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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ THΣ AUTOVISION 

«Κλείσε Οn line Ραντεβού στο ΚΤΕΟ ΚΑΤΩ Κηφισιάς & κέρδισε » 

 

Η ΑUTOVISION SAKAR A.E, Ροβέρτου Γκάλλι 77, 16346, Κάτω Ηλιούπολη, 

διοργανώνει προωθητική ενέργεια (καλούμενη εφεξής, για χάρη συντομίας, 

Διαγωνισμός) υπό τους ακόλουθους όρους:  

 

1. Ως διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται η περίοδος από 01/02/2017 έως και 

30/04/2017. 

 

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι προγραμματίσουν 
ηλεκτρονικά μέσω των ιστοσελίδων  www.kteokifisias.gr ή της ιστοσελίδας 
www.autovision.gr εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ραντεβού για 
τον τεχνικό έλεγχο του Επιβατικού Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) μεικτού Βάρους 
έως 3,5 τόνων, του Φορτηγού Ιδιωτικής Χρήσης μεικτού Βάρους έως 3,5 
τόνων, και δικύκλου, στο ΚΤΕΟ ιδιοκτησίας  της AUTOVISION SAKAR A.E 
στην Κάτω Κηφισιά Αττικής επί της οδού Καλυφτάκη 1, Τ.Κ. 14564 με αριθμό 

εξουσιοδότησης 246. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι ηλικίας άνω των 
18 ετών. Εξαιρούνται από το δικαίωμα συμμετοχής τα στελέχη μέλη Δ.Σ, οι 

υπάλληλοι των εταιρειών AUTOVISION SAKAR A.E, οι συνδεόμενοι με αυτήν 
με σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, όπως επίσης και όλων των 
εταιρειών μελών του Δικτύου Ιδιωτικών ΙΚΤΕΟ AUTOVISION, και της 
διαφημιστικής εταιρείας ADMINE Α.Ε, καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς 
αυτών μέχρι δευτέρου βαθμού εξ' αίματος. 

 
3. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν μόνον τα φυσικά  

πρόσωπα, ιδιοκτήτες των ελεγχθέντων οχημάτων, εφόσον δεν εμπίπτουν 

στις ρητές εξαιρέσεις που προβλέπονται εις το εδ. γ΄ του όρου 2 ανωτέρω και 

εις το εδ. β΄του όρου 8 κατωτέρω.  

 

4. Το Δώρο του Διαγωνισμού είναι:  

Η αξία αγοράς ενός ετήσιου ασφαλιστηρίου συμβολαίου κάλυψης αστικής 

ευθύνης του οχήματος του οποίου ο ιδιοκτήτης διενήργησε τον τεχνικό έλεγχο 

στο ΙΚΤΕΟ ΚΑΤΩ ΚΗΦΙΣΙΑΣ. Το ασφαλιστήριο αυτό συμβόλαιο κάλυψης 

αστικής ευθύνης εκδίδεται αποκλειστικά από την εταιρεία AUTOVISION SAFE 

και η επιλογή της ασφαλιστικής εταιρείας γίνεται από την εταιρεία 

AUTOVISION SAKAR A.E. 

Ως ανώτατο χρηματικό ποσό για το Δώρο αυτό ορίζεται το ποσό των 300€.  

Σε περίπτωση που το όχημα υποχρεούται σε ετήσιο ασφαλιστήριο συμβόλαιο 

κάλυψης αστικής ευθύνης μικρότερης αξίας, θα καταβληθεί το ποσό της αξίας 

που αντιστοιχεί στο όχημα, ο δε νικητής δε δικαιούται να αξιώσει από την 

AUTOVISION SAKAR ΑΕ την απόδοση του τυχόν υπολοίπου μέχρι 

συμπληρώσεως του ποσού των 300€ .  

