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Όροι και Προϋποθέσεις 
 

Προωθητική Ενέργεια:  
 

Κλήρωση για ταξιδιωτικό πακέτο, 
σε συνδρομητές Value Pack και Variety Pack της Cytavision,  

που κατέχουν το πρόσθετο αθλητικό πακέτο «Διεθνές Ποδόσφαιρο και Άλλα Αθλήματα»  
 
Η Cyta επιβραβεύει τους συνδρομητές Cytavision Value Pack και Variety Pack που κατέχουν το πρόσθετο 

αθλητικό πακέτο «Διεθνές Ποδόσφαιρο και Άλλα Αθλήματα», με τη δυνατότητα συμμετοχής σε κλήρωση για 

ένα ταξιδιωτικό πακέτο μαζί με εισιτήρια γηπέδου για τον τελικό ποδοσφαιρικό αγώνα του UEFA Champions 

League στο Παρίσι, στην Γαλλία στις 28/5/2022. 

 
1. Δώρο κλήρωσης 

 
Το δώρο της κλήρωσης θα είναι:  
Ένα (1) ταξιδιωτικό πακέτο για δύο (2) άτομα για τον τελικό ποδοσφαιρικό αγώνα του UEFA Champions League 
που θα διεξαχθεί στο Παρίσι, στη Γαλλία, στις 28 Μαΐου 2022. Το δώρο, συνολικής αξίας €5.225, αποτελείται 
από το ταξιδιωτικό πακέτο (€2.445) που περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφής, φόρους 
αεροδρομίων, χειραποσκευή 8kg και βαλίτσα 23kg για τον κάθε επιβάτη, διαμονή με πρόγευμα για δύο (2) 
βράδια στις 27 και 28 Μαΐου 2022 σε ξενοδοχείο της πόλης, μεταφορές προς και από το αεροδρόμιο, το 
ξενοδοχείο και το γήπεδο, καθώς και τα εισιτήρια αγώνα σε προνομιακές θέσεις μαζί με φιλοξενία γηπέδου 
(€2.780). 

 

2. Δικαίωμα συμμετοχής  

2.1 Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν όσοι:   

(α)  όλα τα άτομα (φυσικά πρόσωπα) που είναι υφιστάμενοι συνδρομητές του Value Pack ή του Variety Pack της 
Cytavision και έχουν τo πρόσθετo αθλητικό πακέτο «Διεθνές Ποδόσφαιρο και Άλλα Αθλήματα», κατά την 
ημέρα διεξαγωγής της κλήρωσης.  

(β)  όσοι είναι συνδρομητές του (α) πιο πάνω και δεν έχουν ζητήσει να εξαιρούνται από προωθητικές ενέργειες 
της Cyta.  

(γ)  όσοι δεν ανήκουν στο προσωπικό της Cyta (μόνιμοι υπάλληλοι, τακτικό ωρομίσθιο προσωπικό και 
υπάλληλοι θυγατρικών) και οι συνταξιούχοι υπάλληλοί της. 

(δ)  όσοι δεν ανήκουν στους αθλητικογράφους που συνεργάζονται με την υπηρεσία Cytavision.  
(ε)  όσοι δεν είναι πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού ή οι σύζυγοι του προσωπικού της Cyta (όπως ορίζεται στον 

Όρο 2.1 (γ) πιο πάνω). 
(ζ)  όσοι δεν έχουν οποιαδήποτε αποσυνδεδεμένη υπηρεσία λόγω απλήρωτων οφειλών. 
(η)  όσοι δεν έχουν προσωρινά αποσυνδεδεμένη την υπηρεσία Cytavision. 
 
2.2 Οι συνδρομητές που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην κλήρωση του ταξιδιωτικού πακέτου θα πρέπει να το 
δηλώσουν πατώντας τον σύνδεσμο (link) στο SMS που θα λάβουν στο κινητό επικοινωνίας τους, μέχρι τη Δευτέρα 
2 Μαΐου 2022 στις 10:00 π.μ.  
2.3 Οι συνδρομητές που θα λάβουν μέρος στην κλήρωση θα έχουν μία (1) συμμετοχή ο καθένας, ανεξάρτητα 
εάν έχουν περισσότερες από μία συνδέσεις Cytavision. 
 

