους, ως ακολούθως:
Οι προστηθέντες της LAMON TRADING LTD.. ενημερώνουν τηλεφωνικά τους νικητές για
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που πρέπει να προσκομίσουν ώστε να τους
αποδοθούν τα μη χρηματικά έπαθλα.
Θ. Ακύρωση νικητή
Κάθε νικητής μπορεί να ακυρωθεί:
1.Στην περίπτωση που δεν έχει αποστείλει (βάσει της ημερομηνίας της σφραγίδας του
ταχυδρομείου), εντός δέκα(10) ημερών από την ενημέρωση του, όλα τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά.
2. Στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον εκάστοτε νικητή στον
τηλεφωνικό αριθμό που ο ίδιος θα έχει δώσει στους προστηθέντες της LAMON
TRADING LTD., εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας των δέκα (10) εργάσιμων
ημερών από την προβολή της Εκπομπής, σύμφωνα με τους παρόντες όρους.
3. Στην περίπτωση που αρνηθεί να καταβάλλει τους αναλογούντες φόρους της
εφορίας σε βραβεία άνω των 1000 ευρώ όπως ορίζεται από τον νομό 2961 / 2010
(Άρθρο 58 παράγραφος 1 περίπτωση ε & Άρθρο 60 παράγραφος 3) για να
ολοκληρωθεί η μεταβίβαση του δώρου.
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Τα δωροθετικά δώρα καθώς και Ευθύνη η εύρεση , η ανάδειξη και η απόδοση των
δωροθετικών επάθλων τα έχει αναλάβει η εταιρεία «Lamon Trading Ltd.», που εδρεύει
στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους (British Virgin Islands), Τορτόλα (Tortola), Road Town,
Trident Champers, P.O. Box 146, με αριθμό καταχώρισης στο Μητρώο (BVI Company
Number) : 1974848 στις εκπομπές έχει αναλάβει ο Δωροθέτης και είναι αποκλεστικά
υπεύθυνος για τα δωροθετικά επάθλα, την απόδοση στους νικητές εταιρεία «Lamon
Trading Ltd.», που εδρεύει στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους (British Virgin Islands),
Τορτόλα (Tortola), Road Town, Trident Champers, P.O. Box 146, με αριθμό
καταχώρισης στο Μητρώο (BVI Company Number) : 1974848 . Οι εταιρείες Το
προσωπικό των εταιρειών, «WHITE PRODUCTIONS M.I.K.E.» «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕ»
και «ΣΤΑΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΕ» , A PRODUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
καθώς και η «LEXITEL» δεν φέρουν καμία ευθύνη για την εύευση , απόδοση των
δωροθετικών επάθλών στους νικητές που θα γίνεται με το εξής τρόπο:
Η παράδοση των δωροθετικών/χορηγικών χρηματικών επάθλων γίνεται ως εξής:
Οι προστηθέντες της «δωροθέτης» ενημερώνουν τηλεφωνικά τους νικητές των
χρηματικών επάθλων για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που πρέπει να
προσκομίσουν, ώστε να τους αποδοθούν τα χρηματικά έπαθλα.
Συγκεκριμένα, εντός (35) εργάσιμων ημερών από την προβολή της Εκπομπής, η
«Lamon» θα επιχειρεί τηλεφωνική επικοινωνία με τους νικητές σε τηλεφωνικό αριθμό,
που οι ίδιοι θα δώσουν, ώστε να τους ενημερώσει για τον τρόπο παραλαβής του
εκάστοτε επάθλου. Κατά την επικοινωνία αυτή θα ζητούνται από τους νικητές τα πλήρη
στοιχεία τους για την δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την
παράδοση των σχετικών επάθλων. Σε περίπτωση που κατά το χρονικό διάστημα των
είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την προβολή της Εκπομπής δεν έχει καταστεί
δυνατή η επικοινωνία με τους νικητές, αυτοί χάνουν το σχετικό έπαθλο.
Οι νικητές θα πρέπει εντός (3) ημερών από την ημερομηνία τηλεφωνικής ενημέρωσής
τους, να αποστείλουν στα γραφεία της «Lamon» (στη διεύθυνση που αναφέρεται
ανωτέρω στο παρόν), τα εξής δικαιολογητικά:
1. Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους,
από αστυνομικό τμήμα ή από ΚΕΠ
2. Επικυρωμένη (για το γνήσιο της υπογραφής) Υπεύθυνη Δήλωση από αστυνομικό
τμήμα ή από ΚΕΠ, ότι αποδέχονται το έπαθλο και τους Όρους & Προϋποθέσεις των
προωθητικών ενεργειών της εκπομπής, καθώς και το Α.Φ.Μ και τη Δ.Ο.Υ. στην οποία
ανήκουν.
3. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου του τραπεζικού τους λογαριασμού,
ώστε το χρηματικό έπαθλο να κατατεθεί στον εν λόγω τραπεζικό λογαριασμό καθώς
και δωροεπιταγές , αντικείμενα και όλα τα δωροθετικά δώρα αποδίδονται στους νικητές
εντός (360) εργάσιμων ημερών από την στιγμή που παραλαμβάνει η «δωροθέτης» τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση ο φόρος που επιβάλλεται από το Ελληνικό Κράτος
με βάση τον νόμο 2961 / 2010 (Άρθρο 58 παράγραφος 1 περίπτωση ε & Άρθρο 60
παράγραφος 3) σε έπαθλα άνω των 1.000€ βαραίνει τον νικητή του επάθλου και είναι
20% .
