ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.Το Pharmacy-Home.gr (εφεξής «Διοργανώτρια Εταιρεία») διοργανώνει σειρά από
διαγωνισμούς / κληρώσεις (εφεξής οι «Ενέργειες»), στις οποίες οι ενδιαφερόμενοι
καλούνται να συμμετάσχουν μέσω της συμπλήρωσης σχετικής φόρμας ηλεκτρονικά
προκειμένου να κερδίσουν τα δώρα που θα προκηρύσσονται πριν από κάθε κλήρωση.

2.Η συμμετοχή σε κάθε κλήρωση ισχύει με την πλήρη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής
φόρμας κατά τους όρους του παρόντος για όλο το χρονικό διάστημα διάρκειας της
εκάστοτε κλήρωσης.

3. Από τις Ενέργειες εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στις εταιρείες “Pharmacy-Home.gr”Διοργανώτρια Εταιρεία, “Generation Y Interactive Agency - ΣΠΑΝΙΔΗΣ-ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗΣ
O.Ε.” καθώς και οι συγγενείς αυτών μέχρι και γ’ βαθμού.

4.Η διάρκεια, η ημερομηνία διεξαγωγής και τα δώρα της κάθε κλήρωσης θα ορίζονται με
σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα www.Pharmacy-Home.gr ή στη σελίδα του
Facebook(https://www.facebook.com/PharmacyHome) της Διοργανώτριας Εταιρείας
και πάντα σε χρόνο προγενέστερο της εκάστοτε κλήρωσης.

5.Στην κάθε κλήρωση θα συμμετέχουν όλοι όσοι συμπλήρωσαν την ηλεκτρονική φόρμα
για τη συγκεκριμένη κλήρωση.

6.Κατά τη διάρκεια της κλήρωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, έγκυρες
θα θεωρηθούν οι συμμετοχές που θα περιλαμβάνουν συμπληρωμένα ορθά τα πεδία που
ορίζονται ως υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική φόρμα της κλήρωσης. Καθένας έχει
δικαίωμα να συμμετάσχει μόνο μία φορά στην κάθε κλήρωση δηλώνοντας τα στοιχεία
που του ζητούνται.

7.Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν εξαργυρώνονται, δεν μεταβιβάζονται και δεν
επιδέχονται αλλαγής σε σχέδιο ή είδος.

8.Όλοι οι συμμετέχοντες στην κλήρωση μπορούν να παρευρίσκονται στη διαδικασία
διενέργειάς της κατά την προκαθορισμένη κατά τα άνω ημέρα και ώρα της εκάστοτε
κλήρωσης και όπως αυτή θα προβλέπεται στη σχετική ανακοίνωση για την εκάστοτε
κλήρωση στην ιστοσελίδα www.Pharmacy-Home.gr ή στη σελίδα του Facebook
(https://www.facebook.com/PharmacyHome) της Διοργανώτριας Εταιρείας.

9.Η ανακοίνωση των ονομάτων των νικητών κάθε κλήρωσης θα πραγματοποιείται έως
και 2 εργάσιμες ημέρες μετά την εκάστοτε κλήρωση στην ιστοσελίδα www.PharmacyHome.gr ή στη σελίδα του Facebook (https://www.facebook.com/PharmacyHome) της
Διοργανώτριας Εταιρείας.

10.Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα με σχετική ανακοίνωσή της στην
ιστοσελίδα www.Pharmacy-Home.gr ή στη σελίδα του Facebook
(https://www.facebook.com/PharmacyHome) να μεταβάλλει τους όρους των
κληρώσεων, να συντομεύει ή να παρατείνει τη διάρκειά τους ή ακόμη και να τις
ακυρώσει για λόγους ανωτέρας βίας.

11.Στην περίπτωση που για κάποια κλήρωση που διενεργείται από τη Διοργανώτρια
Εταιρεία ορισθούν άλλοι ειδικοί όροι στην ιστοσελίδα www. Pharmacy-Home.gr ή στη
σελίδα του Facebook (https://www.facebook.com/PharmacyHome), αυτοί θα
υπερισχύουν των παρόντων.

12.Η συμμετοχή σε κάθε κλήρωση συνιστά τέτοια ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση
και αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων του διαγωνισμού εκ μέρους του
συμμετέχοντος.

13.Ένας (1) νικητής θα κερδίσει μια (1) δωροεπιταγή αξίας 100€, για αγορές από το
eshop www.pharmacy-home.gr.

