
Όροι Διαγωνισμού « Γνωρίστε & Κερδίστε» 

1.Αντικείμενο του Διαγωνισμού.
 Η Εταιρεία με την επωνυμία:   
«ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣΤΕΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. », με διακριτικό τίτλο «CENTRALCOOL», 
ΑΦΜ: 800925778, Δ.Ο.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ, η οποία εδρεύει στην ΛΑΡΙΣΑ οδό ΑΓΙΑΣ & 40 
ΜΑΡΤΥΡΩΝ, ως επίσημος διανομέας προϊόντων DAIKIN για τον Νομό Λάρισας,  
( καλούμενη  εφεξής η «Διοργανώτρια») διοργανώνει διαγωνισμό με την ονομασία 
« Γνωρίστε & Κερδίστε»,( καλούμενος εφεξής ο  «Διαγωνισμός»).  

2.Δικαίωμα Συμμετοχής στον Διαγωνισμό.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι είναι άνω των 18 ετών και 
διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, και είναι γνωστής διαμονής. 

 Από το διαγωνισμό αποκλείονται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας και οι σύζυγοι 
και συγγενείς πρώτου και δευτέρου βαθμού των εργαζομένων της Διοργανώτριας. 

3.Διάρκεια του Διαγωνισμού.
Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού έχει οριστεί το χρονικό διάστημα από 
1/9/2020 έως την 30/4/2021. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει 
ή να μειώσει τη διάρκεια αυτή, για εύλογη αιτία, με την προϋπόθεση ότι θα 
δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.centralcool.eu. 

4.Διαδικασία συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό, μπορούν να το 
πραγματοποιήσουν μια τουλάχιστον επίσκεψη στην έκθεση τις εταιρίας οδός ΑΓΙΑΣ 
& 40 ΜΑΡΤΥΡΩΝ για να γνωρίσουν από κοντά τον ΝΕΟ λέβητα αεριού DAIKIN.   Ο 
επιθυμών τη συμμετοχή καλείται να συμπληρώσει τα στοιχεία του σε μια  φόρμα 
που θα υπάρχει στο κατάστημα για να μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό. 
Ο κάθε επισκέπτης θα μπορεί να συμμετάσχει μια φορά μόνο στον διαγωνισμό 
ασχέτως με πόσες επισκέψεις πραγματοποίησε  στην εταιρία μας.   

5.Δώρο.
Ο τυχερός της κλήρωσης θα κερδίσει τον ΝΕΟ λέβητα φυσικού αεριού τις DAIKIN 
Mod. D2CNL24A1A μαζί με την καμινάδα του Mod. Φ60/100 DRWTER60100AA.
Στο δώρο ΔΕΝ περιλαμβάνεται η τοποθέτηση-εγκατάσταση  του λέβητα.  
Το δώρο είναι επιλογή της διοργανώτριας, είναι προσωπικό και αμεταβίβαστο και 
δεν ανταλλάσσετε  με χρήματα ή άλλα είδη.  
Εφόσον ο επισκέπτης – πελάτης αποφάσισε να προβεί σε αγορά ενός λέβητα 
αεριού DAIKIN πριν την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και μέσα στο χρονικό 
διάστημα διαρκείας του διαγωνισμού και συγχρόνως είναι ο νικητής του 
διαγωνισμού η εταιρεία το αργότερο σε ένα (1) μηνά από την ολοκλήρωση τις 
κλήρωσης  θα επιστρέψει την αξία αγοράς του λέβητα σε τραπεζικό λογαριασμό 
του δικαιούχου. Εφόσον αγοραστεί μεγαλύτερος  λέβητας από 24 KW η εταιρία θα 
επιστρέψει και την διαφορά τις αξίας.   

http://www.centralcool.eu/


6.Ανάδειξη του νικητή.
Η κλήρωση θα διεξαχθεί την 03/05/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00μμ στο 
κατάστημα της Διοργανώτριας, ήτοι στην πόλη της Λάρισας, ευρισκόμενο επί της 
οδού  ΑΓΙΑΣ & 40 ΜΑΡΤΥΡΩΝ , παρουσία της νομικής συμβούλου της εταιρείας. 
Στην κλήρωση μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι συμμετέχοντες που έλαβαν μέρος 
στο διαγωνισμό και έχουν υποβάλλει τη συμμετοχή τους, είτε αυτοπροσώπως είτε 
με πληρεξούσιο ( με εξουσιοδότηση – βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής). 
Μετά την κλήρωση του νικητή, θα πραγματοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο κλήρωση των 
επιλαχόντων οι οποίοι θα είναι σε αριθμό  3 ( τρεις ), οι οποίοι θα διεκδικήσουν το 
δώρο, σε περίπτωση που ο αρχικός νικητής αρνηθεί ή δεν προσέλθει για να 
παραλάβει το δώρο εντός ενός (1) μηνός από την διενέργεια της κλήρωσης του 
Διαγωνισμού.  

