ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΤΗΣ «J & P – ΑΒΑΞ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 12/10/2015 ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 04/01/2016
***********
1.

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «J & P – ΑΒΑΞ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «J & P – ΑΒΑΞ ΙΚΤΕΟ» (εφεξής η “Εταιρεία”), διατηρεί τρεις Σταθμούς
Ιδιωτικού ΚΤΕΟ, οι οποίοι κείνται: α) στον Δήμο Αθηναίων, επί της Λεωφόρου Αθηνών αριθμός 107∙ β) στον Δήμο Μοσχάτου Αττικής, επί
της Λεωφόρου Κηφισού αριθμός 88∙ και γ) στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Αγίας Αναστασίας αρ. 13, έκαστος δε εξ αυτών θα καλείται εφεξής
χάριν συντομίας «Σταθμός».
2.

Κατά το χρονικό διάστημα, το οποίο εκτείνεται από την 12/10/2015 και μέχρι την 04/01/2016, η “Εταιρεία” θα διενεργεί κλήρωση:

α) εκάστη εβδομάδα, αναφορικά με κάθε «Σταθμό»∙ και β) έκαστο μήνα, αναφορικά με όλους τους «Σταθμούς», διεπόμενη από τους
ακόλουθους όρους.
3.

Στην ανά εβδομάδα διενεργούμενη κλήρωση ανά έκαστο «Σταθμό», θα συμμετέχουν υπό την αμέσως κάτωθι επιφύλαξη οι ιδιοκτήτες

των οχημάτων, τα οποία εισήλθαν κατά την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα για τη διενέργεια είτε πλήρους τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ στον
οικείο «Σταθμό» κατά τα προβλεπόμενα στον ν. 2963/2001, είτε τεχνικού ελέγχου υγραερίου, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις
που διαλαμβάνονται στο παρόν αναφορικά με τη συμμετοχή τους στην εκάστοτε οικεία κλήρωση. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση που το οικείο
όχημα αποτελεί αντικείμενο ενεργούς εν ισχύ χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing)

κατά τον ν. 1665/1986, στην οικεία κλήρωση, θα

συμμετέχει αντί του ιδιοκτήτη – Εταιρείας Leasing, ο μισθωτής της οικείας ενεργούς εν ισχύ χρηματοδοτικής μίσθωσης κατά τον ν. 1665/1986.
Οίκοθεν νοείται ότι με την επιφύλαξη και άλλων προβλεπόμενων στο παρόν εξαιρέσεων, δεν συμμετέχουν στην οικεία εβδομαδιαία
κλήρωση: α) τα οχήματα, τα οποία εισήλθαν σε οιονδήποτε «Σταθμό» για τη διενέργεια επανελέγχου, κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη
νομοθεσία∙ β) τα οχήματα, τα οποία εισήλθαν σε οιονδήποτε «Σταθμό» για τη διενέργεια εκούσιου τεχνικού ελέγχου∙ και γ) τα οχήματα, τα
οποία εισήλθαν σε οιονδήποτε «Σταθμό» για την έκδοση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.).
4.

Η ανά εβδομάδα διενεργούμενη κλήρωση θα λαμβάνει χώρα κατά την πρώτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, η οποία έπεται της

εβδομάδας, στην οποία αφορά η εκάστοτε οικεία εβδομαδιαία κλήρωση. Κατ’ εξαίρεση στην κλήρωση, η οποία θα λάβει χώρα την
12/10/2015 αναφορικά με έκαστο «Σταθμό», θα συμμετέχουν οι ιδιοκτήτες ή οι μισθωτές χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing) -κατά την
ανωτέρω διάκριση- των οχημάτων, τα οποία εισήλθαν για τη διενέργεια είτε πλήρους τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ στον οικείο «Σταθμό» κατά τα
προβλεπόμενα στον ν. 2963/2001, είτε τεχνικού ελέγχου υγραερίου, κατά το χρονικό διάστημα που εκτείνεται από την 01/10/2015 και μέχρι
την 10/10/2015, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που διαλαμβάνονται στο παρόν αναφορικά με τη συμμετοχή τους στην
εκάστοτε οικεία κλήρωση.
5.

