Ημερομηνία τροποποίησης 10-6-2019
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ mySuzuki

Η

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

ΑΕΒΕ

(εφεξής

Suzuki)

διοργανώνει

διαγωνισμό

με

τίτλο

«ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ mySuzuki» μέσω της σελίδας mySuzuki.gr. Οι συμμετέχοντες σε
αυτόν, δηλώνουν πως αποδέχονται τους παρακάτω όρους συμμετοχής.
Η Διοργανώτρια αποφάσισε λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος στις 17/6 να
μεταθέσει την κλήρωση για την Τρίτη, 18/6/2019.
H Διοργανώτρια αποφάσισε: α) να δώσει την δυνατότητα συμμετοχής στον
Διαγωνισμό και σε όσους δεν είναι εφικτή η εγγραφή τους στην πλατφόρμα, καθότι
είναι ιδιοκτήτες οχημάτων Suzuki που έχουν ταξινομηθεί πριν από το έτος 2002,
εφόσον αυτοί με δική τους πρωτοβουλία εκδηλώσουν την επιθυμία να συμμετέχουν
στον διαγωνισμό και β) να διευρύνει την καταληκτική ημερομηνία δήλωσης
συμμετοχής στον διαγωνισμό από την 6η Ιουνίου στην 14η Ιουνίου 2019.
Σύμφωνα με τις παραπάνω

τροποποιήσεις επανακαθορίζονται οι όροι του

διαγωνισμού ως εξής:
1. Για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό ο συμμετέχων πρέπει να επισκεφθεί την
ιστοσελίδα

της

Suzuki

www.mysuzuki.gr

να

πραγματοποιήσει

την

εγγραφή/σύνδεση του στην πλατφόρμα MySuzuki και στη συνέχεια να συμπληρώσει
τη Φόρμα Συμμετοχής του Διαγωνισμού, εκτός αν δεν είναι εφικτή η εγγραφή του
στην πλατφόρμα, καθότι είναι ιδιοκτήτης οχήματος Suzuki που έχει ταξινομηθεί
πριν από το έτος 2002, οπότε εφόσον ο συμμετέχων με δική τους πρωτοβουλία
εκδηλώσει την επιθυμία του να συμμετέχει στον διαγωνισμό μπορεί να συμμετέχει
σε αυτόν. Ο συμμετέχων έχει το δικαίωμα να συμπληρώσει τη φόρμα μόνο μία
φορά που αντιστοιχεί σε μία συμμετοχή στην κλήρωση. Υποβολή συμμετοχής μέσω
τηλεφώνου, φαξ ή ταχυδρομείου είναι μη αποδεκτή και δεν λαμβάνεται υπ’ όψη.
2. Ο διαγωνισμός διαρκεί από

06 Μαίου 2019 και ώρα 15.00 μ.μ. έως 14 Ιουνίου

2019 και ώρα 23.59 μ.μ. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα μίας μόνο συμμετοχής
στο διαγωνισμό καθ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του. Σε περίπτωση ακούσιας ή
εκούσιας προσπάθειας πολλαπλής συμμετοχής λαμβάνεται υπόψη μόνο η πρώτη
εγγραφή του κάθε συμμετέχοντος. Η Suzuki διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή
να μειώσει τη χρονική διάρκεια του Διαγωνισμού, οποτεδήποτε, για τεχνικούς,
εμπορικούς,

λειτουργικούς

ή

λόγους

ανωτέρας

βίας

και με προηγούμενη

ειδοποίηση των συμμετεχόντων με κάθε πρόσφορο, κατά την ελεύθερη κρίση του,
μέσο και ιδίως με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του.
3. Για να θεωρηθεί έγκυρη κάθε συμμετοχή πρέπει να έχει προηγηθεί εγγραφή στην
πλατφόρμα mySuzuki, καθότι ο διαγωνισμός αφορά του χρήστες του. Αν ο
χρήστης λάβει μέρος στο διαγωνισμό χωρίς να έχει πραγματοποιήσει εγγραφή στο
mySuzuki, η συμμετοχή θα ακυρωθεί.

