ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ AUTOPOINT
1. Δικαίωμα συμμετοχής στις κληρώσεις της AUTOPOINT έχουν όλοι όσοι είναι
πελάτες της AUTOPOINT, είναι κάτοχοι αυτοκινήτων που αντιπροσωπεύει η AUTOPOINT, δηλαδή HUYNDAI και KIA στην Αθήνα και HUYNDAI, KIA και VOLVO στη
Θεσσαλονίκη, είναι άνω των 18 ετών και έχουν άδεια οδήγησης. Εξαιρούνται όλοι
οι υπάλληλοι των εταιρειών Π. & Ρ. ΔΑΒΑΡΗ και οι σύζυγοι και οι συγγενείς πρώτου
(Α΄) βαθμού αυτών.
2.Για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή στην κλήρωση κάθε ενδιαφερόμενος θα
πρέπει να επισκεφθεί τα συνεργεία της AUTOPOINT στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη,
αρχής γενομένης από της 13/10/2014 έως και πέρατος των διαδοχικών κληρώσεων,
να λαμβάνει υπηρεσίες, να πραγματοποιεί επισκευές του αυτοκινήτου του και
να αγοράζει ανταλλακτικά και αξεσουάρ που αφορούν το αυτοκίνητό του,
συνολικού ύψους τουλάχιστον διακοσίων (200) ευρώ, σε κάθε επίσκεψη ή
διέλευση, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
3. Κάθε πρόσωπο ή εταιρεία δικαιούται να συμμετάσχει σε κάθε κλήρωση δια
πολλαπλών λαχνών, εφόσον έκαστος αυτών αντιστοιχεί σε αξία διακοσίων
(200) τουλάχιστον ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σε οποιαδήποτε από
τις παραπάνω υπηρεσίες, σωρευτικά ή διαζευκτικά.
Οι λαχνοί θα συγκεντρώνονται σε δύο (2) κάλπες, μία (1) στις εγκαταστάσεις της
εταιρείας στην Αθήνα και μία (1) στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη,
ομού για τους πελάτες HUYNDAI και KIA και σε μία (1) ξεχωριστή κάλπη στη
Θεσσαλονίκη για τους πελάτες VOLVO.
4. Η κάθε κλήρωση θα γίνεται με τη συμπλήρωση χιλίων (1.000) λαχνών,
από κοινού για τους πελάτες HUYNDAI και KIA Αθήνας και Θεσσαλονίκης
και με την συμπλήρωση χιλίων (1.000) λαχνών για τους πελάτες VOLVO στη
Θεσσαλονίκη. ΟΙ κληρώσεις θα γίνονται είτε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας AUTOPOINT στην Αθήνα (Κηφισίας 352, Χαλάνδρι), είτε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στη
Θεσσαλονίκη (Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης Μουδανιών, περιοχή Θέρμης), κατά
την απόλυτη κρίση της εταιρείας AUTOPOINT. Η κλήρωση για τους πελάτες VOLVO
θα γίνεται αποκλειστικά στη Θεσσαλονίκη. Οι κληρώσεις θα διενεργούνται ενώπιον
εκπροσώπου της εταιρείας και εφ’ όσον αυτές διενεργούνται στην Αθήνα ενώπιον της
συμβολαιογράφου Αθηνών Κων/ναςΠαπακωστοπούλου, εφ’ όσον, δε, διενεργούνται
στη Θεσσαλονίκη ενώπιον του συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Μιχαήλ Πιερράκου,
όπου και θα ανοίγονται οι σφραγισμένες κάλπες.
5. Ο κάθε φάκελος που θα συμμετέχει στην κλήρωση θα είναι απαραίτητα κλειστός,
σφραγισμένος με τη σφραγίδα της εταιρείας και υπογεγραμμένος από εκπρόσωπο
αυτής. Μέσα στο φάκελο θα εμπεριέχονται απαραίτητα ο ηλεκτρονικός αριθμός

(κουπόνι) συμμετοχής του πελάτη στην κλήρωση και αντίγραφα παραστατικών
των εργασιών που έκανε και των προϊόντων που αγόρασε αυτός.
6. Η κλήρωση θα είναι έγκυρη εφ’ όσον φαίνεται από τα παραστατικά που
βρίσκονται εντός του φακέλου ότι: α) δεν έχει γίνει απολύτως καμία έκπτωση στον
πελάτη, β) ότι δεν έχει γίνει ηλικιακή έκπτωση άνω του 10% σε αγορές και παροχή
υπηρεσιών, η οποία παρέχεται στον πελάτη όταν το αυτοκίνητο είναι παλαιότητος
τουλάχιστον τριών ετών,
γ) όταν σε μία εντολή η αξία παροχών και προϊόντων είναι πάνω από χίλια (1000)
ευρώ τότε ο πελάτης μπορεί να δικαιούται έκπτωση έως 10% και να συμμετέχει
εγκύρως στην κλήρωση με αντίστοιχους λαχνούς των διακοσίων (200) ευρώ μετά
από ενυπόγραφη έγκριση του τεχνικού διευθυντή της εταιρείας.
