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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

«CONTINUITY INCANTO LUIGI ΒΟRMIOLI» 
 
1. Η εταιρεία με την επωνυμία «AGP ADVANCE GLASS PARTNERS LIMITED», που εδρεύει στη 
Λευκωσία Κύπρου, οδός Αρμενίας 39α Στρόβολος, όπως νόμιμα εκπροσωπείται,  διοργανώνει 
(εφεξής «Διοργανώτρια») προωθητική ενέργεια «CONTINUITY INCANTO LUIGI BORMIOLI» (εφεξής η 
«Προωθητική Ενέργεια»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής, που όλοι 
συνομολογούνται ουσιώδεις (εφεξής «Αναλυτικοί Όροι») και σε συνεργασία με τις εταιρείες α) 
«ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με έδρα το Γέρακα Αττικής (Λ. Σπάτων 81) εφεξής η «ΑΒ» και β) 
«HEAVEN DESTINATION ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» με έδρα την Αθήνα, οδός 
Φωκίωνος αριθμ. 8, εφεξής «HERONIASTAR». 
2. Στην Προωθητική Ενέργεια μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδος, 
ηλικίας άνω των 18 ετών, οι οποίοι είναι κάτοχοι της κάρτας πιστότητας της ΑΒ«ABPLUS» (εφεξής η 
«Κάρτα»). Αποκλείονται από τη συμμετοχή οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας και των θυγατρικών 
αυτής εταιρειών, οι εργαζόμενοι των εταιρειών που αναφέρονται στο άρθρο 1 των παρόντων 
Αναλυτικών Όρων καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς όλων των ανωτέρω μέχρι και β’ βαθμού.  
3. Η Προωθητική Ενέργεια θα διαρκέσει από 24.10.2016. μέχρι και 31.03.2017 (εφεξής η 
«Διάρκεια»).   
4. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει, μειώσει ή να διακόψει τη Διάρκεια της 
Προωθητικής Ενέργειας ή και να ματαιώσει την Προωθητική Ενέργεια οποτεδήποτε για τεχνικούς, 
εμπορικούς, λειτουργικούς ή λόγους δημοσίου συμφέροντος ή λόγους ανωτέρας βίας ή γενικά 
σπουδαίο λόγο και με προηγούμενη ειδοποίηση με μέσο πρόσφορο κατά την εύλογη κρίση της. 
Κάθε σχετική ανακοίνωση θα αναρτάται στο site της ΑΒ www.ab.gr (εφεξής το «Site»). 
5. Η Προωθητική Ενέργεια θα διενεργηθεί παράλληλα με το πρόγραμμα «continuity-INCANTO» της 
ΑΒ και μέσω των καταστημάτων που λειτουργούν υπό τα σήματα της ΑΒ. Για τη συμμετοχή στην 
Προωθητική Ενέργεια κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει κατά τη Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας 
να προβεί στην αγορά ενός τουλάχιστον προϊόντος από αυτά που δίνονται στο πλαίσιο του 
προγράμματος «continuity-INCANTO» της ΑΒ με χρήση της Κάρτας (εφεξής «Συμμετέχων»). Κάθε 
αγορά ενός εκ των προιόντων, τα οποία είναι είτε μία συσκευασία των τεσσάρων ποτηριών είτε μία 
καράφα είτε μία κανάτα,αντιστοιχεί σε μία συμμετοχή. 
7. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών, πραγματοποιώντας 
περισσότερες αγορές ενός εκ των ανωτέρω αναφερόμενων προιόντων, αυξάνοντας έτσι τις 
πιθανότητες να αναδειχθεί νικητής. Η ανάδειξη κάποιου ως νικητή σε κάποια από τις κατηγορίες 
δώρων, όπως αυτές καθορίζονται κατωτέρω, τον αποκλείει αυτόματα από τη δυνατότητα να 
αναδειχθεί εκ νέου νικητής. 
8. Στο πλαίσιο της Προωθητικής Ενέργειας έχει προγραμματιστεί να δοθούν τα ακόλουθα δώρα 
(εφεξής τα «Δώρα»): 

i. Ένα (1) αυτοκίνητο FIAT 500. Το συγκεκριμένο Δώρο είναι προσφορά 
Διοργανώτριας και περιλαμβάνει και τέλη μεταβίβασης καθώς και κάθε άλλο 
κόστος για τη μεταβίβαση αυτού στον τελικό νικητή και αποδέκτη του 
Δώρου(εφεξής «Πρώτο Δώρο»). 

