
«Ενέργεια Citan @ Praktiker» - ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

1. Η διεξαγόμενη ενέργεια (στο εξής Ενέργεια) διοργανώνεται από την «Mercedes-
Benz Ελλάς Α.Ε.Ε.» που εδρεύει στην Νέα Κηφισιά Αττικής (οδός Θηβαϊδος, αρ. 20), 
(εφεξής αποκαλούμενη Εταιρεία), σε συνεργασία με την «ΠΡΑΚΤΙΚΕΡ Ελλάς Α.Ε.» 
που εδρεύει στον Ταύρο Αττικής (οδός Πειραιώς, αρ. 176), 

 

2. Στην καμπάνια μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδος 
άνω των 18 ετών εφόσον κατέχουν άδεια οδήγησης ερασιτεχνικής κατηγορίας, 
δηλώσουν ότι συμφωνούν με τους όρους αίτησης για test-drive και 
πραγματοποιήσουν ένα test-drive με αυτοκίνητο Citan Van σε Εξουσιοδοτημένο 
Διανομέα  της Εταιρείας. 

 

3. Αποκλείονται από τη συμμετοχή οι εργαζόμενοι της Εταιρείας, του Δίκτυο 
Εξουσιοδοτημένων Διανομέων και Επισκευαστών της Εταιρείας και της ΠΡΑΚΤΙΚΕΡ 
Ελλάς Α.Ε. καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς τους μέχρι Α΄ βαθμού. 

 

4. Η Ενέργεια θα διαρκέσει από 16/09/2013 έως και 14/10/2013. Μετά την 
καταληκτική ημερομηνία καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή. 

 

5. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει, να μειώσει ή να διακόψει τη 
χρονική διάρκεια της Ενέργειας οποτεδήποτε, για τεχνικούς, εμπορικούς, 
λειτουργικούς ή λόγους δημοσίου συμφέροντος ή λόγους ανωτέρας βίας ή λόγω 
σχετικής απόφασης τηλεπικοινωνιακού ή άλλου φορέα ή αρχής που διατάσσει τη 
διακοπή της λειτουργίας ή γενικά σπουδαίο λόγο και με προηγούμενη ειδοποίηση 
των ενδιαφερόμενων με μέσο πρόσφορο κατά την εύλογη κρίση της. 

 

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

Για να λάβει μέρος στην κλήρωση, ο κάθε ενδιαφερόμενος καταναλωτής πρέπει: 

Να πραγματοποιήσει τις αγορές του σε κάποιο από τα έντεκα (11) συνεργαζόμενα 
καταστήματα της ΠΡΑΚΤΙΚΕΡ Ελλάς Α.Ε. (Ξάνθη, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Ιωάννινα, 
Αθήνα {Ελληνικό, Ταύρος, Αιγάλεω, Μεταμόρφωση & Μάνδρα}, Πάτρα και 
Ηράκλειο), να παραλάβει από το ταμείο το ειδικό κουπόνι, να καλέσει τον 
Εξουσιοδοτημένο Διανομέα Mercedes-Benz της επιλογής του και να 
πραγματοποιήσει test-drive με όχημα Citan Van στον Εξουσιοδοτημένο Διανομέα 
Mercedes-Benz έως τις 30.11.2013.  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: η πραγματοποίηση του test-drive είναι υποχρεωτική για τη 
συμμετοχή στην κλήρωση και απαιτείται η προσκόμιση του κουπονιού. 

 



7. Η συμμετοχή κάθε προσώπου στην εν λόγω Ενέργεια, εφόσον δεν διαφωνεί ρητά 
σ’ αυτό, συνιστά και ανεπιφύλακτη συναίνεση στη χρήση των στοιχείων του για την 
σύσταση αρχείου προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία, για το οποίο έχει γίνει 
νόμιμη γνωστοποίηση στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
σύμφωνα με τον ν.2472/1997. Υπεύθυνος επεξεργασίας του αρχείου είναι η 
Εταιρεία. Σκοπός σύστασης του αρχείου είναι η ανάδειξη νικητών της ως άνω 
Ενέργειας και η διενέργεια προωθητικών ενεργειών για τα προϊόντα της Εταιρείας. 
Τα πρόσωπα των οποίων τα στοιχεία θα ενταχθούν στο αρχείο έχουν δικαίωμα 
πρόσβασης σε αυτό και αντίρρησης αναφορικά με τα δεδομένα που τα αφορούν, 
σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του νόμου 2472/1997 για την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων. 

