Πλήρες κείμενο Όρων και προϋποθέσεων
Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις συμφωνούνται ανάμεσα σε εσάς και την Energizer Trading
Limited με έδρα στη διεύθυνση Sword House, Totteridge Road, High Wycombe, HP13 6DG Αγγλία (η
""Διοργανώτρια Εταιρεία"") και εκλαμβάνονται ως έχοντες την τελική ισχύ και εφαρμογή σε
περίπτωση οιασδήποτε ασυμφωνίας ή ασυνέπειας με άλλες επικοινωνίες, όπως διαφημιστικό ή
προωθητικό υλικό. Η εταιρεία Plej με έδρα στη διεύθυνση Sp. z o.o. ul. Η Sielecka 35 00-738
Warszawa (η ""Διαχειρίστρια Εταιρεία"") θα διαχειρίζεται την παρούσα Προώθηση εκ μέρους της
Διοργανώτριας Εταιρείας. Οι οδηγίες συμμετοχής/υποβολής αξιώσεων αποτελούν μέρος των Όρων
και Προϋποθέσεων και δυνάμει της συμμετοχής τους, όλοι οι συμμετέχοντες θεωρούνται ότι έχουν
αποδεχθεί και δεσμεύονται από τους Όρους και τις Προϋποθέσεις. Φυλάξτε ένα αντίγραφο προς
πληροφόρησή σας.
Προϋποθέσεις συμμετοχής
Η παρούσα Προωθητική ενέργεια της Energizer® προβλέπει την ελεύθερη συμμετοχή όλων των
κατοίκων της Ελλάδος ηλικίας 18 ετών και άνω, με την εξαίρεση των υπαλλήλων της Διοργανώτριας
Εταιρείας και της Διαχειρίστριας Εταιρείας, των συνδεδεμένων εταιρειών ή εκπροσώπων τους, των
άμεσων μελών των οικογενειών των εν λόγω υπαλλήλων και κάθε άλλο πρόσωπο που σχετίζεται με
την παρούσα Προωθητική ενέργεια. Η Energizer δεν θα φέρει ευθύνη για πιθανή συμμετοχή
ανηλίκων.
1. Απαιτείται αγορά και πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Ενδέχεται να απαιτείται από τους
συμμετέχοντες να μεταφορτώσουν την απόδειξή τους ή να την παράσχουν στη
Διοργανώτρια Εταιρεία, κατόπιν αιτήματος, ως απόδειξη αγοράς.
2. Περίοδος προωθητικής ενέργειας: Η Προωθητική ενέργεια τίθεται σε ισχύ στις 00.01 EEST
την 1η Οκτωβρίου 2021 και ολοκληρώνεται στις 23.59 EET στις 31 Ιανουαρίου 2022.
3. Οδηγίες συμμετοχής: Η παρούσα Προωθητική ενέργεια απευθύνεται αποκλειστικά σε
πελάτες που πληρούν τις κατωτέρω προϋποθέσεις:
•
•

•
•

Αγοράστε οποιοδήποτε προϊόν μπαταριών, φορτιστών μπαταριών ή φακών
Energizer® εντός της Περιόδου της προωθητικής ενέργειας
Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.energizerpromo.com/sing2 (τον “Ιστότοπο της
Προωθητικής ενέργειας της Energizer”) και καταχωρήστε των γραμμωτό κώδικα του
προϊόντος τους (barcode), το πλήρες όνομά τους, τη διεύθυνση email τους, τη
διεύθυνση κατοικίας τους και ανεβάστε μία φωτογραφία την απόδειξη αγοράς στην
οποία να φαίνεται μόνο το σημείο με την περιγραφή του προϊόντος Energizer που
αγοράσατε. Προσοχή, να μην εμφανίζονται στη φωτογραφία τα στοιχεία της
επιχείρισης από την οποία αγοράσατε το προϊόν Energizer (δηλαδή να μην φαίνεται
το πάνω κομμάτι της απόδειξης).
