
Όροι	ενέργειας	

1. Το	παρόν	αποτελεί	προωθητική	ενέργεια	της	ανώνυμης	εταιρίας	με	την	επωνυμία	«Β.Σ.	
ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ	ΑΒΕΕΠ.»	(εφεξής	η	«διοργανωτής»)	και	η	οποία	διενεργείται	αποκλειστικά	
με	την	χρήση	της	εφαρμογής	κινητής	τηλεφωνίας	SpirtsUp	και	την	προώθηση	αυτής.	Η	
ενέργεια	έχει	τίτλο	“Member	get	Member»		

2. Δικαίωμα	συμμετοχής	στο	διαγωνισμό	έχουν	όσοι	έχουν	συμπληρώσει	το	δέκατο	όγδοο	
έτος	 της	 ηλικίας	 τους,	 είναι	 μόνιμοι	 κάτοικοι	 Ελλάδος	 και	 έχουν	 αποδεχθεί	 και	
συμμετάσχει		στις	περιγραφόμενες	φάσεις	του	εν	λόγω	διαγωνισμού	-όπως	αναλυτικά	
περιγράφονται	στο	παρόν		-	με	τα	πλήρη	και	πραγματικά	τους	στοιχεία,	εξαιρουμένων	
των	υπαλλήλων	της		διοργανώτριας	εταιρείας.		

3. Ο	διαγωνισμός	έχει	διάρκεια	από	τις	20/10/2016	έως	και	τις	30/11/2016.	Μετά	την	λήξη	
του	διαγωνισμού	θα	διεξαχθούν	(2)	δύο	κληρώσεις	οι	οποίες	θα	λάβουν	χώρα	έως	και		
15/12/2016	 από	 τις	 οποίες	 θα	 κληρωθούν	 κατά	 σειρά	 προτεραιότητάς	 τα	 κάτωθι	
έπαθλα:	

a. για	τους	μεν	αρχικούς	χρήστες		(Group	1)	που	θα	προωθήσουν	το	μήνυμα	σε	
φίλους	και	οι	οποίοι	θα	ακολουθήσουν	την	διαδικασία	ενεργοποίησης	της	
εφαρμογής	με	την	αποστολή		σχετικού	κωδικού	θα	κληρωθούν	έως	και	τρείς	
φιάλες	METAXA	Angel’s	Treasure	70cl		

b. για	 τους	 μεν	 παραλήπτες	 του	 μηνύματος	 (Group2)	 και	 οι	 οποίοι	 θα	
ακολουθήσουν	 την	 διαδικασία	 ενεργοποίησης	 της	 εφαρμογής,	 θα	 μπουν	
στην	κλήρωση	για	ένα	από	τα	κάτωθι	έξι	δώρα	-	μια	από	τις	δυο	φιάλες	Elit	
by	 Stolichnaya	 1.75lt,	 μία	από	 τις	 δύο	φιάλες	Glenrothes	 Single	 Speyside	
Malt	Vintage	1995	70cl	,	μία	από	τις	δύο	φιάλες	Bulldog	Gin	1.75lt		.		

c. οι	 χρήστες	 έχουν	 το	δικαίωμα	να	συμμετάσχουν	μόνο	σε	μια	από	 τις	 δύο	
κληρώσεις.	

Αναλυτικότερα:	

4. Για	το	Group	1,		ο	χρήστης	καλείται	μέσα	από	την	εφαρμογή	να	προσκαλέσει	φίλους	του	
να	κατεβάσουν	την	εφαρμογή.	Για	να	έχει	ο	αποστολέας	του	μηνύματος	«Member	Get	
Member»	δικαίωμα	συμμετοχής	στον	διαγωνισμό,	θα	πρέπει	ο	φίλος	του	-	παραλήπτης	
του	 μηνύματος	 αυτού,	 να	 εγκαταστήσει	 την	 εφαρμογή	 κινητής	 τηλεφωνίας	 	 	 και	 να	
εγγραφεί	 σε	 αυτήν	 για	 1η	 φορά	 το	 αργότερο	 μέχρι	 τις	 30/11/2016,	 εισάγοντας	 το	
μοναδικό	 κωδικό	 σύστασης	 που	 περιλαμβάνεται	 στο	 άνω	 μήνυμα,	 το	 οποίο	 του	
απεστάλη	μέσω	SMS	ή	E-mail	από	τον	αρχικό	χρήστη	της	εφαρμογής.		

5. Ο	αποστολέας	του	μηνύματος	«Member	Get	Member»	λαμβάνει	μια	συμμετοχή	στην	1η	
κλήρωση	(group1)		-για	κάθε	έναν	από	τους	10	πρώτους	φίλους	του	–	παραλήπτες	του	
μηνύματος	αυτού,	 οι	 οποίοι	 θα	 εγκαταστήσουν	 την	 εφαρμογή	 	 και	 θα	 εγγραφούν	σε	
αυτήν	σύμφωνα	με	τη	διαδικασία	και	τις	προϋποθέσεις	του	όρου	4	ανωτέρω,	ενώ	δεν	θα	
ληφθούν	υπόψη	οι	τυχόν	νέοι	χρήστες	της	εφαρμογής		πέραν	των	10	πρώτων	ούτε	και	οι	
νέοι	 χρήστες	 της	 εφαρμογής	 	 που	 θα	 εγγραφούν	 σε	 αυτήν	 κατά	 παρέκκλιση	 της	
διαδικασίας	και	των	προϋποθέσεων	του	όρου	4	ανωτέρω.	

