
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

« ΜΗΝΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 2022 Pedigree® Dentastix™ » 

1.Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «MARS HELLAS Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ A.E.» και τον διακριτικό τίτλο «MARS HELLAS AE», 
(περαιτέρω ο «Διοργανωτής» ή «MARS HELLAS»), προκηρύσσει διαγωνισμό (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), με 
την ονομασία «ΜΗΝΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 2022 Pedigree® Dentastix™» ο οποίος θα διενεργηθεί δια 
του διαδικτυακού τόπου https://www.dentalcaremonth.gr (περαιτέρω ο «Διαδικτυακός Τόπος»). Την 
οργάνωση του διαγωνισμού έχει αναλάβει για λογαριασμό του Διοργανωτή η εταιρία «Solid Havas Α.Ε.», 
Εξειδικευμένων Διαφημιστικών Υπηρεσιών που εδρεύει στο Μαρούσι επί της Αρτέμιδος 3, Τ.Κ. 151 25 
(περαιτέρω η «Διαφημιστική»).  

2. Δικαίωμα Συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι κάτοικοι Ελλάδος (μόνον 
φυσικά πρόσωπα), ενήλικοι ηλικίας ίσης ή άνω των δεκαοκτώ (18) ετών. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι του 
Διοργανωτή και της Διαφημιστικής καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους μέχρι δευτέρου (Β΄) βαθμού.  

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό απαιτείται η αγορά κάποιου προϊόντος Pedigree® Dentastix™ από φυσικά 
καταστήματα από 10/5/2022 έως 20/6/2022. Η συμμετοχή θα είναι έγκυρη εφόσον ο χρήστης έχει στην κατοχή 
την απόδειξη πληρωμής του προϊόντος. Η απόδειξη αυτή θα αποσταλεί ηλεκτρονικά μέσω της φόρμας 
συμμετοχής στον διαγωνισμό μας. Η συμμετοχή σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των εν λόγω όρων 
συμμετοχής και προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο 
Διοργανωτής ή/ και η Διαφημιστική και οι συνεργαζόμενες με αυτούς για την υλοποίηση του Διαγωνισμού 
εταιρείες, δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση ή την υποβοήθηση της 
πρόσβασης στο διαδίκτυο ή την παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα 
αναφορικά με τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό. Η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο του Διαγωνισμού 
επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές 
προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού.  

3. Διάρκεια της ενέργειας: Η διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού καθορίζεται από 10/5/2022 και ώρα 12:00 
(περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την 20/6/2022 και ώρα 23:59 (περαιτέρω η «Λήξη του 
Διαγωνισμού»), δηλαδή συνολικά 42 ημέρες.  

4. Τρόπος Συμμετοχής: Προκειμένου να συμμετάσχουν, οι χρήστες θα πρέπει μέσω του ιστότοπου 
https://www.dentalcaremonth.gr να αναρτήσουν την απόδειξη πληρωμής για την αγορά προϊόντος Pedigree® 
Dentastix™ και να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους. Για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή του χρήστη η 
απόδειξη πληρωμής θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 1 Pedigree® Dentastix™ προϊόν να έχει 
ημερομηνία αγοράς μέσα στο διάστημα 10/5/2022 – 20/06/22 και να μην έχει χρησιμοποιηθεί σε 
προηγούμενη συμμετοχή. Τα δώρα αναλυτικά περιγράφονται στον όρο 6 κατωτέρω. Ρητά δηλώνεται ότι η 
Διοργανώτρια Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιαδήποτε συμμετοχή της οποίας το περιεχόμενο 
είναι προσβλητικό ή αντίκειται στο νόμο ήτα χρηστά ήθη με οποιονδήποτε τρόπο.  

4.1 Κάθε χρήστης μπορεί να συμμετάσχει στην κλήρωση μία (1) μόνο φορά. 

4.2  Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να κερδίσει μία (1) μόνο φορά. 

4.3 Με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες ρητώς συναινούν στο να χρησιμοποιήσει η 
Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική τα προσωπικά τους δεδομένα που προκύπτουν από την συμπλήρωση των 
στοιχείων τους στη φόρμα συμμετοχής (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email).  

