ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “ KIFISSOS MALL A.E” που έχει τη διαχείριση του Εμπορικού Κέντρου
RIVER WEST που βρίσκεται στο Αιγάλεω Λεωφ. Κηφισού 96-98 στα πλαίσια των εκδηλώσεων που
οργανώνει με θέμα Χειμερινές Εκπτώσεις θα διαθέσει στους πελάτες του Εμπορικού Κέντρου RIVER WEST
συνολικά 350 Δωροεπιταγές αξίας 20€ έκαστη από τα Καταστήματα του Ε.Κ. RIVER WEST, η τελική
ημερομηνία που θα πρέπει να εξαργυρωθεί κάθε δωροεπιταγή θα αναγράφεται πάνω στην εκάστοτε
δωροεπιταγή.
Οι όροι συμμετοχής κατά την διάρκεια του Προγράμματος θα είναι ανηρτημένοι στην ιστοσελίδα του
Εμπορικού Κέντρου www.riverwest.gr και στην Νησίδα (stage) στο 1ο επίπεδο του Εμπορικού Κέντρου
RIVER WEST . Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει ακριβές αντίγραφο των όρων
του παρόντος καθώς και να ενημερώνεται περαιτέρω σχετικά με την ενέργεια. Η “KIFISSOS MALL A.E”
διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους του Προγράμματος, εφόσον αυτό
κριθεί απαραίτητο. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Αναλυτικών
Όρων και θα ισχύει από την δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στην ιστοσελίδα του Εμπορικού
Κέντρου www.riverwest.gr
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα:
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλοι όσοι διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει
το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι ικανοί για κάθε δικαιοπραξία. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να
μπορούν οι συμμετέχοντες να αποδείξουν την ορθότητα των στοιχείων τους με την επίδειξη της αστυνομικής
ταυτότητας.
Εξαιρούνται ρητά οι εργαζόμενοι της Εταιρείας KIFISSOS MALL A.E., όλοι οι εργαζόμενοι στα καταστήματα
του Εμπορικού Κέντρου, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
Η διάρκεια του Προγράμματος ορίζεται από 16 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Ιανουαρίου 2015 (εφεξής η
“Διάρκεια”).
Διαδικασία συμμετοχής στην ενέργεια
Για να συμμετέχει (εφεξής ο “Συμμετέχων”) στην ενέργεια άμεσης νίκης (instant win) θα πρέπει κατά την
διάρκεια του Προγράμματος, να κάνει ημερήσιες αγορές τουλάχιστον € 30,00 από οποιοδήποτε κατάστημα
του Εμπορικού Κέντρου RIVER WEST σε μία μέρα, ανεξαρτήτου ορίου από τα 30€ και άνω και στην
συνέχεια να επισκεφτεί την κεντρική νησίδα στο 1ο επίπεδο του Εμπορικού Κέντρου και να προσκομίσει τις
αποδείξεις που συνέλεξε, ο υπεύθυνος υπάλληλος του stand θα ελέγχει τις αποδείξεις (οι οποίες θα πρέπει
να είναι πάνω από 30€) θα τις σφραγίζει όλες στην πίσω όψη θα συμπληρώσει το έντυπο με τα στοιχεία του
συμμετέχοντα, ο οποίος στη συνέχεια θα παίζει στον Τροχό και αν πετύχει ένα από τα Σύμβολα- Γράμματα
του Τροχού της Τύχης (R I V E R* W E S T *), που ορίζεται καθημερινά από τη Διαχείριση του Εμπορικού
Κέντρου, θα κερδίζει δωροεπιταγή αξίας 20€ όπου πριν την παραλαβή της θα υπογράψει σε συγκεκριμένη
φόρμα. Η επιλογή της Δωροεπιταγής θα είναι τυχαία. Το Σύμβολο- Γράμμα που θα κερδίζει κάθε ημέρα θα
είναι διαφορετικό. Ο ‘’Συμμετέχων” δεν θα έχει δικαίωμα επιλογής Συγκεκριμένης Δωροεπιταγής .