4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που
διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα, έχει στην κατοχή του αυτοκίνητο Suzuki, έχει
συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα
και έχει ακολουθήσει τη διαδικασία που περιγράφεται στους παρόντες όρους. Από
το διαγωνισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Suzuki και WEBJAR I.K.E. καθώς και
οι σύζυγοι και πρώτου βαθμού συγγενείς τους. Εξαιρούνται επίσης τα μέλη και οι
εργαζόμενοι του Επισήμου Δικτύου Εμπόρων και Επισκευαστών της Σφακιανάκης
ΑΕΒΕ καθώς και οι σύζυγοι και πρώτου βαθμού συγγενείς τους.
5. Με την υποβολή της συμμετοχής του στο Διαγωνισμό, ο συμμετέχων δηλώνει ότι
είναι ενήλικος άνω των 18 ετών, ο λογαριασμός τον οποίο χρησιμοποιεί για την
συμμετοχή του στο Διαγωνισμό δεν ανήκει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο,
αλλά στον ίδιο, η προσωπικότητά του δεν προσβάλλεται από τη συμμετοχή του
στο Διαγωνισμό, δεν προσβάλει προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της
προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου και παρέχει χωρίς αντάλλαγμα την
εξουσιοδότησή του στο Διοργανωτή για την προβολή του Διαγωνισμού, των
αποτελεσμάτων του, σε οποιοδήποτε μέσο. H Suzuki διατηρεί το δικαίωμα σε
οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ακόμα και κατά την παράδοση του Δώρου,
να ζητήσει από τους συμμετέχοντες τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την
ταυτοποίησή τους και την εξακρίβωση της εγκυρότητας της συμμετοχής τους. Ο
Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού οποιουδήποτε τυχόν συμμετάσχει
στο Διαγωνισμό κατά τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με τους παρόντες όρους και
προϋποθέσεις. Ο αποκλεισμός συμμετέχοντος για τους λόγους που προβλέπονται
στους παρόντες όρους μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο του
Διαγωνισμού ακόμα και μετά την ανάδειξη του ως νικητή του Διαγωνισμού, οπότε
και δεν μπορεί να παραλάβει το Δώρο.
6. Η Suzuki διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει συμμετοχή στην οποία έχει
διαπιστωθεί ή υπάρχει υπόνοια κακόβουλης τεχνικής παρέμβασης, πολλαπλής
συμμετοχής ή άλλης ύποπτης ενέργειας. Σε περίπτωση ανακριβούς, ελλιπούς ή
λανθασμένης

ή

παραποιημένης

υποβολής

συμμετοχής

στο

Διαγωνισμό,

συμπεριλαμβανομένης υποβολής ψευδών στοιχείων ταυτότητας ή υποβολής
συμμετοχής που παραβιάζει τους κανόνες του παρόντος, η υποβολή συμμετοχής
δεν θα ληφθεί υπόψη και θα ακυρωθεί. Η Suzuki διατηρεί το αποκλειστικό
δικαίωμα, μονομερώς, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, να αποκλείσει
οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιδεικνύει αθέμιτη ή ανάρμοστη συμπεριφορά κατά
την κρίση της Suzuki ή βλάπτει την ομαλή διεξαγωγή του Διαγωνισμού
προβαίνοντας σε αθέμιτες ενέργειες.
7. Από την κλήρωση προκύπτουν συνολικά οκτώ (8) νικητές και οκτώ (8) επιλαχόντες
ως εξής: Οι δυο (2) πρώτοι τυχεροί κερδίζουν από μία (1) ετήσια συντήρηση του
οχήματός τους -μάρκας Suzuki. Οι δυο (2) επόμενοι τυχεροί κερδίζουν από ένα (1)
σετ ελαστικών μάρκας Goodyear/Dunlop για το αυτοκίνητο μάρκας Suzuki. Οι δυο
(2) επόμενοι από ένα (1) jacket Suzuki ALLGRIP και οι δυο (2) τελευταίοι από μία
(1) τσάντα ταξιδίου Suzuki Collection.

