
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΙΣΙΟ Computers 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» και δ.τ. «ΠΛΑΙΣΙΟ Computers Α.Ε.Β.Ε.» με 

έδρα στη θέση Σκληρή, Μάγουλα Αττικής (περαιτέρω ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει διαγωνισμό, 
με την ονομασία «Buy a Performance Laptop and Win a Performance Car» (περαιτέρω ο 

«Διαγωνισμός»). 

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 3 
κατωτέρω, οποιοσδήποτε προβαίνει σε αγορά φορητού υπολογιστή Laptop HP Envy x360 15 - 

eu0006nv με κωδικό Πλαισίου 3802809 (περαιτέρω το «Προϊόν») από φυσικό κατάστημα του 

Διοργανωτή ή/ και μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) που ο Διοργανωτής διαθέτει στον 
διαδικτυακό του τόπο www.plaisio.gr (περαιτέρω ο «Διαδικτυακός Τόπος») ή/ και μέσω του 

τηλεφωνικού κέντρου του Διοργανωτή (στο 2102895000) έχει δικαίωμα συμμετοχής στο 

Διαγωνισμό, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον όρο 5 κατωτέρω (περαιτέρω οι 

«Συμμετέχοντες»). Οι Συμμετέχοντες πρέπει να είναι άνω των 18 ετών και κάτοικοι Ελλάδος. Σε 
περίπτωση που ο Συμμετέχων είναι νομικό πρόσωπο, θα πρέπει να έχει την έδρα του στην Ελλάδα 

και τα φορολογικά στοιχεία αγοράς του Προϊόντος να έχουν εκδοθεί στα στοιχεία του (νομικού 

προσώπου).  

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις 

ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, (β) οι εργαζόμενοι της διαφημιστικής 

εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΖΥΜΕ – ΤΟΠΑΛΤΖΙΚΗΣ Λ. & ΣΙΑ Ο.Ε.» (περαιτέρω η 

«Διαφημιστική Εταιρεία»), (γ) οι εργαζόμενοι της εταιρείας με την επωνυμία «HP ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ», (δ) οι εργαζόμενοι της 

εταιρείας με την επωνυμία «TESLA GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» και (ε) τα πρόσωπα 

συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) και (δ) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των 
εργαζόμενων αυτών.  

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό 

διάστημα από την 06/04/2022, ώρα 09:01 έως και το νωρίτερο από την 30/06/2022, ώρα 23:59 ή την 
εξάντληση των αποθεμάτων του Προϊόντος. 

5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Κατά το χρονικό διάστημα διάρκειας του 

Διαγωνισμού, ο Συμμετέχων που προβαίνει στην ανωτέρω υπό 2 αγορά θα συμμετέχει αυτόματα στο 

Διαγωνισμό, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, εκτός εάν δηλώσει ρητά την επιθυμία 
του να μην συμμετάσχει σε αυτόν. Διευκρινίζεται ότι τυχόν αγορά περισσότερων της μίας μονάδας 

Προϊόντος θα συνεπάγεται τη συμμετοχή του Συμμετέχοντα με ισάριθμες συμμετοχές στην κλήρωση 

για την ανάδειξη του νικητή του Διαγωνισμού.  

Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής ή/και τρίτοι κατ’ εντολή και για λογαριασμό του με τις 

συμμετοχές των Συμμετεχόντων, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα, θα συνιστούν πλήρη απόδειξη 

σχετικά με τις συμμετοχές αυτές.  

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να θεωρήσει ως άκυρη μια συμμετοχή εάν κρίνει, κατά την 

ελεύθερη κρίση του, ότι οποιαδήποτε τέτοια συμμετοχή είναι αντίθετη στους παρόντες όρους. 

Τέλος, σε περίπτωση που Συμμετέχων υπαναχωρήσει από οποιαδήποτε αγορά Προϊόντος σύμφωνα 

με το άρθρο 3ε του ν.2251/1994, δεν θα λάβει για την αγορά αυτή συμμετοχή στην κλήρωση για την 
ανάδειξη του νικητή του Διαγωνισμού. 