ii. Τέσσερα (4) ταξίδια των δύο (2) ατόμων για ισάριθμους νικητές στη Ρώμη. Τα 
ταξίδια είναι προσφορά της HERONIASTAR και περιλαμβάνουν αεροπορικά 
εισιτήρια μετ’ επιστροφής, διαμονή 3ημέρες/2 νύχτες σε ξενοδοχείο 4* στη Ρώμη. 
Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου και επίναυλος καυσίμων, μετακινήσεις 
από και προς τα αεροδρόμια, μετακινήσεις στον τόπο προορισμού, έξοδα φαγητού 
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και διαβίωσης, έξοδα για την έκδοση τυχόν απαιτούμενων ταξιδιωτικών εγγράφων, 
ταξιδιωτική ασφάλιση και κάθε άλλο προσωπικό έξοδο. Τα ταξίδια θα πρέπει να 
πραγματοποιηθούν μέχρι το τέλος του έτους 2017 και εξαιρούνται οι περίοδοι 
Χριστουγέννων, Πάσχα (καθολικών και ορθοδόξων) καθώς και οι περίοδοι εορτών 
και επίσημων αργιών. Οι νικητές των συγκεκριμένων δώρων για να αποδεχθούν το 
δώρο θα πρέπει παράλληλα να αποδεχθούν και τους όρους ταξιδιών της 
HERONIASTAR (εφεξής «Δεύτερο Δώρο») 

iii. Τρικόσιες  (300) φιάλες κρασιού «ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ ΜΑΛΑΒΟΥΖΙΑ»  τα οποία θα 
δοθούν σε εκατό (100) νικητές, ο καθένας από τους οποίους θα παραλάβει από 
τρεις (3) φιάλες κρασιού. Το συγκεκριμένο δώρο είναι προσφοράτης 
Διοργανώτριας (εφεξής «Τρίτο Δώρο») 

