
ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ “500 family 120th Special Series”  

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «FCA GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ», με το δ.τ. «FCA GREECE A.E.», η οποία εδρεύει στην Αργυρούπολη 

Αττικής, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 580Α, με Α.Φ.Μ. 094014711/Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά και Αρ. 

Γ.Ε.ΜΗ. 122464301000, (ο "Υπεύθυνος της Προωθητικής Ενέργειας") διενεργεί μια προωθητική 

ενέργεια παροχής δωρέαν δώρου ώστε να σηματοδοτήσει την 120η επέτειο του Fiat 500 (η 

"Προωθητική Ενέργεια"). Η προωθητική ενέργεια θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους κανόνες που 

εμπεριέχονται στα ακόλουθα άρθρα: 

 

1. Διάρκεια Προωθητικής Ενέργειας 

Η Προωθητική Ενέργεια ισχύει από την 05/03/2019 έως και την 31/12/2019 σε όλους τους 

Εξουσιοδοτημένους Διανομείς που συμμετέχουν σε αυτήν την πρωτοβουλία (εφεξής καλούμενοι ως 

"Διανομέας(είς)").  

 

2. Προωθούμενα Προϊόντα  

Τα ακόλουθα οχήματα από την οικογένεια FIAT 500: 

Fiat 500 120η; 

Fiat 500L 120η; 

Fiat 500X 120η; 

Fiat 500 Σειρά 7 (Star / Rockstar) ; 

(εφεξής το “Προωθούμενο Προϊόν (Προωθούμενα Προϊόντα)”) 

 

3. Επιλεξιμότητα/Αιρετότητα και Περιορισμοί 

Η Προωθητική Ενέργεια ισχύει αποκλειστικά για πελάτες, ηλικίας 18 ετών και άνω, κατοικούντων 

νομίμως στην Ελλάδα (ο/οι “Πελάτης(ες)”), οι οποίοι αγοράζουν ένα από τα Προωθούμενα Προϊόντα 

μεταξύ της 5ης Μαρτίου 2019 και 31ης Δεκεμβρίου 2019 ("Προωθητική Περίοδος ") σε κάποιον 

Διανομέα.  

Οποιοσδήποτε Πελάτης συμμετέχει στην Προωθητική Ενέργεια θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί και 

συμφωνήσει να δεσμεύεται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. 

 

4. Δώρο 

Πελάτες που αγοράζουν ένα (1) Προωθούμενο Προϊόν σύμφωνα με το σημείο 5 κατωτέρω, θα 

δικαιούνται ένα δώρο. Το δώρο είναι μια τρίμηνης διάρκειας συνδρομή στην Apple Music (“Δώρο”), η 

λιανική αξία του οποίου ανέρχεται περίπου στο ποσό των €20,97 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Προς 

αποφυγήν αμφιβολιών ή αμφισβητήσεων η Apple Music δε σχετίζεται με την Προωθητική Ενέργεια. 

Για νέους συνδρομητές στην Apple Music, το Δώρο παρέχεται επιπλέον της συνήθους δωρεάν τρίμηνης 

δοκιμαστικής περιόδου, για συνολική δωρεάν συνδρομή έξι μηνών. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις της Apple Media Services είναι 

διαθέσιμες στην ιστοσελίδα https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/.  

 

5. Πως να παραλάβετε το Δώρο 

Κατά τη διάρκεια της Προωθητικής Περιόδου, κάθε Πελάτης που αγοράζει ένα (1) Προωθούμενο Προϊόν, 

από κάποιον Διανομέα, μπορεί να πάρει ένα Δώρο, όπως αναφέρεται ανωτέρω υπό σημείο 4.  

https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/


 

 

 

 

Με την παράδοση του Προωθούμενου Προϊόντος, ο Πελάτης θα λάβει μια επιστολή καλωσορίσματος με 

τις πληροφορίες για να παραλάβει το Δώρο. Για να παράλαβει το Δώρο, ο Πελάτης πρέπει να επισκεφτεί 

