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ΌΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  

συμμετοχής στο Διαγωνισμό 18101 και nrg store με τίτλο:  

«CS Week 2021» 

 

1. Αντικείμενο Διαγωνισμού. 

1.1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «NRG SUPPLY AND TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, επί της συμβολής της 

Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 168 με την οδό Σοφοκλέους (Τ.Κ. 151 26), με Α.Φ.Μ. 998102480 

της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ (στο εξής η «Διοργανώτρια»), διοργανώνει διαγωνισμό, υπό τον 

τίτλο «CS Week 2021» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»).  

1.2. Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί (διαζευκτικά): (α) μέσω τηλεφωνικών κλήσεων από ή 

προς το επίσημο τηλεφωνικό κέντρο της Διοργανώτριας, ήτοι τον τηλεφωνικό αριθμό 18101 

(εφεξής το «Τηλεφωνικό Κέντρο») ή (β) μέσω συμπλήρωσης έντυπης φόρμας συμμετοχής 

στα καταστήματα που διατηρεί η Διοργανώτρια στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Κηφισίας 

αρ. 105 Α και Πανόρμου, στο Μαρούσι, επί της Λεωφόρου Κηφισίας 168 και Σοφοκλέους 

και στη Θεσσαλονίκη, στη συμβολή των οδών Τσιμισκή αριθμ. 17 και Ελευθ. Βενιζέλου 

αριθμ. 18  (εφεξής τα «Καταστήματα»).   

1.3. Με τους παρόντες ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής και ανάδειξης των 

νικητών στο Διαγωνισμό (στο εξής «Όροι»). 

 

2. Διάρκεια του Διαγωνισμού. 

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 

04/10/2021 και ώρα 00:01 έως και το Σάββατο 09/10/2021 και ώρα 23:59.  

 

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό.  

3.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει κάθε φυσικό πρόσωπο που (αθροιστικά): 

(α) έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του,  

(β) έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου,  

(γ) διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα και 
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(δ) δεν ανήκει στα εξαιρούμενα πρόσωπα της παραγράφου 3.2, 

3.2. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, οι 

σύζυγοι αυτών, καθώς και οι συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και δευτέρου βαθμού εξ 

αίματος ή εξ αγχιστείας, σε ευθεία ή πλάγια γραμμή. 

 

4. Τρόπος συμμετοχής στο Διαγωνισμό. 

4.1. Κατά τη διάρκεια ισχύος του Διαγωνισμού, έκαστο εκ των φυσικών προσώπων του Όρου 

3.1. που (διαζευκτικά): 

• διενεργήσει εξερχόμενη κλήση προς το Τηλεφωνικό Κέντρο, ή 

• δεχτεί εισερχόμενη κλήση από το Τηλεφωνικό Κέντρο, ή 

• επισκεφθεί τα Καταστήματα, κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας τους, 

θα έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με τα κατωτέρω 

αναφερόμενα. Ειδικότερα: 

 

(Α) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΚΛΗΣΗΣ. 

Έκαστο εκ των φυσικών προσώπων του Όρου 3.1. που (διαζευκτικά): (α) θα δεχθεί 

εισερχόμενη κλήση από το Τηλεφωνικό Κέντρο ή (β) θα διενεργήσει εξερχόμενη κλήση προς 

το Τηλεφωνικό Κέντρο, θα δύναται να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό, αφότου δηλώσει προς 

τον εκπρόσωπο της Διοργανώτριας τα στοιχεία του και δώσει στον εκπρόσωπο της 

Διοργανώτριας τη σχετική συγκατάθεσή του. Εάν το εν λόγω πρόσωπο δε δηλώσει ρητά τη 

συναίνεσή του να μετάσχει στο Διαγωνισμό υπό τους παρόντες Όρους, τότε δε θα δύναται 

να συμμετάσχει σε αυτόν. 

 

(Β)  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ. 

Έκαστο εκ των φυσικών προσώπων του Όρου 3.1. που επιθυμεί να συμμετάσχει στο 

Διαγωνισμό από τα Καταστήματα, θα πρέπει: (α) να μεταβεί σε αυτό, (β) να συμπληρώσει 

όλα τα πεδία που αφορούν στα στοιχεία του στην έντυπη φόρμα συμμετοχής και (γ) να 

θέσει στο τέλος των Όρων την υπογραφή του και την ημερομηνία υποβολής της φόρμας. 