7.Ενημέρωση των νικητών-Παραλαβή των δώρων.
Οι νικητές θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά καθώς και με email σύμφωνα με τα 
στοιχεία που κατέθεσαν.  Κατά την παραλαβή του δώρου οι νικητές θα πρέπει να 
επιδείξουν αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο προκειμένου να 
βεβαιωθεί η ταυτοπροσωπία. Επίσης τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν στην 
ιστοσελίδα της Διοργανώτριας www.centralcool.eu,  καθώς με τη συμμετοχή στον 
διαγωνισμό δίδεται η ρητή συγκατάθεση - άδεια δημοσιότητας των προσωπικών τους 
στοιχείων (απλή αναφορά επωνύμου και αρχικού γράμματος από όνομα) σε πλήρη 
συμμόρφωση με τον νέο Νόμο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (Ν. 
4624/2019).  

8.Δημοσιότητα.
Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν κατατεθεί στη νομική σύμβουλο της 
εταιρείας και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας 
www.centralcool.eu.  

9.Τροποποίηση όρων.
Η Διοργανώτρια δικαιούται να παρατείνει, να αναβάλει, να ματαιώσει ή και να 
επαναλάβει οποτεδήποτε το Διαγωνισμό καθώς επίσης και να τροποποιήσει 
οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους για οποιονδήποτε λόγο και κατά την 
απόλυτη κρίση της, ενημερώνοντας σχετικά με ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα της εταιρείας  www.centralcool.eu 

10.Προσωπικά Δεδομένα.
Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες συγκατίθενται στην τήρηση και 
επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, όπως αυτά δηλώνονται από αυτούς 
του ίδιους, στα οποία τυχόν θα ανατεθεί εν όλω ή εν μέρει η εκτέλεση της 
επεξεργασίας των δεδομένων αυτών προς το σκοπό της διεξαγωγής του 
διαγωνισμού, της ανακήρυξης των νικητών και της αποστολής του δώρου . Σκοπός 
της επεξεργασίας των δεδομένων είναι η συμμετοχή στο διαγωνισμό και η απόδοση 
του δώρου . Για το λόγο αυτό συλλέγονται το όνομα και επώνυμο του 
συμμετέχοντα, η διεύθυνση του ,το e-mail και τα τηλέφωνα του. Η CENTRALCOOL - 
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ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣΤΕΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. διατηρεί τα δεδομένα για το σύνολο της 
διάρκειας του διαγωνισμού και μέχρι την απόδοση του δώρου . Μετά τη λήξη του 
Διαγωνισμού και την απόδοση του δώρου τα δεδομένα θα καταστραφούν εφόσον 
το επιθυμή ο διαγωνιζόμενος χωρίς δυνατότητα επανάκτησης. Κατά τη διάρκεια της 
επεξεργασίας οι διαγωνιζόμενοι έχουν τα δικαιώματα της i)πρόσβασης στα 
προσωπικά τους δεδομένα ii) διόρθωσης των προσωπικών τους δεδομένων iii) 
διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων iv)περιορισμού/ εναντίωσης στην 
επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων v) φορητότητας των προσωπικών 
τους δεδομένων, vi)ανάκλησης της συγκατάθεσής τους αναφορικά με την 
επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.  
 
 
11.Αποδοχή των όρων.  
Οι παρόντες όροι διαγωνισμού διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και για 
οποιαδήποτε διαφορά προκύψει αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της 
Λάρισας . Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό ερμηνεύεται ως ανεπιφύλακτη 
αναγνώριση και αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής.  
 
12.Πληροφορίες .                                                                                                                             
Για περισσότερες πληροφορίες οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να 
καλέσει στην CENTRALCOOL- ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣΤΕΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. στο 2410 550118 
ή να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail 
info@centralcool.gr 
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