Οι πελάτες θα λάβουν ένα μήνυμα email στην παρεχόμενη διεύθυνση, το οποίο θα
τους ζητά να επαληθεύσουν τα σχετικά στοιχεία ακολουθώντας έναν σύνδεσμο.
Μετά την επαλήθευση, οι πελάτες θα λάβουν ένα μήνυμα email, το οποίο θα
επιβεβαιώνει ότι θα παραλάβουν το λούτρινο παιχνίδι Sing 2 εντός 90 ημερών.

4. Οι παραλήπτες οφείλουν να προβλέψουν διάστημα διεκπεραίωσης έως και 90 ημερών για
την παράδοση του Δώρου τους στην παρεχόμενη διεύθυνση, παρόλο που η Διοργανώτρια
Εταιρεία θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να αποστείλει τα Δώρα εντός διαστήματος 28
ημερών από την ημερομηνία υποβολής της έγκυρης συμμετοχής. Στην απίθανη περίπτωση

όπου κάποιο Δώρο δεν παραδοθεί εντός 90 ημερών από την υποβολή έγκυρης συμμετοχής,
οι παραλήπτες θα διαθέτουν επιπλέον 28 ημέρες για να ενημερώσουν την Διοργανώτρια
Εταιρεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση support@energizerpromo.com.
Εάν κάποιος παραλήπτης δεν ενημερώσει την Διοργανώτρια Εταιρεία εντός του ανωτέρω
χρονικού διαστήματος, η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί σε
νέα χορήγηση του Δώρου.
5. Εάν ο πελάτης αντιμετωπίσει τυχόν προβλήματα κατά τη χρήση του ιστότοπου της
Προωθητικής ενέργειας της Energizer, μπορεί να επικοινωνήσει με την εξυπηρέτηση
πελατών στη διεύθυνση support@energizerpromo.com
6. Η αγορά αδειοδοτημένων προϊόντων Energizer® δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής.
Οι εν λόγω αγορές περιλαμβάνουν τις μπαταρίες αυτοκινήτων/σκαφών, φορτιστές USB και
συστοιχίες τροφοδοσίας (power bank).
7. Όλες οι συμμετοχές στο πλαίσιο της Προωθητικής ενέργειας που λαμβάνονται μετά την
Καταληκτική ημερομηνία ακυρώνονται αυτομάτως.
8. Το Δώρο: Οι πρώτοι 1300 πελάτες που θα ακολουθήσουν σωστά τις οδηγίες συμμετοχής θα
λάβουν έναν από τους 4 μικρούς λούτρινους επίσημα αδειοδοτημένους χαρακτήρες Sing 2
(""παιχνίδι"" ή ""Δώρο""). Η επιλογή του παιχνιδιού που θα παραδοθεί σε κάθε πελάτη με
έγκυρη συμμετοχή εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας Εταιρείας. Οι
πελάτες δεν δύνανται να επιλέξουν το παιχνίδι που θα λάβουν.
9. Μέγιστος αριθμός 3 συμμετοχών/Δώρων ανά νοικοκυριό.
10. Η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει το ρόλο του ελεγκτή των δεδομένων και η Διαχειρίστρια
Εταιρεία το ρόλο του επεξεργαστή δεδομένων. Η Διαχειρίστρια Εταιρεία θα
χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για την εκτέλεση της Προωθητικής ενέργειας.
Με τη συμμετοχή σας στην Προωθητική ενέργεια, συναινείτε στη λήψη μηνυμάτων
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη Διαχειρίστρια Εταιρεία προς επιβεβαίωση της
συμμετοχής σας, σχετικά με την Προωθητική ενέργεια και για την παραλαβή του δώρου
σας. Η Διαχειρίστρια Εταιρεία θα διαγράψει τα προσωπικά σας δεδομένα σε σύντομο
διάστημα μετά την ολοκλήρωση της Προωθητικής ενέργειας και της παράδοσης των
Δώρων. Η πολιτική απορρήτου της Διοργανώτριας Εταιρείας, η οποία διατίθεται στη
διεύθυνση https://www.energizergrouplegal.com, εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η
Διοργανώτρια Εταιρεία προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα, τα δικαιώματά σας για
τον έλεγχο των προσωπικών σας δεδομένων και τον τρόπο επικοινωνίας με τη
Διοργανώτρια Εταιρεία για την άσκηση των δικαιωμάτων σας.
