
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

“Samsung Neo QLED with Prepaid Cards promo” 

Η παρούσα προωθητική ενέργεια απευθύνεται σε κατόχους Samsung Account και Samsung Members (για να 
χρησιμοποιήσετε το Samsung Members πρέπει να διαθέτετε Samsung Account). 

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «SAMSUNG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», που εδρεύει στο 
Μαρούσι Αττικής, στη Λ. Κηφισίας αρ. 24Α, ΤΚ 151 25, με αρ. ΓΕΜΗ 009349401000 και με τηλ. 
επικοινωνίας 213 0163800 (καλούμενη εφεξής «η Διοργανώτρια») σε συνεργασία με τη διαφημιστική 
εταιρεία «ZZ DOT ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η οποία 
δραστηριοποιείται νόμιμα στην Ελλάδα, με Α.Φ.Μ. 999983565, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, με έδρα την Αθήνα, 
οδός AΜΒΡΟΣΙΟΥ ΦΡΑΝΤΖΗ 16, Τ.Κ. 11745, Τηλ: 2108253751 (εφεξής η «Διαφημιστική») διοργανώνει 
προωθητική ενέργεια με τίτλο «Samsung Neo QLED with Prepaid Cards promo» (εφεξής «η Προωθητική 
Ενέργεια»), σύμφωνα με τους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις Συμμετοχής (εφεξής «οι Όροι»), οι 
οποίοι είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα  
https://www.samsung.com/gr/offer/neoqled22-prepaid-promo/  (εφεξής το «Site»).  

 

1. Δικαίωμα Συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο 
έτος που δηλώνουν διεύθυνση παράδοσης του δώρου στην Ελλάδα ή την Κύπρο καθώς και νομικά πρόσωπα 
με έδρα την Ελλάδα ή την Κύπρο. Σε περίπτωση που η συμμετοχή καταχωρήθηκε σε στοιχεία ή με 
συνοδευτικά έγγραφα νομικού προσώπου ο αιτών αναλαμβάνει να προσκομίσει τα νομιμοποιητικά έγγραφα 
του νομικού προσώπου, καθώς και βεβαίωση πρωτότυπα υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού, 
με ρητή δήλωση ότι αποδέχεται να αποδοθεί το δώρο στον αιτούντα. Σε αντίθετη περίπτωση, η συμμετοχή 
θα θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη, της Διοργανώτριας ουδεμίας ευθύνης φερούσης σχετικά. Εξαιρούνται από 
την Προωθητική Ενέργεια τα ανίκανα προς δικαιοπραξία πρόσωπα. 

 

2. Τρόπος Συμμετοχής / Μηχανισμός Προωθητικής Ενέργειας 

Για να συμμετάσχει κάποιος στην  Προωθητική Ενέργεια θα πρέπει:  

α) να αγοράσει μία ή περισσότερες μία εκ των περιοριστικά αναφερομένων κατωτέρω Samsung Neo 
QLED TVs με κωδικούς: QE85QN95BATXXH, QE85QN90BATXXH, QE85QN85BATXXH, QE75QN95BATXXH, 
QE75QN90BATXXH, QE75QN85BATXXH, QE65QN95BATXXH, QE65QN90BATXXH, QE65QN85BATXXH, 
QE55QN95BATXXH, QE55QN90BATXXH, QE55QN85BATXXH, QE50QN90BATXXH, QE43QN90BATXXH  
(εφεξής τα «Προϊόντα») από τα συμμετέχοντα* φυσικά ή/και τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά τους 
καταστήματα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών στην Ελλάδα και την Κύπρο, ανάλογα με τη 

https://www.samsung.com/gr/offer/neoqled22-prepaid-promo/


διαθεσιμότητα του κάθε καταστήματος, (εφεξής τα «Καταστήματα»), εντός του διαστήματος από 
08/08/2022 έως και 13/11/2022 (εφεξής «Διάρκεια Αγορών») βάσει παραστατικού, 

β) να ολοκληρώσει τη διαδικασία συμμετοχής που περιγράφεται στον παρακάτω όρο 4 εντός του 
διαστήματος από 08/08/2022 έως και 30/11/2022  (εφεξής «Διάρκεια Συμμετοχής»). 

