ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«perissoteri_nrg με 5 τραγούδια»
1. Αντικείμενο Διαγωνισμού
Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «NRG TRADING HOUSE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», η οποία
εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου, επί της συμβολής της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 164 με την οδό
Σοφοκλέους, με Α.Φ.Μ. 998102480 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ στο εξής «Εταιρία», και η
ανώνυμη με την επωνυμία «SFERA RADIO ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και
διακριτικό τίτλο SFERA RADIO AE, η οποία εδρεύει στους Αγίους Αναργύρους Αττικής, οδός
Νικ. Πλαστήρα 172 με ΑΦΜ: 094325224, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών στο εξής «Διοργανωτής»,
διοργανώνουν από κοινού το διαγωνισμό με τίτλο: «perissoteri_nrg με 5 τραγούδια, 5
καλλιτέχνες στις 5:00», στο εξής «Διαγωνισμός», στο πλαίσιο διεξαγωγής από το Διοργανωτή
της μουσικής εκδήλωσης «Εβδομάδα Ελληνικής Μουσικής», στο εξής «ΕΕΜ», η οποία θα
λάβει χώρα από την 13.12.2017 έως και την 15.12.2017.
Στο παρόν ορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής και ανάδειξης των νικητών στο
Διαγωνισμό, στο εξής «Όροι».
2. Συμμετοχή στο Διαγωνισμό
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό που διέπεται από τους Όρους έχει κάθε φυσικό
πρόσωπο που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, έχει πλήρη δικαιοπρακτική
ικανότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα και δεν ανήκει
στα εξαιρούμενα πρόσωπα της αμέσως επόμενης παραγράφου του παρόντος.
Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό οι εργαζόμενοι της Εταιρίας και του
Διοργανωτή, οι σύζυγοι, καθώς και οι συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και δευτέρου βαθμού εξ
αίματος, ή εξ αγχιστείας, σε ευθεία ή πλάγια γραμμή.
3. Διάρκεια του Διαγωνισμού
Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 13/12/2017,
ώρα 07:00 έως και την 15/12/2017, ώρα 24:00.
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4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό
Κατά την διάρκεια της Ε.Ε.Μ., κάθε ημέρα, οι ακροατές καλούνται να αναγράψουν σε σχόλιο
(εφεξής «να κάνουν comment»), στο ειδικό banner του διαγωνισμού που θα υπάρχει στη
σελίδα του facebook του σταθμού, πέντε (5) από τα αγαπημένα τους ελληνικά τραγούδια.
Συνολικά θα υπάρξουν 4 νικητές, που θα κερδίσουν το δώρο μετά από κλήρωση, η οποία θα
πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017, από το Διοργανωτή.
5. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού
Στο τέλος της ημέρας Παρασκευής 15 Δεκεμβρίου 2017 πριν τις 24:00, θα πραγματοποιηθεί
κλήρωση στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των συμμετεχόντων που έκαναν
comment κάτω από το post διαγωνισμού στη facebook σελίδα του Διοργανωτή.
Από την ως άνω κλήρωση θα αναδεικνύονται οι τέσσερις (4) νικητές του Διαγωνισμού, με τη
διαδικασία

της

στιγμιαίας

επιλογής

συμμετεχόντων

με

τη

χρήση

ηλεκτρονικών

αυτοματοποιημένων συστημάτων, τα οποία εξασφαλίζουν το γεγονός ότι δε θα υπάρχει
ανθρώπινη παρέμβαση κατά τη διαδικασία κληρώσεων και κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Από την ίδια κλήρωση θα αναδεικνύονται και τέσσερις (4) επιλαχόντες για την περίπτωση κατά
την οποία οι αρχικοί νικητές για οποιοδήποτε λόγο δεν παραλάβουν το δώρο τους.
Οι νικητές θα αναρτηθούν στη σελίδα του facebook του Διοργανωτή με ένα νέο post του
banner του διαγωνισμού με το ονοματεπώνυμό τους.
6. Δώρα Διαγωνισμού
Οι 4 νικητές του διαγωνισμού μετά από κλήρωση, κερδίζουν δωρεάν το ηλεκτρικό ρεύμα της
οικίας τους για πέντε (5) μήνες.
Η προσφορά της Εταιρίας ισχύει μόνο για προμήθεια ρεύματος οικιακής χρήσης και δεν
δύναται να μετατραπεί σε μη οικιακή ή επαγγελματική. Η προσφορά της Εταιρίας αφορά μόνο
την κάλυψη του ρεύματος κατανάλωσης και του παγίου (ανταγωνιστικές χρεώσεις και όχι
ρυθμιζόμενες χρεώσεις, δημοτικά τέλη, χρέωση ΕΡΤ, ΦΠΑ και οποιαδήποτε άλλη χρέωση και
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τέλος) για κατανάλωση έως 3000kWh/4μηνο. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου αυτού ο
πελάτης θα χρεωθεί την πλεονάζουσα κατανάλωση με τιμή:
Α)

