
Κουμπί «ΥΠΟΒΟΛΗ» 
□ *Με τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό, επιβεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει και αποδέχεστε τους παρόντες όρους και τις 
προϋποθέσεις 
□ *Επιβεβαιώνω ότι είμαι άνω των 18 ετών και συναινώ στη χρήση των προσωπικών μου δεδομένων από την Epson, την 
υπεύθυνη προωθητικής ενέργειας, και την Typeform, την εταιρεία φιλοξενίας της έρευνας, για τη χορήγηση αυτής της 
έρευνας και του διαγωνισμού.    
 
*Πρέπει να επιλεγεί για να μπορείτε να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό. 
 
Όροι και προϋποθέσεις 

 
Η κλήρωση 

1. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό ξεκινάει στις 25 Σεπτεμβρίου 2017 και ολοκληρώνεται στις 23  Οκτωβρίου 2017 

(20:00 GMT+4). Η κλήρωση θα διεξαχθεί ψηφιακά.  

 

 Για να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό, πρέπει να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο που θα βρείτε σε 

αυτόν το σύνδεσμο https://itsyourchoice.typeform.com/to/c7gi0l και να απαντήσετε βάσει των 

γνώσεων και των δυνατοτήτων  σας στην ερώτηση «Ποιά τεχνολογική τάση πιστεύετε ότι θα επηρεάσει 

περισσότερο την αγοράτα επόμενα 10 χρόνια;»  

 

α. Για την Ολλανδία, τη Νορβηγία, τη Φιλανδία και τη Σλοβακία ένας νικητής θα επιλεγεί τυχαία στη 1 

Νοεμβρίου 2017 για κάθε χώρα, με βάση τις συμμετοχές που προέκυψαν από κάθε χώρα, κατά τη 

διάρκεια της προωθητικής περιόδου που αναφέρεται παραπάνω στην παράγραφο 1. 

 

β. Για τη Δανία, το Βέλγιο, τη Σουηδία, την Πολωνία, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία, την Ελλάδα και την 

Τσεχία, θα επιλεγεί ένας νικητής από κάθε χώρα με βάση την καλύτερη απάντηση που δόθηκε στην 

ερώτηση που έθεσε η Epson στους συμμετέχοντες από κάθε χώρα, κατά τη διάρκεια της προωθητικής 

περιόδου που αναφέρεται παραπάνω στην παράγραφο 1. 

 
2. Αν δεν ολοκληρωθεί η επικοινωνία με έναν νικητή ή το έπαθλο επιστραφεί ως μη παραδοτέο, ο νικητής χάνει 

όλα τα δικαιώματα ή/ και το έπαθλο. 

 
3. Θα έρθουμε σε επαφή με το νικητή μέσω της διεύθυνσης email που έχει δοθεί από τον ίδιο κατά τη συμμετοχή 

του στο διαγωνισμό. Αν δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με το νικητή μετά από 3 προσπάθειες του υπεύθυνου 

προωθητικής ενέργειας, εντός 7 ημερών, ή αν ο νικητής αποκλειστεί από το διαγωνισμό για οποιονδήποτε άλλο 

λόγο, ο Υπεύθυνος της προωθητικής ενέργειας θα απονείμει το αντίστοιχο έπαθλο σε έναν επιλαχόντα νικητή 

που επιλέχθηκε με τον ίδιο τρόπο. Θα αναδειχθούν μόνο τρεις (3) επιλαχόντες νικητές, και εφόσον δεν καταστεί 

δυνατή η επικοινωνία με κανέναν από αυτούς, το έπαθλο δεν θα παραδοθεί. Η παραλαβή του επάθλου 

εξαρτάται από τη συμμόρφωση με τους παρόντες όρους. 

 

4. Με τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό, συναινείτε για τη δημοσιοποίηση του ονόματός σας στις ιστοσελίδες των 

Twitter, LinkedIn, Facebook και Epson, αν είστε ο νικητής.   

 

5. Επιτρέπεται μόνο μία συμμετοχή ανά άτομο. 