Στις περιπτώσεις παραγγελιών που πραγματοποιήθηκαν εντός της Διάρκειας Αγορών βάσει 
αποδεικτικού παραγγελίας των καταστημάτων, αλλά το παραστατικό αγοράς εκδόθηκε μετά τη λήξη της 
Διάρκειας Αγορών, θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία παραγγελίας για τη συμμετοχή, υπό την 
προϋπόθεση προσκόμισης του παραστατικού αγοράς του εν λόγω καταστήματος κατά την παραλαβή 
του Δώρου.  

Διευκρινίζεται ότι η διαδικασία και οι επιμέρους όροι της της αγοράς των Προϊόντων καθορίζονται από 
τα συμμετέχοντα καταστήματα. Οι συμμετέχοντες καλούνται να απευθύνονται σε αυτά για περισσότερες 
πληροφορίες. 

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών στην Προωθητική Ενέργεια, κατά πλήρη 
αντιστοιχία με τον αριθμό των Προϊόντων τα οποία αγοράστηκαν από τον ίδιο κατά τη Διάρκεια Αγορών. 

  

3. Δώρο  

Με την παρούσα Προωθητική Ενέργεια όσοι αγοράσουν το Προϊόν ενός της Διάρκειας Αγορών και 
πληρούν τις προϋποθέσεις των παρόντων Όρων (εφεξής οι «Δικαιούχοι»), μπορούν να αποκτήσουν 
εφόσον το επιθυμούν την Prepaid Card Spendeo® της εταιρίας “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ Α.Ε.Ε.” 
(EDENRED)  (εφεξής το «Δώρο» ή «Prepaid Card»), ακολουθώντας την κατωτέρω Διαδικασία 
Συμμετοχής.  

Κατηγορίες Δώρων ανά Προϊόν: 
- Prepaid Card αξίας 600€ για τα μοντέλα QE85QN95BATXXH, QE85QN90BATXXH, QE85QN85BATXXH 
- Prepaid Card αξίας 500€ για τα μοντέλα QE75QN95BATXXH, QE75QN90BATXXH, QE75QN85BATXXH 
- Prepaid Card αξίας 400€ για τα μοντέλα QE65QN95BATXXH, QE65QN90BATXXH, QE65QN85BATXXH  
- Prepaid Card αξίας 300€ για τα μοντέλα QE55QN95BATXXH, QE55QN90BATXXH, QE55QN85BATXXH, 

QE50QN90BATXXH, QE43QN90BATXXH   
 
Η χρήση των Prepaid Cards προϋποθέτει ενεργοποίηση και υπόκειται σε ειδικότερους όρους χρήσης, όπως 
αυτοί ορίζονται από την εταιρεία ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ Α.Ε.Ε. (EDENRED) που εδρεύει στην Αθήνα (Λ. 
Γαλατσίου 33 & Μαρκορά). Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με 
τη διαδικασία ενεργοποίησης ή/και τη χρήση των Prepaid Cards επισκεφτείτε το http://www.edenred.gr/ ή το 
http://www.spendeo.gr/terms ή επικοινωνήστε απευθείας με την EDENRED στα στοιχεία επικοινωνίας που 
αναφέρονται στο σύνδεσμο.  
 
Οι Prepaid Cards έχουν συνολική ονομαστική αξία ανάλογα με την κατηγορία που περιγράφεται ανωτέρω 
(600€/500€/400€/300€). Η Prepaid Card Spendeo® είναι µια προπληρωµένη κάρτα, το διαθέσιµο υπόλοιπό 

http://www.edenred.gr/
http://www.spendeo.gr/terms


της µειώνεται κατά το πλήρως αφαιρούµενο ποσό της εκάστοτε αγοράς. Προκειμένου να καταστεί εφικτή µια 
συναλλαγή, θα πρέπει το πλήρως αφαιρούµενο ποσό να είναι µικρότερο ή ίσο µε το διαθέσιµο υπόλοιπο στην 
κάρτα. ∆εν είναι δυνατή η χρήση της κάρτας αν το πλήρως αφαιρούµενο ποσό είναι µεγαλύτερο από το 
διαθέσιµο υπόλοιπο ή αν παρέλθει η ηµεροµηνία λήξης της Κάρτας. 