Τα Δώρα είναι προσωπικά και δεν είναι δυνατή η μεταβίβαση αυτών. 
9. Οι νικητές των ως άνω Δώρων θα αναδειχθούν από την κλήρωση (εφεξής η «Κλήρωση») που θα 
διενεργηθεί μετά το πέρας της Προωθητικής Ενέργειας στις 07.04.2017 και ώρα  4μ.μ., στα κεντρικά 
γραφεία της ΑΒ στο Γέρακα Αττικής, Λεωφόρος Σπάτων 81, ΤΚ 15344. Η Κλήρωση θα είναι 
ηλεκτρονική βάσει αυτοματοποιημένου συστήματος και θα διεξαχθεί στα κεντρικά γραφεία της ΑΒ 
ενώπιον τετραμελούς επιτροπής που θα αποτελείται από έναν εκπρόσωπο της Διοργανώτριας, δύο 
εκπροσώπους της ΑΒ και τη Συμβολαιογράφο στην οποία έχουν κατατεθεί οι παρόντες όροι ή 
νομίμου αναπληρωτή αυτής. Κατά τη διενέργεια της Κλήρωσηςμπορούν να παρίστανται όσοι από 
τους Συμμετέχοντες επιθυμούν. Η Διοργανώτρια δύναται να τροποποιήσει την ημέρα και ώρα της 
Κλήρωσης με προηγούμενη προ 24 ωρών ανακοίνωση στο Site. 
10. Η κλήρωση θα διενεργηθεί με βάση τους αριθμούς των Καρτών που συμμετέχουν στην 
Προωθητική Ενέργεια, οι οποίοι είναι μοναδικοί. Κατά την Κλήρωση θα αναδειχθούν τριακόσιοι 
πέντε  (105) νικητές και πενήντα πέντε (55) επιλαχόντες. Πρώτα θα ανακηρυχθεί ο νικητής του 
Πρώτου Δώρου και ο πρώτος επιλαχών για το ίδιο Δώρο. Εν συνεχεία θα ανακηρυχθούν οι τέσσερις 
(4) νικητές του Δεύτερου Δώρου και οι τέσσερις (4) επιλαχόντες για το ίδιο Δώρο και τέλος θα 
ανακηρυχθούν οι υπόλοιποιεκατό (100) νικητές του Τρίτου δώρου και πενήντα (50) επιλαχόντες του 
Δώρου αυτού. 
11. Οι νικητήριοι αριθμοί Καρτών θα ανακοινωθούν στο Site. Εντός πέντε (5) ημερών από τη 
διενέργεια της Κλήρωσης, η ΑΒ θα επικοινωνήσει με τους νικητές στα στοιχεία που οι ίδιοι έχουν 
δηλώσει κατά την έκδοση της Κάρτας. Η ΑΒ και η Διοργανώτρια δεν φέρουν καμία ευθύνη σε 
περίπτωση που τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην Κάρτα δεν είναι πλήρη, ορθά ή 
επικαιροποιημένα. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η εύρεση κάποιου κύριου νικητή για 
χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών, η ΑΒ θα προβαίνει στην ενημέρωση του πρώτου κατά σειρά 
κλήρωσης επιλαχόντα. Οι νικητές και τελικοί αποδέκτες των Δώρων θα ενημερωθούν για τη 
διαδικασία παραλαβής των αντίστοιχων Δώρων. Διευκρινίζεται ότι όσοι προ της έναρξης ισχύος ή 
κατά τη Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας συμπληρώσουν αίτηση έκδοσης της κάρτας ΑΒ Plus, 
εξαιρούνται της συμμετοχής στη Προωθητική Ενέργεια μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία 
καταχώρησης και επεξεργασίας αυτής. Επισημαίνεται πως για την ως άνω διαδικασία απαιτούνται 
τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες από την επομένη της ορθής συμπλήρωσης και προσήκουσας 
παράδοσης από τον ενδιαφερόμενο της αίτησης σε κατάστημα της ΑΒ. Ουδεμία ευθύνη δύναται να 
αναζητηθεί έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας και της ΑΒ σε περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο 
απαιτηθεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας έκδοσης της 
Κάρτας. 
12. Οι νικητές του Πρώτου και Δεύτερου Δώρου θα κληθούν να υπογράψουν ειδικό έντυπο 
αποδοχής του Δώρου, τυχόν άλλα απαιτούμενα έγγραφα που απαιτούνται είτε από τις εταιρείες που 
προσφέρουν τα Δώρα αυτά είτε από την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και δήλωση συναίνεσης χρήσης 
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του ονόματός τους ή και της εικόνας τους για την προβολή της Προωθητικής Ενέργειας. Σε 
περίπτωση άρνησης υπογραφής των απαιτούμενων εγγράφων η Διοργανώτρια δύναται να ακυρώσει  
τη συμμετοχή ακόμα και στο στάδιο παραλαβής των Δώρων. 
13. Για τη διενέργεια της Προωθητικής Ενέργειας δεν απαιτείται η τήρηση Αρχείου Προσωπικών 
Δεδομένων, καθώς η συμμετοχή και η Κλήρωση γίνονται βάσει των μοναδικών αριθμών των Καρτών. 
Οι νικητές των Δώρων κατά την επικοινωνία τους για τον καθορισμό του τρόπου παραλαβής των 
Δώρων θα κληθούν οι ίδιοι να γνωστοποιήσουν τα προσωπικά τους δεδομένα στις εταιρείες που 
παρέχουν τα Δώρα. Τα στοιχεία αυτά θα τηρούνται από τις συγκεκριμένες εταιρείες βάσει των 
επιταγών της ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων και θα ενημερώνονται για τα εκ 
του νόμου δικαιώματά τους από τις συγκεκριμένες εταιρείες. 
14. Η Διοργανώτρια δύναται σε οποιαδήποτε φάση της Προωθητικής Ενέργειας να ακυρώσει τη 
συμμετοχή κάποιου εκ των συμμετεχόντων ή ακόμα και κάποιο από τους νικητές σε περίπτωση 
παράβασηςτων παρόντων Αναλυτικών Όρων και ιδίως των όρων 2 και 12. 
15. Η Διοργανώτρια δικαιούται να τροποποιήσει τους Αναλυτικούς Όρους της Προωθητικής 
Ενέργειας κατά την εύλογη κρίση της. Κάθε σχετική τροποποίηση των Αναλυτικών Όρων θα 
ανακοινώνεται στο Siteκαι θα είναι δεσμευτικοί για τους Συμμετέχοντες.  
16. Η Διοργανώτρια και οι εταιρείες που αναφέρονται στον όρο 1 των παρόντων Αναλυτικών Όρων 
δύνανται να προβούν σε προβολή των νικητών στον έντυπο ή/ και ηλεκτρονικό τύπο κατόπιν 
σχετικής έγγραφης συναίνεσης των νικητών για την προβολή τους.  
17. Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή 
των όρων της Προωθητικής Ενέργειας στο σύνολό τους. 
18. Η Διοργανώτρια ευθύνεται έναντι των Συμμετεχόντων για την ορθή διεξαγωγή της Προωθητικής 
Ενέργειας. Η ευθύνη της ΑΒ περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην ορθή διεξαγωγή της 
ηλεκτρονικής Κλήρωσης βάσει των αριθμών των Καρτών που συμμετείχαν στην Προωθητική 
Ενέργεια. Οι εταιρείες που παρέχουν τα Δώρα ευθύνονται έναντι των νικητών για τη διαθεσιμότητα 
των Δώρων και την καλή κατάσταση αυτών και πάσα φέρουν άλλη ευθύνη που μπορεί να σχετίζεται 
με τα Δώρα που διατίθενται. 
19. Οι Αναλυτικοί Όροι συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια έχουν κατατεθεί στην 
συμβολαιογράφο Αθηνών κα Αλίκη Χριστοδούλου,  που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού 
Σοφοκλέους αριθμ. 7-9, Τ.Κ. 10559 και έχουν αναρτηθεί στο Site. 
20. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με την Προωθητική Ενέργεια αρχικά θα καταβάλλεται 
προσπάθεια επίλυσής της από την επιτροπή που θα διενεργήσει την Κλήρωση και σε περίπτωση μη 
επίλυσης  θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια των Αθηνών και θα εφαρμόζεται το 
Ελληνικό Δίκαιο. 

 


