
 

 
 
 

Διαγωνισμός BHHS Pawfect Home 
ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 

 
Αυτοί είναι οι επίσημοι κανόνες (οι «Επίσημοι Κανόνες») οι οποίοι διέπουν τον Διαγωνισμό BHHS 
Pawfect Home (ο «Διαγωνισμός») και τη σχέση ανάμεσα σε εσάς και τον Χορηγό (όπως ορίζεται 
στην παράγραφο 1 κατωτέρω) σε σχέση με τον Διαγωνισμό. Συμμετέχοντας στον Διαγωνισμό, 
επιβεβαιώνετε ότι έχετε τη νομική ικανότητα συμμετοχής στον Διαγωνισμό και ότι συμφωνείτε να 
συμμορφώνεστε και να τηρείτε αυτούς τους Επίσημους Κανόνες.   

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ Ή ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΤΕ ΣΤΟΝ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. Η ΑΓΟΡΑ Ή ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΕΝ ΘΑ ΑΥΞΗΣΕΙ 
ΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΤΕ.** 

**ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ: ΜΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή 
ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ BHH AFFILIATES, LLC ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΜΕΡΟΣ Ή ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΤΕ. 

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΜΙΑ 
ΕΓΚΥΡΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ  13 ΚΑΤΩΤΕΡΩ. 

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΟΥΝ. ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ ΘΑ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ 
ΤΥΧΑΙΑ.  

ΘΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΟΥΝ  ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ, ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΕΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΩΝ 
ΒΡΑΒΕΙΩΝ («ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ») ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΑΠΌ ΤΙΣ 
ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ  (ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ «ΠΕΡΙΟΧΗ», ΣΩΡΕΥΤΙΚΑ  
«ΠΕΡΙΟΧΕΣ»): ΤΙΣ 50 ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ («Η.Π.Α.»)· ΤΙΣ Η.Π.Α., ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ 
ΜΕΞΙΚΟ («ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ»)· ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, ΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ («ΕΥΡΩΠΗ») ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ («ΙΣΠΑΝΙΑ»). ΘΑ ΚΛΗΡΩΘΟΥΝ 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΜΕΓΑΛΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. (ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ, 
ΟΤΙ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΩΝ Η.Π.Α. ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΟΥ 
ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΤΟΣΟ ΣΤΙΣ Η.Π.Α. ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ.) ΚΑΘΕ ΚΛΗΡΩΣΗ 
ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΑ 
ΑΠΟΝΕΜΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟ ΒΡΑΒΕΙΟ. ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ 
ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ 
ΒΡΑΒΕΙΟΥ (ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΟΥ 
ΒΡΑΒΕΙΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΩΝ Η.Π.Α. ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΤΩΝ Η.Π.Α. ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΜΕ ΤΗΝ 
ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΤΩΝ Η.Π.Α. ΝΑ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΤΗΣ 
ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ).   

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
ΕΧΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΙ ΝΟΜΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΩΝ 50 ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ 
ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ, ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΟΥ 
ΜΕΞΙΚΟΥ, ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΑΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ (1) ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΕΚΑΟΚΤΏ (18) ΕΤΩΝ Ή 
ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ/ΕΠΑΡΧΙΑ/ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
ΤΟΥΣ, ΟΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ, ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ 



 

 
 
 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ (2) ΕΧΟΥΝ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΊΝΑΙ ΑΚΥΡΗ ΑΠΟ 
ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΟΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ. 

Η παρούσα προωθητική ενέργεια δεν αποτελεί αντικείμενο χορηγίας, δεν υποστηρίζεται, δεν 
ρυθμίζεται από, ούτε σχετίζεται με κανέναν τρόπο με το Twitter, το Facebook ή το Instagram. 
Συμμετέχοντας στην προωθητική ενέργεια, παρέχετε τις πληροφορίες σας στον Χορηγό 
(όπως ορίζεται παρακάτω) και όχι στην Twitter, Inc. ή στη Meta Platforms, Inc. 
Διευκρινίζεται ότι το Facebook, το Twitter ή το Instagram δεν φέρουν καμία ευθύνη απέναντί 
σας σε σχέση με τον Διαγωνισμό. 

1. Χορηγός: BHH Affiliates, LLC, 18500 Von Karman, #400, Irvine, Καλιφόρνια 92612 ΗΠΑ 
(«Χορηγός»). 

 
2. Διαχειριστής: Probability LLC, 2 Woodstock Meadow Ln, PO Box 1484, Woodstock, Ν.Υ. 

12498 Η.Π.Α. («Διαχειριστής») 
 

3. Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό BHHS Pawfect Home έχουν 
μόνο οι νόμιμοι κάτοικοι των 50 Πολιτειών των ΗΠΑ και της Περιφέρειας της Κολούμπια, του 
Καναδά, του Μεξικού, του Ηνωμένου Βασιλείου, της, της Ελλάδας και της Ισπανίας, οι οποίοι 
έχουν διανοητική ικανότητα και είναι τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) ετών ή έχουν την ηλικία 
ενηλικίωσης στη χώρα, στην επαρχία ή στην πολιτεία κατοικίας τους, όποια από τις δύο είναι 
μεγαλύτερη. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οποιαδήποτε πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων, 
μεταξύ άλλων, υπαλλήλων, συμβούλων, ανεξάρτητων εργολάβων και εκπαιδευόμενων) τα 
οποία έχουν, κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες, παράσχει υπηρεσίες για τον Χορηγό, τον 
Διαχειριστή, την Telescope, Inc., την HSF Affiliates LLC, την HomeServices of America, Inc., 
την Berkshire Hathaway Energy, την Berkshire Hathaway Inc., την Columbia Insurance 
Company, την BBDO Worldwide, την BBDO USA, LLC, δραστηριοποιούμενη ως BBDO 
Minneapolis, ή για οποιουσδήποτε οργανισμούς οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη χορηγία, την 
εκπλήρωση, τη διαχείριση, τη διαφήμιση ή την προώθηση του Διαγωνισμού ή για την απονομή 
των Μεγάλων Βραβείων ή/και για τις αντίστοιχες μητρικές, θυγατρικές, συνδεδεμένες και 
διάδοχες εταιρείες αυτών, καθώς και τους δικαιοδόχους τους (σωρευτικά οι «Οντότητες 
Προώθησης»), καθώς και οι στενοί συγγενείς και οι σύνοικοι αυτών των προσώπων. Ως 
«στενοί συγγενείς» νοούνται οι γονείς, οι θετοί γονείς, τα τέκνα, τα θετά τέκνα, τα αδέλφια, 
τα εξ υιοθεσίας αδέλφια ή οι σύζυγοι, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους. Ως «σύνοικοι» 
νοούνται τα πρόσωπα τα οποία μοιράζονται την ίδια κατοικία τουλάχιστον τρεις (3) μήνες τον 
χρόνο, είτε είναι συγγενείς είτε όχι. 
 
