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 Κάνε Like στην σελίδα του Escape Clue Athens στο Facebook (https://goo.gl/yGggV5) 

και Κέρδισε 1 συμμετοχή για 4 ατόμα στα Μοναδικά Δωμάτια του "Escape Clue 

Athens" στο Περιστέρι 

 

Ο Διαγωνισμός ισχύει έως 29/02/2016 

 

To Δώρο μπορεί να εξαργυρωθεί έως 30/04/2016 

 

Η κλήρωση του δώρου θα πραγματοποιηθεί την Α εβδομάδα του Μαρτίου 2016 

 

Από την κλήρωση αποκλείονται οι εργαζόμενοι της "HAPPYDEAL ΕΠΕ" και τα πρόσωπα συγγένειας α' 

και β' βαθμού με τους ανωτέρω εργαζομένους, καθώς και οι σύζυγοι των εργαζομένων. 

 

Η "HAPPYDEAL ΕΠΕ" διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει από την κλήρωση, σε οποιοδήποτε στάδιο 

διεξαγωγής του, πρόσωπα που, κατά την άποψη της είναι πιθανό να έχουν χρησιμοποιήσει (ή να έχουν 

αποπειραθεί να χρησιμοποιήσουν) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή τους. 

 

Μετά την Κλήρωση και εντός 15 εργασίμων ημερών από αυτήν, θα επιχειρείται - από εντεταλμένους 

προς τούτο συνεργάτες- επικοινωνία με τον νικητή, με σκοπό την ενημέρωσή του για τον τρόπο 

παραλαβής του δώρου. Κατά την επικοινωνία θα ζητούνται από τον νικητή τα πλήρη στοιχεία του 

(ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση) για την ταυτοποίησή του. 

 

Το όνόμα του νικητή θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.happydeals.grκαθώς και στη σελίδα του 

Happydeals στο Facebook 

 

Το έπαθλο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται ούτε δύναται να ζητηθεί ή να 

αντικατασταθεί με άλλο ή να ζητηθεί η εξαργύρωση αυτού σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή.  

 

Η «HAPPYDEAL ΕΠΕ.» διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει ή να παρατείνει τη διάρκεια της συμμετοχής 

στην κλήρωση, να μεταβάλλει τον τόπο και χρόνο διεξαγωγής της κλήρωσης, να αλλάξει τα 

προσφερόμενα δώρα με άλλα ίσης αξίας και να τροποποιήσει γενικότερα τους όρους της κλήρωσης, 

καθώς και να ακυρώσει την κλήρωση, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος, προβαίνοντας σε ανάλογη 

ανακοίνωση 24 ώρες πριν. Σε περίπτωση ακύρωσης της κλήρωσης, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν 

δικαίωμα ή απαίτηση κατά της «HAPPYDEAL ΕΠΕ.» ή άλλη περαιτέρω αποζημίωση. 

 

Η συμμετοχή στην κλήρωση προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των 

παρόντων όρων συμμετοχής. 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FyGggV5&h=uAQHArnKr
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.happydeals.gr%2F&h=qAQFY5XVd

