Όροι και προϋποθέσεις
Οι παρόντες Όροι και προϋποθέσεις ισχύουν μεταξύ υμών και της Διοργανώτριας Εταιρείας
και θα υπερισχύουν σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης ή διαφοράς με άλλες
επικοινωνίες, όπως διαφημιστικό υλικό ή υλικό προώθησης. Οι οδηγίες
συμμετοχής/διεκδίκησης του δώρου είναι τμήμα των Όρων και των προϋποθέσεων και,
λαμβάνοντας μέρος σε αυτήν την Προωθητική ενέργεια, όλοι οι συμμετέχοντες θα
θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί και ότι συμφωνούν να δεσμεύονται από τους Όρους και τις
προϋποθέσεις. Κρατήστε ένα αντίγραφο για δική σας ενημέρωση.
Προϋποθέσεις συμμετοχής
Η παρούσα Προωθητική ενέργεια της Energizer® απευθύνεται σε όλους τους κατοίκους της
Ελλάδας, ηλικίας 18 ετών και άνω, με εξαίρεση τους εργαζόμενους της Διοργανώτριας
Εταιρείας και του Διαχειριστή, τις συνδεδεμένες εταιρείες ή τους αντιπροσώπους αυτού,
τα μέλη των άμεσων οικογενειών αυτών των εργαζομένων και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο
συνδέεται με αυτήν την Προωθητική ενέργεια. Η Energizer δεν θα φέρει καμία ευθύνη για
οποιαδήποτε συμμετοχή ατόμων ηλικίας κάτω των 18 ετών.
1. Απαιτείται αγορά και είναι απαραίτητη η πρόσβαση στο διαδίκτυο. Δεν απαιτείται
λογαριασμός στη Hotels.com για τη διεκδίκηση του δώρου. Μπορεί να ζητηθεί από
τους συμμετέχοντες να μεταφορτώσουν την απόδειξή τους ή να την προσκομίσουν
στη Διοργανώτρια Εταιρεία κατόπιν αιτήματος ως αποδεικτικό αγοράς.
2. Περίοδος Προωθητικής ενέργειας: Η Προωθητική ενέργεια πραγματοποιείται από
1η Οκτωβρίου 2020 στις 00:01 Θερινή Ώρα Ανατολικής Ευρώπης έως 31 Ιανουαρίου
2021 στις 23:59 Ώρα Ανατολικής Ευρώπης.
3. Οδηγίες συμμετοχής: Η παρούσα Προωθητική ενέργεια ισχύει αποκλειστικά για
πελάτες που:
• αγοράζουν μια συσκευασία Energizer®: μπαταρίες, φορτιστές μπαταρίας ή
φακούς εντός της Περιόδου της Προωθητικής ενέργειας
• μεταβαίνουν στη διεύθυνση www.energizerholidays.com (τον «ιστότοπο της
Προωθητικής ενέργειας της Energizer»), πληκτρολογούν το ονοματεπώνυμό
τους, τη διεύθυνση email τους και τον γραμμωτό κώδικα - barcode από τη
συσκευασία και, εφόσον ζητηθεί, μεταφορτώνουν μια φωτογραφία της
απόδειξη στην οποία εμφανίζεται σαφώς η αγορά ενός προϊόντος που εμπίπτει
στους όρους της Προωθητικής ενέργειας
• Οι πελάτες θα λάβουν ένα email στη διεύθυνση που δήλωσαν, με το οποίο θα
τους ζητείται να επαληθεύσουν το email τους κάνοντας κλικ σε έναν σύνδεσμο
• Μόλις ολοκληρωθεί η επαλήθευση, οι πελάτες θα λάβουν ένα email με έναν
μοναδικό κωδικό και τον σύνδεσμο / τη διεύθυνση URL της Hotels.com για
αυτήν την Προωθητική ενέργεια.
• Κάνουν κλικ στον σύνδεσμο της Hotels.com που αναφέρεται στο email, για να
λάβουν το δώρο τους.