Οι συμμετέχοντες δεν πρέπει να έχουν καταδικαστεί για κακούργημα ή αδίκημα ανήθικης 
συμπεριφοράς. ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΜΟΝΟ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ, ΤΟΥ 
ΚΑΝΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ: Με τη συμμετοχή του, κάθε συμμετέχων στον 
Διαγωνισμό («Συμμετέχων») κατανοεί και συμφωνεί ότι, εάν επιλεγεί ως πιθανός Νικητής 
Μεγάλου Βραβείου, θα κληθεί να συναινέσει σε έλεγχο ιστορικού για την επαλήθευση του 
δικαιώματος συμμετοχής· και ότι η μη υπογραφή των απαραίτητων συναινέσεων και 
εξουσιοδοτήσεων ή/και η μη παροχή όλων των απαιτούμενων πληροφοριών θα έχει ως 
αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του. (Η προηγούμενη προϋπόθεση ΔΕΝ ισχύει για τους 
Συμμετέχοντες οι οποίοι είναι κάτοικοι του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ελλάδας, της ς ή 
της Ισπανίας). 
 
Επιπλέον, ο Χορηγός διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να 
αποκλείσει έναν πιθανό Νικητή Μεγάλου Βραβείου, εάν από τον έλεγχο ιστορικού 
προκύψει ότι ο εν λόγω Συμμετέχων δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό (για 



 

 
 
 

Συμμετέχοντες οι οποίοι είναι κάτοικοι των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά ή του 
Μεξικού) ή ότι έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή για αδίκημα ανήθικης συμπεριφοράς 
(για όλους τους Συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων των Συμμετεχόντων οι οποίοι 
είναι κάτοικοι του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ελλάδας, της ς ή της Ισπανίας), όπως 
καθορίζεται από τον Χορηγό κατά τη διακριτική ευχέρειά του. Σε περίπτωση 
αποκλεισμού, ένας δυνητικός Νικητής Μεγάλου Βραβείου δεν θα λάβει καμία 
αποζημίωση οποιουδήποτε είδους, ούτε ο Χορηγός ή οι άλλες Οντότητες Προώθησης θα 
έχουν οποιαδήποτε ευθύνη έναντι αυτού/αυτής με οποιαδήποτε νομική βάση.  
 
Όλοι οι Συμμετέχοντες κατανοούν και συμφωνούν περαιτέρω ότι, εάν επιλεγούν ως 
πιθανοί Νικητές Μεγάλου Βραβείου, ο Χορηγός θα εξετάσει τους λογαριασμούς τους στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης και, εάν ο Χορηγός θεωρήσει κατά την απόλυτη διακριτική 
του ευχέρεια ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο το οποίο περιλαμβάνεται σε αυτούς έχει 
αρνητικό αντίκτυπο στον Χορηγό/στις υπηρεσίες του ή ότι επηρεάζει αρνητικά την καλή 
εικόνα και τη φήμη της επιχείρησης του Χορηγού, ο Συμμετέχων θα αποκλειστεί από τον 
Διαγωνισμό (ακόμη και εάν ΔΕΝ έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή για αδίκημα 
ανήθικης συμπεριφοράς). Και στην περίπτωση αυτή, σε περίπτωση αποκλεισμού, ένας 
δυνητικός Νικητής Μεγάλου Βραβείου δεν θα λάβει καμία αποζημίωση οποιουδήποτε 
είδους, ούτε ο Χορηγός ή οι άλλες Οντότητες Προώθησης θα έχουν οποιαδήποτε ευθύνη 
έναντι αυτού/αυτής με οποιαδήποτε νομική βάση.  
 

4. Χρονοδιάγραμμα Διαγωνισμού: Ανατολική ώρα Ηνωμένων Πολιτειών («E.T.») (π.χ. ώρα 
Νέας Υόρκης), η οποία αντιστοιχεί στη Συντονισμένη Παγκόσμια Ώρα (UTC) μείον τέσσερις 
(4) ώρες. Για παράδειγμα, όταν η δηλωθείσα ώρα είναι 12:00 μ.μ. E.T., η εν λόγω ώρα 
αντιστοιχεί στις 4:00 μ.μ. UTC της ίδιας ημέρας, και όταν η δηλωθείσα ώρα είναι 11:59 μ.μ. 
E.T., αυτή αντιστοιχεί στις 3:59 π.μ. UTC το πρωί της επόμενης ημέρας. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: ΟΛΕΣ ΟΙ ΩΡΕΣ ΠΟΥ 
ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΩΡΑ 
ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ (E.T.). ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΩΡΑΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ 
ΤΟΥΣ. 

 
Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό, ο Διαγωνισμός αρχίζει τη Δευτέρα 11 
Απριλίου 2022 στις 12:00:00 μ.μ. E.T. και λήγει τη Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022 στις 11:59:59 μ.μ. 
E.T.· Για το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελλάδα, την και την Ισπανία, ο Διαγωνισμός αρχίζει τη 
Δευτέρα 25Απριλίου 2022 στις 12:00:00 μ.μ. E.T. και λήγει τη Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022 στις 
11:59:59 μ.μ. E.T. («Περίοδος Προωθητικής Ενέργειας»)  Ο υπολογιστής του Διαχειριστή 
αποτελεί το επίσημο ρολόι για τον παρόντα Διαγωνισμό. 
 

5. Συμμετοχή στον Διαγωνισμό: Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Προωθητικής Ενέργειας 
πλοηγηθείτε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα η οποία αντιστοιχεί στη χώρα κατοικίας σας, 
σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: 

Χώρα κατοικίας Ιστότοπος 
Καναδάς BHHSpawfecthome.ca 
Ελλάδα BHHSpawfecthome.gr 
Μεξικό BHHSpawfecthome.mx 
Ισπανία BHHSpawfecthome.es 
Ηνωμένο Βασίλειο BHHSpawfecthome.uk 
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής BHHSpawfecthome.com 

 
(Όλοι οι Ιστότοποι αναφέρονται σωρευτικά ως ο «Ιστότοπος»). 
 



 

 
 
 

Θα κατευθυνθείτε στο πεδίο συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρμας συμμετοχής. Θα σας 
ζητηθεί να συμπληρώσετε το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
σας, την πόλη και την πολιτεία/επαρχία/χώρα (η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας 
θα χρησιμοποιηθεί για να επικοινωνήσουμε μαζί σας μόνο εάν είστε πιθανός Νικητής Μεγάλου 
Βραβείου). Κάθε άτομο μπορεί να συμμετέχει μόνο μέσω του Ιστότοπου ο οποίος αντιστοιχεί 
στη χώρα κατοικίας του· οποιαδήποτε προσπάθεια συμμετοχής από οποιονδήποτε άλλο 
Ιστότοπο θα έχει ως αποτέλεσμα η συμμετοχή να είναι άκυρη και να μην γίνει δεκτή. Θα 
εγγραφείτε εφ’ άπαξ στην Κλήρωση Μεγάλου Βραβείου για τη συγκεκριμένη Περιοχή. Οι 
κάτοικοι των ΗΠΑ θα εγγράφονται αυτόματα στις Κληρώσεις Μεγάλου Βραβείου για τις ΗΠΑ 
και για τη Βόρεια Αμερική. Η συμπλήρωση και η υποβολή της ηλεκτρονικής φόρμας 
συμμετοχής στον Ιστότοπο που αντιστοιχεί στη χώρα κατοικίας αποτελεί μια «Βασική 
Συμμετοχή.» 
 
ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΤΕ ΟΤΙ ΠΛΗΡΟΙΤΕ ΤΙΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ 
ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ. 
ΑΝ ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΗΛΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ 
ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ 
ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΤΕ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΒΡΑΒΕΙΟ.  
 
Πρόσθετες Συμμετοχές: Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Προωθητικής Ενέργειας, μπορείτε 
να λάβετε επιπλέον συμμετοχές κοινοποιώντας τη συμμετοχή σας στο Facebook ή στο Twitter. 
Αφού υποβάλετε τη Βασική Συμμετοχή σας όπως ορίζεται ανωτέρω, κάντε κλικ σε μια από τις 
επιλογές Κοινοποίησης (Facebook ή Twitter) για να κοινοποιήσετε τις Κληρώσεις στον 
προσωπικό λογαριασμό σας στο Facebook ή στο Twitter και για να λάβετε μία (1) επιπλέον 
συμμετοχή «Μπόνους» («Συμμετοχή Μπόνους»). Η δυνατότητα να λάβετε μια Συμμετοχή 
Μπόνους είναι διαθέσιμη μόνο κατά τη διάρκεια της ίδιας διαδικτυακής συνεδρίας κατά την 
οποία λήφθηκε η Βασική Συμμετοχή. Η κοινοποίηση θα έχει ως αποτέλεσμα την παροχή μιας 
Συμμετοχής Μπόνους μόνο εάν (α) χρησιμοποιηθεί η επιλογή Κοινοποίηση στον Ιστότοπο και 
(β) δεν αλλάξει ή τροποποιηθεί η συμμετοχή όπως κοινοποιήθηκε. (Για τους σκοπούς του 
παρόντος, ο όρος «Συμμετοχή» αναφέρεται σωρευτικά στη Βασική Συμμετοχή και στη 
Συμμετοχή Μπόνους.)   
 
Όριο μίας (1) Βασικής Συμμετοχής και δύο (2) Συμμετοχών Μπόνους ανά άτομο ανά 
ημέρα κατά τη διάρκεια της Περιόδου Προωθητικής Ενέργειας, για συνολικά εκατόν 
εβδομήντα μία (171) Συμμετοχές ανά άτομο για τους Συμμετέχοντες οι οποίοι είναι 
κάτοικοι των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά ή του Μεξικού και συνολικά εκατόν 
είκοσι εννέα (129) Συμμετοχών ανά άτομο για τους Συμμετέχοντες οι οποίοι είναι κάτοικοι 
του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ελλάδας, της ή της Ισπανίας). Για τους σκοπούς του 
παρόντος Διαγωνισμού, η «ημέρα» θεωρείται ότι αρχίζει στις 12:00:00 π.μ. (μεσάνυχτα) 
ET και λήγει στις 11:59:59 μ.μ. ΕΤ της επόμενης ημέρας (εκτός από την πρώτη ημέρα της 
Περιόδου Προωθητικής Ενέργειας*, η οποία αρχίζει στις 12:00:00 μ.μ. ΕΤ και λήγει στις 
11:59:59 μ.μ. ET). Σε μια δεδομένη ημέρα, ένα πρόσωπο μπορεί να λάβει μόνο δύο (2) 
Συμμετοχές Μπόνους κοινοποιώντας τη Βασική Συμμετοχή του/της στο Facebook ΚΑΙ 
στο Twitter. Πολλαπλές συμμετοχές κατά παράβαση του προηγούμενου ορίου συμμετοχών 
ή/και μαζικές προσπάθειες συμμετοχής θα έχουν ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό όλων των 
συμμετοχών του εν λόγω προσώπου. Οι συμμετοχές πρέπει να πληκτρολογούνται χειροκίνητα 
από τον συμμετέχοντα· απαγορεύεται η χρήση αυτοματοποιημένων συσκευών ή 
προγραμμάτων συμμετοχής ή συμμετοχές από τρίτους. Οι συμμετοχές οι οποίες δεν 
συμμορφώνονται με τους παρόντες Επίσημους Κανόνες ή τους παραβιάζουν ή οι οποίες 
υποβάλλονται με οποιονδήποτε τρόπο διαφορετικό από αυτόν που αναφέρεται στους παρόντες 
Επίσημους Κανόνες θα αποκλείονται. Η απόδειξη υποβολής Βασικής Συμμετοχής δεν 
αποτελεί απόδειξη της παραλαβής της· η απόδειξη της κοινοποίησης της Συμμετοχής Μπόνους 



 

 
 
 

δεν αποτελεί απόδειξη ότι αυτή πραγματοποιήθηκε. Σε περίπτωση επιβεβαίωσης της 
παραλαβής/κοινοποίησης της συμμετοχής, η εν λόγω επιβεβαίωση δεν αποτελεί εγγύηση 
σχετικά με το δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό ή τη νίκη στον Διαγωνισμό ούτε 
δεσμεύει άλλως τον Χορηγό ή τον Διαχειριστή. Με τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό, οι 
συμμετέχοντες συμφωνούν με τους παρόντες Επίσημους Κανόνες και με τις αποφάσεις του 
Διαχειριστή και του Χορηγού, οι οποίες είναι δεσμευτικές και τελικές για όλα τα ζητήματα 
σχετικά με τον Διαγωνισμό.  
 
*Για Συμμετέχοντες οι οποίοι είναι κάτοικοι των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά ή του 
Μεξικού: 11 Απριλίου 2022· για Συμμετέχοντες οι οποίοι είναι κάτοικοι του Ηνωμένου 
Βασιλείου, της Ελλάδας, της ή της Ισπανίας: 25 Απριλίου 2022. 
 
