
 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

  

1. Αντικείμενο Προωθητικής Ενέργειας. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COCA-COLA 3Ε 

ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «COCA-COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (3Ε)», η οποία εδρεύει στο Δήμο 

Αμαρουσίου επί της οδού Φραγκοκκλησιάς αρ. 9 (εφεξής η «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την 

εταιρία με την επωνυμία «Μonster Energy Europe Limited Υποκατάστημα Αλλοδαπής» η οποία εδρεύει 

στο Δήμο  Κηφισιάς, επί της Εθνικής Οδού 19ο χλμ Αθηνών-Λαμίας , με ΑΦΜ 997884684 της ΔOY 

Κηφισιάς, όπως νόμιμα εκπροσωπείται (εφεξής καλούμενη «Monster Energy»), προκηρύσσει 

προωθητική ενέργεια (εφεξής η «Προωθητική Ενέργεια» ή ο «Διαγωνισμός») για όλες τις συσκευασίες 

Monster 500ml (εφεξής οι «Συμμετέχουσες Συσκευασίες» ή «Προϊόντα») που θα πραγματοποιηθεί στο  

καταστήμα  εστίασης  υπό το εμπορικό σήμα «Chalet Chamois» του χιονοδρομικού κέντρου Ανήλιου   . 

Η Monster Energy έχουσα την αποκλειστική ευθύνη για την διάθεση των Δώρων της Παρούσας 

Προωθητικής ενέργειας,  αναλαμβάνει πλήρως και είναι η μόνη αρμόδια για την διάθεση και απόδοση 

των Δώρων στους νικητές και φέρει αποκλειστικά ευθύνη για οποιαδήποτε εν γένει ζημία, άμεση και 

έμμεση, ήθελε προκληθεί από τα Δώρα και την χρήση αυτών. Ουδεμία σχετική ευθύνη φέρει η 

Διοργανώτρια. 

2. Σκοπός της Προωθητικής Ενέργειας. Η ανάδειξη νικητών, στους οποίους η Διοργανώτρια θα 

απονείμει τα δια του παρόντος υπό όρο 1 προβλεπόμενο Δώρο. 

3. Δικαίωμα Συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια. Δικαίωμα συμμετοχής στην Προωθητική 

Ενέργεια έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους 

και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα (εφεξής οι «Συμμετέχοντες»). Σε διαφορετική περίπτωση, η 

συμμετοχή τους θα ακυρωθεί άμεσα και οι ανωτέρω θα υποχρεούνται στην επιστροφή οποιουδήποτε 

Δώρου τυχόν έχουν λάβει. 

4. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας 

και της Monster Energy, οι εργαζόμενοι του καταστήματος «Chalet Chamois » (εφεξής το «Κατάστημα») 

και οι εργαζόμενοι των συνδεδεμένων με αυτές εταιρειών και καταστημάτων, καθώς και οι σύζυγοί και 

οι συγγενείς αυτών πρώτου και δευτέρου βαθμού. 

5. Διάρκεια Προωθητικής Ενέργειας. Ως διάρκεια διεξαγωγής της Προωθητικής Ενέργειας ορίζεται το 

χρονικό διάστημα από 27/01/2023 (ώρα έναρξης λειτουργίας Καταστήματος) μέχρι 26/02/2023 ή 

εξαντλήσεως των αποθεμάτων των Συμμετεχουσών Συσκευασιών ή των κουπονιών ή του δώρου, 

οποιοδήποτε γεγονός επέλθει νωρίτερα (εφεξής η «Διάρκεια»). 