Στην ανά εβδομάδα διενεργούμενη κλήρωση θα κληρώνονται δύο δώρα ανά «Σταθμό», ήτοι:
α) 1ο Δώρο: το ασφάλιστρο της υποχρεωτικής με βάση την κείμενη νομοθεσία εξαμηνιαίας ασφαλιστικής κάλυψης αστικής ευθύνης

έναντι τρίτων επιβατικού Ι.Χ. οχήματος από την εταιρεία με την επωνυμία “HELLAS DIRECT Insurance LTD”, που εδρεύει στη Λευκωσία
Κύπρου, επί της οδού Σπύρου Κυπριανού αρ. 18 και ιδία του ανήκοντος στον νικητή οχήματος, και υπό τον όρο ότι πρόκειται για επιβατικό
Ι.Χ., το οποίο εισήλθε

στον οικείο «Σταθμό» για τη διενέργεια είτε πλήρους τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ κατά τα προβλεπόμενα στον ν.

2963/2001, είτε τεχνικού ελέγχου υγραερίου, το άνω δε ασφάλιστρο ειδικότερα θα καλύπτεται από την άνω εταιρεία “HELLAS DIRECT
Insurance LTD”, στο πλαίσιο της συνεργασίας που διατηρεί η τελευταία με την “Εταιρεία”∙ και
β) 2ο Δώρο: το ποσό του τέλους κυκλοφορίας του έτους 2016 του ανήκοντος στον δεύτερο νικητή οχήματος, το οποίο εισήλθε στον
οικείο «Σταθμό» για τη διενέργεια είτε πλήρους τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ κατά τα προβλεπόμενα στον ν. 2963/2001, είτε τεχνικού ελέγχου
υγραερίου, το οποίο (ποσό) ειδικότερα θα καλύπτεται με ισόποση δωροεπιταγή της “Εταιρείας”. Για κάθε δώρο, πέραν του νικητή θα
ορίζονται και τρεις (3) επιλαχόντες.
6.

Πέραν των άνω εβδομαδιαίων κληρώσεων, θα λαμβάνει χώρα επιπλέον κλήρωση ανά μήνα, στην οποία θα συμμετέχουν υπό την

αμέσως κάτωθι επιφύλαξη, οι ιδιοκτήτες των οχημάτων, τα οποία εισήλθαν σε άπαντες τους «Σταθμούς» κατά τον αμέσως προηγούμενο
της οικείας κλήρωσης ημερολογιακό μήνα για τη διενέργεια, είτε πλήρους τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ στον οικείο «Σταθμό» κατά τα
προβλεπόμενα στον ν. 2963/2001, είτε τεχνικού ελέγχου υγραερίου, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που διαλαμβάνονται στο
παρόν αναφορικά με τη συμμετοχή

τους στην εκάστοτε οικεία κλήρωση. Κατ’ εξαίρεση σε περίπτωση που το οικείο όχημα αποτελεί

αντικείμενο ενεργούς εν ισχύ χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing) κατά τον ν. 1665/1986, στην οικεία κλήρωση, θα συμμετέχει αντί του
ιδιοκτήτη – Εταιρείας Leasing, ο μισθωτής της οικείας ενεργούς εν ισχύ χρηματοδοτικής μίσθωσης κατά τον ν. 1665/1986. Οίκοθεν νοείται ότι
με την επιφύλαξη και άλλων προβλεπόμενων στο παρόν εξαιρέσεων, δεν συμμετέχουν στην οικεία μηνιαία κλήρωση: α) τα οχήματα, τα
οποία εισήλθαν σε οιονδήποτε «Σταθμό» για τη διενέργεια επανελέγχου, κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία∙ β) τα οχήματα, τα
οποία εισήλθαν σε οιονδήποτε «Σταθμό» για τη διενέργεια εκούσιου τεχνικού ελέγχου∙ και γ) τα οχήματα, τα οποία εισήλθαν σε οιονδήποτε
«Σταθμό» για την έκδοση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.).
7.

