ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ: Ο ΜΗΝΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΛΗΞΕΩΝ
Όλοι κερδίζουν! Πες το παντού!

ΠΟΤΕ: 1 με 30 Σεπτεμβρίου 2021
ΠΟΙΟΙ: Όλα τα Μέλη της Oriflame

ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΑΠΙΘΑΝΑ ΔΩΡΑ!

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ: Ο ΜΗΝΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΛΗΞΕΩΝ
Όλοι Κερδίζουν!

ΚΕΡΔΙΣΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ
20.000 ΔΩΡΑ!
κάνοντας απλά μία παραγγελία
πάνω από €10 τον Σεπτέμβριο
3 ΑΠΛΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ:
• Αποκλειστικά για Μέλη
• Κερδίζετε άμεσα! Το δώρο σας θα
μπει αυτόματα στην παραγγελία σας
• 1 δώρο ανά Μέλος
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Ποιο θα
είναι άραγε το
δικό σου δώρο;
Νιώθεις ήδη τον
ενθουσιασμό του
unboxing;;

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ: Ο ΜΗΝΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΛΗΞΕΩΝ
ΜΠΕΣ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΗΡΩΣΗ!!!

5
ΤΥΧΕΡΟΙ
ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ORIFLAME
ΓΙΑ 1 ΧΡΟΝΟ
ΑΞΙΑΣ €1200!

1
ΤΥΧΕΡΟΣ
ΚΕΡΔΙΖΕΙ
1 TOYOTA
YARIS

Σε φαντάζεσαι στο τιμόνι;; Δες πώς θα πάρεις μέρος…
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ: Ο ΜΗΝΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΛΗΞΕΩΝ
ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΑΞΙΑΣ €1200 Ή ΚΑΙ ΕΝΑ TOYOTA YARIS
κάνοντας απλά τις αγορές σου από την Oriflame ΚΑΙ
ανεβάζοντας φωτογραφίες σου με προϊόντα Oriflame
στο https://gr.oriflame.com/septembersurprises
• Με κάθε €10 αγορές από 1 έως και 30/9 κερδίζεις
1 συμμετοχή στην Κλήρωση.
• Με κάθε φωτογραφία σου με Oriflame προϊόν
που ανεβάζεις στην πλατφόρμα από 1 έως και
30/9 κερδίζεις από 1 επιπλέον συμμετοχή στην
Κλήρωση, εφόσον έχεις κάνει τουλάχιστον μία
παραγγελία €10 τον Σεπτέμβριο.
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3 ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙΣ!

1
Βάλε μία παραγγελία
€10 και πάνω τον
Σεπτέμβριο και
κέρδισε ένα ΔΩΡΟ
ΕΚΠΛΗΞΗ!

2
Με κάθε €10 αγορές
τον Σεπτέμβριο
κερδίζεις από
1 συμμετοχή στη
ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΗΡΩΣΗ!

3
Με κάθε φωτογραφία σου
με Oriflame προϊόν που
ανεβάζεις στην πλατφόρμα
κερδίζεις από 1 επιπλέον
συμμετοχή στη

ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΗΡΩΣΗ!

© ORIFLAME COSMETICS AG,2021

* Το ποσό των €10 είναι σε τιμές Καταλόγου

ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΛΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
• Τα €10 αγορές είναι σε τιμές Καταλόγου ή Μέλους;
Τα €10 αγορές είναι σε τιμές Καταλόγου, που σημαίνει €7,70 σε τιμές Μέλους.
• Τι είναι τα δώρα που κερδίζω με την παραγγελία μου;
Απίθανα Oriflame προϊόντα: καλλυντικά, κοσμήματα και αξεσουάρ!

