
 
Όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό 

 

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

«Πασχαλινός Προορισμός ΑΒ»  

 

1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ», που εδρεύει στο Γέρακα 

Αττικής (Λ. Σπάτων αρ. 81) όπως νόμιμα εκπροσωπείται (εφεξής η «Διοργανώτρια»), διοργανώνει 

προωθητική ενέργεια «Πασχαλινός Προορισμός ΑΒ», σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής, 

που όλοι συνομολογούνται ουσιώδεις (εφεξής «Αναλυτικοί Όροι»).  

2. Στην προωθητική ενέργεια μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδος, ηλικίας 

άνω των 18 ετών και οι οποίοι είναι κάτοχοι της κάρτας πιστότητας της Διοργανώτριας «AB PLUS» 

(εφεξής Συμμετέχων). Αποκλείονται από τη συμμετοχή οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, των 

θυγατρικών αυτής εταιρειών της, των συνεργατών που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο franchise που έχει 

αναπτύξει η Διοργανώτρια  καθώς και  οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους μέχρι και β’ βαθμού καθώς και οι 

εργαζόμενοι των εταιρειών SPOT THOMPSON ΟΜΙΛΟΣ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε., LIGHTHOUSE, 

MIOBIUM LABS ΕΠΕ και SMART FREQUENCY MEDIA LTD, με τις οποίες συνεργάζεται η Διοργανώτρια στο 

πλαίσιο της παρούσας προωθητικής ενέργειας.  

3. Η προωθητική ενέργεια θα διαρκέσει από την 30.03.2015 -11.04.2015 (εφεξής «Διάρκεια 

Διαγωνισμού»). 

4. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει, μειώσει ή να διακόψει τη χρονική 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. Οποιαδήποτε 

αλλαγή θα ανακοινώνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνσης της Διοργανώτριας www.ab.gr. 

5. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό και στις Κληρώσεις αυτού δεν απαιτείται η αγορά κάποιου 

συγκεκριμένου προϊόντος ή συγκεκριμένο ύψος αγορών. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο 

προβαίνει στην αγορά προϊόντων από οποιοδήποτε κατάστημα του δικτύου καταστημάτων της 

Διοργανώτριας  και των Συνεργατών με το διακριτικό σήμα AB FOOD MARKET ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ και κάνει 

χρήση της κάρτας πιστότητας AB PLUS θα συμμετέχει αυτόματα στις προγραμματισμένες κληρώσεις, 

βάσει των κατωτέρω αναφερομένων για την ανάδειξη των νικητών . Διευκρινίζεται ότι δεν συμμετέχουν 

στο Διαγωνισμό τα καταστήματα που λειτουργούν υπό το διακριτικό γνώρισμα “AB SHOP & GO” , “AB 

SHOP & GO ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ» και “ΕΝΑ FOOD CASH & CARRY” καθώς λόγω συστημάτων δεν μπορούν να 

υποστηρίζουν τη συμμετοχή των πελατών τους στο Διαγωνισμό.  

6. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες να 

αναδειχθεί νικητής σε μία από τις προγραμματισμένες κατά τα κατωτέρω κληρώσεις. 

 7. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού έχουν προγραμματιστεί να δοθούν τα ακόλουθα δώρα: 

7.1. Κληρώσεις 100 επιταγών έκπτωσης έκαστης συνολικής αξίας 102€: Καθ’ όλη τη Διάρκεια του 

Διαγωνισμού θα γίνουν συνολικά 5 κληρώσεις, όπου θα αναδεικνύονται σε κάθε κλήρωση εκατό (100) 

νικητές. Σε κάθε έναν από τους συνολικά 100 νικητές κάθε κλήρωσης, έχει προγραμματιστεί να δοθούν 

3.400 πόντοι στην κάρτα πιστότητας AB PLUS με την οποία έλαβαν μέρος στην προωθητική ενέργεια, οι 

οποίοι αντιστοιχούν σε 17 επιταγές των 6€, ήτοι συνολικής αξίας 102€. Η απόδοση των επιταγών θα 

γίνεται με την επόμενη  επίσκεψη του τυχερού σε οποιοδήποτε κατάστημα ΑΒ και τη χρήση αυτής.  

7.2. Κλήρωση 20 Ταξιδίων: Για τις συναλλαγές που θα γίνουν καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού 

http://www.ab.gr/


(30.03.2015-11.04.215) με χρήση της κάρτας πιστότητας ΑΒ PLUS, θα κληρωθούν συνολικά 20 τυχεροί 

και 20 επιλαχόντες Σε κάθε έναν νικητή έχει  προγραμματιστεί να δοθεί ένα (1) ταξίδι για 4 άτομα 

(οκογένεια ή φίλους) σε έναν από τους πέντε (5) προκαθορισμένους προορισμούς ή την κρουαζιέρα.  