6. Τρόπος Συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια. Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στους όρους 

3 και 4 του παρόντος και καθ’ όλη τη Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί 

να συμμετάσχει στην Προωθητική Ενέργεια ακολουθώντας την διαδικασία κατωτέρω: 

(α) Επισκέπτεται το Κατάστημα, (β) προβαίνει στην αγορά τουλάχιστον μίας (1) Συμμετέχουσας 

Συσκευασίας (γ) προμηθεύεται ένα κουπόνι από τα ταμεία του Καταστήματος και (δ) σχίζει το κουπόνι 

και ελέγχει αν κέρδισε. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει καθ’ όλη τη Διάρκεια το δικαίωμα πολλαπλών 

συμμετοχών στην Προωθητική Ενέργεια ακολουθώντας την ως άνω διαδικασία. Κάθε ενδιαφερόμενος 

δικαιούται να λάβει ένα κουπόνι συμμετοχής για κάθε συμμετέχουσα συσκευασία που αγοράζει. 

7. H Διοργανώτρια ή/και η Monster Energy ή/και το Κατάστημα έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την 

εγκυρότητα των συμμετοχών σύμφωνα με το παρόν και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα 

επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι 



 

 

σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον, η Διοργανώτρια ή/και η Monster Energy ή/και το 

Κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα 

στην Προωθητική Ενέργεια ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη 

διακριτική της ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι 

η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή 

αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη. 

8. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Προωθητικής Ενέργειας. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, με την αγορά 

των Συμμετεχουσών Συσκευασιών από το Κατάστημα και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 6 

ανωτέρω, δίνεται ένα σχιστό κουπόνι άμεσης νίκης, στο οποίο κάθε Συμμετέχων θα ενημερώνεται άμεσα 

αν έχει κερδίσει, αλλά και για τον τρόπο επικοινωνίας για την παραλαβή του Δώρου του. 

9. Νικητής Προωθητικής Ενέργειας. Στην προωθητική ενέργεια συμμετέχει 1 (ένα ) νικηφόρο σχιστό  

κουπόνι . Κατά τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας θα αναδειχτεί  1 (ένας ) νικητής  (εφεξής οι 

«Νικητής»), ο οποίος  θα κληθεί να παραλάβει  το Δώρο τους σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στον όρο 

11 κατωτέρω.  

10. Δώρο Προωθητικής Ενέργειας. Το Δώρο που θα κερδίσει  οι νικητής και που έχει  επιλεγεί να 

διατεθεί είναι:1  Snowboard Monster (εφεξής το «Δώρο»). Εάν το κουπόνι περιέχει την ένδειξη 

«ΚΕΡΔΙΣΕΣ», σημαίνει ότι ο Συμμετέχων κέρδισε Δώρο που αναγράφεται στο νικηφόρο κουπόνι του.  

11. Ενημέρωση για την Κατακύρωση – Απόδοση των Δώρων. Η αποστολή του Δώρου στον Νικητή θα 

γίνεται ύστερα από επικοινωνία του Νικητή με τους υπεύθυνους της Monster Energy με δική του 

πρωτοβουλία και δικά του έξοδα (ισχύουν οι εκάστοτε χρεώσεις του εκάστοτε παρόχου) στα στοιχεία 

επικοινωνίας που θα αναφέρονται στο νικηφόρο κουπόνι. Στην εν λόγω επικοινωνία, οι νικητές θα 

ερωτώνται μεταξύ άλλων  αν τους εξυπηρετεί να παραλάβουν το δώρο από το Κατάστημα «Chalet 

Chamois» ή επιθυμούν να γίνει αποστολή στην διεύθυνση που θα δώσουν. Εφόσον η παραλαβή του 

δώρου γίνεται από το Κατάστημα «Chalet Chamois » θα πρέπει ο νικητής να προσκομίσει στο ταμείο το 

νικητήριο κουπόνι. Εάν  γίνει αποστολή του δώρου, ο παραλήπτης θα πρέπει να στείλει φωτογραφία 

από το νικητήριο κουπόνι στους υπέυθυνους της Monster Energy. Στην περίπτωση που κάποιος από τους 

Νικητές δεν επιθυμεί να παραλάβει το Δώρο για οποιοδήποτε λόγο ή παραλείψει για τον οποιονδήποτε 

λόγο να επικοινωνήσει με την Monster Energy, τότε το δικαίωμα του επί του Δώρου απόλλυται οριστικά. 