Συμμετοχές οι οποίες είναι ελλιπείς, αλλοιωμένες, φθαρμένες, συγκεχυμένες, μη προσβάσιμες, 
μη ορθά καταχωρημένες (ή οι οποίες δεν έχουν καταχωρηθεί καθόλου) ή ακατανόητες για 
οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της δυσλειτουργίας ή 
συμφόρησης του υπολογιστή ή του δικτύου (και για τις Συμμετοχές Μπόνους, της 
δυσλειτουργίας του Facebook ή/και του Twitter), είναι άκυρες και δεν θα γίνονται δεκτές. Σε 
περίπτωση διαφωνίας σχετικά με την ταυτότητα ενός Συμμετέχοντα, ο εξουσιοδοτημένος 
κάτοχος του λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για τη 
συμμετοχή (ή ο οποίος συνδέεται με τον λογαριασμό Facebook ή Twitter ο οποίος 
χρησιμοποιήθηκε για την κοινοποίηση της συμμετοχής) θα θεωρείται ότι είναι ο Συμμετέχων. 
Ως «εξουσιοδοτημένος κάτοχος λογαριασμού» ορίζεται το πρόσωπο στο οποίο έχει εκχωρηθεί 
μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από έναν πάροχο πρόσβασης στο διαδίκτυο, από 
έναν πάροχο ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή από άλλον οργανισμό ο οποίος είναι υπεύθυνος για 
την εκχώρηση διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τον τομέα ο οποίος σχετίζεται με 
την υποβληθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Με την αποδοχή ενός βραβείου 
(εκτός εάν αυτό απαγορεύεται από τον νόμο) ο νικητής συναινεί στη χρήση από το Χορηγό 
και από τα υποδεικνυόμενα από αυτόν πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένου του/των 
συνεργάτη/συνεργατών χορήγησης βραβείου) του ονόματος, της πόλης, της 
πολιτείας/επαρχίας/χώρας, της εικόνας, της προσομοίωσης (likeness) ή/και της φωνής τους για 
σκοπούς διαφήμισης, προώθησης και  δημοσιότητας σε οποιοδήποτε μέσο που είναι γνωστό 
τώρα ή θα γίνει γνωστό αργότερα σε όλο τον κόσμο, εις το διηνεκές, χωρίς περαιτέρω 
αποζημίωση, ειδοποίηση, άδεια ή έγκριση.  
 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΑΣ ΔΙΔΕΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ 
ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΤΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Η ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
ΤΗ ΧΩΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΑΣ (ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΩΝ ΗΠΑ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΤΟΣΟ 
ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΤΩΝ Η.Π.Α. ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ 
ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ).  
 
Εάν επιλέξετε να συμμετάσχετε στον Διαγωνισμό χρησιμοποιώντας την ασύρματη κινητή 
συσκευή σας, ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις δεδομένων για κάθε μήνυμα το οποίο 
αποστέλλεται ή λαμβάνεται από το τηλέφωνό σας, σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας. 
Ενδέχεται να ισχύουν και άλλες χρεώσεις (όπως οι συνήθεις χρεώσεις χρόνου ομιλίας και 
κομίστρων, καθώς και χρεώσεις για ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο), οι οποίες ενδέχεται 
να εμφανιστούν στον λογαριασμό του κινητού τηλεφώνου σας ή ενδέχεται να αφαιρεθούν από 
το υπόλοιπο του προπληρωμένου λογαριασμού σας. Τα προγράμματα χρεώσεων των παρόχων 
υπηρεσιών ασύρματων δικτύων ενδέχεται να διαφέρουν και θα πρέπει να επικοινωνήσετε με 
τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα 
προγράμματα χρεώσεων μηνυμάτων και τις χρεώσεις που σχετίζονται με τη συμμετοχή σας 
στον παρόντα Διαγωνισμό. Η υπηρεσία κινητής συσκευής ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε 
όλες τις περιοχές. Ελέγξτε τις δυνατότητες του τηλεφώνου σας για συγκεκριμένες οδηγίες. 



 

 
 
 

 
6. Τυχαίες Κληρώσεις/Επιλογή Νικητών:  

 
Οι νικητές του Διαγωνισμού (έκαστος καλούμενος ως «Νικητής Μεγάλου Βραβείου» και 
σωρευτικά καλούμενοι στο παρόν ως «Νικητές του Διαγωνισμού») θα επιλεγούν μέσω 
τυχαίας κλήρωσης μεταξύ όλων των επιλέξιμων συμμετοχών που θα έχουν παραληφθεί. Θα 
υπάρξουν πέντε (5) ξεχωριστές τυχαίες κληρώσεις, με δύο (2) Νικητές του Διαγωνισμού να 
κληρώνονται στην Κλήρωση Μεγάλου Βραβείου των ΗΠΑ και ένα (1) Νικητή του 
Διαγωνισμού να κληρώνεται σε κάθε μία από τις άλλες τρεις (3) Κληρώσεις Μεγάλου 
Βραβείου για τις υπόλοιπες Περιοχές δηλαδή: τη Βόρεια Αμερική (ΗΠΑ, Καναδά, Μεξικό)· το 
Ηνωμένο Βασίλειο/Ελλάδα· την Ισπανία. Όλες οι κληρώσεις θα πραγματοποιηθούν στις 14 
Ιουνίου 2022, ή περίπου τότε, και θα διεξαχθούν στα γραφεία του Διαχειριστή. Κάθε Κλήρωση 
Μεγάλου Βραβείου θα γίνεται μόνο για όλες τις επιλέξιμες συμμετοχές οι οποίες θα έχουν 
ληφθεί για αυτήν. (Οι συμμετοχές που δεν κερδίζουν σε μια Κλήρωση Μεγάλου Βραβείου δεν 
θα διατηρούνται για οποιαδήποτε άλλη Κλήρωση Μεγάλου Βραβείου, με εξαίρεση ότι οι 
συμμετοχές που δεν κερδίζουν στην Κλήρωση Μεγάλου Βραβείου των Η.Π.Α. ΘΑ 
διατηρούνται για την Κλήρωση Μεγάλου Βραβείου της Βόρειας Αμερικής.) Οι κληρώσεις θα 
διεξαχθούν από τον Διαχειριστή, έναν ανεξάρτητο οργανισμό/διαχειριστή, οι αποφάσεις του 
οποίου είναι τελικές και δεσμευτικές για όλα τα ζητήματα που αφορούν τον Διαγωνισμό. 
 
Οι πιθανότητες νίκης εξαρτώνται από τον συνολικό αριθμό των επιλέξιμων συμμετοχών οι 
οποίες λαμβάνονται για την αντίστοιχη Κλήρωση Μεγάλου Βραβείου. 

 
7. Βραβεία και Λιανική αξία: 
 

