ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ LET’S PRINT AND WRAP!
ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 1:
Ο Διαγωνισμός Let’s Print and Wrap (εφεξής «Διαγωνισμός») ξεκινάει την Πέμπτη, 1
Φεβρουαρίου 2018 στις 8 πμ ώρα Κεντρικής Ευρώπης και λήγει την Κυριακή, 10 Ιουνίου
2018 στις 23.59 μμ ώρα Κεντρικής Ευρώπης ή όταν όλοι οι κωδικοί PIN (που ορίζονται
κατωτέρω) έχουν υποβληθεί, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο (εφεξής «Περίοδος
Διαγωνισμού»). Θα διατεθούν συνολικά 10.000 μοναδικοί κωδικοί PIN (εφεξής έκαστος
αναφερόμενος ως «Κωδικός PIN»). Ο αριθμός των διαθέσιμων Κωδικών PIN θα μειώνεται,
καθώς θα διανέμονται σύμφωνα με τους παρόντες Επίσημους Κανόνες Διαγωνισμού
(εφεξής «οι Κανόνες»). Με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, ο συμμετέχων (εφεξής «ο
Συμμετέχων») δηλώνει ότι έχει αναγνώσει τους Κανόνες καθώς και ότι συμφωνεί να
δεσμεύεται από αυτούς.
Άρθρο 2:
Προκειμένου να συμμετάσχει και να πληροί τα κριτήρια για να κερδίσει, ο Συμμετέχων
πρέπει να είναι κατασκευαστής γραφικών μεγάλων διαστάσεων (εφεξής «Κατάστημα») στη
Δυτική Ευρώπη (εφεξής «Περιοχή» ως ορίζεται κατωτέρω). Οι Εργαζόμενοι των
Καταστημάτων, οι οποίοι συμμετέχουν στον Διαγωνισμό εκ μέρους του εργοδότη τους,
πρέπει να έχουν άδεια από τον εργοδότη τους, ώστε να το πράξουν. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το βραβείο
απονέμεται στη νομική οντότητα (Κατάστημα). Το βραβείο δεν απονέμεται στον
εργαζόμενο - παραλήπτη, ο οποίος εισήγαγε τον κωδικό PIN. Οι εργαζόμενοι, νόμιμοι
εκπρόσωποι ή πληρεξούσιοι (καθώς και τα πρόσωπα, με τα οποία οι πρώτοι συνοικούν,
είτε έχουν συγγενική σχέση μαζί τους είτε όχι) της 3Μ (ο «Χορηγός του Διαγωνισμού» ή/και
η «3Μ»), η μητρική εταιρεία, θυγατρικές εταιρείες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις,
προμηθευτές του βραβείου (όπως η HP), διαφημιστικά γραφεία/γραφεία προώθησης και
οποιαδήποτε άλλη οντότητα συμμετέχει στην ανάπτυξη, παραγωγή, διαχείριση ή
διεκπεραίωση του Διαγωνισμού (εφεξής συλλογικά τα «Εμπλεκόμενα στον Διαγωνισμό
Μέρη») δεν πληρούν τα κριτήρια ώστε να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό και να
κερδίσουν. . Μόνο τα Καταστήματα στην ακόλουθη «Περιοχή» (Δυτική Ευρώπη) μπορούν
να συμμετάσχουν. Οι χώρες, οι οποίες ανήκουν στην ως άνω Περιοχή, είναι: η Ανδόρα, η
Αυστρία, το Βέλγιο, η Κύπρος, η Δανία, η Φιλανδία, η Γαλλία, το Λουξεμβούργο, η
Γερμανία, η Ελλάδα, η Ισλανδία, η Ιρλανδία, το Λιχτενστάιν, η Μάλτα, το Μονακό, η

Νορβηγία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, το Σαν Μαρίνο, η Σουηδία, η Ελβετία, η Ολλανδία, και
το Ηνωμένο Βασίλειο.
Άρθρο 3:
ΑΓΟΡΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ. Ο

διαγωνισμός

εμπίπτει

στην

έννοια

της διαφημιστικής

δραστηριότητας και ως τέτοιο αποτελεί εμπορική πρακτική, η οποία, προκειμένου να είναι
νόμιμη, δεν πρέπει να είναι αθέμιτη, δηλαδή να μην στρεβλώνει ουσιαστικά την οικονομική
συμπεριφορά του μέσου αποδέκτη, στον οποίο απευθύνεται το προϊόν, και ιδίως δεν
πρέπει να δημιουργεί την εντύπωση μιας ιδιαίτερα ευνοϊκής εμπορικής προσφοράς. Υπό
την έννοια αυτή, το βραβείο που απονέμεται δεν πρέπει να είναι πολύ δελεαστικό ή
τουλάχιστον να μην έχει δυσανάλογα υψηλότερη αξία σε σχέση με το κύριο προϊόν.
Βέβαια, σύμφωνα με την κρατούσα άποψη ο μέσος καταναλωτής είναι σήμερα
περισσότερο εκτεθειμένος σε τέτοιου είδους διαφημιστικές δραστηριότητες και, ως εκ
τούτου, έχει μάθει να τις αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό. Πολλώ δε μάλλον αυτό ισχύει όταν
ο αποδέκτης του διαγωνισμού είναι μία επιχείρηση. Στην πράξη τα βραβεία που δίδονται
είναι συνήθως πολλαπλάσιας αξίας. Δυστυχώς, δεν υπάρχει νομολογιακό προηγούμενο ως
προς την καταχρηστικότητα τέτοιων όρων διαγωνισμού. Εν γένει θεωρούμε ότι δύσκολα θα
τεθεί θέμα καταχρηστικότητας, εάν οι όροι του διαγωνισμού διατυπώνονται με σαφήνεια.
Υπάρχουν δύο (2) τρόποι για την παραλαβή ενός Κωδικού PIN , οι οποίοι έχουν ως
ακολούθως:
α. «Επιλέξιμη Αγορά»: Αγοράστε κουτιά που φέρουν ειδική σήμανση ενός από τα
ακόλουθα επιλέξιμα υλικά:
-