Χρέωση Ενέργειας Ημέρας €0,0895/kWh για τιμολόγιο χωρίς μειωμένη χρέωση

νυχτερινής ενέργειας (πρόγραμμα τιμοκαταλόγου nrg BASIC, πλέον παγίου) και
Β) Χρέωση Ενέργειας Ημέρας €0,0895/kWh και Χρέωση Ενέργειας Νύχτας €0,0661/kWh για
τιμολόγια με μειωμένη χρέωση νυχτερινής ενέργειας (πρόγραμμα τιμοκαταλόγου nrg BASIC Ν,
πλέον παγίου).
Εξαιρούνται και θα καλύπτονται από τον νικητή τα πάσης φύσεως συνεισπραττόμενα μέσω
των Λογαριασμών Κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας τέλη και φόροι, όπως αυτά
προβλέπονται στην ισχύουσα Νομοθεσία και ως αυτά τυχόν τροποποιηθούν, καθώς κι εκείνα
που τυχόν θα επιβληθούν στο μέλλον.
Μετά το πέρας των 5 μηνών ο νικητής εντάσσεται στον βασικό τιμοκατάλογο της Εταιρίας και
συγκεκριμένα στα προγράμματα nrg BASIC (τιμολόγιο χωρίς μειωμένη χρέωση νυχτερινής
ενέργειας) ή nrg BASIC N (τιμολόγιο με μειωμένη χρέωση νυχτερινής ενέργειας) αντίστοιχα,
όπως αυτός θα ισχύει τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και θα είναι αναρτημένος στην επίσημη
ιστοσελίδα της Εταιρίας, www.nrgprovider.com.
7. Παραλαβή Δώρων Διαγωνισμού
Η παραλαβή των δώρων θα γίνει με την ακόλουθη διαδικασία:
Με την ανακοίνωση των νικητών στην σελίδα του facebook του Διοργανωτή οι νικητές έχουν
την υποχρέωση τηλεφωνικής ή έγγραφης επικοινωνίας με το Διοργανωτή, εντός 10
ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης του ονόματός τους στη σελίδα
facebook του Διοργανωτή, ώστε να προσκομίσουν σχετικά στοιχεία ταυτότητας και
επικοινωνίας (αριθμό τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
Στη συνέχεια η Εταιρία έχει την υποχρέωση εντός 10 εργάσιμων ημερών να επικοινωνήσει με
το νικητή τηλεφωνικά ώστε να οριστεί ημέρα και ώρα συνάντησης στα γραφεία της Εταιρίας,
στην έδρα της, για την παραλαβή του δώρου.
Προϋπόθεση της παραλαβής και ενεργοποίησης του Δώρου από το νικητή αποτελεί η σύναψη
Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας αορίστου χρόνου με την Εταιρία και η αποδοχή
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των όρων και προϋποθέσεων που θα θέσει η Εταιρία. Ως προς την υπογραφή και λειτουργία
της Σύναψης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ της Εταιρίας και του νικητή θα
εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β’
832/2013) ως ισχύει.
Για την υπογραφή της Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ο νικητής προσκομίζει
στην Εταιρία, με τον τρόπο που η τελευταία θα ορίσει, Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή
άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οποίο να επιτυγχάνεται η ταυτοποίηση του νικητή, καθώς
και τα λοιπά δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται και συγκεκριμένα:
1.

Τελευταίο εκκαθαριστικό λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος υφιστάμενου παρόχου 2
όψεων

2.

Αποδεικτικό χρήσης της παροχής (μισθωτήριο, τίτλο ιδιοκτησίας κλπ)

3.

Τελευταία ένδειξη μετρητή.

