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ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ 

Πρωτοβουλία προώθησης που δεν υπόκειται στο DPR 430/2001 καθώς είναι μια διαδικασία 
χωρίς περιορισμούς αγοράς ή πώλησης. 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

“THE COLORFUL XMAS HUNT - online” 
 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί από τις 18 Νοεμβρίου έως τις 15 Δεκεμβρίου 2021. 
 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

Η πρωτοβουλία ισχύει όπου η υπηρεσία ηλεκτρονικού εμπορίου του 
ιστότοπουwww.benetton.com δραστηριοποιείται αποκλειστικά στις χώρες: 

- Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία και 
Ηνωμένες Πολιτείες. 

 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 

Όλα τα φυσικά πρόσωπα ενήλικης ηλικίας (εφεξής “χρήστες” για συντομία) εφόσον 
κατοικούν στις περιοχές που αναφέρονται παραπάνω και θα έχουν πρόσβαση στον ιστότοπο 
www.benetton.com κατά την περίοδο της εκδήλωσης, με τον τρόπο που υποδεικνύεται 
παρακάτω. 

Ως εκ τούτου, πρόσωπα που δεν κατοικούν στις προαναφερθείσες περιοχές κατά την 
ημερομηνία συμμετοχής αποκλείονται από την πρωτοβουλία. 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Κατά την περίοδο της πρωτοβουλίας που αναφέρεται στην παράγραφο "ΔΙΑΡΚΕΙΑ", οι 
Χρήστες όπως περιγράφονται στην παράγραφο "ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ" που θα έχουν πρόσβαση στον 
ιστότοποwww.benetton.com και θα κάνουν κλικ στο banner που σχετίζεται με αυτήν την 
πρωτοβουλία ή θα εισέλθουν στην ειδική σελίδα προορισμού στην πρωτοβουλία αυτή, θα 
έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε ορισμένες ψυχαγωγικές δραστηριότητες χάρη στις 



οποίες θα αποκτήσουν το δικαίωμα να λάβουν ένα όφελος ως ανταμοιβή (εφεξής 
“ΒΡΑΒΕΙΟ”). 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι προτεινόμενες δραστηριότητες θα έχουν τη μορφή 
δράσεων ή/και συμπεριφορών που δεν σκοπούς κλήρωσης, δεξιότητας ή 
κατάταξης και ότι αυτές οι ενέργειες έχουν καθαρά παιγνιώδεις σκοπούς. 

Η πρωτοβουλία προβλέπει ένα “Gift” διαφορετικό για κάθε εβδομάδα συμμετοχής. Το 
αναμενόμενο όφελος για την τρέχουσα εβδομάδα θα κοινοποιηθεί από τον Διοργανωτή στον 
συμμετέχοντα κατά τη στιγμή της συμμετοχής του στην πρωτοβουλία. 
 
Όσον αφορά τις εκπτώσεις, αυτές θα εκδοθούν εντός των εβδομάδων: 

- από 2 έως 8 Δεκεμβρίου = 10% έκπτωση, 

- από 9 έως 15 Δεκεμβρίου = 15% έκπτωση. 

Να σημειωθεί ότι ο συμμετέχων μπορεί να λάβει μόνο μία έκπτωση για κάθε 
εβδομάδα συμμετοχής. Επομένως, ακόμη κι αν συμμετάσχει πολλές φορές, η 
έκπτωση που μπορεί να επωφεληθεί θα είναι μόνο μία (από το ποσοστό που 
προβλέπεται για την εβδομάδα συμμετοχής). 

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι ελεύθερη και δωρεάν, εκτός από το κανονικό κόστος 
σύνδεσης στο Διαδίκτυο που προβλέπεται στο πρόγραμμα τιμολόγησης που έχει συμφωνήσει 
κάθε χρήστης με τον τηλεφωνικό του φορέα. 

Ο Διοργανωτής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβλημα πρόσβασης, 
κώλυμα, δυσλειτουργία ή δυσκολία που μπορεί να εμποδίσει τον καταναλωτή να αποκτήσει 
πρόσβαση στην υπηρεσία WEB και να συμμετάσχει στην προώθηση. 

