
 
 

Όροι & Προϋποθέσεις 
 

1. Δηλώνοντας συµµετοχή σε αυτήν την προώθηση οι συµµετέχοντες δεσµεύονται ότι 
συµφωνούν απόλυτα µε τους ορούς & Προϋποθέσεις της προώθησης αυτής. Η χρονική 
περίοδος και τα προϊόντα της προώθησης αυτής είναι αυτά που αναγράφονται και µόνο.  

 
2. Η προώθηση είναι ανοιχτή προς όλους στους κατοίκους των χωρών που συµµετέχουν 

στην προωθητική ενέργεια αυτή µε συµµετέχοντες (Ηνωµένο Βασίλειο, Δηµοκρατία της 
Ιρλανδίας , Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Γερµανία, Αυστρία, Ελβετία, Ολλανδία, Βέλγιο, 
Λουξεµβούργο, Σουηδία, Δανία, Νορβηγία, Φινλανδία, Ελλάδα, Σλοβακία, Λεττονία, 
Ουγγαρία, Δηµοκρατία της Τσεχίας, Πολωνία, και Ρουµανία) οι συµµετέχοντες πρέπει να 
είναι ηλικίας άνω των 18 ετών και µε την προϋπόθεση ότι δεν εργάζονται στην Stanley 
Black & Decker UK Limited ή σε κάποια από τις εταιρίες που συσχετίζονται µε αυτήν 
όπως θυγατρικές εταιρίες. Από την προώθηση αποκλείονται και οι οικογένειες αυτών που 
εργάζονται σε κάποια από τις εταιρείες αυτές ή που έχουν σχέση µε τον οπουδήποτε  
τρόπο µε την προώθηση αυτή.  
 

3. Όπου ο νόµος απαιτεί την επιβεβαίωση του ορίου ηλικίας οι συµµετέχοντες απαιτούνται 
να προσκοµίσουν το απαραίτητο έγγραφο για να αποδείξουν ότι είναι ενήλικες 
προκειµένου να τους αποσταλεί κάποιο προϊόν. Ο υπεύθυνος προώθησης µπορεί να 
αρνηθεί να πουλήσει κάποιο προϊόν εφόσον ο συµµετέχοντας δεν µπορέσει να αποδείξει 
ότι είναι πάνω από το όριο ηλικίας που απαιτείται.  

 
4. Οι συµµετέχοντες για να τηρούν τις προϋποθέσεις ώστε να συµµετάσχουν στην 

προώθηση θα πρέπει να εγγραφτούν στο ‘My STANLEY’ και να δεχτούν τους Όρους & 
Προϋποθέσεις. Για εγγραφή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.stanleytools.eu  

 
5. Η προώθηση ξεκινά από τις 1 Ιανουαρίου 2015 και διαρκεί µέχρι και τις 31 Δεκεµβρίου 

2015. Εγγραφές εκτός προθεσµίας δεν θα γίνονται αποδεκτές. Ελλιπείς εγγραφές δεν θα 
γίνονται αποδεκτές.  

 
6. Ένας τυχερός νικητής θα κληρωθεί τυχαία από όλους τους συµµετέχοντες όλων των 

χωρών που συµµετείχαν µετά το πέρας της προθεσµίας υποβολής των συµµετοχών 
όπου και θα ειδοποιηθεί µέσα στο διάστηµα 21 ηµερών.  

 
7. Ο υπεύθυνος προώθησης δεν φέρει καµία ευθύνη για την απώλεια, καθυστέρηση ή ζηµιά 

που µπορεί να έχει προκληθεί στο προϊόν κατά την διάρκεια αποστολή και παράδοσης  
του στον νικητή. 

 
8. Τα προϊόντα δεν γίνεται να µεταφερθούν σε άλλο πρόσωπο όπως και δεν υπάρχει 

εναλλακτική λύση προσφοράς µετρητών αντί του προϊόντος. Ο υπεύθυνος προώθησης 
κατά την διακριτική του ευχέρεια έχει το δικαίωµα να αλλάξει το προϊόν µε ένα ίδιας ή 
µεγαλύτερης αξίας σε περίπτωση που κρίνει ότι δεν µπορεί να αποδοθεί το αρχικό 
βραβείο. Η απόφαση του υπευθύνου προώθησης είναι τελική και αµετάκλητη.  

