
Όροι συμμετοχής στη Κλήρωση για την Προωθητική Ενέργεια  

“ΟΔΗΓΕΙΣ & ΚΕΡΔΙΖΕΙΣ” 

 

 

Η διοργανώτρια εταιρεία με την επωνυμία «TAXIΒΕΑΤ LTD», η οποία έχει έδρα στην             

Αθήνα, στην οδό Σινά 11, ΤΚ 10680 διοργανώνει προωθητική ενέργεια κληρώσεων           

δώρων. 

ΑΡΘΡΟ 1: Δικαίωμα Συμμετοχής. Δικαίωμα συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια         

έχει κάθε συνεργαζόμενος με την εταιρεία οδηγός που συμμετείχε στο Πρόγραμμα των            

γιορτινών bonus “ΟΔΗΓΕΙΣ & ΚΕΡΔΙΖΕΙΣ” και κατατάχθηκε στους 500 πρώτους σε           

επίδοση οδηγούς κατά το διάστημα που ήταν ενεργή η συγκεκριμένη προωθητική           

ενέργεια. 

ΑΡΘΡΟ 2: Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας. Η Προωθητική Ενέργεια διεξήχθη          

κατά το χρονικό διάστημα από 24/12/2018 έως και 01/01/2019. 

ΑΡΘΡΟ 3: Τρόπος Συμμετοχής. Κατά τη διάρκεια της ενέργειας, συμπληρώνοντας τον           

απαιτούμενο αριθμό BEAT διαδρομών σε ημερήσια βάση, ο συνεργαζόμενος οδηγός          

κέρδιζε ημερήσιο χρηματικό bonus, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της          

εταιρείας https://beat-xmas.firebaseapp.com η οποία και κοινοποιήθηκε σε όλους τους         

συνεργαζόμενους οδηγούς. Το σύνολο των bonus πιστώθηκε στο ΒΕΑΤ λογαριασμό          

του κάθε οδηγούς με το τέλος του προγράμματος. Παράλληλα, ο τζίρος των διαδρομών             

κατά τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας μεταφράζεται σε συμμετοχές για την           

κλήρωση. Αν κατά την ολοκλήρωση της ενέργειας η βαθμολογία (μέσος όρος 100 πιο             

πρόσφατων βαθμολογημένων διαδρομών από μοναδικούς επιβάτες) είναι 4.8 και άνω,          

πολλαπλασιάζονται οι συμμετοχές του οδηγού με συντελεστή 1.2 ενώ για οδηγούς με            

βαθμολογία 4.9 και άνω οι συμμετοχές πολλαπλασιάζονται με συντελεστή 1.5. Τέλος,           

κατά τη διάρκεια των Super Ωρών, οι συμμετοχές μετράνε διπλές ή τριπλές, αναλόγως             

(Super Ώρες 2x, Super Ώρες 3x). Κάθε οδηγός δύναται να ενημερώνεται ανά πάσα             

στιγμή για των αριθμών των συμμετοχών που έχει συλλέξει μέσα από την ιστοσελίδα             

https://beat-xmas.firebaseapp.com. Οι συμμετοχές συγκεντρώθηκαν σύμφωνα με τους       
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όρους αυτούς εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος και δε δύναται να           

τροποποιηθούν.  

  

ΑΡΘΡΟ 4: Δώρα της Προωθητικής Ενέργειας. Από την κλήρωση που θα διεξαχθεί            

στο τέλος της Προωθητικής Ενέργειας, θα αναδειχθούν πέντε (5) νικητές που θα            

κερδίσουν από ένα από τα εξής δώρα: 

1. Πέντε (5) συσκευές: Tablet Samsung Galaxy Tab A10 Tablet 10.1" 32GB 4G            

Λευκό ή Tablet Samsung Galaxy Tab A10 Tablet 10.1" 32GB 4G Μαύρο 

Επιπλέον, ένας (1) νικητής θα κερδίσει: 

2. Ένα (1) ταξί αυτοκίνητο μάρκας Mercedes, μοντέλο Ε-Class 200D του 2019 

 

Οι 5 νικητές για τα δώρα της κατηγορίας (1) συμμετέχουν και στην κλήρωση του δώρου               

της κατηγορίας (2). 