4.4 Οι νικητές και οι επιλαχόντες παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση τους στη Διοργανώτρια για 
την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και 
του διαδικτύου καθ' όλη τη διάρκεια αυτού. Η Διοργανώτρια επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να 
χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την διεξαγωγή του 
Διαγωνισμού.  
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5. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών:  Η κλήρωση θα διεξαχθεί με τη διαδικασία αυτόματης επιλογής νικητών με τη 
χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία 
παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών.  

Η κλήρωση θα διεξαχθεί στα γραφεία της Διαφημιστικής στις 5 Ιουλίου 2022. Από την κλήρωση αυτή θα 
αναδειχθούν δέκα (10) νικητές καθώς και (10) δέκα επιλαχόντες. 

6. Δώρα: Τα δώρα του Διαγωνισμού (περαιτέρω τα «Δώρα» και έκαστο εξ αυτών το «Δώρο») είναι Pedigree® 
Dentastix™ και Chewy Chunx™ προϊόντα και ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Oral-B. 

Πιο συγκεκριμένα κάθε νικητής κερδίζει:  

• 5 Πολυσυσκευασίες Pedigree® Dentastix™  (Κάθε πολυσυσκευασία περιέχει 4 συσκευασίες 
Dentastix)  

• 5 συσκευασίες Pedigree® Chewy Chunx™ κοτόπουλο 68g 

• 1 ηλεκτρονική οδοντόβουρτσα Oral-B 

 7. Τα δώρα είναι προσωπικά, με αυστηρώς προσωποπαγή χαρακτήρα, δεν μεταβιβάζονται, δεν εκχωρούνται 
και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα. Το δε δικαίωμα παραλαβής του δώρου δεν εκχωρείται 
από τον νικητή σε οποιονδήποτε τρίτο.  

8. Ενημέρωση Νικητών:  Οι 10 νικητές θα ενημερωθούν με email. Το μήνυμα για τον κάθε νικητή θα σταλεί 
στην email διεύθυνση που έχει καταχωρήσει στην φόρμα συμμετοχής του διαγωνισμού. Τα ονόματα των 
νικητών θα ανακοινωθούν  επίσης στον ιστότοπο στο https://www.dentalcaremonth.gr σε χρονικό διάστημα 
έως και τριών (3) εργάσιμων ημερών μετά την κλήρωση.  

Οι νικητές θα παραλάβουν τα δώρα τους στην διεύθυνση που θα ορίσουν στο απαντητικό email μήνυμα. 

Το email μήνυμα των νικητών θα τους καλεί να αποστείλουν τα ακόλουθα επιπλέον στοιχεία: 

✓ Διεύθυνση παραλαβής του δώρου (οδός, ΤΚ, περιοχή) 
✓ Βάρος (kgr) του σκύλου του νικητή  

8.1 Τα στοιχεία που αναφέρονται στον όρο 8 και αφορούν στους 10 νικητές της κλήρωσης  (και τους 
επιλαχόντες της κλήρωσης) θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την αποστολή των τα προϊόντων/δώρων. Για λόγους 
οργάνωσης και ολοκλήρωσης της ενέργειας τα στοιχεία αυτά θα διατηρηθούν έως και 3 μήνες μετά την 
αποστολή των δώρων στους νικητές. Μετά το διάστημα αυτό τα στοιχεία των νικητών καθώς και όλων το 
συμμετεχόντων θα διαγραφούν οριστικά. 

8.2  Οι νικητές θα πρέπει να αποδεχτούν το δώρο εντός των χρονικών ορίων (7 ημερολογιακών ημερών) που 
θα ορίζεται γραπτώς στο ειδοποιητικό email μήνυμα που θα αποσταλεί στον κάθε νικητή χωριστά μαζί με όλα 
τα απαραίτητα στοιχεία που θα τους ζητηθούν (όπως περιγράφονται στον όρο 8). 