 

4. Διαδικασία Συμμετοχής & Τρόπος Παραλαβής:  

Για να αποκτήσει ο Δικαιούχος το Δώρο που του αντιστοιχεί, θα πρέπει: 

α) είτε να επισκεφτεί το Site, και να συνεχίσει τη διαδικασία εγγραφής από εκεί,  

β) είτε να επισκεφτεί την εφαρμογή Samsung Members μέσω Samsung Galaxy smartphone και να 
επιλέξει στο tab ‘’Πλεονεκτήματα (Benefits)’’ την παρούσα Προωθητική Ενέργεια,  

και:  

1. Να συνδεθεί μέσω του Samsung Account του ή να δημιουργήσει λογαριασμό εάν δεν έχει ήδη. 
Από το Samsung Account συμπληρώνονται αυτόματα στην Φόρμα Συμμετοχής τα εξής στοιχεία: 
Email, Ονοματεπώνυμο, Ημερομηνία γέννησης. 

2. Να καταχωρήσει στη Φόρμα Συμμετοχής τα παρακάτω στοιχεία: Διεύθυνση, Αριθμό Τηλεφώνου,  
Πόλη, Χώρα, Ταχυδρομικό Κωδικό, Κωδικό Προϊόντος, Σειριακό Αριθμό Προϊόντος (φωτογραφία 
από ετικέτα συσκευής που φαίνεται ο serial number), Απόδειξη/ Τιμολόγιο αγοράς (φωτογραφία 
του παραστατικού αγοράς του Προϊόντος), Ημερομηνία Αγοράς του Προϊόντος. 

3. Κατόπιν συμπλήρωσης των παραπάνω στοιχείων, θα πρέπει να επιλέξει ‘’Επόμενο’’ και 
‘’Περίληψη’’ για να λάβει επιβεβαίωση ότι έχει συμπληρώσει σωστά τα απαιτούμενα πεδία και 
κατόπιν αυτού, “Εγγραφή” για να καταχωρηθεί η συμμετοχή του. 

Η συμμετοχή θα ελεγχθεί ως προς τη συμμόρφωση της με τους παρόντες Όρους και εφόσον πληροί τις 
σχετικές προϋποθέσεις, ο συμμετέχων θα λάβει ένα email επιβεβαίωσης (εντός 5 εργάσιμων ημερών) με τις 
λεπτομέρειες παραλαβής του Δώρου. Το διάστημα αυτό ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον όγκο των 
συμμετοχών ή εξαιτίας γεγονότων και παραγόντων εκτός του ελέγχου της Διοργανώτριας. 
 
Το Δώρο αποστέλλεται με ταχυμεταφορέα στην διεύθυνση που δήλωσε ο Δικαιούχος, προϋπόθεση δε 
παραλαβής αποτελεί η επίδειξη από τον τελευταίο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητάς του ή αντιγράφου 
αυτής ή άλλου δημόσιου εγγράφου από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητά του και η ηλικία του. Η παράδοση 
των Δώρων πραγματοποιείται εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από τη λήψη του email επιβεβαίωσης. Το 
διάστημα αυτό ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον όγκο των παραδόσεων ή εξαιτίας γεγονότων και 
παραγόντων εκτός του ελέγχου της Διοργανώτριας.  
 

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την Προωθητική Ενέργεια, οποιοσδήποτε συμμετέχων ή 
τρίτος μπορεί να επικοινωνεί με το τηλεφωνικό κέντρο της Samsung στο 80111 7267864 για Ελλάδα 
και από Κύπρο 8009 4000 (από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση με βάση τον ισχύοντα 



τιμοκατάλογο του παρόχου σας) ή στο 210-6897691 (από κινητό ή σταθερό τηλέφωνο με βάση τον 
ισχύοντα τιμοκατάλογο του παρόχου σας). Για την αποφυγή πρόσθετων χρεώσεων, σας 
συμβουλεύουμε να ελέγξετε το πρόγραμμα της τηλεφωνικής σας σύνδεσης και τον τιμοκατάλογο του 
παρόχου σας. 

5. Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή 
των στοιχείων τους. Σε περίπτωση που κάποιος συμμετέχων δεν ολοκληρώσει την ανωτέρω διαδικασία 
ή δεν καταχωρήσει τα απαιτούμενα στοιχεία εγκαίρως, η συμμετοχή του θα ακυρώνεται και δεν θα 
καταχωρείται. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων δεν υποβάλλει για οποιοδήποτε λόγο 
(συμπεριλαμβανομένης και της ανωτέρας βίας) τα απαιτούμενα σύμφωνα με τoν Όρο 4 στοιχεία έως τη 
λήξη της Διάρκειας Συμμετοχής ή καταστεί αδύνατη η επικοινωνία μαζί του για λόγους που ανάγονται 
στο πρόσωπό του, χάνει οριστικά οποιοδήποτε δικαίωμά του όσον αφορά στην Προωθητική Ενέργεια. 
Τυχόν εκπρόθεσμη υποβολή των σχετικών συνοδευτικών εγγράφων που αναφέρονται ανωτέρω 
θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και ουδέν επάγει αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύει τη Διοργανώτρια. Σε 
περίπτωση συνδρομής λόγου ανωτέρας βίας εκτός της σφαίρας επιρροής της Διοργανώτριας, η 
τελευταία δικαιούται να μην προσφέρει στο συμμετέχοντα ούτε εναλλακτική παροχή, οποιασδήποτε 
μορφής και αξίας και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της 
Προωθητικής Ενέργειας και την απόδοση των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της 
Διοργανώτριας παύει να υφίσταται και η Διοργανώτρια δε θα υπέχει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε 
υποχρέωση έναντι των Δικαιούχων.  
 

6. Διευκρινίζεται ρητά ότι μετά την πάροδο της 30/11/2022, καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή και δε 
θα δεσμεύει τη Διοργανώτρια ως προς το εμπρόθεσμο της συμμετοχής. Τυχόν εκπρόθεσμη καταχώρηση 
των σχετικών συνοδευτικών εγγράφων που αναφέρονται ανωτέρω θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και 
ουδέν επάγει αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύει τη Διοργανώτρια.  

7. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Δικαιούχος υπαναχωρήσει από την πώληση / επιστρέψει το Προϊόν 
κατόπιν συμμετοχής του στην παρούσα Προωθητική Ενέργεια, η συμμετοχή του ακυρώνεται αυτόματα 
και θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά στο τηλεφωνικό κέντρο της Samsung και να επιστρέψει το Δώρο, 
σε περίπτωση που του έχει ήδη παραδοθεί. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 80111 7267864 για Ελλάδα και από 
Κύπρο 8009 4000 (από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση με βάση τον ισχύοντα τιμοκατάλογο του 
παρόχου σας) ή στο 210-6897691 (από κινητό ή σταθερό τηλέφωνο με βάση τον ισχύοντα τιμοκατάλογο 
του παρόχου σας). Για την αποφυγή πρόσθετων χρεώσεων, σας συμβουλεύουμε να ελέγξετε το 
πρόγραμμα της τηλεφωνικής σας σύνδεσης και τον τιμοκατάλογο του παρόχου σας. 
 
 
8. Οι Prepaid Cards Spendeo® είναι προσωπικές και δεν ανταλλάσσονται ή μεταβιβάζονται, ούτε δύναται 
να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.  

9. Η Διοργανώτρια δύναται - αλλά δεν υποχρεούται - να αποκλείσει από την Προωθητική Ενέργεια σε 
οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής της, συμμετοχές που παρουσιάζουν ασάφειες ή/και τεχνικά σφάλματα 
ή/και οποιονδήποτε συμμετέχοντα που κατά την άποψη της είναι πιθανό να έχει χρησιμοποιήσει (ή να 
έχει αποπειραθεί να χρησιμοποιήσει) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή του ή έχει παραβεί (ή 
έχει αποπειραθεί να παραβιάσει) κάποιον από τους παρόντες Όρους.  



10. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη 
διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας, να αλλάξει τις προσφερόμενες παροχές, καθώς και να μεταβάλλει 
τους Όρους ή/και να ματαιώσει την Προωθητική Ενέργεια, με ανακοίνωση στο Site. Στις περιπτώσεις 
αυτές η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε 
περίπτωση που τυχόν ματαιωθεί η Προωθητική Ενέργεια, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε 
δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχισή του ή 
οποιαδήποτε αποζημίωση. 