3M™ Ψηφιακή Μεμβράνη Κάλυψης Οχημάτων IJ180mC-10

-

3M™ Ψηφιακή Μεμβράνη Κάλυψης Οχημάτων IJ180mC-114,

-

3M™ Ψηφιακή Μεμβράνη Κάλυψης Οχημάτων IJ180mC-120,

-

3M Ψηφιακή Μεμβράνη Κάλυψης Οχημάτων IJ180mC-10LSE,

-

3M™ Ψηφιακή Μεμβράνη Κάλυψης Οχημάτων IJ180mC-10SLS,

-

3M™ Ψηφιακή Μεμβράνη Κάλυψης Οχημάτων IJ180mC-10UR,

-

3M™ Scotchlite™ Αντανακλαστική Ψηφιακή Μεμβράνη Κάλυψης Οχημάτων 780mC10R,

-

3M™ Envision™ Ψηφιακή Μεμβράνη Κάλυψης Οχημάτων & Επιφανειών LX480mC,

-

3M™ Envision™ Ψηφιακή Μεμβράνη Κάλυψης Οχημάτων & Επιφανειών SV480mC,

(εφεξής έκαστο αναφερόμενο ως ένα «Επιλέξιμο Προϊόν»)
από την 3Μ ή από τους συμμετέχοντες διανομείς της 3Μ (για όσο χρόνο υπάρχει διαθέσιμο
απόθεμα), οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στην Περιοχή, κατά το χρονικό διάστημα από την
1η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη, 8 πμ ώρα Κεντρικής Ευρώπης έως την 31η Μαΐου
2018, ημέρα Πέμπτη, 5 μμ ώρα Κεντρικής Ευρώπης (εφεξής συλλογικά αναφερόμενες ως
«Επιλέξιμες Αγορές»), προκειμένου να παραλάβετε έναν (1) Κωδικό PIN, για όσο χρόνο
υπάρχει διαθεσιμότητα. Επικοινωνήστε με την θυγατρική της 3Μ στον τόπο που
δραστηριοποιείστε, ώστε να βρείτε τη λίστα των διανομέων της 3Μ ή επισκεφθείτε τον
ιστότοπο www.3M.eu/graphicsolutions. Συνολικά 9.500 μοναδικοί Κωδικοί PIN διατεθούν
με τα Επιλέξιμα Προϊόντα.
Η΄
β. «Κερδίστε με την HP»: Προκειμένου να λάβετε 10 Κωδικούς PIN (για όσο χρόνο υπάρχει
διαθέσιμο απόθεμα) αγοράστε έναν επιλέξιμο HP Latex 365 Printer κατά τη διάρκεια της
Περιόδου Διαγωνισμού (εφεξής ως «Αγορά Εκτυπωτή HP»). Ο Συμμετέχων θα πρέπει να
επισκεφθεί τον ιστότοπο 3Μ.eu/letsprintandwrap και να εισαγάγει το όνομα της εταιρείας,
το όνομα του νομίμου εκπροσώπου, τον αριθμό τηλεφώνου, την πλήρη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τιμολογίου και τα στοιχεία του διανομέα από τον
οποίο αγοράστηκε ο εκτυπωτής. Εάν η Αγορά Εκτυπωτή HP του Συμμετέχοντος
επαληθευθεί από την HP, ο Συμμετέχων θα λάβει ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου ότι οι 10 Κωδικοί PIN θα αποσταλούν σε αυτόν μέσω ταχυδρομικής
υπηρεσίας (για όσο χρόνο υπάρχει διαθεσιμότητα). Συνολικά 500 Κωδικοί PIN κατ’ ανώτατο
όριο, δηλαδή που αντιστοιχούν σε 50 υποβολές για Εκτυπωτές 50 HP Latex 365 πρόκειται
να διανεμηθούν κατά αυτόν τον τρόπο. Κάθε Συμμετέχων μπορεί να καταχωρήσει κατ’
ανώτατο όριο 1 Αγορά Εκτυπωτή HP Latex 365. Στις 50 πρώτες υποβολές που θα
παραληφθούν και θα επαληθευθούν, θα αποσταλούν 10 Κωδικοί PIN στην καθεμία.
Οι Κωδικοί PIN μπορούν να εισαχθούν στον ιστότοπο 3M.eu/letsprintandwrap μέχρι την
Κυριακή, 10 Ιουνίου 2018 στις 23.59 μμ ώρα Κεντρικής Ευρώπης.
Μόλις ο Συμμετέχων αποκτήσει έναν Κωδικό PIN, αυτός καλείται να επισκεφθεί τον
ιστότοπο 3M.eu/letsprintandwrap (εφεξής «ο Ιστότοπος») και να ακολουθήσει τις οδηγίες
στην οθόνη, ώστε να υποβάλει τον Κωδικό PIN (καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία
απαιτείται) κατά τη διάρκεια της Περιόδου Διαγωνισμού (εφεξής αναφερόμενη ως
«Υποβολή PIN» ή «Υποβολή Κωδικού PIN»). Προκειμένου να είναι επιλέξιμη, η Υποβολή PIN

