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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

«REVOIL ALIAGAS, ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΜΕΓΑΛΑ ΔΩΡΑ» 

 

Η ελληνική εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών ΡΕΒΟΙΛ Α.Ε.Ε.Π. (εφεξής 

καλουμένης  ως «ΡΕΒΟΙΛ» ή/και «Διοργανώτρια εταιρεία») διοργανώνει διαγωνισμό 

με τίτλο «REVOIL ALIAGAS – ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΜΕΓΑΛΑ ΔΩΡΑ» 

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο 

καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό και της διαδικασίας ανάδειξης 

των νικητών του Διαγωνισμού. 

Οι παρόντες όροι θα βρίσκονται αναρτημένοι στον επίσημο διαδικτυακό ιστότοπο 

(website) της ΡΕΒΟΙΛ: ήτοι στο (α) www.revoil.gr και στην επίσημη σελίδα της 

ΡΕΒΟΙΛ στο facebook, ήτοι στην (β) https://el-gr.facebook.com/revoil/  καθώς και 

στον επίσημο διαδικτυακό ιστότοπο (website) της ΑΛΙΑΓΑΣ ΑΕ, ήτοι στον (γ) 

www.aliagas.eu, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του Διαγωνισμού, όπως αυτή ορίζεται 

κατωτέρω. 

Η ΡΕΒΟΙΛ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, 

κατά την απόλυτη κρίση της, να ανακαλέσει, παρατείνει ή να μειώνει τη διάρκεια του 

Διαγωνισμού, να αλλάζει τα Δώρα καθώς και τον αριθμό αυτών, με αντίστοιχη 

τροποποίηση του αριθμού των τελικών νικητών, καθώς και να ακυρώσει το 

Διαγωνισμό. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα ισχύει και θα είναι δεσμευτική για κάθε 

συμμετέχοντα από τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στις ως άνω (α’), (β’) 

και (γ’) σελίδες της ΡΕΒΟΙΛ και της ΑΛΙΑΓΑΣ ΑΕ. Η ΡΕΒΟΙΛ δεν αναλαμβάνει 

οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση ή εκ της 

ακύρωσης του Διαγωνισμού. 

 

ΟΡΟΙ: 

 

1. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα από την 19/7/2018 και 

ώρα 06:00:00 έως την 30/07/2018 και ώρα 18:00:00 (εφεξής η «Ισχύς του 

Διαγωνισμού»). 

 

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του, έχουν 

όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, ηλικίας 18 ετών και άνω, κατά το χρόνο 

συμμετοχής στο Διαγωνισμό, που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.  

 

3. Εξαιρούνται της συμμετοχής οι εργαζόμενοι στην εταιρεία ΡΕΒΟΙΛ και στην 

εταιρεία «ΑΛΙΑΓΑΣ Α.Ε.» καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς α’ και β’ βαθμού 

αυτών. 

 

4. Οι συμμετέχοντες δε δηλώνουν και εγγυώνται ρητά ότι έχουν λάβει γνώση και 

έχουν αποδεχθεί πλήρως, ρητά και ανεπιφύλακτα τους όρους εγγραφής του 

διαγωνισμού «REVOIL ALIAGAS – ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΜΕΓΑΛΑ ΔΩΡΑ» και 

των αναφερόμενων ως άνω διαδικτυακών ιστοτόπων της ΡΕΒΟΙΛ και της 

http://www.revoil.gr/
https://el-gr.facebook.com/revoil/
http://www.aliagas.eu/
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«ΑΛΙΑΓΑΣ ΑΕ» και συνακόλουθα παραιτούνται κάθε αξίωσής τους έναντι της 

ΡΕΒΟΙΛ και της «ΑΛΙΑΓΑΣ ΑΕ». Εξυπακούεται, δε, ότι η REVOIL και η 

ΑΛΙΑΓΑΣ ΑΕ δεν φέρουν οιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση τυχόν βλάβης που θα 

προκύψει στη σελίδα της ΡΕΒΟΙΛ και της ΑΛΙΑΓΑΣ ΑΕ με αποτέλεσμα τυχόν 

προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού. 