Εάν (διαζευκτικά ή σωρευτικά): (ii) η φόρμα συμμετοχής δεν περιέχει όλα τα στοιχεία του 
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συμμετέχοντα, ή (ii) υποβάλλεται κατά παράβαση του Όρου 4.5, τότε δε θα καθίσταται 

δυνατή η συμμετοχή του ως άνω προσώπου στο Διαγωνισμό, μέσω της συγκεκριμένης 

φόρμας. 

4.2. Κάθε πρόσωπο που συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις του Όρου 3.1., μπορεί να 

συμμετάσχει στο Διαγωνισμό μέσω μόνο μίας συμμετοχής, ανεξάρτητα από: (α) τον 

αριθμό των εξερχομένων τηλεφωνικών κλήσεων που θα διενεργήσει προς το Τηλεφωνικό 

Κέντρο, ή (β) τον αριθμό των εισερχόμενων κλήσεων που τυχόν θα δεχτεί από το 

Τηλεφωνικό Κέντρο, ή (γ) από το πλήθος των φορμών συμμετοχής που θα υποβάλει στο 

Κατάστημα. 

4.3. Ως ημερομηνία συμμετοχής στο Διαγωνισμό, νοείται η ημερομηνία κατά την οποία ο 

συμμετέχων (διαζευκτικά): (α) είτε διενήργησε την πρώτη εξερχόμενη κλήση προς το 

Τηλεφωνικό Κέντρο, δίνοντας τη συγκατάθεσή του να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό, (β) 

είτε δέχτηκε την πρώτη εισερχόμενη κλήση από το Τηλεφωνικό Κέντρο και συναίνεσε να 

συμμετάσχει στο Διαγωνισμό, (γ) είτε συμπλήρωσε και υπέβαλε προσηκόντως στο 

Κατάστημα την πρώτη φόρμα συμμετοχής. 

4.4. Κατά τη λήξη του Διαγωνισμού, θα αθροιστούν όλα τα πρόσωπα που συμμετείχαν 

εγκύρως στο Διαγωνισμό κάθε μία ημερολογιακή ημέρα από τις έξι (6) συνολικά 

ημερολογιακές ημέρες ισχύος του Διαγωνισμού. 

4.5. Σε κάθε περίπτωση, κάθε συμμετέχων οφείλει να ενεργεί νόμιμα, σύμφωνα με την 

ελληνική εφαρμοστέα νομοθεσία, καθώς και να σέβεται τα κρατούντα χρηστά και 

συναλλακτικά ήθη. Εάν η Διοργανώτρια διαπιστώσει, με οποιονδήποτε τρόπο, ότι ένας ή 

περισσότεροι συμμετέχοντες παραβιάζουν τα οριζόμενα της παρούσας παραγράφου, τότε 

έχει το δικαίωμα να τον/τους αποκλείσει από το Διαγωνισμό.   

 

5. Τρόπος ανάδειξης νικητών Διαγωνισμού & Ενημέρωσης αυτών. 

5.1. Οι νικητές του Διαγωνισμού θα είναι τριάντα (30). Έπειτα από την ανάδειξη των τριάντα 

νικητών, η οποία θα πραγματοποιηθεί κατά τον τρόπο που περιγράφεται στον όρο 5.2 του 

παρόντος, θα αναδειχθούν δεκαπέντε (15) επιλαχόντες, οι οποίοι και θα αναπληρώσουν 

τους νικητές. Η σειρά ανάδειξης των επιλαχόντων θα αποτελεί τη σειρά προτεραιότητας με 
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την οποία εκείνοι θα κληθούν από τη Διοργανώτρια, σε περίπτωση που ένας ή περισσότεροι 

νικητές, για οποιονδήποτε λόγο, χάσουν το δικαίωμά τους στην απόκτηση δώρου. 

5.2. Η κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών και των επιλαχόντων θα διενεργηθεί την Τρίτη, 

12/10/2021 και ώρα 12:00, στα γραφεία της έδρας της Διοργανώτριας στο Μαρούσι Αττικής 

(Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 168 και Σοφοκλέους, ΤΚ 151 26), με τη χρήση ηλεκτρονικών 

αυτοματοποιημένων συστημάτων. Αρχικά θα κληρωθούν οι τριάντα (30) νικητές και στη 

συνέχεια οι δεκαπέντε (15) επιλαχόντες, έκαστος εκ των οποίων θα μπορεί να αναπληρώσει 

και τον αντίστοιχο νικητή. 