Σε περίπτωση που κάποιος από τους νικητές αρνηθεί το δώρο του ή αδρανήσει

στην

κατοχύρωση και παραλαβή του έως και την 29/12/2017, ώρα 19.00 ή διαπιστωθεί ότι ανήκει
στα εξαιρούμενα από το διαγωνισμό πρόσωπα, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο
άρθρο 2 ανωτέρω, η Εταιρία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο συγκεκριμένο
νικητή και το δώρο μεταβιβάζεται στον επιλαχόντα της αντίστοιχης κληρώσεως, ο οποίος θα
πρέπει να κατοχυρώσει το δώρο του εντός 10 ημερολογιακών ημερών αντίστοιχα.
8. Προσωπικά δεδομένα – Ρητή δήλωση συγκατάθεσης
Κατά την υποβολή της συμμετοχής του στο Διαγωνισμό ο συμμετέχων παρέχει τη ρητή, σαφή
και με πλήρη επίγνωση συγκατάθεσή του στην καταχώριση και χρήση από την Εταιρία και το
Διοργανωτή των προσωπικών του δεδομένων προς τον σκοπό της οργάνωσης και διεξαγωγής
του συγκεκριμένου διαγωνισμού, σύμφωνα με τους όρους του Ν. 2472/1997, όπως αυτός
τροποποιηθείς ισχύει. Προς τον σκοπό αυτό η Εταιρία θα δικαιούται να τηρεί αρχείο
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα αυτά δεν ανακοινώνονται σε τρίτους. Σε
κάθε περίπτωση ο διαγωνιζόμενος διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και
αντίρρησης στην επεξεργασία των στοιχείων του, βάσει των άρθρων 11 έως 13 του
Ν.2472/1997.
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Περαιτέρω, οι συμμετέχοντες αποδεχόμενοι τους όρους του παρόντος παρέχουν προς την
Εταιρία και τον Διοργανωτή τη ρητή, σαφή και με πλήρη επίγνωση συγκατάθεσή τους, σε
ενδεχόμενο ανάδειξής τους ως νικητών, να χρησιμοποιήσουν το ονοματεπώνυμο τους,
φωτογραφίες και βίντεο αυτών για διαφημιστικούς λόγους, ήτοι εντελώς ενδεικτικά να
δημοσιεύσουν αυτά σε περιοδικά, άρθρα εφημερίδων ή διαφημιστικά φυλλάδια, σε μέσα
κοινωνικής δικτύωσης (πχ. δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού μέσω
Facebook), καθώς και στην ιστοσελίδα του Διοργανωτή και της Εταιρίας, χωρίς καμία
περαιτέρω απαίτηση των συμμετεχόντων ή αξίωση τους για καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής
ή αποζημιώσεως για τους λόγους αυτούς. Περαιτέρω, οι συμμετέχοντες δηλώνουν και
εγγυώνται ότι όλα τα υποβληθέντα προσωπικά τους στοιχεία είναι αληθή και ακριβή.
9. Υποχρεώσεις συμμετεχόντων
Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και
συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί
από την Εταιρία παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (μη φέρουσα αυτή το βάρος της
αποδείξεως) τότε η Εταιρία έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από το Διαγωνισμό,
ακόμη και να ακυρώσει το Δώρο.
10. Ανάκληση Διαγωνισμού – Τροποποίηση Όρων- Ευθύνη
Η Εταιρία δικαιούται να ανακαλέσει το Διαγωνισμό ή να επεκτείνει το Διαγωνισμό ή να
τροποποιήσει τους Όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού,
τροποποίηση των δώρων, αλλαγή των μηχανισμών επιλογής νικητών), οποτεδήποτε αυτή
κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο, απαλλασσόμενη από οποιαδήποτε ευθύνη.
Σε περίπτωση οποιασδήποτε τροποποίησής των Όρων, οι συμμετέχοντες θα ενημερώνονται
άμεσα με συναλλακτικά πρόσφορο τρόπο, ενδεικτικώς και διαζευκτικώς, με δημοσίευση στον
τύπο, ανάρτηση του τροποποιημένου κειμένου στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ή με αποστολή
email στους συμμετέχοντες, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την
ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.
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Δεν δύναται να ζητηθεί η ανταλλαγή των δώρων με τη χρηματική τους αξία, ούτε δύναται να
ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα. Η Εταιρία δεν φέρει καμία άλλη ευθύνη ή υποχρέωση
αποζημίωσης από τον Διαγωνισμό προς τους συμμετέχοντες ή οποιονδήποτε τρίτο, πέραν της
παράδοσης των δώρων στους νικητές, εάν κι εφόσον οι συγκεκριμένοι πληρούν τις
προϋποθέσεις που προβλέπονται από τους Όρους.
10. Δημοσιότητα
Οι Όροι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Διοργανωτή www.sferaradio.gr.
11. Δωσιδικία
Οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με τον Διαγωνισμό και τους όρους συμμετοχής σε αυτόν,
επιλύεται από τα δικαστήρια των Αθηνών.
13. Αποδοχή των όρων
Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη
αποδοχή του συνόλου των Όρων, παραιτούμενου του συμμετέχοντος από την προσβολή της
εγκυρότητας των Όρων του Διαγωνισμού και από τη διεκδίκηση οποιασδήποτε αποζημιώσεως
με αφορμή ή εξαιτίας αυτού.
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