Η

ανά μήνα

διενεργούμενη κλήρωση θα λαμβάνει χώρα κατά την πρώτη εργάσιμη

ημέρα του μήνα, ο οποίος έπεται του

ημερολογιακού μήνα, στον οποία αφορά η εκάστοτε οικεία μηνιαία κλήρωση. Ενδεικτικά στην κλήρωση, η οποία θα λάβει χώρα την
02/11/2015 αναφορικά με άπαντες τους «Σταθμούς», θα συμμετέχουν οι ιδιοκτήτες ή οι μισθωτές χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing) -κατά
την ανωτέρω διάκριση- των οχημάτων, τα οποία εισήλθαν τους «Σταθμούς» κατά το χρονικό διάστημα από την 01/10/2015 και μέχρι την

31/10/2015, για τη διενέργεια είτε πλήρους τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ κατά τα προβλεπόμενα στον ν. 2963/2001, είτε τεχνικού ελ έγχου
υγραερίου, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που διαλαμβάνονται στο παρόν αναφορικά με τη συμμετοχή τους στην εκάστοτε
οικεία κλήρωση.
8.

Στην ανά μήνα διενεργούμενη κλήρωση: α) θα κληρώνεται ένα δώρο, ήτοι ένα (1) καινούριο αυτοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής

Renault, τύπου Clio, το οποίο θα είναι επιλογής της «Εταιρείας»∙ β) πέραν του νικητή θα ορίζονται και τρεις (3) επιλαχόντες. Οιοδήποτε
πρόσωπο, το οποίο έχει αναδειχθεί νικητής της ανά μήνα διενεργούμενης κλήρωσης, δεν δύναται να αναδειχθεί νικητής έτερης μηνιαίας
κλήρωσης, σε περίπτωση δε που υπάρξει τοιαύτη σύμπτωση στο αυτό πρόσωπο, νικητής της χρονικά επόμενης μηνιαίας κλήρωσης θα ορίζεται
ο 1ος επιλαχών ή συνακόλουθα ο 2ος επιλαχών αντιστοίχως ή συνακόλουθα ο 3ος επιλαχών αντιστοίχως∙ και γ) δύναται να αναδειχθεί νικητής,
πρόσωπο, το οποίο έχει αναδειχθεί νικητής στο πλαίσιο της κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν ανά εβδομάδα διενεργούμενης κλήρωσης.
9.

Η επιλογή των νικητών και των τριών (3) ανά περίπτωση επιλαχόντων θα λάβει χώρα ως ακολούθως.
9.1. Η «Εταιρεία» θα καταθέσει σε Συμβολαιογράφο της επιλογής της κατά την 08/10/2015 αναφορικά με τις κληρώσεις, οι οποίες