Οι προορισμοί & η κρουαζιέρα που μπορεί να επιλέξει είναι: 

1. Sivota Diamond – Σύβοτα 
2. Athena Pallas Village – Χαλκιδική 
3. Amalia Nauplio – Ναύπλιο 
4. Valis Resort – Πήλιο 
5. Olympia Golden Beach Resort & Spa – Κάστρο Κυλλήνης ή  
6. Κρουαζιέρα all inclusive (Μύκονο, Κουσάντασι, Πάτμο, Ρόδο, Ηράκλειο, Σαντορίνη) 

Το δώρο περιλαμβάνει διαμονή τεσσάρων ατόμων (4μελής οικογένεια με 2 παιδιά κάτω των 18 ετών ή 4 
ενήλικα άτομα) με τέσσερις διανυκτερεύσεις . Τα ταξίδια θα πρέπει να πραγματοποιηθούν μέχρι τις 
18/07/2015.  
Κάθε ένας από τους νικητές του συγκεκριμένου δώρου μπορεί να επιλέξει το ταξίδι που επιθυμεί. 
Διευκρινίζεται ότι η συμμετοχή στο ταξίδι του νικητή ή/και των συνοδών δεν καλύπτει προσωπικές 
δαπάνες όπως ενδεικτικά, άλλα έξοδα μεταφοράς, κατανάλωση φαγητού και ποτών, εξυπηρέτηση 
δωματίου (room service) κ.ά. Επίσης οι νικητές που θα επιλέξουν την Κρουαζιέρα θα πρέπει οι ίδιοι να 
μεριμνήσουν για την έκδοση τυχόν ταξιδιωτικών εγγράφων που απαιτούνται και η Διοργανώτρια δεν 
φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των νικητών. 
 
8. Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα
9. Οι ανωτέρω κληρώσεις θα γίνονται βάσει των κατωτέρω όρων και προϋποθέσεων: 

10. Οι Κληρώσεις θα είναι ηλεκτρονικές βάσει αυτοματοποιημένου συστήματος και θα λάβουν μέρος 

στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας ενώπιον τριμελούς επιτροπής που θα αποτελείται από έναν 

εκπρόσωπο του Τμήματος Marketing, έναν εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Λειτουργίας Καταστημάτων και 

έναν εκπρόσωπο του Νομικού Τμήματος και ώρα 13:00, ως ακολούθως.  

Επιταγές αξίας 100€ 20 Ταξιδίων  

Ημέρες  
Ημερομηνίες 
Συναλλαγών  

Ημερομηνίες Κλήρωσης 
Επιταγών  

Ημερομηνία Κλήρωσης 
Ταξιδίων  

Δευτέρα  30/3/2015 
1/4/2015 

15/4/2015 

Τρίτη  31/3/2015 

Τετάρτη 1/4/2015 
3/4/2015 

Πέμπτη  2/4/2015 

Παρασκευή  3/4/2015 

8/4/2015 
Σάββατο  4/4/2015 

Μ. Δευτέρα  6/4/2015 

Μ. Τρίτη  7/4/2015 

Μ. Τετάρτη 8/4/2015 
10/4/2015 

Μ. Πέμπτη 9/4/2015 

Μ. Παρασκευή  10/4/2015 
15/4/2015 

Μ. Σάββατο  11/4/2015 

 

Κατά τη διενέργεια των Κληρώσεων μπορούν να παρίστανται όσοι από τους Συμμετέχοντες επιθυμούν.  

11. Οι Κληρώσεις θα διενεργούνται με βάση τους αριθμούς της κάρτας πιστότητας ΑΒ PLUS, οι οποίοι 

είναι μοναδικοί. Ειδικότερα: Για την Κλήρωση Επιταγών η Διοργανώτρια στο τέλος των προηγούμενων 

εργάσιμων ημερών, όπως αυτές περιγράφονται ανωτέρω, θα συγκεντρώνει τις συναλλαγές αυτές που 

έχουν γίνει με τη χρήση της κάρτας ΑΒ Plus όλων των καταστημάτων και θα προβαίνει στην Κλήρωση 

κατά τις ημερομηνίες που αναφέρονται ανωτέρω για την ανάδειξη των 100 νικητών. Διευκρινίζεται ότι 



αν κάποιος αναδειχθεί νικητής σε κάποια από τις κληρώσεις για τις επιταγές θα αποκλείεται αυτομάτως 

από τις υπόλοιπες κληρώσεις για το ίδιο δώρο. 