Γενικές διατάξεις
11. Αποτελεί προϋπόθεση της Προωθητικής ενέργειας να συμφωνήσει ο συμμετέχων να
δεσμευτεί από αυτούς τους κανόνες και ιδιαίτερα να αποδεχθεί ότι οι αποφάσεις της
Διοργανώτριας Εταιρείας σε οποιαδήποτε ζητήματα που ενδέχεται να προκύψουν από την
Προωθητική ενέργεια ή σχετίζονται με αυτήν είναι οριστικές.
12. Τα Δώρα δεν είναι μεταβιβάσιμα. Δεν υπάρχουν εναλλακτικές παροχές για το
προσφερόμενο Δώρο. Σε περίπτωση απρόβλεπτων περιστάσεων, η Διοργανώτρια Εταιρεία
διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει το Δώρο με εναλλακτικό ίσης ή μεγαλύτερης
αξίας.

13. Οι συμμετοχές που υποβάλλονται μέσω εκπροσώπων και τρίτων μερών ή οι συμμετοχές
που δημιουργούνται αυτόματα από ηλεκτρονικό υπολογιστή ή οι δυσανάγνωστες ή
ελλιπείς συμμετοχές δεν θα γίνονται δεκτές.
14. Η Διοργανώτρια Εταιρεία θα προβεί σε κάθε εύλογη ενέργεια ώστε να διασφαλίσει ότι ο
Ιστότοπος της Προωθητικής ενέργειας της Energizer λειτουργεί σωστά καθ 'όλη τη διάρκεια
της περιόδου της Προωθητικής ενέργειας. Ωστόσο, η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν θα
αποδεχτεί την ευθύνη για συμμετοχές στην Προωθητική ενέργεια που έχουν χαθεί ή
καθυστερήσει κατά τη μεταφορά, ανεξάρτητα από την αιτία, συμπεριλαμβανομένης, για
παράδειγμα, της πιθανής βλάβης εξοπλισμού, τεχνικής δυσλειτουργίας, βλάβης
συστημάτων, δορυφόρων, δικτύου, διακομιστών, εξοπλισμού υπολογιστή ή λογισμικού
οποιουδήποτε είδους.
15. Κατά τη συμμετοχή στην Προωθητική ενέργεια, ο συμμετέχων επιβεβαιώνει ότι πληροί τις
προϋποθέσεις συμμετοχής και ότι είναι επιλέξιμος για να διεκδικήσει το Δώρο. Η
Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επαληθεύσει την επιλεξιμότητα των
συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της απαίτησης τεκμηρίωσης της
ταυτότητας, της ηλικίας, του τόπου διαμονής ή/και του γεγονότος ότι οι συμμετέχοντες δεν
απασχολούνται από τη Διοργανώτρια Εταιρεία ή τον Εκπρόσωπό της (η εν λόγω
τεκμηρίωση οφείλει να παρέχεται εντός διαστήματος 14 ημερών). Η Διοργανώτρια Εταιρεία
διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να αρνηθεί την απονομή
του Δώρου, να ανακαλέσει το δικαίωμα Δώρου ή/και να αρνηθεί την περαιτέρω συμμετοχή
στην Προωθητική ενέργεια και να αποκλείσει οποιοδήποτε άτομο, το οποίο η
Διοργανώτρια Εταιρεία έχει βάσιμους λόγους να θεωρεί ότι έχει παραβεί οποιονδήποτε
από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ή οποιεσδήποτε οδηγίες που αποτελούν
μέρος των απαιτήσεων συμμετοχής στην παρούσα Προωθητική Ενέργεια, ή πρόσωπα που
παραποίησαν ή επηρέασαν τη διαχείριση, την ασφάλεια ή την ακεραιότητα της
Προωθητικής ενέργειας, παραβίασαν τη διαδικασία συμμετοχής, εμπλέκονται σε παράνομη
