
                                                                

Όροι διαγωνιζμού ενέργειας LOTARIA ” SHOP & WIN ” 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο: 
τον διαγωνιςμό που διοργανώνει θ εταιρία ΛΟΣΑΡΙΑ ΑΕ, θ οποία  εδρεφει επί τθσ οδοφ 
Θεμιςτοκλζουσ 42 ςτον Άλιμο Αττικισ, ςε ςυνεργαςία με τθν «ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΑΕ», θ οποία 
εδρεφει ςτο Ηράκλειο Κριτθσ (εφεξισ θ ωσ «ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ»), μποροφν να λάβουν μζροσ 
όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι τθσ Ελλάδοσ (μόνο τα φυςικά πρόςωπα) που ζχουν πλιρθ 
δικαιοπρακτικι ικανότθτα. Οι διοργανώτριεσ εταιρίεσ ςυμμετζχουν ωσ εξισ: Η εταιρία 
ΛΟΣΑΡΙΑ ΑΕ διεξάγει τθν θλεκτρονικι κλιρωςθ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, ενώ θ 
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ, α) διακζτει τα δώρα του διαγωνιςμοφ που κα αποδοκοφν ςτουσ νικθτζσ, β) 
διακζτει τα καταςτιματα λιανικισ όπου κα πραγματοποιθκοφν οι αγορζσ των επιλεγμζνων 
προϊόντων και γ) παραδίδει τα δώρα ςτουσ τυχεροφσ. Για το διαγωνιςμό “SHOP & WIN”, 
ζχουν εκδοκεί 1000 τυχερά κουπόνια αρικμθμζνα και με ςιμανςθ barcode. Η ςυμμετοχι 
ςτο διαγωνιςμό  απαιτεί αγορά προϊόντων. 

ΑΡΘΡΟ 2ο: 
ΣΡΟΠΟ ΤΜΜΕΣΟΧΗ: O πελάτθσ πραγματοποιώντασ αγορζσ 40€ από όλα τα προϊόντα 
λαμβάνει μια ςυμμετοχι για το παιχνίδι. O πελάτθσ ςκανάρει το barcode του δελτίου 
ςυμμετοχισ ςτο μθχάνθμα Shop & Win και εάν είναι ζνασ από τουσ τυχεροφσ, λαμβάνει ζνα 
κουπόνι δώρου που κα εκτυπώςει το μθχάνθμα. Παραδίδει το κουπόνι ςτθν υποδοχι και 
παραλαμβάνει το δώρο του. 

ΑΡΘΡΟ 3ο: 
Σα τυχερά κουπόνια Θα κλθρωκοφν με θλεκτρονικι κλιρωςθ που κα διοργανώςει θ 
εταιρεία ΛΟΣΑΡΙΑ ΑΕ επί τθσ οδοφ Θεμιςτοκλζουσ 42 ςτον Άλιμο Αττικισ, με γεννιτρια 
τυχαίων αρικμών και με ςειριακό αρικμό 13255Α410, αδιαμφιςβθτιτωσ πιςτοποιθμζνθ 
ςτον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), ςτθν οποία και κα ειςαχκοφν, ωσ αρικμοί 
ςυμμετζχοντεσ ςτθν κλιρωςθ, οι αρικμοί barcode που ζχουν εκδοκεί, τα παρακάτω ΔΩΡΑ:  

 Κρηηικοθοσρνιές Χαλκιαδάκη 400γρ 
 Πορηοκαλάδα ΦΗΜΗ 6άδα 330mlΚ 

 Λαμπάδα 
 Μπύρα ΕΖΑ Pils Hellas 6άδα 330ml 
 Δωροεπιηαγές Γεύζεις Κρήηης 5€ 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο: 
Ο κάτοχοσ του τυχεροφ barcode  για να πλθροφορθκεί εάν κζρδιςε κάποιο από τα δώρα 
του διαγωνιςμοφ, πρζπει να ςκανάρει το τυχερό barcode  ςυμμετοχισ του ςτον ειδικά 
διαμορφωμζνο χώρο τθσ ΛΟΣΑΡΙΑ ΑΕ, να ελζγξει θλεκτρονικώσ το barcode του κουπονιοφ 
ςτο μθχάνθμα για να δει εάν κερδίηει. Εάν το τυχερό barcode  κερδίηει κάποιο από τα δώρα 
αυτομάτωσ εκτυπώνετε από το μθχάνθμα το κουπόνι που αναγράφει το δώρο , ο τυχερόσ 
παραδίδει το κουπόνι  ςτθν υποδοχι του καταςτιματοσ και παραλαμβάνει αμζςωσ το 
αντίςτοιχο δώρο που ζχει κερδίςει. Σα δώρα είναι προςωπικά και δεν ανταλλάςςονται με 
χριματα. ε περίπτωςθ απώλειασ του λαχνοφ, δεν μπορεί με κανζναν άλλο τρόπο να 
παραλθφκεί το δώρο. 

