
 
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ «GOAL DEAL!»  
 
1. Η Εταιρεία «EVEREST Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ», η οποία 
εδρεύει στα Σπάτα Αττικής, Νέος Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελ. 
Βενιζέλος», κτίριο 14Β, όπως νόμιμα εκπροσωπείται (η «Διοργανώτρια ή/και 
Εταιρεία»), με την οργανωτική υποστήριξη της εταιρείας «SIEBEN ΕΠΕ», 
Καινοτόμες λύσεις Πληροφορικής, που εδρεύει στον Γέρακα -Αττικής, οδός 
Αριστομένους αρ.3, ΤΚ 15344 όπως νόμιμα εκπροσωπείται (η «Ανάδοχος»), 
διοργανώνει την παρούσα Κλήρωση (η «Κλήρωση») μέσω της του 
προγράμματος επιβράβευσης πελατών “Bite Club”, ως προωθητική ενέργεια 
στα πλαίσια προώθησης και προβολής του brand “everest” της Εταιρείας.  
2. Δικαίωμα συμμετοχής στη κλήρωση έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα, 
είναι άνω των 18 ετών, είναι μέλη του προγράμματος “Bite Club” και έχουν 
λάβει την αντίστοιχη ενημερωτική επικοινωνία. Από την κλήρωση εξαιρούνται 
οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, της Αναδόχου και των συνδεδεμένων με 
αυτές εταιριών, καθώς και oι σύζυγοι και οι συγγενείς έως δευτέρου βαθμού. 
Για τη συμμετοχή στη κλήρωση απαιτείται αγορά προϊόντων ή/και υπηρεσιών 
της Διοργανώτριας.  
3. Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στη Κλήρωση θα πρέπει να 
πραγματοποιήσουν αγορά των προϊόντων “Goal Deal” ή Pils Hellas 200ml 
ανεξαρτήτως αξίας, από το παρακάτω αναφερόμενο δίκτυο καταστημάτων 
everest είτε με online αγορές κατά το χρονικό διάστημα 11/6/2021 – 
11/7/2021. Σημειώνεται ότι για κάθε ένα τεμάχιο προϊόντος από τα 
παραπάνω, που αγοράζει ο ενδιαφερόμενος εντός του χρονικού διαστήματος 
διάρκειας της κληρωσης, λαμβάνει και έναν μοναδικό κωδικό συμμετοχής στη 
κλήρωση που θα διεξαχθεί στα πλαίσια του παρόντος.  
4. Τα δώρα της κλήρωσης είναι δέκα tablets iPad Air 4th Gen 64GB,  ένα για 
κάθε νικητή. 
5. Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν ανταλλάσσονται με χρήματα, δεν αλλάζουν 
σύμφωνα με τις επιθυμίες των τυχερών και δε μεταβιβάζονται, μπορεί δε να 
μεταβληθούν ως προς τον τύπο και την ποσότητα, κατά την απόλυτη κρίση της 
Διοργανώτριας.  
6. Η περίοδος πραγματοποίησης αγορών/δήλωσης συμμετοχής για τη 
συμμετοχή στην κλήρωση αρχίζει την Παρασκευή 11.06.2021 και ώρα 00:01 
π.μ και λήγει την Κυριακή 11.07.2021 στις 23.59 μ.μ. (ώρα Ελλάδος). Ο 
Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μειώσει τη διάρκεια της 
παρούσας κλήρωσης κατά τη διακριτική του ευχέρεια, με σχετική ανακοίνωση 
στο www.everest.gr.  



7. Συμμετέχουν στην ενέργεια οι πωλήσεις που πραγματοποιούνται εντός των 
εξής καταστημάτων:  

 Allou fan park  

 Athens metro mall  

 Αγ. Ανάργυροι  

 Αγ. Δημήτριος  

 Αγ. Δημήτριος (Σταθμός Metro)  

 Αγ. Ι. Ρέντης  

 Αγ. Μαρίνα  

 Αγ. Μελετίου  

 Αγ. Παρασκευή  

 Αγία Παρασκευή (Λ. Μεσογείων)  

 Αιγάλεω  

 Άλιμος  

 Αμπελόκηποι  

 Ανάβυσσος  

 Άνω Πατήσια  

 Αργυρούπολη  

 Ασπρόπυργος  

 Αχαρνών  

 Βάρη  

 Βάρκιζα  

 Βούλα (Ασκληπιειό)  

 Βριλήσσια  

 Γαλάτσι  

 Γέρακας  

 Γκράβα  

 Γλυκά Νερά  

 Γλυφάδα  

 Γουδή  

 Γλυφάδα (Γούναρη  

 Δάφνη  

 Δουκίσσης Πλακεντίας  

 Ελληνικό  

 Ερυθρός Σταυρός  

 Ευαγγελισμός  



 Ζάκυνθος  

 Ηλιούπολη  

 Ηλιούπολη (Πλατεία)  