 

5. Για την έγκυρη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να 

αγοράσει καύσιμα τουλάχιστον αξίας είκοσι ευρώ (20,00 €) ανά αγορά καυσίμων, 

κατά τη διάρκεια ισχύος του Διαγωνισμού, ως ανωτέρω ορίζεται, στα πρατήρια που 

λειτουργεί και εκμεταλλεύεται η  Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΙΑΓΑΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» 

και διακριτικό τίτλο «ΑΛΙΑΓΑΣ ΑΕ», και συγκεκριμένα στα κάτωθι πρατήρια:  (1) 

στα Τρίκαλα, επί της οδού Καλαμπάκας αρ. 104, (2) στα Τρίκαλα, επί της οδού 

Πύλης αρ. 39, (3) στα Τρίκαλα, επί της οδού Πύλης αρ. 98. Εν συνεχεία, εφόσον 

επιθυμεί να συμμετάσχει στον παρόντα Διαγωνισμό, θα λάβει από τον υπάλληλο του 

οικείου πρατηρίου υγρών καυσίμων «ΑΛΙΑΓΑΣ ΑΕ» έναν λαχνό – κουπόνι, ο οποίος 

είναι μοναδικά αριθμημένος και ο οποίος αποτελείται από το στέλεχος και από το 

απόκομμα. Στο στέλεχος του λαχνού – κουπουνιού ο συμμετέχων θα συμπληρώνει τα 

κάτωθι στοιχεία του θέτοντας επί αυτού και την υπογραφή του και συγκεκριμένα: 

 

- Ονοματεπώνυμο 

-Τηλέφωνο επικοινωνίας 

-ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (e –mail) 

  

6. Η συμπλήρωση των άνω στοιχείων εκ μέρους του συμμετέχοντα και η θέση της 

υπογραφής του, σύμφωνα με τα ανωτέρω, συνιστά ρητή αποδοχή, συναίνεση και 

παροχή άδειας του συμμετέχοντος χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών του 

στοιχείων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα  οποία γνωστοποιεί ο ίδιος για 

το σκοπό της συμμετοχής του στο Διαγωνισμό, από την ΡΕΒΟΙΛ και από την 

ΑΛΙΑΓΑΣ ΑΕ, για τους σκοπούς του διαγωνισμού, στα πλαίσια πάντοτε της 

ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, ως εκάστοτε ισχύει, και ιδίως για τις ανάγκες διεξαγωγής και 

δημοσιότητας του Διαγωνισμού καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας 

σχετικά με το Διαγωνισμό και εν γένει τη δραστηριότητα και δράσεις της ΡΕΒΟΙΛ. 

Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή προβολής 

αντιρρήσεων σχετικά με τα στοιχεία που τους αφορούν αποστέλλοντας σχετικό 

έγγραφο και αιτιολογημένο μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

customercare@revoil.gr. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες δίδουν ρητώς την συγκατάθεσή 

τους προς τη ΡΕΒΟΙΛ όπως επεξεργαστεί ή/ και διαβιβάσει τα ανωτέρω στοιχεία 

αποκλειστικά και μόνο σε πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ 

εντολή και για λογαριασμό της ΡΕΒΟΙΛ, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη των 

νικητών του Διαγωνισμού και στην απόδοση των Δώρων σε αυτούς. Τα δεδομένα θα 

τηρηθούν μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την 

πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

2472/1997. 
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7. Το στέλεχος του ως άνω κουπονιού, το οποίο θα αντιπροσωπεύει τη συμμετοχή 

του στην κλήρωση της επόμενης ημέρας από την ημέρα αγοράς καυσίμων, καθώς και 

στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει την 30
η
.7.2018, θα τοποθετείται σε ειδική κάλπη, η 

οποία βρίσκεται, στον χώρο του πρατηρίου [μία (1) κάλπη ανά πρατήριο, ήτοι 

συνολικά τρεις (3) κάλπες]. Το απόκομμα του λαχνού – κουπουνιού θα παραμένει 

στη νομή και κατοχή του συμμετέχοντα και θα αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο για τη 

συμμετοχή του στις κάτωθι αναφερόμενες κληρώσεις. Ο κάθε συμμετέχων έχει το 

δικαίωμα να λάβει μέρος στις ημερήσιες κληρώσεις καθώς και στη μεγάλη κλήρωση 

παραπάνω από μία φορές, αρκεί να προβαίνει κάθε φορά σε αγορά καυσίμων από τα 

ως άνω πρατήρια αξίας τουλάχιστον  είκοσι ευρώ (20,00 €) ανά αγορά καυσίμων. 

