
Όροι και προϋποθέσεις διαγωνισμού “Ταχύτητες-Αστραπή» 
 
Διοργανωτής διαγωνισμού: 
 
CΥΤΑ (Cyprus Telecommunications Authority) 
Η Cytamobile-Vodafone (εφεξής ο διοργανωτής) διενεργεί διαγωνισμό με τίτλο “Ταχύτητες-Αστραπή” και 
κληρώνει: Δύο (2) Tablets MLS Bliss 3G. 
 
Διάρκεια: 
 
1. Ο διαγωνισμός θα ξεκινήσει την Τετάρτη 21 Μαρτίου και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018 
στις 12 το μεσημέρι. 
2. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018 στις 12:00 το μεσημέρι στα Κεντρικά 
Γραφεία Cyta στη Λευκωσία και θα αναδείξει 2 νικητές που θα κερδίσουν από ένα Tablet MLS Bliss 3G. Οι 
νικητές θα ανακοινωθούν στη σελίδα Facebook της soeasy την Δευτέρα 02 Απριλίου 2018.  
 
Διαδικασία: 
 
Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να: 

1. Να κάνουν screenshot τον άνθρωπο-αστραπή όταν αυτός φτάσει τις ταχύτητες 4.5G. 
2. Να αναρτήσουν το screenshot ως σχόλιο (comment) στο post.  
3. Αυτόματα θα μπουν στην κλήρωση για δύο (2) Tablets MLS Bliss 3G. 
4. Κάθε comment μετρά ως μια συμμετοχή. Κάθε διαγωνιζόμενος δικαιούται μια συμμετοχή με ένα 

comment. 
5. Οι δύο νικητές θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια που αναρτώνται στους γενικούς όρους πιο κάτω, 

για να έχουν δικαίωμα διεκδίκησης των δώρων. 
6. Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία τους με προσωπικό μήνυμα και θα 

πρέπει να απαντήσουν στο μήνυμα μέσα σε 24 ώρες. Αν δεν το πράξουν, θα απολέσουν το δικαίωμα 
διεκδίκησης του δώρου.   

7. Τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν στη σελίδα της soeasy στο Facebook.   
8. Οι νικητές θα πρέπει να παραλάβουν τα δώρα τους από τα Κεντρικά Γραφεία Cyta στη Λευκωσία. 

 
Δικαίωμα διεκδίκησης των δώρων: 
 
Δικαίωμα διεκδίκησης των δώρων έχουν μόνο πελάτες της Cytamobile-Vodafone (προπληρωμένης 
υπηρεσίας soeasy pay as you go και προγραμμάτων συμβολαίου). 
 
Γενικοί όροι και κανονισμοί διαγωνισμών: 
 

1. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα, η Cytamobile-Vodafone (εφεξής ο διοργανωτής) θα πραγματοποιεί 
διαγωνισμούς στις σελίδες της soeasy στο Facebook 
(https://www.facebook.com/soeasypayasyougo) ή/και στην σελίδα της Cytamobile-Vodafone στο 
Instagram (https://www.instagram.com/cytamobile_vodafone/), εφεξής οι σελίδες με δώρα και 
υπηρεσίες (εφεξής διαγωνισμοί) στην σελίδα.  

2. Οι διαγωνισμοί είναι ανοιχτοί για όλους όσους πληρούν τα πιο κάτω κριτήρια: 
- Στους διαγωνισμούς δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου.  
- Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν ενεργό λογαριασμό στο Facebook.  
- Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν κάνει like τις σελίδες για να έχουν δικαίωμα διεκδίκησης. 
- Συμμετοχές γίνονται δεκτές μόνο μέσω των σελίδων. 
- Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ερευνήσει την εγκυρότητα κάθε συμμετοχής. 

3. Οι συμμετέχοντες πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία συμμετοχής όπως αυτή αναφέρεται στη 
σχετική δημοσίευση. 

4. Ο διοργανωτής δεν υποχρεούται να επικοινωνήσει με τον συμμετέχοντα, για να επιβεβαιώσει τη 
συμμετοχή του. 