5.3. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν καταστεί δυνατή η διεξαγωγή της ως άνω 

κλήρωσης, η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να μεταβάλει την ημέρα και ώρα αυτής, 

κατόπιν προηγούμενης ανακοίνωσής της, μέσω σχετικής δημοσίευσης στις επίσημες 

σελίδες που διατηρεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Instagram, αντίστοιχα 

(https://www.instagram.com/nrg.gr/ και https://el-gr.facebook.com/nrgprovider). 

5.4. Μετά τη διεξαγωγή της κλήρωσης, η Διοργανώτρια θα ενημερώσει τηλεφωνικά καταρχήν 

τους νικητές του Διαγωνισμού, ώστε να συλλέξει τα απαραίτητα στοιχεία για την αποστολή 

των δώρων τους. Η συλλογή των προσωπικών δεδομένων των νικητών και των επιλαχόντων, 

θα πραγματοποιηθεί κατά τον τρόπο και υπό τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στον 

Όρο 8. 

 

6. Δώρα Διαγωνισμού. 

Έκαστο εκ των πρώτων δέκα ατόμων που θα κληρωθούν δικαιούται να λάβει ένα Smart Home 

Kit, ενώ έκαστο εκ των επόμενων είκοσι ατόμων που θα κληρωθούν δικαιούται να λάβει μία 

ταινία LED. 

 

7. Διαδικασία κατοχύρωσης και παραλαβής δώρων Διαγωνισμού. 

7.1. Μετά την ανάδειξη των νικητών (και των επιλαχόντων), η Διοργανώτρια θα έρθει σε 

τηλεφωνική επικοινωνία καταρχήν με τους νικητές, κατά τα αναφερόμενα στον όρο 5.4. 

https://www.instagram.com/nrg.gr/
https://el-gr.facebook.com/nrgprovider
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7.2. Σε κάθε περίπτωση, οι νικητές θα δύνανται να επικοινωνήσουν και οι ίδιοι με τη 

Διοργανώτρια τηλεφωνικά, στο τηλέφωνο 210 9606091, προκειμένου να κατοχυρώσουν το 

δώρο τους.  

7.3. Έκαστος  εκ των νικητών θα προσέλθει στα καταστήματα της Διοργανώτριας, στην Αθήνα ή 

στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να παραλάβει το δώρο του. Εφόσον ο νικητής δεν έχει τη 

δυνατότητα να προσέλθει στο Κατάστημα, τότε το δώρο θα αποστέλλεται ταχυδρομικώς 

στο νικητή που το δικαιούται και στη διεύθυνση που έχει εκείνος υποδείξει, με επιμέλεια 

και δαπάνες της Διοργανώτριας.  

7.4. Εάν κάποιος νικητής (διαζευκτικά):  

• δε συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό (ως αυτές 

περιγράφονται και εξειδικεύονται στον Όρο 3.1), ή 

• ανήκει στα εξαιρούμενα πρόσωπα του Όρου 3.2, ή 

• εάν (α) είτε δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του, κατά τους τρόπους που 

περιγράφονται ανωτέρω (Όροι 7.1. και 7.2, αντίστοιχα) είτε (β) εκείνος αρνηθεί να 

παραλάβει το δώρο του,  

τότε παύει να έχει δικαίωμα απόκτησης δώρου και η Διοργανώτρια δε θα φέρει ουδεμία 

σχετική ευθύνη. Αντίστοιχα, στη θέση του ως άνω νικητή θα καλείται ο αντίστοιχος 

επιλαχών (κατά τα προβλεπόμενα στον Όρο 5.1). Η Διοργανώτρια θα επικοινωνεί με τους 

επιλαχόντες με τον ίδιο τρόπο που επικοινώνησε και με τους νικητές (τηλεφωνικά).  

7.5. Εάν οι επιλαχόντες: (α) είτε δε συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο 

Διαγωνισμό (ως αυτές περιγράφονται στον Όρο 3.1), είτε (β) ανήκουν στα εξαιρούμενα 

πρόσωπα του Όρου 3.2,  είτε (γ) αδρανήσουν ή αρνηθούν να παραλάβουν το δώρο τους, με 

αποτέλεσμα ένα ή περισσότερα δώρα να καθίστανται αδιάθετα, τότε τα δώρα αυτά θα 

ακυρώνονται. 

 

8. Προσωπικά δεδομένα – Ρητή δήλωση συγκατάθεσης.  

8.1. Η συμμετοχή εκάστου ενδιαφερομένου στο Διαγωνισμό αποτελεί σαφή δήλωση 

συναίνεσης, κατά την έννοια του Κανονισμού Ε.Ε. 2016/679 (GDPR) και του ελληνικού 

νόμου 4624/2019, σχετικά με: (α) τη χρήση των προσωπικών του δεδομένων για τις ανάγκες 
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διεξαγωγής και δημοσιότητας του Διαγωνισμού, καθώς και (β) για σκοπούς ενημέρωσης και 

επικοινωνίας, σχετικά με το Διαγωνισμό.   