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιονδήποτε από τους νικητές της κληρώσεως εντός 
χρονικού διαστήματος 7 ημερολογιακών ημερών ή σε περίπτωση άρνησής του ή μη παραλαβής του δώρου 
εντός της ιδίας προθεσμίας ή μη έγκυρης συμμετοχής των αρχικών νικητών, το δώρο κερδίζει ο αντίστοιχος 
πρώτος επιλαχών. Σε περίπτωση που οι συμμετοχές των αναπληρωματικών νικητών είναι άκυρες ή αυτοί δεν 
δεχθούν τα δώρα ή δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία μαζί τους, τότε τα δώρα ακυρώνονται.  

Μέσω του email μηνύματος, ο κάθε νικητής θα ενημερωθεί σχετικά με το δώρο, την αποδοχή του και τη 
διευθέτηση όλων των λεπτομερειών αυτού κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα που για λόγους διαφύλαξης 
ασφάλειας της διαδικασίας δεν συμπεριλαμβάνονται στο παρόν. Σημειώνεται ότι η επικοινωνία μεταξύ του 
Διοργανωτή ή της Διαφημιστικής και του κάθε τυχερού νικητή, η διευθέτηση των λεπτομερειών και σε κάθε 
περίπτωση η διαδικασία αποδοχής ή άρνησης του δώρου και η επιβεβαίωση των στοιχείων του νικητή πρέπει 
να ολοκληρωθεί το αργότερο μέσα σε 7 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της γνωστοποίησης του 



αποτελέσματος της κλήρωσης. Σε περίπτωση κατά την οποία η ως άνω ορισθείσα διαδικασία δεν ολοκληρωθεί 
μέχρι την ως άνω καταληκτική προθεσμία είτε διότι οποιοσδήποτε από τους νικητές δεν ανευρίσκεται παρά 
τις προσπάθειες επικοινωνίας της εταιρείας (λόγω εσφαλμένης καταχώρισης των στοιχείων επικοινωνίας του), 
ή αυτός δεν επικοινωνεί με το Διοργανωτή, ή αυτός αρνηθεί την παραλαβή του δώρου για οποιονδήποτε λόγο, 
ή ακυρωθεί κατά τα κατωτέρω από το Διοργανωτή, η τελευταία διατηρεί το δικαίωμα να μην παραδώσει το 
αδιάθετο από την κλήρωση δώρο.  

9. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της κλήρωσης. Τα ονόματα των 10 νικητών που έχουν προκύψει από την 
κλήρωση θα αναρτηθούν στη https://www.dentalcaremonth.gr. 

10. Ο Διοργανωτής διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν τους όρους του 
παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και 
συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί από το 
Διοργανωτή ή/ και η Διαφημιστική παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική ως προς την ενέργεια, τότε η 
Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα άνευ άλλου τινός να ακυρώσει τη συμμετοχή και να τον αποκλείσει το 
συμμετέχοντα τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσει μεταγενέστερα το δώρο.  

11. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους 
τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια ή/ και η Διαφημιστική δεν αναλαμβάνουν 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 ή/ και η Διαφημιστική δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση 
των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια ή/ και η Διαφημιστική δεν 
ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στον ιστότοπο https://www.dentalcaremonth.gr με αποτέλεσμα 
την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της προωθητικής ενέργειας ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών.  

12. Ο Διοργανωτής δύναται - αλλά δεν υποχρεούται - να αποκλείσει από τον Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε 
στάδιο διεξαγωγής του. Κάθε συμμετοχή στον Διαγωνισμό θα εξετάζεται ως προς τη συμμόρφωσή της με τους 
παρόντες όρους και σε περίπτωση που αυτή δεν πληροί τα κριτήρια υποβολής που καθορίζονται σε αυτούς, 
περιέχει απαγορευμένο περιεχόμενο ή/και θεωρείται, κατά την αποκλειστική κρίση του Διοργανωτή ως 
ακατάλληλη, θα αποκλείεται.  

13. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι ο διαγωνισμός ενδέχεται να επηρεαστεί ή διακοπεί 
προσωρινά λόγω τεχνικών προβλημάτων για τα οποία ουδεμία ευθύνη φέρει ο Διοργανωτής ή/ και η 
Διαφημιστική.  