4. Η αγορά αδειοδοτημένων προϊόντων Energizer® δεν παρέχει το δικαίωμα
συμμετοχής στην Προωθητική ενέργεια. Στα εν λόγω προϊόντα περιλαμβάνονται
μπαταρίες αυτοκινήτων/σκαφών, φορτιστές USB και power bank.
5. Όλες οι συμμετοχές στο πλαίσιο της Προωθητικής ενέργειας που λαμβάνονται μετά
την Καταληκτική ημερομηνία ακυρώνονται αυτομάτως.
6. Το δώρο: Όλοι οι πελάτες που ακολουθούν σωστά τις οδηγίες συμμετοχής θα
λάβουν έναν μοναδικό κωδικό έκπτωσης 10% για την επόμενη κράτηση
καταλύματος που θα πραγματοποιήσουν μέσω της Hotels.com. Η έκπτωση δεν θα
περιλαμβάνει τυχόν φόρους ή τέλη.
7. Επιτρέπεται μόνο 1 συμμετοχή ανά προϊόν που αγοράζεται, με μέγιστο αριθμό 3
αιτήσεων για κωδικό έκπτωσης στον ιστότοπο της Προωθητικής ενέργειας της
Energizer ημερησίως.
8. Επιπρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με το δώρο:
α. Η έκπτωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για κράτηση καταλύματος και
ισχύει μόνο για το πρώτο δωμάτιο οποιασδήποτε κράτησης.
β. Η πλήρης αποπληρωμή του ποσού για ολόκληρη την κράτηση θα πρέπει να
γίνει προκαταβολικά, online, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί η έκπτωση.
γ. Η έκπτωση θα ισχύει μόνο για κρατήσεις για διαμονή μίας έως 28
διανυκτερεύσεων. Για τυχόν επιπρόσθετες διανυκτερεύσεις πέραν των πρώτων
28 δεν θα παρέχεται η έκπτωση.
δ. Η έκπτωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλες προσφορές
που το επιτρέπουν, αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί παράλληλα με το
πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Hotels.com.
ε. Οι κωδικοί θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν έως 31 Αυγούστου 2021 στις
23.59 GMT.
στ. Οι κωδικοί θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για κράτηση για διαμονή που θα
πραγματοποιηθεί πριν τις 31 Αυγούστου 2022.
ζ. Οι κωδικοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μία φορά. Δεν προβλέπεται
επιστροφή χρημάτων ή επανενεργοποίηση των κωδικών, ακόμη και σε
περίπτωση ακύρωσης μιας κράτησης.
η. Δεν είναι δυνατή η εξαργύρωση της προσφοράς σε μετρητά ή οποιαδήποτε
άλλη εναλλακτική.
θ. Σε περίπτωση προβλημάτων, επικοινωνήστε με τον ιστότοπο
https://el.hotels.com/page/faqs-legacy/?pos=HCOM_GR&locale=el_GR. Ισχύουν
όλοι οι τυπικοί Όροι και Προϋποθέσεις της Hotels.com, οι οποίοι είναι
διαθέσιμοι στον ιστότοπο:
https://el.hotels.com/booking/coupon_terms_conditions.html?couponName=c..
Dpaw5mRGgWM4YqiPtGUVfQ..
ι. Η ενότητα «Συχνές ερωτήσεις» της Hotels.com είναι διαθέσιμη εδώ:
https://el.hotels.com/page/faqs-legacy/?pos=HCOM_GR&locale=el_GR
κ. Η προσφορά δεν μπορεί να παραταθεί.