6. Δώρα – Έπαθλα. Το δώρo του Διαγωνισμού (περαιτέρω τo «Δώρo») συνίσταται σε ένα 

αυτοκίνητο μάρκας Tesla, μοντέλο (model) 3, κατηγορία Performance, σε Solid μαύρο χρώμα, 20" 
Uberturbine ζάντες, Premium πακέτο εσωτερικού εξοπλισμού όλο μαύρο, Autopilot και δυνατότητα 

full self-driving, αξίας 71.670€. Το Δώρο είναι προσωπικό και ο νικητής του Διαγωνισμού δεν έχει 

το δικαίωμα ανταλλαγής του με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.  

http://www.plaisio.gr/
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Φόροι, τέλη, εισφορές και οποιαδήποτε έξοδα ή επιβαρύνσεις που σχετίζονται με το Δώρο (ρητώς 

συμπεριλαμβανομένων εξόδων έκδοσης πινακίδων, άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου & τελών 
κυκλοφορίας αυτού), επιβαρύνουν αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τον νικητή του Δώρου ή τον 

τυχόν επιλαχόντα αυτού σε περίπτωση που ο νικητής για οποιοδήποτε λόγο δεν παραλάβει το Δώρο. 

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητή Διαγωνισμού. Ο νικητής του Διαγωνισμού (1 συνολικά και 3 
επιλαχόντες) θα ανακηρυχθεί κατόπιν κλήρωσης, η οποία θα διενεργηθεί στις 29.07.2022 στις 12:00, 

στα γραφεία του Διοργανωτή (Μαγούλα Αττικής, θέση Σκλήρη), με αυτοματοποιημένο τρόπο που 

δεν επιδέχεται ανθρώπινης παρέμβασης, παρουσία της Συμβολαιογράφου Αθηνών κας Παναγιώτας 

Τσίτσα (Χαριλάου Τρικούπη, αριθμός 7, τηλ. 210 3820368) ή νόμιμου αναπληρωτή αυτής και 
εκπροσώπου του Διοργανωτή. Η κλήρωση αυτή θα μεταδοθεί σε ζωντανή σύνδεση (live) στο κανάλι 

του Διοργανωτή στο youtube (https://www.youtube.com/channel/UCKBuGlMEImhgPKynkEF9-

Zw).  

Σε περίπτωση που νικητής του Διαγωνισμού είναι νομικό πρόσωπο, το Δώρο θα αποδίδεται στο 

μέλος της διοίκησης αυτού ως εξής: (i) σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας, στον διευθύνοντα 

σύμβουλο αυτής, (ii) σε περίπτωση ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας, στον διαχειριστή αυτής, 

(iii) σε περίπτωση εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, στο διαχειριστή αυτής και (iv) σε περίπτωση 
ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, στο διαχειριστή αυτής. Σε περίπτωση που τα πρόσωπα σε ένα 

νομικό πρόσωπο που φέρουν την κατά περίπτωση ως άνω ιδιότητα είναι περισσότερα του ενός, το 

Δώρο θα αποδίδεται σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο προσδιορίσει το νομικό πρόσωπο, κατόπιν 
σχετικής πράξης της διοίκησής του.  

Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την 

οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω:  

Α.  έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή σύμφωνα με τη διαδικασία που 

περιγράφεται στους όρους 2 και 5 ανωτέρω, εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται, κατά 

περίπτωση, στον όρο 4 ανωτέρω και 

Β. δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το 
Συμμετέχοντα των συστημάτων του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του 

Συμμετέχοντα ή τρίτου.  

8. Ενημέρωση για την κατακύρωση. Ο Διοργανωτής θα ενημερώνει: (α) όλους τους 
Συμμετέχοντες σχετικά με τα στοιχεία του νικητή, με ανάρτηση του ονοματεπώνυμου (της 

επωνυμίας) αυτού στο Διαδικτυακό Τόπο και (β) τον νικητή του Διαγωνισμού, με την αποστολή 

σχετικού γραπτού μηνύματος, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ή με σχετική κλήση 
στον αριθμό τηλεφώνου του, προκειμένου να συλλέξει τα ελάχιστα αναγκαία δεδομένα του, ώστε να 

προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την απόδοση του Δώρου σε αυτόν.  