5. Κάθε άτομο μετράει ως μια συμμετοχή, (βασισμένη πάνω στο όνομα, τη διεύθυνση email, τη 
διεύθυνση Facebook και τη διεύθυνση IP). 

https://www.facebook.com/soeasypayasyougo
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fcytamobile_vodafone%2F%29&h=ATMc3_El0_-JJzdNr2geZq2TNjmPtnD95kvRzxNQTOU5VASnwzXrr7H69_nldQhZCGKMhxCREh78FmJacuTmNkD6rcUbQ9_KUO_IjwFGzflSLCzDdWMk6h7q


6. Δεν δικαιούται συμμετέχοντας να δηλώσει συμμετοχή μέσω τρίτου ατόμου. Αν αυτό γίνει ο 
συμμετέχοντας θα αποκλείεται από τη διεκδίκηση του δώρου. 

7. Κάθε διαγωνισμός θα είναι σχετικός με την ανάλογη/αντίστοιχη δημοσίευση στις σελίδες. Η τελική 
ημερομηνία υποβολής συμμετοχών θα γίνεται σαφής στη δημοσίευση. Συμμετοχές που γίνονται 
μετά τη λήξη του διαγωνισμού, θα θεωρούνται άκυρες. 

8. Συμμετοχές που δεν πληρούν τα όσα ορίζει η δημοσίευση, είναι ετεροχρονισμένες ή έχουν 
διαγραφεί από τον ίδιο τον συμμετέχοντα, θα θεωρούνται άκυρες. 

9. Αν ο διοργανωτής θεωρήσει πως με οποιοδήποτε τρόπο έχει αλλοιωθεί το αποτέλεσμα ή η 
διαδικασία του διαγωνισμού, έχει τη δικαιοδοσία να τον ακυρώσει χωρίς να δικαιολογήσει την 
ενέργεια του. 

10. Ο συμμετέχοντας παρέχει στον διοργανωτή το δικαίωμα χρήσης προσωπικών δεδομένων που 
θεωρούνται απαραίτητα για τη διενέργεια των διαγωνισμών, όπως ορίζει η σχετική δημοσίευση. 

 
Δώρα-Ενημέρωση νικητών: 
  

11. Διεκδίκηση στα δώρα έχουν μόνο πελάτες της Cytamobile-Vodafone (προγράμματα συμβολαίου και 
soeasy) που πληρούν και τα πιο πάνω κριτήρια. Σε κάποιες περιπτώσεις, λόγω της φύσης των 
δώρων, δικαίωμα διεκδίκησης σε αυτά θα έχουν μόνο πελάτες της προπληρωμένης υπηρεσίας 
soeasy. 

12. Από τη διεκδίκηση των δώρων αποκλείονται οι εργοδότες και εργοδοτούμενοι των 
εταιρειών Cyta, Gnomi Consultants Ltd., MSPS Ltd, όσοι συνδέονται με αυτούς με πρώτου 
βαθμού συγγένεια, καθώς και οι εργαζόμενοι θυγατρικών αυτών. 

13. Τα δώρα και τα βραβεία θα διαφέρουν κάθε φορά, σύμφωνα με την κρίση του διοργανωτή. 
14. Εκτός κι αν ανακοινωθεί στη δημοσίευση διαφορετικός τρόπος ανάδειξης νικητή, αυτή θα γίνεται με 

κλήρωση ανάμεσα σε όλες τις έγκυρες συμμετοχές. 
15. Αν ο διαγωνισμός προϋποθέτει να αναδείξει ο συμμετέχοντας κάποιο ταλέντο του, τότε η ανάδειξη 

του νικητή θα γίνεται μέσω ανεξάρτητης κριτικής επιτροπής. 
16. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν για τη νίκη τους εντός προκαθορισμένου χρονικού πλαισίου που θα 

ανακοινωθεί, και θα παραλάβουν το δώρο τους σε μέρος και ώρα που θα καθοριστεί από τον 
διοργανωτή και θα συμφωνηθεί από τον/τους νικητή/ες. 

17. Κάθε νικητής έχει την υποχρέωση να παρέχει στον διοργανωτή κάθε πληροφορία που χρειάζεται για 
να του παραδοθεί το δώρο όπως έχει συμφωνηθεί. 