9. Η Διοργανώτρια Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά στοιχεία που θα μας
παρέχουν οι πελάτες για τη διαχείριση της Προωθητικής ενέργειας, για
ενημερώσεις μέσω email κατά τη διάρκεια της Προωθητικής ενέργειας και με
οποιονδήποτε άλλο τρόπο σε σχέση με τη συμμετοχή των πελατών στην
Προωθητική ενέργεια ή τη χρήση του ιστότοπου της Προωθητικής ενέργειας της
Energizer από τους πελάτες. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν θα χρησιμοποιήσει τα
παρεχόμενα προσωπικά στοιχεία σε σχέση με οποιαδήποτε δραστηριότητα
προώθησης, εκτός εάν η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει λάβει τη συναίνεση του
πελάτη. Κάντε κλικ για να δείτε την πολιτική απορρήτου μας εδώ, για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης και κοινοποίησης των προσωπικών
στοιχείων των πελατών από τη Διοργανώτρια Εταιρεία:
https://energizergrouplegal.com/notice_el-GR.html
10. Ο χειρισμός των στοιχείων που δηλώνετε στη Hotels.com, εφόσον δημιουργήσετε
λογαριασμό, θα γίνεται σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου της Hotels.com, η
οποία είναι διαθέσιμη εδώ:
https://el.hotels.com/customer_care/privacy.html?pos=HCOM_GR&locale=el_GR
11. Εάν ο πελάτης αντιμετωπίσει τυχόν προβλήματα κατά τη χρήση του ιστότοπου της
Προωθητικής ενέργειας της Energizer, μπορεί να επικοινωνήσει με την εξυπηρέτηση
πελατών στη διεύθυνση support@energizerholidays.com
Γενικά
12. Αποτελεί προϋπόθεση της Προωθητικής ενέργειας να συμφωνήσει ο συμμετέχων
να δεσμευτεί από αυτούς τους κανόνες και ιδιαίτερα να αποδεχθεί ότι οι
αποφάσεις της Διοργανώτριας Εταιρείας σε οποιαδήποτε ζητήματα που ενδέχεται
να προκύψουν από την Προωθητική ενέργεια ή σχετίζονται με αυτήν είναι
τελεσίδικες.
13. Τα δώρα δεν μεταβιβάζονται. Δεν παρέχονται εναλλακτικές έναντι του
προσφερόμενου δώρου. Σε περίπτωση απρόβλεπτων συνθηκών, η Διοργανώτρια
Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αντικατάστασης του δώρου με άλλο δώρο ίσης ή
μεγαλύτερης αξίας.
14. Οι συμμετοχές που υποβάλλονται μέσω εκπροσώπων και τρίτων μερών ή οι
συμμετοχές που δημιουργούνται αυτόματα από ηλεκτρονικό υπολογιστή ή οι
δυσανάγνωστες ή ελλιπείς συμμετοχές δεν θα γίνονται δεκτές.
15. Η Διοργανώτρια Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια, προκειμένου να
διασφαλίσει ότι ο ιστότοπος της Προωθητικής ενέργειας της Energizer λειτουργεί
κανονικά καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου της προωθητικής ενέργειας. Ωστόσο, η
Διοργανώτρια Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για συμμετοχές στην
Προωθητική ενέργεια που χάνονται ή καθυστερούν να παραδοθούν, ανεξαρτήτως
αιτίας, για παράδειγμα ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε αστοχίας εξοπλισμού,
τεχνικής δυσλειτουργίας, αστοχίας συστημάτων, δορυφόρου, δικτύου, διακομιστή,
υλικού ή λογισμικού ηλεκτρονικού υπολογιστή οποιουδήποτε είδους.

16. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να
ακυρώσει τη συμμετοχή οποιουδήποτε ατόμου που καταστρέφει ή επηρεάζει τη
διαχείριση, την ασφάλεια, την αμεροληψία, την ακεραιότητα ή τη δέουσα
διεξαγωγή της Προωθητικής ενέργειας.
17. Η παρούσα Προωθητική ενέργεια και οι παρόντες Όροι και προϋποθέσεις διέπονται
από το εθνικό Δίκαιο κάθε χώρας και οι συμμετέχοντες θα υπόκεινται στη
δικαιοδοσία των δικαστηρίων της χώρας κατοικίας τους.