 Ηράκλειο  

 Θεσσαλονίκη - Εγνατία  

 Θεσσαλονίκη (Κέντρο)  

 Θεσσαλονίκη (Ποσειδώνιο)  

 Θεσσαλονίκη (Πυλαία)  

 Καισαριανή  

 Καλλιθέα  

 Καλύβια  

 Κάρπου  

 Κηφισιά  

 Κολωνάκι  

 Κορυδαλλός  

 Κορωπί  

 Κως  

 Λ. Αθηνών  

 Λ. Αμφιθέας  

 Μακρυγιάννη (Ακρόπολη)  

 Μαρκόπουλο  

 Μαρούσι (εντός καταστήματος Elin)  

 Μαρούσι (The Mall Athens)  

 Μαρούσι (ΗΣΑΠ)  

 Μαρούσι (Κηφισίας)  

 Μελίσσια  

 Μιχαλακοπούλου  

 Μύκονος  

 Μύκονος (Λάκκα)  

 Νέα Ερυθραία  

 Νέα Μάκρη  

 Νέα Σμύρνη  

 Νέα Φιλαδέλφεια  

 Νέο Ηράκλειο  

 Νίκαια  

 Παγκράτι  



 Παιανία  

 Παλλήνη  

 Πανόρμου  

 Πάντειος  

 Πάτρα  

 Πειραιάς (Ακτή Μιαούλη)  

 Πειραιάς (Δημοτικό Θέατρο)  

 Πειραιάς (ΗΣΑΠ)  

 Πειραιάς (Μεταξά)  

 Πειραιάς (Πασαλιμάνι)  

 Πειραιώς Factory Outlet  

 Πέραμα  

 Περιστέρι (Πλ. Μπουρναζίου)  

 Πετρούπολη  

 Πεύκη  

 Πικέρμι  

 Πλ. Βικτωρίας  

 Πλ. Μαβίλη (Σούτσου)  

 Πλ. Μαβίλης  

 Πόρτο Ράφτη  

 Ραφήνα  

 Ρόδος  

 Σύνταγμα  

 Ταύρος  

 Χαϊδάρι (Λ. Καβάλας)  

 Χαλάνδρι (Αγ. Παρασκευής)  

 Χαλάνδρι (Κέντρο)  

 Χαλάνδρι (Λ. Πεντέλης)  

 Χανιά  

 Χολαργός  
 
Διευκρινίζεται ότι στην ενέργεια συμμετέχουν όλες οι αγορές που 
πραγματοποιούνται online μέσω του everest.gr και everest app καθώς και από 
τα φυσικά καταστήματα everest που συμμετέχουν στο πρόγραμμα 
επιβράβευσης πελατών Bite Club.  
8. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά την Τετάρτη 14.07.2021 και 
ώρα 15.00 μμ μέσω εφαρμογής random selection tool. Από την κλήρωση θα 
αναδειχθούν δέκα (10) νικητές και πέντε (5) επιλαχόντες.  



Οι νικητές θα ειδοποιηθούν για τις λεπτομέρειες παραλαβής του δώρου τους 
μέσω προσωπικού μηνύματος στα στοιχεία που έχουν δηλώσει στον 
λογαριασμό τους. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με 
τον αναδειχθέντα νικητή της Κλήρωσης εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) 
ημερολογιακών ημερών από την αποστολή σε αυτόν σχετικού γραπτού 
μηνύματος, ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η 
συμμετοχή του δεν ήταν έγκυρη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 8 και 9 
των παρόντων όρων, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του 
σχετικού Δώρου και η διαδικασία συνεχίζεται με τους επιλαχόντες.  
8. Σε περίπτωση που κάποιος από τους αναδειχθέντες νικητές αρνηθούν ή 
αδρανήσουν να παραλάβουν το Δώρο, σύμφωνα με τους παρόντες όρους για 
οποιονδήποτε λόγο, ή εάν η συμμετοχή του στην κλήρωση ακυρωθεί ή δεν 
είναι προσήκουσα, ή εάν οι ρυθμίσεις στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του 
ταχυδρομείου δεν επιτρέπουν την επικοινωνία μέσω προσωπικού μηνύματος, 
ο /οι νικητής/νικητές χάνουν το δικαίωμα στο Δώρο και η διαδικασία 
συνεχίζεται με τους επιλαχόντες.  
9. Διευκρινίζεται ρητά ότι μετά τη λήξη ή τη συντόμευση της λήξης ή μετά την 
ανάκληση της κλήρωσης, σύμφωνα με τους παρόντες όρους, οποιεσδήποτε 
υποβληθείσες και εκκρεμείς συμμετοχές ενδιαφερομένων θεωρούνται 
αυτοδικαίως άκυρες και ανύπαρκτες, δεν επάγουν οποιοδήποτε αποτέλεσμα, 
δεν δίνουν δικαίωμα συμμετοχής στη κλήρωση, δεν δεσμεύουν οποιονδήποτε, 
παύουν να ισχύουν και δεν παρέχουν κανένα απολύτως δικαίωμα στα Δώρα 
της κλήρωσης.  
10. Κάθε Συμμετέχων στη κλήρωση παρέχει ρητά και ανεπιφύλακτα τη 
συγκατάθεση και εξουσιοδότησή του στην Διοργανώτρια για την προβολή και 
χρήση εν γένει των αποτελεσμάτων της κλήρωσης μέσω των μέσων μαζικής 
επικοινωνίας και του διαδικτύου, και αναγνωρίζει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι 
η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα, για διαφημιστικούς σκοπούς, να 
χρησιμοποιήσουν και δημοσιεύσουν τα στοιχεία των τυχερών, φωτογραφίες, 
φιλμ και βίντεο και οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την 
αποδοχή των Δώρων της κλήρωσης. Στα πλαίσια αυτά η διοργανώτρια θα 
ζητήσει από τον κάθε νικητή την υπογραφή σχετικής δήλωσης συναίνεσής του 
στη λήψη φωτογραφιών/video και χρήση της εικόνας/ήχου και του ονόματός 
του ως άνω. Σε περίπτωση άρνησης κάποιου νικητή να παράσχει την εν λόγω 
γραπτή δήλωση, ο εν λόγω νικητής χάνει το δικαίωμα παραλαβής του δώρου 
το οποίο θα προσφερθεί με τους ίδιους όρους στον επιλαχόντα 
11. Κάθε μέλος του Bite Club οφείλει να ενεργεί νόμιμα και μέσα στα πλαίσια 
των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, και σε περίπτωση που παραβιάζει ή 
υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή 
πρόγραμμα του Ιστότοπου ή προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, που 
περιέχει δόλο όσον αφορά στη συμμετοχή στη κλήρωση, αποβάλλεται άμεσα 
από αυτόν από την Διοργανώτρια, η οποία δικαιούται να προβεί σε κάθε 
νόμιμη και πρόσφορη ενέργεια.  