Η παράδοση των χορηγικών/δωροθετικών επάθλων γίνεται ως εξής:
Οι προστηθέντες της «Lamon» ενημερώνουν τηλεφωνικά τους νικητές για τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά, που πρέπει να προσκομίσουν, ώστε να τους αποδοθούν
τα χορηγικά/δωροθετικά έπαθλα.
Συγκεκριμένα, εντός (35) εργάσιμων ημερών από την προβολή της Εκπομπής, θα
επιχειρείται τηλεφωνική επικοινωνία με τους νικητές σε τηλεφωνικό αριθμό, που οι ίδιοι
θα δώσουν, ώστε να τους ενημερώσει για τον τρόπο παραλαβής του εκάστοτε
δώρου. Κατά την επικοινωνία αυτή θα ζητούνται από τους νικητές τα πλήρη στοιχεία
τους για την δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση των
χορηγικών/δωροθετικών (μη χρηματικών) επάθλων. Σε περίπτωση που κατά το
χρονικό διάστημα των (35) εργάσιμων ημερών από την προβολή της Εκπομπής δεν
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έχει καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους νικητές, αυτοί χάνουν το εν λόγω μη
χρηματικό έπαθλο. Διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση ο φόρος που επιβάλλεται από
το Ελληνικό Κράτος με βάση τον νόμο 2961 / 2010 (Άρθρο 58 παράγραφος 1
περίπτωση ε & Άρθρο 60 παράγραφος 3) σε έπαθλα άνω των 1.000€ βαραίνει τον
νικητή του επάθλου και είναι 20%. Η Απόδοση για όλα τα δωροθετικά δώρα, έπαθλα
του δωρθοθέτης προς τους νικητές Τα χρηματικό έπαθλο να κατατεθεί στον εν λόγω
τραπεζικό λογαριασμό καθώς και δωροεπιταγές , αντικείμενα και όλα τα δωροθετικά
δώρα αποδίδονται στους νικητές εντός (360) εργάσιμων ημερών από την στιγμή που
παραλαμβάνει η «ΔΩΡΟΘΕΤΗΣ» τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
Θ. Ειδικοί όροι
Τα δωροθετικά δώρα καθώς και Ευθύνη η εύρεση των δωροθετικών επάθλων τα έχει
αναλάβει η εταιρεία «Lamon Trading Ltd.», που εδρεύει στις Βρετανικές Παρθένες
Νήσους (British Virgin Islands), Τορτόλα (Tortola), Road Town, Trident Champers, P.O.
Box 146, με αριθμό καταχώρισης στο Μητρώο (BVI Company Number) : 1974848 στις
εκπομπές έχει αναλάβει ο Δωροθέτης και είναι αποκλεστικά υπεύθυνος για τα
δωροθετικά επάθλα, την απόδοση στους νικητές εταιρεία «Lamon Trading Ltd.», που
εδρεύει στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους (British Virgin Islands), Τορτόλα (Tortola),
Road Town, Trident Champers, P.O. Box 146, με αριθμό καταχώρισης στο Μητρώο
(BVI Company Number) : 1974848 . Οι εταιρείες Το προσωπικό των εταιρειών, «WHITE
PRODUCTIONS M.I.K.E.» «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕ» και «ΣΤΑΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΕ» , A PRODUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ καθώς και η «LEXITEL»
δεν φέρουν καμία ευθύνη για την εύευση , απόδοση των δωροθετικών επάθλών στους
νικητές που θα γίνεται με το εξής τρόπο:
Η παράδοση των δωροθετικών/χορηγικών χρηματικών επάθλων γίνεται ως εξής:
Οι προστηθέντες του «ΔΩΡΟΘΕΤΗΣ» ενημερώνουν τηλεφωνικά τους νικητές των
χρηματικών επάθλων για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που πρέπει να
προσκομίσουν, ώστε να τους αποδοθούν τα χρηματικά έπαθλα.
Συγκεκριμένα, εντός (35) εργάσιμων ημερών από την προβολή της Εκπομπής, η
«Lamon» θα επιχειρεί τηλεφωνική επικοινωνία με τους νικητές σε τηλεφωνικό αριθμό,
που οι ίδιοι θα δώσουν, ώστε να τους ενημερώσει για τον τρόπο παραλαβής του
εκάστοτε επάθλου. Κατά την επικοινωνία αυτή θα ζητούνται από τους νικητές τα πλήρη
στοιχεία τους για την δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την
παράδοση των σχετικών επάθλων. Σε περίπτωση που κατά το χρονικό διάστημα των
είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την προβολή της Εκπομπής δεν έχει καταστεί
δυνατή η επικοινωνία με τους νικητές, αυτοί χάνουν το σχετικό έπαθλο.
Οι νικητές θα πρέπει εντός (3) ημερών από την ημερομηνία τηλεφωνικής ενημέρωσής
τους, να αποστείλουν στα γραφεία της «Lamon» (στη διεύθυνση που αναφέρεται
ανωτέρω στο παρόν), τα εξής δικαιολογητικά:
1. Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους,
από αστυνομικό τμήμα ή από ΚΕΠ
2. Επικυρωμένη (για το γνήσιο της υπογραφής) Υπεύθυνη Δήλωση από αστυνομικό
τμήμα ή από ΚΕΠ, ότι αποδέχονται το έπαθλο και τους Όρους & Προϋποθέσεις των
προωθητικών ενεργειών της εκπομπής, καθώς και το Α.Φ.Μ και τη Δ.Ο.Υ. στην οποία
ανήκουν.
3. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου του τραπεζικού τους λογαριασμού,
ώστε το χρηματικό έπαθλο να κατατεθεί στον εν λόγω τραπεζικό λογαριασμό εντός
(360) εργάσιμων ημερών από την στιγμή που παραλαμβάνει η «δωροθέτης» τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση ο φόρος που επιβάλλεται από το Ελληνικό Κράτος
με βάση τον νόμο 2961 / 2010 (Άρθρο 58 παράγραφος 1 περίπτωση ε & Άρθρο 60
παράγραφος 3) σε έπαθλα άνω των 1.000€ βαραίνει τον νικητή του επάθλου και είναι
20% .
Η παράδοση των χορηγικών/δωροθετικών επάθλων γίνεται ως εξής:
Οι προστηθέντες της «Lamon» ενημερώνουν τηλεφωνικά τους νικητές για τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά, που πρέπει να προσκομίσουν, ώστε να τους αποδοθούν
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τα χορηγικά/δωροθετικά έπαθλα.
Συγκεκριμένα, εντός (35) εργάσιμων ημερών από την προβολή της Εκπομπής, θα
επιχειρείται τηλεφωνική επικοινωνία με τους νικητές σε τηλεφωνικό αριθμό, που οι ίδιοι
θα δώσουν, ώστε να τους ενημερώσει για τον τρόπο παραλαβής του εκάστοτε
δώρου. Κατά την επικοινωνία αυτή θα ζητούνται από τους νικητές τα πλήρη στοιχεία
τους για την δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση των
χορηγικών/δωροθετικών (μη χρηματικών) επάθλων. Σε περίπτωση που κατά το
χρονικό διάστημα των (35) εργάσιμων ημερών από την προβολή της Εκπομπής δεν
έχει καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους νικητές, αυτοί χάνουν το εν λόγω μη
χρηματικό έπαθλο. Διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση ο φόρος που επιβάλλεται από
το Ελληνικό Κράτος με βάση τον νόμο 2961 / 2010 (Άρθρο 58 παράγραφος 1
περίπτωση ε & Άρθρο 60 παράγραφος 3) σε έπαθλα άνω των 1.000€ βαραίνει τον
νικητή του επάθλου και είναι 20%.
Κάθε νικητής μπορεί να ακυρωθεί:
1. Στην περίπτωση που δεν έχει αποστείλει (βάσει της ημερομηνίας της σφραγίδας του
ταχυδρομείου), εντός (3) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωση του, όλα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά
2. Στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον εκάστοτε νικητή στον
τηλεφωνικό αριθμό που ο ίδιος θα έχει δώσει στους προστηθέντες της Lamon, εντός
της προκαθορισμένης προθεσμίας των (35) εργάσιμων ημερών από την προβολή της
Εκπομπής, σύμφωνα με τους παρόντες όρους
3. Στην περίπτωση που αρνηθεί να καταβάλλει τον αναλογούντα υποχρεωτικό φόρο
σε έπαθλα άνω των 1.000 ευρώ, όπως ορίζεται από τον νομό 2961 / 2010 (Άρθρο 58
παράγραφος 1 περίπτωση ε & Άρθρο 60 παράγραφος 3) για να ολοκληρωθεί η
απόδοση του δώρου.
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω
όρων (ή των αλλαγών τους) και θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. Οποιαδήποτε διαφορά
προκύψει σε σχέση με τον συγκεκριμένο διαγωνισμό θα παραπέμπεται αποκλειστικά
στα Δικαστήρια των Αθηνών και θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο και για τα
δωροθετικά έπαθλα θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια των Αθηνών και
θα εφαρμόζεται το Κυπριακό Δίκαιο.
Κ. Λοιποί όροι
Τα δώρα είναι προσωποπαγή, αμεταβίβαστα, ανεκχώρητα και δεν ανταλλάσσονται
ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα.
Η LAMON TRADING LTD. δεν ευθύνεται για συμμετοχές που ενδεχομένως έχουν λάθος
στοιχεία.
Οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι κατά την Διάρκεια του Προγράμματος θα παραμένουν
αναρτημένοι και θα ενημερώνονται διαρκώς, στην ιστοσελίδα της LAMON TRADING
LTD. http://www.lamontradingltd.gr
Η LAMON TRADING LTD. διατηρεί το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να τροποποιεί μέρη
των παρόντων όρων συμμετοχής, με την κατάθεση νεότερου εγγράφου στην
ιστοσελίδα της LAMON TRADING LTD., http://www.lamontradingltd.gr,
απαλλασσόμενη από οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά, αφού πρώτα οι τροποποιήσεις
κατατεθούν σε Συμβολαιογράφο των Αθηνών.
Μετά την απόδοση των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της
http://www.lamontradingltd.gr. παύει να υφίσταται.
Η υλοποίηση του Προγράμματος απαιτεί τη δημιουργία αρχείου δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει τα ονόματα των
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Συμμετεχόντων, καθώς και τα λοιπά αναφερόμενα στο πλαίσιο των παρόντων όρων
στοιχεία.