θα διενεργηθούν σύμφωνα με τα στο παρόν εκτιθέμενα κατά το χρονικό διάστημα που εκτείνεται από την 12.10.2015 και μέχρι την
04.01.2016 (1 η εργάσιμη ημέρα, που έπεται του λήγοντος κατά την 31.12.2015 χρονικού διαστήματος, αναφορικά με το οποίο πραγματοποιείται
η παρούσα προωθητική ενέργεια), λίστα, στην οποία θα καταγράφονται:
α) ένας (1) εξαψήφιος αριθμός για την ανάδειξη του νικητή εκάστης προς διενέργεια μελλοντικής ανά εβδομάδα διενεργούμενης
κλήρωσης, ήτοι δέκα τρεις (13) εξαψήφιοι αριθμοί ανά «Σταθμό» ως προς τις 13 εβδομαδιαίες κληρώσεις, ήτοι εν συνόλω τριάντα εννέα (39)
εξαψήφιοι αριθμοί ως προς τις εβδομαδιαίες κληρώσεις όλων των «Σταθμών»∙
β) τρεις (3) επταψήφιοι αριθμοί για την ανάδειξη του νικητή εκάστης προς διενέργεια μελλοντικής ανά μήνα διενεργούμενης
κλήρωσης∙
γ) ένας (1) εξαψήφιος αριθμός για την ανάδειξη εκάστου εκ των τριών (3) επιλαχόντων εκάστης προς διενέργεια μελλοντικής ανά
εβδομάδα διενεργούμενης κλήρωσης, ήτοι τριάντα εννέα (39) εξαψήφιοι αριθμοί ανά «Σταθμό» ως προς τους επιλαχόντες των εβδομαδιαίων
κληρώσεων, ήτοι εν συνόλω εκατόν δέκα επτά (117) εξαψήφιοι αριθμοί ως προς τους επιλαχόντες των εβδομαδιαίων κληρώσεων όλων των
«Σταθμών»∙ και
δ) τρεις (3) επταψήφιοι αριθμοί για την ανάδειξη των επιλαχόντων εκάστης προς διενέργεια μελλοντικής ανά μήνα διενεργούμενης
κλήρωσης, ήτοι εν συνόλω εννέα (9) επταψήφιοι αριθμοί ως προς τους επιλαχόντες όλων των μηνιαίων κληρώσεων.
9.2. Εν συνεχεία, σε ό,τι αφορά στις εβδομαδιαίες κληρώσεις, κατά την πρώτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, η οποία έπεται της
εβδομάδας, στην οποία αφορά η εκάστοτε οικεία εβδομαδιαία κλήρωση (με την επιφύλαξη της 1 ης εβδομαδιαίας κλήρωσης, η οποία θα λάβει
χώρα την πρώτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, η οποία έπεται της περιόδου που εκτείνεται από 01.10.2015 μέχρι την 10.10.2015), θα εκδίδεται
επιμελεία του Μηχανογραφικού Τμήματος της «Εταιρείας» λίστα των οχημάτων, που συμμετέχουν στην εκάστοτε οικεία ανά εβδομάδα
κλήρωση ανά «Σταθμό», με αύξοντα αριθμό αυτών (των συμμετεχόντων στην κλήρωση οχημάτων) καθοριζόμενο βάσει της ακριβούς ώρας
έκδοσης από την «Εταιρεία» του αντίστοιχου Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου του οικείου ελεγχθέντος στον εκάστοτε «Σταθμό» οχήματος. Βάσει της
οικείας λίστας οχημάτων, η οποία συνεπώς θα διαμορφώνεται με τυχαία καθοριζόμενους αύξοντες αριθμούς των οχημάτων που συμμετέχουν
στην οικεία κλήρωση, θα καθορίζονται ο νικητής και έκαστος από τους τρεις επιλαχόντες, ως ακολούθως:
9.2.1.] θα διαιρείται ο κατά τα ως άνω δοθείς και αφορών τον εκάστοτε οικείο «Σταθμό» και την εκάστοτε οικεία εβδομάδα (ή σε ό,τι
αφορά την 1η εβδομαδιαία κλήρωση, την περίοδο από την 01.10.2015 και μέχρι την 10.10.2015), εξαψήφιος αριθμός του νικητή ή του οικείου
επιλαχόντος αντιστοίχως [εφεξής ΔΕΔΟΜΕΝΟ Α’]:
i) με τον συνολικό αριθμό των εισελθέντων στον οικείο «Σταθμό» οχημάτων κατά την οικεία εβδομάδα [εφεξής ΔΕΔΟΜΕΝΟ Β’]∙
ii) σε ό,τι δε αφορά ειδικά στην 1η εβδομαδιαία κλήρωση με τον συνολικό αριθμό των εισελθέντων στον οικείο «Σταθμό» οχημάτων
κατά την περίοδο από 01.10.2015 μέχρι την 10.10.2015 [εφεξής ΔΕΔΟΜΕΝΟ Β’]∙
9.2.2.] το ακέραιο μέρος του άνω υπό την περίπτωση 9.2.1.] πηλίκου θα πολλαπλασιάζεται: i) με τον συνολικό αριθμό των
εισελθέντων στον οικείο «Σταθμό» οχημάτων κατά την οικεία εβδομάδα [ΔΕΔΟΜΕΝΟ Β’]∙ ii)