Σε περίπτωση που δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού 

διαστήματος πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή σε αυτόν σχετικού γραπτού 
ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) ή σύντομου μηνύματος στο κινητό του τηλέφωνο (SMS), ή 

οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία του έχουν αναρτηθεί στο 

Διαδικτυακό Τόπο, δεν επικοινώνησε για οποιοδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των 
τυχηρών και της ανωτέρας βίας) με το Διοργανωτή εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, το 

πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου και τη θέση του εν λόγω νικητή θα 

καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών, κατά τη σειρά ανάδειξής του από την κλήρωση, η διαδικασία δε 

αυτή θα ακολουθείται αναφορικά με το σύνολο των τριών κατά τη σειρά ανάδειξής τους από την 
κλήρωση επιλαχόντων. 

Η κατακύρωση του Δώρου στο νικητή αυτού (ή στον τυχόν επιλαχόντα), τελεί υπό την αναβλητική 

αίρεση της προσκόμισης και επίδειξης στο Διοργανωτή από τον εν λόγω νικητή (ή τον τυχόν 
επιλαχόντα) των στοιχείων που αναφέρονται στον όρο 9 κατωτέρω εντός της προθεσμίας που εκεί 

ορίζεται, σε αντίθετη δε περίπτωση το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου 
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και ακολουθείται η αυτή διαδικασία αναφορικά με το σύνολο των τριών κατά τη σειρά ανάδειξής 

τους από την κλήρωση επιλαχόντων.  

9. Παράδοση του Δώρου. Ο νικητής του Διαγωνισμού, υποχρεούται να προσέλθει, σε χώρο 

εντός του Νομού Αττικής που θα του υποδείξει ο Διοργανωτής, εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών 

ημερών από την ημερομηνία αποστολής σε αυτόν του σχετικού γραπτού μηνύματος, προκειμένου να 
παραλάβει το Δώρο, οπότε και θα υπογράψει τη σχετική δήλωση παραλαβής αυτού. Σε περίπτωση 

που ο νικητής του Διαγωνισμού δεν προσέλθει εντός της ως άνω προθεσμίας για να παραλάβει το 

Δώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει την εν λόγω δήλωση, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το 

δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, η ανωτέρω δε διαδικασία θα τηρηθεί αναφορικά με τους 
επιλαχόντες αυτού, κατά τη σειρά ανάδειξής τους από την κλήρωση.  

Σε περίπτωση κατά την οποία παρέλθουν άπρακτες οι ανωτέρω υπό 8 και 9 προθεσμίες ή η ανωτέρω 

αναβλητική αίρεση κατακύρωσης δεν ικανοποιηθεί εμπροθέσμως για το νικητή και για κανέναν από 
τους επιλαχόντες, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδώσει το Δώρο σε Συμμετέχοντες 

του Διαγωνισμού.  

Προϋπόθεση παράδοσης του Δώρου είναι η προσκόμιση στο Διοργανωτή, των ακόλουθων 

στοιχείων: (α) Σε περίπτωση που ο νικητής είναι φυσικό πρόσωπο, το Δελτίο Αστυνομικής 
Ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία του, (β) σε περίπτωση 

που ο νικητής είναι νομικό πρόσωπο, πέραν των ανωτέρω στοιχείων για το φυσικό πρόσωπο στο 

οποίο θα αποδοθεί το Δώρο, όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα του εν λόγω νομικού προσώπου που ο 
Διοργανωτής θα ζητήσει, κατά την ελεύθερη κρίση του. Στην ειδικότερη περίπτωση που τα πρόσωπα 

στη διοίκηση του νομικού προσώπου, βάσει του όρου 7 ανωτέρω, που φέρουν την κατά περίπτωση 

ως άνω ιδιότητα είναι περισσότερα του ενός, ο Διοργανωτής απαλλάσσεται κάθε άλλης υποχρέωσης 
αν το παραδώσει σε ένα από αυτά.  

