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 live εκπομπών του Mad Radio
106,2 FM και της εκπομπής Mad Men Show ,όλα τα Σάββατα του Νοεμβρίου (7-14-21-28) 12:00-14:00 θα
διαθέσει στους πελάτες του Εμπορικού Κέντρου RIVER WEST συνολικά 93 δώρα και δωροεπιταγές για τα
παρακάτω Καταστήματα του RIVER WEST

4 Δωροεπιταγές –Γεύματα για 2 άτομα
4 Δωροεπιταγές 20€
3 Δωροεπιταγές
8 Δωροκουπόνια περιποιήσης
4 εκπτωτικά -25%
8 κοσμήματα
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PALMIE BISTRO
PRENATAL
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ
ΤΕΟ
ΜΑNGO
JOOLS
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BODYTALK
4 δωροεπιταγές 20€
EDWARD JEANS
2 Δωροεπιταγές 50€
SANDY’S
5 ζευγάρια μπαλαρίνες
BENETTON
4 Δωροπεπιταγές 20€
Women’secret
4 Δωροεπιταγές 20€
CELESTINO
4 Δωροεπιταγές 30€
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΧΑΙΜΑΛΑΣ 4 Δωροεπιταγές 20€
Ojo sunglassies
4 ζευγάρια γυαλιά ηλίου
Κokkoris Optics
2 ζευγάρια γυαλιά ηλίου
OCTOPUS
4 Δώρα
ISTORM
10 θήκες smartphone
Nakas books bazaar
4 τόμοι βιβλίων
Lelli Kelly
3 Kοριτσίστικες τσάντες
La bijouagie
4 χειροποίητα μπιζού
So cute
2 Δωροπεπιταγές 20€

Οι όροι συμμετοχής κατά την διάρκεια του Προγράμματος θα είναι ανηρτημένοι στην ιστοσελίδα του
ο
Εμπορικού Κέντρου www.riverwest.gr , στο Facebook και στην Νησίδα (stage) στο 1 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, θα πρέπει σε κάθε
περίπτωση να μπορούν οι συμμετέχοντες να αποδείξουν την ορθότητα των στοιχείων τους με την επίδειξη
της αστυνομικής ταυτότητας.Οι ανήλικοι θα πρέπει να συνοδεύονται από τον κηδεμόνα του.
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. Οι εργαζόμενοι στις εταιρείες
SKYMAR & SEITANIDIS SΕCURITY καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού.Επιπλέον εξαιρούνται
οι εργαζόμενοι της εταιρείας ΑΚΟΗ Α.Ε καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
Η διάρκεια του Προγράμματος ορίζεται από 7 Νοεμβρίου 2015 έως 28 Νοεμβρίου 2015 (εφεξής η
“Διάρκεια”).
Διαδικασία συμμετοχής στην ενέργεια
Για να συμμετάσχει στην ενέργεια κάποιος θα πρέπει να λάβει μέρος σε δοκιμασίες όπως χορός-τραγούδιpost στα social media- να φέρουν ή να φορούν κάτι συγκεκριμένο ή να απαντήσουν σε μία ερώτηση που θα
οριστούν από την KIFISSOS MALL & την ΑΚΟΗ Α.Ε κατά τη διάρκεια των 4 live εκπομπών Μad Men
Show.Οι νικητές υποχρεούνται να δώσουν τα στοιχεία τους σε εκπρόσωπο της KIFISSOS MALL μετά την
επιτυχία στη δοκιμασίας (ονοματεπώνυμο , τηλέφωνο, Α.Δ.Τ. , email, περιοχή ) ο οποίος είναι ο μόνος

εξουσιοδοτημένος να παραδώσει την δωροεπιταγή ή voucher παραλαβής του δώρου από τον ίδιο για το
εκάστοτε κατάστημα .Η υπογραφή και η σφραγίδα του εκπροσώπου της KIFISSOS MALL είναι απαραίτητη.
Στην περίπτωση που δεν προσέλθει κάποιος σε μια δοκιμασία εντός των 2 ωρών, τα δώρα θα μεταφέρονται
για τα επόμενα live.Για το τελευταίο live στην περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί κάποια δοκιμασία θα
πραγματοποιηθεί διαγωνισμός στο facebook του RIVER WEST.Σε περίπτωση απώλειας της δωροεπιταγής
ο μόνος αρμόδιος να επιβεβαιώσει τα στοιχεία του νικητή είναι εκπρόσωπος της KIFISSOS MALL που θα
διαφυλάσσει τη λίστα με τα προσωπικά στοιχεία των νικητών.
Οι δωροεπιταγές δεν ανταλλάσσονται με χρήματα.Οι δωροεπιταγές και τα δώρα που θα διατεθούν στους
πελάτες του Εμπορικού Κέντρου RIVER WEST είναι 93.
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 πληρεί
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 (93 δώρα– δωροεπιταγές ).