πρέπει να υποβληθεί και να παραληφθεί σύμφωνα με αυτούς τους Κανόνες κατά τη
διάρκεια της Περιόδου Διαγωνισμού.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Συμμετέχων θα πρέπει να διατηρήσει τους αρχικούς Κωδικούς
PIN, ως ισχύουν, καθώς μπορεί να χρειαστεί να παρουσιαστούν στον Χορηγό του
Διαγωνισμού ως μέρος της διαδικασίας επαλήθευσης όπως περιγράφεται παρακάτω.
Άρθρο 4:
Κανένα όριο στις συμμετοχές: Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό Υποβολών Κωδικών PIN για
κάθε Συμμετέχοντα. Ωστόσο, ο κάθε Κωδικός PIN μπορεί να εισαχθεί στον Διαγωνισμό μόνο
μία φορά. Εάν γίνει αντιληπτό από τον Χορηγό του Διαγωνισμού (μέσω οιωνδήποτε
αποδείξεων ή άλλων πληροφοριών που θα καταστούν διαθέσιμες ή με οποιονδήποτε άλλο
τρόπο) ότι οποιοδήποτε πρόσωπο έχει αποπειραθεί να: (i) υπερβεί οποιοδήποτε από τα
όρια που αναφέρονται στους παρόντες Κανόνες ∙ ή/και (ii) να χρησιμοποιήσει πολλαπλά
ονόματα, ταυτότητες, ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή/και οποιοδήποτε αυτοματοποιημένο/α ή
ρομποτικό/ά σύστημα/τα ή πρόγραμμα/τα ή σύστημα ή πρόγραμμα μακροεντολών ή
σύστημα ή πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, ώστε να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό ή να
τον διαταράξει ή ∙ (iii) να εισαγάγει ψευδώς έναν κωδικό PIN χωρίς να έχει αποκτήσει
Κωδικό PIN σύμφωνα με τους παρόντες Κανόνες ή ∙ (iv) να επανεισαγάγει έναν Κωδικό PIN,
ο οποίος έχει πλαστογραφηθεί, παραποιηθεί ή αλλοιωθεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο
(όπως έχουν καθορισθεί από τον Χορηγό του Διαγωνισμού κατά την αποκλειστική και
απόλυτη διακριτική του ευχέρεια), τότε το πρόσωπο αυτό δύναται να αποκλεισθεί από τον
Διαγωνισμό κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Χορηγού του
Διαγωνισμού. Τα Απαλλασσόμενα από την Ευθύνη Μέρη (όπως ορίζονται κατωτέρω) δεν
φέρουν ευθύνη για τυχόν καθυστερημένες, απωλεσθείσες, ανακατευθυνθείσες, ελλιπείς,
δυσανάγνωστες ή ασύμβατες Υποβολές PIN (όλες εκ των οποίων είναι άκυρες). Η Υποβολή
PIN μπορεί να απορριφθεί εάν (κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική ευχέρεια του
Χορηγού του Διαγωνισμού) δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως με όλες τις απαιτούμενες
πληροφορίες και δεν έχει υποβληθεί ούτε παραληφθεί, σύμφωνα με τους παρόντες
Κανόνες κατά τη διάρκεια της Περιόδου Διαγωνισμού. Όλες οι Επιλέξιμες Αγορές, οι
Κωδικοί PIN και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με
τον Διαγωνισμό (εφεξής συλλογικά αναφερόμενες ως «Πληροφορίες Σχετικές με τον
Διαγωνισμό») καθώς και οι Συμμετέχοντες υπόκεινται σε επαλήθευση ανά πάσα στιγμή και
για οποιονδήποτε λόγο. Ο Χορηγός του Διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα, κατά την
αποκλειστική και απόλυτη διακριτική ευχέρειά του, να ζητάει επαρκείς αποδείξεις του

δικαιώματος συμμετοχής στον Διαγωνισμό (οι αποδείξεις θα πρέπει να παρέχονται σε
μορφή που να είναι αποδεκτή από τον Χορηγό του Διαγωνισμού). Τυχόν παράλειψη
παροχής τέτοιων αποδείξεων προς πλήρη ικανοποίηση του Χορηγού του Διαγωνισμού
εντός του χρονικού ορίου που έχει τεθεί από τον Χορηγό του Διαγωνισμού μπορεί να
οδηγήσει σε αποκλεισμό Συμμετέχοντος κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική
ευχέρεια του Χορηγού του Διαγωνισμού. Αποκλειστικός καθοριστικός παράγοντας του
χρόνου για τους σκοπούς του Διαγωνισμού θα είναι οι μηχανές διακομιστή του
Διαγωνισμού.
Άρθρο 5:
5.1. ΑΜΕΣΑ ΚΕΡΔΗΘΕΝΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ (εφεξής «Βραβεία Instant Win» - Ορίζονται όσα δεν
υπόκεινται σε κλήρωση για την απόκτησή του. Αρκεί η καταχώρηση του κωδικού για να
πιστοποιηθεί αν ο κωδικός αντιστοιχεί σε βραβείο.):
Τα ακόλουθα +1000 Βραβεία Instant Win είναι διαθέσιμα καθ’ όλη τη διάρκεια του
Διαγωνισμού (ΤΛΚΠ= Τιμή Λιανικής Κατά Προσέγγιση):


3 Ρολά 3M™ Ψηφιακή Μεμβράνη Κάλυψης IJ180mC-10LSE 1,37m x 50m. Η ΤΛΚΠ
εκάστου εξ αυτών €1.350



3 Ρολά 3M™ Αντανακλαστική Ψηφιακή Μεμβράνη Κάλυψης780mC-10R 1,22m x
22,86m. Η ΤΛΚΠ καθενός εξ αυτών είναι €1.065.



9 Καμπύλες Οθόνες Τηλεόρασης Υψηλής Ευκρίνειας Samsung (40’’). Η ΤΛΚΠ
εκάστης εξ αυτών είναι €699.



3 Ρολά 3M™ Envision™ Ψηφιακή Μεμβράνη Κάλυψης 480mC 1,37m x 25m. Ο τύπος
(SV480mC or LX480mC) είναι κατ’ επιλογήν του Συμμετέχοντα. Η ΤΛΚΠ εκάστου εξ
αυτών είναι €575.



3 Ρολά Αντηλιακής Μεμβράνης Αυτοκινήτου 3M™ 5 1,02m x 30,5m. Η ΤΛΚΠ
εκάστου εξ αυτών είναι €540.



3 Ρολά 3M™ Ψηφιακή Μεμβράνη Κάλυψης IJ180mC-120 1,37m x 25m. Η ΤΚΛΠ εξ
αυτών είναι €490.



3 Ρολά 3M™ Ψηφιακή Μεμβράνη Κάλυψης IJ180mC-114 1,37m x 25m. Η ΤΛΚΠ
εκάστου εξ αυτών είναι €445.



3 Ρολά 3M™ Ψηφιακή Μεμβράνη Κάλυψης IJ180mC-10UR 1,37m x 25m. H ΤΛΚΠ
εκάστου εξ αυτών είναι €399.



10 Ηχεία Alexa Ε5. Η ΤΛΚΠ εκάστου εξ αυτών είναι €199,95.



20 σετ των 6 προϊόντων Ταινιών Knifeless (συμπεριλαμβανομένου 1 ρολού εκάστου
από τα ακόλουθα προϊόντα: Finish Line, Bridge Line, Design Line, Tri Line 6mm, Tri
Line 9mm και Perf Line). Η ΤΛΚΠ του κάθε σετ είναι €155.



50 Βαλίτσες Bobby Bizz. H ΤΛΚΠ εκάστης εξ αυτών είναι € 109,95.



24 Μεγάφωνα JBL Flip 3. Η εκάστης εξ αυτών είναι € 99.