3. Διεξαγωγή κλήρωσης 

3.1 Η κλήρωση θα διεξαχθεί την Τρίτη 3 Μαΐου 2022, στα Κεντρικά Γραφεία της Cyta στη Δασούπολη.  
3.2 Ο τυχερός για το ταξίδι θα ανακοινωθεί την Πέμπτη 5 Μαΐου 2022 μέσω μηνύματος SMS που θα αποσταλεί 

σε όλους όσοι έλαβαν το ενημερωτικό SMS για τη διεξαγωγή της κλήρωσης και μέσω σχετικής ανακοίνωσης 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
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3.3 Για τον έναν (1) τυχερό συνδρομητή του ταξιδιωτικού πακέτου, θα κληρωθούν τρεις (3) επιλαχόντες, οι 
οποίοι θα κληθούν από τη Cyta τηλεφωνικώς κατά σειρά κατάταξης, εάν και εφόσον, ανταποκριθούν στην 
κλήση της Cyta εντός 24 ωρών ή επιθυμούν να αποδεχτούν το δώρο ή απαντήσουν ορθά στην ερώτηση που 
θα τους τεθεί από τον εκπρόσωπο της Cyta. 
 

4. Διαδικασία Συμμετοχής 

4.1 Οι συνδρομητές οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής που αναφέρονται στους Όρους 2.1 και 2.2 πιο 
πάνω, θα ενημερωθούν με γραπτό μήνυμα SMS για την προωθητική ενέργεια, εφόσον η Cyta έχει κινητό 
τηλέφωνο επικοινωνίας τους. 

4.2 Οι συνδρομητές που αναφέρονται στον Όρο 2.2 πιο πάνω θα συμπεριληφθούν στην κλήρωση.  
4.3 Θα διεξαχθεί μία κλήρωση βάσει του Όρου 3.3 μεταξύ των συνδρομητών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής 

στην προωθητική ενέργεια (Όρος 2 πιο πάνω), μέσω ειδικού λογισμικού. 
4.4 Η Cyta θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά  με τον τυχερό για να τον ενημερώσει ότι έχει κληρωθεί. 
4.5 Ο συνδρομητής θα πάρει το ταξιδιωτικό πακέτο, νοουμένου ότι πληροί τον Όρο 2.1, θα αποδεχθεί τους 

όρους της προωθητικής ενέργειας και θα απαντήσει ορθά σε μια απλή ερώτηση αθλητικού περιεχομένου. 
4.6 Ο τυχερός συνδρομητής που θα αποδεχτεί το ταξιδιωτικό πακέτο θα πρέπει να καθορίσει τον συνοδό του 

εντός 24 ωρών για σκοπούς κρατήσεων και παράδοσης του δώρου. Ο συνοδός δεν επιτρέπεται να 
αντικατασταθεί εκ των υστέρων από άλλο πρόσωπο. 

4.7 Ο τυχερός συνδρομητής που θα αποδεχτεί το ταξιδιωτικό πακέτο καθώς και ο συνοδός του, για να 
ταξιδέψουν και να παρακολουθήσουν τον αγώνα, θα πρέπει κατά τη μέρα ανακοίνωσης του τυχερού να 
πληρούν τις εκάστοτε απαιτήσεις της διοργανώτριας αρχής και της χώρας που φιλοξενεί τον αγώνα, σε 
σχέση με την Πανδημία Covid-19, καθώς και όλους τους κανόνες προστασίας, όπως αυτοί ορίζονται στα 
Διατάγματα του Υπουργείου Υγείας και στις ταξιδιωτικές οδηγίες του Υπουργείου Εξωτερικών της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. 
 

5. Παραλαβή δώρου  
 

5.1 Το δώρο μπορεί να παραληφθεί από ένα κατάστημα Cyta που θα υποδείξει ο τυχερός συνδρομητής της 
προωθητικής ενέργειας, αφού ο τυχερός συνδρομητής επιδείξει την πολιτική του ταυτότητα ή διαβατήριο 
για σκοπούς ταυτοποίησης.  