  

Σε περίπτωση που το όχημα υποχρεούται σε ασφαλιστήριο συμβόλαιο 

κάλυψης αστικής ευθύνης μεγαλύτερης αξίας, θα καταβληθεί το μέγιστο ποσό 

των 300 €, ο δε νικητής δε δικαιούται να αξιώσει από την AUTOVISION 

SAKAR AE  την απόδοση του όποιου επιπλέον, των 300 €, ποσού οφείλεται 
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από αυτόν σε εξόφληση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου κάλυψης αστικής 

ευθύνης του οχήματός του. 

 

Διευκρινίζεται εδώ ότι ως ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάλυψης αστικής ευθύνης 

ορίζεται το πακέτο ασφαλιστικής κάλυψης αστικής ευθύνης, που δεν 

περιλαμβάνει πρόσθετες καλύψεις (όπως π.χ. ίδιες ζημίες, θραύση 

κρυστάλλων, οδική βοήθεια κ.α.). Τυχόν τέτοιες πρόσθετες καλύψεις 

βαρύνουν αποκλειστικώς και μόνον τον νικητή - ιδιοκτήτη του οχήματος.  

 

 

5. Το δώρο του Διαγωνισμού θα αποδοθεί στους δικαιούχους με τη μορφή 

κουπονιού. Σε αυτό θα αναγράφεται υποχρεωτικά η πινακίδα του οχήματος 

του νικητή το οποίο ελέγχτηκε στο ΚΤΕΟ ΚΑΤΩ ΚΗΦΙΣΙΑΣ. Η διάρκεια ισχύος 

του κουπονιού θα είναι ετήσια, αρχής γενομένης από την ημερομηνία της 

κλήρωσης. Το κουπόνι δύναται να εξαργυρωθεί με το ίσης αξίας 

ασφαλιστήριο όταν προκύψει η υποχρέωση ασφάλισης του νικητή, εφόσον 

αυτή δεν υπερβαίνει ένα ημερολογιακό έτος από την ημερομηνία της 

κλήρωσης.  

 

6. Διαδικασία Συμμετοχής στον Διαγωνισμό: 

Στον Διαγωνισμό θα μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε προγραμματίζει 

ηλεκτρονικά τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός του στο ΚΤΕΟ ιδιοκτησίας  της 

AUTOVISION SAKAR A.E στην Κάτω Κηφισιά Αττικής επί της οδού 

Καλυφτάκη 1, Τ.Κ. 14564 AUTOVISION SAKAR A.E. ο ηλεκτρονικός 

προγραμματισμός του ραντεβού γίνεται μέσω των ιστοσελίδων 

www.kteokifisias.gr ή www.autovision.gr και αφορά αποκλειστικά το ΚΤΕΟ 

ΚΑΤΩ ΚΗΦΙΣΙΑΣ. 

 

7. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό είναι η 

ολοκλήρωση της διαδικασίας τεχνικού ελέγχου στο ΚΤΕΟ ΚΑΤΩ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

κατά τη χρονική περίοδο 01/02/2017 έως και 30/04/2017, που αποδεικνύεται 

και πιστοποιείται με την έκδοση του αντιστοίχου Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου 

του οχήματος του, το οποίο φέρει τον προβλεπόμενο από την κείμενη 

νομοθεσία προτυπωμένο μοναδικό αύξοντα αριθμό. Εξαιρούνται από τη 

διαδικασία δελτία τεχνικού ελέγχου που αφορούν σε επανελέγχους, 

επαγγελματικά οχήματα, Κρατικά οχήματα και οχήματα που τελούν υπό 

καθεστώς εν ισχύ χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), καθώς και τα οχήματα 

ιδιοκτησίας εταιρειών ενοικιάσεως στόλου αυτοκινήτων. Για τις ανάγκες του 

διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί κλήρωση με βάση τις εγγραφές που 

περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική βάση ραντεβού της ιστοσελίδας 

www.kteokifisias.gr και τις εγγραφές της ηλεκτρονικής βάσης ραντεβού της 

ιστοσελίδας www.autovision.gr που  αφορούν αποκλειστικά και μόνο το 

ΚΤΕΟ ΚΑΤΩ ΚΗΦΙΣΙΑΣ. 

