
Όροι συμμετοχής στην ενέργεια 1 ΧΡΟΝΟΣ G APP μέσω της εφαρμογής G App 

Ιούνιος 2021 

 

 
Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (εφεξής η «ΓΕΡΜΑΝΟΣ » ή 
«Διοργανώτρια»), που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής (23ο χλμ. Αθηνών – Λαμίας. 
ΤΚ 14565), διοργανώνει προωθητική ενέργεια (εφεξής η «Ενέργεια») με διενέργεια 
κλήρωσης (εφεξής η «Κλήρωση») με την οργανωτική υποστήριξη της εταιρίας 
«ΝΙΟΜΠΙΟΥΜ ΛΑΜΠΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (περαιτέρω η «Warply» ή «Διαφημιστική») 
σύμφωνα με τους παρόντες όρους οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα  
https://warply.s3.amazonaws.com/applications/70de8f34a4eb4044bb5c47d63aabd9ac/
BIRTHDAY_GAPP_TERMS.pdf στην εφαρμογή G App (εφ εξής το «G App») κατά το 
χρονικό διάστημα από 25/06/2021 μέχρι και 24/07/2021. 
 
1) Η  ΓΕΡΜΑΝΟΣ, επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιεί μονομερώς τους 
παρόντες όρους ή και να παρατείνει τη διάρκεια της Ενέργειας, οποτεδήποτε.  
 
2) H τυχόν παράταση της διάρκειας της Ενέργειας, η ακύρωση,  ή η οιαδήποτε μεταβολή 
των παρόντων όρων θα πραγματοποιείται με ανακοίνωση στο G App  που θα αναρτηθεί 
πριν από την τροποποίηση ή μεταβολή και θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. 
Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια 
μεταβολή.  
 
3) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι νόμιμοι και μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας που έχουν 
συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι ικανοί για κάθε δικαιοπραξία. 
 
4) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  
Οι Συμμετέχοντες για να συμμετέχουν έγκυρα, θα πρέπει να κάνουν εγγραφή στο 
πρόγραμμα επιβράβευσης της ΓΕΡΜΑΝΟΣ μέσα από την εφαρμογή για κινητές 
συσκευές με την ονομασία «G Αpp» αφού ακολουθήσουν σωρευτικά τα παρακάτω 
βήματα: 
 
α) λάβει ενημέρωση από την ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ για τη δυνατότητα συμμετοχής τους στην 
Ενέργεια μέσω push notification στο κινητό τους τηλέφωνο ή tablet κατά το χρονικό 
διάστημα μέχρι και 24/07/2021, 
β) ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στην εφαρμογή G App στο κινητό ή tablet τους κατά 
το χρονικό διάστημα από  25/06/2021 μέχρι και 24/07/2021  
γ) προβούν σε αγορά προϊόντων από ένα κατάστημα ΓΕΡΜΑΝΟΣ και έχουν δώσει τον 
αριθμό που έχουν προσθέσει στην εφαρμογή για να λαμβάνουν πόντους ώστε να 
ενεργοποιηθεί το παιχνίδι μέσα σε 2 ώρες από την ολοκλήρωση της αγοράς τους ή έχουν 
κάνει αγορά από το germanos.gr και έχουν καταχωρήσει τον αριθμό που έχουν 

https://warply.s3.amazonaws.com/applications/70de8f34a4eb4044bb5c47d63aabd9ac/BIRTHDAY_GAPP_TERMS.pdf
https://warply.s3.amazonaws.com/applications/70de8f34a4eb4044bb5c47d63aabd9ac/BIRTHDAY_GAPP_TERMS.pdf


προσθέσει στην εφαρμογή για να λαμβάνουν πόντους κατά το χρονικό διάστημα από 
25/06/2021 μέχρι και 24/07/2021.  
Διευκρινίζεται ότι για να ενεργοποιηθεί το παιχνίδι με την αγορά των συμμετεχόντων από 
το germanos.gr, θα πρέπει να έχει εκδοθεί η απόδειξη λιανικής και ενδέχεται να υπάρξει  
καθυστέρηση έως και 2 ημέρες, για την ενεργοποίηση του παιχνιδιού. 
δ) ολοκληρώσει το παιχνίδι 1 ΧΡΟΝΟΣ G APP που είναι αναρτημένο στην ως άνω 
εφαρμογή. Το παιχνίδι είναι instant win και ο συμμετέχων ακολουθώντας τις οδηγίες (κάνε 
scratch & δες τι κερδίζεις) βλέπει αυτόματα το δώρο του. Ο συμμετέχων παράλληλα 
κερδίζει 1 συμμετοχή στην κλήρωση η οποία θα πραγματοποιηθεί μετά το πέρας της 
Ενέργειας.  
ε) Διευκρινίζεται ότι καθημερινά μπορούν να υπάρξουν έως και 365 νικητές. Η ανάδειξη 

των νικητών γίνεται με μηχανισμό με αλγόριθμο ο οποίος ανάλογα τις συμμετοχές ορίζει 

με πιθανότητες τους νικητές. 

