Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής στον Διαγωνισμό
«PreOrder Giveaway August 2022»
Η εταιρεία με την επωνυμία «GLOBALSAT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ A.E.» και τον διακριτικό τίτλο «GLOBALSAT A.E.», που εδρεύει στην
Παλλήνη Αττικής, οδός Πλουτάρχου, αρ.21, με αρ. Μητρώου Γ.Ε.ΜΗ. 122538101000,
τηλέφωνο …………………………………..(καλούμενη εφεξής ως η «GLOBALSAT» ή η
«Διοργανώτρια»), διοργανώνει στην ιστοσελίδα της http://shop.samsung.com/gr
διαγωνισμό με τίτλο «PreOrder Giveaway August 2022» (εφεξής «ο Διαγωνισμός»),
σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:
1.
Δημοσιοποίηση Όρων –Πληροφορίες. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις θα είναι
αναρτημένοι και ενημερωμένοι καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στην ιστoσελίδα
http://shop.samsung.com/gr. Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων
συμμετοχής στο Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο καθώς και της σχετικής διαδικασίας
που αφορά στην ανάδειξη των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού αυτού.
2.
Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό
έχουν φυσικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα εφόσον έχουν συμπληρώσει το
18ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται από τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό τα ανίκανα
προς δικαιοπραξία πρόσωπα, οι εργαζόμενοι στη Διοργανώτρια καθώς και οι εργαζόμενοι
στις εταιρείες του ομίλου Samsung καθώς και του ομίλου AVE όπως και οι α' και β' βαθμού
συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας και οι σύζυγοι όλων των ανωτέρω.
3.Καταληκτική ημερομηνία Διαγωνισμού. Ο Διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί στις 25.8.2022
και ώρα 23:59. Η εδώ αναφερθείσα διάρκεια ρητά διευκρινίζεται ότι δεν επιδρά στις
κατωτέρω υπό 4 ειδικές αναφερόμενες περιόδους προπαραγγελίας που πρέπει να
τηρούνται από όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν έγκυρα στον Διαγωνισμό.
4. Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον
Διαγωνισμό θα πρέπει αφενός να προπαραγγείλουν μέσω του http://shop.samsung.com/gr
τουλάχιστον έναν από τους κωδικούς προϊόντων που περιοριστικά αναφέρονται αναλυτικά
αμέσως κατωτέρω κατά το συγκεκριμένο μόνο αναφερόμενο χρονικό διάστημα που ισχύει
η περίοδος της προπαραγγελίας έκαστου κωδικού προϊόντος και αφετέρου να επιλέξουν
κατά το στάδιο ολοκλήρωσης της προπαραγγελίας τους το σχετικό κομβίο (με τικάρισμα του
οικείου checkbox) για τη δήλωση συμμετοχής στον διαγωνισμό, την αποδοχή των όρων και
προϋποθέσεων συμμετοχής σε αυτόν και τη δήλωση προσωπικών δεδομένων.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΡΟΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Διάρκεια
Προπαραγγελίας

GALAXY Z FOLD4 /
GALAXT Z FLIP4
Από 10/8/2022 16:00
έως 25/8/ 2022 23:59

Κωδικοί προϊόντων
που συμμετέχουν στο
Διαγωνισμό

Galaxy Z Fold4:
SM-F936BZKCEUE
SM-F936BZABEUE
SM-F936BZEBEUE
SM-F936BZKBEUE
Galaxy Z Flip4:
SM-F721BZAPEUE
SM-F721BLVHEUE
SM-F721BLBHEUE
SM-F721BZAHEUE
SM-F721BZDHEUE
SM-F721BLVGEUE
SM-F721BLBGEUE
SM-F721BZAGEUE
SM-F721BZDGEUE

Για να θεωρηθεί έγκυρη η κάθε συμμετοχή θα πρέπει να έχει καταχωρηθεί/υποβληθεί
ολοκληρωμένα η προπαραγγελία του ενδιαφερόμενου με βάση τους όρους που ισχύουν για την
προπαραγγελία κάθε κατηγορίας κωδικών προϊόντων εντός των ημερομηνιών/χρονικών
διαστημάτων που αναφέρονται αμέσως ανωτέρω.