Μεγάλα Βραβεία (5 νικητές): Κάθε Νικητής Μεγάλου Βραβείου θα λάβει ένα επί παραγγελία 
ειδικά φτιαγμένο σπίτι για κατοικίδια ζώα. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του σπιτιού θα 
εξαρτώνται από το κατοικίδιο ζώο του νικητή (για παράδειγμα, σκύλος ή γάτα) και τον 
διαθέσιμο χώρο στην καθορισμένη εξωτερική τοποθεσία για την εγκατάσταση του σπιτιού, 
είτε πρόκειται για την κατοικία του νικητή είτε για άλλο χώρο. Ο νικητής πρέπει να είναι ο 
ιδιοκτήτης της τοποθεσίας για εγκατάσταση του σπιτιού ή/και να έχει την προηγούμενη γραπτή 
συγκατάθεση του/των ιδιοκτήτη/ων. Ο νικητής ενδέχεται να κληθεί να προσκομίσει απόδειξη 
της ιδιοκτησίας ή/και τις συγκαταθέσεις του/των ιδιοκτήτη/ων μαζί με την απονομή και την 
αποδοχή του βραβείου. Η επιλεγμένη τοποθεσία για την εγκατάσταση του σπιτιού υπόκειται 
στην έγκριση του Χορηγού και του τρίτου εργολάβου κατά τη διακριτική τους ευχέρεια. Η 
ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΤΕΛΕΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΤΟΥ ΝΙΚΗΤΗ ΜΕ ΚΑΘΕ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΥΧΟΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Η ΠΑΡΟΜΟΙΑΣ ΜΗ 
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΗΤΗ ΝΑ 
ΛΑΒΕΙ ΜΕ ΔΙΚΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΕΞΟΔΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΔΕΙΕΣ Η/ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ. Ο ΧΟΡΗΓΟΣ 
ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ. Το σπίτι του κατοικίδιου ζώου θα εγκατασταθεί από εργολάβο της 
αποκλειστικής επιλογής του Χορηγού. Η παράδοση και η εγκατάσταση του σπιτιού εξαρτάται 
από τη διαθεσιμότητα των υλικών και της εργασίας. Ο Χορηγός εκτιμά ότι η 
παράδοση/εγκατάσταση του σπιτιού στην ορισθείσα τοποθεσία θα πραγματοποιηθεί εντός 
ενός (1) έτους από την επαλήθευση του νικητή, διευκρινιζομένου ότι η προθεσμία αυτή είναι 
κατ’ εκτίμηση και σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύει τον Χορηγό με οποιαδήποτε νομική βάση. 
Ο Χορηγός θα ενημερώσει τον νικητή για την ημερομηνία παράδοσης/εγκατάστασης (η οποία 
μπορεί να μην είναι η ίδια), όταν καθοριστεί. Είναι αποκλειστική ευθύνη του νικητή να είναι 
διαθέσιμος σε αυτή την ημερομηνία(ες), διευκρινιζομένου ότι ο εργολάβος μπορεί να χρειαστεί 
αρκετές ώρες ή και περισσότερο για να εγκαταστήσει το σπίτι του κατοικίδιου ζώου. Ο νικητής 
πρέπει να παρέχει στον εργολάβο ασφαλή και αδιάλειπτη πρόσβαση στην καθορισμένη 



 

 
 
 

τοποθεσία για την εγκατάσταση του σπιτιού κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου 
και συμφωνεί να συνεργάζεται πλήρως με τον εργολάβο σχετικά με την εγκατάσταση του 
σπιτιού. Ο νικητής πρέπει να προετοιμάσει τον χώρο για την εγκατάσταση του σπιτιού κατά 
τρόπο που να ικανοποιεί εύλογα τον εργολάβο με αποκλειστική δαπάνη του νικητή, 
συμπεριλαμβανομένης της απομάκρυνσης εμποδίων, απορριμμάτων και αποβλήτων. Ο 
νικητής αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι η εγκατάσταση του σπιτιού μπορεί να προκαλέσει ζημιά 
στην ιδιοκτησία του και, στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, ο νικητής 
απαλλάσσει και συμφωνεί να διατηρήσει αζήμιες τις Οντότητες Προώθησης από κάθε ευθύνη 
για το ίδιο γεγονός με οποιαδήποτε νομική βάση. Ο νικητής κατανοεί ότι κάθε επιθυμητή 
ασφάλιση σχετικά με την εγκατάσταση του σπιτιού του κατοικίδιου ζώου είναι αποκλειστική 
του ευθύνη. Ο νικητής θα φέρει επίσης την αποκλειστική ευθύνη για τη συντήρηση και τη 
διατήρηση του σπιτιού μετά την εγκατάστασή του. ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, Ο ΧΟΡΗΓΟΣ, Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΉΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ 
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΔΗΛΩΣΗ Ή ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ 
ΣΚΟΠΟ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΟΥ ΖΩΟΥ, 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ. 
 
Η κατά προσέγγιση λιανική αξία κάθε Μεγάλου Βραβείου είναι έως 5.000,00 δολάρια 
ΗΠΑ. Η πραγματική τελική αξία του Μεγάλου Βραβείου μπορεί να είναι υψηλότερη ή 
χαμηλότερη ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του σπιτιού που απονέμεται στον 
εκάστοτε Νικητή Μεγάλου Βραβείου. Εάν η αξία του σπιτιού είναι μικρότερη από 5.000,00 
δολάρια ΗΠΑ, δεν θα παρέχεται πρόσθετη αποζημίωση.  

 
Δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση ή η μεταβίβαση του βραβείου, παρά μόνο με άδεια του 
Χορηγού. Ο Χορηγός κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια μπορεί να απονείμει ένα 
υποκατάστατο βραβείο ίσης ή μεγαλύτερης αξίας, εάν το διαφημιζόμενο βραβείο δεν είναι 
διαθέσιμο κατά τη στιγμή της απονομής για δικαιολογημένο λόγο. Το βραβείο ΔΕΝ 
εξαργυρώνεται ούτε ανταλλάσσεται με μετρητά ή πίστωση. Οποιεσδήποτε εικόνες του 
βραβείου στη διαφήμιση παρέχονται μόνο για ενδεικτικούς σκοπούς και το πραγματικό 
αντικείμενο που απονέμεται ως βραβείο μπορεί να διαφέρει από τις εν λόγω εικόνες. Όλοι οι 
ισχύοντες ομοσπονδιακοί, πολιτειακοί, αλλοδαποί, επαρχιακοί και τοπικοί φόροι 
βαρύνουν αποκλειστικά τον νικητή, εκτός εάν αυτό απαγορεύεται από την τοπική 
νομοθεσία σε κάθε Περιοχή. Ο νικητής του Μεγάλου Βραβείου θα λάβει είτε (i) εάν είναι 
κάτοικος ΗΠΑ, ένα φορολογικό έντυπο 1099 που θα απεικονίζει την πραγματική αξία του 
βραβείου, καθώς η αξία του είναι πάνω από 600 δολάρια ΗΠΑ, είτε (ii) εάν δεν είναι 
κάτοικος ΗΠΑ, ένα έντυπο IRS 1042-S, W-8Ben ή οποιαδήποτε ισχύοντα φορολογικά 
έντυπα. Ο νικητής που δεν είναι κάτοικος ΗΠΑ μπορεί να είναι υπεύθυνος για τον 
αλλοδαπό φόρο που παρακρατείται στην πηγή στις ΗΠΑ για το Μεγάλο Βραβείο, 
επιπλέον οποιωνδήποτε φόρων που μπορεί να επιβληθούν από τη χώρα κατοικίας ή 
διαμονής του/της για την αξία του βραβείου που κέρδισε. Όλοι οι φόροι βαρύνουν 
αποκλειστικά τους νικητές.  
 
Όριο ένα βραβείο ανά άτομο και ανά νοικοκυριό ή διεύθυνση, εκτός εάν η τοπική 
νομοθεσία προβλέπει διαφορετικά. 
 