• Πρέπει να κάνω διαφορετικές αγορές για να πάρω το δώρο μου και διαφορετικές για να μπω στην κλήρωση;
Όχι. Δεν χρειάζεται να κάνεις διαφορετικές αγορές - αν και είσαι ευπρόσδεκτος να το κάνεις! ;) €10 αγορές αρκούν και για τα δύο.
• Μπορώ να πάρω περισσότερα δώρα με περισσότερες παραγγελίες των €10;
Όχι. Το κάθε Μέλος δικαιούται από 1 Δώρο άσχετα με το πόσες παραγγελίες των €10 θα βάλει τον Σεπτέμβριο. Επίσης τα €10 πρέπει
να γίνουν σε μία παραγγελία για να δικαιούσαι το δώρο σου. Όμως όσο περισσότερες αγορές των €10 έχεις, τόσο αυξάνεις τις
πιθανότητες να κερδίσεις στη Μεγάλη Κλήρωση! Π.χ. μία παραγγελία €52 σου δίνει 5 συμμετοχές στην Κλήρωση.
• Πόσες φωτογραφίες μπορώ να ανεβάσω στην πλατφόρμα;
Όσες θέλεις! Θυμήσου μόνο ότι η κάθε φωτογραφία θα πρέπει να είναι μοναδική και να είναι δική σου μαζί με κάποιο προϊόν Oriflame,
όχι φωτογραφία από κάποια τράπεζα φωτογραφιών ή άλλη πηγή. Για να ισχύουν οι συμμετοχές στην κλήρωση από τις φωτογραφίες,
πρέπει να έχετε κάνει τουλάχιστον μία παραγγελία €10 τον Σεπτέμβριο.