Έπαθλο 
6. Το έπαθλο του διαγωνισμού περιλαμβάνει έναν βιντεοπροβολέα οικιακού κινηματογράφου Epson EH-TW5210 

ανά χώρα, όπου διεξάγεται ο διαγωνισμός, ο οποίος θα αποσταλεί εντός 30 ημερών από την ημερομηνία 

ανάδειξης του νικητή σε διεύθυνση της Ε.Ε. που έχει δοθεί από τον ίδιο. 

https://itsyourchoice.typeform.com/to/c7gi0l


 

7. Για να έχετε δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, πρέπει να διαθέτετε πρόσβαση στο Internet και έγκυρο 

λογαριασμό email.  

 

8. Δεν παρέχονται συμππληρωματικά κόστη και έξοδα που σχετίζονται με το διαγωνισμό και ο νικητής συμφωνεί 

να αναλάβει τα εν λόγω κόστη.   

 

9. Το έπαθλο του διαγωνισμού δεν είναι μεταβιβάσιμο και δεν παρέχεται σε εναλλακτική μορφή, π.χ.  μετρητά, 

αποζημίωση ή πίστωση, είτε συνολικά είτε μερικώς. Η Epson διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει το έπαθλο 

με άλλο παρόμοιας φύσης ή/και ίσης ή μεγαλύτερης αξίας, ανά πάσα στιγμή. 

 

10. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος κάτοικοι Ηνωμένου Βασιλείου, Γερμανίας, Γαλλίας, Νορβηγίας, 

Φιλανδίας, Σουηδίας, Δανίας, Βελγίου, Ολλανδίας, Πολωνίας, Τσεχικής Δημοκρατίας, Σλοβακίας, Ρουμανίας, 

Ουγγαρίας και Ελλάδας, ηλικίας από 18 ετών και άνω. 

   

11. Με τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό, αποδέχεστε ότι:  

α. δεσμεύεστε από τους εν λόγω όρους και τις προϋποθέσεις 

β. όλες οι πληροφορίες που υποβάλλετε στο ερωτηματολόγιο είναι αληθείς, γνήσιες, επίκαιρες και πλήρεις, 

καθ' όσον γνωρίζετε. 

 

12. Όλες οι αποφάσεις είναι τελικές και δεσμευτικές και δεν θα απαιτούν περαιτέρω επικοινωνία. 

 

13. Η Epson διατηρεί το δικαίωμα επιβεβαίωσης της δυνατότητας όλων των συμμετεχόντων να λάβουν μέρος στην 

κλήρωση και έχει το δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα δεν 

πληροί τις προδιαγραφές. 

 

14. Εφόσον το έπαθλο αποτελεί φορολογητέο κέρδος, η φορολογική επιβάρυνση αφορά τον αποδέκτη. 

Περιορισμοί 
15. Οι υπάλληλοι της Epson, η μητρική της εταιρεία, οι θυγατρικές ή συνδεόμενες εταιρείες ή άλλα μέρη, τα οποία 

εμπλέκονται με κάποιον τρόπο στην ανάπτυξη, την παραγωγή ή την εκτέλεση της παρούσας προωθητικής 

ενέργειας, καθώς και τα άμεσα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγοι, γονείς, αδέρφια, παιδιά), αλλά και τα μέλη 

της οικογένειας κάθε υπαλλήλου ή/και συντάκτη, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

 

16. Οι συμμετοχές μέσω αντιπροσώπων ή τρίτων θα θεωρούνται άκυρες. 

 

17. Η Epson δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιεσδήποτε συμμετοχές, οι οποίες φέρουν σφάλματα ή είναι 

αποτυχημένες, για οποιονδήποτε λόγο, μέχρι τη σχετική ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής.  

Η απόδειξη αποστολής της συμμετοχής δεν πρέπει να θεωρείται απόδειξη παραλαβής. 

 

18. Δεν έχετε δικαίωμα συμμετοχής, εάν: 

a. δεν έχετε συμπληρώσει και υποβάλει ολόκληρο το ερωτηματολόγιο  

b. είστε κάτω των 18 ετών 

c. δεν είστε κάτοικος των ανωτέρω μελών-κρατών της Ε.Ε. 

d. παραβιάζετε τους εν λόγω Όρους. 