 

8. Η κλήρωση του Διαγωνισμού θα  πραγματοποιηθεί την τετάρτη 10 Μαΐου 

ώρα 12.00 παρουσία της συμβολαιογράφου Ευφροσύνης Σιμοπούλου 

Κορωναίου, μέλος της Εταιρείας Συμβολαιογράφων «Ζαφείρα Σιμοπούλου 

Ανδρέου & Ευφροσύνη Σιμοπούλου Κορωναίου» ή αναπληρώτριας αυτής, 
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στην έδρα αυτής επί της οδού Ακαδημίας αρ. 31, Αθήνα. Από την κλήρωση 

θα προκύψουν 3 νικητές (ένας ανά μήνα) και συνολικά δώδεκα επιλαχόντες 

(4 ανά μήνα). Η κλήρωση θα διενεργηθεί από την Υπεύθυνη τμήματος 

Marketing & Επικοινωνίας παρουσία και του υπεύθυνου Μηχανογράφησης 

της AUTOVISION SAKAR A.E κύριου Μαζαράκη Νικόλαου. 

9. Η διάρκεια της συγκεκριμένης προωθητικής ενέργειας ενδέχεται να παραταθεί 

εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από την AUTOVISION SAKAR A.E. Σε αυτή 

την περίπτωση η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί σε νέα ημερομηνία που θα 

οριστεί από την AUTOVISION SAKAR A.E  και η οποία θα ανακοινωθεί μέσω 

των ιστοσελίδων www.kteokifisias.gr και www.autovision.gr. 

10. Για τις ανάγκες της κλήρωσης, θα δημιουργηθούν τρεις διακριτές βάσεις 

δεδομένων, που θα αντιστοιχούν στους τρεις μήνες διάρκειας του 

διαγωνισμού δηλαδή, μια βάση δεδομένων για τον Φεβρουάριο, μία για το 

Μάρτιο και μία για τον Απρίλιο. Κάθε βάση δεδομένων θα αντιστοιχεί στα 

ηλεκτρονικά ραντεβού που προγραμματίστηκαν για το ΚΤΕΟ ΚΑΤΩ 

ΚΗΦΙΣΙΑΣ από τις ιστοσελίδες www.kteokifisias.gr & www.autovision.gr για το 

χρονικό διάστημα από 01/02/2017 έως και 30/04/2017.  

Κατά τη διαδικασία της κλήρωσης θα κληρωθούν 3 εγγραφές ως νικητές , 

που αντιστοιχούν σε έναν αριθμό  ανά μήνα και συνολικά δώδεκα 

επιλαχόντες (4 ανά μήνα). 

 

11. Μετά την κλήρωση και εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την 

ημερομηνία αυτή, οι νικητές θα κληθούν τηλεφωνικά στα τηλέφωνα 

επικοινωνίας που έχουν υποδείξει στο ΙΚΤΕΟ όπου ελέγχτηκε το όχημα τους, 

προκειμένου να ενημερωθούν και να προσκομίσουν εντός 5 (πέντε) 

εργάσιμων ημερών τα πλήρη στοιχεία τους (ταυτότητα, άδεια κυκλοφορίας, 

απόδειξη πληρωμής τελών κυκλοφορίας, λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα σε 

περίπτωση εταιρειών, κλπ). Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για τον 

υπολογισμό και την παραλαβή των δώρων. Η επιλογή οποιουδήποτε από 

τους τυχερούς νικητές της κλήρωσης του διαγωνισμού, μπορεί να ακυρωθεί 

σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, ακόμα και σε αυτό της παράδοσης 

και παραλαβής των δώρων, για τους εξής λόγους: 

(α.) εάν η προσπάθεια επικοινωνίας μαζί του στα στοιχεία που έχει υποδείξει 

στο ΙΚΤΕΟ όπου διενεργήθηκε ο τεχνικός έλεγχος του οχήματος του, για την 

παραλαβή του δώρου του, εντός της παραπάνω προθεσμίας των πέντε (5) 

εργάσιμων ημερών από την ημέρα της ανάδειξης των νικητών, αποβεί 

άκαρπη, 

(β.) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν προσέλθει για την 

παραλαβή του δώρου του μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την 

συμφωνηθείσα ημέρα. 