 

Τα δώρα ορίζονται από τον Διοργανώτρια εταιρεία και δεν ανταλλάσσονται με           

χρηματικό αντίτιμο. Συγκεκριμένα για το δώρο 2 (αυτοκίνητο), ο νικητής υποχρεούται να            

το διατηρήσει ως ΕΙΧ (ταξί), το οποίο θα συνεργάζεται με την Διοργανώτρια για             

τουλάχιστον 12 μήνες από τη στιγμή της κυκλοφορίας του στην Ελλάδα.  

 

ΑΡΘΡΟ 5: Ανάδειξη – Ενημέρωση Νικητών. Οι νικητές της Προωθητικής Ενέργειας           

θα αναδειχθούν με κλήρωση την οποία έχει αναλάβει να διεκπεραιώσει η           

www.lotaria-sa.gr. Για το μεγάλο δώρο Mercedes Benz E-Class, η κλήρωση θα           

πραγματοποιηθεί με φυσική χειροκίνητη κληρωτίδα με αριθμημένα σφαιρίδια παρουσία         

συμβολαιογράφου, ενώ για την οικονομία του χρόνου, τα πέντε Samsung tablet θα            

απονεμειθούν μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης γεννήτριας τυχαίων αριθμών και με         

συριακό αριθμό 13255A410, πιστοποιημένη στον ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο (ΕΟΧ)         

και η οποία εξασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας.  
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Από τις δυο κληρώσεις θα αναδειχθούν έξι (6) νικητές που θα κερδίσουν ένα (1)              

αυτοκίνητο Mercedes E-Class και 5 Samsung Tablet. Τα τυχερά νούμερα θα           

ανακοινωθούν σε ειδική εκδήλωση η οποία θα λάβει χώρα στις 30/01/2019 και ώρα             

18:00 στο ΕLEON LOFT και θα αναρτηθούν στις ιστοσελιδες         

https://beat-xmas.firebaseapp.com και www.lotaria-sa.gr.  

 

ΑΡΘΡΟ 6: Παραλαβή των Δώρων. Οι vικητές θα παραλάβουν το δώρο από την             

διοργανώτρια ‘’TAXIBEAT’’. Συγκεκριμένα, οι συσκευές Samsung θα αποδοθούν στους         

νικητές την ημέρα της εκδήλωσης, αμέσως μετά το πέρας της κλήρωσης, ή κατόπιν             

συνεννόησης εφόσον ο νικητής απουσιάζει. Η παραλαβή του αυτοκινήτου θα γίνει           

κατόπιν συνεννόησης του νικητή με την TAXIBEAT, καθώς απαιτείται ειδική παραγγελία           

και ο χρόνος παράδοσης θα εξαρτηθεί από τους χρόνους παράδοσης της Mercedes            

Benz. Για την παραλαβή των δώρων είναι απαραίτητη η επίδειξη των συμμετοχών.  

  

ΑΡΘΡΟ 7: Δημοσιότητα. Οι συμμετέχοντες παρέχουν την συγκατάθεσή τους και          

εξουσιοδότηση στον Διοργανωτή για την προβολή της προωθητικής ενέργειας και των           

αποτελεσμάτων του μέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου, έντυπου & ηλεκτρονικού τύπου         

και διαδικτύου. Επίσης, οι Νικητές αποδέχονται ότι ο Διοργανωτής θα έχει το δικαίωμα             

να δημοσιεύσει φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό, περιλαμβανομένου του        

ονόματός τους, από την παράδοση των δώρων, μέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου,          

έντυπου & ηλεκτρονικού τύπου, Internet και μέσων κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς οι ίδιοι            

να δικαιούνται οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση. 