Προσωπικά δεδομένα 
19. Με τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό, συναινείτε ότι οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία παρέχεται από 

πλευράς σας για το διαγωνισμό, μπορεί να διατηρηθεί ή να χρησιμοποιηθεί από την Epson ή τους 



αντιπροσώπους και τους προμηθευτές της μόνο για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.  Η πολιτική απορρήτου της 

Epson διατίθεται στη διεύθυνση www.epson.gr και ο προμηθευτής της Epson που φιλοξενεί την έρευνα και το 

διαγωνισμό είναι η Typeform, η πολιτική απορρήτου της οποίας διατίθεται στο typeform 

 

20. Είναι σαφές ότι παρέχετε τα προσωπικά σας στοιχεία στην Epson και όχι στα Twitter, LinkedIn, Facebook. 

 

21. Τα προσωπικά δεδομένα που καταγράφονται στο πλαίσιο του διαγωνισμού θα υπόκεινται σε επεξεργασία 

σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία κάθε χώρας και τους κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων, 

καθώς και την πολιτική απορρήτου του υπεύθυνου της προωθητικής ενέργειας.  

 

22. Ανά πάσα στιγμή, θα μπορείτε να ζητήσετε από τον υπεύθυνο της προωθητικής ενέργειας να τροποποιήσει, να 

ανανεώσει, να διευκρινίσει ή να διαγράψει τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα, χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση 

που υπάρχει στο τέλος αυτών των όρων και προϋποθέσεων. Ωστόσο, λόγω αυτού, τα στοιχεία σας ενδέχεται να 

μη συμπεριληφθούν στο διαγωνισμό. 

 Άλλο 
23. Η Epson διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να τροποποιήσει αυτόν το διαγωνισμό και αυτούς τους όρους 

χωρίς προειδοποίηση, σε περίπτωση καταστροφής, πολέμου, πολιτικής ή στρατιωτικής παρέμβασης, φυσικής 

καταστροφής ή οποιασδήποτε πραγματικής ή αναμενόμενης παραβίασης, οποιουδήποτε ισχύοντος νόμου ή 

κανονισμού ή οποιουδήποτε άλλου γεγονότος εκτός ελέγχου της Epson. Τυχόν άλλες αλλαγές στο διαγωνισμό 

θα κοινοποιούνται στους συμμετέχοντες το συντομότερο δυνατό μέσω Twitter, LinkedIn ή Facebook. 

 

24. Ο διαγωνισμός δεν χορηγείται, υποστηρίζεται ή διεξάγεται από, ή σχετίζεται με τις εταιρείες Twitter, LinkedIn ή 

Facebook. 

 

25. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις θα διέπονται από τη νομοθεσία της χώρας στην οποία διαμένετε και τα 

μέρη υπάγονται στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των αρμόδιων δικαστηρίων της χώρας διαμονής σας. 

 

26. Η επικοινωνία με τον Υπεύθυνο της προωθητικής ενέργειας, την Epson, μπορεί να γίνει μέσω της διεύθυνσης 

yourchoice@epson.eu. 

 

27. Τα έπαθλα δεν είναι μεταβιβάσιμα και δεν μπορούν να αντικατασταθούν, εκτός από όσα προβλέπονται στο 

παρόν κατά την αποκλειστική κρίση του Υπεύθυνου της προωθητικής ενέργειας. Ο Υπεύθυνος της προωθητικής 

ενέργειας διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει ένα έπαθλο με έπαθλο ίσης ή μεγαλύτερης χρηματικό αξίας 

εάν το καθορισμένο βραβείο δεν είναι διαθέσιμο για οποιονδήποτε λόγο. Ο Υπεύθυνος της προωθητικής 

ενέργειας είναι υπόλογος ή υπεύθυνος για τυχόν χαμένα, κλεμμένα ή παραπεταμένα έπαθλα. Οι νικητές είναι 

υπεύθυνοι για όλους τους φόρους και τα τέλη που σχετίζονται με την παραλαβή ή/ και τη χρήση του επάθλου. Ο 

Υπεύθυνος της προωθητικής ενέργειας διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει ένα μέρος του αναλογούντος 

τιμήματος που θα παρασχεθεί στις αρμόδιες φορολογικές αρχές. 

 

Υπεύθυνος προωθητικής ενέργειας: Epson Europe B.V., με διεύθυνση αλληλογραφίας για αυτήν την προωθητική 
ενέργεια την εξής: Westside, London Road, Apsley, Hemel Hempstead, Herts HP3 9TD 
 

http://www.epson.gr/
https://admin.typeform.com/to/dwk6gt
mailto:yourchoice@epson.eu

