
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

“ Spread the Magic  ” 

 

A. Αντικείμενο Διαγωνισμού:  

H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. η οποία εδρεύει στο Γέρακα Αττικής (Λεωφ. Σπάτων 

81) (εφεξής η «Διοργανώτρια»), όπως εκπροσωπείται νόμιμα, διοργανώνει 

ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου τον διαγωνισμό - προωθητική ενέργεια 

«Spread the Magic» (εφεξής η «Ενέργεια» ή/ και «Διαγωνισμός»). Ο 

διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην ηλεκτρονική σελίδα https://xmas.ab.gr/magic 

(εφεξής ο «Ιστότοπος»). Τον Διαγωνισμό επιμελείται η ανώνυμη εταιρεία με 

την επωνυμία Isobar iProspect Διαφημιστικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία, 

που εδρεύει στο Μαρούσι, στην οδό Χειμάρρας 5 (στο εξής «ISOBAR 

IPROSPECT» ή «Διαφημιστική Εταιρεία»). 

Σκοπός των παρόντων όρων (εφεξής «οι Όροι») είναι ο καθορισμός των 

όρων συμμετοχής κάθε συμμετέχοντος στον Διαγωνισμό και της ανάδειξης 

των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού. 

Β. Προϋποθέσεις Συμμετοχής: 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στo Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι έχουν 

συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους με πλήρη δικαιοπρακτική 

ικανότητα και είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας. 

2. Στο Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής και αποκλείονται οι 

εργαζόμενοι της Διοργανώτριας και της ISOBAR IPROSPECT, τυχόν 

μητρικών, θυγατρικών ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο συνδεδεμένων με αυτές 

επιχειρήσεων, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, οι σύζυγοι τους. 

3. Οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό κατά παράβαση των παρόντων 

όρων θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.  

Γ. Διάρκεια Διαγωνισμού: 

1. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει συνολικά από 18/12/2020 έως και 

31/12/2020 στις 11:59μμ.  

Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές από την ημερομηνία έναρξης του 

Διαγωνισμού έως και την ημερομηνία λήξης αυτού. Έγκυρες θεωρούνται οι 
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συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων διάρκειας του 

Διαγωνισμού. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού ουδεμία συμμετοχή σε αυτόν 

γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μηδέποτε πραγματοποιθείσα/δηλωθείσα. 

Κάθε συμμετέχων μπορεί να λάβει μέρος παραπάνω από μία φορά. 

Δ. Τρόπος Συμμετοχής: 

1. Κάθε συμμετέχων για να δηλώσει συμμετοχή στο Διαγωνισμό θα πρέπει να 

επισκεφθεί τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας https://xmas.ab.gr/magic και να 

επιλέξει κάποιον από τους χριστουγεννιάτικους σάκους ΑΒ. Στη συνέχεια και 

εφόσον έχει επιλέξει κάποιον από τους χριστουγεννιάτικους σάκους ΑΒ, θα 

εμφανιστεί η online φόρμα όπου καλείται να συμπληρώσει όλα τα πεδία της 

φόρμας συμμετοχής, βάσει των δοσμένων οδηγιών στον Ιστότοπο. 

Συγκεκριμένα θα πρέπει να συμπληρώσει τα προσωπικά του στοιχεία  

(Ονοματεπώνυμο, email και τηλέφωνο επικοινωνίας). Μετά τη συμπλήρωση 

της φόρμας για να ολοκληρωθεί η συμμετοχή του κάθε ενδιαφερόμενου θα 

πρέπει να αποδεχθεί τους παρόντες όρους και την πολιτική απορρήτου βάσει 

των παρόντων όρων και στην συνέχεια να πατήσει «Πάρε Μέρος».  

Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων συνιστά δήλωση συμμετοχής στο 

Διαγωνισμό, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία.  

Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό 

βάσει των ανωτέρω και εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού. Η 

Διοργανώτρια μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση της ιδίας, 

οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής 

επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή 

τρίτου. 