Τα τέσσερα (4) πρώτα δώρα, δηλαδή η ετήσια συντήρηση και τα σετ ελαστικών θα
παρέχονται στους νικητές αποκλειστικά και μόνον για το όχημα το οποίο έχουν
κάνει εγγραφή στην πλατφόρμα mySuzuki. Το κόστος ετήσια συντήρησης
περιλαμβάνει το κόστος μιας ετήσιας συντήρησης (service) του οχήματος που
είναι καταχωρημένο στην πλατφόρμα mySuzuki. Η συντήρηση περιλαμβάνει τα
ανταλλακτικά που προβλέπονται από τον κατασκευαστή βάσει της ηλικίας ή/και
των χιλιομέτρων του αυτοκινήτου καθώς και τις αντίστοιχες εργασίες. Δεν
περιλαμβάνονται ανταλλακτικά που δεν προβλέπονται από το πρόγραμμα
συντήρηση και δεν καλύπτονται τυχόν βλάβες. Προκειμένου για τα ελαστικά
καλύπτουμε τα ελαστικά στην διάσταση που εφοδιάζεται το αυτοκίνητο εκ
κατασκευής καθώς και την εργασία τοποθέτησής τους.
Την 18η Ιουνίου 2019 θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική κλήρωση, στην έδρα της
εταιρίας «WEBJAR ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (οδός Φραγκοκλησιάς αριθ.
7, Μαρούσι Αττικής, 15 125), ανάμεσα στους συμμετέχοντες, οι οποίοι έγκυρα
υπέβαλαν στην συμμετοχή τους στον παρόντα διαγωνισμό, για την ανάδειξη των
νικητών στην οποία (κλήρωση) διασφαλίζεται το τυχαίο της επιλογής και
αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα. Οι νικητές θα πρέπει να
παρακολουθούν το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο για να ενημερωθούν αν
κέρδισαν. Κάθε νικητής οφείλει να ενημερώσει τη Suzuki με ηλεκτρονικό του
μήνυμα στη διεύθυνση info@suzuki.gr με τα προσωπικά του στοιχεία για να
ενημερωθεί για τον τρόπο παραλαβής του δώρου του. Οι νικητές οφείλουν να
απαντούν στη Suzuki ότι αποδέχονται το δώρο τους εντός 15 (δεκαπέντε) ημερών
από την ημερομηνία παραλαβής του ως άνω αναφερόμενου σχετικού μηνύματος
στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο για την κλήρωσή τους ως νικητές.
Σε περίπτωση που οι νικητές του Διαγωνισμού δεν επικοινωνήσουν ως ανωτέρω
για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των τυχηρών και της ανωτέρας
βίας), εντός χρονικού διαστήματος 15 ημερολογιακών ημερών, το Δώρο τους θα
θεωρείται ότι δεν έγινε αποδεκτό, χάνουν οριστικά το σχετικό δικαίωμά τους και
την θέση τους θα καταλαμβάνει ο πρώτος κατά σειρά αναπληρωματικός νικητής,
ο οποίος θα ενημερώνεται για την έκπτωση του αρχικού νικητή με σχετική
ηλεκτρονικό μήνυμα. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία ούτε
με τον αρχικό νικητή ούτε με κανέναν από τους αναπληρωματικούς νικητές, το
Δώρο θα ακυρωθεί.

8. Τα δώρα ισχύουν και πρέπει να εξαργυρωθούν έως τον Αύγουστο του 2019. Μετά
την πάροδο του χρονικού αυτού ορίου, τα δώρα απόλλυνται και η διάθεση τους
παραμένει στη διακριτική ευχέρεια της Suzuki. Η Suzuki δεν φέρει ευθύνη για την
οποιαδήποτε αιτία μη προσέλευση των νικητών.
9.