Κατά προσέγγιση λιανική αξία όλων των βραβείων: έως και 25.000,00 δολάρια ΗΠΑ.  

 
Κατά προσέγγιση λιανική αξία όλων των βραβείων που προσφέρονται σε κατοίκους των 
Η.Π.Α.: έως και 15.000,00 δολάρια ΗΠΑ.  

 



 

 
 
 

8. Ενημέρωση νικητών: Κάθε Νικητής Μεγάλου Βραβείου θα ειδοποιηθεί μέσω email στις ή 
περίπου στις 14 Ιουνίου 2022. Κάθε Νικητής Μεγάλου Βραβείου θα πρέπει να υπογράψει και 
να επιστρέψει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την 
ειδοποίηση, μια Υπεύθυνη Δήλωση Επιλεξιμότητας, Απαλλαγής και Αποζημίωσης, μια 
Απαλλαγή Δημοσιότητας, όπου επιτρέπεται από τον νόμο, και (εάν ο Νικητής είναι κάτοικος 
των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά ή του Μεξικού) τα απαραίτητα έγγραφα για έλεγχο 
ιστορικού (σωρευτικά τα «Έγγραφα Διαγωνισμού»). Εάν η Υπεύθυνη Δήλωση 
Επιλεξιμότητας, Απαλλαγής και Αποζημίωσης και η Απαλλαγή Δημοσιότητας ή οποιοδήποτε 
άλλο μέρος των εγγράφων του Διαγωνισμού δεν επιστραφούν στον Χορηγό εντός της 
καθορισμένης χρονικής περιόδου και δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με τον Νικητή μετά από 
δύο (2) απόπειρες εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ειδοποίηση, ο Νικητής Μεγάλου 
Βραβείου μπορεί να αποκλειστεί. Εάν ένας Νικητής Μεγάλου Βραβείου αποκλειστεί για 
οποιονδήποτε λόγο, δεν θα απονεμηθεί κανένα βραβείο και θα κληρωθεί τυχαία ένας 
αναπληρωματικός Νικητής Μεγάλου Βραβείου μεταξύ όλων των υπόλοιπων επιλέξιμων 
συμμετοχών που θα ληφθούν για την αντίστοιχη Κλήρωση Μεγάλου Βραβείου της Περιοχής. 
 
Εάν η συμμετοχή ενός κατοίκου του Καναδά ή του Μεξικού κληρωθεί στην κλήρωση του 
Μεγάλου Βραβείου της Βόρειας Αμερικής, αυτός/αυτή θα πρέπει να απαντήσει σωστά σε 
μια ερώτηση μαθηματικών δεξιοτήτων, χωρίς μηχανική ή άλλη υποστήριξη οποιουδήποτε 
είδους, εντός προκαθορισμένου χρονικού ορίου, ως προϋπόθεση για να καταστεί πιθανός 
νικητής. 
 
Για τους κατοίκους του Κεμπέκ: Οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με τη διεξαγωγή ή τη 
διοργάνωση ενός διαγωνισμού δημοσιότητας μπορεί να υποβληθεί στη Régie des alcools, des 
courses et des jeux για την έκδοση απόφασης. Οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με την απονομή 
ενός βραβείου μπορεί να υποβληθεί στην Régie μόνο με σκοπό να βοηθήσει τα μέρη να 
καταλήξουν σε διακανονισμό. 

 
9. Όροι και περιορισμοί ευθύνης: Με την επιφύλαξη της ευθύνης σε σχέση με οποιεσδήποτε 

«Μη Εξαιρούμενες Εγγυήσεις», όπως ορίζονται παρακάτω, και με την επιφύλαξη της 
παρακάτω παραγράφου που αφορά τους Συμμετέχοντες από το Ηνωμένο Βασίλειο και εφόσον 
αυτό δεν απαγορεύεται από τοπική νομοθεσία αναγκαστικού δικαίου ή δημόσιας τάξης, οι 
Συμμετέχοντες, με τη συμμετοχή τους στον παρόντα Διαγωνισμό, συμφωνούν να απαλλάξουν 
και να διατηρήσουν αζήμιες τις Οντότητες Προώθησης καθώς και κάθε ένα από τα αντίστοιχα 
στελέχη, διευθυντές, υπαλλήλους, αντιπροσώπους και εκπροσώπους τους και κάθε έναν από 
τους αντίστοιχους διαδόχους, εκπροσώπους και αντιπροσώπους τους καθώς και τις Meta 
Platforms, Inc. και Twitter, Inc. (σωρευτικά  τα «Απαλλασσόμενα Μέρη») από οποιαδήποτε 
ενέργεια, αξίωση, τραυματισμό, απώλεια ή ζημία που προκύπτει με οποιονδήποτε τρόπο, 
άμεσα ή έμμεσα, από τη συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό ή/και την αποδοχή, παραλαβή, 
κατοχή, χρήση ή κακή χρήση οποιουδήποτε βραβείου. Ισχύουν όλοι οι ομοσπονδιακοί, 
πολιτειακοί, επαρχιακοί και τοπικοί νόμοι και κανονισμοί. 
 
Καμία διάταξη των παρόντων Επίσημων Κανόνων δεν αποκλείει ή τροποποιεί ή επιδιώκει να 
περιορίσει, να αποκλείσει ή να τροποποιήσει οποιεσδήποτε εκ του νόμου εγγυήσεις για τους 
καταναλωτές ή οποιονδήποτε σιωπηρό όρο ή εγγύηση, η εξαίρεση των οποίων από τους 
παρόντες Επίσημους Κανόνες θα ήταν αντίθετη με οποιονδήποτε νόμο ή θα προκαλούσε την 
ακυρότητα οποιουδήποτε μέρους των παρόντων Επίσημων Κανόνων («Μη Εξαιρούμενες 
Εγγυήσεις») ή οποιαδήποτε άλλη ευθύνη από την οποία δεν χωρεί απαλλαγή σύμφωνα με την 
τοπική νομοθεσία αναγκαστικού δικαίου ή δημόσιας τάξης. Με την επιφύλαξη των 
περιορισμών του προηγούμενου εδαφίου, ο Χορηγός εξαιρεί από τους παρόντες Επίσημους 
Κανόνες όλους τους όρους, τις εγγυήσεις και τις προϋποθέσεις που απορρέουν από τον νόμο, 
το γενικό ή εθιμικό δίκαιο. Εκτός από την ευθύνη σε σχέση με μια Μη Εξαιρούμενη Εγγύηση 
ή οποιαδήποτε άλλη ευθύνη από την οποία δεν χωρεί απαλλαγή σύμφωνα με την τοπική 



 

 
 
 