• Πώς θα επιλεγούν οι τυχεροί;
Με κλήρωση που θα γίνει στις 27/10/2021. Διαβάστε αναλυτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις της κλήρωσης εδώ (link to the site)
• Πώς θα ανακοινωθούν οι τυχεροί της Κλήρωσης;
Θα επικοινωνήσουμε μαζί τους τηλεφωνικά και θα ανακοινωθούν στις εταιρικές μας σελίδες στο Facebook και το Instagram.
• Μπορεί κάποιος φίλος μου που δεν είναι Μέλος στην Oriflame να πάρει μέρος στην Κλήρωση;
Ναι, αν έως και τις 30/9/2021 γίνει Μέλος στην Oriflame και βάλει €10 και πάνω παραγγελία.
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ΔΟΚΙΜΑΣΕ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΣΟΥ
ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΜΗΝΑ
ΤΩΝ ΕΚΠΛΗΞΕΩΝ!
Καλή Επιτυχία!
Σου ευχόμαστε να είσαι ένας από τους μεγάλους τυχερούς
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ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ: ΜΗΝΑΣ ΕΚΠΛΗΞΕΩΝ
Οι παρόντες ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ (οι «ΟΡΟΙ») αποτελούν τους κανόνες του διαγωνισμού ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ: ΜΗΝΑΣ ΕΚΠΛΗΞΕΩΝ (ο «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ»)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ: ΜΗΝΑΣ ΕΚΠΛΗΞΕΩΝ είναι μια προωθητική ενέργεια που διοργανώνεται από την ORIFLAME HOLDINGS B.V. με έδρα στη διεύθυνση Hoogstraat 8, 5462 CX Veghel, the Netherlands, Ολλανδία (“ORIFLAME”) στην Ελλάδα και την Κύπρο.
Δικαίωμα συμμετοχής στο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ έχουν τα μέλη της ORIFLAME στην Ελλάδα καθώς και μέλη της εταιρείας του ομίλου Oriflame με την επωνυμία ORIFLAME CYPRUS LIMITED, με έδρα στη διεύθυνση Εσπερίδων 5, 4ος όροφος, Στρόβολος 2001, Λευκωσία,
Κύπρος στην Κύπρο (τα «ΜΕΛΗ») με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις.
1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για να συμμετάσχετε στον ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ θα πρέπει:
i.
Να είστε εγγεγραμμένο ΜΕΛΟΣ της ORIFLAME ή της ORIFLAME CYPRUS LIMITED ή να εγγραφείτε ως ΜΕΛΟΣ ως την ημερομηνία λήξης του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, 30.09.2021, στις 23.59 ώρα Ελλάδος και οπωσδήποτε πριν υποβάλετε την παραγγελία με την
οποία θα συμμετέχετε στον ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ii.
Να έχετε συμπληρώσει την ηλικία των 18 ετών κατά το χρόνο έναρξης του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
iii.
Να είστε μόνιμος κάτοικος Ελλάδας ή Κύπρου καθ’όλη τη διάρκεια του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
iv.
Να είστε κάτοχος δελτίου ταυτότητας και να έχετε πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα καθ’όλη τη διάρκεια του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
v.
Να αποδεχτείτε τους παρόντες ΟΡΟΥΣ.
Στον ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι απασχολούμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής στην ORIFLAME και κάθε άλλη εταιρεία του ομίλου Oriflame, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους μέχρι και Β’ βαθμού. Η ORIFLAME έχει
το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών 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 ORIFLAME διατηρεί
το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε συμμετοχή οποιουδήποτε συμμετέχοντα στον ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 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.
2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Τα ΜΕΛΗ θα αποκτούν μία (1) συμμετοχή στο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με κάθε παραγγελία που θα καταχωρούν ηλεκτρονικά αξίας δέκα (10) Ευρώ. Κάθε ΜΕΛΟΣ μπορεί να έχει πολλαπλές συμμετοχές στον ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.
Τα ΜΕΛΗ θα αποκτούν μία (1) επιπλέον συμμετοχή στον ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για κάθε φωτογραφία που θα αναρτούν στην πλατφόρμα https://gr.oriflame.com/septembersurprises, για την Ελλάδα και https://cy.oriflame.com/septembersurprises για την Κύπρο, υπό τους εξής όρους:
i.
Οι φωτογραφίες που αναρτώνται θα πρέπει να είναι πρωτότυπες και να μην προέρχονται από οποιαδήποτε τρίτη/εξωτερική πηγή και να μην παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτων προσώπων.
ii.
Οι φωτογραφίες πρέπει να απεικονίζουν καθαρά προϊόντα της Oriflame με τρόπο πρωτότυπο, δημιουργικό, καινοτόμο και μοναδικό.
iii.
Οι φωτογραφίες που αναρτώνται δεν πρέπει να περιλαμβάνουν απεικόνιση ή/και αναφορές που σχετίζονται με σεξουαλικό περιεχόμενο ή ανάρμοστη γλώσσα και λεξιλόγιο, να παρουσιάζουν με υπερβολικό τρόπο τα χαρακτηριστικά, την ποιότητα ή τις ιδιότητες των
προϊόντων, να έχουν παραπλανητικό περιεχόμενο, με πρόληψη ασθενειών, θεραπευτικές ιδιότητες, ιδιότητες μείωσης, θεραπείας, διέγερσης ή αποκατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος της ORIFLAME, ή σύγκριση με παρόμοια προϊόντα της αγοράς.
Σε περίπτωση που κάποια από τις αναρτημένες φωτογραφίες παραβιάζει τις ως άνω προϋποθέσεις, η ORIFLAME θα τις διαγράφει και θα ακυρώνει τις αντίστοιχες συμμετοχές. Η ORIFLAME επιφυλάσσεται για κάθε άλλο σχετικό νόμιμο δικαίωμά της.
Συμμετοχές στο διαγωνισμό θα γίνονται δεκτές ως τις 30.09.2021 23.59 ώρα Ελλάδος. Συμμετοχές που λαμβάνονται μετά από αυτή την ημερομηνία, θα είναι άκυρες. Η ORIFLAME δεν θα λάβει υπόψη της μη πλήρεις ή ελλιπείς συμμετοχές. Η ORIFLAME δεν φέρει ευθύνη για
συμμετοχές που δεν παρελήφθησαν για οποιονδήποτε λόγο. Σε περίπτωση που ΜΕΛΟΣ επιστρέψει την παραγγελία που υπέβαλε, για οποιονδήποτε λόγο, η ORIFLAME θα ακυρώνει τις συμμετοχές του ΜΕΛΟΥΣ που αντιστοιχούν στην ακυρωθείσα παραγγελία.
3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ θα ξεκινήσει στις 01.09.2021 στις 00.01 ώρα Ελλάδας και θα λήξει στις 30.09.2021 στις 23.59 ώρα Ελλάδας.
4. ΝΙΚΗΤΕΣ
Για αυτόν τον ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ θα αναδειχθούν συνολικά δώδεκα (12) νικητές, έξι (6) τακτικοί νικητές και έξι (6) επιλαχόντες («ΝΙΚΗΤΗΣ ή ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»), όπως ειδικότερα περιγράφεται στον Όρο 5 παρακάτω.
Οι ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ θα επιλεγούν με τυχαία ηλεκτρονική κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ελληνικής εταιρείας του ομίλου Oriflame (Βασιλίσσης Σοφίας 68, Αθήνα) την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021, στις 12.00 ώρα Ελλάδος ενώπιον
Συμβολαιογράφου, με τη χρήση του ηλεκτρονικού προγράμματος https://www.random.org/ ή άλλου αντίστοιχου και του σχετικού αρχείου, στο οποίο θα περιλαμβάνεται το σύνολο των έγκυρων κατά τα κατωτέρω οριζόμενα συμμετοχών, το οποίο εξασφαλίζει το γεγονός ότι δεν θα
υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση κατά τη διαδικασία κλήρωσης και κατακύρωσης του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.
Οι ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ και τα ΒΡΑΒΕΙΑ που αντιστοιχούν στον καθένα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα: https://gr.oriflame.com/septembersurprises και μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα αποσταλεί σε κάθε ΝΙΚΗΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ στην
ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει καταχωρίσει. Κάθε ΝΙΚΗΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ έχει δικαίωμα να αρνηθεί να παραλάβει το ΒΡΑΒΕΙΟ του. Στην περίπτωση αυτή, καθώς στην περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους τακτικούς ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ δεν απαντήσει στην
ειδοποίηση εντός 72 ωρών, η ORIFLAME θα επικοινωνεί με τον αντίστοιχο επιλαχόντα, που θα πρέπει να απαντήσει στην ειδοποίηση εντός 72 ωρών. Αν ούτε οι τακτικοί ούτε οι επιλαχόντες ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ επιθυμούν ή μπορούν, για οποιονδήποτε λόγο να
© O R I F L A M τα
E C OΒΡΑΒΕΙΑ
S M E T I C S A G , 2 0 2ή1 δεν απαντήσουν στην ειδοποίηση εντός 72 ωρών, ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ θα ακυρώνεται ως προς ένα ή όλα τα ΒΡΑΒΕΙΑ.
παραλάβουν