50 Σακίδια Bobby Compact. O Συμμετέχων που κερδίζει μπορεί να επιλέξει
ανάμεσα σε 4 χρώματα βάσει της διαθεσιμότητας (Κίτρινο: 10x ∙ Ροζ: 10100x ∙
Γαλάζιο: 15x ∙ Πράσινο της Μέντας: 15x). H TΛΚΠ εκάστου εξ αυτών είναι €94.



50 Ανιχνευτές Δραστηριότητας. Η ΤΛΚΠ εκάστου εξ αυτών είναι €61,75.



50 Αποθήκες Ενέργειας 20.000 mah. H ΤΛΚΠ εκάστου εξ αυτών είναι €60,76.



50 Ασημί Ηχεία Lightsound Premium Bluetooth®. Η ΤΛΚΠ εκάστου εξ αυτών είναι
€59,95.



22 Κάμερες Denver Dashcam. Η ΤΛΚΠ εκάστης εξ αυτών είναι €58,25.



100 Πορτοφόλια Figuretta® Oily Brown. Η ΤΛΚΠ εκάστης εξ αυτών είναι €49,95.



100 Μπλουζάκια με Λογότυπο και Μεταξοτυπία 3M™ IJ180mC T-Shirt. Ο
Συμμετέχων που κερδίζει μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε 4 μεγέθη βάσει της
διαθεσιμότητας (XL: 35x; L: 45x; M: 40x; S: 30x). Η ΤΛΚΠ εκάστης εξ αυτών είναι
€21,5.



75 Φακοί Duracell®. H ΤΛΚΠ εκάστου εξ αυτών είναι €16,15.



75 σετ Αναδευτήρων Κοκτέιλ Χαραγμένους με Λογότυπο 3M™ IJ180mC. Η ΤΛΚΠ
εκάστου εξ αυτών είναι €14,95.



100 Καπέλα με Λογότυπο και Μεταξοτυπία 3M™ IJ180mC. Η ΤΛΚΠ εκάστου εξ
αυτών είναι €12,95.



150 χάλκινες κούπες καφέ. Η ΤΛΚΠ εκάστου εξ αυτών είναι €11,45.



150 Ασύρματα Ακουστικά Bluetooth®. Η ΤΛΚΠ εκάστου εξ αυτών είναι €10,5.

Ο αριθμός των Βραβείων Instant Win θα μειώνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια του
Διαγωνισμού, στο βαθμό που αυτά θα διεκδικούνται σύμφωνα με τους παρόντες Κανόνες.
5.2. ΕΝΑ (1) ΜΕΓΑΛΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
Το κάτωθι «μεγάλο» βραβείο, το οποίο παρέχεται από την HP Ιnc., είναι διαθέσιμο για όλες
τις νόμιμες συμμετοχές που θα παραληφθούν κατά την Περίοδο του Διαγωνισμού:
1 βραβείο που αποτελείται από έναν Εκτυπωτή HP Latex 365. Η κατά προσέγγιση τιμή
λιανικής του εκτυπωτή είναι €20.000. Αυτό το μεγάλο βραβείο περιλαμβάνει επίσης 1 σετ
από αντίστοιχα μελάνια και την επιτόπια εγκατάσταση από τοπικό μεταπωλητή, κατ’
επιλογήν της HP Inc. Συμβάσεις για υπηρεσίες service ή άλλα στοιχεία δεν
συμπεριλαμβάνονται στο Μεγάλο Βραβείο.
Όλοι οι καταχωρημένοι κωδικοί, ακόμη και αν δεν κερδίσουν κάποιο από τα άμεσα
κερδηθέντα βραβεία, είναι επιλέξιμοι για το μεγάλο βραβείο. Όλα τα Βραβεία Instant Win,
τα οποία δεν έχουν διεκδικηθεί, θα εγγραφούν και εκείνα στην κλήρωση και, επομένως, θα
δώσουν μία δεύτερη ευκαιρία σε όλους τους καταχωρημένους Κωδικούς PIN.
Οι μόνες εξαιρέσεις αφορούν τους Κωδικούς PIN, οι οποίοι έχουν καταχωρηθεί μέσω της
φόρμας καταχώρησης «Win with HP». Αυτοί οι κωδικοί PIN δεν παρέχουν δικαίωμα
διεκδίκησης του Μεγάλου Βραβείου. Θα καταχωρηθούν μόνο στην Κλήρωση του Μεγάλου
Βραβείου για μία ευκαιρία διεκδίκησης ενός από τα μη διεκδικηθέντα Βραβεία Instant Win.
Μόνο ένα (1) Μεγάλο Βραβείο θα απονεμηθεί σε ολόκληρη την Περιοχή.
Η συνολική Τιμή Λιανικής Πώλησης κατά Προσέγγιση για όλα τα βραβεία είναι €82.000.
Άρθρο 6:
Τα Βραβεία πρέπει να γίνονται αποδεκτά, όπως απονέμονται. Τα Βραβεία δεν μπορούν να
πωληθούν ή να μεταβιβασθούν και δεν είναι μετατρέψιμα σε μετρητά. Ο Χορηγός του
Διαγωνισμού επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αντικαταστήσει ένα Βραβείο ολικώς ή
μερικώς σε περίπτωση που όλα ή κάποια από τα εξαρτήματα δεν είναι διαθέσιμα. Το
αντικατασταθέν θα είναι ένα προϊόν αντίστοιχης αξίας. Ο καθορισμός των χαρακτηριστικών
και των στοιχείων του κάθε Βραβείου, εκτός αν άλλως αναφέρεται ρητώς παραπάνω,
εναπόκειται στην αποκλειστική και απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Χορηγού του
Διαγωνισμού. Κάθε Νικητής Βραβείου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλα τα κόστη που
δεν περιγράφονται ρητώς στο παρόν. Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό των Βραβείων Instant
Win που απονέμονται σε κάθε Συμμετέχοντα. Κάθε Κωδικός PIN που αντιστοιχεί σε ένα