νομοθεσία αναγκαστικού δικαίου ή δημόσιας τάξης, τα Απαλλασσόμενα Μέρη 
απαλλάσσονται κάθε ευθύνης που προκύπτει από αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ 
άλλων, της αμέλειας), σύμβαση ή άλλως, για οποιαδήποτε σωματική βλάβη ή οποιαδήποτε 
άλλη απώλεια ή ζημία (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της απώλειας ευκαιρίας ή της 
απώλειας κερδών), είτε άμεση, έμμεση, ειδική ή επακόλουθη, που προκύπτει με οποιονδήποτε 
τρόπο από τον Διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένης της αποτυχημένης, μερικής ή αλλοιωμένης 
μετάδοσης μέσω υπολογιστή ή για τεχνικές βλάβες οποιουδήποτε είδους που επηρεάζουν τον 
Διαγωνισμό με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της ηλεκτρονικής 
δυσλειτουργίας ή βλάβης οποιουδήποτε δικτύου, υλικού ή λογισμικού. Τα ανωτέρω 
περιλαμβάνουν επίσης οποιαδήποτε δυσλειτουργία, σφάλμα ή αποτυχία που θεωρείται από τον 
Χορηγό ή τον Διαχειριστή κατά τη διακριτική τους ευχέρεια ότι επηρεάζει τη διαθεσιμότητα 
ή την προσβασιμότητα των Συμμετοχών που υποβλήθηκαν ή/και κοινοποιήθηκαν από τους 
Συμμετέχοντες ή τη μετάδοση ή τη λήψη των ειδοποιήσεων σε νικητές. Εάν για οποιονδήποτε 
λόγο ο Διαγωνισμός δεν είναι δυνατόν να διεξαχθεί όπως έχει προγραμματιστεί, 
συμπεριλαμβανομένης της μόλυνσης από ιούς υπολογιστών, κακόβουλο υλικό, αλλοίωση, μη 
εξουσιοδοτημένη παρέμβαση, απάτη ή τεχνικές αποτυχίες πέραν του ελέγχου του Χορηγού, οι 
οποίες πλήττουν ή επηρεάζουν τη διαχείριση, την ασφάλεια, τη σωστή λειτουργία, την 
ακεραιότητα ή την ορθή διεξαγωγή του Διαγωνισμού, ο Χορηγός διατηρεί το δικαίωμα, κατά 
τη διακριτική του ευχέρεια, να αποκλείσει οποιοδήποτε άτομο παρεμβαίνει στη διαδικασία 
συμμετοχής. Στην περίπτωση αυτή, ο Χορηγός διατηρεί το δικαίωμα να διεξάγει τον 
Διαγωνισμό και να απονείμει τα βραβεία για τις Κληρώσεις Μεγάλου Βραβείου στις Περιοχές 
που επηρεάζονται μέσω τυχαίας κλήρωσης μεταξύ όλων των επιλέξιμων Συμμετοχών που 
έλαβε για τις εν λόγω επηρεαζόμενες Περιοχές πριν ή/και μετά (ανάλογα με την περίπτωση) 
την ενέργεια στην οποία προέβη ο Χορηγός ή με άλλον τρόπο που είναι δίκαιος, κατάλληλος 
και σύμφωνος με τους παρόντες Επίσημους Κανόνες, όπως καθορίζεται από τον Χορηγό κατά 
την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. Η ειδοποίηση για την καταγγελία, την τροποποίηση ή 
την αναστολή του Διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην/στις Ιστοσελίδα/ες της επηρεαζόμενης 
Περιοχής. Δεν αναλαμβάνεται καμία ευθύνη για οποιοδήποτε σφάλμα, παράλειψη, διακοπή, 
διαγραφή, ελάττωμα, καθυστέρηση στη λειτουργία ή τη μετάδοση, βλάβη της γραμμής 
επικοινωνίας, κλοπή ή απώλεια, καταστροφή ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αλλοίωση 
των Συμμετοχών, ή για οποιαδήποτε προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες οποιουδήποτε 
τηλεφωνικού δικτύου ή γραμμών, ηλεκτρονικών συστημάτων υπολογιστών, διακομιστών ή 
παρόχων, εξοπλισμού υπολογιστών, λογισμικού, αποτυχία λήψης οποιουδήποτε ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου ή Συμμετοχής λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης κυκλοφορίας στο 
Διαδίκτυο ή σε οποιονδήποτε ιστότοπο, ή οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών, 
συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε βλάβης ή ζημίας στον υπολογιστή ή στην ασύρματη 
κινητή συσκευή οποιουδήποτε ατόμου που σχετίζεται με, ή προκύπτει από τη συμμετοχή ή τη 
λήψη οποιουδήποτε υλικού από τον παρόντα Διαγωνισμό. Η αδυναμία του Χορηγού ή του 
Διαχειριστή να επιβάλει την εφαρμογή οποιασδήποτε διάταξης των παρόντων Επίσημων 
Κανόνων δεν συνιστά παραίτηση από την εν λόγω διάταξη.  

 
Συμφωνείτε να μην προκαλέσετε βλάβη ή διακοπή του Διαγωνισμού ή/και να μην εμποδίσετε 
άλλους να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΠΕΙΡΑ 
ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΠΟΙΝΙΚΟΥΣ Ή ΑΣΤΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ. ΕΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 
ΤΕΤΟΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ, Ο ΧΟΡΗΓΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ 
ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ. 
 
Όσον αφορά τους Συμμετέχοντες από το Ηνωμένο Βασίλειο και την, με την επιφύλαξη κάθε 
αντίθετης διάταξης, κανένας όρος στους παρόντες Επίσημους Κανόνες δεν αποκλείει ή 
περιορίζει την ευθύνη ενός μέρους για θάνατο ή σωματική βλάβη που οφείλεται σε αμέλειά 



 

 
 
 

του, για απάτη ή δόλια παραπλάνηση ή για οποιοδήποτε άλλο θέμα στο οποίο η ευθύνη δεν 
μπορεί να περιοριστεί από το νόμο. 

 
10. Επίλυση Διαφορών: Για Συμμετέχοντες που είναι νόμιμοι κάτοικοι του Ηνωμένου Βασιλείου, 

της Ελλάδας, της Ισπανίας ή της: Οι παρόντες Επίσημοι Κανόνες διέπονται από το αγγλικό 
δίκαιο και τα μέρη υπόκεινται στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αγγλίας 
και της Ουαλίας. 
 
Για Συμμετέχοντες που είναι νόμιμοι κάτοικοι των ΗΠΑ, του Καναδά ή του Μεξικού: Οι 
παρόντες Επίσημοι Κανόνες διέπονται από το δίκαιο της πολιτείας Delaware των ΗΠΑ και τα 
μέρη υπόκεινται στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της πολιτείας Delaware 
των ΗΠΑ. 
 