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να προτείνει καλύτερες συνθήκες για τους 
συμμετέχοντες. Οι όροι αυτοί θα γνωστοποιούνται στους αποδέκτες με τον τρόπο που 
προβλέπεται για την κοινοποίηση της κύριας πρωτοβουλίας, ιδίως με πληροφοριακό υλικό 
στον ιστότοποwww.benetton.com. 
 

ΒΡΑΒΕΙΟ 

Η εκτιμώμενη μέση αγοραία αξία του οφέλους σε βραβείο, η οποία ποικίλλει ανάλογα με την 
περίοδο συμμετοχής, είναι 7,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το βραβείο (όφελος) 
πρέπει να χρησιμοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. 

Το έπαθλο που λαμβάνεται μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά διαδικτυακά. 

Το έπαθλο δεν είναι αντικαταστάσιμο, δεν μπορεί να μετατραπεί σε χρήματα, ούτε υπάρχει 
δικαίωμααίτησης, με ή χωρίς προσθήκη χρημάτων, τη δυνατότητα λήψηςενός ή 
περισσότερων διαφορετικών επάθλων, ακόμη και αν είναι μικρότερης αξίας. 

Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος ο Διοργανωτής για τυχόν 
προβλήματα που προκύψουν κατά τη χρήση του βραβείου. 

Σε περίπτωση που το έπαθλο υποστεί αλλαγές σε σχέση με αυτό που έχει υποσχεθεί, ο 
Διοργανωτής αναλαμβάνει να παραδώσει στους Πελάτες ένα έπαθλο με ίδια ή ανώτερη 
λειτουργικότητα και ίσης ή μεγαλύτερης αξίας. 

Οι εικόνες που αναπαράγονται στη διαφήμιση της πρωτοβουλίας, καθώς και οι ρυθμίσεις της 



ίδιας, έχουν μοναδικό σκοπό την παρουσίαση των βραβείων. 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ 

Το όφελος θα αποδοθεί μετά τη συμμετοχή στην προτεινόμενη δραστηριότητα παιχνιδιού και 
θα αποσταλεί στο άτομο που δικαιούται στη διεύθυνση e-mail που έχει καταχωριστεί στη 
σελίδα προορισμού στην οποία ανακατευθύνεται ο Χρήστης μόλις η δραστηριότητα είναι 
επιτυχής. 

Τις εβδομάδες που παρέχεται το όφελος ποσοστιαίας έκπτωσης (10% και 15%), ο 
συμμετέχων θα δικαιούται μόνο μία έκπτωση ανά εβδομάδα συμμετοχής. 

Το αίτημα για τοΒραβείου (όφελος) επιβαρύνει αποκλειστικά τον Πελάτη που σκοπεύει να 
συμμετάσχει στην πρωτοβουλία. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν ασκήσει αυτό το δικαίωμα 
σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από τους μηχανισμούς που ορίζονται σε αυτό το 
έγγραφο όρων και προϋποθέσεων, ο Διοργανωτής δεν μπορεί να τεθεί υπό αμφισβήτηση σε 
καμία περίπτωση. 

Επιπλέον, ο Διοργανωτής δεν αναλαμβάνει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα πρόσβασης 
στον ιστότοπο που δεν επιτρέπουν τη χρήση των δώρων για λόγους που δεν του 
καταλογίζονται. 
 

ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Η εκδήλωση θα διαφημιστεί μέσω ενημερωτικού δελτίου-Newsletter. Το διαφημιστικόμήνυμα 
θα είναι συνεπές με αυτόν τον κανονισμό. 

Το παρώνέγγραφο όρων και προϋποθέσεων, στην επίσημη έκδοση, φυλάσσεται και μπορεί 
να ζητηθεί  στην PRAGMATICAPLUSS.r.l. με έδρα το PalazzoMIRANA - PiazzettadelSass, 8 
- 38122 Trento (TN) - www.pragmatica.plus - info@pragmatica.plus ως θέμα που ανατέθηκε 
από τον Διοργανωτή για την έδρα της τεκμηρίωσης σχετικά με αυτήν την εκδήλωση. 