Βραβείο Instant Win και έχει καταχωρηθεί στον Ιστότοπο παραμένει επιλέξιμος για να
κερδίσει το Μεγάλο Βραβείο.
Άρθρο 7:
Τον Ιούνιο του 2018 θα λάβει χώρα ηλεκτρονική κλήρωση για το Μεγάλο Βραβείο μεταξύ
των επιλέξιμων Υποβολών PIN που παρελήφθησαν κατά την Περίοδο του Διαγωνισμού. Οι
πιθανότητες να κερδίσει κάποιος το Μεγάλο Βραβείο θα εξαρτηθούν από το συνολικό
αριθμό των επιλέξιμων Υποβολών PIN, οι οποίες παρελήφθησαν κατά την Περίοδο
Διαγωνισμού.
Η κλήρωση θα διεξαχθεί στο χώρο HP demo center στη Βαρκελώνη (Ισπανία) και θα
μεταδοθεί ζωντανά μέσω διαδικτύου.
Άρθρο 8:
Σε κάθε Βραβείο Instant Win θα αντιστοιχίζεται ένας Κωδικός PIN μέσω ηλεκτρονικού
υπολογιστή πριν από την Περίοδο του Διαγωνισμού. Εάν ένας Συμμετέχων προβεί σε μία
Υποβολή PIN με τον αντίστοιχο Κωδικό PIN, ο Συμμετέχων θα έχει τη δυνατότητα να
κερδίσει το Βραβείο Instant Win που αντιστοιχεί σε αυτόν τον Κωδικό. Το Όριο είναι ένα (1)
Βραβείο Instant Win για κάθε Κωδικό PIN. Κάθε δυνητικός Νικητής ενός Βραβείου Instant
Win θα ειδοποιείται και η συμμετοχή του θα επιβεβαιώνεται μέσω της υποβολής του
μοναδικού Κωδικού PIN online μέσω του Ιστότοπου www.3M.eu/letsprintandwrap. Οι
πιθανότητες να κερδίσει κάποιος ένα Βραβείο Instant Win είναι 1 στις 10.
Άρθρο 9:
Οι δυνητικοί Νικητές των Βραβείων Instant Win θα ειδοποιούνται για το ενδεχόμενο να
κερδίζουν το Βραβείο μέσω μηνύματος που θα εμφανίζεται με αναδυόμενο παράθυρο, το
οποίο θα εμφανίζεται στην οθόνη μετά την ολοκλήρωση μίας Υποβολής PIN. Επιπλέον θα
λαμβάνουν αυτόματα ένα email μαζί με έγγραφα προς συμπλήρωση. Προκειμένου να
ανακηρυχθεί νικητής, κάθε δυνητικός Νικητής θα πρέπει πρώτα να απαντήσει σωστά, χωρίς
βοήθεια, μία ερώτηση δοκιμασίας μαθηματικών δεξιοτήτων, η οποία θα του υποβάλλεται
από τον Χορηγό του Διαγωνισμού μέσω ενός εγγράφου στο email, το οποίο θα έχει
αποσταλεί αυτομάτως (ή με όποιο άλλο τρόπο καθοριστεί από τον Χορηγό του
Διαγωνισμού κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική του ευχέρεια). Στην περίπτωση
που κάποιος δυνητικός Νικητής δεν απαντήσει σωστά στην ερώτηση, εκείνος ή εκείνη θα
αποκλείεται.

Άρθρο 10:
Ο Χορηγός του Διαγωνισμού θα ειδοποιήσει κάθε δυνητικό Νικητή του Μεγάλου Βραβείου
σχετικά με το γεγονός ότι έχει κερδίσει το Βραβείο μέσω τηλεφώνου εντός δύο εβδομάδων
από την κλήρωση.
Άρθρο 11:
Ο Νικητής του βραβείου (Βραβεία Instant Win ή Μεγάλο Βραβείο) δηλώνει ότι έχει
διαβάσει και κατανοήσει τους παρόντες Κανόνες, ότι παρέχει όλες τις αναγκαίες εγκρίσεις,
ότι εξουσιοδοτεί τον Χορηγό του Διαγωνισμού να μεταδίδει, δημοσιεύει, διαδίδει και να
χρησιμοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο το όνομά του, την πόλη/κωμόπολη/χωριό του και την
επαρχία/ περιοχή της κατοικίας του, φωτογραφία της διοίκησής του και των εργαζομένων
του, τη φωνή του καθώς και κάθε τι όμοιο σε σχέση με οποιαδήποτε προώθηση ή/και
δημοσιότητα, ή/και για σκοπούς ενημέρωσης, ψυχαγωγίας ή/και για σκοπούς
πληροφόρησης, χωρίς επιπρόσθετη αποζημίωση στον πιθανό Νικητή, εκτός από την
απονομή ή τη συμμετοχή στο Βραβείο, ότι αποδέχεται το Βραβείο, όπως απονέμεται, και
απαλλάσσει τα Εμπλεκόμενα στον Διαγωνισμό Μέρη και τα αντίστοιχα στελέχη,
διευθυντές, εργαζόμενους, εκπροσώπους, αντιπροσώπους καθώς και τους διαδόχους και
εκδοχείς τους (εφεξής συλλογικά αναφερόμενα ως τα «Απαλλασσόμενα από την Ευθύνη
Μέρη») από κάθε ευθύνη, η οποία συνδέεται με τον Διαγωνισμό, τη συμμετοχή του Νικητή
σε αυτόν, ή/και την απονομή και τη χρήση/λανθασμένη χρήση του Βραβείου ή τμήματος
αυτού.
Εάν ένας δυνητικός Νικητής Βραβείου: (α) δεν μπορεί να αποδεχθεί (ή δεν θέλει να
αποδεχθεί) το Βραβείο (όπως απονέμεται) για οποιοδήποτε λόγο ή/και (β) κριθεί ότι
παραβίασε τους παρόντες Κανόνες (όπως έχουν καθοριστεί από τον Χορηγό του
Διαγωνισμού κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική του ευχέρεια), τότε μπορεί να
αποκλειστεί κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Χορηγού του
Διαγωνισμού (και εφόσον αποκλειστεί, θα στερηθεί όλων των δικαιωμάτων του στο
Βραβείο).
Άρθρο 12:
Όλες οι αποφάσεις του Χορηγού του Διαγωνισμού σχετικά με κάθε πτυχή αυτού του
Διαγωνισμού,

συμπεριλαμβανομένων

μεταξύ

άλλων

της

επιλεξιμότητας

των

συμμετεχόντων ή οποιωνδήποτε σχετικών με τον Διαγωνισμό πληροφοριών, είναι οριστικές