Εκτός εάν απαγορεύεται, ο Συμμετέχων συμφωνεί ότι: (α) οποιεσδήποτε και όλες οι διαφορές, 
αξιώσεις ή απαιτήσεις που προκύπτουν από ή συνδέονται με τον παρόντα Διαγωνισμό ή 
οποιοδήποτε βραβείο που απονέμεται θα επιλύονται ατομικά, χωρίς προσφυγή σε οποιαδήποτε 
μορφή συλλογικής αγωγής, και, στον βαθμό που επιτρέπεται από τους αναγκαστικού δικαίου 
κανόνες στο Κράτος ή Περιοχή της χώρας κατοικίας του Συμμετέχοντα, με ρητή παραίτηση 
από κάθε δικαίωμα forum non conveniens, αλλαγής τόπου δωσιδικίας ή παρόμοιο δικαίωμα, 
(β) οποιεσδήποτε και όλες οι αξιώσεις ή αποφάσεις, στον βαθμό που επιτρέπεται από τους 
αναγκαστικού δικαίου κανόνες στη χώρα διαμονής του Συμμετέχοντα, περιορίζονται στα 
πραγματικά έξοδα που πραγματοποιήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων που 
σχετίζονται με τη συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό, αλλά σε καμία περίπτωση δεν 
καλύπτουν δικηγορικά έξοδα και (γ) σε καμία περίπτωση δεν θα επιτραπεί στον Συμμετέχοντα 
να λάβει και ο Συμμετέχων παραιτείται με το παρόν από κάθε δικαίωμα να διεκδικήσει 
αποζημίωση για έμμεσες, κυρωτικού χαρακτήρα, τυχαίες και επακόλουθες ζημίες και 
οποιαδήποτε άλλη ζημία, εκτός από τα πραγματικά  έξοδα, καθώς και από οποιοδήποτε 
δικαίωμα πολλαπλασιασμού ή άλλης αύξησης της αποζημίωσης, εκτός εάν αναγκαστικού 
δικαίου κανόνες στη χώρα κατοικίας του Συμμετέχοντα προβλέπουν διαφορετικά.  
 

11. Μερική ακυρότητα: Εάν οποιοδήποτε μέρος των παρόντων Επίσημων Κανόνων κηρυχθεί 
άκυρο ή ανεφάρμοστο από αρμόδιο δικαστήριο, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των 
υπόλοιπων Επίσημων Κανόνων. Σε μια τέτοια περίπτωση, η διάταξη που κηρύσσεται άκυρη ή 
μη εκτελεστή θα επαναδιατυπωθεί όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην αρχική διάταξη, όπως 
επιτρέπεται από το νόμο, έτσι ώστε να επιτευχθεί η πρόθεση του Χορηγού. 

 
12. Γλωσσικές διαφορές: Σε περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της έκδοσης 

των παρόντων Επίσημων Κανόνων στην Αγγλική γλώσσα και της έκδοσης των Επίσημων 
Κανόνων όπως  μεταφράζεται σε άλλη γλώσσα, η  έκδοση στην Αγγλική γλώσσα θα 
υπερισχύει, θα είναι καθοριστική και επικρατούσα από κάθε άποψη. 

 
13. Προστασία δεδομένων, Πολιτική απορρήτου: Τα προσωπικά στοιχεία σας θα συλλεχθούν 

για τους σκοπούς της διεξαγωγής του παρόντος Διαγωνισμού. Η χρήση των προσωπικών 
πληροφοριών υπόκειται στην πολιτική απορρήτου που υπάρχει στη διεύθυνση 
www.bhhs.com/privacy-policy («Πολιτική Απορρήτου»). Η Πολιτική Απορρήτου περιέχει 
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ένας Συμμετέχων μπορεί να έχει πρόσβαση ή 
να διορθώσει τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν ή να υποβάλει καταγγελία σχετικά με 
την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Λάβετε υπόψη ότι τα προσωπικά σας 
στοιχεία θα διαβιβαστούν σε παραλήπτες στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων χωρών όπως 
οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την προστασία και τη διαφύλαξη 
των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση τέτοιων διαβιβάσεων καθορίζονται στην 
Πολιτική Απορρήτου.  

 



 

 
 
 

Η ακόλουθη παράγραφος ισχύει για Συμμετέχοντες από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελλάδα, 
την ή την Ισπανία: Οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα συλλεχθούν από τους Συμμετέχοντες 
θα χρησιμοποιηθούν από τον Χορηγό/Διαχειριστή υπό τις οδηγίες της Oastcrown Properties 
Limited, η οποία δραστηριοποιείται ως Berkshire Hathaway HomeServices Kay & Co., 
(αριθμός εταιρείας 01647019), 24025 Albion Street, St. George's Fields, Λονδίνο W2 2AX, 
Ηνωμένο Βασίλειο. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τους Συμμετέχοντες θα 
χρησιμοποιηθούν από τον Χορηγό/Διαχειριστή αποκλειστικά και μόνο σε σχέση με τον 
Διαγωνισμό και δεν θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους ούτε θα χρησιμοποιηθούν για 
οποιονδήποτε άλλο σκοπό, εκτός από τους σκοπούς της διεξαγωγής του Διαγωνισμού, της 
παροχής των βραβείων, κατά περίπτωση, και οποιοδήποτε άλλο σκοπό που αναφέρεται στο 
παρόν άρθρο. Το όνομα του ανακηρυχθέντος νικητή του βραβείου και η αναφορά στη 
νικητήρια συμμετοχή του θα είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος σύμφωνα με την παρακάτω 
παράγραφο 14 (Κατάλογος Νικητών). Τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν σε 
παραλήπτες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων χωρών όπως οι Ηνωμένες 
Πολιτείες. Η διάρκεια της διατήρησης των δεδομένων είναι έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Οι 
συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των προσωπικών 
δεδομένων τους από τη βάση δεδομένων του Χορηγού, καθώς και το δικαίωμα καθορισμού 
των συνεπειών του θανάτου τους ως προς τα προσωπικά τους δεδομένα. Οι συμμετέχοντες 
μπορούν να ασκήσουν αυτά τα δικαιώματα αποστέλλοντας γραπτό αίτημα στην Oastcrown 
Properties Limited, η οποία δραστηριοποιείται ως Berkshire Hathaway HomeServices Kay & 
Co, στην παραπάνω διεύθυνση. 
 
Τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
και την εικόνα (likeness) και θα χρησιμοποιηθούν όπως ορίζεται στους παρόντες Επίσημους 
Κανόνες, μεταξύ άλλων: (α) για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού όπως περιγράφεται στους 
παρόντες Επίσημους Κανόνες και (β) για την επικοινωνία με τους πιθανούς νικητές. 

 
14. Κατάλογος Νικητών: Για τον κατάλογο των νικητών (όνομα και πρώτο αρχικό του επωνύμου, 

καθώς και χώρα κατοικίας) στείλτε e-mail που θα αναγράφει στη γραμμή του θέματος: The 
BHHS Pawfect Home Contest Winners (Οι νικητές του διαγωνισμού BHHS Pawfect Home), 
στη διεύθυνση winnerslist@probilityworks.com, το αργότερο μέχρι τις 29 Ιουλίου 2022 στις 
4:59 μ.μ. E.T..     

 
 


