
Προωθητική Καμπάνια “Καθημερινές ιστορίες δημιουργικότητας” 
Όροι και Προϋποθέσεις 

§ 1. Γενικές Διατάξεις 

1. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις (εφεξής, "Όροι και Προϋποθέσεις") 
αποτελούν το κανονιστικό πλαίσιο  βάσει του οποίου θα διεξαχθεί  η 
προωθητική καμπάνια ("Προωθητική Ενέργεια"). Η Προωθητική Ενέργεια 
οργανώνεται από την Public (εφεξής "Διοργανωτής"). 

2. Ο στόχος της Προωθητικής Ενέργειας είναι να προωθήσει επιλεγμένα 
προϊόντα. 

3. Για τη συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια απαιτείται η συμμετοχή μέσω 
του δικτυακού τόπου www.public.gr σε κουίζ κατά την χρονική περίοδο από 
01η Απριλίου 2018 έως 14η Απριλίου 2018 (εφεξής, "Περίοδος Προωθητικής 
Ενέργειας"). 

4. Στo πλαίσιo της Προωθητικής Ενέργειας, ο Διοργανωτής προσφέρει Κουπόνι 
αξίας 100 ευρώ για την αγορά των προϊόντων που καλύπτονται από την 
Προωθητική Ενέργεια, βάσει των κανόνων που ορίζονται στο παρόν. 

5. Η Προωθητική Ενέργεια θα διεξαχθεί στην Ελληνική επικράτεια και στα 
καταστήματα Public καθώς και στον δικτυακό τόπο public.gr. 

§ 2. Προϊόντα Προωθητικής Ενέργειας 

1. Η προωθητική ενέργεια περιλαμβάνει τα κάτωθι επιλεγμένα προϊόντα: ,  

Περιγραφή 

NB HP ENVY 13-AD009NV i7/8/256/MX150 2 

NB LENOVO YOGA 910-13IKB i5/8/256/HD 

NB LENOVO YOGA 910-13IKB Ii7/8/512/HD 

NB HP SPECTRE X360 13-ae001nv i7/8/512 

NB ASUS S Series S510UQ-BQ572T i7/8/256/940MX 2 

NB ASUS S Series S510UN-BQ150T i7/16/1256/MX150 2 

NB ASUS ZENBOOK UX410UA-GV027T I5/8/256/UMA 

NB ASUS ZENBOOK UX410UA-GV350T i5/8/256 

NB ASUS ZENBOOK UX410UA-GV183T i7/8/256 

NB ASUS ZENΒΟΟΚ UX410UQ-PRO i7/8/512/940MX 2GB 

NB ASUS ZENBOOK UX430UQ-GV209R i7/8/256/940 2 

NB ASUS ΖΕΝΒΟΟΚ UX430UN-PRO i7/16/512/MX150  

NB ASUS ΖΕΝΒΟΟΚ UX370UA-PRO i7/16/512 

NB ASUS ΖΕΝΒΟΟΚ UX550VE-PRO i7/16/512/1050 4 

NB ASUS ZENBOOK UX510UX-CN269T i7/16/1256/950 2 

NB ASUS ZENΒΟΟΚ Pro UX530UQ i7/16/512/940 

NB ASUS ZENΒΟΟΚ 3-DELUXE i7/8/512 

NB ASUS ZENBOOK Flip UX370UA-C4196T i5/8/256 

NB ASUS ZENΒΟΟΚ Flip UX370UA-C4058T i5/8/256 

NB ASUS ZENΒΟΟΚ Flip UX370UA-C4061R 7/16/512 



NB ASUS ZENΒΟΟΚ Flip UX360UAK-DQ208T 5/8/256 

NB DELL XPS 13 360 9365 M7/8/512 

NB DELL XPS 13 9360 i7/8/256 

2. Η Προωθητική Ενέργεια περιλαμβάνει μόνο απολύτως καινούργια Προϊόντα, 
αγορασμένα στην Ελλάδα, από σημεία λιανικής πώλησης του Διοργανωτή, 
συμπεριλαμβανομένων προϊόντων τα οποία αγοράστηκαν εξ αποστάσεως 
(π.χ. ηλεκτρονικά καταστήματα) μέχρι εξάντλησης των αποθεμάτων. 