την ιστοσελίδα της MyFiat http://owners.mopar.eu/content/moc/fiat/fiat-gr/el/private/login.html από 

18/03/2019 και να συμπληρώσει την αίτηση (η οποία απαιτεί την συμπλήρωση του Ονόματος του 

Πελάτη, το επώνυμό του, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του (email) και τον Κωδικό 

Αναγνώρισης ο οποίος είναι εντυπωμένος στην επιστολή καλωσορίσματος και τον Αριθμό Ταυτοποίησης 

Αυτοκινήτου (Vehicle Identification Number - VIN). Αφού ο Πελάτης συμπληρώσει την αίτηση εγγραφής, 

ο Πελάτης θα οδηγείται στην ιστοσελίδα της Apple Music, μέσω ενός αποκλειστικού συνδέσμου, όπου ο 

Πελάτης θα πρέπει να εισάγει στοιχεία σύνδεσης (εάν ο Πελάτης έχει ήδη έναν λογαριασμό) και τον 

κωδικό ενεργοποίησης. Εάν ο Πελάτης δεν έχει ήδη έναν λογαριασμό Apple Music, ο Πελάτης θα πρέπει 

να δημιουργήσει έναν λογαριασμό ώστε να ενεργοποιήσει το Δωρεάν Δώρο. Οι Πελάτες θα έχουν τη 

δυνατότητα να ενεργοποιήσουν το Δωρεάν Δώρο μέχρι την  30/09/2020 και θα μπορούν να 

ενεργοποιήσουν το Δωρεάν Δώρο μόνο μια φορά.  

Κατά τη λήξη της δωρεάν περιόδου εγγραφής, ο Πελάτης πρέπει να ειδοποιήσει την Apple Music ώστε να 

ακυρώσει τη συνδρομή, διαφορετικά η συνδρομή θα συνεχιστεί και ο Πελάτης θα επιβαρυνθεί με τις 

συνηθισμένες χρεώσεις της Apple Music.  

Το χρήση του Δώρου, διέπεται από τους όρους και προϋποθέσεις της Apple Media Services οι οποίοι 

βρίσκονται στην https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/. Ο Υπεύθυνος της 

Προωθητικής Ενέργειας, δε θα ευθύνεται έναντι του Πελάτη, σε σχέση με την εγγραφή τους στην Apple 

Music. 

 

6. Προσωπικά Δεδομένα: 

Οποιαδήποτε πληροφορία, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε προσωπικών δεδομένων, που 

παρέχεται από τον Πελάτη το διάστημα της αγοράς του Προωθούμενου Προϊόντος (ή άλλως που 

παρέχεται κατά τη διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας) θα τηρείται και χρησιμοποιείται από τον 

Υπεύθυνο της Προωθητικής Ενέργειας και τις εταιρείες που ανήκουν στον όμιλό της, τους προμηθευτές 

της και/ή εργολάβους, για τη διαχείριση της Προωθητικής Ενέργειας και άλλως σύμφωνα με την πολιτική 

απορρήτου του Υπεύθυνου της Προωθητικής Ενέργειας, η οποία είναι διαθέσιμη στο and otherwise  

https://www.fiat.gr/privacy  

Συμμετέχοντας στην Προωθητική Ενέργεια, ο Πελάτης συμφωνεί στη συλλογή και χρήση από τον 

Υπεύθυνο της Προωθητικής Ενέργειας, των προσωπικών του πληροφοριών/δεδομένων και αναγνωρίζει 

ότι έχει διαβάσει και αποδεχτεί την Πολιτική Απορρήτου του Υπεύθυνου της Προωθητικής Ενέργειας.  