18. Στον βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, η Διοργανώτρια Εταιρεία, οι
εκπρόσωποι ή οι διανομείς αυτής δεν θα φέρουν σε καμία περίπτωση καμία
ευθύνη αποζημίωσης των συμμετεχόντων ούτε θα αποδέχονται οποιαδήποτε
ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία, σωματική βλάβη ή περίπτωση θανάτου
που προκύπτει ως αποτέλεσμα λήψης του δώρου, παρά μόνο εφόσον προκαλείται
από αμέλεια της Διοργανώτριας Εταιρείας, των εκπροσώπων ή των διανομέων
αυτής ή των εργαζομένων τους. Τα θεσμοθετημένα δικαιώματά σας δεν
επηρεάζονται.
19. Σε περίπτωση συνθηκών που δεν εμπίπτουν στον εύλογο έλεγχο της Διοργανώτριας
Εταιρείας ή σε περίπτωση που οποιαδήποτε απάτη, οποιαδήποτε κατάχρηση ή/και
οποιοδήποτε σφάλμα (ανθρώπινο ή ηλεκτρονικού υπολογιστή) επηρεάσει την ορθή
λειτουργία αυτής της Προωθητικής ενέργειας ή την απονομή των δώρων, και μόνο
εφόσον οι συνθήκες το καταστήσουν αναπόφευκτο, η Διοργανώτρια Εταιρεία
διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την παρούσα Προωθητική
ενέργεια ή τους παρόντες Όρους και προϋποθέσεις, σε οποιοδήποτε στάδιο, αλλά
θα προσπαθήσει σε κάθε περίπτωση να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις για τους
συμμετέχοντες, προκειμένου να αποφευχθεί η αναίτια απογοήτευσή τους.
20. Μέσω της συμμετοχής τους στην Προωθητική ενέργεια, οι συμμετέχοντες
βεβαιώνουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και ότι μπορούν να
διεκδικήσουν το δώρο. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να
επαληθεύσει όλες τις συμμετοχές, ζητώντας, μεταξύ άλλων, στοιχεία που
αποδεικνύουν ότι οι συμμετέχοντες πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην
Προωθητική ενέργεια (τα οποία θα πρέπει να παρασχεθούν εντός 14 ημερών) και
να αρνηθεί την απονομή ενός δώρου ή να ακυρώσει την απονομή ενός δώρου ή/και
να αρνηθεί την περαιτέρω συμμετοχή στην Προωθητική ενέργεια και να αποκλείσει
τον συμμετέχοντα, σε περίπτωση που έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι έχει
υπάρξει αθέτηση των παρόντων Όρων και προϋποθέσεων ή οποιωνδήποτε οδηγιών
που συνιστούν τμήμα των απαιτήσεων συμμετοχής της παρούσας Προωθητικής
ενέργειας ή εφόσον ένας συμμετέχων απέκτησε αθέμιτο πλεονέκτημα κατά τη
συμμετοχή του στην Προωθητική ενέργεια ή κέρδισε χρησιμοποιώντας δόλια μέσα.
Η Διοργανώτρια Εταιρεία θα είναι ο τελικός διαιτητής σε οποιεσδήποτε αποφάσεις
και οι εν λόγω αποφάσεις θα είναι δεσμευτικές.
21. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις παρούσες διατάξεις θεωρηθεί παράνομη,
άκυρη ή ανεφάρμοστη, θα διαχωρίζεται και θα διαγράφεται από τους παρόντες

Όρους και προϋποθέσεις και οι υπόλοιπες διατάξεις θα διατηρούνται και θα
παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.
22. Οι παρόντες Όροι και προϋποθέσεις υπερισχύουν σε περίπτωση οποιασδήποτε
αντίφασης ή διαφοράς με άλλες επικοινωνίες, μεταξύ των οποίων διαφημιστικό
υλικό ή υλικό προώθησης.
23. ©2020 Energizer. Energizer and certain graphic designs are trademarks of Energizer
Brands, LLC and related subsidiaries. All other trademarks are trademarks of their
respective owners.