Για αυτόν τον λόγο μόνη η δήλωση συμμετοχής σε οιαδήποτε κλήρωση στο πλαίσιο
του παρόντος, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης
συναίνεσης κάθε Συμμετέχοντα προς την LAMON TRADING LTD., προκειμένου να
καταχωρηθεί το ονοματεπώνυμό του (και τα τυχόν λοιπά στοιχεία του κατά τα
ανωτέρω αναφερόμενα) σε αρχείο που θα δημιουργηθεί (και τηρηθεί) από την LAMON
TRADING LTD., κατά την έννοια του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει, του Ν. 2774/1999 και τις
Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Σκοπός της εκ μέρους της LAMON TRADING LTD., τήρησης του αρχείου αυτού και
επεξεργασίας στοιχείων του είναι αποκλειστικά η διεξαγωγή και υλοποίηση των
Διαγωνισμών και η ταυτοποίηση των νικητών. Μετά την πάροδο τουλάχιστον δώδεκα
(12) μηνών από την προβολή της εκάστοτε Εκπομπής και υπό την προϋπόθεση της
προηγούμενης παράδοσης των δώρων στους νικητές, κατά τα οριζόμενα στους
παρόντες Αναλυτικούς Όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστραφούν.
Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης ή/και αντίρρησης στην
επεξεργασία των στοιχείων του από την LAMON TRADING LTD., (βάσει του άρθρου 12
και 13 του Ν. 2472/1997) επικοινωνώντας με την LAMON TRADING LTD, στo email
info@lamontradingltd.gr
Η LAMON TRADING LTD δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα προσωπικά αυτά δεδομένα
των συμμετεχόντων σε τρίτους, με εξαίρεση όσους ενδεχομένως συνεργαστούν μαζί
της/προστηθέντες της στο πλαίσιο διεξαγωγής των Προωθητικών Ενεργειών.
Κάθε συμμετέχων με την κλήση του τηλεφωνικού αριθμού και συμμετοχής του στο
διαγωνισμό θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους
διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Β. Περιγραφή Προωθητικής Ενέργειας της Εκπομπής- Τρόπος Συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι χρήστες υπηρεσιών κινητής και σταθερής
τηλεφωνίας και μόνο εφόσον βρίσκονται εντός της Ελλάδος και είναι άνω των 18 ετών,
με δικαιοπρακτική ικανότητα, ως ο Νόμος ορίζει. Για να θεωρηθεί ότι κάποιος δηλώνει
συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια των Εκπομπών (εφεξής «Συμμετέχων»), θα
πρέπει, κατά τη διάρκεια της εκάστοτε Εκπομπής, που προβάλλονται, κατ’ αρχήν, η
εκπομπή «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ» κάθε Σάββατο & Κυριακή και ώρα 13:15- 16:15 και η
εκπομπή «ΜΕΝΙΟΣ LIVE» από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρα 14:15- 16:15 από τον
τηλεοπτικό Σταθμό «α.Epsilon» ,
1.

Να στείλει μήνυμα στον αριθμό υψηλής χρέωσης 14650 (εφεξής «Υπηρεσία»),
με
πρόθεμα
Α
με χρέωση 2,99 ευρώ/sms (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) από κινητό
τηλέφωνο εντός Ελλάδος πλέον τέλους συνδρομητών κινητής 12%,15%,18%
ή 20% βάσει λογαριασμού, για να λάβει απαντητικό μήνυμα, όπου θα
ενημερωθεί
για:
α) την επιβεβαίωση συμμετοχής του στην Προωθητική Ενέργεια
β) τον μοναδικό κωδικό αριθμό, ο οποίος αντιστοιχεί σε μία (1) Δωροεπιταγή,
τεσσάρων (4) ΕΥΡΩ, από το www.instawin.gr
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2.

Να τηλεφωνήσει στον αριθμό υψηλής χρέωσης 14650 (εφεξής «Υπηρεσία»),
με χρέωση 2,99 ευρώ/κλήση (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) από κινητό
τηλέφωνο εντός Ελλάδος, πλέον τέλους συνδρομητών κινητής 12%,15%,18%
ή 20% βάσει λογαριασμού και 2,99 ευρώ/κλήση (συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α) από σταθερό τηλέφωνο εντός Ελλάδος, πλέον τέλους 5% σταθερής
τηλεφωνίας. Ειδικότερα, ο Συμμετέχων, που καλεί στον ως άνω τηλεφωνικό
αριθμό, συνδέεται με το αυτόματο σύστημα διαχείρισης κλήσεων του
Τεχνικού Παρόχου, όπου μέσω ηχητικού μηνύματος θα ενημερωθεί για:
α) την επιβεβαίωση συμμετοχής του στην Προωθητική Ενέργεια
β) τον μοναδικό κωδικό αριθμό, ο οποίος αντιστοιχεί σε μία (1) Δωροεπιταγή,
τεσσάρων(4) ΕΥΡΩ, από το www.instawin.gr

Στη συνέχεια ο Συμμετέχων θα δρομολογηθεί σε σύστημα τηλεφωνητή, όπου αυτόματα
καταχωρείται ο αριθμός του τηλέφωνου από το οποίο καλεί (εφόσον αυτός δεν είναι
απόρρητος) και ακολούθως, ο Συμμετέχων θα πρέπει να ηχογραφήσει το
ονοματεπώνυμό του, καθώς και τον τηλεφωνικό αριθμό από τον οποίο κάλεσε. Ο
συμμετέχων μπορεί να καλέσει περισσότερες από μία φορές για να δηλώσει
συμμετοχή.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 2111885511 με αστική
χρέωση από Δευτέρα έως Παρασκευή ώρες 10:00 – 18:00 για να παραλάβουν τον
κωδικό τους στην περίπτωση που τον έχασαν ή δεν τον σημείωσαν σωστά. Το
τηλεφωνικό σύστημα αποθηκεύει αυτόματα ηλεκτρονικά τις κλήσεις και τον κωδικό των
συμμετεχόντων για την ασφάλεια των συναλλαγών. Στην τηλεοπτική κάρτα που
εμφανίζονται οι αριθμοί του Τεχνικού Παρόχου, παρέχεται και η ανωτέρω τηλεφωνική
γραμμή υποστήριξης της υπηρεσίας, όπως προβλέπεται και από τους Κανονισμούς
της ΕΕΤΤ. Η χρήση της Δωροεπιταγής υπόκειται στους αναφερόμενους όρους
κατωτέρω, στο κεφάλαιο Ζ του παρόντος.