 
9. Τα προϊόντα (βραβεία) εξαρτώνται από την διαθεσιµότητα. Ο υπεύθυνος προώθησης 

συµφωνεί να παράσχει στον νικητή Stanley Black & Decker εργαλεία αξίας €1,000 που 
περιλαµβάνουν εργαλεία χειρός & αποθήκευσης αλλά και STANLEY FatMax ηλεκτρικά 
εργαλεία. 

 
10.  Ο υπεύθυνος προώθησης έχει το δικαίωµα να αποσύρει την προωθητική ενέργεια ή να 

κάνει την οποιαδήποτε αλλαγή την οποιαδήποτε στιγµή κατά την διάρκεια της 
προώθησης για τον οποιοδήποτε λόγο αυτός κρίνει πως πρέπει να γίνουν αυτές οι 



αλλαγές πάντα εντός της ορθής λογικής. Οποιεσδήποτε αλλαγές και αν ακολουθήσουν 
θα δηµοσιευτούν στην ιστοσελίδα www.stanleytools.eu όσο το δυνατόν πιο σύντοµα 
γίνεται. 
 

11. Ο υπεύθυνος προώθησης δεσµεύεται ως προς την ασφάλεια των προσωπικών 
δεδοµένων των συµµετεχόντων που έχουν σχέση µε την προωθητική ενέργεια που 
συµµορφώνεται σύµφωνα µε την νοµοθέτηση της προστασίας προσωπικών δεδοµένων 
του 1998. Τα προσωπικά δεδοµένα των συµµετεχόντων θα παραµένουν στην κατοχή του 
υπεύθυνου προώθησης για την διεξαγωγή της προωθητικής ενέργειας αυτής αλλά και για 
να µπορέσει να έρθει σε επαφή µε τους συµµετέχοντες ενηµερώνοντας τους για νέα 
προϊόντα, υπηρεσίες και νέες προωθήσεις που µπορεί να τους ενδιαφέρουν. Ο 
υπεύθυνος προώθησης µπορεί να χρησιµοποιήσει τα στοιχειά των συµµετεχόντων σε 
έρευνες αγοράς αποστέλλοντας τους ενηµερωτικό υλικό µέσω του ηλεκτρονικού και 
γραπτού ταχυδροµείου που έχουν δηλώσει µε δικιά τους συναίνεση. Οι συµµετέχοντες 
µπορούν να αποσύρουν οποιαδήποτε στιγµή το επιθυµούν την διατήρηση τέτοιων 
προσωπικών δεδοµένων άπλα δηλώνοντας το στον υπεύθυνο της προωθητικής 
ενέργειας αυτής. 

 
12. Η συµµετοχή στην προωθητική ενέργεια αυτή δεν επηρεάζει τα προβλεπόµενα από τον 

νόµο δικαιώµατα των συµµετεχόντων. 
 
13.  Ο υπεύθυνος της προώθησης αυτής δεν φέρει καµιά ευθύνη για την αποτυχία εγγραφής 

του συµµετέχοντα λόγο τεχνικής βλάβης του υπολογιστή ή του παρόχου ηλεκτρονικού 
διαδικτύου. 

 
14. Η προωθητική ενέργεια αυτή και οι Όροι & Προϋποθέσεις διέπονται και ερµηνεύονται 

σύµφωνα µε τους νόµους της Αγγλίας και Ουαλίας έχοντας την αποκλειστική δικαιοδοσία 
των Αγγλικών δικαστηρίων. 

 
15. Ο υπεύθυνος της προώθησης είναι η Stanley Black & Decker UK Limited µε έδρα τα 

γραφεία της στην Bath Road, Slough, SL1 3YD. Berkshire, Αγγλία. 


