
 
 

Όροι Συμμετοχής Διαγωνισμού: 
 

1. Διοργανωτής  
1.1.  Η Cyta διοργανώνει Διαγωνισμό με τίτλο «Πες μας τη γνώμη σου»  

1.2.  Αποκλειστικός υπεύθυνος για τη διενέργεια του Διαγωνισμού είναι η Cyta. 
 

2. Δικαίωμα συμμετοχής  
2.1.  Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όσοι:  

(α) είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου και  

(β) έχουν συμπληρώσει την Online έρευνα αγοράς. 
 

2.2.  Από τη διεκδίκηση του δώρου εξαιρούνται:  
(α) το προσωπικό της Cyta (μόνιμοι υπάλληλοι, τακτικό ωρομίσθιο προσωπικό και υπάλληλοι θυγατρικών) και οι 

συνταξιούχοι υπάλληλοι της  
(β) ο αποκλεισμός μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού ακόμα και κατά το στάδιο παράδοσης του 

δώρου.  
 

3. Διαδικασία συμμετοχής  

3.1.  Οι ενδιαφερόμενοι που δύναται να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό θα πρέπει να είναι επαναλαμβανόμενοι χρήστες 
της ιστοσελίδας www.cyta.com.cy που έχουν απαντήσει στις ερωτήσεις της έρευνας. 

 
4. Διάρκεια Διαγωνισμού  

4.1.  Η διάρκεια του Διαγωνισμού καθορίζεται από τις 23/12/2019 έως και τις 19/1/2020.  
 

5. Δώρο Διαγωνισμού  
5.1.  Ένα smartphone Huawei P20 Pro. Το δώρο θα κληρωθεί ανάμεσα στους νέους και υφιστάμενους πελάτες που 

πληρούν τους όρους της παραγράφου 2 και 3.  

 
6. Διαδικασία κλήρωσης  

6.1.  Η κλήρωση για το Huawei P20 Pro θα διεξαχθεί στις 21/1/2020 
6.2.  Η κλήρωση θα διεξαχθεί ενώπιον ειδικής επιτροπής.  

6.3.  Ο νικητής θα ειδοποιηθεί εντός της επόμενης εβδομάδας μετά την κλήρωση τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικό μήνυμα 
και θα πρέπει να ανταποκριθεί εντός τριών ημερών. Σε διαφορετική περίπτωση θα απολέσει το δικαίωμα απόκτησης 

του δώρου και θα ειδοποιηθεί ο επόμενος επιλαχόντας.  
6.3.  Το όνομα του νικητή θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες https://www.facebook.com/cytaofficial/ και  

www.cyta.com.cy/contests. 

 
7. Διαδικασία παραλαβής Δώρου  

7.1.  Η προθεσμία παραλαβής του δώρου θα είναι δύο (2) εβδομάδες μετά την ειδοποίηση του νικητή.  
7.2.  Το δώρο θα πρέπει να παραληφθεί από τον νικητή αυτοπροσώπως, αφού επιδείξει την ταυτότητα ή το διαβατήριό 

του.  
 

8. Γενικοί όροι Διαγωνισμού  
8.1.  Το δώρο είναι συγκεκριμένο και δεν μπορεί να εξαργυρωθεί με χρήματα, δεν μπορεί να ανταλλαγεί με άλλο δώρο 

και δεν μεταβιβάζεται.  

8.2.  Στην κλήρωση θα λαμβάνεται υπόψη μόνο μία συμμετοχή ανά πελάτη, ανεξάρτητα του αριθμού των συμμετοχών 
του στον Διαγωνισμό.  

8.3.  Από τη διεκδίκηση του δώρου εξαιρούνται επίσης όσοι πελάτες είχαν κερδίσει στην Online έρευνα αγοράς σε 
προηγούμενους διαγωνισμούς.  

8.4.  Η Cyta διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την προωθητική ενέργεια ή να προβεί σε τροποποίηση των όρων και των 
χρόνων αυτής, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση.  

8.5.  Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη της προωθητικής ενέργειας στις 19/1/2020 ή σε περίπτωση σύντμησης της 
χρονικής διάρκειας του Διαγωνισμού, οι συμμετοχές δεν θα είναι πλέον δυνατές. Όσες συμμετοχές 

πραγματοποιηθούν μετά από τη χρονική διάρκεια αυτή θα θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και δεν θα 

δεσμεύουν τη Cyta. Με τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό, οι συνδρομητές τεκμαίρεται ότι έχουν αποδεχτεί τους 
παρόντες Όρους Συμμετοχής και δεν θα έχουν οποιαδήποτε απαίτηση για παράδοση του δώρου μετά τη λήξη του 

Διαγωνισμού ή άλλως πώς.  
8.6.  Διευκρινίζεται ρητά ότι συμμετοχές που γίνονται μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, θα θεωρούνται άκυρες.  

8.7.  Η Cyta δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη οποιουδήποτε η οποία προκύπτει από τη χρήση του δώρου, ή 
από οποιαδήποτε άλλη αιτία.  

8.8.  Η Cyta δεν φέρει ευθύνη για τη μορφή, τα χαρακτηριστικά, τις μελλοντικές αλλαγές, αναβαθμίσεις κ.α. προϊόντων 
τρίτων εταιρειών που προσφέρονται μέσω του Διαγωνισμού ως δώρα.  

8.9. Η Cyta διατηρεί το δικαίωμα προβολής του Διαγωνισμού και των νικητών στα ΜΜΕ και τη διαφημιστική 

εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος.  
8.10. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Συμμετοχής. 

http://www.cyta.com.cy/