§ 3. Συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια 

1. Στην Προωθητική Ενέργεια επιτρέπεται να λάβουν μέρος τα ακόλουθα 
άτομα ("Συμμετέχων/Συμμετέχοντες"): 

1. οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, 
που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και κατοικεί 
νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα.     

2. Για να λάβει μέρος στην Προωθητική Ενέργεια, ο Συμμετέχων οφείλει να 
καλύπτει όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

1. Να έχει αποδεχτεί τους παρόντες όρους, 
2. Να μπει στον δικτυακό τόπο www.public.gr,  
3. Να συμπληρώσει σωστά τις ερωτήσεις του κουίζ, 
4. Να συμπληρώσει τα στοιχεία του & να λάβει αυτόματα το κουπόνι. 

3. Πριν από τη συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια, ο Συμμετέχων οφείλει 
να διαβάσει και να αποδεχτεί τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Η 
συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια είναι εκούσια. 

§ 4. Αίτηση συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια 

1. Οι ολοκληρωμένες Φόρμες Συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν στον 
Διοργανωτή από την 01η Απριλίου 2018 έως τα μεσάνυχτα της 14ης  
Απριλίου 2018. 

2. Ο Διοργανωτής έχει δικαίωμα πρόωρου τερματισμού της περιόδου 
υποβολής συμμετοχής σε περίπτωση εξάντλησης των αποθεμάτων των 
προϊόντων της της Προωθητικής Ενέργειας.  

3. Αιτήσεις οι οποίες είναι λανθασμένες, ελλιπείς, μη σύμφωνες με τους 
παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ή υποβληθείσες με δυσανάγνωστα 
συνημμένα δεν δίνουν στον Συμμετέχοντα δικαίωμα συμμετοχής. 

4. Υπεύθυνος για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατά την 
Προωθητική Ενέργεια είναι ο Διοργανωτής. Τα δεδομένα θα τυγχάνουν 
επεξεργασίας ώστε, μεταξύ άλλων, να υλοποιηθεί η Προωθητική Ενέργεια, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης σε μετρητά και του χειρισμού των 
παραπόνων. Η υποβολή προσωπικών δεδομένων είναι προαιρετική, 
ωστόσο, είναι αναγκαία η παροχή προσωπικών δεδομένων για τη 
συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια.  

5. Ο Διοργανωτής δεν φέρει ευθύνη για ζημίες οι οποίες προκλήθηκαν λόγω 
της υποβολής αναληθών πληροφοριών από τον Συμμετέχοντα. 



6. Ο Συμμετέχων δεν θα έχει δικαίωμα μεταβίβασης σε τρίτους του 
δικαιώματος λήψης Δώρου ή την μετατροπή του κουπονιού σε Μετρητά. 

§ 5. Δώρο  

Ο Διοργανωτής θα δώσει κουπόνι αξίας 100 ευρώ για την αγορά ενός από τα 
προϊόντα της προωθητικής ενέργειας.  

1. Τα Δώρα χορηγούνται εφόσον υπάρχει διαθέσιμο αποθεματικό ανάλογα με 
τη ημέρα που θα αγοραστεί το προϊόν. 

2. Ο Συμμετέχων λαμβάνει αυτόματα το κουπόνι μετά την ολοκλήρωση της 
καταχώρησης των στοιχείων του. 

3. Τα Δώρα θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι τα μεσάνυχτα της 14ης 
Απριλίου 2018. 

4. Οι Συμμετέχοντες θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την πληρωμή τυχόν 
φόρων που επιβάλλονται από τη νομοθεσία και ο Διοργανωτής δεν θα είναι 
υπεύθυνος ή υπόλογος έναντι των Συμμετεχόντων για οποιεσδήποτε ζημίες, 
απώλειες ή δαπάνες επιβαρυνθούν οι Συμμετέχοντες λόγω της παράλειψης 
ή καθυστέρησης τέτοιων πληρωμών φόρου. 