σε ό,τι αφορά ειδικά στην 1η εβδομαδιαία

κλήρωση, με τον συνολικό αριθμό των εισελθέντων στον οικείο «Σταθμό» οχημάτων κατά την περίοδο από 01.10.2015 μέχρι την 10.10.2015
[ΔΕΔΟΜΕΝΟ Β’]∙
9.2.3.] το άνω υπό την περίπτωση 9.2.2.] γινόμενο θα αφαιρείται από τον αντίστοιχο δοθέντα και αφορώντα τον εκάστοτε οικείο
«Σταθμό» και την εκάστοτε οικεία εβδομάδα ή σε ό,τι αφορά την 1η εβδομαδιαία κλήρωση, την περίοδο από την 01.10.2015 και μέχρι την
10.10.2015, εξαψήφιο αριθμό του νικητή ή του οικείου επιλαχόντος αντιστοίχως [ΔΕΔΟΜΕΝΟ Α’]∙ και
9.2.4.] ως νικητής ή επιλαχών αντιστοίχως αναδεικνύεται ο ιδιοκτήτης ή ο μισθωτής χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing) -κατά την
ανωτέρω διάκριση- του οχήματος, του οποίου ο αύξων αριθμός τον οποίο φέρει στην ανωτέρω εκδιδόμενη υπό την § 9.2. επιμελεία του
Μηχανογραφικού Τμήματος της «Εταιρείας» λίστα οχημάτων, συμπίπτει με τον αριθμό της άνω υπό την περίπτωση 9.2.3.] διαφοράς∙
9.2.5.] σε περίπτωση που το άνω υπό την περίπτωση 9.2.1.] πηλίκο είναι ακέραιος αριθμός και άρα το άνω υπό την περίπτωση 9.2.2.]
γινόμενο ισούται με

τον οικείο εξαψήφιο αριθμό, ως νικητής

ή

επιλαχών αντιστοίχως αναδεικνύεται ο ιδιοκτήτης

ή ο μισθωτής

χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing) -κατά την ανωτέρω διάκριση- του οχήματος, του οποίου ο αύξων αριθμός τον οποίο φέρει στην ανωτέρω
υπό την § 9.2. εκδιδόμενη επιμελεία του Μηχανογραφικού Τμήματος της «Εταιρείας» λίστα οχημάτων,

