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Όροι και προϋποθέσεις Μη Χρηματικού επάθλου για την έκδοση
«Splash στα κέρδη»
1. Περιγραφή του Επάθλου
1.1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (Λ.
Αθηνών, 112 ) με Α.Φ.Μ. 800500383, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, περαιτέρω η «Εταιρεία»,
διαθέτει στην αγορά την έκδοση «Splash στα κέρδη» αξίας 2€ από την 15η Μάϊου 2019.
Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ειδικού Κανονισμού Στιγμιαίου Κρατικού Λαχείου, ο Λαχνός
εκτός από Χρηματικά Έπαθλα, διαθέτει και Μη Χρηματικά Έπαθλα, περαιτέρω «ΜΧΕ».
1.2. Τα ΜΧΕ εμφανίζονται στην παικτική περιοχή του Λαχνού κατά τον ίδιο τρόπο που
εμφανίζονται και τα χρηματικά έπαθλα. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τις οδηγίες που
αναγράφονται στην εμπρόσθια όψη του Λαχνού, ο παίκτης ξύνει τον Λαχνό, και εάν βρει το
σύμβολο “SPLASH” τότε κερδίζει το ΜΧΕ.
1.3. Σύμφωνα με το σύστημα διανομής της έκδοσης υπάρχει μία κατηγορία κερδών που
προσφέρει ΜΧΕ. Συγκεκριμένα:
1.3.1. Είδος: Πακέτο διακοπών στις Κυκλάδες μικτής αξίας 7.041€ (τελική αξία του
επάθλου μετά φόρου κερδών 5.999,85€)
1.3.2. Αριθμός ΜΧΕ: 10
Περισσότερες λεπτομέρειες για την ακριβή περιγραφή του ΜΧΕ αναφέρονται στην παράγραφο 3 του
παρόντος εγγράφου.
1.4. Σε περίπτωση αδυναμίας αποδοχής του συγκεκριμένου ΜΧΕ ο νικητής μπορεί να επιλέξει
εάν επιθυμεί να παραλάβει τη χρηματική αξία του ΜΧΕ 7.041€ (τελική αξία του επάθλου
μετά φόρου κερδών 5.999,85€). Παρακάτω αναγράφονται ενδεικτικά (και όχι περιοριστικά)
περιπτώσεις στις οποίες ο παίκτης δύναται να επιλέξει την παραλαβή της χρηματικής αξίας
του ΜΧΕ:

Αδυναμία να ταξιδέψει με αεροπλάνο

Δεν θέλει να ταξιδέψει στον προκαθορισμένο προορισμό (νησί των Κυκλάδων)

Αδυναμία να ταξιδέψει λόγω προσωρινής ή μόνιμης αναπηρίας

2. Διαδικασία εξαργύρωσης
2.1. Ο παίκτης μπορεί να εξαργυρώσει το ΜΧΕ μόνο στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα και
τη Θεσσαλονίκη και μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας (με ραντεβού)
2.2. Ο παίκτης κλείνει ραντεβού καλώντας το τηλεφωνικό κέντρο της Εταιρείας στο 800-8005000 ή από κινητό στο 2105798500
2.3. Κατά τη διαδικασία εξαργύρωσης, εάν ο παίκτης επιλέξει να παραλάβει το ΜΧΕ τότε
παραλαμβάνει την απόδειξη πληρωμής του ΜΧΕ και στη συνέχεια επικοινωνεί με το
ταξιδιωτικό πρακτορείο που έχει επιλέξει η Εταιρεία για τις λεπτομέρειες του ταξιδιού. Το
συνεργαζόμενο ταξιδιωτικό πρακτορείο είναι η GS TRAVEL (Φιλελλήνων 25, 10557 Αθήνα,
τηλ. 210 37 16 315)
2.4. Σε περίπτωση που ο παίκτης επιλέξει να παραλάβει τη χρηματική αξία του ΜΧΕ τότε
εκδίδεται εντολή πληρωμής για την τράπεζα.