και δεσμευτικές για όλους τους Συμμετέχοντες σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με αυτόν
τον Διαγωνισμό.
ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΟΡΗΓΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΤΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕ ΤΟΥΣ
ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ
ΣΤΙΓΜΗ.
Άρθρο 13:
Όλες οι Πληροφορίες Σχετικές με τον Διαγωνισμό αποτελούν ιδιοκτησία του Χορηγού του
Διαγωνισμού. Αυτός ο Διαγωνισμός υπόκειται στη νομοθεσία της χώρας, όπου έλαβε χώρα
η Επιλέξιμη Αγορά. Τα Απαλλασσόμενα από την Ευθύνη Μέρη δεν θα ευθύνονται για (i)
οποιαδήποτε βλάβη στον Ιστότοπο κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, (ii) οποιαδήποτε
τεχνική δυσλειτουργία ή άλλα προβλήματα οιασδήποτε φύσεως, συμπεριλαμβανομένων,
ενδεικτικά, όσων σχετίζονται με το τηλεφωνικό δίκτυο ή τις γραμμές, τα ηλεκτρονικά
συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, τους διακομιστές, τους παρόχους πρόσβασης, τον
εξοπλισμό των ηλεκτρονικών υπολογιστών ή το λογισμικό, (iii) την αποτυχία λήψης,
αποθήκευσης, καταγραφής οποιωνδήποτε Πληροφοριών Σχετικών με τον Διαγωνισμό για
οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τεχνικών προβλημάτων ή
υπερφόρτωσης στο διαδίκτυο ή σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, (iv) οποιαδήποτε βλάβη ή
καταστροφή στον υπολογιστή του Συμμετέχοντος ή άλλου προσώπου ή άλλης συσκευής
που σχετίζεται ή προέρχεται από ένα Διαγωνισμό, ή/και (v) οποιονδήποτε συνδυασμό των
ανωτέρω. Ο Χορηγός του Διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει, να τροποποιεί ή
να αναστείλει αυτόν τον Διαγωνισμό (ή να τροποποιεί τους παρόντες κανόνες) με
οποιονδήποτε τρόπο, για οποιονδήποτε λόγο που κείται εκτός της σφαίρας εύλογου
ελέγχου εκ μέρους του Χορηγού του Διαγωνισμού και παρεμβαίνει στην ορθή διεξαγωγή
του Διαγωνισμού σύμφωνα με τους παρόντες Κανόνες.
Κάθε απόπειρα σκόπιμης βλάβης οποιασδήποτε ιστοσελίδας ή υπονόμευσης της νόμιμης
λειτουργίας αυτού του Διαγωνισμού με οποιονδήποτε τρόπο (όπως καθορίζεται από τον
Χορηγό του Διαγωνισμού κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική του ευχέρεια)
αποτελεί παραβίαση της ποινικής και αστικής νομοθεσίας και σε περίπτωση τέτοιας
απόπειρας, ο Χορηγός του Διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει δικαστική
προστασία και αποζημίωση στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Εάν λόγω

σφάλματος κατά την εκτύπωση, την παραγωγή, ή σφάλματος στο διαδίκτυο, στο ίντερνετ,
στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή λόγω άλλου είδους σφάλματος:
-

τυπώθηκαν περισσότεροι κωδικοί PIN από όσους προορίζονταν να διανεμηθούν

σύμφωνα με τους παρόντες Κανόνες, εκτός από το δικαίωμα άμεσου τερματισμού του
Διαγωνισμού, ο Χορηγός του Διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική
και απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να ακυρώσει όλους τους κωδικούς PIN πέραν του
αριθμού των κωδικών PIN που προορίζονταν να διανεμηθούν, σύμφωνα με τους παρόντες
Κανόνες και οι κάτοχοι των κωδικών PIN που ακυρώθηκαν θα λάβουν έναν κωδικό PIN
αποκατάστασης, εφόσον υπάρχει διαθέσιμο απόθεμα.
-

ένας κωδικός PIN δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς του παρόντος

Διαγωνισμού, όπως προβλέπεται από τους παρόντες Κανόνες, ο Συμμετέχων θα λάβει σε
αντικατάσταση έναν άλλο Κωδικό PIN, εφόσον οι υπάρχει διαθέσιμο απόθεμα.
-

διεκδικούνται περισσότερα Βραβεία από αυτά που πρόκειται να απονεμηθούν

σύμφωνα με τους παρόντες Κανόνες, ή σε περίπτωση που λόγω τινός εκ των ανωτέρω
σφαλμάτων σφάλματος, αποκαλυφθεί μια έγκυρη διεκδίκηση Βραβείου, καθιστώντας τον
αριθμό των έγκυρων Βραβείων μεγαλύτερο από τον αριθμό των διαθέσιμων Βραβείων,
σύμφωνα με τους παρόντες Κανόνες, τότε θα διεξαχθεί μια τυχαία κλήρωση μετά την
ολοκλήρωση του Διαγωνισμού μεταξύ όλων των επιλέξιμων για τα Βραβεία διεκδικητών για
την απονομή του εναπομένοντος αριθμού Βραβείων (όπως καθορίζεται κατά την
αποκλειστική και απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Χορηγού του Διαγωνισμού με βάση τα
επίσημα αρχεία του). Σε καμία περίπτωση ο Χορηγός δεν θα ευθύνεται για μεγαλύτερο από
τον αναγραφόμενο αριθμό Βραβείων, σύμφωνα με τους παρόντες Κανόνες.
Άρθρο 14:
Προστασία προσωπικών δεδομένων: Προκειμένης της εγγραφής Συμμετέχοντος στον
Διαγωνισμό, θα ζητηθεί από τον Συμμετέχοντα να συμπληρώσει τη Φόρμα Συμμετοχής 3Μ
(εφεξής «η Φόρμα») στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.3M.eu/letsprintandwrap μέσω του
νομίμου εκπροσώπου του. Εφόσον συμπληρωθεί η φόρμα, η 3M και η HP θα δικαιούνται
να θεωρούν ως δεδομένο ότι το φυσικό πρόσωπο που προβαίνει στην εγγραφή του
Καταστήματος διαθέτει την απαραίτητη εξουσιοδότηση να δεσμεύσει το Κατάστημα,
σύμφωνα με αυτούς τους Κανόνες.
Ποιοι είμαστε

