
 
  

  

  

Όροι Συμμετοχής Διαγωνισμού Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης:  
 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι πελάτες της Cyta που έχουν μεταφερθεί στην 
ηλεκτρονική τιμολόγηση ανεξάρτητα από την ημερομηνία εγγραφής τους. 
 

2. Συνολικά θα κληρωθούν 46 Samsung Galaxy Tab T555 tablets, 1 κάθε εβδομάδα από τις 15/5/2017 
μέχρι τις 31/12/2017. Οι κληρώσεις για τα tablets θα διεξάγονται κάθε μήνα και θα συμμετέχουν σε 
αυτές όλοι οι εγγεγραμμένοι συνδρομητές της ηλεκτρονικής τιμολόγησης που έχουν απαντήσει 
σωστά το κουίζ.  
  

3. Οι κληρώσεις θα διεξάγονται ενώπιον ειδικής επιτροπής.  
 

4. Οι νικητές θα ειδοποιούνται εντός της επόμενης εβδομάδας της κλήρωσης τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικό 
μήνυμα. 
 

5. Η προθεσμία παραλαβής των δώρων θα είναι δύο (2) εβδομάδες μετά την ειδοποίηση των νικητών. Τα 
δώρα θα πρέπει να παραληφθούν από τους νικητές αυτοπροσώπως, αφού επιδείξουν την ταυτότητα ή το 
διαβατήριό τους.  
 

6. Τα δώρα είναι συγκεκριμένα και δεν μπορούν να εξαργυρωθούν με χρήματα, δεν μπορούν να ανταλλαγούν 
με άλλο δώρο και δεν μεταβιβάζονται. 
  

7. Οι συμμετέχοντες θα έχουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν μόνο ένα δώρο από το διαγωνισμό, ανεξαρτήτως 
του αριθμού των λογαριασμών τους που μεταφέρουν στην ηλεκτρονική τιμολόγηση.  
 

8. Στην κλήρωση θα λαμβάνεται υπόψη μόνο μία συμμετοχή ανά πελάτη, ανεξάρτητα του αριθμού των 
συμμετοχών του στο διαγωνισμό. 
 

9. Το προσωπικό της Cyta (μόνιμοι υπάλληλοι, τακτικό ωρομίσθιο προσωπικό και υπάλληλοι θυγατρικών)   
καθώς και οι συνταξιούχοι υπάλληλοι της εξαιρούνται από τη διεκδίκηση των δώρων.   
 

10. Από τη διεκδίκηση των δώρων εξαιρούνται επίσης όσοι πελάτες είχαν κερδίσει tablets κατά τους 
προηγούμενους διαγωνισμούς της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης που είχαν διεξαχθεί μεταξύ 
1/9/2014–28/12/2014 και 15/6/2015–28/12/2015. 
 

11. 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.  
 

12. Η Cyta διατηρεί το δικαίωμα προβολής του διαγωνισμού και των νικητών στα ΜΜΕ και τη διαφημιστική 
εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος.  
 

13. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων 
Συμμετοχής.  
 

14. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη της προωθητικής ενέργειας στις 31/12/2017 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 στο 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.  
 

15. Η Cyta δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη οποιουδήποτε η οποία προκύπτει από τη χρήση των 
δώρων, ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία.   

 