 
 
Διευκρινίζεται ρητά ότι η συμμετοχή στην Ενέργεια προϋποθέτει απαραίτητα την αγορά 
προϊόντος/ντων  από ένα κατάστημα ΓΕΡΜΑΝΟΣ ή/και από το germanos.gr, όπως 
αναφέρεται άνω στο βήμα (γ) και κάθε συμμετέχων, έχει δικαίωμα τριών (3) συμμετοχών 
την εβδομάδα στην Ενέργεια μέσω 3 αγορών οποιασδήποτε αξίας σε € που θα 
πραγματοποιήσει ακολουθώντας αντίστοιχα το βήμα (γ).  
 
 
5) ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

 Η Ενέργεια θα διαρκέσει από τις 25/06/2021 μέχρι και 24/07/2021 

6) Οι Συμμετέχοντες μέσω του instant win παιχνιδιού θα κερδίσουν καθημερινά 365 

δώρα: 

(i) Τρεις (3) νικητές κερδίζουν κάθε μέρα από 1 προϊόν τεχνολογίας με τυχαία 

επιλογή/κατανομή από τα παρακάτω :  

(a) 10 PlayStation 5 Digital Edition 20398155 

(b) 10 iPhone 12 5G 64GB 20399687 

(c) 10 HUAWEI Tab MatePad T10 9.7'' 2GB/ 32GB Wi-Fi Μπλε Tablet  20397890 

(d) 10 XIAOMI Mi Watch 20402192 

(e) 20 Ασύρματα Ακουστικά HUAWEI FreeBuds 4i 20403581 

(f) 10 DJI RYZE Drone Tello Boost Combo 20377744 

(g) 10 Ενσύρματα Headphones PANASONIC RP-HF100M 20402712 

(h) 10 SAMSUNG Galaxy A32 Dual 5G 64GB Μαύρο Smartphone 20401818 

(ii) Ένας (1) νικητής κερδίζει κάθε μέρα 1 εκπτωτικό κουπόνι αξίας 50€ για την επόμενη 

αγορά του στον ΓΕΡΜΑΝΟ 

(iii) Ένας (1) νικητής κερδίζει κάθε μέρα 1 εκπτωτικό κουπόνι αξίας 20€ για την επόμενη 

αγορά του στον ΓΕΡΜΑΝΟ 



(iv) Ένας (1) νικητής κερδίζει κάθε μέρα 1 εκπτωτικό κουπόνι αξίας 10€ για την επόμενη 

αγορά του στον ΓΕΡΜΑΝΟ 

(v) Τριακόσιοι πενήντα εννέα (359) νικητές κερδίζουν κάθε μέρα από 1 εκπτωτικό κουπόνι 

αξίας 5€ για την επόμενη αγορά τους στον ΓΕΡΜΑΝΟ 

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες που θα λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό θα μπουν στην 

κλήρωση για να κερδίσουν:  

Πέντε (5) νικητές θα κερδίσουν δώρα αξίας 5.000€ ο καθένας για προϊόντα τεχνολογίας 

της αρέσκειας τους τα οποία μπορούν να επιλέξουν από ένα κατάστημα ΓΕΡΜΑΝΟΣ που 

επιθυμούν μέχρι τις 31/12/2021. Ο κάθε νικητής θα επιλέξει το κατάστημα στο οποίο 

επιθυμεί να εξαργυρώσει το δώρο του και να αποκτήσει δωρεάν προϊόντα αξίας 5.000€.    

 

Όσα από τα δώρα αποτελούν προϊόντα/αντικείμενα, αυτά επιλέχθηκαν βάσει των 

προδιαγραφών των κατασκευαστών και συνοδεύονται από την αντίστοιχη εγγύησή τους, 

εάν και εφόσον υπάρχει, και ουδεμία ευθύνη φέρει η ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η Διαφημιστική 

σχετικά με την ποιότητα, καταλληλόλητα και/ή τη χρήση αυτών. H ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η 

Διαφημιστική ευθύνονται αποκλειστικά και μόνο για οποιοδήποτε πραγματικό ή νομικό 

ελάττωμα των δώρων υπεύθυνη αποκλειστικά είναι η κατασκευάστρια εταιρεία ή ο 

νόμιμος αντιπρόσωπός της στην Ελλάδα.  

7) Tα δώρα της Ενέργειας είναι συγκεκριμένα, προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται, ούτε 

δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήματα σε 

οποιαδήποτε τιμή. 

8) Οι νικητές του instant win παιχνιδιού θα ενημερώνονται αυτόματα μέσα από την 

εφαρμογή για το δώρο που κέρδισαν.  

