
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα και 
έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.  
Από τον διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους  
β) οι εργαζόμενοι της εταιρίας ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 
γ) οι εργαζόμενοι των συνδεδεμένων με την ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ επιχειρήσεων 

δ) τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω (β), (γ) εργαζομένους και οι 
σύζυγοι αυτών. 

ε) για την κλήρωση του αυτοκινήτου αποκλείεται κάθε συμμετοχή επαγγελματία, ο οποίος δεν 
έχει κάνει έναρξη δραστηριοτήτων που να δικαιολογεί την αγορά ελαφρού επαγγελματικού 
ανοικτού τύπου αυτοκινήτου. 

Δικαίωμα συμμετοχής στις κληρώσεις των δώρων - μία από τις δέκα ηλεκτρονικές συσκευές 
Tablet και ένα (1) αυτοκίνητο Mitsubishi L200 (εφεξής «το μεγάλο δώρο») - έχουν όλοι οι τελικοί 
πελάτες/χρήστες σακευμένου τσιμέντου της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ οι οποίοι με κάθε αγορά 
σακευμένου τσιμέντου, HERACLES ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ, BASIS ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ & HERACLES ΛΕΥΚΟ 
κερδίζουν πόντους οι οποίοι συμπληρώνονται στο έντυπο συμμετοχής. Συμμετοχή στην 
κλήρωση των δώρων - τα οποία αναφέρονται κάτωθι - μπορεί να εξασφαλίσει κάθε 
ενδιαφερόμενος και χωρίς την αγορά των προϊόντων, συμπληρώνοντας τα στοιχεία του  
σε κενό έντυπο συμμετοχής («συμμετοχή κενού εντύπου») που θα προμηθευτεί στα σημεία 
πώλησης των ανωτέρω προϊόντων και αποστέλλοντάς το στη  διεύθυνση της εταιρίας ΑΓΕΤ 
ΗΡΑΚΛΗΣ, 19,3χλμ Λ. Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία, υποδεικνύοντας το δώρο για την κλήρωση 
του οποίου συμμετέχει (Tablet ή αυτοκίνητο) ή τοποθετώντας το στην ειδική κάλπη του 

συνεργαζόμενου εμπόρου οικοδομικών υλικών για όσο διαρκεί ο διαγωνισμός. Μόνο μία 
συμμετοχή κενού εντύπου επιτρέπεται ανά συμμετέχοντα.  
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΩΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:  
• Ο συμμετέχων προμηθεύεται το έντυπο συμμετοχής στον διαγωνισμό από τον συνεργαζόμενο 
με την ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ έμπορο οικοδομικών υλικών 
• Η αγορά ενός σακευμένου προϊόντος αντιστοιχεί σε έναν (1) πόντο, ο οποίος σημειώνεται στο 
έντυπο συμμετοχής του συμμετέχοντα από τον συνεργαζόμενο έμπορο οικοδομικών υλικών. 
• Με τη συμπλήρωση είκοσι (20) πόντων ο συμμετέχων καταθέτει το έντυπο συμμετοχής του 
στην ειδική κάλπη που έχει τοποθετηθεί στον συνεργαζόμενο έμπορο οικοδομικών υλικών 
προκειμένου να συμμετέχει στην κλήρωση για να διεκδικήσει, μία από τις δέκα (10) 

ηλεκτρονικές συσκευές Tablet. 
• Με τη συμπλήρωση εκατό (100) πόντων ο συμμετέχων καταθέτει το έντυπο συμμετοχής του 
στην ειδική κάλπη που έχει τοποθετηθεί στον συνεργαζόμενο έμπορο οικοδομικών υλικών 
προκειμένου να συμμετέχει στην κλήρωση για να διεκδικήσει, ένα (1) αυτοκίνητο Mitsubishi 
L200. 
• Ο συμμετέχων μπορεί να επιλέξει αν θα καταθέσει το έντυπο με τη συγκέντρωση 20 πόντων 
(συμμετοχή σε κλήρωση για Tablet) ή θα συνεχίσει να συγκεντρώνει πόντους, ώστε με τη 
συγκέντρωση 100 πόντων, θα συμμετέχει στην κλήρωση για το αυτοκίνητο.  
• Ο συμμετέχων μπορεί να υποβάλλει πολλαπλές έγκυρες συμμετοχές μέσω της διαδικασίας 
συμπλήρωσης εντύπων με συγκέντρωση πόντων.  
• Για να είναι έγκυρο το έντυπο συμμετοχής θα πρέπει να φέρει τη σφραγίδα του σημείου 

πώλησης 
 
 
ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
• Η ευθύνη της Εταιρίας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των δώρων ως 
ανωτέρω. Το δώρο δε μεταβιβάζεται. Δεν είναι δυνατή η εξαργύρωση  του δώρου σε μετρητά ή 



πιστωτικό υπόλοιπο. Ρητά συμφωνείται ότι δεν υπάρχει καμιά δυνατότητα ανταλλαγής του 
δώρου με άλλο δώρο ή χρήματα.  
• Τα οποιαδήποτε έξοδα σχετικά με την απόκτηση και μεταβίβαση του οχήματος στον νικητή 
(έξοδα μεταβίβασης, τέλη κυκλοφορίας, αριθμός κυκλοφορίας,  ασφαλιστήριο κτλ.), θα 
βαρύνουν αποκλειστικά τον νικητή. Η διοργανώτρια εταιρία καθώς και η εταιρία που θα 
διαθέσει το δώρο δεν αναλαμβάνουν το οποιοδήποτε κόστος προκύψει, ούτε τη διεκπεραίωση 

των απαραιτήτων διαδικασιών για τη μεταβίβαση του δώρου.  
• Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών.  
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από 1/5/2017 ως  22/12/2017. Οι συμμετοχές στην 
κλήρωση θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου 2017 (τελευταία ημέρα διαγωνισμού). 
 
ΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Η Κλήρωση για την ανάδειξη των δέκα (10) νικητών του διαγωνισμού που θα κερδίσουν από μία   
ηλεκτρονική συσκευή Tablet και του ενός (1) νικητή που θα κερδίσει 1 αυτοκίνητο Mitsubishi 
L200, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 9/2/2018 και ώρα 14:00, στην έδρα της ΑΓΕΤ 

ΗΡΑΚΛΗΣ (19,3χλμ Λ. Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία) παρουσία συμβολαιογράφου και 
εκπροσώπων της εταιρίας, ενώ σε αυτή θα μπορούν να παραβρεθούν όσοι συμμετέχοντες 
επιθυμούν. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Στη συνέχεια η ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τους δέκα (10) νικητές που 
κερδίζουν από ένα Tablet και τον ένα (1) νικητή που κερδίζει ένα (1) αυτοκίνητο, προκειμένου 
να τους ενημερώσει για την περαιτέρω διαδικασία για την παραλαβή του δώρου τους, η οποία 
θα λάβει χώρα με επιμέλεια της Διοργανώτριας Εταιρίας. 
Σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος, τόπος και τρόπος παραλαβής του Δώρου από τον Νικητή, θα 
γνωστοποιείται στον τελευταίο εγκαίρως από τη Διοργανώτρια Εταιρία, με κάθε πρόσφορο 

τρόπο. 
Παράλληλα τα αποτελέσματα της κλήρωσης του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στις 23 
Φεβρουαρίου 2018 στην ιστοσελίδα www.lafarge.gr & www.xtizoumemazi.gr 
Τα Tablets θα δοθούν στους νικητές μέχρι την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018 και το αυτοκίνητο 
στις 30 Απριλίου 2018. Σε περίπτωση που νικητής δεν παραστεί ή δεν προσκομίσει τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά (όπως ενδεικτικά αστυνομική ταυτότητα, άδεια ικανότητας οδηγού 
και απόδειξη αντίστοιχης έναρξης επαγγελματία), το δώρο θα δοθεί στον πρώτο επιλαχόντα και 
αν αυτός δεν παραστεί ή δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, το δώρο θα παραμείνει 
αδιάθετο. 
 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Η συμμετοχή κάθε προσώπου στον εν λόγω διαγωνισμό συνιστά και ανεπιφύλακτη συναίνεση 
στη χρήση των στοιχείων του για τη σύσταση αρχείου προσωπικών δεδομένων από τη 
Διοργανώτρια Εταιρία για την παρακολούθηση του διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια 
Εταιρία θα δύναται να κάνει χρήση των ελάχιστων αναγκαίων δεδομένων των νικητών στην 
Ιστοσελίδα της ή στο πλαίσιο οιασδήποτε άλλης σχετιζόμενης με τον Διαγωνισμό προωθητικής 
ενέργειας. Η επεξεργασία του αρχείου γίνεται από τη Διοργανώτρια για τη διεξαγωγή του 
Διαγωνισμού και τα στοιχεία συγκεντρώνονται σε μία βάση δεδομένων (database) που θα τηρεί 
η Διοργανώτρια. Η σύσταση του αρχείου έχει σκοπό την ανάδειξη των νικητών/τριών του 
παραπάνω διαγωνισμού, την πραγματοποίηση της παραπάνω διαφημιστικής καμπάνιας και την  
προώθηση προϊόντων της διοργανώτριας μέσω αποστολής διαφημιστικών μηνυμάτων.  
Τα πρόσωπα των οποίων τα στοιχεία θα ενταχθούν στο αρχείο έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε 
αυτό και αντίρρησης αναφορικά με τα δεδομένα που τα αφορούν, σύμφωνα  με τα άρθρα 12 και 

13 του νόμου 2472/1997. 
Σε περίπτωση επικοινωνίας της εταιρίας με τον νικητή θα ζητάει τηλεφωνικά τα ελάχιστα 
αναγκαία δεδομένα τους, ώστε να προβεί στην ανωτέρω ενημέρωση των λοιπών 

http://www.lafarge.gr/


συμμετεχόντων και σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την οριστικοποίηση του νικητή και την 
απόδοση του Δώρου σε αυτόν. 
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ 
Οι παρόντες όροι και οι κάθε είδους συμβατικές και εξωσυμβατικές σχέσεις που προκύπτουν 
κατ' εφαρμογή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο για όλους τους συμμετέχοντες. Κάθε 
διαφορά σχετικά με τον Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην 

αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας. 
 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Η ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους ή/και να ματαιώσει 
τον διαγωνισμό οποτεδήποτε αυτή κρίνει σκόπιμο, ενημερώνοντας με κάθε πρόσφορο μέτρο 
τους συμμετέχοντες, όπως ενδεικτικά μέσω της ιστοσελίδας www.lafarge.gr & 
www.xtizoumemazi.gr 
Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν κατατεθεί στον Συμβολαιογράφο Αθηνών κ. 
Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου (οδός Σκουφά 59, Αθήνα), και έχουν δημοσιευθεί στην 
ιστοσελίδα www.lafarge.gr & www.xtizoumemazi.gr 
Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τον διαγωνισμό οι συμμετέχοντες μπορούν να 

επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 210 2898000. 
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