
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ GIVEAWAY ΓΙΑ ΤΗΝ BEACH TOWEL 
 
Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ: Αποκτήστε μια δωρεάν Fresh 'n Rebel 'Beach Towel 'αξίας 34,99 € όταν 
ξοδεύετε τουλάχιστον 50 € σε προϊόντα Fresh' n Rebel. Η προσφορά ισχύει από τις 05-07-
2021 έως τις 01-08-2021, μόνο όσο διαρκεί το απόθεμα.  
 
Όποιος διεκδικήσει την προσφορά συμφωνώντας με τους Όρους και Προϋποθέσεις, εφεξής 
ως «συμμετέχων (ες)». 
 
Οι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν μέρος στην προσφορά αγοράζοντας προϊόντα Fresh 
'n Rebel αξίας τουλάχιστον 50 € σε ένα από τα (διαδικτυακά) καταστήματα όλων των 
συμμετεχόντων χωρών (Ολλανδία, Γερμανία, Πολωνία, Ιταλία, Βέλγιο, Γαλλία, Ισπανία και 
Πορτογαλία ) ή στο www.freshnrebel.com.  
 
ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ:  

1. Οι συμμετέχοντες δικαιούνται μια δωρεάν Fresh 'n Rebel Beach Towel όταν 
ξοδεύουν τουλάχιστον 50 € σε προϊόντα Fresh' n Rebel, τόσο σε φυσικά 
καταστήματα όσο και σε διαδικτυακά καταστήματα. 

a. Κατά την αγορά σε ένα φυσικό κατάστημα, οι συμμετέχοντες μπορούν να 
ζητήσουν την Beach Towel συμπληρώνοντας τη φόρμα στη διεύθυνση 
www.freshnrebel.com/gr/beachtowel που ζητά τα στοιχεία του 
ονοματεπώνυμου και της διεύθυνσης για να στείλουμε την Beach Towel. 
Επίσης, οι συμμετέχοντες πρέπει να ανεβάσουν αντίγραφο της απόδειξης 
πληρωμής (απόδειξη ή τιμολόγιο) για να επαληθεύσουν ότι αγόρασαν 
προϊόντα Fresh 'n Rebel αξίας τουλάχιστον 50 €. 

b. Κατά τη διαδικτυακή παραγγελία μέσω συνεργάτη λιανικής, οι 
συμμετέχοντες πρέπει να ακολουθήσουν τα ίδια βήματα όπως 
περιγράφονται στην ενότητα 1α. 

c. Κατά τη διαδικτυακή παραγγελία στο www.freshnrebel.com, οι 
συμμετέχοντες πρέπει να προσθέσουν οι ίδιοι την Beach Towel στην 
παραγγελία τους. Όταν ξοδεύετε τουλάχιστον 50 €, η Beach Towel θα είναι 
δωρεάν. 

2. Η δωρεάν Beach Towel θα σταλεί στον συμμετέχοντα από την Fresh 'n Rebel σε 
περίπτωση αγοράς από συνεργάτη λιανικής. Σε περίπτωση αγοράς από τη σελίδα 
www.freshnrebel.com, η Beach Towel θα σταλεί μαζί με την παραγγελία, μόνο όταν 
η Beach Towel προστίθεται στο καλάθι από τον συμμετέχοντα. 

a. Όταν ένας συμμετέχων υποβάλλει μια παραγγελία στη διεύθυνση 
www.freshnrebel.com και δεν προσθέτει ο ίδιος την Beach Towel στην 
παραγγελία, μπορεί να την διεκδικήσει αργότερα μέσω της φόρμας στο 
www.freshnrebel.com/gr/beachtowel, όπως περιγράφεται στην ενότητα 1α. 
 

Τα καταστήματα ακολουθούν τις οδηγίες της κυβέρνησης σχετικά με το COVID-19. 
 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: Οι συμμετέχοντες δικαιούνται 1 δωρεάν Beach Towel ανά παραγγελία και 
αυτό δεν μπορεί να ανταλλαχθεί με μετρητά, αλλαγή ή προϊόντα παρόμοιας αξίας. Δεν 
είναι δυνατός ο συνδυασμός αγορών / αποδείξεων όπου η συνολική αξία υπερβαίνει τα 50 



€. Το αντίγραφο κίνησης του τραπεζικού σας λογαριασμού ως υποκατάστατο της απόδειξης 
αγοράς δεν είναι έγκυρο. 
 