(γ.) Εάν δεν προσκομίσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την ταυτοποίηση 

του με τα στοιχεία των τυχερών της κλήρωσης. 

 

12. Σε περίπτωση ακύρωσης ενός νικητή, θα επιχειρείται επικοινωνία με τους 

κατά σειρά επιλαχόντες. 

 

13. Για την παραλαβή των Δώρων οι νικητές θα πρέπει να υπογράψουν σχετική 

δήλωση αποδοχής του δώρου και να παρασχέσουν τα πλήρη στοιχεία που 
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θα τους ζητηθούν καθώς και να υπογράψουν κάθε απαραίτητο εκ του νόμου 

δικαιολογητικό προκειμένου να καταστεί δυνατή η απόδοση του δώρου του 

Διαγωνισμού σε αυτούς. 

 

14. Η AUTOVISION δικαιούται να μην αποδώσει δώρο σε νικητή σε περίπτωση 

που αυτός δεν πληροί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον 

Διαγωνισμό. 

   

15. Η παράδοση του δώρου θα γίνει σε ημερομηνία που θα καθοριστεί από την 

AUTOVISION SAKAR A.E. και η οποία θα είναι αμοιβαίας αποδοχής. Τόπος  

παράδοσης θα είναι το AUTOVISION ΚΤΕΟ Κάτω Κηφισιάς. 

 

16. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η AUTOVISION SAKAR A.E. για τυχόν 

άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από 

τυχόν διακοπή του Διαγωνισμού ή από δυσλειτουργία ή οποιαδήποτε άλλη 

αιτία σχετικά με τα Δώρα του Διαγωνισμού. Ιδίως ως προς το δώρο του 

διαγωνισμού η ευθύνη της AUTOVISION SAKAR A.E. έναντι των νικητών 

εξαντλείται στην χρηματική αξία των 300€. 

 

17. Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται ή εκχωρούνται από τον 

κληρωθέντα προς οιονδήποτε τρίτο.  

 

18. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού 30/04/2017 ή μετά από 

τυχόν σύντμηση της χρονικής διάρκειας αυτού, οι συμμετοχές δεν θα είναι 

πλέον δυνατές και οι τυχόν ήδη γενόμενες θεωρούνται αυτοδικαίως 

ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον 

οποιονδήποτε, θεωρούμενες νομίμως ανακληθείσες και αυτοδικαίως 

ανύπαρκτες. Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό 

αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της 

AUTOVISION SAKAR A.E, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν είτε τη 

συνέχιση του λήξαντος Διαγωνισμού, είτε άλλη περαιτέρω αποζημίωση. 

 

19. Η AUTOVISION SAKAR A.Ε, διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει/ακυρώσει 

οποτεδήποτε τον Διαγωνισμό, ή να  αντικαταστήσει τα Δώρα, με δώρα άλλης 

ή ίσης αξίας ή να μεταβάλλει την χρονική του διάρκεια ή/και οποιονδήποτε 

όρο αυτού οποτεδήποτε, εφόσον αυτό απαιτείται κατά την εύλογη κρίση της. 

 

20. Η έγκυρη συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την 

ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του παρόντος. Οι συμμετέχοντες  με 

τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό, παρέχουν στην AUTOVISION SAKAR 

A.E τη συναίνεση για τη χρήση και την επεξεργασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, που τους αφορούν, για την εξυπηρέτηση των 

σκοπών του Διαγωνισμού και την συμμετοχής τους στην κλήρωση. 

