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Όροι και προϋποθέσεις για το μη χρηματικό έπαθλο του
παιχνιδιού ΣΚΡΑΤΣ «ΚΕΡΔΗ ΣΤΗ ΣΤΙΓΜΗ»
1. Περιγραφή του Επάθλου
1.1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.», που εδρεύει στην
Αθήνα (Λ. Αθηνών, 112, ΤΚ 14402) με Α.Φ.Μ. 800500383, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών,
εφεξής η «Εταιρεία», διαθέτει στην αγορά την έκδοση «ΚΕΡΔΗ ΣΤΗ ΣΤΙΓΜΗ» αξίας
2€ από την 20/04/2021. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ειδικού Κανονισμού Στιγμιαίου
Κρατικού Λαχείου, ο Λαχνός εκτός από Χρηματικά Έπαθλα, διαθέτει και Μη
Χρηματικά Έπαθλα, εφεξής, «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 “20” τότε κερδίζει δωροεπιταγή 20€, ένα βρει το σύμβολο «50» τότε
κερδίζει δωροεπιταγή 50€ και εάν βρει το σύμβολο «100» τότε κερδίζει δωροεπιταγή
100€ από συνεργαζόμενες αλυσίδες.
1.3. Σύμφωνα με το σύστημα διανομής επάθλων της έκδοσης υπάρχουν τρεις κατηγορίες
κερδών που προσφέρουν ΜΧΕ. Συγκεκριμένα:
1.3.1. Είδος: Προσφέρονται δωροεπιταγές 20€, 50€ και 100€ για αγορές ίσης
αξίας αντίστοιχα από οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας υπεραγορών
«My Market». Αφορά σε κατηγορίες προϊόντων bazaar.
1.3.2. Αριθμός ΜΧΕ: 7.500 δωροεπιταγές
Περισσότερες λεπτομέρειες και η ακριβής περιγραφή του ΜΧΕ αναφέρονται στην
παράγραφο 3 «Όροι Επάθλου» του παρόντος εγγράφου.

2. Διαδικασία εξαργύρωσης
Προκειμένου να παραλάβει το ΜΧΕ, ο νικητής και η Εταιρεία οφείλουν να προβούν στις
ακόλουθες ενέργειες με την σειρά που αναφέρεται παρακάτω:
2.1. Ο νικητής που έχει κερδίσει το ΜΧΕ (δωροεπιταγή σε συνεργαζόμενη αλυσίδα) θα
μπορεί να επισκέπτεται οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας super market «Μy
Market» για τις αγορές προϊόντων bazaar. Θα επιδεικνύει τον νικητήριο λαχνό ΜΧΕ
στην υποδοχή ή κεντρικό ταμείο, όπου θα ελέγχεται στην τερματική Ε.Λ. το κέρδος και
η γνησιότητα του λαχνού και θα εκδίδεται σχετικό πιστωτικό για τις αγορές του, το
οποίο θα εξαργυρώνεται στο ταμείο του καταστήματος.
2.2. Σε περίπτωση που ο νικητήριος λαχνός αγοραστεί από οποιοδήποτε κατάστημα
ΟΠΑΠ ή άλλο σημείο, τότε θα εμφανίζεται σχετικό μήνυμα στην εκάστοτε οθόνη
εξαργύρωσης. Το μήνυμα θα ενημερώνει τον νικητή ότι για να ολοκληρωθεί επιτυχώς
η εξαργύρωση του μη χρηματικού επάθλου, ο ίδιος θα πρέπει να επισκεφθεί σε
μελλοντικό χρόνο που επιθυμεί ένα κατάστημα Mymarket. Κατά την επίσκεψή του
ακολουθούνται τα βήματα της διαδικασίας 2.1.
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3.

Όροι Επάθλου

3.1. Ο κάθε νικητής θα κερδίζει δωροεπιταγή αξίας είτε 20€ είτε 50€ είτε 100€ στη
συνεργαζόμενη αλυσίδα για αγορά προϊόντων bazaar.
3.2. Ο νικητής δεν δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση του ΜΧΕ, με άλλο ή την απόδοση
της χρηματικής του αξίας.

4. Υποχρεώσεις και Ευθύνη της Εταιρείας
4.1. Η ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση της σχετικής
αίτησης παραλαβής επάθλου του ΜΧΕ, μόνο σε νικητήριους λαχνούς. Μετά την
παραλαβή του επάθλου από τον νικητή, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει όσον αφορά
στην χρήση του ΜΧΕ από τον νικητή, ούτε επιβαρύνεται με οποιοδήποτε κόστος
σχετικό με την χρήση ή/και την συντήρησή του.
4.2. Σε περίπτωση που η εκάστοτε συνεργαζόμενη αλυσίδα παύσει τις εργασίες της, τότε
η Εταιρεία δεν υποχρεούται να αποδώσει νέο ΜΧΕ.
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