Όταν αγοράζετε μέσω ενός συνεργάτη λιανικής (τόσο σε διαδικτυακά όσο και σε φυσικά 
καταστήματα), μπορείτε να διεκδικήσετε τη δωρεάν Beach Towel έως τις 30-09-2021 (11.59 
μ.μ.). 
 
Η προσφορά δεν ισχύει σε συνδυασμό με άλλες προσφορές και ισχύει μόνο κατά τη 
διάρκεια των αποθεμάτων, από 05-07-2021 (12.01 π.μ.) έως 01-08-2021 (11.59 μ.μ.). 
 
Τα ακόλουθα μέρη αποκλείονται από τη συμμετοχή: (i) υπάλληλοι εταιρειών Fresh 'n Rebel 
ή θυγατρικές εταιρείες Fresh' n Rebel, (ii) οποιοσδήποτε συμμετέχει στη διοργάνωση της 
προσφοράς και (iii) άμεσα μέλη της οικογένειας των ατόμων που αναφέρονται στα σημεία 
(i) ή (ii). 
 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: Αυτή η προσφορά διοργανώνεται από την Sitecom Europe BV, με έδρα στη 
διεύθυνση Blaak 6, 3011TA in Rotterdam, the Netherlands και έχει καταχωρηθεί στο 
Εμπορικό Επιμελητήριο με αριθμό 24 31 35 51 (εφεξής «διοργανωτής» ή «Fresh" n Rebel»). 
 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Ο διοργανωτής θα αποστείλει την Beach Towel από τον Αύγουστο και μετά, με 
το τέλος της προσφοράς, σε συμμετέχοντες που την διεκδικούν μέσω της φόρμας στη 
διεύθυνση www.freshnrebel.com/gr/beachtowel. Σε περίπτωση αγοράς από το 
www.freshnrebel.com, η Beach Towel θα αποσταλεί απευθείας μαζί με την παραγγελία, 
εάν προστεθεί στο καλάθι αγορών από τον ίδιο τον συμμετέχοντα. 
 
ΑΠΟΡΡΗΤΟ: Συμμετέχοντας στην προσφορά, ο συμμετέχων συμφωνεί ότι η Fresh 'n Rebel 
χρησιμοποιεί τα προσωπικά του δεδομένα στο πλαίσιο της προσφοράς. Η Fresh 'n Rebel 
χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα όπως περιγράφεται στην Πολιτική απορρήτου της. 
 
ΑΛΛΑΓΕΣ: Η Fresh 'n Rebel διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει την προσφορά ανά πάσα 
στιγμή ή / και να αλλάξει μονομερώς τους δημοσιευμένους κανόνες, τους Όρους και 
Προϋποθέσεις ή τη διάρκεια της προσφοράς χωρίς να χρειάζεται να αιτιολογήσει. Σε όλες 
τις περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, η Fresh 
'n Rebel θα λάβει απόφαση σύμφωνα με αυτό που θεωρείται εύλογο και κατάλληλο. 
 
ΕΥΘΥΝΗ: Η Fresh 'n Rebel δεν μπορεί, εκτός από την περίπτωση απάτης ή εκούσιας 
παράβασης, να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν ζημιές που μπορεί να υποστεί ένας 
συμμετέχων ως αποτέλεσμα ως ή που προκύπτει από τη συμμετοχή του στην προσφορά ή 
τη χρήση της Προσφοράς, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, σε ζημιές που προκύπτουν 
από αδυναμία συμμετοχής ή αποκλεισμού από την Προσφορά, για οποιονδήποτε λόγο, ή / 
και την επιλεξιμότητα, το ελάττωμα ή μη συμμόρφωσης της Προσφοράς. 
 
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ: Λαμβάνοντας μέρος στην προσφορά, ο συμμετέχων συμφωνεί 
ρητά με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις. Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται 
από την ολλανδική νομοθεσία. 
 



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ : Σε περίπτωση ερωτήσεων ή παραπόνων σχετικά με την προσφορά, 
επικοινωνήστε με: helpme@freshnrebel.com 


