Όροι Συμμετοχής στην
Κλήρωση για 35 Σετ Κοσμημάτων
1) Η Εταιρία Avon Cosmetics GREECE ΜΕΠΕ (η Εταιρία) διοργανώνει
Κλήρωση με Δώρο 35 Σετ Κοσμημάτων.
2) Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν όσοι θα παρευρεθούν στα
prospecting stands της Αvon σε όλη την Ελλάδα από Δευτέρα 11/6 έως και
Παρασκευή 29/6 και δηλώσουν συμμετοχή στην κλήρωση.
3) Από την κλήρωση θα αναδειχθούν 35 τυχεροί, οι οποίοι θα επιλέξουν ένα
από τα 2 σχέδια Σετ κοσμημάτων Klarika ή Edalane.
4) Το δώρο της κλήρωσης δε μεταβιβάζεται ούτε ανταλλάσσεται με άλλο
δώρο ή χρηματικό ποσό.
5) Η κλήρωση του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά την
Κυριακή 15/7 από τον Υπεύθυνο πωλήσεων των 35 γεωγραφικών περιοχών
της Avon ανά την Ελλάδα.
6) Οι Συμμετέχοντες στην Κλήρωση αποδέχονται το δικαίωμα της εταιρίας
να δημοσιεύσει το ονοματεπώνυμό τους και το δώρο τους σε κάποιο από τα
έντυπά της, στην ιστοσελίδα της ή στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο,
τηρώντας τη νομοθεσία περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία
προσωπικών δεδομένων.
7) Η Avon διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
σε περίπτωση που παρατηρηθούν ενέργειες που δεν είναι σύμφωνες με τις
εκάστοτε πολιτικές της εταιρίας, όπως αυτές ανακοινώνονται κατά καιρούς
είτε στα έντυπα της, είτε στους ιστοχώρους είτε με οποιοδήποτε άλλο
πρόσφορο μέσο.
8) H Avon διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει το δώρο με άλλο
εφάμιλλης αξίας σε περίπτωση απρόβλεπτου κωλύματος.

Παραλαβή Δώρων
9) Οι νικητές θα ενημερωθούν από τον υπεύθυνο πωλήσεων της περιοχής
τους, από τον οποίο και θα παραλάβουν το δώρο τους.
10) Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει, αναστείλει ή μεταθέσει σε
άλλες ημερομηνίες την κλήρωση, καθώς και να τροποποιήσει τους παρόντες
όρους ή να ανακαλέσει το διαγωνισμό για λόγους ανωτέρας βίας
ενημερώνοντας σχετικά τους συμμετέχοντες με κάθε πρόσφορο μέσο. Οι
ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκέπτονται τακτικά την ιστοσελίδα της
Avon και να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές ή νεότερα σχετικά με το
διαγωνισμό. Αν για κάποιο λόγο κάποιο δώρο δεν καταστεί διαθέσιμο, θα
αντικαθίσταται με κάποιο άλλο εφάμιλλης αξίας. Η συμμετοχή στο
διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.
Η συμμετοχή στην κλήρωση προϋποθέτει και συνεπάγεται την
ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παραπάνω όρων και
προϋποθέσεων, καθώς και της Πολιτικής Ασφαλείας και Απορρήτου της
Avon.