 

ΑΡΘΡΟ 8: Δημοσιότητα Όρων. Οι παρόντες όροι συμμετοχής θα είναι αναρτημένοι           

στην ιστοσελίδα της προωθητικής ενέργειας https://beat-xmas.firebaseapp.com και       

έχουν κατατεθεί σε συμβολαιογράφο κ. Αγάθη Κουτσοσπύρου συμβολαιογράφος        

Αθηνών.  
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ΑΡΘΡΟ 9: Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής δικαιούται να παρατείνει, να          

αναβάλει ή/και να ματαιώσει την Προωθητική Ενέργεια, καθώς επίσης και να           

τροποποιήσει οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένων των        

ημερομηνιών, της αντικατάστασης του Δώρου με άλλο ανάλογης αξίας, ως και της            

κληρώσεως) για οποιονδήποτε λόγο και κατά την απόλυτη κρίση του, ενημερώνοντας           

σχετικά μέσω ανακοίνωσης που θα αναρτάται στην ιστοσελίδα        

https://beat-xmas.firebaseapp.com της Προωθητικής Ενέργειας, με ημερομηνία ισχύος       

της ανάκλησης / τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ανακοίνωσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 10: Προσωπικά Δεδομένα. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης της Προωθητικής          

Ενέργειας, οι Συνεργάτες ενεργώντας ως βοηθοί εκπληρώσεως του Διοργανωτή και ο           

Διοργανωτής ως υπόχρεο πρόσωπο σύμφωνα με το νόμο περί προσωπικών          

δεδομένων, συλλέγουν από τους συμμετέχοντες τα στοιχεία που περιλαμβάνονται         

στους πόντους  που έκαστος από αυτούς διαθέτει. 

Με τη συμμετοχή τους στην Προωθητική Ενέργεια οι συμμετέχοντες συγκατατίθενται          

στην τήρηση και επεξεργασία (με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μεθόδων)           

των προσωπικών τους δεδομένων, όπως αυτά δηλώνονται από αυτούς τους ίδιους,           

από τον Διοργανωτή ή/και από άλλα τρίτα πρόσωπα, στα οποία τυχόν θα ανατεθεί εν              

όλω ή εν μέρει η εκτέλεση της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών, προς το σκοπό της               

διεξαγωγής της Προωθητικής Ενέργειας, της ανακήρυξης των Νικητών, της         

δημοσίευσης των αποτελεσμάτων και της παράδοσης των Δώρων.  

Η τήρηση των ανωτέρω αρχείων με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα            

γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει και              

τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.          

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων δεν θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν           

από τυχόν πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία κατ’ εντολή και για             

λογαριασμό του Διοργανωτή, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη των Νικητών και           

στην απόδοση των Δώρων σε αυτούς. Μετά την ολοκλήρωση της προωθητικής           
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ενέργειας και την παραλαβή των δώρων, τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με            

την προωθητική ενέργεια θα διαγραφούν.  

  

Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 2472/              

1997, όπως ισχύει, διατηρούν το δικαίωμα να γνωρίζουν εάν δεδομένα προσωπικού           

χαρακτήρα που τους αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας         

(δικαίωμα πρόσβασης), καθώς και το δικαίωμα να προβάλλουν οποτεδήποτε         

αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τους αφορούν (δικαίωμα          

αντίρρησης). Για την άσκηση των δικαιωμάτων τους θα απευθύνονται στον Διοργανωτή           

«TΑΧΙΒΕΑΤ». 

 

ΑΡΘΡΟ 11: Η εταιρεία TAXIBEAT διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές,           

εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να           

ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.           

Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων)         

από την εταιρεία παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική, τότε η εταιρεία έχει το             

δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από το Διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσει το             

δώρο. 

 

ΑΡΘΡΟ 12: Οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής βρίσκονται επίσης καθ’ όλη τη διάρκεια της             

προωθητικής ενέργειας στη σελίδα https://beat-xmas.firebaseapp.com. 

 

ΑΡΘΡΟ 13: Ο κάτοχος των συμμετοχών θα πρέπει να είναι άνω των δεκαοκτώ ετών              

(18). 

 

ΑΡΘΡΟ 14: Αποδοχή των Όρων. Οι παρόντες Όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο             

και κάθε τυχόν διαφορά που τυχόν προκύψει θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια             

των Αθηνών. Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια συνεπάγεται τη ρητή και           

ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων ως παρατίθενται ανωτέρω, ακόμη και αν           
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τροποποιηθούν μελλοντικώς σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα, παραιτουμένου του         

συμμετέχοντα από την προσβολή της εγκυρότητας των παρόντων ή μελλοντικώς          

τροποποιημένων Όρων και από την διεκδίκηση οιασδήποτε αποζημιώσεως εξ αυτής          

της αιτίας. 

  

 