Με τις αναφορές στο «εμείς», «εμάς» ή «3Μ» στην παρούσα πολιτική απορρήτου εννοείται
η Εταιρεία 3Μ και οι θυγατρικές της (3Μ «όμιλος επιχειρήσεων»).
Για τους σκοπούς της νομοθεσίας της προστασίας των προσωπικών δεδομένων η Εταιρεία
3Μ Ελλάς ΜΕΠΕ είναι η «Υπεύθυνη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» όσον αφορά τα
προσωπικά σας δεδομένα.
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε
Μπορεί να συλλέξουμε το όνομά σας, τον τίτλο εργασίας σας, τον τηλεφωνικό αριθμό
επικοινωνίας σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, την ταχυδρομική σας διεύθυνση, τη
διεύθυνση ΙΡ, τη χώρα στην οποία βρίσκεστε και τις απόψεις και καταναλωτικές σας
συνήθειες (εφόσον συμφωνείτε να τις παρέχετε σε απάντηση μιας στοχοθετημένης
έρευνας).
Επιπρόσθετα, και εφόσον συναινέσετε να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία, διαφημίσεις,
έρευνες, και πληροφορίες σχετικά με προωθητικές ενέργειες και προσφορές της 3Μ και
των εταιρειών του ομίλου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αναγνωρίζετε ότι τα
προσωπικά σας δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία σύμφωνα με την πολιτική
απορρήτου της 3Μ.
Πως επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και πόσο καιρό θα τα διατηρήσουμε
Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα (α) για την υλοποίηση και τη διενέργεια του
παρόντος Διαγωνισμού και (β) για να διαχειριστούμε τις επικοινωνίες μας μαζί σας και τα
αιτήματά σας σχετικά με το πώς θέλετε/δεν θέλετε να επικοινωνούμε μαζί σας. Επίσης
συσχετίζουμε τα προσωπικά δεδομένα σας και τα αιτήματά σας με άλλες πληροφορίες για
εσάς, όπως για παράδειγμα τα προϊόντα για τα οποία εκφράζετε ενδιαφέρον, την
αντίδρασή σας στις διαφημίσεις μας και τις αλληλεπιδράσεις μας μαζί σας διαδικτυακά και
αυτοπροσώπως. Συγκεντρώνοντας τα προσωπικά σας δεδομένα κατ’ αυτό τον τρόπο μας
εξυπηρετεί να κατανοούμε τις προτιμήσεις σας, ώστε να σας στέλνουμε πιο σχετικές
προωθητικές ενέργειες. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα αποθηκευθούν για
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που είναι αναγκαίο για τους σκοπούς αυτούς.
Σε ποιον μπορεί να κοινοποιηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα
Μπορεί να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τις εταιρείες του ομίλου μας και
με τρίτους παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι μας βοηθούν να διαχειριστούμε τις προτιμήσεις
σας σε πολιτικές μάρκετινγκ ή/και στην πώληση ή προώθηση των προϊόντων και

υπηρεσιών, στις οποίες εκφράζετε ενδιαφέρον. Η εταιρεία 3Μ έχει την έδρα της στις ΗΠΑ.
Όταν επικοινωνούμε μαζί σας, εφόσον είστε εγκατεστημένος εκτός ΗΠΑ, τα προσωπικά σας
δεδομένα, θα μεταφερθούν, αποθηκευθούν ή/και υποβληθούν σε επεξεργασία εντός ΗΠΑ,
όπου μπορεί να υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες προστασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα σε σχέση με τη δική σας χώρα. Οι παραλήπτες των προσωπικών σας δεδομένων
οφείλουν να σέβονται την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων και να τα
χρησιμοποιούν μόνο σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών τους στην 3Μ και σύμφωνα με
τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας των δεδομένων.
Πώς να διαγραφείτε
Κάθε διαφημιστικό μήνυμα της 3Μ παρέχει οδηγίες σχετικά με το πώς μπορείτε να
διαγραφείτε ή να αναθεωρήσετε και να τροποποιήσετε τις προτιμήσεις σας ανά πάσα
στιγμή.
Τα δικαιώματά σας

Έχετε το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με το εάν τα προσωπικά δεδομένα που σας
αφορούν αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από την 3Μ, να απαιτήσετε την
διόρθωση των ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και εφόσον συντρέχουν
οι προϋποθέσεις του νόμου, να ασκήσετε το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα
περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας και το
δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών. Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας,
παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την 3Μ [θυγατρική υπεύθυνη επεξεργασίας
δεδομένων] στα [στοιχεία επικοινωνίας]
14.2 ΗP Πολιτική απορρήτου:
Η HP αναγνωρίζει τη θεμελιώδη σημασία της πολιτικής απορρήτου, της ασφάλειας και της
προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πελατών και συνεργατών μας παγκοσμίως.
Ως παγκόσμιος οργανισμός, με νομικές οντότητες, επιχειρηματικές διαδικασίες,
διαχειριστικές δομές και τεχνικά συστήματα με διεθνή εμβέλεια, προσπαθούμε να
παρέχουμε προστασία σε όλες τις δραστηριότητές μας που υπερβαίνουν τα νομικά
ελάχιστα και να αναπτύσσουμε συνεπείς, αυστηρές πολιτικές και διαδικασίες.
Αυτή η Δήλωση Απορρήτου σας ενημερώνει για τις πρακτικές απορρήτου μας και για τις
επιλογές που μπορείτε να κάνετε σχετικά με τον τρόπο συλλογής και χρήσης πληροφοριών
σχετικών με εσάς, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που συλλέγονται από τη

διαδικτυακή σας δραστηριότητα, τη χρήση συσκευών και πληροφοριών που παρέχονται
στην HP για σκοπούς πρόσληψης ή απασχόλησης. Αυτή η Δήλωση Απορρήτου ισχύει για
όλες τις εταιρείες της HP, καθώς και ιστοσελίδες, τομείς, υπηρεσίες, εφαρμογές και
προϊόντα που ανήκουν στην ΗΡ, καθώς και αυτά των θυγατρικών τους (συνολικά
«Υπηρεσίες HP»).
Αυτή η Δήλωση Απορρήτου δεν ισχύει για εφαρμογές, προϊόντα, υπηρεσίες, ιστοσελίδες, ή
μέσα κοινωνικής δικτύωσης τρίτων μερών που μπορούν να προσεγγιστούν μέσω των
συνδέσμων που παρέχουμε στις υπηρεσίες HP για διευκόλυνση και πληροφόρησή σας. Η
πρόσβαση σε αυτούς τους συνδέσμους θα σας οδηγήσει να εγκαταλείψετε τις υπηρεσίες
ΗΡ και ενδέχεται να οδηγήσει στη συλλογή ή κοινή χρήση πληροφοριών σχετικά με εσάς
από τρίτους. Δεν ελέγχουμε, εγκρίνουμε ή δεν παρουσιάζουμε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων
και τις πολιτικές απορρήτου τους, οι οποίες μπορεί να διαφέρουν από τις δικές μας. Σας
προτρέπουμε να ελέγξετε την πολιτική απορρήτου οποιουδήποτε ιστοτόπου, πριν
επιτρέψετε τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.
Παρακαλούμε