 

8. Οι ως άνω δωροεπιταγές καυσίμων θα είναι μοναδικές και θα αναγράφεται 

στο σώμα αυτών ένας μοναδικός αριθμός - κωδικός. Θα χρησιμοποιούνται άπαξ και 

θα εξαργυρώνονται μόνο με καύσιμα ΡΕΒΟΙΛ από τα πρατήρια της εταιρείας 

ΑΛΙΑΓΑΣ ΑΕ και δεν θα δύναται να εξαργυρώνονται με χρήματα, ή καθ΄ 

οποιονδήποτε άλλο τρόπο (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: με υγρά καύσιμα, 

λιπαντικά, προϊόντα για το αυτοκίνητο, λοιπά προϊόντα, προϊόντα προσφορών κ.α.). 

 

9. Συνολικά θα διεξαχθούν δέκα (10) ημερήσιες κληρώσεις και μία (1) μεγάλη, ήτοι 

συνολικά έντεκα (11) κληρώσεις ως εξής: 

 

 

 (Α) 10 Ημερήσιες κληρώσεις  

 

10. Κάθε ημέρα και για δέκα (10) ημέρες, από την 19η/7/2018 έως την 

28η/7/2018, και συγκεκριμένα από την ώρα 06:00:00 π.μ. έως και την ώρα 23:59:59 

μ.μ., θα συγκεντρώνονται  λαχνοί – κουπόνια στις τρεις (3) εγκατεστημένες κάλπες 

στα ως άνω πρατήρια.  Κάθε ημέρα από την 20η/7/2018 έως την 29η/7/2018  

συγκεκριμένα την ώρα 16:00 μ.μ. οι συγκεντρωθέντες λαχνοί – κουπόνια της 

προηγούμενης ημέρας θα μεταφέρονται στην κεντρική κληρωτίδα που θα βρίσκεται 

στο πρατήριο της εταιρείας «ΑΛΙΑΓΑΣ ΑΕ» στα Τρίκαλα, επί της οδού Καλαμπάκας 

αρ. 104, όπου θα διεξάγεται δημόσια στο χώρο του πρατηρίου η ημερήσια κλήρωση  

με το άνοιγμα της κάλπης ενώπιον του Συμβολαιογράφου και του κοινού (εφόσον το 

επιθυμεί).  Κάθε ημερήσια κλήρωση θα αναδεικνύει δέκα (10) νικητές συν πέντε (5) 

επιλαχόντες. Οι δέκα (10) νικητές θα κερδίζουν από μία δωροεπιταγή καυσίμων αξίας 

είκοσι (20,00 €) Ευρώ, εκάστη με δυνατότητα εφοδιασμού από τα τρία (3) πρατήρια 

της εταιρείας ΑΛΙΑΓΑΣ ΑΕ, ήτοι από τα κάτωθι πρατήρια: (1) στα Τρίκαλα, επί της 

οδού Καλαμπάκας αρ. 104, (2) στα Τρίκαλα, επί της οδού Πύλης αρ. 39, (3) στα 

Τρίκαλα, επί της οδού Πύλης αρ. 98. 

