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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ 

 

1. Στις κληρώσεις με την ονομασία «e-ticket promo», που διοργανώνει η Ποδοσφαιρική 

Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΑΕΚ 

Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία» και τον δ.τ . «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΑΕΚ Π.Α.Ε» ,  που εδρεύει στο Μαρούσι -  Αττικής και 

εκπροσωπείται νόμιμα («Διοργανώτρια»), δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι έχουν 

συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση. 

Εξαιρούνται της συμμετοχής στις κληρώσεις , οι εργαζόμενοι της «ΠΑΕ ΑΕΚ» , της  

Εταιρείας «ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.Κ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑNΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», της  Εταιρείας «ΤΕΟ 

ΜΟΤΟ»  και των τυχόν θυγατρικών  της,  καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους μέχρι 

το δεύτερο (β’ ) βαθμό. 

2. Κάθε κλήρωση θα πραγματοποιείται μεταξύ των φιλάθλων που θα έχουν προμηθευτεί 

ηλεκτρονικό εισιτήριο (απλό), για έναν (1) τουλάχιστον  εντός έδρας αγώνα της ΠΑΕ ΑΕΚ 

του Β’ Γύρου του Ελληνικού Πρωταθλήματος ποδοσφαίρου και των αγώνων του κυπέλλου 

Ελλάδος της αγωνιστικής περιόδου 2017-2018.   

3.  Κάθε κλήρωση θα διεξάγεται την πρώτη εργάσιμη ημέρα που έπεται της ημερομηνίας 

διεξαγωγής κάθε ενός μεμονωμένου  εντός έδρας αγώνα της ΠΑΕ ΑΕΚ του Β  ́Γύρου, μέσω 

ειδικού  ηλεκτρονικού αυτόματου συστήματος της ΠΑΕ ΑΕΚ, με την μέθοδο της αυτόματης 

τυχαίας επιλογής (Random Selection), από την βάση των αγοραστών απλού ηλεκτρονικού 

εισιτηρίου της ΠΑΕ ΑΕΚ ως ανωτέρω.  

 4. Κάθε  ξεχωριστή κλήρωση, θα αναδεικνύει έναν (1) νικητή,  ο οποίος  θα κερδίζει  ως 

έπαθλο,  ένα κινητό τηλέφωνο, τύπου smartphone της Εταιρείας LG  καθώς και δέκα (10) 

νικητές που θα κερδίσουν , ο καθένας εξ αυτών , ως έπαθλο,  μία (1)  πρόσκληση για δύο 

άτομα για την παρακολούθηση του αμέσως επόμενου  χρονικά εντός έδρας αγώνα της ΠΑΕ 

ΑΕΚ .  

5.Η ευθύνη της διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνον στις  παροχές που 

αναφέρεται  στους παρόντες όρους. Τα δώρα παραδίδονται μετά από υπογραφή δηλώσεως 



2 

 

εκ μέρους των  νικητών, ότι απαλλάσσεται η διοργανώτρια από κάθε είδους ευθύνη ή  

υποχρέωση . 

5. Οι νικητές  κάθε  κλήρωσης, θα ανακοινωθούν  από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της 

«Διοργανώτριας» (facebook) και θα ειδοποιηθούν  τηλεφωνικά για τον τρόπο παραλαβής 

του δώρου. 

6.Το δώρο είναι απολύτως προσωποπαγές, ανεπίδεκτο μεταβιβάσεως ή ανταλλαγής   και 

δεν εξαργυρώνεται. Αν ο νικητής αρνηθεί το δώρο ή δεν απαντήσει αμέσως στην 

τηλεφωνική κλήση που θα γίνει για την ενημέρωση του  ή αδρανήσει ή αν η συμμετοχή του 

είναι άκυρη ή δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχή του στην κλήρωση, δεν θα 

διενεργηθεί νέα κλήρωση, αλλά το δώρο του απόλλυται και τη θέση αυτού , καταλαμβάνει 

ο αμέσως επόμενος  συμμετέχων  στην κλήρωση που έχει καταχωρηθεί στην λίστα της 

κλήρωσης (αναπληρωματικός-επιλαχών)  και ούτω καθ ’́ εξής. 