11. Η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη εάν για λόγους αναγόμενους σε γεγονός ανωτέρας βίας 
(ενδεικτικά πόλεμος, εξέγερση, εισβολή, πράξη ξένων εχθρών, εχθροπραξίες (ανεξάρτητα αν έχει 
κηρυχθεί πόλεμος), τρομοκρατικές ενέργειες ή δολιοφθορά, εμφύλιος πόλεμος, επανάσταση, σεισμός, 
πλημμύρα, πυρκαγιά, έκρηξη, επιδημία ή έξαρση ιού ή άλλη φυσική καταστροφή ή αντίξοες καιρικές 
συνθήκες, κυβερνητικοί ή νομοθετικοί περιορισμοί συμπεριλαμβανομένης στη λειτουργία των 
καταστημάτων λιανικής ή άλλα παρόμοια γεγονότα που βρίσκονται πέραν του εύλογου ελέγχου της 
Διοργανώτριας, κατ' εύλογη και αντικειμενική κρίση), δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από την παρούσα Προωθητική Ενέργεια.  

12. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, 
ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του ομίλου της Διοργανώτριας.  

13. Τυχόν νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις υπέρ τρίτων ή άλλα τέλη απαιτούνται για την παραλαβή και χρήση 
των Δώρων επιβαρύνουν αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τους συμμετέχοντες.  

14. Προσωπικά Δεδομένα 
Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται  σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που 
καταχωρούν στη Φόρμα Συμμετοχής από τη Διοργανώτρια για τους σκοπούς της Προωθητικής Ενέργειας, 
σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της Διοργανώτριας που είναι διαθέσιμη στη Φόρμα Συμμετοχής.  

15. Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων.  

16. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με την Προωθητική Ενέργεια και την εφαρμογή των 
παρόντων Όρων θα επιλύεται καταρχήν φιλικά. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δικαστικής επίλυσης της 
διαφοράς αρμόδια ορίζονται κατ’ αποκλειστικότητα τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο 
το Ελληνικό.  

 

 *Συμμετέχοντα Καταστήματα: 

 
A. Δίκτυο Φυσικών καταστημάτων: 

Ελλάδα:  
ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ 
(https://www.kotsovolos.gr/StoresLocator?catalogId=10551&storeId=10151&langId=-24).  
ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ (http://stores.plaisio.gr/)  

https://www.kotsovolos.gr/StoresLocator?catalogId=10551&storeId=10151&langId=-24
http://stores.plaisio.gr/


ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ MEDIA MARKT   (https://www.mediamarkt.gr/el/marketselection.html ) 
ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ PUBLIC (http://www.public.gr/templates/publicStorelocator.jsp).  
ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ (https://www.germanos.gr/store-locator/).  
ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ COSMOTE (https://www.cosmote.gr/eshop/locateStores.jsp) 
ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ELECTRONET: ΚΑΖΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε., ΚΥΝΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ  Π. ΑΕ, 
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ Π. & ΣΙΑ Ο.Ε., ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΑΕ, Κ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ, ΜΕΣΗΜΕΡΗ ΑΦΟΙ ΚΑΙ ΣΙΑ 
ΟΕ, ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΗΣ Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε, ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε., ΠΑΠΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΠΑΤΑΚΑΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ, ΠΕΡΚΑ ΑΦΟΙ ΑΕ, ΠΙΤΣΟΥΛΑΚΗΣ- ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε, ΞΕΝΑΚΗΣ Α. Ε., 
ΚΟΡΑΧΑΗΣ ΕΠΕ, Ν.ΒΕΝΙΑΝΑΚΗΣ - Ε.ΠΕΝΤΑΡΑΚΗΣ Ο.Ε, ΣΤ.ΒΑΤΣΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε, ΤΡΑΝΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΚΑΙ YIOI EE,  ΚΟΙΛΙΑ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε., ΤΡΑΝΟΥΛΗΣ ΣΠ. ΑΦΟΙ Ο.Ε., ΣΕΡΑΦΕΙΜ Α.Β.Ε.Ε., ΞΑΝΘΙΔΗ ΑΦΟΙ & ΣΙΑ 
Ο.Ε., ΠΕΛΑΝΤΑΚΗ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ BEST ELECTRIC: ΧΑΛΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ, ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΕ, ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ& ΣΙΑ ΕΕ, 
ΣΑΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΚΕ, ΣΕΛΛΗΝΑ ΣΠΥΡΙΔΕΙΑ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε., ΣΚΟΡΔΥΛΑΚΗΣ Ε.Π.Ε 
ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ EXPERT: ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ν. & ΣΙΑ Ο.Ε., ΚΑΣΕΛΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., 
ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΙΣΙΔ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΒΑΡΤΖΗ E & A O.E., ΒΟΥΤΣΙΝΟΥ ΑΦΟΙ Ο.Ε., ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΘΕΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
Α.Ε., ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ Κ. ΑΒΕΤΕ 
ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ MEGA: 
ΝΙΤΣΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ, ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, ΦΟΥΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΚΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΚΟΥΡΕΤΣΗΣ Π. & ΣΙΑ 
Ε.Ε.,  ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Ε.Σ.  Α.Ε., ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ, AΦΟΙ Κ.ΤΖΗΜΑ Ο.Ε, ΠΑΡΡΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ 
ΣΙΑ Ο.Ε., ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, TΣΙΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓ.ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΣΠΙΘΑΣ ΚΩΝ. 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, I & D Tararas OE, ΚΑΛΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕ, ΞΥΔΑΣ Θ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, NEΔΑΝΗΣ Α.Ε, ΣΟΥΛΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
& ΣΙΑ Ε.Ε, ΡΕΝΤΖΙΛΑΣ Κ.Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε., ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ο.Ε 
ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ WELCOME STORES: ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε. ΠΑΣΤΟΣ Ι. & ΥΙΟΙ Α.Ε., ΗΛΕΚΤΡΑΓΟΡΑ  
Α.Ε., ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι. & ΥΙΟΣ ΟΕ, ΑΦΟΙ ΤΖΩΡΑΚΗ Ο.Ε, ΜΑΤΖΑΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΑΒΕΤΕ, ΠΑΓΚΑΛΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ Ο.Ε., ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, CHIOKTOURIDIS IKE, ΒΕΡΜΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΥΙΟΙ ΓΡ. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ ΟΕ, ΖΟΡΜΠΑΣ Θ & ΣΙΑ ΟΕ, ΜΑΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.Ε.E., ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΔΗΛΕΡΗΣ ΙΚΕ, ΓΚΟΥΓΚΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ, ΤΖΕΒΕΛΕΚΙΔΗΣ Α.Ε. 
ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ: DVRS SOLUTIONS E.Π.Ε., ΖΑΝ ΕΛΕΚΤΡΙΚ ΑΕ, ΞΟΥΛΟΓΗΣ ΠΑΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΑΒΑΛΕΔΑΚΗΣ ΕΜΜ. 
ΜΙΧΑΛΗΣ., ΕΜΜ. ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΙΚΕ  
 
Κύπρος:  
ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ  
ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ PUBLIC (http://www.public-cyprus.com.cy/storelocatorcy/).  
ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ A.T. MULTITECH LTD (http://www.multitech.gr/).  
ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ STEPHANIS & CO LTD  
(http://www.stephanis.com.cy/nqcontent.cfm?a_id=9163&tt=graphic&lang=l1).  
ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ALPAN ELECTROLINE LTD (https://www.electroline.com.cy/index.php/stores/).  
ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ NOVARIO (www.scandia.com.cy).  
ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ: EMILIOS ELIADES LTD, MODESTOU SOUND & VISION PLC LTD, RAKIS PILAKOURIS LTD, 
SAVVAS ERAKLEOUS LTD, UNISAT TELECOMMUNICATIONS LTD, CA SOFRONIOU ELECTRONICS LTD 
 
B. ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ: 

Ελλάδα: 
SAMSUNG ESHOP https://shop.samsung.com/gr 
ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ (http://www.kotsovolos.gr/site/allstores.jsp).  
ΠΛΑΙΣΙΟ (https://www.plaisio.gr/)  
MEDIA MARKT   (http://www.mediamarkt.com/) 
PUBLIC (https://www.public.gr/).  
ΓΕΡΜΑΝΟΣ (https://www.germanos.gr/).  

https://www.mediamarkt.gr/el/marketselection.html
http://www.public.gr/templates/publicStorelocator.jsp
https://www.germanos.gr/store-locator/
http://www.public-cyprus.com.cy/storelocatorcy/)
http://www.multitech.gr/)
http://www.stephanis.com.cy/nqcontent.cfm?a_id=9163&amp;tt=graphic&amp;lang=l1)
http://www.electroline.com.cy/index.php/stores/)
http://www.scandia.com.cy/
https://shop.samsung.com/gr
http://www.kotsovolos.gr/site/allstores.jsp)