5. Οι Συμμετέχοντες που υπαναχωρούν από τη σύμβαση πώλησης του 
Προϊόντος δεν δικαιούνται Δώρα σε Μετρητά. 

§ 6. Παράπονα 

1. Παράπονα που σχετίζονται με την Προωθητική Ενέργεια μπορούν να 
υποβληθούν επικοινωνώντας με το τμήμα Εξυπηρέτησης πελατών του 
Διοργανωτή , είτε μέσω τηλεφώνου (τηλ: 210 8181333 (από κινητό) και 801 
1140000 (από σταθερό), είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-
mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@public.gr ). 

2. Οποιαδήποτε παράπονα μπορούν να υποβληθούν έως τις 20 Μαΐου 2018.  
3. Το παράπονο πρέπει να περιλαμβάνει την ονομασία του Συμμετέχοντος 

(πλήρες όνομα ή όνομα εταιρείας), την πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση, τη 
διεύθυνση email και μια περιγραφή του λόγου για το παράπονο, καθώς και 
ακριβή περιγραφή του παραπόνου και των αξιώσεων. 

4. Τα παράπονα θα αντιμετωπίζονται ενός 14 εργάσιμων ημερών από την 
λήψη τους από τον Διοργανωτή. 

5. Η απόφαση επί του παραπόνου θα κοινοποιείται στον συμμετέχοντα μέσω 
e-mail. 

6. Η λήξη της περιόδου υποβολής παραπόνων ή η απόρριψη ενός παραπόνου 
δεν αναιρεί το δικαίωμα του Συμμετέχοντος να επιδιώξει επανόρθωση μέσω 
των δικαστηρίων. 

§ 7. Τελικές Διατάξεις. 

1. O Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες 
Αναλυτικούς Όρους του Προγράμματος, εφόσον αυτό θεωρηθεί αναγκαίο. 
Κάθε τέτοια τροποποίηση θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων 
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Αναλυτικών Όρων και θα ισχύει από τη δημοσίευση των τροποποιημένων 
όρων στην σελίδα http://media.public.gr/reusable/landing-
pages/mspromo/mspromo-terms.pdf. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα είναι 
δεσμευτική για τους Συμμετέχοντες οι οποίοι δεν αποκτούν εκ του λόγου 
αυτού κανένα δικαίωμα για αποζημίωση ή οποιαδήποτε άλλη αξίωση έναντι 
του Διοργανωτή ο οποίος δεν αναλαμβάνει την οποιαδήποτε ευθύνη 
αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση. Ο Διοργανωτής δεν φέρει 
ευθύνη για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Επίσης, ο Διοργανωτής δε φέρει καμία 
ευθύνη όταν για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα 
βία (ενδεικτικά δε λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, 
τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, 
ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, 
απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κ.λπ.), δεν μπορεί να εκτελέσει τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν και τα Μέρη απαλλάσσονται 
σύμμετρα και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών τους. 

2. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα Δώρα καθώς και τον 
αριθμό αυτών. 

3. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν, κανένα απολύτως δικαίωμα 
πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του 
Διοργανωτή. 

4. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος κατά τα 
προαναφερθέντα, κάθε υποχρέωση του Διοργανωτή παύει να υφίσταται. Ο 
Διοργανωτής δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει την οποιαδήποτε υποχρέωση 
έναντι των Συμμετεχόντων ούτε στο παρόν αλλά ούτε και στο μέλλον. 

5. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει την πρόσβαση των 
ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με τα δικά τους τεχνικά μέσα. Ο 
Διοργανωτής δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως υποχρέωση αναφορικά με 
την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή 
παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο/ενδιαφερόμενη. Η 
πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος επιτρέπεται μόνο υπό τους 
όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές 
προϋποθέσεις και προδιαγραφές του παρόντος διαγωνισμού. Περαιτέρω, ο 
Διοργανωτής δεν ευθύνεται για την οποιαδήποτε επιβάρυνση των 
Συμμετεχόντων  εκ των ως άνω αιτιών. Οι Συμμετέχοντες ρητά αποδέχονται 
ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής του Διαδικτυακού Τόπου και 
συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι του 
Διοργανωτή. Περαιτέρω, ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε 
βλάβη προκύψει στο Διαδικτυακό Τόπο με αποτέλεσμα την προσωρινή ή 
μόνιμη διακοπή του Προγράμματος.  

6. Οι Συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα παρέχουν τη συγκατάθεσή τους καθώς 
και εξουσιοδότηση στο Διοργανωτή για την προβολή του Προγράμματος 
ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, 
κινηματογράφου καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή 
και του INTERNET (συμπεριλαμβανομένων των social media). Έτσι, ο 
Διοργανωτής επιφυλάσσει για τον εαυτό του το δικαίωμα να 
χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο 
των νικητών και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε 
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ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με το παρόν Πρόγραμμα για 
διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στο Πρόγραμμα παρέχει 
αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων 
πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς. 

7. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των 
όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε 
σχετική αξίωση έναντι των εταιρειών. 

8. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική για οποιαδήποτε 
σωματική ή άλλη βλάβη προκληθεί στους/στις νικητές/νικήτριες, 
σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, την χρήση των Δώρων ή για 
οποιαδήποτε άλλη αιτία. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος 
κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση του Διοργανωτή παύει να 
υφίσταται. Ο Διοργανωτής δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει καμία 
υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. 

9. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα αποτελεί σαφή εκ μέρους των Συμμετεχόντων 
δήλωση κατά την έννοια του ν. 2472/1997, όπως ισχύει σήμερα, για την 
τήρηση των προσωπικών δεδομένων τους και την επεξεργασία τους για τις 
ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Προγράμματος καθώς και για 
σκοπούς επικοινωνίας και ενημέρωσής τους σχετικά με το Πρόγραμμα. Τα 
προσωπικά δεδομένα των νικητών/νικητριών δεν θα κοινοποιηθούν σε 
τρίτους. Τα προσωπικά δεδομένα των νικητών/νικητριών θα τηρούνται κατά 
τα παραπάνω. Κάθε Συμμετέχων/Συμμετέχουσα έχει τα δικαιώματα 
αντίρρησης, πρόσβασης και ενημέρωσης των άρθρων 11 έως 13 του ν. 
2472/1997  περί των προσωπικών δεδομένων του/της τα οποία μπορεί να 
ασκήσει με γραπτή αίτηση προς το Διοργανωτή, στην διεύθυνση της 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (RETAIL WORLD A.E., Ερμού αρ. 25 – Κηφισιά Αττικής, 14564) ή να 
στείλει e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση: info@public.gr . 

10. Οι συμμετοχές που περιέχουν περιεχόμενο που προσβάλλει τη δημόσια 
αιδώ και τα χρηστά ήθη ή παρουσιάζουν ασάφειες ή άλλα τεχνικά 
ελαττώματα δεν θα γίνονται αποδεκτές, θα είναι άκυρες. Επίσης, θα 
ακυρώνονται συμμετοχές που περιέχουν περιεχόμενο προσβλητικό της 
τιμής και αξιοπρέπειας έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής ή Εκκλησιαστικής 
Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου), περιεχόμενο εμπρηστικό, υβριστικό, 
ρατσιστικό, ή αντίθετο προς τις κείμενες διατάξεις ή με οποιονδήποτε άλλο 
τρόπο απρεπές κατά την απόλυτη κρίση του Διοργανωτή και της 
Διαφημιστικής. 

11. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις και οποιεσδήποτε διαφωνίες 
προκύψουν από ή σχετικά με αυτούς θα διέπονται από και θα 
διερμηνεύονται σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία και θα υπόκεινται 
στην μη αποκλειστική δικαιοδοσία των Ελληνικών δικαστηρίων. 
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