18. Το δώρο δεν ανταλλάσσεται με χρήματα. Κάτω από ειδικές συνθήκες, ο διοργανωτής διατηρεί το 
δικαίωμα να αλλάξει το δώρο για ένα άλλο, ίσης ή μεγαλύτερης αξίας. 

19. Σε περίπτωση μη αποδοχής των δώρων από τους νικητές ή στην περίπτωση που θα καταστεί 
αδύνατο από τον διοργανωτή να εντοπίσει τους νικητές εντός μιας εβδομάδας από την κλήρωση 
των δώρων, ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε επανάληψη της κλήρωσης και 
της παράδοσης των δώρων σε νέους νικητές χωρίς να ενημερώσει τον προηγούμενο νικητή. 

20. Ο διοργανωτής δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, ο νικητής δεν μπορεί να 
παραλάβει το βραβείο του. 

21. Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα προβολής του υλικού του διαγωνισμού και των νικητών (το 
όνομα, τη φωτογραφία και τη χώρα καταγωγής του νικητή) σε ΜΜΕ και σελίδες κοινωνικής 
δικτύωσης για σκοπούς προβολής του σχετικού γεγονότος καθώς και στην σελίδα 
https://www.cyta.com.cy/contests 

 
Προσωπικά δεδομένα: 
 
22. Ο διοργανωτής δικαιούται να συλλέξει προσωπικές πληροφορίες του συμμετέχοντα μόνο για 

σκοπούς διεξαγωγής και περάτωσης του διαγωνισμού και όχι για άλλες προωθητικές ενέργειες 
χωρίς την συγκατάθεση του συμμετέχοντα. 

23. Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει, μέσω εκπροσώπου του, άμεσα με τον 
χρήστη, στην προσωπική του σελίδα στο facebook και στο Instagram. Ο διοργανωτής δεν 
δικαιούται να δώσει προσωπικά στοιχεία του χρήστη σε τρίτους. Τα στοιχεία αυτά παραμένουν 
στην διάθεση του διοργανωτή για μικρό χρονικό διάστημα και μετά διαγράφονται. 

 
Άλλοι όροι:  

 



24. Ο διαγωνισμός δεν έχει ουδεμία σχέση με την εταιρεία Facebook Inc. Με τη συμμετοχή τους, όλοι 
οι συμμετέχοντες συμφωνούν πως δέχονται να αποδεσμευτούν από κάθε περιορισμό που ορίζει η 
Facebook Inc, σχετικά με τη διεξαγωγή διαγωνισμών. Οι συμμετέχοντες δίνουν τις πληροφορίες 
τους στον διοργανωτή, όχι στο Facebook. 

25. O διοργανωτής δεν φέρει ευθύνη για τη μορφή, τα χαρακτηριστικά, τις μελλοντικές αλλαγές, 
αναβαθμίσεις κ.α. προϊόντων τρίτων εταιρειών που προσφέρονται μέσω των διαγωνισμών ως 
δώρα. 

26. Για να διασφαλιστεί η σωστή διεξαγωγή του διαγωνισμού, ο διοργανωτής απαντάει σε μηνύματα 
σχετικά με το διαγωνισμό που έρχονται στο inbox και όχι σε comment, εκτός κι αν καθορίζεται 
διαφορετικά από τους όρους και κανονισμούς του διαγωνισμού. 

27. Ο διοργανωτής έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει κάθε comment που θεωρεί πως είναι προσβλητικό ή 
εκτός του πνεύματος του διαγωνισμού.  

28. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει το διαγωνισμό, χωρίς 
προειδοποίηση. 

29. Ο διοργανωτής δεν φέρει ευθύνη για απώλεια, ζημιά, τραυματισμό ή απογοήτευση του 
συμμετέχοντα ως αποτέλεσμα της συμμετοχής του στον διαγωνισμό. 

30. Οι εταιρείες Apple Inc., Google Inc., Microsoft Corp. και MLS Innovation Inc δεν έχουν καμία σχέση 
με αυτόν το διαγωνισμό. 

31. Με τη συμμετοχή στους διαγωνισμούς στην σελίδα, συνεπάγεται ότι έχει γίνει ανεπιφύλακτα 
αποδοχή των πιο πάνω όρων. 

 
 
Διοργανωτής - Cytamobile-Vodafone 
 