 

21. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού και της διανομής των 

Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της AUTOVISION 

SAKAR A.E παύει να υφίσταται. Η AUTOVISION SAKAR A.E δεν 
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αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων που δεν 

αναφέρεται ρητώς στους παρόντες όρους του Διαγωνισμού.   

 

22. Οι όροι του Διαγωνισμού, καθώς και τα στοιχεία των νικητών 

(ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, ΑΦΜ, Αριθμός αστυνομικής ταυτότητας 

κτλ) θα κατατεθούν στη συμβολαιογράφο Ευφροσύνη Σιμοπούλου 

Κορωναίου, μέλος της Εταιρείας Συμβολαιογράφων «Ζαφείρα Σιμοπούλου 

Ανδρέου & Ευφροσύνη Σιμοπούλου Κορωναίου», στην έδρα αυτής επί της 

οδού Ακαδημίας αρ. 31, Αθήνα. 

 

23. Οι όροι του διαγωνισμού είναι επίσης διαθέσιμοι στη ιστοσελίδα  

http://www.kteokifisias.gr & www.autovision.gr 

 

24. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό ερμηνεύεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των 

παραπάνω όρων συμμετοχής. 

 

25. Η AUTOVISION SAKAR A.E διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει μέσω του 

διαδικτύου και συγκεκριμένα της ιστοσελίδας  http://www.kteokifisias.gr & 

www.autovision.gr καθώς και με οποιονδήποτε μέσο επικοινωνίας κρίνει 

απαραίτητο τα ονόματα των νικητών. Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι 

συμμετέχοντες δίδουν τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή τους για την 

ανωτέρω ανακοίνωση των ονομάτων τους, τη φωτογράφησή τους κατά την 

παραλαβή του δώρου και την προβολή του σχετικού Δελτίου τύπου στα 

Μέσα. 

 

26. Τήρηση Αρχείου Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Ν. 2472/97) 

 

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, συλλέγει, διατηρεί σε αρχείο 

και επεξεργάζεται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “AUTOVISION 

SAKAR A.E. ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ” (Δ.Τ. “AUTOVISION SAKAR A.E.”), διεύθυνση Ροβέρτου 

Γκάλλι 77, 16346 Κ. Ηλιούπολη Αττικής, τηλ. 210 9966127, fax 210 9914318. 

Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών 

δεδομένων από την AUTOVISION SAKAR A.E. είναι η υποστήριξη, 

προώθηση και εκτέλεση των υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο του 

παρόντος διαγωνισμού. Η AUTOVISION SAKAR A.E. δικαιούται να 

διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε συνδεδεμένες με 

αυτή επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για λόγους λειτουργικής και 

μηχανογραφικής εξυπηρέτησης της συναλλακτικής σχέσης με τους 

συμμετέχοντες ή για στατιστικούς λόγους. Η AUTOVISION SAKAR A.E. 

δικαιούται επίσης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της κείμενης 

νομοθεσίας, να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα αυτά και να τα 

διαβιβάζει σε τρίτους για την διαφημιστική προβολή των προϊόντων και 

υπηρεσιών της, την έρευνα αγοράς ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα και την 

προώθηση από απόσταση προϊόντων ή υπηρεσιών της. Σε οποιαδήποτε 

χρονική στιγμή ο κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα 

προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης, ή και αντίρρησης στην περαιτέρω 

http://thessaloniki.autovision.gr/
http://thessaloniki.autovision.gr/
http://thessaloniki.autovision.gr/
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επεξεργασία των στοιχείων του βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97 για την 

προστασία προσωπικών δεδομένων, κατόπιν γραπτού αιτήματος του που θα 

απευθύνει στην AUTOVISION SAKAR A.E. (οδός Ροβέρτου Γκάλλι 77, 16346 

Κ. Ηλιούπολη Αττικής, τηλ. 210 9966127). 