5. ΒΡΑΒΕΙΑ
Οι ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ δικαιούνται να λάβουν τα ακόλουθα βραβεία:
1. Ένας (1) τακτικός ΝΙΚΗΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ή, σε περίπτωση που αυτός αρνηθεί ή δεν απαντήσει στην ειδοποίηση εντός 72 ωρών, σύμφωνα με τον όρο 4, ένας (1) επιλαχών στη θέση του δικαιούται να λάβει ένα (1) αυτοκίνητο [Toyota Yaris 5-θυρο ACTIVE 1.0P 72hp] σε
χρώμα και λοιπό εξοπλισμό επιλογής της ORIFLAME. Το δώρο του ΝΙΚΗΤΗ περιλαμβάνει μόνο το αυτοκίνητο και δεν περιλαμβάνει ασφαλιστική κάλυψη ή οποιοδήποτε άλλο κόστος.
2. Πέντε (5) τακτικοί ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ή σε περίπτωση που οποιοσδήποτε αρνηθεί ή δεν απαντήσει στην ειδοποίηση εντός 72 ωρών, σύμφωνα με τον όρο 4, πέντε (5) επιλαχόντες: δικαιούνται να λάβουν καλλυντικά προϊόντα της ORIFLAME συνολικής αξίας 1.200
Ευρώ (σύμφωνα με τον κατάλογο της Oriflame) συνολικά ο καθένας, ως εξής: Οι ΝΙΚΗΤΕΣ αυτού του ΒΡΑΒΕΙΟΥ θα έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν δωρεάν καλλυντικά καταλόγου ORIFLAME ισοδύναμης αξίας εκατό (100) Ευρώ κάθε μήνα, για περίοδο ενός έτους. Για να
κάνει χρήση αυτού του ΒΡΑΒΕΙΟΥ, ο ΝΙΚΗΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ θα πρέπει να υποβάλει παραγγελία που θα είναι η πρώτη παραγγελία του μήνα, στο διάστημα από την 1η έως και την τελευταία ημερολογιακή ημέρα κάθε μήνα και θα υπερβαίνει σε αξία το ποσό των εκατό (100)
Ευρώ, δηλαδή παραγγελία ποσού 100,01 Ευρώ και άνω, το δε ποσό των εκατό (100) Ευρώ ανά μήνα θα αφαιρείται από την παραγγελία αυτή. Σε περίπτωση που οι ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ δεν πραγματοποιήσουν παραγγελία που να υπερβαίνει το ποσό των εκατό (100) Ευρώ,
σύμφωνα με τα παραπάνω, σε κάποιο/ους μήνα/ες, το ποσό αυτό δεν θα μεταφέρεται σε επόμενους μήνες.
Τα ΒΡΑΒΕΙΑ θα παραδοθούν με τρόπο που θα ανακοινωθεί στους ΝΙΚΗΤΕΣ κατά την ολοκλήρωση του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Στην περίπτωση του αυτοκινήτου, ο ΝΙΚΗΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ υποχρεούται να προσκομίσει στην ORIFLAME όλα τα απαραίτητα έγγραφα και
δικαιολογητικά (π.χ. άδεια οδήγησης και επικυρωμένο αντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου) και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που θα απαιτηθούν για να ολοκληρωθεί η παράδοση του ΒΡΑΒΕΙΟΥ.
6. ΧΟΡΗΓΙΑ
Αυτός ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ χρηματοδοτείται αποκλειστικά από την ORIFLAME και σε καμία περίπτωση δεν υποστηρίζεται, εγκρίνεται ή διαχειρίζεται, ή σχετίζεται με το Facebook, το Instagram.
7. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Η ORIFLAME δεν θα φέρει καμία ευθύνη, ποινική ή αστική ή αποζημίωσης ή παροχής άλλου δώρου ή χρηματικού ποσού σε οποιονδήποτε ΝΙΚΗΤΗ, σε περίπτωση που για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία ή για λόγους που αφορούν τον ίδιο δεν
μπορέσει ο ΝΙΚΗΤΗΣ να χρησιμοποιήσει το ΒΡΑΒΕΙΟ (ολικά ή μερικά) ή να το παραλάβει. Επίσης η ORIFLAME δεν φέρει καμία ευθύνη προς οποιονδήποτε ΝΙΚΗΤΗ, για οποιαδήποτε ζημία ή/και βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σ’ αυτόν ή τρίτον, που σχετίζεται
άμεσα ή έμμεσα με το ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ή τo ΒΡΑΒΕΙΟ 1 (TOYOTA YARIS) του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετιζόμενη με τον ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ και τα ΒΡΑΒΕΙΑ. Η ORIFLAME δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για πραγματικά ελαττώματα του ΒΡΑΒΕΙΟΥ
1 (TOYOTA YARIS), για τα οποία ευθύνεται αποκλειστικά ο κατασκευαστής και ο αντιπρόσωπός του διανομέας. Επίσης η ORIFLAME δεν αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσθέσει στο ΒΡΑΒΕΙΟ 1 (TOYOTA YARIS) οποιοδήποτε εξοπλισμό, που ενδιαφέρει τον ΝΙΚΗΤΗ.
