
ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν 

δικαιοπρακτική ικανότητα. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι συμμετέχοντες προβούν σε ολες τις παραπάνω ενέργειες. 

Δικαίωμα συμμετοχής στον ως άνω Διαγωνισμό έχουν  φυσικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα, 

ανεξάρτητα από εθνικότητα, φύλο και επάγγελμα. 

Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν κανει like στην φωτογραφία και follow στην σελίδα μας. 

Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα συμμέτοχης πάνω από ένα (1) comment αλλά με διαφορετικά tag. 

 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Από το διαγωνισμό εξαιρούνται τα στελέχη και οι υπάλληλοι/εργαζόμενοι της εταιρείας «FOODELCO MON. IKE. », 

καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω φυσικών προσώπων εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τον 

δεύτερο (β) βαθμό. 

Οι νικητές εάν δεν απαντήσουν στην τηλεφωνική επικοινωνία ώστε να μας ενημερώσουν για τα πλήρη στοιχεία 

επικοινωνίας τους (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση & Τ.Κ.) εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή τους ή 

την απόπειρα επικοινωνίας μαζί τους ή διαπιστωθεί ότι δεν συνέτρεχαν οι κατάλληλες προϋποθέσεις συμμετοχής 

τους, χάνουν το σχετικό δικαίωμα, οπότε και η άνω εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στους 

νικητές. 

 

ΔΩΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Τα δώρα που κληρώνονται στον Διαγωνισμό ορίζονται ως εξής: δέκα(10) νικητές θα παραλάβουν  μια συσκευασία που θα 

περιέχει   Επτά (7) Συσκευασίες Δυο (2) Τεμαχίων Beyond Meat Burger,μια Συσκευασία Δέκα (10) Τεμαχίων Beyond Meat 

Sausage και Διαφημιστικό Υλικό Της Διοργανώτριας. 

Τα προιοντα είναι κατεψυγμένα. 

 

ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΔΩΡΩΝ 

Σε περίπτωση οπου ο νικητής βρίσκεται σε απομακρυσμένη περιοχή στην Ελλαδα , οπου δεν εχει πρόσβαση 

συνεργαζόμενο πρακτορείο με την διοργανώτρια θα πρέπει να παραλάβει ο ίδιος από το κοντινότερο σημείο 

παραλαβής της περιοχής του. Σε αντίθετη περίπτωση μη δυνατότητας παραλαβής από τον νικητή ακυρώνεται η 

συμμετοχή και προβαίνει η διοργανώτρια σε κλήρωση νέου αναπληρωματικού νικητή. 

Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για 

χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από τους Διοργανωτές ως υπεύθυνους 

για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη μέσων και για διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία της 

κλήρωσης. 

 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από  20/04/2020 έως 27/04/2020 πανελλαδικά και θα διέπετε από τους παρόντες όρους 

και προϋποθέσεις, εκτός αν η Διοργανώτρια αποφασίσει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να τροποποιήσει 

τις ανωτέρω ημερομηνίες έναρξης και λήξεως αυτού, προβαίνοντας σε σχετική γνωστοποίηση προς το καταναλωτικό 

κοινό με κάθε πρόσφορο μέσο. 

Με την συμμετοχή σας αποδέχεστε ρητά τους ορούς του διαγωνισμού. 

 

ΟΡΟΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 

Η κλήρωση θα διεξαχθεί την 02/05/2020 και οι νικητές θα ανακοινωθούν στις επίσημες σελίδες της 

Beyondmeatdistributiongr ιδιοκτησία της Διοργανώτριας εταιρείας ,στο Instagram. 

Με την συμμετοχή του ο χρήστης επιβεβαιώνει και αποδέχεται την δημοσιά ανάρτηση του ονόματος( του ως νικητής 

στις επίσημες σελίδες της διοργανώτριας. 

 

 

 