9) Οι νικητές του instant win παιχνιδιού θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος 

(mail) και μέσω τηλεφωνικής κλήσης (call) στον λογαριασμό & κινητό που έχουν δηλώσει 

και θα έχουν περιθώριο απάντησης / επιβεβαίωσης (acceptance) εντός πέντε (5) 

εργάσιμων ημερών. 

10) Οι νικητές του instant win παιχνιδιού υποχρεούνται να ανταποκριθούν στο άνω 

χρονικό πλαίσιο που έχει ορίσει η Διοργανώτρια εταιρεία. Σε διαφορετική περίπτωση, η 

Διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση για την απόδοση του Δώρου προς 

τον νικητή που δεν ανταποκρίθηκε εμπρόθεσμα.   

11) Η Κλήρωση, η οποία θα γίνει ηλεκτρονικά, για την εξασφάλιση τους τυχαίου και 

αδιάβλητου, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27 Ιουλίου, 12:00 μ.μ. στα γραφεία της 

“Warply” ήτοι της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΟΜΠΙΟΥΜ ΛΑΜΠΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» 

και το δ.τ. «ΝΙΟΜΠΙΟΥΜ ΛΑΜΠΣ Μ.Ε.Π.Ε» που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού 

Νυμφαίου 24, Τ.Κ. 115 28. 



Από την κλήρωση θα προκύψουν 5 νικητές, καθώς και 5 επιλαχόντες – αναπληρωματικοί 

νικητές.  

12) Οι νικητές θα ενημερωθούν μετά την κλήρωση μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (mail) 

και μέσω τηλεφωνικής κλήσης (call) στον λογαριασμό και κινητό που έχουν δηλώσει και 

θα έχουν περιθώριο απάντησης / επιβεβαίωσης (acceptance) εντός πέντε (5) εργάσιμων 

ημερών. 

13) Οι νικητές υποχρεούνται να ανταποκριθούν στο άνω χρονικό πλαίσιο που έχει ορίσει 

η Διοργανώτρια εταιρεία. Σε διαφορετική περίπτωση, η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από 

κάθε υποχρέωση για την απόδοση του Δώρου προς τον νικητή που δεν ανταποκρίθηκε 

εμπρόθεσμα και στη συνέχεια καλούνται οι επιλαχόντες κατά την σειρά ανάδειξής τους.   

14) Η αποστολή του Δώρου θα γίνεται μέσω ταχυδρομείου (courier) μέσα σε σαράντα 

(40) εργάσιμες ημέρες μετά το πέρας της Ενέργειας αφού πρώτα προηγηθεί επιβεβαίωση 

(acceptance) του Δώρου. Οι τυχεροί/νικητές φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την 

πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους στα ειδικά έντυπα 

αποδοχής/παραλαβής  δώρου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β). Η ευθύνη της 

ΓΕΡΜΑΝΟΣ και της Διαφημιστικής περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των 

προγραμματισμένων Δώρων. Σε περίπτωση που ο νικητής υπογράψει τη φόρμα 

άρνησης δώρου, αυτόματα χάνει το δικαίωμα παραλαβής του δώρου και το δώρο 

επιστρέφει και πάλι στη Διαφημιστική για να αποσταλεί/παραληφθεί από τον 1ο 

επιλαχόντα. 

15) Η συμμετοχή στην παρούσα Ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων 

στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία 

υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους 

διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο 

δικτυακό τόπο της προωθητικής ενέργειας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας 

του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και 

προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οιαδήποτε 

επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. 

16) Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των 

προγραμματισμένων δώρων. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη 

και οι νικητές δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτής σε καμία 

περίπτωση. 

17) ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  

Οποιαδήποτε συμμετοχή μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:  

(α) λόγω κωλύματος του συμμετέχοντος βάσει των παρόντων όρων, 

(β) λόγω επίδειξης εκ μέρους κάποιου τυχερού αμέλειας, αδιαφορίας ή αδράνειας ως 

προς την παραλαβή του δώρου του, όπως ενδεικτικά σε περίπτωση που για 

οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με τον δικαιούχο / νικητή για την 



παραλαβή του Δώρου αποβεί άκαρπη, επί εκατόν είκοσι (120) συνεχόμενες ώρες από 

την κλήρωση. 