2. Μόνο οι έγκυρες συμμετοχές έχουν δικαίωμα να κερδίσουν δώρα. Ως 

έγκυρη συμμετοχή θεωρείται αυτή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις των 

παρόντων όρων, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας και της 

ISOBAR IPROSPECT, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το 

συμμετέχοντα στα συστήματα της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή 

αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει 

καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας, από την ημερομηνία 

Έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα Λήξης του 

Διαγωνισμού.  

https://protect-eu.mimecast.com/s/cg6_CKZoQfrglvOYuMU442?domain=eur02.safelinks.protection.outlook.com


3. Η Διοργανώτρια και η ISOBAR IPROSPECT διατηρούν το δικαίωμα κατά 

την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια να μην αναρτήσουν («upload») ή/και 

να αφαιρέσουν εκ των υστέρων οποιαδήποτε συμμετοχή με παράνομο ή 

προσβλητικό με οποιονδήποτε τρόπο περιεχόμενο, να απορρίπτουν 

συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες όρους, καθώς και να 

ακυρώνουν εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται στους 

παρόντες όρους. Ειδικότερα, τυχόν σχόλια δυσφημιστικά, άσεμνα, που 

παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων, κατά 

την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας ή/και της ISOBAR IPROSPECT, θα 

διαγράφονται άμεσα από τον Ιστότοπο της «Διοργανώτριας», ο δε 

συμμετέχων που ανάρτησε σχόλια κατά τα παραπάνω θα αποκλείεται από 

τον Διαγωνισμό.  

5. Δώρο. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού θα κληρωθούν 5 νικητές οι οποίοι 

κερδίζουν έκαστος δωροεπιταγή  ΑΒ αξίας 200€ και τον Χριστουγεννιάτικο 

σάκο ΑΒ που έχουν δηλώσει κατά την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό.  

Αναλυτικά οι Χριστουγεννιάτικοι σάκοι ΑΒ και το περιεχόμενό τους: 

Ο σάκος που ευφραίνει καρδίαν 

 

• ΚΤΗΜΑ ΣΚΟΥΡΑ, Οίνος  Ροζέ 750ml 

• VILLA MARIA, Οίνος Ερυθρός Villa Maria Pinot Noir 750ml 

• CERETTO, Moscato d Asti 750ml 

• DAGUENEAU, Οίνος Λευκός Dagueneau Serge Pouilly Fume 750ml 

 

Ο deli… cious σάκος 

 

• MOET & CHANDON, Σαμπάνια Imperial 750ml 

• FERRERO, Σοκολατάκια Rondnoir 138gr 

• PANETTONE , Taste of Inspirations 500gr 

• Λάδι λευκής Τρούφας 100ml 

 



 

 

 

Ο σάκος που μυρίζει… χωριό 

• ΑΒ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗ, Απεριτίφ Μοσχάτο απόσταγμα 

500ml 

• ΑΒ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗ, Γλυκό κουταλιού καρυδάκι 

Πορταριάς  450gr 

• ΑΒ, Κουραμπιέδες Αμυγδάλου 400gr 

• ΑΒ, Μελομακάρονα 450gr 

• ΑΒ, Μελομακάρονα Σοκολάτα 450gr 

• ΑΒ, Βασιλόπιτα 

• ΑΒ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗ, Ελιές Πράσινες Με Πιπεριά 215gr 

• ΑΒ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗ, Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 

Καλαμάτας 1lt 

• ΑΒ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗ, Μέλι Θυμαρίσιο 750gr 

 

Ο πιο μαγικός σάκος του κόσμου 

 

• ΑΒ, Κουραμπιέδες Αμυγδάλου 400gr * 5 συσκευασίες 

• ΑΒ, Μελομακάρονα 450gr * 5 συσκευασίες 

• ΑΒ, Δώρο Αγάπης Βασικά Προϊόντα * 5 συσκευασίες 

 

Ο #allazoumesinithies σάκος 

 