συμπίπτει με το ΔΕΔΟΜΕΝΟ Β΄,

ήτοι: (α) με τον αριθμό των εισελθέντων στον οικείο «Σταθμό» οχημάτων κατά την οικεία εβδομάδα [ΔΕΔΟΜΕΝΟ Β’]∙ (β) σε ότι δε αφορά
στην 1η εβδομαδιαία κλήρωση με τον συνολικό αριθμό των εισελθέντων στον οικείο «Σταθμό» οχημάτων κατά την περίοδο από 01.10.2015
μέχρι την 10.10.2015 [ΔΕΔΟΜΕΝΟ Β’].
Παραδείγματος χάριν σε περίπτωση που οι εξαψήφιοι αριθμοί για την κλήρωση του ενός εκ των δώρων της εβδομαδιαίας
κλήρωσης σε έναν «Σταθμό», είναι οι κάτωθι τέσσερις (4) 523.654 (για τον νικητή), 410.916 (για τον 1 ο επιλαχόντα), 985.647 (για τον 2 ο
επιλαχόντα) και 185.476 (για τον 3ο επιλαχόντα), και ο συνολικός αριθμός των εισελθέντων κατά την οικεία εβδομάδα στον οικείο «Σταθμό»
οχημάτων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην οικεία κλήρωση [ΔΕΔΟΜΕΝΟ Β’], ανέρχεται σε 1.698, ο νικητές και οι τρεις επιλαχόντες θα
είναι οι ιδιοκτήτες ή οι μισθωτές χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing) -κατά την ανωτέρω διάκριση- των εισελθέντων οχημάτων, οι οποίοι
φέρουν αύξοντα αριθμό στην οικεία λίστα 670. (για τον νικητή), 1.698. (για τον 1ο επιλαχόντα), 807. (για τον 2ο επιλαχόντα) και 394. (για
τον 3ο επιλαχόντα).
Ειδικότερα: (α) ο ως άνω αριθμός 670 (νικητής) εξάγεται ως ακολούθως: 523.654 : 1.698= 308,39∙ 308 × 1.698= 522.984∙ 523.654 –
522.984= 670: (η υπό την § 9.2.4.] περίπτωση)∙ (β) ο ως άνω αριθμός 1.698 (1 ος επιλαχών) εξάγεται ως ακολούθως: 410.916: 1.698 = 242 (ακέραιο)∙
242× 1.698= 410.916: (η υπό την § 9.2.5.] περίπτωση)∙ (γ) ο ως άνω αριθμός 807 (2ος επιλαχών) εξάγεται ως ακολούθως: 985.647 : 1698= 580,48∙ 580
× 1.698= 984.840∙ 985.647 - 984.840= 907: (η υπό την § 9.2.4.] περίπτωση)∙ και (δ) ο ως άνω αριθμός 394 (3 ος επιλαχών) εξάγεται ως ακολούθως:
185.476: 1.698= 109,23∙ 109 × 1.698= 185.082∙ 185.476 - 185.082 = 394: (η υπό την § 9.2.4.] περίπτωση).
9.3. Περαιτέρω, σε ό,τι αφορά στις μηνιαίες κληρώσεις που θα διενεργούνται κατά την πρώτη εργάσιμη ημέρα του μήνα, ο οποίος
έπεται του μήνα, στον οποία αφορά η εκάστοτε οικεία μηνιαία κλήρωση, θα εκδίδεται επιμελεία του Μηχανογραφικού Τμήματος της
«Εταιρείας» λίστα των οχημάτων, που συμμετέχουν στην εκάστοτε οικεία ανά μήνα κλήρωση όλων των «Σταθμών», με αύξοντα αριθμό
αυτών (των συμμετεχόντων στην κλήρωση οχημάτων) καθοριζόμενο βάσει της ακριβούς ώρας έκδοσης από την «Εταιρεία» του αντίστοιχου
Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου του οικείου ελεγχθέντος σε «Σταθμό» οχήματος, πρώτων καταγραφομένων των οχημάτων που ελέγχθηκαν στον
«Σταθμό» επί της Λεωφόρου Αθηνών αριθμός 107, ακολουθούντων των οχημάτων που ελέγχθηκαν στον «Σταθμό» επί της Λεωφόρου
Κηφισού αριθμός 88, και τέλος ακολουθούντων τελευταίων των οχημάτων που ελέγχθηκαν στον «Σταθμό», επί της οδού Αγίας Αναστασίας αρ.
13. Βάσει της οικείας λίστας οχημάτων, η οποία συνεπώς θα διαμορφώνεται με τυχαία καθοριζόμενους αύξοντες αριθμούς των οχημάτων που
συμμετέχουν στην οικεία κλήρωση, θα καθορίζονται ο νικητής, και έκαστος από τους τρεις επιλαχόντες, κατά τα προβλεπόμενα στη ν § 9.2.
αναλογικά εφαρμοζόμενα, ήτοι ως ακολούθως:
9.3.1.] θα διαιρείται ο κατά τα ως άνω δοθείς και αφορών τον εκάστοτε οικείο μήνα επταψήφιος αριθμός του νικητή ή του οικείου
επιλαχόντος αντιστοίχως [εφεξής ΔΕΔΟΜΕΝΟ Γ’], με τον συνολικό αριθμό των εισελθέντων σε άπαντες τους «Σταθμούς» οχημάτων κατά
την οικείο μήνα [εφεξής ΔΕΔΟΜΕΝΟ Δ’]∙
9.3.2.] το ακέραιο μέρος του άνω υπό την περίπτωση 9.3.1.] πηλίκου θα πολλαπλασιάζεται με τον συνολικό αριθμό των εισελθέντων
σε άπαντες τους «Σταθμούς» οχημάτων κατά την οικείο μήνα ΔΕΔΟΜΕΝΟ Δ’]∙
9.3.3.] το άνω υπό την περίπτωση 9.3.2.] γινόμενο θα αφαιρείται από τον αντίστοιχο δοθέντα και αφορώντα τον εκάστοτε οικείο
μήνα επταψήφιο αριθμό του νικητή ή του οικείου επιλαχόντος αντιστοίχως [ΔΕΔΟΜΕΝΟ Γ’]∙ και
9.3.4.] ως νικητής ή επιλαχών αντιστοίχως αναδεικνύεται ο ιδιοκτήτης ή ο μισθωτής χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing) -κατά την
ανωτέρω διάκριση- του οχήματος, του οποίου ο αύξων αριθμός τον οποίο φέρει στην ανωτέρω υπό την § 9.3. εκδιδόμενη επιμελεία του
Μηχανογραφικού Τμήματος της «Εταιρείας» λίστα οχημάτων, συμπίπτει με τον αριθμό της άνω υπό την περίπτωση 9.3.3.] διαφοράς∙
9.3.5.] σε περίπτωση που το άνω υπό την περίπτωση 9.3.1.] πηλίκο είναι ακέραιος αριθμός και άρα το άνω υπό την περίπτωση 9.3.2.]
γινόμενο ισούται με τον οικείο επταψήφιο αριθμό, ως νικητής ή επιλαχών αντιστοίχως αναδεικνύεται ο ιδιοκτήτης