5.Πολλαπλές συμμετοχές. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών
στον Διαγωνισμό ανάλογα με τον αριθμό των προπαραγγελιών που πραγματοποιεί.
6. Ακύρωση Συμμετοχής. Η Διοργανώτρια μπορεί σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού,
ακόμα και σε αυτή της απόδοσης των Δώρων, να ακυρώσει τη συμμετοχή οποιουδήποτε
διαγωνιζόμενου ή νικητή (και ο ανωτέρω θα υποχρεούται στην επιστροφή οποιουδήποτε
Δώρου έχει τυχόν λάβει): α. αν αποδειχθεί ότι δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, κατά τα υπό 2
ανωτέρω προβλεπόμενα, β. αν δεν έχει συμμετάσχει με έγκυρο τρόπο, κατά τα υπό 4
ανωτέρω προβλεπόμενα. γ. Η Διοργανώτρια δύναται να αποκλείσει από τον Διαγωνισμό, σε
οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, οποιονδήποτε συμμετέχοντα που κατά την άποψη της
είναι πιθανό να έχει χρησιμοποιήσει (ή να έχει αποπειραθεί να χρησιμοποιήσει) αθέμιτα
μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή του. Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά, η χρήση συσκευών, μέσων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς
διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών υποκλοπή, η παράνομη
τεχνική επιρροή στα συστήματά της, η εν γένει απάτη κ.λπ. δ. Αν έχει παραβεί κάποιον από
τους παρόντες όρους, ε. σε περίπτωση που κάποια από τα στοιχεία που δήλωσε είναι
ψευδές/ανακριβές ή προσβάλλει προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, στ. σε περίπτωση
που υπαναχωρήσει από την προπαραγγελία με βάση την οποία συμμετείχε στον
Διαγωνισμό, ζ. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το
νικητή αποβεί αδύνατη εντός του χρονικού διαστήματος που μνημονεύεται κατωτέρω υπό
9.