Η ευθύνη της Εταιρείας ως προς το ΒΡΑΒΕΙΟ 1 (TOYOTA YARIS) περιορίζεται αποκλειστικά στη διάθεση αυτού, σύμφωνα με τους ΟΡΟΥΣ, και μετά την εκπνοή της διάρκειας του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ και την παράδοση αυτού παύει οριστικά κάθε υποχρέωση και ευθύνη αυτής.
Υποβάλλοντας την παραγγελία, τα δεδομένα και τη φωτογραφία σας στην πλατφόρμα του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, αποδέχεστε ρητά αυτούς τους ΟΡΟΥΣ.
Όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται σε σχέση με τον ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ (όπως ονοματεπώνυμο, παραγγελίες, στοιχεία επικοινωνίας, φωτογραφίες) θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από την ORIFLAME για τους σκοπούς της συμμετοχής σας στον συγκεκριμένο
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης των ΝΙΚΗΤΩΝ και της παράδοσης των ΒΡΑΒΕΙΩΝ, βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 (β) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 – γνωστός με το ακρωνύμιο “GDPR”). Η
ORIFLAME αναλαμβάνει να διατηρήσει εμπιστευτικά και ασφαλή όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται με σκοπό τη συμμετοχή σας στον ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για όσο χρόνο απαιτείται για τη διενέργεια και ολοκλήρωση του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ και την παράδοση των
ΒΡΑΒΕΙΩΝ, καθώς και τη συμμόρφωσή της με τις έννομες υποχρεώσεις της. Με τη συμμετοχή σας στον ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ αποδέχεστε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα θα υπαχθούν σε επεξεργασία από την ORIFLAME για τον εν λόγω σκοπό, όπως ορίζεται στη σχετική Δήλωση
Προστασίας Προσωπικών https://gr.oriflame.com/terms-and-conditions/privacy-policy. Όσον αφορά ειδικότερα τα ΜΕΛΗ της ORIFLAME CYPRUS LIMITED, η ORIFLAME ως διοργανώτρια του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ θα ανταλλάσσει προσωπικά σας δεδομένα με την εν λόγω
Εταιρεία για τον σκοπό της διεξαγωγής και ολοκλήρωσης του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ως άνω Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Τα βραβεία που απονέμονται από αυτόν τον ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ είναι προσωποπαγή, δεν υπόκεινται σε ανταλλαγή ή αντικατάσταση με άλλα έπαθλα ή οφέλη από άλλους Διαγωνισμούς που διοργανώνονται από την ORIFLAME ή από άλλα Εμπορικά Προγράμματα ORIFLAME, ούτε
είναι εξαργυρώσιμα σε μετρητά.
Εάν διαπιστωθεί ότι οποιοδήποτε υλικό, δημοσίευση, ενέργεια ή εργασία έχει υβριστική ή απρεπή γλώσσα, ή απόπειρα επίθεσης στην ακεραιότητα, την προσωπικότητα οποιουδήποτε ατόμου ή οντότητας ή όπου υπάρχει προσπάθεια παρενόχλησης οποιουδήποτε ατόμου ή οντότητας
ή κάνει/έχει οτιδήποτε το οποίο κατά την άποψη της ORIFLAME είναι υποτιμητικό ή προσβλητικό, ο συμμετέχων θα αποκλειστεί αυτόματα από τον ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.
Τα ΜΕΛΗ ακολουθούν τις υποχρεώσεις τους ως ΜΕΛΗ της ORIFLAME σύμφωνα με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις, καθώς και του Κώδικα Δεοντολογίας και Κανόνων Δεοντολογίας, οποιαδήποτε παράβαση τους κατά τη διάρκεια αυτού του Διαγωνισμού θα οδηγεί σε
αυτόματο αποκλεισμό οποιουδήποτε συμμετέχοντα.
Υποβάλλοντας οποιοδήποτε υλικό, ή εργασία στο πλαίσιο του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ και σε οποιαδήποτε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ιστότοπο που διαχειρίζεται η ORIFLAME, δηλώνετε και εγγυάστε ότι δεν παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα,
δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, δικαιώματα απορρήτου ή δημοσιότητας οποιουδήποτε προσώπου, ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα οποιουδήποτε τρίτου μέρους και ότι έχετε το πλήρες και απεριόριστο δικαίωμα να χρησιμοποιείτε και να μοιράζεστε υλικά, δημοσιεύσεις, ή
εργασίες, και ότι θα αποζημιώσετε και την ORIFLAME για οποιαδήποτε ευθύνη ή αξίωση τρίτου προσώπου εναντίον της.
Τυχόν πνευματικά δικαιώματα, δικαιώματα σχεδιασμού ή άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που δημιουργούνται με πνευματική ιδιοκτησία της ORIFLAME από ΜΕΛΗ για αυτόν τον Διαγωνισμό ανήκουν απολύτως στην ORIFLAME και μπορούν να χρησιμοποιηθούν
απεριόριστα και διαρκώς από την ORIFLAME ή οποιονδήποτε από τους συνεργάτες ή εκχωρητές της. Τα ΜΕΛΗ της ORIFLAME συμφωνούν ότι για τους σκοπούς αυτού του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, οι φωτογραφίες θα θεωρηθούν ως "Ανατεθειμένη εργασία" και δικαιούχος όλων των
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που απορρέουν από αυτές είναι η ORIFLAME ενώ τα ΜΕΛΗ της ORIFLAME CYPRUS LIMITED συμφωνούν ότι για τους σκοπούς αυτού του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, οι φωτογραφίες θα θεωρηθούν ως "Ανατεθειμένη εργασία" και δικαιούχος
όλων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που απορρέουν από αυτές είναι η ORIFLAME CYPRUS LIMITED. Τα ΜΕΛΗ παραιτούνται αμετάκλητα από τις εξουσίες που απορρέουν από τις φωτογραφίες, με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας, εκχωρώντας όλες τις
σχετικές εξουσίες δωρεάν στο σύνολό τους τα ΜΕΛΗ της ORIFLAME υπέρ της ORIFLAME τα ΜΕΛΗ της ORIFLAME CYPRUS LIMITED υπέρ της ORIFLAME CYPRUS LIMITED, επομένως εάν κριθεί απαραίτητο κατόπιν αιτήματος της ORIFLAME, τα ΜΕΛΗ
πρέπει να υπογράψουν όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για να καθοριστεί το δικαίωμα της ORIFLAME ή της ORIFLAME CYPRUS LIMITED αντίστοιχα σε τέτοια δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.
Όλοι οι ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλους τους φόρους ή/και τα τέλη καθώς και όλα τα πρόσθετα έξοδα που ενδέχεται να προκύψουν από την απονομή και την παράδοση των ΒΡΑΒΕΙΩΝ.
Εάν το καθορισμένο έπαθλο δεν είναι διαθέσιμο για οποιονδήποτε λόγο, η ORIFLAME κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια μπορεί να αντικαταστήσει ένα έπαθλο ομοειδούς ή ίσης αξίας.
Η ORIFLAME διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να τερματίσει αυτόν τον ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και να τροποποιήσει αυτούς τους ΟΡΟΥΣ.
ΗORIFLAME αναλαμβάνει να διατηρήσει εμπιστευτικά και ασφαλή όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την ORIFLAME με σκοπό τη συμμετοχή σας στον ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: όνομα, επώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για λεπτομέρειες, διαβάστε τη
Δήλωση απορρήτου.
Αυτός ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ θα ισχύει μόνο στην Ελλάδα και Κύπρο.
Οποιεσδήποτε ερωτήσεις και απορίες που σχετίζονται με αυτόν τον ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ κατά τη διάρκεια του και έως 30 ημέρες μετά το τέλος του, θα απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Πελατών στη διεύθυνση: grcustomers@oriflame.com
customer.cyprus@oriflame.com για την Κύπρο.
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ΟΡΟΙ υπόκεινται στην ισχύουσα νομοθεσία της Ελλάδας και τυχόν διαφορές που προκύπτουν από αυτόν τον ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ υπόκεινται στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.
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