χρησιμοποιείστε

τους

συνδέσμους

https://ssl.www8.hp.com/us/en/privacy/ww-privacy.html για να αποκτήσετε πρόσβαση σε
συγκεκριμένες συμπληρώσεις σχετικές με τη Δήλωση Απορρήτου. Σε περίπτωση
ασυμφωνίας μεταξύ της παρασχεθείσας μετάφρασης και της Αγγλικής εκδοχής της
Δήλωσης Απορρήτου, υπερισχύει η Αγγλική Εκδοχή.

Άρθρο 15:
Σε περίπτωση οποιασδήποτε ασυμφωνίας ή ανακρίβειας μεταξύ των όρων και
προϋποθέσεων αυτών των Κανόνων και των αναφορών ή άλλων δηλώσεων που
περιέχονται σε οποιοδήποτε υλικό σχετικό με τον Διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένης,
ενδεικτικά, της ιστοσελίδας, οποιουδήποτε σημείου πώλησης, της τηλεόρασης, της έντυπης
ή της διαδικτυακής διαφήμισης, οι όροι και οι προϋποθέσεις των παρόντων Κανόνων θα
υπερισχύουν. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ασυμφωνίας ή ανακρίβειας μεταξύ της Αγγλικής
εκδοχής των παρόντων Κανόνων και οποιασδήποτε εκδοχής σε άλλη γλώσσα, η Αγγλική
εκδοχή υπερισχύει και θα διέπει τον Διαγωνισμό.
Άρθρο 16:

Όλη η διανοητική ιδιοκτησία, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων, των
εμπορικών ονομασιών, των λογοτύπων, των σχεδίων, των διαφημιστικών υλικών, των
ιστοσελίδων, των πηγαίων κωδίκων, των σχεδίων, των εικονογραφήσεων, των σλόγκαν και
των παραστάσεων ανήκουν στον Χορηγό του Διαγωνισμού ή / και στις συνδεδεμένες με
αυτόν εταιρείες. Ο Χορηγός του Διαγωνισμού ή/ και οι συνδεδεμένες εταιρείες
επιφυλάσσονται όλων των δικαιωμάτων τους. Η μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή ή χρήση
οποιουδήποτε υλικού που προστατεύεται από τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα
δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση των δικαιούχων
απαγορεύεται αυστηρά.

Άρθρο 17:
Αυτός ο Διαγωνισμός διοργανώνεται από θυγατρικές της 3Μ που βρίσκονται στην Περιοχή.
Η σχετική θυγατρική εταιρεία της Ελλάδας είναι
3Μ Ελλάς ΜΕΠΕ
Πιθανά παράπονα ή ερωτήσεις σχετικά με τον Διαγωνισμό πρέπει να αποστέλλονται
ταχυδρομικώς στην προαναφερθείσα διεύθυνση, με την ένδειξη ’’ Διαγωνισμός Let’s Print &
wrap– Τμήμα Επιγραφοποιίας & Αρχιτεκτονικών Εφαρμογών - Commercial Solutions
Division’’. Η 3Μ θα απαντήσει στα παράπονά σας μέσα σε 20 ημέρες από την παραλαβή
της αλληλογραφίας.

© 2018, 3M. Τα λογότυπα3Μ, Envision και Scotchlite είναι εμπορικά σήματα της 3Μ. Οι
κατασκευαστές των Βραβείων Instant Win δεν είναι χορηγοί στην παρούσα προωθητική
ενέργεια και δεν την υποστηρίζουν με οποιονδήποτε τρόπο. Το λογότυπο ΗΡ είναι το
εμπορικό σήμα της ΗΡ Development Company, L.P. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

LET’S PRINT & WRAP!
COMPETITION
AMENDMENT TO OFFICIAL COMPETITION RULES
DATED APRIL 23RD 2018
Άρθρο1:
Ο διοργανωτής του διαγωνισμού αποφάσισε να αναδιαμορφώσει τους κανόνες του διαγωνισμού με
ονομασία «Let’s Print & Wrap” όπως περιγράφεται στα ακόλουθα άρθρα.
Οι κεφαλαιοποιημένοι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα τροπολογία έχουν την έννοια και την
ισχύ που τους αποδίδονται και είναι ίδιες με εκείνες των επίσημων κανόνων ανταγωνισμού.

Άρθρο 2:
Ο διαγωνισμός “Let’s Print & Wrap” ξεκινάει την Πέμπτη, 1 η Φεβρουαρίου 2018 στις 8 ώρα Κεντρικής
Ευρώπης και τελειώνει το Σάββατο 30 Ιουνίου 2018 και ώρα 23:59 ώρα Κεντρικής Ευρώπης ή όταν όλοι
οι PIN κωδικοί (όπως ορίζονται στους κανόνες τους διαγωνισμού) έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα,
όποια από τις 2 περιπτώσεις ισχύσει πρώτη.

Άρθρο 3:
Η «Επιθυμητή Αγορά» θα πραγματοποιηθεί μεταξύ της Πέμπτης 1 Φεβρουαρίου 2018 στις 8 π.μ. CET
και της Τετάρτης 20 Ιουνίου 2018 στις 5 μ.μ. CET.

Άρθρο 4:
Οι κωδικοί PIN μπορούν να εισαχθούν στο 3M.eu/letsprintandwrap μέχρι το Σάββατο 30 Ιουνίου
2018 στις 23.59 μ.μ. CET.

Άρθρο 5:
Η παρούσα τροπολογία επισυνάπτεται στους επίσημους κανόνες του διαγωνισμού και γίνεται μέρος
των κανόνων. Όλες οι άλλες διατάξεις από τους επίσημους κανόνες διαγωνισμού που δεν
τροποποιήθηκαν με την παρούσα τροπολογία παραμένουν σε πλήρη ισχύ.