6. Ο	 αποστολέας	 του	 μηνύματος	 «Member	 Get	 Member»	 θα	 ενημερωθεί	 για	 το	
αποτέλεσμα	 της	 κλήρωσης	 	 η	 οποία	 θα	 πραγματοποιηθεί	 το	 αργότερο	 μέχρι	 τις	



15/12/2016,	 με	 σχετική	 ειδοποίηση	 «push	 notification”	 και	 προσωπικό	 μήνυμα	
ηλεκτρονικού	ταχυδρομείου	στο	«Inbox»		της	εφαρμογής	.	

7. Οι	 10	 πρώτοι	 φίλοι	 –	 παραλήπτες	 του	 μηνύματος	 «Member	 Get	 Member»,	 που	 θα	
εγκαταστήσουν	την	εφαρμογή	και	θα	εγγραφούν	σε	αυτήν	για	1η	φορά	σύμφωνα	με	τη	
διαδικασία	 και	 τις	 προϋποθέσεις	 του	 όρου	 4	 ανωτέρω,	 κερδίζουν	 μια	 μοναδική	
συμμετοχή	στην	2η	κλήρωση	(Group2),	ενώ	δεν	θα	ληφθούν	υπόψη	οι	τυχόν	νέοι	χρήστες	
της	εφαρμογής		πέραν	των	10	πρώτων	ούτε	και	οι	νέοι	χρήστες	της	εφαρμογής		που	θα	
εγγραφούν	σε	αυτήν	κατά	παρέκκλιση	της	διαδικασίας	και	των	προϋποθέσεων	του	όρου	
4	ανωτέρω.	

8. Οι	συμμετέχοντες	έχουν	δικαίωμα	συμμετοχής	μόνο	σε	μια	από	τις	δυο	κληρώσεις.	Ο	
χρήστης	 που	 θα	 προσκαλέσει	 φίλους	 τους	 αυτόματα	 μπαίνει	 στο	 πρώτο	 group	 και	 η	
συμμετοχή	 του	 σταματά	 να	 είναι	 ενεργή	 όταν	 συμπληρωθούν	 οι	 10	 προσκλήσεις.	
Αντίστοιχα	ο	χρήστης	που	θα	ενεργοποιήσει	την	εφαρμογή	μετά	από	την	1η	πρόσκληση	
με	 την	 χρήση	 του	 κωδικού	 συμμετέχει	 στη	 διεκδίκηση	 των	 δώρων	 του	 2ου	 γκρουπ	 ,	
ανεξαρτήτως	αν	προσκαλέσει	φίλους	να	κατεβάσουν	την	εφαρμογή	και	ούτω	κάθε	εξής	
για	κάθε	νέα	ενεργοποίηση		

9. Οι	 παραλήπτες	 του	 μηνύματος	 «Member	 Get	 Member»	 	 θα	 ενημερωθούν	 για	 το	
αποτέλεσμα	 της	 2ης	 κλήρωσης	 	 η	 οποία	 θα	 πραγματοποιηθεί	 το	 αργότερο	 μέχρι	 τις	
15/12/2016,	 με	 σχετική	 ειδοποίηση	 «push	 notification”	 και	 προσωπικό	 μήνυμα	
ηλεκτρονικού	ταχυδρομείου	στο	«Inbox»		της	εφαρμογής	.	

10. Τα	δώρα	είναι	προσωπικά	και	δεν	ανταλλάσσονται	με	χρήματα	.	Για	την	αποδοχή	του	
δώρου	 έκαστος	 νικητής	 θα	 πρέπει	 να	 αποστείλει	 με	 πρόσφορο	 μέσο	 αντίγραφο	 της	
αστυνομικής	 του	 ταυτότητας	 	 όταν	 του	 ζητηθεί,	 αποκλειστικά	 προκειμένου	 να	
διαπιστωθεί	 η	 ηλικία	 του.	 Η	 αποστολή	 του	 δώρου	 θα	 γίνει	 από	 την	 διοργανώτρια	
εταιρεία	στην	διεύθυνση	αποστολής	που	θα	της	υποδείξει	ο	χρήστης	εντός	Ελλάδος.	Στην	
περίπτωση	που	ο	νικητής	δεν	αποδεχθεί	το	δώρο	του	σύμφωνα	με	της	οδηγίες	που	θα	
του	έχουν	αποσταλεί	μέσα	σε	διάστημα	5	ημέρων	από	την	ανακοίνωσή	των	νικητών	η	
διοργανώτρια	εταιρεία	διατηρεί	το	δικαίωμα	να	αναζητήσει	άλλο	νικητή	ή	να	ακυρώσει	
το	δώρο	κατ’	απόλυτη	επιλογή	της.		

	