ή άλλο ανάρμοστη συμπεριφορά που θεωρείται ότι θέτει σε κίνδυνο την ορθή και
αντικειμενική διεξαγωγή της Προωθητικής ενέργειας ή άτομα που απέκτησαν με άλλο
τρόπο άδικο πλεονέκτημα συμμετοχής στην Προωθητική ενέργεια ή κέρδισαν με δόλια
μέσα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δύναται να απαιτήσει τις πληροφορίες που θεωρεί εύλογα
απαραίτητες για το σκοπό αυτό και το βραβείο δύναται να παρακρατηθεί εκτός εάν και έως
ότου η Διοργανώτρια Εταιρεία λάβει επαρκή επαλήθευση προς ικανοποίησή της. Η
Διοργανώτρια Εταιρεία φέρει αρμοδιότητα τελικού διαιτητή σε οποιαδήποτε απόφαση και
οι εν λόγω αποφάσεις θα είναι δεσμευτικές.
16. Η παρούσα Προωθητική ενέργεια και οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται από το
Ελληνικό Δίκαιο και η ερμηνεία και η εφαρμογή τους υπόκειται στην αποκλειστική
δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Ελλάδας.
17. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η Διοργανώτρια εταιρεία, οι εκπρόσωποι,
διανομείς της ή η Universal Studios Licensing LLC και οι γονικές, θυγατρικές και
συνδεδεμένες εταιρείες, και καθένα από τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, μετόχους,
υπαλλήλους, αντιπροσώπους, εκπροσώπους και διάδοχους που εμπλέκονται σε καμία
περίπτωση δεν θα φέρουν ευθύνη ή υπαιτιότητα για την καταβολή αποζημιώσεων σε
συμμετέχοντες και δεν θα αποδέχονται οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια
(συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της έμμεσης, ειδικής ή επακόλουθης ζημίας ή
απώλειας κερδών), έξοδα ή ζημίες που υφίστανται ή υπέστησαν (είτε προκύπτει από
αμέλεια οποιουδήποτε ατόμου, είτε όχι), σωματικό τραυματισμό ή θάνατο που προκύπτει

ως αποτέλεσμα της ανάληψης του Δώρου, εκτός εάν προκαλείται από αμέλεια της
Διοργανώτριας Εταιρείας, των εκπροσώπων ή των διανομέων της ή των υπαλλήλων της. Τα
θεσμοθετημένα δικαιώματά σας δεν επηρεάζονται.
18. Σε περίπτωση συνθηκών που δεν εμπίπτουν στον εύλογο έλεγχο της Διοργανώτριας
Εταιρείας ή σε περίπτωση που οποιαδήποτε απάτη, οποιαδήποτε κατάχρηση ή/και
οποιοδήποτε σφάλμα (ανθρώπινο ή ηλεκτρονικού υπολογιστή) επηρεάσει την ορθή
λειτουργία της παρούσας Προωθητικής ενέργειας ή την απονομή των Δώρων, και μόνο
εφόσον οι συνθήκες το καταστήσουν αναπόφευκτο, η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το
δικαίωμα να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την παρούσα Προωθητική ενέργεια ή τους
παρόντες Όρους και προϋποθέσεις, σε οποιοδήποτε στάδιο, αλλά θα προσπαθήσει σε κάθε
περίπτωση να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις για τους συμμετέχοντες, προκειμένου να
αποφευχθεί η αναίτια απογοήτευσή τους.