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού – Ηλεκτρονική Κλήρωση. Για την ανάδειξη των
νικητών του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί μία (1) κλήρωση και θα αναδειχθεί ένας
νικητής. Αναλυτικά:
1η κλήρωση: Θα λάβει χώρα στις 31/8/2022 στις 16:00 και θα αφορά στις προπαραγγελίες
των Galaxy Z Fold4 και Galaxy Z Flip4.
Η κλήρωση θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής https://www.random.org/. Ο
νικητής θα ανακοινωθεί με ανάρτηση στο http://shop.samsung.com/gr καθώς και με τους
λοιπούς τρόπους που κατωτέρω υπό 11 αναφέρονται και η Διοργανώτρια θα επικοινωνήσει
μαζί τους μέσω email (στη διεύθυνση e-mail που δήλωσαν στο πλαίσιο της προπαραγγελίας)
για την ανακοίνωση του αποτελέσματος. Εκτός από τον ένα νικητή θα αναδειχθούν από την
κλήρωση και τρείς αναπληρωματικοί. Ρητά διευκρινίζεται ότι τα αποτελέσματα της
κλήρωσης δε μπορούν να αμφισβητηθούν ή προσβληθούν.
8. Δώρα Διαγωνισμού. Το δώρο του Διαγωνισμού είναι το εξής: ένας (1) τυχερός νικητής
από το σύνολο των κωδικών προϊόντων προπαραγγελίας που περιλαμβάνονται στην
κλήρωση και αναφέρονται ανωτέρω υπό 4 θα κερδίσει ως δώρο την επιστροφή του
χρηματικού ποσού που κατέβαλε στο πλαίσιο υποβολής της προπαραγγελίας του.
Ειδικότερα η Διοργανώτρια θα επιστρέψει το ακριβές χρηματικό ποσό που έχει καταβάλει
ήδη ο νικητής κατά την καταχώρηση/υποβολή της προπαραγγελίας αυτού, ήτοι ή το ποσό
προκαταβολής μέρους του τιμήματος αν ο νικητής έχει πληρώσει το ποσό της προκαταβολής
ή ολόκληρο το χρηματικό ποσό αν ο νικητής έχει εξοφλήσει πλήρως την προπαραγγελία του.
Η επιστροφή του χρηματικού ποσού διευκρινίζεται ότι θα γίνει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο
που ο νικητής έχει πληρώσει για την προπαραγγελία του (με μέθοδο refund). Ρητά
διευκρινίζεται ότι αν ο νικητής έχει επιλέξει η πληρωμή της προπαραγγελίας του να γίνει με
πιστωτική κάρτα και δόσεις, η επιστροφή του ποσού θα γίνει με τον αντίστοιχο αριθμό
δόσεων που έχει επιλέξει ο νικητής στην προπαραγγελία του.
Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ή
μεταβιβάζονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα.
9. Επικοινωνία με Νικητές- Αναπληρωματικούς. Η επικοινωνία με τον νικητή θα γίνεται
μέσω του email που έχει δηλώσει στην προπαραγγελία του και εκεί θα ενημερώνεται σχετικά
με την ακριβή διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την απόδοση του δώρου του. Η
Διοργανώτρια θεωρεί ότι κάθε συμμετέχων είναι κάτοχος και έχει τον αποκλειστικό έλεγχο
της ηλεκτρονικής διεύθυνσης email που δηλώνει στο πλαίσιο της προπαραγγελίας του και
δεν προσβάλλει προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων. Σε περίπτωση που δεν καταστεί
δυνατή η επικοινωνία και δεν υπάρξει κάποια απάντηση ή ανταπόκριση εκ μέρους του
νικητή εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία
της αποστολής του email ειδοποίησης που θα αποστείλει η Διοργανώτρια στον Νικητή μετά
τη λήξη του Διαγωνισμού, θα χάνει ο τελευταίος το δικαίωμά του στο δώρο και το δώρο θα
δίνεται με την ίδια διαδικασία στον αντίστοιχο αναπληρωματικό της οικείας κατηγορίας

κωδικών προϊόντων προπαραγγελίας κατά τη σειρά ανάδειξής του από την κλήρωση και ο
αρχικός νικητής δεν θα έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει άλλο δώρο ή οποιοδήποτε
αντίτιμο ή αποζημίωση.
10. Ανάκληση Διαγωνισμού/Τροποποίηση Όρων. Η
Εταιρεία δικαιούται να
ανακαλέσει/ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει τον Διαγωνισμό ή απλώς να τροποποιήσει τους
παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού, των δώρων,
της ημερομηνίας διεξαγωγής της κλήρωσης κ.λπ.), ενημερώνοντας σχετικά μέσω της
ιστοσελίδας
της
http://shop.samsung.com/gr
με
ημερομηνία
ισχύος
της
ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της ως άνω ενημέρωσης. Σε περίπτωση
ανάκλησης/ματαίωσης του Διαγωνισμού οι συμμετέχοντες δεν έχουν οποιαδήποτε αξίωση
έναντι της Διοργανώτριας, ούτε δικαιούνται να ζητήσουν την πραγματοποίηση του
Διαγωνισμού, αποζημίωση κ.λπ.