• ΒΙΟΥΓΕΙΑ, Λάδι καρύδας 500ml ΒΙΟ     

• VALSOIA, Πραλίνα φουντουκιού με κακάο και σόγια 200gr 

• NOCCIOLATA BIO, Bιολογική πραλίνα φουντουκιού 270gr 



• ΑΒ THINK ΒΙΟ, Μέλι ελληνικό 500gr 

• MEDI OILS, Βιολογικό αλεύρι αμυγδάλου από ωμό ελληνικό σπόρο 

250gr 

• THREE FRIENDS BIO, Tραγανές μπουκιές με βρώμη, σιρόπι αγαύης, 

λιναρόσπορο και αμύγδαλα 65gr 

• DLL ΒΙΟ, Σοκολάτα μαύρη 70% Κακάο 100gr 

• OL EVE, 100% Βιολογικό κακάο σε σκόνη 300gr 

• Ταχίνι Ολ. αλέσεως με maca & super fruits , ελληνικό προϊόν BIO 290gr 

• PAMI R&H,  Φυστικουβούτυρο/Πρωτεΐνη  275gr 

• EVERGREEN, Βιολογικό σιρόπι σφενδάμου 250ml 

 

Ε. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού: 

1. Οι 5 νικητές του Διαγωνισμού καθώς και οι 5 αναπληρωματικοί νικητές θα 

ανακηρυχθούν με τη διαδικασία της κλήρωσης μέσω της πλατφόρμας 

random.org. Η σχετική ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 

05/01/2021 στα γραφεία της ISOBAR IPROSPECT και ώρα 14.00. Στην εν 

λόγω κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών των Δώρων θα υποβληθεί το 

σύνολο των έγκυρων συμμετοχών βάσει των ανωτέρω.  

2. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων. Τα 

στοιχεία των νικητών του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στο Διαδικτυακό 

Τόπο https://xmas.ab.gr/magic εντός δυο εργάσιμων ημέρων από την ημερομηνία της 

κλήρωσης .Οι νικητές θα ειδοποιηθούν από την Διοργανώτρια  για τη 

διαδικασία παραλαβής του Δώρου μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που 

έχουν δηλώσει κατά τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό. Εφόσον 

προκύψουν νέοι παραλήπτες του Δώρου κατόπιν επιθυμίας των νικητών, η 

Διοργανώτρια  θα επικοινωνήσει με τον εκάστοτε νέο παραλήπτη στα 

στοιχεία που έχουν ορίσει οι νικητές μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας. Για να πραγματοποιηθεί η αποστολή του Δώρου στους 

νέους παραλήπτες, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία της 

Διοργανώτριας μαζί τους, ώστε να εξασφαλιστεί η αποδοχή του Δώρου και 

έπειτα να αποσταλεί σε αυτούς μέσω ταχυδρομική υπηρεσίας. Σε περίπτωση 

που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή του Διαγωνισμού 

εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την 
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ανάδειξή του, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του 

σχετικού Δώρου και τη θέση του νικητή θα καταλαμβάνει ο 

αναπληρωματικός, ο οποίος αντίστοιχα θα έχει συγκεκριμένο χρονικό όριο  

τριών (3) ημερολογιακών ημερών για την αποδοχή του Δώρου, το οποίο θα 

ορίζεται στην επικοινωνία μαζί του. Σε περίπτωση μη εύρεσης νικητή η 

Διοργανώτρια δύναται να διαθέσει το Δώρο  κατά την απόλυτη κρίση του.  

 

 

Η Διοργανώτρια μπορεί σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισμού ακόμα και 

σε αυτή της παράδοσης των δώρων να αποκλείσει τον  συμμετέχοντα/ 

νικητή αν αποδειχθεί ότι έπρεπε να έχει αποκλειστεί δυνάμει του όρου 3 του 

παρόντος. 

Ζ. Ευθύνη: 

1. Η Διοργανώτρια δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε 

τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο 

σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου. Επιπλέον, η Διοργανώτρια δεν φέρει 

καμία ευθύνη για την προσβασιμότητα στο διαδικτυακό τόπο καθώς είναι 

πέραν της σφαίρας επιρροής του. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της 

Διοργανώτριας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή 

βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή 

γεγονότα ανωτέρας βίας. 

2. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια και η ISOBAR IPROSPECT δεν ευθύνονται για 

οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας η οποία 

ενδεχομένως έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του 

Διαγωνισμού ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης της 

ανάρτησής τους. 

Η. Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στον 

Ιστότοπο της Διοργανώτριας https://xmas.ab.gr/magic 

 

Θ. Προσωπικά Δεδομένα.  

1. Η Διοργανώτρια και η ISOBAR IPROSPECT συλλέγουν και επεξεργάζονται 
τα δεδομένα που οι συμμετέχοντες δηλώνουν μέσω του διαδικτυακού τόπου. 
Τα δεδομένα περιλαμβάνουν ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και 
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ηλεκτρονική διεύθυνση. Σκοποί επεξεργασίας αποτελούν η κλήρωση για την 
ανάδειξη νικητών, η γνωστοποίηση των νικητών για λόγους διαφάνειας και η 
επικοινωνία μαζί τους για την παράδοση των Δώρων. Τα στοιχεία που 
συλλέγονται από τη Διοργανώτρια διατηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του 
διαγωνισμού μέχρι την ανάδειξη των νικητών και στη συνέχεια 
καταστρέφονται. Τα στοιχεία των νικητών διατηρούνται για χρονικό 
διάστημα έξι μηνών από την παράδοση σε αυτούς των δώρων και στη 
συνέχεια καταστρέφονται. Η Διοργανώτρια ως προς τα αρχεία που 
διατηρούνται στις δικές της εγκαταστάσεις έχει λάβει όλα τα απαραίτητα και 
ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων από 
οποιαδήποτε τυχαία ή κακόβουλη ενέργεια για αλλοίωση, διαγραφή ή 
μετάδοση αυτών. Αποδέκτες των δεδομένων μπορεί να είναι συνεργαζόμενες 
με την Διοργανώτρια εταιρείες στις οποίες έχει ανατεθεί το έργο ενημέρωσης 
των νικητών, οι εταιρείες αυτές πληρούν τα ίδια μέτρα ασφαλείας και έχουν 
δεσμευτεί για την τήρηση των όρων της εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας 
για τα προσωπικά δεδομένα. Σε περίπτωση που κάποιος από τους 
συμμετέχοντες επιθυμεί να ασκήσει κάποιο από τα δικαιώματά του, που 
προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία, μπορεί να καλέσει στη γραμμή 
εξυπηρέτησης του Διοργανωτή στο 18202 (χρέωση βάσει ισχύοντος 
τιμοκαταλόγου εκάστοτε τηλεπικοινωνιακού παρόχου). 

Διευκρινίζεται ότι ο Διαγωνισμός διενεργείται σε ένα δημόσιο χώρο στον 
οποίο ισχύουν οι κανόνες λειτουργίας και ασφαλείας του χώρου αυτού 
καθώς και οι όροι της σελίδας της Διοργανώτριας στο χώρο αυτό. Η 
Διοργανώτρια  δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση διαρροής δεδομένων 
λόγω μη λήψης επαρκών μέτρων ασφαλείας από τους διαχειριστές του 
δημόσιου χώρου. 

Σε περίπτωση που οποιασδήποτε εκ των Συμμετεχόντων δηλώσει μέσω της 
σελίδας της Διοργανώτριας ότι επιθυμεί να λαμβάνει ενημερώσεις και 
newsletters από τον Διοργανώτρια, τα στοιχεία αυτά διατηρούνται μέχρι την 
ανάκληση της συναίνεσης και ισχύουν οι όροι και η πολιτική ασφαλείας του 
Διοργανωτή που έχουν αναρτηθεί στο www.ab.gr. 

Ι. Τροποποίηση Όρων. Η Διοργανώτρια δικαιούται να τροποποιήσει τους 
παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού 
και των ημερομηνιών διεξαγωγής των κληρώσεων), ενημερώνοντας σχετικά 
μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ 
τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης. 

Κ. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και 
συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το 
Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην 
αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας. 

http://www.ab.gr/


Λ. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την 

ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων. 

 

 

 

 