19. Η Διοργανώτρια Εταιρεία ή η Universal Studios Licensing LLC και οι γονικές, θυγατρικές και
συνδεδεμένες εταιρείες, και καθένας από τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, μετόχους,
υπαλλήλους, αντιπροσώπους, εκπροσώπους, πληρεξουσίους και διάδοχους που
εμπλέκονται δεν θα φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις ή
οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εκτέλεση των υποχρεώσεών στα πλαίσια των παρόντων
Όρων και προϋποθέσεων σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε ενέργεια, παράλειψη,
γεγονός ή περίσταση που προκαλείται από (αλλά δεν περιορίζεται σε) παγκόσμιες ή
περιφερειακές κρίσεις υγείας, καιρικές συνθήκες, πυρκαγιά, πλημμύρες, απεργίες, τυφώνα,
βιομηχανικές διαταραχές, πόλεμο, τρομοκρατική ενέργεια, εχθροπραξίες, πολιτικές
αναταραχές, στάσεις, κινητοποιήσεις, επιδημία, πανδημία, λιμό, πανούκλα ή άλλες φυσικές
καταστροφές ή οποιεσδήποτε άλλες συνθήκες πέραν του εύλογου ελέγχου της
Διοργανώτριας Εταιρείας.
20. Οι συμμετοχές πρέπει να υποβάλλονται άμεσα από τον συμμετέχοντα στη Διοργανώτρια
Εταιρεία. Μαζικές απαιτήσεις συμμετοχές από εμπόρους, ομάδες καταναλωτών ή τρίτα
μέρη δεν θα γίνονται αποδεκτές. Οι ημιτελείς ή δυσανάγνωστες συμμετοχές και οι
συμμετοχές που υποβάλλονται μέσω μακροεντολών ή άλλων αυτοματοποιημένων μέσων
και οι συμμετοχές που δεν ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις των παρόντων Όρων και
Προϋποθέσεων θα αποκλείονται και δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Εάν καταστεί προφανές
ότι ένας συμμετέχων χρησιμοποιεί υπολογιστές για να παρακάμψει την παρούσα
προϋπόθεση, για παράδειγμα, με χρήση ""δεσμών ενεργειών"", ""εξαναγκασμό"",
αποκρύπτοντας την ταυτότητά του αλλοιώνοντας διευθύνσεις IP, χρησιμοποιώντας
ταυτότητες διαφορετικές από τη δική του ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο
αυτοματοποιημένο μέσο με σκοπό να αυξήσει τη συμμετοχή του συμμετέχοντα με τρόπο
που δεν είναι σύμφωνος με τους κανόνες της Προωθητικής ενέργειας, οι συμμετοχές του εν
λόγω συμμετέχοντος θα αποκλείονται και κάθε απονομή Δώρου θα καταστεί άκυρη. Δεν
επιτρέπεται στους συμμετέχοντες να συμμετάσχουν χρησιμοποιώντας ανώνυμες υπηρεσίες
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπως, ενδεικτικά, GuerillaMail, Dispostable ή Mailinator.
21. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις παρούσες διατάξεις θεωρηθεί παράνομη, άκυρη ή
ανεφάρμοστη, θα διαχωρίζεται και θα διαγράφεται από τους παρόντες Όρους και
προϋποθέσεις και οι υπόλοιπες διατάξεις θα διατηρούνται και θα παραμένουν σε πλήρη
ισχύ και εφαρμογή.
22. Οι παρόντες Όροι και προϋποθέσεις υπερισχύουν σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης
ή διαφοράς με άλλες επικοινωνίες, μεταξύ των οποίων διαφημιστικό υλικό ή υλικό
προώθησης.

23. © 2021 Energizer. Το Energizer και το σχέδιο Energizer Character και συγκεκριμένα γραφικά
σχέδια είναι εμπορικά σήματα της Energizer Brands, LLC και των συνδεόμενων θυγατρικών
της."