Τα στοιχεία όλων των Συμμετεχόντων (μέσω γραπτού μηνύματος και τηλεφωνικής
κλήσης) καταχωρούνται στο σχετικό Σύστημα του Τεχνικού Παρόχου και κατά τη
διάρκεια της Εκπομπής θα διεξάγεται από τους προστηθέντες της Δωροθέτης
ηλεκτρονική κλήρωση, στην βάση όλων των Συμμετεχόντων, με σκοπό:
α)την ανάδειξη ενός τυχερού, που θα κερδίσει το αναγγελλόμενο έπαθλο της εκάστοτε
εκπομπής και
β) την ανάδειξη των Συμμετεχόντων που θα κληθούν τηλεφωνικά από την δωροθέτης
κατά τη διάρκεια μετάδοσης της Εκπομπής, προκειμένου να λάβουν μέρος στις
Προωθητικές
Ενέργειες
της
εκάστοτε
εκπομπής.
Κατά τη λήξη διεξαγωγής οιασδήποτε Προωθητικής Ενέργειας κάθε Εκπομπής,
σταματάει και η δυνατότητα δήλωσης συμμετοχής σε αυτή, το δε τηλεφωνικό κέντρο
σταματάει να δέχεται δηλώσεις συμμετοχής.
Γ. Ενημέρωση νικητών
Η «Δωροθέτης» είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την καταβολή των χρηματικών, καθώς
και των χορηγικών/δωροθετικών επάθλων στους νικητές. Ρητά διευκρινίζεται ότι ο
Τεχνικός Πάροχος δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, ούτε σχετίζεται με τα χρηματικά ή
χορηγικά/δωροθετικά έπαθλα.
Η
παράδοση
των
χρηματικών
επάθλων
γίνεται
ως
εξής:
Οι προστηθέντες της «Δωροθέτης» ενημερώνουν τηλεφωνικά τους νικητές των
χρηματικών επάθλων για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που πρέπει να
προσκομίσουν,
ώστε
να
τους
αποδοθούν
τα
χρηματικά
έπαθλα.
Συγκεκριμένα, εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την προβολή της Εκπομπής, η
«δωροθέτης» θα επιχειρεί τηλεφωνική επικοινωνία με τους νικητές σε τηλεφωνικό
αριθμό, που οι ίδιοι θα δώσουν, ώστε να τους ενημερώσει για τον τρόπο παραλαβής
του εκάστοτε επάθλου. Κατά την επικοινωνία αυτή θα ζητούνται από τους νικητές τα
πλήρη στοιχεία τους για την δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την
παράδοση των σχετικών επάθλων. Σε περίπτωση που κατά το χρονικό διάστημα των

12

είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την προβολή της Εκπομπής δεν έχει καταστεί
δυνατή η επικοινωνία με τους νικητές, αυτοί χάνουν το σχετικό έπαθλο.
Οι νικητές θα πρέπει εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία τηλεφωνικής
ενημέρωσής τους, να αποστείλουν στα γραφεία της «Δωροθέτης» (στη διεύθυνση που
αναφέρεται
ανωτέρω
στο
παρόν),
τα
εξής
δικαιολογητικά:
1. Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους,
από
αστυνομικό
τμήμα
ή
από
ΚΕΠ
2. Επικυρωμένη (για το γνήσιο της υπογραφής) Υπεύθυνη Δήλωση από αστυνομικό
τμήμα ή από ΚΕΠ, ότι αποδέχονται το έπαθλο και τους Όρους & Προϋποθέσεις των
προωθητικών ενεργειών της εκπομπής, καθώς και το Α.Φ.Μ και τη Δ.Ο.Υ. στην οποία
ανήκουν.
3. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου του τραπεζικού τους λογαριασμού,
ώστε το χρηματικό έπαθλο να κατατεθεί στον εν λόγω τραπεζικό λογαριασμό εντός
εξήντα (60) εργάσιμων ημερών από την στιγμή που παραλαμβάνει η «δωροθέτης» τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση ο φόρος που επιβάλλεται από το Ελληνικό Κράτος
με βάση τον νόμο 2961 / 2010 (Άρθρο 58 παράγραφος 1 περίπτωση ε & Άρθρο 60
παράγραφος 3) σε έπαθλα άνω των 1.000€ βαραίνει τον νικητή του επάθλου και είναι
20% .
Η παράδοση των
χορηγικών/δωροθετικών
επάθλων
γίνεται
ως εξής:
Οι προστηθέντες της «Δωροθέτης» ενημερώνουν τηλεφωνικά τους νικητές για τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά, που πρέπει να προσκομίσουν, ώστε να τους αποδοθούν
τα
χορηγικά/δωροθετικά
έπαθλα.