 

8. ΤΙ ΚΕΡΔΙΖΕΙ Ο ΝΙΚΗΤΗΣ: 

Ο τυχερός κερδίζει ένα (1) Mercedes-Benz CITAN 108 CDI LONG. 

Συνολικά θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής και ένας (1) αναπληρωματικός. 

Οι νικητές θα αναδειχθούν με κλήρωση, που θα πραγματοποιηθεί στα κεντρικά 
γραφεία της εταιρείας ΠΡΑΚΤΙΚΕΡ Ελλάς Α.Ε., Πειραιώς, αρ. 176, Ταύρος στις 
10/12/2013, ημέρα Τρίτη. Ο νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικά. 

8.1 Η Εταιρεία και η ΠΡΑΚΤΙΚΕΡ Ελλάς Α.Ε, δεν αναλαμβάνει καμία άλλη υποχρέωση 
πέραν αυτής που αναφέρεται στο παρόν άρθρο. 

Ο  νικητής θα πρέπει κατόπιν συνεννόησης να επιβεβαιώσει ότι αποδέχεται το 
δώρο εντός μιας εβδομάδας μετά την κλήρωση, διαφορετικά το δώρο θα δοθεί 
στον αναπληρωματικό ή σε νέα κλήρωση σε άλλον νικητή ή θα διατεθεί κατά την 
δίκαιη κρίση των διοργανωτών.  

Σε περίπτωση που ο νικητής δεν αποδεχθεί το δώρο του, δεν τηρεί τις 
προϋποθέσεις που θα τεθούν ή για οποιονδήποτε λόγο δεν παραλάβει αυτό εντός 
της προθεσμίας που θα του γνωστοποιηθεί, χάνει το σχετικό δικαίωμά του.  

Σε καμία περίπτωση δεν απαιτείται για την συμμετοχή στο διαγωνισμό, η αγορά 
σχετικού προϊόντος. Το δώρο είναι απολύτως προσωπικό. Δε μεταβιβάζεται δεν 
εξαργυρώνεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα.  

8.2 Η Εταιρεία και η ΠΡΑΚΤΙΚΕΡ Ελλάς Α.Ε, διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν την 
ημερομηνία κλήρωσης οποιαδήποτε στιγμή. 

8.3 Για την παραλαβή του δώρου ο νικητής θα πρέπει να προσκομίσει όπου και 
όταν του ζητηθεί την Αστυνομική του Ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο απαραίτητο 
έγγραφο του ζητηθεί.  

8.4 Η Εταιρεία και η ΠΡΑΚΤΙΚΕΡ Ελλάς Α.Ε δεν θα φέρει ευθύνη για άκαρπες 
προσπάθειες ειδοποίησης του νικητή που οφείλονται σε μη απάντηση του 
τηλεφώνου, απουσίας ή και λόγω μη προσέλευσης για παραλαβή του δώρου. 

 

9. Η Εταιρεία δικαιούται να τροποποιήσει τους εκάστοτε όρους της Ενέργειας κατά 
δίκαιη κρίση της. 



10. H Eταιρεία δικαιούται να αναστείλει ή να αναβάλλει τόσο την Ενέργεια όσο και 
την κλήρωση κατά τη δίκαιη κρίση της. 

 

11. Η συμμετοχή στην ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται ανεπιφύλακτη 
αποδοχή των όρων του διαγωνισμού στο σύνολό τους. 

 

12. Οι όροι συμμετοχής έχουν αναρτηθεί στο http://www.mercedes-
benz.gr/vans/praktiker καθώς και στο www.praktiker.gr/mercedes και οποιαδήποτε 
αλλαγή η τροποποίηση θα ανακοινωθούν στα συγκεκριμένα sites. 
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