
 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ "ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΚΕΡΔΙΖΟΥΜΕ!" 

 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στην ενέργεια αποκτούν όσοι κάνουν αγορά από οποιοδήποτε 
κατάστημα FLORA στη Μύκονο, την ημέρα Πέμπτη οποιασδήποτε εβδομάδας έως και 
την 31/12/2016, με χρήση της κάρτας Flora Club Card. Έγκυρες θεωρούνται μόνο οι 
συμμετοχές των κατόχων Flora Club Card, που έχουν συμπληρώσει ορθά τα στοιχεία 
τους. 
 

2. Θα κληρώνονται είκοσι πέντε (25) νικητές, εκ των οποίων οι τρεις (3) πρώτοι θα 
κερδίζουν 15€, οι δέκα (10) επόμενοι θα κερδίζουν 10€ και οι επόμενοι δώδεκα (12) θα 
κερδίζουν 5€. Τα ποσά αυτά θα αφαιρούνται αυτόματα από τη συνολική αξία της 
επόμενης αγοράς των νικητών αρχής γενομένης του ερχόμενου Σαββάτου, εφόσον αυτή 
είναι ίση ή μεγαλύτερη από το κερδισμένο ποσό. 
 

3. Οι είκοσι πέντε (25) νικητές θα αναδεικνύονται μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, που θα 
πραγματοποιείται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η κλήρωση θα γίνεται με βάση τον 
αριθμό της Flora Club Card που χρησιμοποιήθηκε κατά τη συναλλαγή της Πέμπτης. 
 

4. Τα ονόματα των νικητών θα αναρτώνται στον ιστότοπο www.mykonos-flora.gr, ενώ θα 
υπάρχει και σχετική ενημέρωση μέσω των επίσημων σελίδων ή/και λογαριασμών της 
εταιρείας στα κοινωνικά δίκτυα. Οι νικητές θα ειδοποιούνται μέσω SMS ή/και e-mail και 
εντός μιας (1) εβδομάδας από την ημερομηνία της κλήρωσης, με βάση τα στοιχεία που 
έχουν δηλώσει για την έκδοση της Flora Club Card. 
 

5. Η διάρκεια ισχύος της παρούσης ενέργειας ορίζεται έως και την 31η Δεκεμβρίου 2016. 
 

6. Η εταιρεία ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΥ Ι ΚΑΙ Φ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τους όρους και 
τις ημερομηνίες της ενέργειας ή να τη ματαιώσει. 
 

7. Η συμμετοχή στην ενέργεια προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων 
όρων συμμετοχής. 
 

8. Τα προσωπικά δεδομένα των νικητών θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για 
την πραγματοποίηση της ενέργειας και για την ενημέρωσή τους. 
 

9. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά 
σχετικά με την ενέργεια, που ενδέχεται να προκύψει, υποβάλλεται στην αποκλειστική 
αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Σύρου. 