8.2. Εάν ένας ενδιαφερόμενος συμμετέχει στο Διαγωνισμό μόνο μέσω τηλεφωνικής κλήσης, 

τότε η Διοργανώτρια συλλέγει, με την συγκατάθεσή του: (α) το ονοματεπώνυμό του, (β) τον 

τηλεφωνικό του αριθμό ή/και το e-mail του, (γ) τη διεύθυνση κατοικίας ή εργασίας του, (δ) 

τον ΑΦΜ του. Εάν ένας ενδιαφερόμενος συμμετέχει στο Διαγωνισμό από το Κατάστημα, 

τότε η Διοργανώτρια συλλέγει, με τη συγκατάθεσή του: (α) το ονοματεπώνυμό του, (β) τον 

τηλεφωνικό του αριθμό ή/και το e-mail του, (γ) τη διεύθυνση κατοικίας ή εργασίας του, (δ) 

τον ΑΦΜ του, καθώς και (ε) την υπογραφή του, με σκοπό: 

• τη διεξαγωγή και δημοσιότητα του Διαγωνισμού και  

• την ενημέρωση και επικοινωνία, σχετικά με το Διαγωνισμό.  

8.3. Εφόσον ένας συμμετέχων κερδίσει το Διαγωνισμό, η Διοργανώτρια ενδέχεται να συλλέξει 

επιπλέον φωτογραφίες ή/και βίντεο, κατά το χρονικό σημείο παράδοσης/παραλαβής του 

δώρου του.  

8.4. Ειδικότερα, έκαστος συμμετέχων, αποδεχόμενος τους Όρους, παρέχει στη Διοργανώτρια τη 

ρητή, σαφή και με πλήρη επίγνωση συγκατάθεσή του, εάν αναδειχθεί νικητής, να 

χρησιμοποιήσει (η Διοργανώτρια) φωτογραφίες και βίντεο αυτού κατά το χρονικό σημείο 

παραλαβής του δώρου του, για διαφημιστικούς λόγους, ήτοι προκειμένου η Διοργανώτρια 

να τα δημοσιεύσει (ενδεικτικά) σε: περιοδικά, άρθρα εφημερίδων, διαφημιστικά φυλλάδια, 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης (πχ. δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού μέσω 

Facebook ή Instagram), καθώς και στον επίσημο ιστότοπό της (www.nrg.gr). Ο ως άνω 

συμμετέχων – νικητής, για την εκ μέρους της Διοργανώτριας χρήση των ως άνω δεδομένων, 

δε διατηρεί καμία απαίτηση ή αξίωση για καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή 

αποζημιώσεως. Η Διοργανώτρια διατηρεί τα δεδομένα αυτά μόνο για τους σκοπούς της 

συγκεκριμένης προωθητικής ενέργειας και μέχρι την ολοκλήρωση των σκοπών του 

Διαγωνισμού. 

8.5.  Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό είναι η 

Διοργανώτρια, ήτοι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «NRG SUPPLY AND TRADING  

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της 
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συμβολής της  Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 168 με την οδό Σοφοκλέους (Τ.Κ. 151 26, τηλ. 

2109606091, ηλ/κή διεύθυνση cs@nrg.gr).   

8.6. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων δε θα αποκαλυφθούν σε τρίτα πρόσωπα για 

άλλους, μη σχετικούς με το Διαγωνισμό σκοπούς. Θα διαβιβασθούν μόνο σε συνδεδεμένα 

με τη Διοργανώτρια πρόσωπα, τα οποία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της και ως 

εκτελούντες την επεξεργασία, παρέχουν τις εμπορικές, επαγγελματικές ή τεχνικές 

υπηρεσίες που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση του αναφερόμενου σκοπού και με τις 

ίδιες εξασφαλίσεις, ότι δηλαδή δε θα επεξεργαστούν τα δεδομένα των συμμετεχόντων, 

παρά μόνο κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας και σύμφωνα με το ισχύον 

εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο.  