3. Όροι Ταξιδιού
3.1. Το κάθε ταξίδι (πακέτο διακοπών) σε νησί των Κυκλάδων περιλαμβάνει τα παρακάτω και
είναι συνολικής αξίας (μετά φόρου κερδών) 5.999,85€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ:
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Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με αποσκευή
Φόροι αεροδρομίων
5 διανυκτερεύσεις σε δίκλινο δωμάτιο σε ξενοδοχείο 5 αστέρων με πρωινό
Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο προς το ξενοδοχείο
Ασφάλιση αστικής ευθύνης

3.2. Ο παίκτης δύναται να επιλέξει το νησί της επιλογής του στο νησιωτικό σύμπλεγμα των
Κυκλάδων και μόνο στους προορισμούς που ορίζει το συνεργαζόμενο πρακτορείο ταξιδιών
GS TRAVEL
3.3. Τυχόν προσαρμογή στον τύπο του δωματίου ή στον αριθμό των διανυκτερεύσεων είναι
εφικτή αρκεί η συνολική αξία να μην υπερβαίνει την αξία του ΜΧΕ.
3.4. Ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου ταξιδιού αφορά την αξιοποίησή του από το νικητή
και από ένα ή περισσότερα άτομα της επιλογής του ως συνοδούς αρκεί η συνολική αξία να
μην υπερβαίνει την αξία του ΜΧΕ.
3.5. Τυχόν προσαρμογή στον τύπο του δωματίου ή στον αριθμό των διανυκτερεύσεων είναι
εφικτή, αρκεί η συνολική αξία να μην υπερβαίνει την αξία του ΜΧΕ.
3.6. Η πραγματοποίηση του ταξιδιού θα γίνει σε οποιαδήποτε περίοδο επιθυμεί ο παίκτης βάσει
διαθεσιμότητας και σε κάθε περίπτωση μέχρι και 6 μήνες από τη λήξη της συγκεκριμένης
έκδοσης του παιχνιδιού «Splash στα κέρδη»
3.7. Δε δίνεται η επιλογή για τμηματική αξιοποίηση του ΜΧΕ (σε δύο διαφορετικές περιόδους).
3.8. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση η Εταιρεία συμβουλεύει τον παίκτη για την τακτοποίηση των
λεπτομερειών του ταξιδιού του τουλάχιστον 2 μήνες πριν την επιθυμητή ημερομηνία ώστε
να μπορέσει να εξασφαλίσει τη σχετική διαθεσιμότητα στο προϋπολογισθέν κόστος αξίας
3.9. Το ΜΧΕ είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή
του με άλλο εκτός από την περίπτωση που ο παίκτης αιτηθεί την καταβολή της χρηματικής
αξίας του ΜΧΕ, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω.
3.10. Οι όροι επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του παίκτη περιλαμβάνονται στην
«Ενημέρωση για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Νικητών Μη Χρηματικού
Επάθλου της Έκδοσης SPLASH στα κέρδη». Εφόσον ο παίκτης παρέχει εγγράφως τη
συγκατάθεσή του, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και να
δημοσιεύσει φωτογραφίες των νικητών στον Instagram λογαριασμό του ΟΠΑΠ
(https://www.instagram.com/instaopap/),
στο
Facebook
λογαριασμό
του
(https://www.facebook.com/OPAPsocial/), στα digital asset του Οργανισμού, σε
οποιοδήποτε έντυπό του ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης (ενδεικτικά τηλεόραση,
ραδιόφωνο, internet και social media και έντυπα) και να προβεί σε διαφημιστική προβολή
και εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παράδοσης του Επάθλου.

4. Υποχρεώσεις της Εταιρείας
4.1. Η ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του
προγραμματισμένου Επάθλου
4.2. Σε περίπτωση που το συνεργαζόμενο πρακτορείο ταξιδιών τερματίσει τη λειτουργία του για
οποιοδήποτε λόγο, τότε η Εταιρεία υποχρεούται να αποδώσει τις ίδιες υπηρεσίες και αξία
του ΜΧΕ στο νικητή μέσω ενός νέου πρακτορείου ταξιδιών, επιλογής της Εταιρείας.