ή ο μισθωτής

χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing) -κατά την ανωτέρω διάκριση- του οχήματος, του οποίου ο αύξων αριθμός τον οποίο φέρει στην ανωτέρω
υπό την § 9.3. εκδιδόμενη επιμελεία του Μηχανογραφικού Τμήματος της «Εταιρείας» λίστα οχημάτων,

συμπίπτει με το ΔΕΔΟΜΕΝΟ Δ΄,

ήτοι με τον αριθμό των εισελθέντων στους «Σταθμούς» οχημάτων κατά τον οικείο μήνα [ΔΕΔΟΜΕΝΟ Δ’].
10.

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε οιαδήποτε διενεργούμενη βάσει του παρόντος κλήρωση και εξαιρούνται από αυτήν: α) οι

εργαζόμενοι στην “Εταιρεία” και οι συνδεόμενοι με σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών με την “Εταιρεία”∙ β) οι σύζυγοί των
ανωτέρω υπό την περίπτωση α) προσώπων, καθώς και οι συγγενείς των ανωτέρω υπό την περίπτωση α) προσώπων σε ευθεία γραμμή α΄
βαθμού και εκ πλαγίου έως και τον α΄ βαθμό∙ γ) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της “Εταιρείας”, οι σύζυγοί των εν λόγω Μελών του
Δ.Σ., καθώς και οι συγγενείς τους σε ευθεία γραμμή α΄ βαθμού και εκ πλαγίου έως και τον α΄ βαθμό.
11.

Ειδικά, για τις κληρώσεις του αναφερόμενου υπό την § 5. περίπτωση α) 1ου Δώρου, ήτοι του ασφαλίστρου της υποχρεωτικής με

βάση την κείμενη νομοθεσία εξαμηνιαίας ασφαλιστικής κάλυψης αστικής ευθύνης έναντι τρίτων επιβατικού Ι.Χ. οχήματος από την εταιρεία
με την επωνυμία “HELLAS DIRECT Insurance LTD”, πέραν των υπό την § 10. προσώπων, δεν έχουν επιπλέον δικαίωμα συμμετοχής στις
οικείες κληρώσεις και εξαιρούνται από αυτήν: i) οι εργαζόμενοι στην “HELLAS DIRECT Insurance LTD” και οι συνδεόμενοι με σύμβαση
παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών με την “HELLAS DIRECT Insurance LTD”∙ ii) οι σύζυγοί των ανωτέρω υπό την περίπτωση i) προσώπων,
καθώς και οι συγγενείς των ανωτέρω υπό την περίπτωση i) προσώπων σε ευθεία γραμμή α΄ βαθμού και εκ πλαγίου έως και τον α΄ βαθμό∙ iii)
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της “HELLAS DIRECT Insurance LTD”, οι σύζυγοί των εν λόγω Μελών του Δ.Σ., καθώς και οι συγγενείς
τους σε ευθεία γραμμή α΄ βαθμού και εκ πλαγίου έως και τον α΄ βαθμό.

12.