Συγκεκριμένα, εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την προβολή της Εκπομπής,
θα επιχειρείται τηλεφωνική επικοινωνία με τους νικητές σε τηλεφωνικό αριθμό, που οι
ίδιοι θα δώσουν, ώστε να τους ενημερώσει για τον τρόπο παραλαβής του εκάστοτε
δώρου. Κατά την επικοινωνία αυτή θα ζητούνται από τους νικητές τα πλήρη στοιχεία
τους για την δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση των
χορηγικών/δωροθετικών (μη χρηματικών) επάθλων. Σε περίπτωση που κατά το
χρονικό διάστημα των τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την προβολή της
Εκπομπής δεν έχει καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους νικητές, αυτοί χάνουν το εν
λόγω μη χρηματικό έπαθλο. Διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση ο φόρος που
επιβάλλεται από το Ελληνικό Κράτος με βάση τον νόμο 2961 / 2010 (Άρθρο 58
παράγραφος 1 περίπτωση ε & Άρθρο 60 παράγραφος 3) σε έπαθλα άνω των 1.000€
βαραίνει τον νικητή του επάθλου και είναι 20%.
Δ. Ακύρωση νικητή
Κάθε
νικητής
μπορεί
να
ακυρωθεί:
1. Στην περίπτωση που δεν έχει αποστείλει (βάσει της ημερομηνίας της σφραγίδας του
ταχυδρομείου), εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωση του, όλα τα
απαιτούμενα
δικαιολογητικά
2. Στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον εκάστοτε νικητή στον
τηλεφωνικό αριθμό που ο ίδιος θα έχει δώσει στους προστηθέντες της Δωροθέτης,
εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας των είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την
προβολή
της
Εκπομπής,
σύμφωνα
με
τους
παρόντες
όρους
3. Στην περίπτωση που αρνηθεί να καταβάλλει τον αναλογούντα υποχρεωτικό φόρο
σε έπαθλα άνω των 1.000 ευρώ, όπως ορίζεται από τον νομό 2961 / 2010 (Άρθρο 58
παράγραφος 1 περίπτωση ε & Άρθρο 60 παράγραφος 3) για να ολοκληρωθεί η
απόδοση του δώρου.
Ε. Προσωπικά δεδομένα
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Ο Τεχνικός πάροχος διατηρεί αρχείο με τους συμμετέχοντες της προωθητικής
ενέργειας, αναγκαίο για την κλήρωση και επικοινωνία με τους νικητές. Τα ως άνω
στοιχεία διαφυλάσσονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των
προσωπικών δεδομένων και προστατεύονται με διάφορες τεχνικές μεθόδους, ώστε να
μην είναι επιτρεπτή η πρόσβαση τρίτων στα στοιχεία αυτά. Σε κάθε περίπτωση
οιοσδήποτε χρήστης έχει δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσει την διαγραφή των
στοιχείων του από το τηρούμενο αρχείο του Τεχνικού Παρόχου στο τηλέφωνο 210
6859474.
Η υλοποίηση του Προγράμματος απαιτεί τη δημιουργία αρχείου δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει τα ονόματα των
Συμμετεχόντων, καθώς και τα λοιπά αναφερόμενα στο πλαίσιο των παρόντων όρων
στοιχεία. Για αυτόν τον λόγο μόνη η δήλωση συμμετοχής σε οιαδήποτε κλήρωση στο
πλαίσιο του παρόντος, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη παροχή της ρητής και
ανεπιφύλακτης συναίνεσης κάθε Συμμετέχοντα προς τον Τεχνικό Πάροχο, προκειμένου
να καταχωρηθεί το ονοματεπώνυμό του (και τα τυχόν λοιπά στοιχεία του κατά τα
ανωτέρω αναφερόμενα) σε αρχείο που θα δημιουργηθεί (και τηρηθεί) από τον Τεχνικό
Πάροχο κατά την έννοια του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει, του Ν. 2774/1999 και τις
Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Σκοπός της εκ μέρους του Τεχνικού Παρόχου, τήρησης του αρχείου αυτού και
επεξεργασίας στοιχείων του είναι αποκλειστικά η διεξαγωγή και υλοποίηση των
Διαγωνισμών και η ταυτοποίηση των νικητών.
Μετά την πάροδο τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την προβολή της εκάστοτε Εκπομπής
και υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης παράδοσης των δώρων στους νικητές,
κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, τα σχετικά στοιχεία θα
καταστραφούν. Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης ή/και αντίρρησης
στην επεξεργασία των στοιχείων του από τον Τεχνικό Πάροχο (βάσει του άρθρου 12 και
13 του Ν. 2472/1997) επικοινωνώντας με την LEXITEL, στo τηλέφωνο 210 6859474. O
Τεχνικός Πάροχος δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα προσωπικά αυτά δεδομένα των
συμμετεχόντων σε τρίτους, με εξαίρεση όσους ενδεχομένως συνεργαστούν μαζί
της/προστηθέντες της στο πλαίσιο διεξαγωγής των Προωθητικών Ενεργειών.