12. Ευθύνη. Μετά την παραλαβή του Δώρου από τον Νικητή, η Διοργανώτρια ή/και το Κατάστημα 

απαλλάσσονται από κάθε υποχρέωση και ευθύνη έναντι των Συμμετεχόντων. Σε περίπτωση που μετά 

την παραλαβή τους τα Δώρα κλαπούν ή απολεσθούν ή χάσουν την λειτουργικότητα τους, δεν 

αντικαθίστανται και δεν ανταλλάσσονται. 

13. Σε περίπτωση που ο νικητής αρνηθεί το Δώρο ή αν η συμμετοχή του είναι άκυρη ή δεν συντρέχουν 

οι προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής του στην Προωθητική Ενέργεια ή δεν έχει διαθέσιμο το νικητήριο 

κουπόνι, χάνει το δικαίωμα διεκδίκησης του Δώρου το οποίο απόλλυται οριστικά για τον Συμμετέχοντα. 

Μετά την ολοκλήρωση της Προωθητικής Ενέργειας και την εξάντληση των αποθεμάτων, δεν υφίσταται 

οποιαδήποτε ευθύνη της Διοργανώτριας ή/και της Monster Energy ή/και του Καταστήματος για 

απόδοση των μη εμπροθέσμως αναζητηθέντων Δώρων και αυτά παραμένουν εις χείρας της 

Διοργανώτριας δυνάμενης να τα διαθέσει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Σε περίπτωση που 

κατόπιν της παραλαβής τους τα κουπόνια ή η απόδειξη αγοράς της Συμμετέχουσας Συσκευασίας 

καταστραφούν, κλαπούν ή απωλεσθούν, δεν αντικαθίστανται και δεν ανταλλάσσονται και ουδεμία 



 

 

ευθύνη φέρει η Διοργανώτρια ή/και το εκάστοτε κατάστημα, το οποίο απαλλάσσεται της υποχρέωσης 

απόδοσης οιουδήποτε Δώρου.  

14. Το Δώρο είναι απολύτως συγκεκριμένο και προσωποπαγές, ανεπίδεκτο μεταβιβάσεως, δεν 

εξαργυρώνεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή τουμε 

άλλη υπηρεσία ή άλλα προϊόντα ή Δώρα. 

15. Το Δώρο που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους παρέχεται με αιτία την Προωθητική 

Ενέργεια, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων 

που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π., 

έναντι της Διοργανώτριας. H Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για εκτυπωτικά λάθη και για πραγματικά 

ελαττώματα που τυχόν εμφανισθούν στο Δώρο. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας 

περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία 

περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά 

γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας. 

16. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια πέραν των ρητά αναφερομένων στο παρόν, δεν καλύπτει καμία 

άλλη δαπάνη, που ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο του Νικητή κατά την παραλαβή και 

αξιοποίηση του Δώρου αλλά και στο πρόσωπο των Συμμετεχόντων κατά τη συμμετοχή τους στην 

Προωθητική Ενέργεια κατά τα ανωτέρω. 

17. Προσωπικά Δεδομένα. H Monster Energy θα τηρήσει αρχείο με προσωπικά δεδομένα του Νικητή, 

αποκλειστικά στην περίπτωση που η παραλαβή του Δώρου από τον Νικητή λάβει χώρα σε μεταγενέστερο 

χρόνο. Συγκεκριμένα, η Monster Energy θα τηρήσει αρχείο με τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα του 

Νικητή: α) Ονοματεπώνυμο και (β) Αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας. Η επεξεργασία των προσωπικών 

δεδομένων του Νικητή λαμβάνει χώρα αποκλειστικά και μόνο για την διαδικασία απόδοσης του Δώρου. 