 

 

 (Β) Μεγάλη Κλήρωση της 30
ης

 Ιουλίου 2018 

 

11. Αμέσως μετά τη διεξαγωγή της ημερήσιας κλήρωσης της 29
ης

 Ιουλίου 2018 

σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα διεξαχθεί η μεγάλη κλήρωση της 30ης Ιουλίου 2018, με 

συμμετέχοντες όλους τους συμμετέχοντες των δέκα (10) προγενέστερων κληρώσεων. 
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Το άνοιγμα της μεγάλης κάλπης θα διεξαχθεί δημόσια στο χώρο του πρατηρίου 

υγρών καυσίμων που βρίσκεται στα Τρίκαλα, επί της οδού Καλαμπάκας αρ. 104 

πρατηρίου υγρών καυσίμων της εταιρείας ΑΛΙΑΓΑΣ Α.Ε. παρουσία 

συμβολαιογράφου και του καταναλωτικού κοινού (εφόσον το επιθυμεί) και θα 

αναδειχθεί ένας (1) νικητής συν τρεις (3) επιλαχόντες. Ο νικητής θα κερδίσει ένα 

διήμερο ταξίδι για δύο (2) άτομα σε θερινό τουριστικό προορισμό, το οποίο θα έχει 

τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που θα 

γνωστοποιήσει σε αυτόν η ΡΕΒΟΙΛ. 

 

12. Επιπλέον έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός της 

ισχύος του Διαγωνισμού, όπως αυτή καθορίζεται ανωτέρω, και εφόσον τα δοθέντα 

στοιχεία είναι νόμιμα και έγκυρα και δεν είναι άσχετα με τους όρους του 

Διαγωνισμού και επιπλέον εφόσον δεν προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά 

ήθη ή δεν περιέχουν προσβλητικό περιεχόμενο της τιμής και της αξιοπρέπειας 

οιουδήποτε τρίτου, δεν περιέχουν περιεχόμενο εξυβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, 

που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή δημιουργούν διακρίσεις σε βάρος 

ατόμων λόγω φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, 

αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, ή αντίκεινται στις κείμενες 

διατάξεις ή προσβάλλουν την εικόνα και τη φήμη της ΡΕΒΟΙΛ ή  είναι με οιοδήποτε 

άλλο τρόπο άδικες, απρεπείς και αντίθετες στο νόμο και τα χρηστά ήθη.  

 

13. H ΡΕΒΟΙΛ δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη, ιδίως αστική ή ποινική, για τυχόν 

σχόλια των χρηστών στην ανωτέρω αναφερόμενη σελίδα που διατηρεί (η ΡΕΒΟΙΛ) 

στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Facebook, ούτε συναινούν σε αυτά ούτε υιοθετούν 

και ούτε αποδέχονται αυτά.  

 

14. Η ΡΕΒΟΙΛ διατηρεί το δικαίωμα σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού να 

ακυρώσει οιαδήποτε συμμετοχή σε περίπτωση που αυτή δεν πληροί τους όρους 

συμμετοχής και εντεύθεν παραβιάζει αυτούς. 

 

15. Τα ονόματα των νικητών θα αναρτώνται ημερησίως μετά το τέλος της 

διεξαγωγής εκάστης εκ των ως άνω κληρώσεων ως εξής: στον επίσημο ιστότοπο 

(website) της εταιρείας ΡΕΒΟΙΛ: (α) www.revoil.gr και στη ιστοσελίδα της ΡΕΒΟΙΛ 

στο facebook, ήτοι στο (β) https://el-gr.facebook.com/revoil/  καθώς και στην 

ιστοσελίδα της ΑΛΙΑΓΑΣ ΑΕ ήτοι στο (γ) www.aliagas.eu. Κατόπιν αυτών των 

ανακοινώσεων εντεταλμένος υπάλληλος της εταιρείας ΑΛΙΑΓΑΣ ΑΕ θα επικοινωνεί 

με τους εκάστοτε νικητές τηλεφωνικά προκειμένου να τους ενημερώσει για την 

διαδικασία αποστολής - παραλαβής των δώρων σύμφωνα με τα ανωτέρω. Με την 

αποστολή των δώρων στο νικητή η ΡΕΒΟΙΛ και η ΑΛΙΑΓΑΣ ΑΕ, απαλλάσσονται 

οιασδήποτε ευθύνης. Η αναπαραγωγή και αλλοίωση της δωροεπιταγής είναι 

παράνομη και την καθιστά αυτοδικαίως άκυρη και εκτός συναλλαγής.  