Τα

δώρα

είναι

απολύτως

προσωπικά

και

δεν

ανταλλάσσονται

ή

μεταβιβάζονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η
εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή. Ο νικητής θα πρέπει
απαραιτήτως κατά την παραλαβή του δώρου να υπογράψει σχετική δήλωση

αποδοχής αυτού, προσκομίζοντας και επιδεικνύοντας την ταυτότητα ή το
διαβατήριό του. Αν το δώρο αποσταλεί στην περιοχή που επιθυμεί χωρίς την
παρουσία του, τότε ο νικητής του διαγωνισμού πρέπει να αποστείλει ταχυδρομικά
ή με mail την ταυτότητά του ή το διαβατήριό του. Σε περίπτωση κατά την οποία
για

οποιοδήποτε

λόγο

οι

νικητές

δεν

προσέλθουν

ή

δεν

αποκριθούν

ή

προσερχόμενοι δε συμμορφώνονται µε οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους, το
δικαίωµά τους περί παραλαβής του δώρου απόλλυται αυτομάτως. Σε περίπτωση
που ο αναδειχθείς νικητής δεν πληροί σωρευτικά τις προϋποθέσεις συμμετοχής
στο διαγωνισμό τότε αυτομάτως αποκλείεται από νικητής του διαγωνισμού και η
Suzuki έχει δικαίωμα να διαθέσει το δώρο σε αναπληρωματικό. Η Suzuki δεν φέρει
καμία ευθύνη για οτιδήποτε έχει σχέση με τα Δώρα πέραν της παράδοσής τους
στους νικητές. Με την λήξη του Διαγωνισμού και την παράδοση των Δώρων σε
καθέναν από τους νικητές, κάθε υποχρέωση της παύει να υφίσταται και η Suzuki
δεν υπέχει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.
10.

Προσωπικά Δεδομένα - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. Τα προσωπικά δεδομένα των

συμμετεχόντων και ειδικότερα μόνο το όνομα, επίθετο, ΑΦΜ, τηλέφωνο και το email

τους,

που

εκουσίως

έχουν

καταχωρήσει

στην

σχετική

φόρμα

του

Διαγωνισμού, θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί η Διοργανώτρια ανώνυμη εταιρεία
«ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (Σιδηροκάστρου
5-7 και Πύδνας, Αθήνα, Τ.Κ. 11855, email: info@sfakianakis.gr, τηλ. 210 3499000)
ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας και η εταιρία «WEBJAR ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ( Φραγκοκκλησιάς 7, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 25, τηλέφωνο: +30 218 218
9966, e-mail: HI@WEBJAR.ME), ως Εκτελούσα την Επεξεργασία, στην οποία η
Διοργανώτρια έχει αναθέσει την επεξεργασία τους για τεχνικούς λόγους, στα
πλαίσια του παρόντος διαγωνισμού.
Ο σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας των ως άνω δεδομένων τους είναι:
α) η διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και η ανάδειξη των νικητών μέσω
κλήρωσης, όπως αναλυτικά αναφέρουμε ανωτέρω (η σχετική επεξεργασία
αποτελεί προϋπόθεση για την συμμετοχή τους στον παρόντα Διαγωνισμό).
β) εφόσον οι συμμετέχοντες δώσουν την συγκατάθεση τους, για την απευθείας
προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών (newsletters, sms κλπ).
Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, δεν θα διαβιβάζονται σε κανένα
τρίτο μέρος και θα διατηρούνται μόνο μέχρι την ανάδειξη των νικητών και στην
συνέχεια θα καταστρέφονται. Όπου έχετε δώσει την συγκατάθεση σας, έως την
ανάκληση της εκ μέρους σας.
ΕΙΔΙΚΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΙΚΗΤΕΣ
Τα στοιχεία των νικητών (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, e-mail και τηλέφωνο και εφόσον
χρειαστεί, για την αποστολή του δώρου, διεύθυνση κατοικίας), θα διατηρούνται
μέχρι την διαδικασία ενημέρωσης αυτών, αποδοχής και λήψης του δώρου τους.