Ζ. Χρήση Επάθλου Δωροεπιταγής
Προκειμένου ο Συμμετέχων να κάνει χρήση της Δωροεπιταγής, θα πρέπει να εισάγει το
μοναδικό κωδικό (ή κωδικούς σε περίπτωση περισσότερων τους ενός) στην
ηλεκτρονική σελίδα instawin.gr, εξαργυρώνοντάς τον σε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία
της επιλογής του. Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες
διαφόρων κατηγοριών, οι οποίες είναι χρήσιμες για το σύνολο των συμμετεχόντων στο
διαγωνισμό, δίνοντας τους τη δυνατότητα της επιλογής. Οι προσφερόμενες παροχές
(προϊόντα ή υπηρεσίες) στους συμμετέχοντες τηρούν τις γενικές αρχές και κανόνες
διεξαγωγής τυχερών παιγνίων και η αξία τους είναι πάντα μεγαλύτερη ή ίση του
κόστους συμμετοχής. Κάθε κωδικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία (1) φορά. Η
χορήγηση του κατά τα ως άνω κωδικού και η χρήση του από τον συμμετέχοντα είναι
ανεξάρτητη του εάν αυτός κληρωθεί ή όχι ως νικητής του επάθλου του διαγωνισμού. Η
Δωροεπιταγή δεν δύναται να εξαργυρωθεί σε χρήματα. Στην περίπτωση αγοράς
τελικής αξίας προϊόντων μικρότερης των (4) τεσσάρων ευρώ, δεν επιστρέφεται το
υπόλοιπο ποσό της Δωροεπιταγής σε χρήματα, ούτε πιστώνεται για τυχόν επόμενη
αγορά. Κάθε Συμμετέχων δύναται να αποκτήσει και χρησιμοποιήσει απεριόριστο
αριθμό Δωροεπιταγών. Οι Δωροεπιταγές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν
αθροιστικά για την αγορά ενός αντικειμένου. Η χρήση κάθε Δωροεπιταγής μπορεί να
γίνει αποκλειστικά και μόνο εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) μήνα από την
επομένη της ημέρας λήψης του σχετικού κωδικού, μετά δε το πέρας του διαστήματος
αυτού, ο κωδικός της ακυρώνεται και δεν ισχύει. Οι συμμετέχοντες έχουν την
δυνατότητα σε περίπτωση που διαμένουν σε απομακρυσμένες περιοχές να
προχωρήσουν στην εξαργύρωση της/των δωροεπιταγών μέσω του http://www
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instawin.gr και δίνεται η δυνατότητα αποστολής του αντικειμένου που επέλεξαν στον
χώρο τους μέσω μεταφορικής εταιρείας.
Η. Λοιποί όροι
Τα δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η
αντικατάστασή τους με άλλα. Η Δωροθέτης και ο Τεχνικός Πάροχος δεν ευθύνονται για
συμμετοχές
που
ενδεχομένως
έχουν
λάθος
στοιχεία.
Οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι κατά την Διάρκεια του Προγράμματος θα παραμένουν
αναρτημένοι
και
θα
ενημερώνονται
διαρκώς,
στην
ιστοσελίδα
http://www.apokaliptikalive.gr , www.menioslive.gr , lamontradingrltd.gr
Η «δωροθέτης» διατηρεί το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να τροποποιεί μέρη των
παρόντων όρων συμμετοχής, με την κατάθεση νεότερου εγγράφου στην ιστοσελίδα
του ανωτέρω τηλεοπτικού σταθμού, απαλλασσόμενη από οποιαδήποτε ευθύνη. Μετά
την απόδοση των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της
«δωροθέτης»
παύει
να
υφίσταται.
Το προσωπικό των εταιρειών, «WHITE PRODUCTIONS M.I.K.E.» «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΕ» και «ΣΤΑΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΕ» , καθώς και της «LEXITEL», οι σύζυγοι
καθώς και οι συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και δευτέρου βαθμού εξ’ αίματος δεν έχουν
δικαίωμα δήλωσης συμμετοχής στις προωθητικές ενέργειες της εκπομπής.
Θ. Τα δωροθετικά δώρα καθώς και Ευθύνη η εύρεση των δωροθετικών επάθλων τα
έχει αναλάβει η εταιρεία «Lamon Trading Ltd.», που εδρεύει στις Βρετανικές Παρθένες
Νήσους (British Virgin Islands), Τορτόλα (Tortola), Road Town, Trident Champers, P.O.
Box 146, με αριθμό καταχώρισης στο Μητρώο (BVI Company Number) : 1974848 στις
εκπομπές έχει αναλάβει ο Δωροθέτης και είναι αποκλεστικά υπεύθυνος για τα
δωροθετικά επάθλα, την απόδοση στους νικητές εταιρεία «Lamon Trading Ltd.», που
εδρεύει στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους (British Virgin Islands), Τορτόλα (Tortola),
Road Town, Trident Champers, P.O. Box 146, με αριθμό καταχώρισης στο Μητρώο
(BVI Company Number) : 1974848 . Οι εταιρείες Το προσωπικό των εταιρειών, «WHITE
PRODUCTIONS

M.I.K.E.»

«ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΑΕ»

και

«ΣΤΑΡ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΕ» , A PRODUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ καθώς και η «LEXITEL»
δεν φέρουν καμία ευθύνη για την εύευση , απόδοση των δωροθετικών επάθλών στους
νικητές που θα γίνεται με το εξής τρόπο:
Η παράδοση των δωροθετικών/χορηγικών χρηματικών επάθλων γίνεται ως εξής:
Οι προστηθέντες της «δωροθέτης» ενημερώνουν τηλεφωνικά τους νικητές των
χρηματικών επάθλων για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που πρέπει να
προσκομίσουν,
ώστε
να
τους
αποδοθούν
τα
χρηματικά
έπαθλα.