 

16. Για την αποδοχή  δε των δωροεπιταγών αξίας εκάστης 20,00 € απαραίτητη 

είναι η υπογραφή δήλωσης αποδοχής του δώρου κατά την παραλαβή του από 

εντεταλμένο υπάλληλο της ΑΛΙΑΓΑΣ ΑΕ στο πρατήριο που βρίσκεται στα Τρίκαλα, 

επί της οδού Καλαμπάκας αρ. 104, υποχρεουμένου του νικητή να επιδείξει το 

http://www.revoil.gr/
https://el-gr.facebook.com/revoil/
http://www.aliagas.eu/
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απόκομμα του λαχνού – κουπουνιού και την αστυνομική του ταυτότητα ή παν άλλο 

δημόσιο έγγραφο προς απόδειξη των στοιχείων του. Σε περίπτωση αδυναμίας 

παράδοσης σε αυτόν του δώρου ή/και σε περίπτωση μη παραλαβής αυτού, για 

οιοδήποτε λόγο και αιτία, η ΑΛΙΑΓΑΣ ΑΕ και η ΡΕΒΟΙΛ απαλλάσσονται από κάθε 

σχετική ευθύνη. Στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους 

τυχερούς νικητές και δεν εντοπιστούν για οποιοδήποτε λόγο και αιτία οι τυχεροί 

νικητές ή δεν προσέλθουν να παραλάβουν το δώρο τους, σύμφωνα με την ως άνω 

διαδικασία εντός αποκλειστικής προθεσμίας, ήτοι μέχρι τις 18.00 μ.μ. της επόμενης 

ημέρας μετά την διεξαγωγή της ημερήσιας κλήρωσης αρμόδιος εντεταλμένος 

υπάλληλος της ΑΛΙΑΓΑΣ ΑΕ θα επικοινωνεί με τους εκάστοτε επιλαχόντες και 

έπειτα θα ακολουθείται η ως άνω διαδικασία.  Σε περίπτωση δε που δεν εντοπιστούν 

και οι ως άνω επιλαχόντες η ΡΕΒΟΙΛ και η ΑΛΙΑΓΑΣ ΑΕ απαλλάσσονται από κάθε 

σχετική ευθύνη.  

  

 

17. Ο νικητής του ταξιδιού θα ενημερωθεί σχετικά με μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου που θα αποσταλεί σε αυτόν στην δηλωθείσα από τον ίδιο σύμφωνα με 

τα ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση καθώς και τηλεφωνικά από εντεταλμένο προς 

τούτο αρμόδιο υπάλληλο της εταιρείας «ΑΛΙΑΓΑΣ Α.Ε.». Για την επιβεβαίωση δε 

της αποδοχής εκ μέρους του νικητή του εν λόγω δώρου απαραίτητη είναι η αποστολή 

απαντητικού μηνύματος-δήλωσης αποδοχής απαντώντας σχετικά στο μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα αποσταλεί σε αυτόν, ως ανωτέρω αναφέρεται, 

εντός της ιδίας ως άνω αποκλειστικής προθεσμίας, ή/και η υπογραφή δήλωσης 

αποδοχής σε ένα εκ των συμμετεχόντων πρατηρίων υγρών καυσίμων εντός της ιδίας 

ως άνω προθεσμίας από την ειδοποίησή του. Σε περίπτωση δε που ζητηθεί ο νικητής 

υποχρεούται να επιδείξει την αστυνομική του ταυτότητα ή παν άλλο δημόσιο 

έγγραφο προς απόδειξη των στοιχείων του. Σε περίπτωση αδυναμίας παράδοσης σε 

αυτόν του δώρου ή/και μη παραλαβής αυτού, για οιοδήποτε λόγο και αιτία, η 

ΡΕΒΟΙΛ απαλλάσσεται από κάθε σχετική ευθύνη. Σε αυτή δε την περίπτωση 

εντεταλμένος υπάλληλος της ΡΕΒΟΙΛ ή/και της ΑΛΙΑΓΑΣ Α.Ε. θα επικοινωνεί με 

τους τρεις (3) ανακηρυχθέντες επιλαχόντες όπως έχουν ανακηρυχθεί κατά την μεγάλη 

κλήρωση.   