Η κεντρική νησίδα (stand) στο 1ο επίπεδο του Εμπορικού Κέντρου θα λειτουργεί αποκλειστικά τις παρακάτω
ημέρες και ώρες :
Από Δευτέρα έως Παρασκευή τα απογεύματα από τις 17:00μ.μ έως τις 21:00μ.μ με ενδιάμεσο διάλλειμα 15
λεπτών, όποια ώρα κριθεί απαραίτητο από τη Διαχείριση του Εμπορικού Κέντρου .
Τα Σάββατα και την Κυριακή 18/1/2015 από τις 12:00μ.μ έως τις 20:00μ.μ. με ενδιάμεσο διάλλειμα 45
λεπτών, όποια ώρα κριθεί απαραίτητο από τη Διαχείριση του Εμπορικού Κέντρου .Οι δωροεπιταγές θα
πρέπει να εξαργυρωθούν στα ανωτέρω Καταστήματα του RIVER WEST τις ημέρες & ώρες λειτουργίας τους.
Οι δωροεπιταγές δεν ανταλλάσσονται με χρήματα.
Οι δωροεπιταγές που θα διατεθούν στους πελάτες του Εμπορικού Κέντρου RIVER WEST είναι 350, η
ενέργεια θα ισχύσει μέχρι εξαντλήσεων των Δωροεπιταγών ή το πέρας της ενέργειας δηλ 31 Ιανουαρίου
2015.
Τρόπος Ανάδειξης Νικητών:
Ενέργεια άμεση (Instant Win)
Ακύρωση Νικητών:
Οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

α. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους ή δεν πληροί
αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.
β. λόγω κωλύματός του βάσει των παρόντων Αναλυτικών Όρων.
γ. Χωρίς παρουσίαση της ταυτότητας ή διαβατηρίου κατά την παραλαβή του Δώρου.
Η “KIFISSOS MALL A.E” σε περίπτωση που στο πρόσωπο κάποιου από τους νικητές, συντρέχει κάποια
από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις έχει το δικαίωμα να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής του σε
οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και κατά το στάδιο της απόδοσης του δώρου.
H “KIFISSOS MALL A.E έχει δικαίωμα να αλλάξει τους όρους συμμετοχής όποια στιγμή το επιθυμεί.
Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Προγράμματος κάθε υποχρέωση των “KIFISSOS MALL A.E” παύει να
υφίσταται, μη υπεχουσών οιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων και νικητών .
Τα Δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα.
Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα αποτελεί σαφή και εκ μέρους του Συμμετέχοντα δήλωση συναίνεσης κατά την
έννοια του ν. 2472/1997 και του ν. 3471/2006 για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του
Προγράμματος καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με το Πρόγραμμα. Τα
προσωπικά στοιχεία των Συμμετεχόντων θα τηρούνται μέχρι την λήξη του Προγράμματος. Μετά δε την λήξη
του Προγράμματος, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, τα σχετικά στοιχεία θα
φυλάσσονται από το Εμπορικό Κέντρο. Οι Συμμετέχοντες έχουν τα δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης
σύμφωνα με τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.
Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το Πρόγραμμα και την εφαρμογή των παρόντων
Αναλυτικών Όρων θα επιλύεται από την Τριμελή Επιτροπή κρίσης της “KIFISSOS MALL A.E” που
απαρτίζεται από τους: Εκπρόσωπο της Διεύθυνσης του Εμπορικού Κέντρου, εκπρόσωπο των Νομικών
Υπηρεσιών και εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Marketing . Η κρίση της Επιτροπής στις περιπτώσεις αυτές είναι
δεσμευτική για τους Συμμετέχοντες. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των
όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι “KIFISSOS
MALL A.E”. Η ευθύνη της “KIFISSOS MALL A.E” αφορά αποκλειστικά και μόνο τη διάθεση των
προγραμματισμένων Δώρων (350 Δωροεπιταγές των 20€ έκαστη ).