7.Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε πραγματικό ελάττωμα ή έλλειψη 

ιδιότητας των  ως άνω δώρων . 

8.Η Διοργανώτρια δικαιούται να μεταβάλει τους όρους κάθε  κλήρωσης, να συντομεύσει ή 

να παρατείνει τη διάρκειά της ή να την ανακαλέσει ή να την αναβάλλει με σχετικό 

δημοσίευμα. 

9. Η συμμετοχή σε κάθε ξεχωριστή κλήρωση,  συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση των 

συμμετεχόντων στην τήρηση και επεξεργασία αρχείου των προσωπικών δεδομένων τους 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία . 

10.Η συμμετοχή σε κάθε ξεχωριστή  κλήρωση σημαίνει την πλήρη γνώση του συνόλου των 

όρων της κλήρωσης και την ανεπιφύλακτη αποδοχή τους και συνεπάγεται την 

συνακόλουθη παραίτηση  του συμμετέχοντος από κάθε σχετική αξίωση παρούσα ή 

μελλοντική κατά της Διοργανώτριας αναφορικά με την διενέργεια της κλήρωσης, την 

εφαρμογή των όρων ή οποιαδήποτε άλλη αιτία που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την 

κλήρωση.  

11. Κάθε συμμετέχων παρέχει με την συμμετοχή του τη ρητή συγκατάθεσή του και 

εξουσιοδότηση στην Διοργανώτρια για την προβολή της εν λόγω ενέργειας ή /και των 

αποτελεσμάτων της μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης , παραιτουμένου αυτού ,  από 
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κάθε οικονομική ή άλλη  αξίωση ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας από τις ενέργειες 

αυτές.  

12. Κάθε φίλαθλος που θα έχει προμηθευτεί ηλεκτρονικό εισητήριο (απλό),  για την 

παρακολούθηση  περισσότερων του ενός (1) εντός έδρας αγώνων της ΠΑΕ ΑΕΚ  στο  Β’ 

Γύρο της αγωνιστικής περιόδου 2017-2018 κατά τα ανωτέρω ,  αυτομάτως , θα καθίσταται 

συμμέτοχος και υποψήφιος σε κλήρωση που θα διεξαχθεί στο τέλος της αγωνιστικής 

περιόδου 2017-2018 από την ΠΑΕ ΑΕΚ , με τους ίδιους όρους , και από την οποία,  θα 

αναδειχθούν ένας (1)  νικητής που θα λάβει ως έπαθλο –δώρο ένα μηχανοκίνητο δίκυκλο 

scooter τύπου DJANGO 125  , εργοστασίου Peugeot και δύο (2) νικητές που θα λάβουν ένα 

φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή .  

Σε περίπτωση που κάποιος φίλαθλος – κάτοχος εισιτηρίου κατά τα ανωτέρω , δεν 

επιθυμεί να συμμετέχει και να λάβει μέρος σε οποιαδήποτε εκ των ανωτέρω κληρώσεων, 

θα πρέπει να δηλώσει ρητά  την επιθυμία μη συμμετοχής του, στο τηλεφωνικό νούμερο 

210-68 55 850  μέχρι και δύο (2) ώρες πριν την έναρξη κάθε εντός έδρας ποδοσφαιρικού  

αγώνα του Β’ Γύρου 2017-2018 της ΠΑΕ ΑΕΚ  

13 .  Οι όροι συμμετοχής κληρώσεων  και τυχόν τροποποιήσεών τους  αναρτώνται και 

δημοσιεύονται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΑΕΚ www.aekfc.gr . 

************ 

 

http://www.aekfc.gr/