 

7. Γενικά: 

Ο Υπεύθυνος της Προωθητικής Ενέργειας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, επεκτείνει, αναστέλλει ή 

ακυρώνει την προωθητική Ενέργεια, οποτεδήποτε , για οποιοδήποτε λόγο που κάνει καθιστά συνέχιση 

της Προωθητικής Ενέργειας αδύνατη, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Στην 

απίθανη περίπτωση που η Προωθητική Ενέργεια ακυρωθεί, οι Πελάτες θα ειδοποιούνται με τον ίδιο 

τρόπο που χρησιμοποιείται για τη διάδοση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων ή με ισοδύναμο 

τρόπο.  

http://owners.mopar.eu/content/moc/fiat/fiat-gr/el/private/login.html
https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/
https://www.fiat.gr/privacy


 

 

Ο Υπεύθυνος της Προωθητικής Ενέργειας, μπορεί να απαγορεύσει σε έναν Πελάτη να συμμετάσχει στην 

Προωθητική Ενέργεια ή να λάβει το Δωρεάν Δώρο εάν, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, διαπιτώσει ότι ο 

Πελάτης προσπαθεί να υπονομεύσει την νόμιμη λειτουργία της Προωθητικής Ενέργειας, κλέβοντας, 

χακάροντας, εξαπατώντας, ή χρησιμοποιώντας άλλες αθέμιτες πρακτικές παιχνιδιού ή προσπαθώντας να 

ενοχλήσει, κακομεταχειριστεί, απειλήσει ή παρενοχλήσει οποιουσδήποτε άλλους πελάτες ή εκπροσώπους 

του Υπεύθυνου της Προωθητικής Ενέργειας.  

Ο Υπεύθυνος της Προωθητικής Ενέργειας δε θα ευθύνεται για οποιαδήποτε τυχόν αποτυχία 

συμμόρφωσής του με τους παρόντες όρους και Προϋποθέσεις, η οποία οφείλεται σε γεγονότα εκτός του 

εύλογου ελέγχου του.  Η Προωθητική Ενέργεια υπόκειται στη διαθεσιμότητα αποθεμάτων του Δώρου.  

Το Δώρο είναι μη μεταβιβάσιμο και δε θα προσφέρονται μετρητά ή άλλες εναλλακτικές, αντί του Δώρου 

για την Προωθητική Ενέργεια, εκτός όπως ορίζεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.  

Εκτός από την περίπτωση δόλου του Υπεύθυνου της Προωθητικής Ενέργειας, ο Υπεύθυνος της 

Προωθητικής Ενέργειας δε θα ευθύνεται για οποιεσδήποτε ζημίες, βλάβη ή έξοδα υπέστη οποιοσδήποτε 

Πελάτης, ως άμεσο ή έμμεσο αποτέλεσμα της συμμετοχής του στην Προωθητική Ενέργεια και/ή 

αποδοχής του Δωρέαν Δώρου.    

Οι Πελάτες θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε ομοσπονδιακούς, πολιτειακούς, 

κρατικούς ή τοπικούς φόρους, που αφορούν στο  Δώρο τους.  

Η μη άσκηση από μέρους του Υπεύθυνου της Προωθητικής Ενέργειας οποιουδήποτε από τα δικαιώματά 

του σε οποιοδήποτε στάδιο, δε συνιστά παραίτηση από τα δικαιώματά του αυτά.   

Σε περίπτωση διαφωνιών η απόφαση του Υπεύθυνου της Προωθητικής Ενέργειας είναι τελική.  

Η αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων είναι προϋπόθεση συμμετοχής στην προωθητική 

Ενέργεια και η μεταγενέστερη συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια αποτελεί αποδοχή των παρόντων 

Όρων και Προϋποθέσεων.  

Εάν οποιοσδήποτε από τους παρόντες όρους της Προωθητικής Ενέργειας κηρυχθεί άκυρος ή αντίθετος 

με το νόμο, ο όρος αυτός θα θεωρηθεί χωριστός από τους άλλους όρους και προϋποθέσεις των παρόντων 

και οι υπόλοιποι κανόνες της Προωθητικής Ενέργειας θα παραμείνουν σε ισχύ.  

Οι παρόντες κανόνες της Προωθητικής Ενέργειας θα διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και τα Δικαστήρια 

των Αθηνών θα είναι αποκλειστικά τα αρμόδια δικαστήρια, για την επίλυση τυχόν διαφορών. 

  

 