14. Ως έγκυρη συμμετοχή, νοείται οποιοδήποτε συμμετοχή για την οποία ισχύουν συνολικά τα κατωτέρω: (α) 
δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής των συστημάτων του 
Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Διαγωνιζόμενου ή τρίτου, (β) έχει καταχωρηθεί 
στον διαδικτυακό τόπο εντός της διάρκειας διεξαγωγής του Διαγωνισμού και (γ) συμπεριλαμβάνει όλα τα 
απαιτούμενα στοιχεία σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Επίσης ο Διοργανωτής ή/ και η Διαφημιστική δε θα 
ευθύνονται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και 
καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο 
Διαγωνισμό και ανάδειξης του νικητή. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή ή/ και της Διαφημιστική 
θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις τους που έγιναν από δόλο ή βαριά αμέλεια και σε καμία περίπτωση 
δε θα ευθύνονται για πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.  

15. Οι τυχεροί νικητές του Διαγωνισμού ανακηρύσσονται μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης μεταξύ των νομίμως 
συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή των προαναφερόμενων 
ηλεκτρονικών κληρώσεων κατά τις κατωτέρω ημέρες, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις 
ημέρες αυτών με προηγούμενη ανακοίνωσή της στην σελίδα Pedigree Greece στο Facebook 
https://www.facebook.com/pedigree.gr/.  

https://www.dentalcaremonth.gr/
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16. Στην κλήρωση συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν συμμετάσχει στην ενέργεια κατά τα άνω με έγκυρες 
συμμετοχές.  

17. Ο Διοργανωτής σας ενημερώνει ότι ο ίδιος ή/και τρίτοι, κατ’ εντολήν και για λογαριασμό του θα 
επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα , που έχουν   συλλέξει από εσάς τους ίδιους στο πλαίσιο του 
Διαγωνισμού σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον όρο 8 ανωτέρω, με σκοπό την ανακήρυξη των νικητών 
του Διαγωνισμού, τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων αυτού και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων 
ενεργειών για την απόδοση του Δώρου. Εννοείται ότι μετά την απόδοση του Δώρου, οποιαδήποτε δεδομένα, 
προσωπικά ή μη των συμμετεχόντων και  των νικητών του Διαγωνισμού θα καταστρέφονται. 
 

Τα προσωπικά σας δεδομένα δε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν από τυχόν συνεργάτες του Διοργανωτή 
που ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και στην απόδοση των Δώρων και 
ως εκ τούτου αυτοί ενεργώντας ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του 
Διοργανωτή, σε αυτούς θα επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο και για τους σκοπούς του 
Διαγωνισμού. 

18. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη 
συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας εταιρείας. Κάθε επιπλέον 
ανακοίνωση με οδηγίες για την συμμετοχή, η οποία θα αναρτηθεί από τον Διοργανωτή ή/ και τη Διαφημιστική 
στην ιστοσελίδα https://www.facebook.com/PedigreeGreece, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτών των όρων.  

19. Η Διοργανώτρια ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο για τη διάθεση του δώρου σύμφωνα με τους όρους του 
παρόντος, ρητώς εξαιρουμένης οποιασδήποτε ποινικής ή αστικής ευθύνης της ιδίας προς το νικητή ή 
οποιοδήποτε τρίτο για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν προκληθεί στα πλαίσια υλοποίησης του δώρου ή 
από τη μη έγκαιρη υλοποίηση αυτού.  

20. Κανένας διαγωνιζόμενος δεν έχει δικαίωμα χρήσης οποιουδήποτε σήματος, ένδειξης ή εμβλήματος ή εν 
γένει οποιουδήποτε διακριτικού γνωρίσματος της Διοργανώτριας ή της Διαφημιστικής. 

21. Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα 
https://www.dentalcaremonth.gr. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους όρους 
του διαγωνισμού και των κληρώσεων, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα, να παρατείνει ή να συντομεύσει 
τη διάρκεια του, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, με την δημοσίευση νεότερης ανακοίνωσης στην 
προαναφερόμενη ιστοσελίδα.  

22. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε δε διαφορά σχετικά με τον 
Διαγωνισμό υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών. 

 

https://www.dentalcaremonth.gr/