5.2 Το δώρο είναι συγκεκριμένο, δεν μπορεί να εξαργυρωθεί σε χρήμα, ούτε να ανταλλαχθεί με άλλο. 
5.3 Το δώρο μπορεί να μεταβιβαστεί σε άτομα α’ βαθμού συγγένειας. 
5.4 Το δώρο δεν μπορεί να μεταπωληθεί σε τρίτους ή να τύχει οποιασδήποτε άλλης εκμετάλλευσης από τον 

παραλήπτη του.   
5.5 Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης ή µη αποδοχής του δώρου εντός 24 ωρών από την επικοινωνία με τον 

τυχερό, η Cyta διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε παραχώρηση του δώρου σε επιλαχόντα.   
 

6. Προσωπικά Δεδομένα/Προβολή τυχερών συνδρομητών 
 

6.1 Η Cyta διατηρεί το δικαίωμα προβολής των τυχερών συνδρομητών (ονοματεπώνυμο και φωτογραφία) στα 

ΜΜΕ και σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και διαφημιστική αξιοποίηση κάθε σχετικού γεγονότος 

με  τους τυχερούς. 

6.2 Το ονοματεπώνυμο του κάθε τυχερού θα ανακοινωθεί μέσω μηνύματος SMS που θα αποσταλεί σε όλους 

όσοι έλαβαν το ενημερωτικό SMS για τη διεξαγωγή της κλήρωσης. Το δε ονοματεπώνυμο καθώς και η 

φωτογραφία του κάθε τυχερού θα προβληθεί/αναρτηθεί μέσω σχετικής ανακοίνωσης στις σελίδες 

κοινωνικής δικτύωσης της Cyta. 

6.3 Ο τυχερός του ταξιδιωτικού πακέτου θα πρέπει να ενημερώσει τη Cyta γραπτώς, ώστε η Cyta να μπορέσει η 

ίδια να ενημερώσει στη συνέχεια το ταξιδιωτικό γραφείο, για τα εξής δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα  του 

ιδίου και του συνοδού του: ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γεννήσεως, εθνικότητα, αριθμό 

ταυτότητας/διαβατηρίου.  

6.4 Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του τυχερού και του συνοδού του, θα τυγχάνουν επεξεργασίας 

στη βάση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 ΕΕ και του Ν. 125(Ι)/ 2018, για τους σκοπούς που ορίζονται 

στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και θα διατηρούνται για περίοδο 30 ημερών και στη συνέχεια θα 
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καταστρέφονται. Νοείται ότι η προβολή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του τυχερού στις σελίδες 

κοινωνικής δικτύωσης ενδέχεται να τύχει επαναπροβολής ή διαμοιρασμού μεταξύ των χρηστών. 

 

 

 

7. Τροποποίηση Όρων/ Δώρων 

7.1 Η Cyta διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει το προωθητικό πρόγραμμα ή να προβεί σε τροποποίηση των 
όρων και της διάρκειας αυτού, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή, η Cyta δεν θα 
υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε αποζημίωση όσον αφορά τον τυχερό που θα αναδειχθεί από 
την εν λόγω κλήρωση. 

7.2 Η Cyta διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει το προωθητικό πρόγραμμα ή το ταξίδι ή να προβεί σε 
τροποποίηση των όρων της παρούσας κλήρωσης σε περίπτωση που οι κανόνες προστασίας λόγω της 
Πανδημίας Covid-19 διαφοροποιηθούν και καταστούν αποτρεπτικοί, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. 
Στην περίπτωση αυτή η Cyta δεν θα έχει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε αποζημίωση όσον αφορά τον 
τυχερό που θα αναδειχθεί από την εν λόγω κλήρωση.  
 
 

8. Αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων 
 
8.1  Οι όροι και προϋποθέσεις της προωθητικής ενέργειας βρίσκονται στον σύνδεσμο (link) της ιστοσελίδας που   

θα  αποσταλεί με μήνυμα SMS στο κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας του κάθε συνδρομητή.  

8.2 Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια, καθώς και η αποδοχή του δώρου, προϋποθέτει και συνεπάγεται 

την ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών των όρων και προϋποθέσεων.  

 
 