7. Η εταιρεία δικαιούται να διακόψει την κλήρωση οποτεδήποτε, αμέσως μετά την
κλήρωση για την οποία έχουν ήδη συγκεντρωθεί 1.000 λαχνοί και όχι κατά τη διάρκεια
της συγκεντρώσεως των 1.000 λαχνών προς πραγματοποίηση της κλήρωσης.
8. Τα αυτοκίνητα που θα κληρώνονται θα είναι ΗUYNDAIi10,καινούργιο, οποιουδήποτε
τύπου επιλέξει η εταιρεία ή ΚΙΑ PICANTO, καινούργιο, οποιουδήποτε τύπου επιλέξει
η εταιρεία εναλλάξ ανά κλήρωση, για τους πελάτες που είναι κάτοχοι αυτοκινήτων
των εταιρειών ΚΙΑ και ΗUYNDAI και ένα αυτοκίνητο VOLVOV40, καινούργιο,
οποιουδήποτε τύπου επιλέξει η εταιρεία σε ανεξάρτητες διαδοχικές κληρώσεις των
πελατών VOLVO της εταιρείας μόνο στη Θεσσαλονίκη.
9. Ο τυχερός θα ειδοποιείται τηλεφωνικά στον αριθμό τηλεφώνου που έχει δηλώσει
και το όνομά του θα ανακοινώνεται από το site της εταιρείας AUTOPOINT και στις
εφημερίδες «ΝΕΑ» και «REALNEWS».
Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον τυχερό το κληρωθέν
αυτοκίνητο παραμένει στις εγκαταστάσεις της AUTOPOINT σε αναζήτηση του τυχερού,
έως την επόμενη κλήρωση. Εάν δεν έχει ανευρεθεί έως τότε ο τυχερός, τότε στην
επόμενη κλήρωση θα κληρώνονται δύο (2) αυτοκίνητα αντίστοιχα σε δύο (2) νέους
τυχερούς,
το ένα εκ των οποίων αυτοκινήτων θα είναι αυτό, το οποίο κληρώθηκε
στην προηγούμενη κλήρωση αλλά δεν βρέθηκε ο τυχερός στον οποίο είχε κληρωθεί
τούτο για να το παραλάβει.
10. Ο τυχερός που θα κερδίσει το αυτοκίνητο θα μπορεί να το παραλάβει από τις
εγκαταστάσεις της AUTOPOINT στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη. Διευκρινίζεται ότι
τον τυχερό θα βαρύνουν τα τέλη ταξινόμησης, καθώς και τα τέλη κυκλοφορίας του
αυτοκινήτου.
11. Το δικαίωμα δεν εκχωρείται, το δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται,
δεν εξαργυρώνεται με χρήματα, ούτε και ανταλλάσσεται με άλλο.

12. Η εταιρεία AUTOPOINT διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει το όνομα του νικητή,
να δημοσιεύσει φωτογραφίες του νικητή και να μεταδώσει οπτικοακουστικό υλικό από
την κλήρωση και την παράδοση του δώρου στον νικητή για διαφημιστικούς σκοπούς.
Ο νικητής με την συμμετοχή του στην παρούσα ενέργεια συναινεί ανεπιφύλακτα στην
χρήση του ονόματός του και της εικόνας του για διαφημιστικούς σκοπούς, κατά τα
ανωτέρω, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως.
13. ΟΙ παρόντες όροι έχουν κατατεθεί στην συμβολαιογράφο Αθηνών Κων/να
Παπακωστοπούλου και βρίσκονται αναρτημένοι στο site της εταιρείας www.autopoint.gr.
14. Η εταιρεία AUTOPOINT δικαιούται να μεταβάλει τους όρους της κλήρωσης κατά
την κρίση της. Η μεταβολή θα ανακοινωθεί από το site της εταιρείας www.autopoint.
gr.
15. Η εταιρεία AUTOPOINT θα δημιουργήσει αρχείο με την έννοια του Ν. 2472/1997
όπως ισχύει με σκοπό την πραγματοποίηση της κληρώσεως και την μελλοντική
ενημέρωση των συμμετεχόντων για τις δραστηριότητές της. Η τήρηση του αρχείου
θα γίνει σύμφωνα με όλες τις προϋποθέσεις του Ν. 2472/97, όπως ισχύει και τα
στοιχεία θα παραμείνουν απόρρητα, οι δε συμμετέχοντες στην κλήρωση των οποίων
τα στοιχεία θα διατηρηθούν, θα έχουν όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιώματα
(ενημέρωσης, πρόσβασης, αντίρρησης).
16. Εάν κάποιος ΔΕΝ επιθυμεί την διατήρηση των στοιχείων του για την
ενημέρωσή του στο μέλλον για τις δραστηριότητες της AUTOPOINT θα πρέπει
να το σημειώσει εγγράφως στο κουπόνι συμμετοχής, με τη φράση «Δεν επιθυμώ
την διατήρηση των στοιχείων μου».
17.Η συμμετοχή στην κλήρωση προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη
αποδοχή του συνόλου των παραπάνω όρων.
Με εκτίμηση,
AUTOPOINT