Ένα επικυρωμένο αντίγραφο του πρωτοτύπου θα κατατεθεί στα κεντρικά γραφεία του 
Διοργανωτή, ενώ ένα εξαγόμενο αντίγραφο, αλλά πανομοιότυπου περιεχομένου, θα είναι 
διαθέσιμο καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης στον ιστότοποwww.benetton.com. 
 
Τυχόν αλλαγές που -βάσει των δικαιωμάτων των συμμετεχόντων- πρέπει 
ναπραγματοποιηθούν στους κανονισμούς κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα κοινοποιηθούν 
άμεσα στους παραλήπτες με τις ίδιες μεθόδους επικοινωνίας που εφαρμόζονται 
στηνπερίπτωση του παρόντος κανονισμού. 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται με την ευκαιρία αυτής της πρωτοβουλίας θα 
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό αρ.679/2016 
(GeneralDataProtectionRegulation), με αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση αυτής της 
πρωτοβουλίας. 

Η συμμετοχή και κοινοποίηση δεδομένων από τους συμμετέχοντες θα νοείται ως ρητή 
εκδήλωση συναίνεσης για την επεξεργασία των ιδίων για αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια 
των πράξεων που σχετίζονται με την παρούσα πρωτοβουλία. 

Σύμφωνα με την προαναφερθείσα νομοθεσία, οι συμμετέχοντες μπορούν ανά πάσα στιγμή 
να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα, να ζητήσουν την τροποποίηση, την ακύρωση ή να 



αντιταχθούν στη χρήση τους, γραπτώς στον Διοργανωτή στην προαναφερόμενη έδρα. 

Πλήρεις πληροφορίες διαθέσιμες στη διεύθυνση https://nl/the-colorful-xmas.html. 
 

 


	ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
	ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
	Η εκτιμώμενη μέση αγοραία αξία του οφέλους σε βραβείο, η οποία ποικίλλει ανάλογα με την περίοδο συμμετοχής, είναι 7,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το βραβείο (όφελος) πρέπει να χρησιμοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.
	Το έπαθλο που λαμβάνεται μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά διαδικτυακά.
	Το έπαθλο δεν είναι αντικαταστάσιμο, δεν μπορεί να μετατραπεί σε χρήματα, ούτε υπάρχει δικαίωμααίτησης, με ή χωρίς προσθήκη χρημάτων, τη δυνατότητα λήψηςενός ή περισσότερων διαφορετικών επάθλων, ακόμη και αν είναι μικρότερης αξίας.
	Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος ο Διοργανωτής για τυχόν προβλήματα που προκύψουν κατά τη χρήση του βραβείου.
	Σε περίπτωση που το έπαθλο υποστεί αλλαγές σε σχέση με αυτό που έχει υποσχεθεί, ο Διοργανωτής αναλαμβάνει να παραδώσει στους Πελάτες ένα έπαθλο με ίδια ή ανώτερη λειτουργικότητα και ίσης ή μεγαλύτερης αξίας.
	Οι εικόνες που αναπαράγονται στη διαφήμιση της πρωτοβουλίας, καθώς και οι ρυθμίσεις της ίδιας, έχουν μοναδικό σκοπό την παρουσίαση των βραβείων.
	Το όφελος θα αποδοθεί μετά τη συμμετοχή στην προτεινόμενη δραστηριότητα παιχνιδιού και θα αποσταλεί στο άτομο που δικαιούται στη διεύθυνση e-mail που έχει καταχωριστεί στη σελίδα προορισμού στην οποία ανακατευθύνεται ο Χρήστης μόλις η δραστηριότητα εί...
	Τις εβδομάδες που παρέχεται το όφελος ποσοστιαίας έκπτωσης (10% και 15%), Uο συμμετέχων θα δικαιούται μόνο μία έκπτωση ανά εβδομάδα συμμετοχήςU.