Συγκεκριμένα, εντός (35) εργάσιμων ημερών από την προβολή της Εκπομπής, η
«Lamon» θα επιχειρεί τηλεφωνική επικοινωνία με τους νικητές σε τηλεφωνικό αριθμό,
που οι ίδιοι θα δώσουν, ώστε να τους ενημερώσει για τον τρόπο παραλαβής του
εκάστοτε επάθλου. Κατά την επικοινωνία αυτή θα ζητούνται από τους νικητές τα πλήρη
στοιχεία τους για την δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την
παράδοση των σχετικών επάθλων. Σε περίπτωση που κατά το χρονικό διάστημα των
είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την προβολή της Εκπομπής δεν έχει καταστεί
δυνατή η επικοινωνία με τους νικητές, αυτοί χάνουν το σχετικό έπαθλο.
Οι νικητές θα πρέπει εντός (3) ημερών από την ημερομηνία τηλεφωνικής ενημέρωσής
τους, να αποστείλουν στα γραφεία της «Lamon» (στη διεύθυνση που αναφέρεται
ανωτέρω
στο
παρόν),
τα
εξής
δικαιολογητικά:
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1. Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους,
από
αστυνομικό
τμήμα
ή
από
ΚΕΠ
2. Επικυρωμένη (για το γνήσιο της υπογραφής) Υπεύθυνη Δήλωση από αστυνομικό
τμήμα ή από ΚΕΠ, ότι αποδέχονται το έπαθλο και τους Όρους & Προϋποθέσεις των
προωθητικών ενεργειών της εκπομπής, καθώς και το Α.Φ.Μ και τη Δ.Ο.Υ. στην οποία
ανήκουν.
3. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου του τραπεζικού τους λογαριασμού,
ώστε το χρηματικό έπαθλο να κατατεθεί στον εν λόγω τραπεζικό λογαριασμό εντός
(120) εργάσιμων ημερών από την στιγμή που παραλαμβάνει η «δωροθέτης» τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση ο φόρος που επιβάλλεται από το Ελληνικό Κράτος
με βάση τον νόμο 2961 / 2010 (Άρθρο 58 παράγραφος 1 περίπτωση ε & Άρθρο 60
παράγραφος 3) σε έπαθλα άνω των 1.000€ βαραίνει τον νικητή του επάθλου και είναι
20% .
Η παράδοση των
χορηγικών/δωροθετικών
επάθλων
γίνεται
ως εξής:
Οι προστηθέντες της «Lamon» ενημερώνουν τηλεφωνικά τους νικητές για τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά, που πρέπει να προσκομίσουν, ώστε να τους αποδοθούν
τα
χορηγικά/δωροθετικά
έπαθλα.
Συγκεκριμένα, εντός (35) εργάσιμων ημερών από την προβολή της Εκπομπής, θα
επιχειρείται τηλεφωνική επικοινωνία με τους νικητές σε τηλεφωνικό αριθμό, που οι ίδιοι
θα δώσουν, ώστε να τους ενημερώσει για τον τρόπο παραλαβής του εκάστοτε
δώρου. Κατά την επικοινωνία αυτή θα ζητούνται από τους νικητές τα πλήρη στοιχεία
τους για την δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση των
χορηγικών/δωροθετικών (μη χρηματικών) επάθλων. Σε περίπτωση που κατά το
χρονικό διάστημα των (35) εργάσιμων ημερών από την προβολή της Εκπομπής δεν
έχει καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους νικητές, αυτοί χάνουν το εν λόγω μη
χρηματικό έπαθλο. Διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση ο φόρος που επιβάλλεται από
το Ελληνικό Κράτος με βάση τον νόμο 2961 / 2010 (Άρθρο 58 παράγραφος 1
περίπτωση ε & Άρθρο 60 παράγραφος 3) σε έπαθλα άνω των 1.000€ βαραίνει τον
νικητή του επάθλου και είναι 20%.
Δ. Ακύρωση νικητή
Κάθε
νικητής
μπορεί
να
ακυρωθεί:
1. Στην περίπτωση που δεν έχει αποστείλει (βάσει της ημερομηνίας της σφραγίδας του
ταχυδρομείου), εντός (3) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωση του, όλα τα
απαιτούμενα
δικαιολογητικά
2. Στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον εκάστοτε νικητή στον
τηλεφωνικό αριθμό που ο ίδιος θα έχει δώσει στους προστηθέντες της Lamon, εντός
της προκαθορισμένης προθεσμίας των (35) εργάσιμων ημερών από την προβολή της
Εκπομπής,
σύμφωνα
με
τους
παρόντες
όρους
3. Στην περίπτωση που αρνηθεί να καταβάλλει τον αναλογούντα υποχρεωτικό φόρο
σε έπαθλα άνω των 1.000 ευρώ, όπως ορίζεται από τον νομό 2961 / 2010 (Άρθρο 58
παράγραφος 1 περίπτωση ε & Άρθρο 60 παράγραφος 3) για να ολοκληρωθεί η
απόδοση του δώρου.
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω
όρων (ή των αλλαγών τους) και θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. Οποιαδήποτε διαφορά
προκύψει σε σχέση με τον συγκεκριμένο διαγωνισμό θα παραπέμπεται αποκλειστικά
στα Δικαστήρια των Αθηνών και θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο και για τα
δωροθετικά έπαθλα θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια των Αθηνών και
θα εφαρμόζεται το Κυπριακό Δίκαιο
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Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής όπως και κάθε τυχόν μελλοντική τροποποίησή τους θα
κατατεθούν στην Συμβολαιογράφο Αθηνών κ. Βασιλική Παπαϊωάννου- Πουλιέζου,
κάτοικο Αθηνών, οδός Θεμιστοκλέους 23-25, Αθήνα, 10677 , τηλ. 2103848374
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