ELECTRONET. (https://www.electronet.gr/)  
EXPERT (https://www.expert-hellas.gr/) 
COSMOTE (https://www.cosmote.gr/eshop/) 
WELCOME STORES https://www.welcomestores.gr/ 
EURONICS https://www.euronics.gr/  
 
Κύπρος:  
ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ www.kotsovolos.cy/ 
PUBLIC (https://www.public-cyprus.com.cy/).  
A.T. MULTITECH LTD (http://www.multitech.gr/).  
STEPHANIS & CO LTD https://www.stephanis.com.cy/el  
ALPAN ELECTROLINE LTD (https://www.electroline.com.cy/).  
NOVARIO (www.scandia.com.cy).  
SOFRONIOU ELECTRONICS: (www.sofroniou.net) 
Rakis Pilacouris: (https://www.rakispilacourisltd.com/) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.expert-hellas.gr/
https://www.welcomestores.gr/
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=a29c09bb-fd0730fd-a29d82f4-0cc47a3003e8-e74e9f42ecde0cbe&q=1&e=39e16447-038b-49bd-ac25-67b7590f7326&u=https%3A%2F%2Fwww.euronics.gr%2F
http://www.kotsovolos.cy/
http://www.public-cyprus.com.cy/storelocatorcy/)
http://www.multitech.gr/)
http://www.electroline.com.cy/).
http://www.scandia.com.cy/
https://www.rakispilacourisltd.com/


 

 

Παράρτημα 1 
 

 

 
Περιγραφή Δώρου: Prepaid Card “Spendeo®” αξίας ………………………………………….. 

 

 

Τρόπος Παραλαβής/Αποστολής:  με courier 

 

O / Η κάτωθι υπογράφων/ουσα δηλώνω με την παρούσα ρητά και ανεπιφύλακτα τα εξής αναφορικά με 
τη συμμετοχή μου στην Προωθητική Ενέργεια: 

 

1. Συμμετείχα ο/η ίδιος/α στην Προωθητική Ενέργεια με τα προσωπικά μου στοιχεία.  
2. Σε περίπτωση που η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια έγινε με τα στοιχεία νομικού 

προσώπου: Συμμετείχα με τα προσωπικά μου στοιχεία για λογαριασμό και εξ ονόματος του 
νομικού προσώπου, διαθέτοντας κάθε αναγκαία εξουσιοδότηση τόσο για τη συμμετοχή στην 
Προωθητική Ενέργεια όσο και για την παραλαβή του Δώρου για λογαριασμό και εξ ονόματος του 
νομικού προσώπου)..  
 

3. Παρέλαβα σήμερα το Δώρο που περιγράφεται ανωτέρω και αντιστοιχεί στη συμμετοχή μου [ή 
στη συμμετοχή του νομικού προσώπου ανά περίπτωση], της παρούσας Δήλωσης υπεχούσης 
θέση αποδεικτικού παραλαβής. Δεν έχω οποιαδήποτε άλλη οικονομική ή άλλου είδους 
απαίτηση/αξίωση κατά της Διοργανώτριας αναφορικά  με τη διενέργεια της Προωθητικής 
Ενέργειας, τη συμμετοχή μου [ή του νομικού προσώπου] σε αυτή, ή οποιαδήποτε άλλη αιτία 
σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα και την Προωθητική Ενέργεια.  

 

4. Έχω συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας μου και έχω πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.  
 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΩΡΟΥ 

Τίτλος Προωθητικής Ενέργειας «Samsung Neo QLED promo with Prepaid Cards 2022» 
Περίοδος Πρoωθητικής Ενέργειας 08/08/2022 - 30/09/2022 

Διοργανώτρια Εταιρεία «SAMSUNG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» 

(Λ. Κηφισίας 24Α, Τ.Κ. 151 25) 



 

 

Ονοματεπώνυμο _________________________________________________________________ 

(Επωνυμία, σε περίπτωση νομικού προσώπου): 

_________________________________________________________________ 

Αριθμός Ταυτότητας / Διαβατηρίου: _________________________________________________ 

 

 

Ημερομηνία: _____________________  

 

Υπογραφή: _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