8.7. Για περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς και για την άσκηση των δικαιωμάτων που 

απορρέουν από τα άρθρα 15-22 του ΓΚΠΔ  (π.χ. αίτημα πρόσβασης, τροποποίησης, 

εναντίωσης, διαγραφής των προσωπικών δεδομένων εκάστου συμμετέχοντα, ή ανάκλησης 

της συγκατάθεσής του για επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από τη 

Διοργανώτρια, η οποία θα έχει ενέργεια για το μέλλον), έκαστος ενδιαφερόμενος μπορεί: 

(α) να επικοινωνήσει με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων («ΥΠΔ») της Διοργανώτριας, 

στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: dataprotection@nrg.gr,  

(β) να υποβάλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.dpa.gr και, σε κάθε περίπτωση,  

(γ) να ενημερωθεί, σχετικά με την «Πολιτική Απορρήτου» της Διοργανώτριας, η οποία είναι 

δημοσιευμένη στον επίσημο ιστότοπό της, www.nrg.gr, στο πεδίο: 

https://www.nrg.gr/el/politiki-aporritou. 

 

9. Ανάκληση Διαγωνισμού – Τροποποίηση Όρων- Ευθύνη. 

9.1. Η Διοργανώτρια δικαιούται να ανακαλέσει το Διαγωνισμό ή να επεκτείνει το Διαγωνισμό ή 

να τροποποιήσει τους Όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού, 

των δώρων, των μηχανισμών επιλογής νικητών), οποτεδήποτε αυτή κρίνει σκόπιμο ή 

αναγκαίο, απαλλασσόμενη από οποιαδήποτε ευθύνη. 

mailto:dataprotection@nrg.gr
http://www.dpa.gr/
http://www.nrg.gr/
https://www.nrg.gr/el/politiki-aporritou
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9.2. Σε περίπτωση οποιασδήποτε τροποποίησης των Όρων, οι συμμετέχοντες θα ενημερώνονται 

άμεσα με συναλλακτικά πρόσφορο τρόπο, ενδεικτικώς και διαζευκτικώς, με δημοσίευση 

στον τύπο, ανάρτηση του τροποποιημένου κειμένου των Όρων στον ιστότοπο της 

Διοργανώτριας ή στη σελίδα της Διοργανώτριας στο Facebook ή/και στο Instagram, ή με 

αποστολή email στους συμμετέχοντες, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ 

τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.  

9.3. Δε δύναται να ζητηθεί η ανταλλαγή των δώρων με τη χρηματική τους αξία, ούτε δύναται να 

ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα. Η Διοργανώτρια δε φέρει καμία άλλη ευθύνη ή 

οιαδήποτε υποχρέωση αποζημίωσης από το Διαγωνισμό προς τους συμμετέχοντες ή 

οποιονδήποτε τρίτο, πέραν της αποστολής των δώρων στους νικητές, εάν κι εφόσον οι 

συγκεκριμένοι πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τους Όρους.   

9.4. Η Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη σχετική με καθυστερήσεις, αλλαγές, αδυναμία 

απονομής των δώρων, εξαιτίας τοπικών αργιών και εορτών ή άλλων συνθηκών που 

εμποδίζουν την απονομή ή την κάρπωση των δώρων, ή λόγω περιστατικών ανωτέρας βίας, 

ή για κάθε άλλο λόγο που βρίσκεται εκτός του ελέγχου της. 

9.5. Η Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την παράδοση των δώρων, καθώς και 

για οποιαδήποτε σωματική ή άλλου είδους βλάβη προκληθεί στους νικητές ή σε 

οποιονδήποτε άλλο από την χρήση των δώρων. Κάθε επιπλέον έξοδο πέραν αυτών που 

ορίζονται από τον Διαγωνισμό και συμπεριλαμβάνονται στην ανωτέρω περιγραφή των 

δώρων, βαραίνει αποκλειστικά το νικητή και σε καμία περίπτωση τη Διοργανώτρια. 

 

10. Δημοσιότητα. 

Οι Όροι έχουν αναρτηθεί στον επίσημο ιστότοπο της Διοργανώτριας: www.nrg.gr  

 

11. Δωσιδικία. 

Οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό και τους όρους συμμετοχής σε αυτόν, 

επιλύεται από τα δικαστήρια των Αθηνών, ενώ ως εφαρμοστέο δίκαιο ορίζεται το ελληνικό.  

 

12. Αποδοχή των όρων.  

http://www.nrg.gr/
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Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή 

του συνόλου των Όρων, παραιτούμενου εκάστου συμμετέχοντος από την προσβολή της 

εγκυρότητας των Όρων του Διαγωνισμού και από τη διεκδίκηση οποιασδήποτε αποζημιώσεως 

με αφορμή ή εξαιτίας αυτού. 

 

Μαρούσι Αττικής, 04/10/2021 