ΑΡΘΡΟ 6ο: 
Κάκε τυχερό κουπόνι , ιςχφει μόνο για τθν θμζρα τθσ κλιρωςθσ και ςε καμία περίπτωςθ 
δεν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ι να εξαργυρωκεί άλλθ μζρα πζραν αυτισ που αναγράφετε 
επάνω ςτο τυχερό κουπόνι. 



                                                                

ΑΡΘΡΟ 7ο: 
Η ςυμμετοχι ςτθν κλιρωςθ προχποκζτει τθν ανεπιφφλακτθ αποδοχι των όρων και 
προχποκζςεων, των αναφερόμενων ςε όλα τα άρκρα τθσ παροφςθσ. Οι διοργανώτριεσ 
εταιρείεσ  διατθροφν το δικαίωμα καταγραφισ και δθμοςίευςθσ οπτικοακουςτικοφ υλικοφ 
από τθν κλιρωςθ και τθν παράδοςθ του δώρου για διαφθμιςτικοφσ ςκοποφσ. 

ΑΡΘΡΟ 8ο: 
Οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να είναι άνω των δεκαοκτώ ετών (18). 

ΑΡΘΡΟ 9ο: 
Οι διοργανώτριεσ εταιρείεσ διατθροφν το δικαίωμα να ανακαλζςουν εγκαίρωσ και με 
ανακοίνωςι τουσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ εταιρείασ Lotaria S.A ( www.lotaria-sa.gr ) και τθσ 
εταιρίασ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΑΕ ( www.xalkiadakis.gr )τθν διεξαγωγι και τθν κλιρωςθ του 
διαγωνιςμοφ ι να μεταβάλλουν εγκαίρωσ και αηθμίωσ οποιονδιποτε όρο αυτισ, κατά τθν 
εφλογθ κρίςθ τθσ και εφόςον αυτό απαιτθκεί. 

ΑΡΘΡΟ 10ο: 
Οι παρόντεσ όροι διεξαγωγισ διζπονται από το ελλθνικό δίκαιο και πάςα διαφορά ςχετικά 
με τον διαγωνιςμό επιλφεται από τα αρμόδια δικαςτιρια τθσ πόλθσ του Πειραιά. 

ΑΡΘΡΟ 11ο: 
ε περίπτωςθ απώλειασ ι καταςτροφισ ι βλάβθσ ι κλοπισ του δώρου κατόπιν τθσ 
παραλαβισ του για οποιαδιποτε αιτία ι λόγο, ουδεμία ευκφνθ φζρουν οι Διοργανώτριεσ 
εταιρείεσ. 

ΑΡΘΡΟ 12ο: 
Διευκρινίηεται πωσ κάκε ζξοδο και μετακίνθςθ - μεταφορά που απαιτείται για τθν 
παραλαβι και χριςθ του δώρου βαρφνει αποκλειςτικά και μόνον τουσ νικθτζσ. 

ΑΡΘΡΟ 13ο: 
Σα δώρα είναι προςωπικά και δεν ανταλλάςςονται με χριματα ι άλλα αντικατάςτατα, δεν 
εκχωροφνται ςε τρίτουσ, οφτε αντικακίςτανται. 

ΑΡΘΡΟ 14ο: 
Σο προςωπικό των εταιρειών «ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ Α.Ε» και «ΛΟΣΑΡΙΑ A.E», δεν ζχουν δικαίωμα 
διλωςθσ ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό “Shop & Win”. 

ΑΡΘΡΟ 15ο: 
Οι διοργανώτριεσ εταιρείεσ ΛΟΣΑΡΙΑ ΑΕ και ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΑΕ  δικαιοφνται να τροποποιοφν 
τουσ όρουσ του Διαγωνιςμοφ, να ςυντομεφουν ι να παρατείνουν οποιαδιποτε προκεςμία 
ι διάρκεια αυτοφ, να ματαιώςουν ι αναβάλουν το Διαγωνιςμό με ςχετικι ανακοίνωςθ 
ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα ςε εφλογο χρόνο. Κάκε τζτοια μεταβολι κα είναι δεςμευτικι για 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οι οποίοι δεν αποκτοφν εκ του λόγου αυτοφ κανζνα δικαίωμα για 
αποηθμίωςθ ι οποιαδιποτε άλλθ αξίωςθ ζναντι των Διοργανώτριων εταιρειών. 