(γ) λόγω μη συμμόρφωσης και αποδοχής από οποιοδήποτε συμμετέχοντα των 

παρόντων όρων στο σύνολό τους (συμπεριλαμβανομένων και των παραρτημάτων), οι 

οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις,  

(δ) λόγω μη συμπλήρωσης & υπογραφής της σχετικής φόρμας αποδοχής/παραλαβής 

(όπου απαιτείται για τα δώρα της κλήρωσης)   

 

Στην περίπτωση που με οποιονδήποτε τρόπο αποκλειστεί η συμμετοχή κάποιου 

συμμετέχοντα/νικητή  σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και στο στάδιο της παράδοσης και 

παραλαβής των δώρων, χάνει αυτός, αυτομάτως και οριστικά, το δικαίωμα του, να του 

αποδοθεί το δώρο και οι εταιρίες ΓΕΡΜΑΝΟΣ και Warlply απαλλάσσονται από κάθε 

σχετική ευθύνη και δικαιούνται να προβούν είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων 

δώρων, είτε στην διάθεση τους με οποιαδήποτε διαδικασία ή και ελεύθερα, κατά την 

απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια. 

18) Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα 

σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της εταιρίας ΓΕΡΜΑΝΟΣ και 

της Διαφημιστικής. 

19) Κατά τη Διάρκεια της Ενέργειας και μέχρι την παράδοση των Δώρων, η ΓΕΡΜΑΝΟΣ 

δικαιούται να χρησιμοποιεί τα Δώρα για σκοπούς διαφήμισης. Οι τελικοί αποδέκτες των 

Δώρων δεν δικαιούνται να εγείρουν καμία αξίωση κατά της ΓΕΡΜΑΝΟΣ ή/και της 

Διαφημιστικής λόγω της χρήσης των Δώρων για διαφημιστικούς σκοπούς. 

20) Η συμμετοχή στην Ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη 

αποδοχή του συνόλου των παρόντων Αναλυτικών Όρων και των Παραρτημάτων τους. 

Σε περίπτωση που ο τυχερός, δεν πληροί σωρευτικά τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην 

Ενέργεια  τότε αυτομάτως ακυρώνεται η συμμετοχή του σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους. 

21) Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε τυχόν διαφορά 

σχετικά με το Πρόγραμμα θα επιλύεται από τα καθ΄ ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A 

 

ΦΟΡΜΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΩΡΟΥ 1 ΧΡΟΝΟΣ G APP 

 

Κατόπιν συμμετοχής μου στην ενέργεια  1 ΧΡΟΝΟΣ G APP δηλώνω ότι αποδέχομαι και 

παραλαμβάνω το δώρο μου όπως αναφέρεται κατωτέρω, σύμφωνα με του όρους της 

Ενέργειας, των οποίων έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους. 

  

Με “X” είναι σημειωμένο στο κουτάκι το αντίστοιχο κερδισμένο δώρο. 

 

Όνομα                                               Επώνυμο  

Τηλέφωνο                                    Διεύθυνση  

Πόλη                                               ΤΚ  

Ημερομηνία Γέννησης               Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας  

 

Ημερομηνία Συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια  

  

 Υπογραφή  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ρητά αποδέχομαι ότι για οποιοδήποτε πραγματικό ή νομικό ελάττωμα του δώρου 

υπεύθυνη αποκλειστικά είναι η κατασκευάστρια εταιρεία ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός της 

στην Ελλάδα. 

Δηλώνω υπευθύνως και ανεπιφύλακτα δια της παρούσης ότι μετά την παραλαβή του 

παραπάνω σημειωμένου δώρου από την Διοργανώτρια  δεν έχω ουδεμία άλλη απαίτηση 

έναντι αυτής. 

Όροι συμμετοχής στο 

https://warply.s3.amazonaws.com/applications/70de8f34a4eb4044bb5c47d63aabd9ac/

BIRTHDAY_GAPP_TERMS.pdf  

 

Υπογραφή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://warply.s3.amazonaws.com/applications/70de8f34a4eb4044bb5c47d63aabd9ac/BIRTHDAY_GAPP_TERMS.pdf
https://warply.s3.amazonaws.com/applications/70de8f34a4eb4044bb5c47d63aabd9ac/BIRTHDAY_GAPP_TERMS.pdf


 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B 

 

ΦΟΡΜΑ ΑΡΝΗΣΗΣ ΔΩΡΟΥ 

 

 

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ούσα  

 

………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

 

δηλώνω ότι έλαβα μέρος στις …../…../2021 στην Ενέργεια 1 ΧΡΟΝΟΣ G APP που 

διοργανώνει η εταιρία ΓΕΡΜΑΝΟΣ, σε συνεργασία με την Warlpy (Διαφημιστική) και 

κέρδισα ως δώρο  

 

…………………………………………………………………………………………………. . 

 

Με την παρούσα δηλώνω την ανέκκλητη άρνησή μου για αποδοχή του δώρου για 

αυστηρά προσωπικούς λόγους και παραιτούμαι από κάθε άλλο δικαίωμα διεκδίκησής 

του. Γνωρίζω επιπρόσθετα, πως τα δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν 

ανταλλάσσονται με χρήματα ή με άλλα δώρα. 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 



 

 

……………………………………………………………………. 

 

 

 

 