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Νικητή εν προκειμένω συνίσταται στη συλλογή, 

καταγραφή, αποθήκευση, επεξεργασία, και σε οποιαδήποτε άλλη χρήση είναι απολύτως απαραίτητη για 

την απόδοση των Δώρων σε αυτούς σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Αποδέκτες των προσωπικών 

δεδομένων των συμμετεχόντων θα είναι καταρχήν μόνο οι αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της 

Monster Energy που είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και οι οποίοι 

ενεργούν για λογαριασμό της. Επιπλέον, στο πλαίσιο της επεξεργασίας αυτής και για τις ανάγκες της 

υλοποίησης του ανωτέρω σκοπού, η Monster Energy ενδέχεται να αξιοποιήσει υπηρεσίες τρίτων μερών, 

στους οποίους θα κοινοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα του Νικητή, όπως, ενδεικτικά, εταιρείες 

παροχής υπηρεσιών πληροφορικής ή και εντεταλμένα από τη Monster Energy πρόσωπα για την 

παράδοση του Δώρου και οι οποίοι θα τα επεξεργαστούν για λογαριασμό της ή και για το σκοπό της 

παράδοσης του Δώρου. Κατ’ εξαίρεση η Monster Energy δύναται να γνωστοποιεί τα προσωπικά 

δεδομένα του Νικητή σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων αστυνομικών και εισαγγελικών 

αρχών, μόνο εφόσον υφίσταται εκ του νόμου σχετική υποχρέωση προς αυτό, ή υποχρεωθεί δυνάμει 

απόφασης/ παραγγελίας δικαστικής αρχής. Τα προσωπικά δεδομένα των Νικητών θα παραμένουν και 

θα αποθηκεύονται σε ασφαλή διακομιστή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα διαβιβάζονται σε 

προορισμούς εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα προσωπικά δεδομένα του Νικητή θα τηρηθούν για όσο 

χρονικό διάστημα είναι απολύτως αναγκαίο για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού και θα καταστρέφονται 

ή/και θα διαγράφονται μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού. Ο Νικητής 

έχει το δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή κατόπιν αιτήματός του αφ’ ενός να ενημερωθεί για το κατά πόσο 

ή όχι τα προσωπικά του δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και αφετέρου να λάβει περαιτέρω 



 

 

πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία. Επιπλέον, έχει το δικαίωμα να ζητήσει την διόρθωση των 

ανακριβών προσωπικών του δεδομένων. Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, έχειτο 

δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας και το 

δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία. Ο Νικητής έχει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή 

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) εφόσον κρίνουν ότι 

η επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία.  Για περαιτέρω 

πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, τα ανωτέρω δικαιώματά 

τους καθώς και για την άσκηση αυτών, ο Νικητής μπορεί να απευθυνθεί εγγράφως στη Monster Energy 

αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση 

https://www.monsterenergy.com/gr/el/contact-us.  Για τις ανάγκες της ισχύουσας νομοθεσίας περί 

προστασίας προσωπικών δεδομένων υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζεται η εταιρία με την επωνυμία 

«Μonster Energy Europe Limited Υποκατάστημα Αλλοδαπής» η οποία εδρεύει στο Δήμο  Κηφισιάς, επί 

της Εθνικής Οδού 19ο χλμ Αθηνών-Λαμίας.   

18. Η Διοργανώτρια δικαιούται να μεταβάλλει ανά πάσα στιγμή τους όρους της Προωθητικής Ενέργειας 

ή να την ανακαλέσει με άμεση ισχύ με ανακοίνωση στα Καταστήματα. Η Διοργανώτρια μπορεί επίσης να 

διακόψει ή να ακυρώσει την Προωθητική Ενέργεια χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος 

ή ανωτέρας βίας ή για οποιονδήποτε σημαντικό άλλο λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια 

ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε 

ματαίωσης της Προωθητικής Ενέργειας οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, 

απαίτηση και αξίωση κατά της Διοργανώτριας ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη 

συνέχιση της Προωθητικής Ενέργειας ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής της. 

19. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, 

ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας. 

20. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από ή με αφορμή την παρούσα Προωθητική Ενέργεια αρμόδια 

είναι τα δικαστήρια της πόλης των Αθηνών. 

21. Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων 

συμμετοχής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