ΑΡΘΡΟ 16ο: 
Οι διοργανώτριεσ εταιρείεσ ΛΟΣΑΡΙΑ ΑΕ και ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΑΕ δεν φζρουν ευκφνεσ για 
τυχόν τυπογραφικά λάκθ. Επίςθσ, οι διοργανώτριεσ εταιρείεσ δεν φζρουν καμία ευκφνθ, αν 
για λόγουσ αναγόμενουσ ςε περιςτατικό που ςυνιςτά ανωτζρα βία (ενδεικτικά λόγω 
φυςικών καταςτροφών, απεργίασ, πολζμου, τρομοκρατικών ενεργειών ι απειλών για 
τρομοκρατικι ενζργεια, ατυχθμάτων, πυρκαγιών, πλθμμφρων ι άλλων φυςικών 
καταςτροφών, απεργιών ι κοινωνικών ταραχών κλπ), ι ακόμθ και για τθν αδυναμία 
μετάδοςθσ μζςο internet των τυχερών κουπονιών ςτο κατάςτθμα που ςυμμετζχει, δεν 
μποροφν να εκτελζςουν τισ υποχρεώςεισ που απορρζουν από το παρόν και απαλλάςςονται 
ςφμμετρα και αηθμίωσ των εκατζρωκεν υποχρεώςεων τουσ. 

http://www.lotaria-sa.gr/
http://www.xalkiadakis.gr/


                                                                

ΑΡΘΡΟ 17ο: 
Οι εταιρείεσ Lotaria S.A και ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΑΕ διατθροφν τθν ευχζρεια να ακυρώνουν 
ςυμμετοχζσ, εφόςον δεν πλθροφν τουσ όρουσ του παρόντοσ. Οι ςυμμετζχοντεσ οφείλουν να 
ενεργοφν νόμιμα και μζςα ςτα πλαίςια των χρθςτών και ςυναλλακτικών θκών. 
Οποιαδιποτε ενζργεια ι ςυμπεριφορά κάποιου ςυμμετζχοντοσ κρικεί (βάςει ενδείξεων) 
από τθν εταιρεία παράνομθ ι καταχρθςτικι ι αντιςυμβατικι (μθ φζρουςα , αυτι ιτοι θ 
εταιρεία, το βάροσ τθσ αποδείξεωσ), τότε θ εταιρεία ζχει το δικαίωμα να τον αποκλείςει 
τελείωσ από το Διαγωνιςμό, ακόμθ και να ακυρώςει το δώρο. 

ΑΡΘΡΟ 18ο: 
Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο Διαγωνιςμό παρζχουν τθ ςυγκατάκεςι τουσ και εξουςιοδότθςθ ςτισ 
διοργανώτριεσ εταιρείεσ για τθν προβολι του διαγωνιςμοφ και των αποτελεςμάτων του 
μζςω ραδιοφώνου, κακώσ και μζςω του ζντυπου και θλεκτρονικοφ τφπου ι και του 
INTERNET. Ζτςι, οι διοργανώτριεσ εταιρείεσ επιφυλάςςουν για τον εαυτό τουσ το δικαίωμα 
να χρθςιμοποιιςουν και δθμοςιεφςουν οποιοδιποτε ειδθςεογραφικό ςτοιχείο ςχετικό τθν 
κλιρωςθ για διαφθμιςτικοφσ ςκοποφσ, κακώσ και να προβοφν ςε χριςθ του ονόματοσ και 
τθσ εικόνασ των ςυμμετεχόντων χωρίσ προθγοφμενθ ςυνεννόθςθ μαηί τουσ και χωρίσ 
οποιαδιποτε οικονομικι ι άλλθ απαίτθςθ από μζρουσ τουσ, για το διάςτθμα ενόσ (1) ζτουσ 
από τθν διεξαγωγι τθσ κλιρωςθσ, θ δε ςυμμετοχι κακενόσ ςτον παρόντα Διαγωνιςμό ζχει 
αυτομάτωσ και τθν προσ τοφτο ςυναίνεςθ. 

ΑΡΘΡΟ 19ο: 
Οι αναλυτικοί όροι ςυμμετοχισ κα βρίςκονται επίςθσ κακ’ όλθ τθ Διάρκεια του 
Διαγωνιςμοφ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ εταιρείασ ΛΟΣΑΡΙΑ ΑΕ www.lotaria-sa.gr και τθσ εταιρίασ 
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΑΕ ( www.xalkiadakis.gr ) , και ςτο κατάςτθμα/καταςτιματα ςυμμετοχισ ενώ 
το κοινό για οποιαδιποτε επιπλζον μορφι πλθροφορίασ για το διαγωνιςμό μπορεί να 
καλζςει ςτθν γραμμι εξυπθρζτθςθσ 2810 824140 ι να επικοινωνιςει με θλεκτρονικό 
ταχυδρομείο ςτο info@xalkiadakis.gr  

 

 

http://www.lotaria-sa.gr/
http://www.xalkiadakis.gr/