Οι τυχεροί θα ειδοποιούνται από την “Εταιρεία” στα γνωστοποιηθέντα από αυτούς (και δια του προσκομίζοντος) στοιχεία

επικοινωνίας,

με τον επιλεγόμενο από την “Εταιρεία” τρόπο, προκειμένου να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, δηλώσεις και

δικαιοπραξίες, οι οποίες απαιτούνται για την παραλαβή του δώρου τους, ήτοι ενδεικτικά για την υπογραφή των αναγκαίων εγγράφων και
τη διενέργεια των απαιτούμενων για τον άνω σκοπό, τα οποία πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την
κατά τα ως άνω ενημέρωσή τους από την «Εταιρεία».
13.

Τα ονόματα των τυχερών θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της «Εταιρείας»: www.auteco.gr και στις εφημερίδες “Real News” και

“Πρώτο Θέμα της Κυριακής”. Η συμμετοχή σε οιαδήποτε διενεργούμενη βάσει του παρόντος κλήρωση συνιστά και ανεπιφύλακτη συναίνεση
του νικητή και των επιλαχόντων για τη δημοσίευση οιονδήποτε προσωπικών στοιχείων τους και φωτογραφιών παράδοσης των δώρων τ ους.
14.

Τα δώρα είναι αποκλειστικώς τα αναφερόμενα στο παρόν και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα.

15.

Τα δώρα είναι προσωπικά και δεν είναι δυνατή η εκχώρησή τους, είτε εν όλω είτε εν μέρει από τον κληρωθέντα, προς οιονδήποτε

τρίτο.
16.

Οι τυχεροί της κλήρωσης, για να παραλάβουν το δώρο τους, υποχρεούνται όπως εντός τριών (3) εργασίμων ημερών το αργότερο από

την άνω υπό την § 12. ενημέρωσή τους, σωρευτικά να έλθουν σε επαφή με την «Εταιρεία» στους αριθμούς τηλεφώνου: 210 3407802 & 3407902,
κατά τις ημέρες από Δευτέρα έως Παρασκευή, από την ώρα 09.00 και μέχρι την ώρα 15.00, ως επίσης και να προσκομίσουν όλα τα
απαραίτητα έγγραφα, ενδεικτικά δελτίο αστυνομικής ταυτότητάς, πλήρη νομιμοποιητικά στοιχεία νομικών προσώπων κλπ., να υπογράψουν
όλα τα απαραίτητα έγγραφα και να προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής του οικείου
δώρου [ενδεικτικά για την μεταβίβαση του κληρωθέντος οχήματος και για την συνακόλουθη παραλαβή αυτού (του οχήματος)].
17.

Αν απαιτηθεί ένεκα τεχνικών λόγων, η «Εταιρεία» μπορεί να ανακαλέσει ή να μεταφέρει την ημερομηνία διεξαγωγής οιασδήποτε

κλήρωσης οποτεδήποτε, με ανακοίνωσή της, η οποία θα αναρτάται στην άνω ιστοσελίδα της.
18.

Το δώρο ακυρώνεται για τον νικητή ή οιονδήποτε επιλαχόντα αντιστοίχως, εάν συντρέξει οιαδήποτε από τις κάτωθι περιπτώσεις,

ήτοι:
α) εάν ο νικητής ή ο επιλαχών αντιστοίχως δεν επικοινωνήσει με την “Εταιρεία”, δεν προσκομίσει οιοδήποτε αναγκαίο έγγραφο, το
οποίο είναι προαπαιτούμενο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής του δώρου του, και εν γένει δεν συμπράξει, ώστε η οικεία
παραλαβή του δώρου να έχει επιτευχθεί το αργότερο εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την κατά τα ως άνω υπό την § 12. ενημέρωσή
του από την «Εταιρεία»∙
β) εάν ο νικητής ή ο επιλαχών αντιστοίχως, δεν προβεί στην παραλαβή του δώρου του∙ και
γ) εάν συντρέξει η περίπτωση του όρου 8 περίπτωση β) του παρόντος.
19.

Η συμμετοχή σε οιαδήποτε διενεργούμενη βάσει των όρων του παρόντος κλήρωση προϋποθέτει και συνεπάγεται αυτοδικαίως

άνευ άλλου τινός την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων, οι οποίοι τίθενται διά του παρόντος.

και