10. Ευθύνη. Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο 

είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε Συμμετέχοντα από 

το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο Διαγωνισμό και ανάδειξης του Νικητή. Επιπλέον ο 
Διοργανωτής δε θα ευθύνεται για τυχόν πραγματικά ή νομικά ελαττώματα ή έλλειψη συμφωνημένων 

ιδιοτήτων του Δώρου του Διαγωνισμού, δεδομένου ότι καλύπτει μόνο το κόστος για την καταβολή 

του τιμήματος του Δώρου, για οποιαδήποτε δε τέτοια ελαττώματα ή έλλειψη ιδιότητας ο νικητής του 
Δώρου θα πρέπει να απευθυνθεί στην αντιπροσωπία της Tesla («TESLA GREECE 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», Αλ. Παπαδιαμάντη 4, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, Τ.Κ. 18233, Τηλέφωνο: 

2111984867). Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή 
παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχηρά 

γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.  

11. Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο 

Αθηνών κας Παναγιώτας Τσίτσα (οδός Χαριλάου Τρικούπη, αριθμός 7, τηλ. 2103820368) και έχουν 
αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο. Οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται, με έξοδά του, να 

λαμβάνει ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων, όπως αυτοί θα κατατεθούν στην ανωτέρω 

Συμβολαιογράφο. 

12. Πληροφορίες – Παράπονα. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το 

Διαγωνισμό οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 2102892000, από 

Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 09:00 έως τις 16:00.  

13. Προσωπικά Δεδομένα. Ο Διοργανωτής ενημερώνει τους Συμμετέχοντες/ τον νικητή του 
Διαγωνισμού ότι ο ίδιος ή/ και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του (π.χ. η Διαφημιστική 

Εταιρεία), θα επεξεργασθούν τα ελάχιστα απαραίτητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους, που 

θα συλλέξουν από τους ίδιους, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους όρους 5 και 8 ανωτέρω, 
με σκοπό τη διεξαγωγή της κλήρωσης, τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, καθώς 

και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την απόδοση του Δώρου. Ο 

Διοργανωτής δεν διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των εν λόγω προσώπων σε χώρα 
εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε διεθνή οργανισμό.  
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Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων/ του νικητή του Διαγωνισμού 

γίνεται βάσει της συγκατάθεσής τους, που εκδηλώνεται δια της θετικής ενέργειας στην οποία έχουν 
προβεί κατά περίπτωση, η δε συγκατάθεση αυτή δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε στο: 

dpo@plaisio.gr, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση 

πριν από την ανάκλησή της.  

Εντός χρονικού διαστήματος 12 μηνών από την απόδοση του Δώρου, οποιαδήποτε προσωπικά 

δεδομένα των Συμμετεχόντων/ του νικητή του Διαγωνισμού θα καταστρέφονται, εκτός εάν η τήρησή 

τους δικαιολογείται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

Στην ειδικότερη περίπτωση που τα εν λόγω φυσικά πρόσωπα έχουν δώσει τη σχετική συγκατάθεσή 
τους προκειμένου να ενημερώνονται σχετικά με τυχόν νέα, μελλοντικά γεγονότα/ εκδηλώσεις 

(events) κτλ του Διοργανωτή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν γνωστοποιήσει 

στο Διοργανωτή, ο Διοργανωτής θα χρησιμοποιεί τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αυτή 
για τον εν λόγω σκοπό, διαβιβάζοντάς τη μόνο σε διαφημιστικές ή τρίτες εταιρείες που ενεργούν για 

λογαριασμό του και αποκλειστικά για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού. Τα εν λόγω φυσικά 

πρόσωπα μπορούν ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσουν τη σχετική συγκατάθεσή τους στο 

dpo@plaisio.gr. 

Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού επεξεργασίας, 

αντίταξης στην επεξεργασία καθώς και φορητότητας των δεδομένων που τους αφορούν, οι 

Συμμετέχοντες/ ο νικητής του Διαγωνισμού/ οι επιλαχόντες αυτού μπορούν να επικοινωνούν με το 
Διοργανωτή στο τηλέφωνο 2102895950 και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

dpo@plaisio.gr). Τέλος, έχουν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (πληροφορίες στο www.dpa.gr). 

14. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει 

την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης 

και της διάρκειας του Διαγωνισμού), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με 

ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης. 

15. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το 

ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, 

υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας. 

16. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή 

των παρόντων όρων. 

http://www.dpa.gr/