 Για την Κλήρωση των ταξιδίων η Διοργανώτρια στο τέλος του διαγωνισμού θα συγκεντρώσει το σύνολο 

των συναλλαγών που έχουν γίνει με τη χρήση της κάρτας ΑΒ Plus όλων των καταστημάτων και θα προβεί 

στην Κλήρωση Ταξιδιών. Στη συγκεκριμένη κλήρωση θα συμμετέχουν όλοι οι Συμμετέχοντες ακόμα και 

αν έχουν αναδειχθεί νικητές κατά τις προηγούμενες κληρώσεις. 

12. Οι νικητήριοι αριθμοί της κάρτας πιστότητας AB PLUS θα ανακοινώνονται στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση της Διοργανώτριας www.ab.gr και στα καταστήματα. Για τους τυχερούς των ταξιδίων, η 

Ανοιχτή Γραμμή Επικοινωνίας της Διοργανώτριας, θα έρθει σε επικοινωνία μαζί τους μέχρι και τις 

20/04/2015, στα τηλέφωνα που έχουν δηλώσει κατά την έκδοση της κάρτας. Σε περίπτωση που δεν 

καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί τους ή δεν αποδεκτούν το δώρο μέχρι και τις 15/05, η Διοργανώτρια 

θα δύναται να διαθέσει το δώρο στους επιλαχόντες, κατά τη σειρά κληρώσεώς τους. Σε περίπτωση που 

δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους επιλαχόντες, στα στοιχεία επικοινωνίας της κάρτας 

πιστότητας ΑΒ PLUS, η Διοργανώτρια θα δύναται να ακυρώσει το δώρο ή να το διαθέσει κατά τη 

διακριτική της ευχέρεια. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που 

τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην κάρτα πιστότητας είναι αναληθή ή δεν έχουν επικαιροποιηθεί. 

13. Για τη διενέργεια των Διαγωνισμών δεν απαιτείται η τήρηση Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων, 

καθώς οι κληρώσεις θα γίνονται βάσει των μοναδικών αριθμών των καρτών πιστότητας AB plus.  

14. Η Διοργανώτρια δικαιούται να τροποποιήσει τους εκάστοτε όρους της προωθητικής ενέργειας κατά 

την εύλογη κρίση της. Κάθε τροποποίηση των παρόντων όρων θα ανακοινώνεται στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση της Διοργανώτριας www.ab.gr 

15. Η Διοργανώτρια δύναται να προβεί σε προβολή των νικητών στον έντυπο ή/ και ηλεκτρονικό τύπο ή 

και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο κρίνει πρόσφορο και για το λόγο αυτό διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει 

την έγγραφη συναίνεση των νικητών για την προβολή τους, οι οποίοι υποχρεούνται όπως υπογράψουν 

τη σχετική δήλωση..   

16. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των 

όρων του διαγωνισμού στο σύνολό τους. 

17. Η Διοργανώτρια δεν υποχρεούται να προβαίνει σε οποιοδήποτε έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κομιστή 

της νικητήριας κάρτας πιστότητας ΑΒ PLUS και τεκμαίρεται ότι ο κομιστής αυτής είναι και ο δικαιούχος 

των επιταγών, καθώς η συμμετοχή, η κλήρωση και η ανάδειξη των νικητών γίνεται με βάση τον αριθμό 

της κάρτας πιστότητας.Το κίνδυνο από τυχόν απώλεια, κλοπή ή καταστροφή των επιταγών από το χρόνο 

παράδοσης αυτών φέρει αποκλειστικά και μόνο ο κομιστής αυτών απαλλασσόμενης της Διοργανώτριας 

από οποιαδήποτε ευθύνη, η οποία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αντικατάστασης αυτών 

18. Οι όροι συμμετοχής έχουν κατατεθεί στην συμβολαιογράφο Αθηνών κα Μαριλένα Μάγγου, που 

εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Μαυροματαίων αρ. 11.  

19. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με τον Διαγωνισμό αρχικά θα καταβάλλεται προσπάθεια 
επίλυσής της από την αρμόδια επιτροπή που ορίζεται ανωτέρω για τις Κληρώσεις και σε περίπτωση μη 
επίλυσης  θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια των Αθηνών και θα εφαρμόζεται το Ελληνικό 
Δίκαιο. 

 

 

http://www.ab.gr/
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