Επίσης, το όνομα και το επώνυμο των νικητών, η Διοργανώτρια δύναται να
δημοσιεύσει σε οποιοδήποτε μέσο (στα προφίλ της στο facebook, στο instagram,
στο tweeter και στην ιστοσελίδα της) για την προβολή του Διαγωνισμού και των
αποτελεσμάτων του και για το χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών από
την ανάδειξη των νικητών

Τα δικαιώματα των συμμετεχόντων για την επεξεργασία των δεδομένων τους,
ανάλογα με τον σκοπό και την νομική βάση επεξεργασίας τους, είναι τα εξής: α)
υποβολή αιτήματος για πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών σας
δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας τους β) εναντίωση στην επεξεργασίας
τους, γ) φορητότητα των δεδομένων σας, δ) όπου έχει δοθεί, δικαίωμα ανάκλησης
της συγκατάθεσης.
Για την άσκηση των δικαιωμάτων των συμμετεχόντων, επικοινωνήστε με
την Suzuki στο τηλ. 210 3499940.
Για συμβουλές και επεξηγήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών
δεδομένων και την ενάσκηση των δικαιωμάτων των συμμετεχόντων, μπορούν να
απευθυνθούν

στον

υπεύθυνο

προστασίας

δεδομένων

του

Διοργανωτή,

επικοινωνώντας μαζί του είτε στο τηλ.: 210-3499817 είτε στο e-mail :
dataprotection@sfakianakis.gr
Επίσης, έχετε το δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ.: +30-210
6475600, e-mail: contact@dpa.gr
Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα τηρούνται και
θα επεξεργάζονται σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 679/2016.
11.

Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό, σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή

των παρόντων όρων συμμετοχής στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι
ουσιώδεις.
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο
διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. H Suzuki δεν φέρει καμία
απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό του ή για λόγους ανωτέρας
βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή
γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider,
εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω
έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο
διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των
γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς
υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές
ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή στοιχείων που γίνονται στα
πλαίσια του διαγωνισμού. Καμία ευθύνη δεν μπορεί να αποδοθεί στην Suzuki για
συμμετοχές που για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν παραληφθεί. Η απόφαση της
Suzuki για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τον διαγωνισμό θα είναι τελική και

δεν θα ληφθεί υπόψιν οποιαδήποτε επικοινωνία από την μεριά των συμμετεχόντων.
H Suzuki δεν ευθύνεται σε οιαδήποτε περίπτωση για τυχόν άμεσες ή έμμεσες
ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή,
δυσλειτουργία ή καθυστέρηση του Διαγωνισμού ή τυχόν ακύρωσή του.
12.

H

Suzuki

δικαιούται

να

τροποποιήσει

τους

παρόντες

όρους

(συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού), ενημερώνοντας
σχετικά μέσω της ιστοσελίδας της με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/
τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης. Περαιτέρω, η
Suzuki διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να ματαιώσει το Διαγωνισμό
οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο κατά τη διακριτική του ευχέρεια. Στην
περίπτωση

αυτή

η

Suzuki

θα

ανακοινώσει

την

ακύρωση/ματαίωση

του

Διαγωνισμού με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο. Επίσης η Suzuki δεν φέρει καμία
ευθύνη σε περίπτωση που δεν δύναται να τηρήσει τις υποχρεώσεις της, που
απορρέουν από το παρόν, για λόγους ανωτέρας βίας, εμφυλίου πολέμου,
νομοθετικής ρύθμισης, κυβερνητικής διαταγής και εν γένει για κάθε λόγο που
βρίσκεται εκτός του ελέγχου της.
13.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν συνεπάγεται καμία αξίωση των

συμμετεχόντων και των νικητών στα εμπορικά σήματα της Suzuki.
14.

Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο.

Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον,
υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.
15.

Το σύνολο των παρόντων όρων Συμμετοχής βρίσκεται αναρτημένο στην

ιστοσελίδα www.mySuzuki.gr . H συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την
ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