 

18. Η εξαργύρωση εκάστης δωροεπιταγής δύναται να πραγματοποιηθεί μέχρι την 

31
η
.8.2018. Σε περίπτωση προβλήματος στην εξαργύρωση του μοναδικού κωδικού 

της δωροεπιταγής καυσίμων παρακαλώ καλέστε άμεσα στο 2431085350 (κεντρικά 

γραφεία ΑΛΙΑΓΑΣ ΑΕ).  

 

19. Μετά την εκπνοή της ισχύος του Διαγωνισμού και της διανομής των δώρων  

κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της ΡΕΒΟΙΛ και της ΑΛΙΑΓΑΣ ΑΕ 

παύει να υφίσταται. Η ΡΕΒΟΙΛ και η ΑΛΙΑΓΑΣ ΑΕ δεν θα υπέχουν ούτε θα 

αναλάβουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων. 

 

20. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται ότι ο συμμετέχων 

έλαβε γνώση και αποδέχτηκε ανεπιφύλακτα, στο σύνολό τους, τους όρους του 

Διαγωνισμού, οι οποίοι όλοι είναι ουσιώδεις, και ως εκ τούτου δηλώνει ρητά και 
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ανεπιφύλακτα ότι παραιτείται κάθε αξίωσής του έναντι της REVOIL και της 

ΑΛΙΑΓΑΣ ΑΕ.  

 

21. Οι νικητές δεν δικαιούνται να εγείρουν καμιά αξίωση κατά της ΡΕΒΟΙΛ και 

της ΑΛΙΑΓΑΣ ΑΕ λόγω της χρήσης του ονόματος των κατά την διάρκεια που 

διαγωνίζονται για διαφημιστικούς σκοπούς. 

 

22. Η ΡΕΒΟΙΛ και η ΑΛΙΑΓΑΣ ΑΕ, δεν ευθύνονται σε περίπτωση απώλειας ή 

κλοπής της δωροεπιταγής καυσίμων από τον κάτοχο, και κατά συνέπεια δεν 

αντικαθίσταται ούτε ακυρώνεται για οιονδήποτε λόγο. Σε περίπτωση δε απώλειας ή 

κλοπής των δωροεπιταγών καυσίμων ο εκάστοτε νικητής οφείλει να ενημερώσει την 

ΑΛΙΑΓΑΣ ΑΕ εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, μέσω 

αποστολής σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

της εταιρείας lm@aliagas.eu. 

 

23. Η ΡΕΒΟΙΛ και η ΑΛΙΑΓΑΣ ΑΕ δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική 

σε περίπτωση τυχόν προσβολής δικαιώματος οιουδήποτε συμμετέχοντος 

απορρέοντος και προστατεύοντος βάσει της κείμενης νομοθεσίας για τα προσωπικά 

δεδομένα.  

 

24. Ομοίως, δε, ουδεμία ευθύνη βαρύνουν την ΡΕΒΟΙΛ και την ΑΛΙΑΓΑΣ ΑΕ 

για οιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκληθεί σε οιοδήποτε νικητή άμεσα ή έμμεσα 

σχετιζόμενη με το απονεμόμενο δώρο ή και κάθε άλλη αιτία. Ιδία, δε, ο κάθε νικητής 

καθίσταται αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε τέτοια τυχόν βλάβη ή ζημία υποστεί, 

παραιτούμενος από τούδε ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε αξίωσή του έναντι της 

ΡΕΒΟΙΛ και της ΑΛΙΑΓΑΣ ΑΕ.  

 

25. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την 

εφαρμογή των παρόντων Αναλυτικών Όρων θα επιλύεται από τριμελή επιτροπή της 

αποκλειστικής επιλογής της ΡΕΒΟΙΛ σε συνεργασία με την ΑΛΙΑΓΑΣ ΑΕ. Η κρίση 

της Επιτροπής στις περιπτώσεις αυτές είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες. Σε 

κάθε περίπτωση, αρμόδια Δικαστήρια για κάθε τυχόν διαφορά ανακύψει και 

σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό ορίζονται τα Δικαστήρια των 

Αθηνών. 

 

 