15. Κανένας Συμμετέχων δεν έχει, ούτε αποκτά κανένα απολύτως δικαίωμα 
πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της 
Διοργανώτριας και της Ανάδοχου, ιδίως αναφορικά με τη κλήρωση, η δε 
αποδοχή των παρόντων όρων του συνεπάγεται την παραίτηση του 
συμμετέχοντος από κάθε σχετική αξίωση έναντι αυτών.  
16. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη 
διάθεση του Δώρου. Επιπλέον, η Διοργανώτρια και η Ανάδοχος δεν φέρουν 
καμία ευθύνη, παντός είδους, προς οποιονδήποτε τυχερό ή τρίτο, για 
οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί ή/και ζημία ή/και οποιαδήποτε σωματική 
ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο, 
καθώς και για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία. 
Η Διοργανώτρια και η Ανάδοχος δεν ευθύνονται επίσης στην περίπτωση, που 
για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και 
καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα 
καταχώρησης συμμετοχών στη κλήρωση και ανάδειξης των νικητών. Σε κάθε 
περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή και της Διαφημιστικής θα περιορίζεται 
σε πράξεις ή παραλήψεις τους από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία 
περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.  
17. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με τη κλήρωση 
οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 
2169392928 ή να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη 
διεύθυνση contact-us@everest.gr  
18. Η κλήρωση δεν χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δεν διεξάγεται από την 
Pils Hellas (από τον όμιλο ΕΖΑ), ούτε συνδέεται μαζί του με οποιονδήποτε 
τρόπο, ως εκ τούτου η Pils Hellas (ο Όμιλος ΕΖΑ) δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για 
οιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση συμμετέχοντα ή οποιουδήποτε τρίτου 
προκύψει από την παρούσα κλήρωση ή σε σχέση με αυτή.  
19. Μετά τη λήξη της κλήρωσης και της απονομής των Δώρων κατά τους 
παρόντες όρους, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και της Αναδόχου παύει 
να υφίσταται.  
20. Η Διοργανώτρια δικαιούται να μεταβάλει τους όρους της κλήρωσης ή να 
ανακαλέσει αυτή με ανακοίνωση της στον Ιστότοπο το αργότερο μία μέρα προ 
της λήξεως του, δηλαδή κατά τρόπον παραπλήσιο με αυτόν της ανακοινώσεως 
διενέργειάς του. Η Διοργανώτρια μπορεί επίσης να διακόψει ή να ακυρώσει τη 
κλήρωση χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας 
βίας ή για οποιονδήποτε σημαντικό άλλο λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές η 
Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων ή/και 
οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε ματαίωσης της κλήρωσης οι 
Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση 
κατά της Διοργανώτριας ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη 
συνέχιση της κλήρωσης ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε 
τροποποίησης των όρων του.  



22. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με τη κλήρωση αρμόδια είναι 
τα δικαστήρια των Αθηνών.  
23. Η συμμετοχή στη κλήρωση συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων 

των παραπάνω όρων. 