11.Προσωπικά Δεδομένα. Η Διοργανώτρια δηλώνει ότι επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα
των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό όπως σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην Πολιτική
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα:
https://shop.samsung.com/gr/prostasia-plerophorion και της οποίας λαμβάνουν γνώση οι
συμμετέχοντες κατά το στάδιο υποβολής της προπαραγγελίας τους δηλώνοντας μάλιστα
ρητά ότι έχουν λάβει γνώση με επιλογή σχετικού κομβίου (tickbox). Συμπληρωματικά με τα
όσα αναφέρονται στην ως άνω πολιτική η Διοργανώτρια σας ενημερώνει ότι για τους
σκοπούς της ορθής διεξαγωγής και εν γένει υλοποίησης του Διαγωνισμού, τον έλεγχο της
έγκυρης συμμετοχής σας σε αυτόν, την επικοινωνία μαζί σας, την απόδοση των επάθλων,
εφόσον κληρωθείτε, την ανάρτηση/δημοσιοποίηση των ονομάτων των νικητών θα προβεί
σε επεξεργασία των ελάχιστων αναγκαίων προσωπικών σας δεδομένων όπως του
ονοματεπωνύμου σας, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, στοιχείων της
προπαραγγελίας σας. Η ανάρτηση των ονομάτων των νικητών θα γίνει στην ιστοσελίδα
https://shop.samsung.com/gr αλλά περαιτέρω θα προβληθεί το όνομα του νικητή και σε
σχετικές καταχωρήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. μέσω Facebook, Instagram) και
στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας. Η νομική βάση για τον εν λόγω σκοπό επεξεργασίας
είναι η εκ μέρους σας παροχή συγκατάθεσης βάσει της θετικής ενέργειας της συμμετοχής
σας στον Διαγωνισμό.
12. Ευθύνη. Στο ευρύτερο μέτρο που είναι επιτρεπτό από το ισχύον εφαρμοστέο δίκαιο, η
Διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη, πέραν της ευθύνης απόδοσης των επάθλων
μετά τη διενέργεια της κλήρωσης σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Ρητά διευκρινίζεται ότι
η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο
(internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη σε
περίπτωση που για οποιονδήποτε τεχνικό λόγο κατά τη διάρκεια της σύνδεσης του
ενδιαφερόμενου προκειμένου να λάβει μέρος στο Διαγωνισμό, καταστεί αδύνατη η λήψη

και έγκαιρη καταχώρηση της συμμετοχής του, είτε οφείλεται σε απρόβλεπτη βλάβη του
εξοπλισμού του, είτε σε βλάβη ή αδυναμία των τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή του σχετικού
τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού (π.χ. μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου,
διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο κ.λπ.), λόγους ανωτέρας βίας κ.λπ.. Ρητά διευκρινίζεται ότι
η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση που ο συμμετέχων, δια της
συμμετοχής του, προσβάλλει δικαιώματα τρίτου (ενδεικτικά προσωπικά δεδομένα κ.λπ.). Σε
περίπτωση που τρίτος στραφεί κατά της Διοργανώτριας ο συμμετέχων που προέβη στην
παράνομη πράξη/παράλειψη οφείλει να αποζημιώσει τη Διοργανώτρια. Η Διοργανώτρια δεν
φέρει καμία ευθύνη προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιαδήποτε τυχόν ζημία ήθελε
προκληθεί, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα καθώς επίσης δεν φέρει καμία ευθύνη
ή υποχρέωση αποζημιώσεως και για οποιοδήποτε άλλο λόγο και αιτία. Μετά την εκπνοή της
του Διαγωνισμού και την απονομή των δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση
της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται. Σημειώνεται ότι η Διοργανώτρια δε φέρει επίσης
ευθύνη αν για λόγους ανωτέρας βίας αδυνατεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που
απορρέουν από τον Διαγωνισμό σύμφωνα με τους παρόντες όρους.
13. Ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων. Με την συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι
συμμετέχοντες αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους.
14.Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από
το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και
την εφαρμογή των παρόντων όρων συμμετοχής θα επιλύεται καταρχήν φιλικά. Σε
οποιαδήποτε περίπτωση δικαστικής επίλυσης της διαφοράς αποκλειστικά αρμόδια
ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

