
Πλήρεις όροι της ειδικής μας προσφοράς "Δώρο για αγορές άνω των
X€"

I. Διοργανωτής

Topforsport s.r.o., Bešůvka 810/19, 641 00 Brno Žebětín, ID 29213291 , tax ID
CZ29213291, εγγεγραμμένη στο μητρώο επιχειρήσεων στο περιφερειακό δικαστήριο του
Brno, τμήμα C, φάκελος 66187 (εφεξής "διοργανωτής").

Στοιχεία επικοινωνίας του διοργανωτή διατίθενται στη διεύθυνση
https://top4running.gr/pg/epikoinonia

II. Τρόπος συμμετοχής

1. Η Καταναλωτική προωθητική ενέργεια "Δώρο με αγορά άνω των X €" ("Προωθητική

ενέργεια" ή "Καταναλωτική προωθητική ενέργεια") πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια

της χρονικής περιόδου που θα αναφέρεται στον ιστότοπο www.top4running.gr/ κατά τη

διάρκεια της τρέχουσας Προωθητικής ενέργειας.

2. Η ελάχιστη αξία της αγοράς δεν περιλαμβάνει τα έξοδα αποστολής ή οποιαδήποτε

άλλη χρέωση για υπηρεσίες που υπερβαίνουν τα καθιερωμένα.

IV. Πώς να αποκτήσετε ένα δώρο στην ειδική προσφορά

1. Στην Προωθητική ενέργεια μπορεί να συμμετάσχει όποιος πραγματοποιήσει μία αγορά

στην ιστοσελίδα www.top4running.gr/ στην αξία που θα υποδειχθεί στην ιστοσελίδα

www.top4running.gr/ κατά τη διάρκεια ισχύος της Προωθητικής ενέργειας, εντός του

χρονικού διαστήματος, που ορίζεται στο άρθρο II.1. της Προωθητικής ενέργειας. Εάν

το ποσό της μεμονωμένης αγοράς είναι πολλαπλάσιο του ελάχιστου ποσού της

Προωθητικής Ενέργειας, η αγορά εξακολουθεί να πληροί τις προϋποθέσεις για ένα

μόνο δώρο.

2. Το δώρο θα αναγράφεται στο τιμολόγιο της αντίστοιχης παραγγελίας, το οποίο θα

αποσταλεί στον Πελάτη μέσω e-mail μετά την επιβεβαίωση της παράδοσης των
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παραγγελθέντων προϊόντων στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο πελάτης. Το δώρο θα

αποσταλεί μαζί με το τελευταίο προϊόν της παραγγελίας στην ίδια διεύθυνση ή θα

παραδοθεί προσωπικά.

3. Κάθε πελάτης είναι ελεύθερος να επιλέξει από τα δώρα που του προσφέρονται στην

παραγγελία.

V. Δώρα και τρόπος επιλογής και παραλαβής τους

1. Ο τρέχων κατάλογος των δώρων παρέχεται πάντα στο πρώτο βήμα της διαδικασίας

αγοράς στη διεύθυνση www.top4running.gr.

2. Η παράδοση ή η ανάθεση των επιμέρους δώρων βασίζεται στην εκπλήρωση αυτών

των όρων και στον αριθμό των Πελατών που πληρούν τις προϋποθέσεις. Ο

διοργανωτής επιφυλάσσεται του δικαιώματος να μη διανείμει όλα τα δώρα, σε

περίπτωση που δεν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που αναφέρονται εδώ. Ο

Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει την Προωθητική ενέργεια, σε

περίπτωση που έχουν διανεμηθεί όλα τα δώρα. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα

να μην διανείμει όλα τα δώρα σε περίπτωση που η Προωθητική ενέργεια λήξει

σύμφωνα με το Άρθρο ΙΙ, Παράγραφος 1.

3. Το δώρο αποστέλλεται μαζί με το σύνολο της αγοράς στη διεύθυνση που έχει δηλώσει

ο Πελάτης ή παραδίδεται αυτοπροσώπως.

4. Ο Πελάτης χάνει το δικαίωμα παραλαβής του δώρου εάν η παραγγελία επιστραφεί

στον Διοργανωτή ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που έχει οριστεί από τον

Διοργανωτή λόγω ανεπιτυχούς παράδοσης.

5. Σε περίπτωση που τα παραγγελθέντα προϊόντα δεν υπάρχουν σε απόθεμα, το δώρο

δεν μπορεί να αποσταλεί μόνο του.

6. Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν από την παραγγελία δεν υπάρχει σε απόθεμα και ο

Πελάτης επιθυμεί να χωριστεί η παραγγελία σε περισσότερες αποστολές και να

αποσταλούν τα προϊόντα που υπάρχουν σε απόθεμα, το δώρο θα αποσταλεί μαζί με

το τελευταίο προϊόν της παραγγελίας.

7. Εάν ένα μέρος της παραγγελίας δεν υπάρχει σε απόθεμα και ο Πελάτης ζητήσει να
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αφαιρεθεί αυτό το προϊόν από την παραγγελία, ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να επιλέξει

ένα άλλο προϊόν, η επιλογή του οποίου, δεδομένης της τιμής του, θα εξακολουθεί να

πληροί τον όρο για το ελάχιστο ποσό παραγγελίας, όπως ορίζεται στο Άρθρο ΙΙ,

Παράγραφος 1. Το δώρο θα αποσταλεί μαζί με τα παραγγελθέντα προϊόντα.

8. Σε περίπτωση ακύρωσης ολόκληρης της παραγγελίας ή μέρους της παραγγελίας,

όπου η εναπομένουσα τιμή των αγαθών δεν φτάνει το απαιτούμενο ελάχιστο ποσό

κατά την έννοια του Άρθρου ΙΙ, Παράγραφος 1, ο πελάτης χάνει το δικαίωμα στο δώρο.

9. Σε περίπτωση επιστροφής της παραγγελίας ή μέρους της παραγγελίας, όταν το

εναπομένον ποσό είναι μικρότερο από το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό κατά την έννοια

του Άρθρου ΙΙ, Παράγραφος 1, ο Πελάτης υποχρεούται επίσης να επιστρέψει το δώρο

στην αρχική του κατάσταση.

10. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να αντικαταστήσει τα δώρα κατά τη

διάρκεια ισχύος της Προωθητικής Ενέργειας.



VI. Προστασία προσωπικών δεδομένων

1. Τα προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο που παρέχονται στον Διοργανωτή ή καθίστανται

προσβάσιμα σε αυτόν από τον Πελάτη κατά την εγγραφή ή την υποβολή της

παραγγελίας, θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σε αυτοματοποιημένη βάση δεδομένων

που ανήκει στον Διοργανωτή, ο οποίος είναι έτσι διαχειριστής αυτών των προσωπικών

δεδομένων. Τα δεδομένα αυτά σχετίζονται πάντοτε με τις παραγγελίες των Πελατών και

δεν λαμβάνονται πρωτίστως για τους σκοπούς της Προωθητικής Ενέργειας. Ο νόμιμος

λόγος και σκοπός για την απόκτηση και διατήρηση αυτών των προσωπικών δεδομένων

κατά τη διαδικασία υποβολής της παραγγελίας είναι η εκπλήρωση των υποχρεώσεων

που απορρέουν από τη σύμβαση αγοράς που συνάπτεται από τον Πελάτη και τον

Διοργανωτή με την υποβολή και αποδοχή της παραγγελίας. Τα εν λόγω προσωπικά

δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν στον υπεύθυνο για την αποστολή των προϊόντων

και του δώρου στον Πελάτη. Επίσης, ορισμένα από τα δεδομένα που περιλαμβάνονται

στην παραγγελία θα διατηρηθούν με σκοπό την αξιολόγηση των ωφελειών και του

ποσοστού επιτυχίας της Προωθητικής ενέργειας για τον Διοργανωτή, κάτι που εξυπηρετεί

το έννομο συμφέρον του Διοργανωτή. Επίσης, τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται

στην παραγγελία, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον Διοργανωτή για την αποστολή

εμπορικών μηνυμάτων- τα μηνύματα αυτά, ωστόσο, θα παρέχουν πάντα τη δυνατότητα

στον Πελάτη να διαγραφεί από τη λήψη περαιτέρω μηνυμάτων. Ο Πελάτης, ως

υποκείμενο αυτών των δεδομένων, έχει δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του

δεδομένα και μπορεί να ζητήσει τη διόρθωση, τροποποίηση, διαγραφή των δεδομένων ή

- σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με την ορθότητα της επεξεργασίας τους - να

υποβάλει ένσταση στον Διοργανωτή ή να επικοινωνήσει με το Γραφείο Προστασίας

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (https://www.uoou.cz/en/).

2. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού

χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων του Πελάτη ως υποκειμένου των

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ανατρέξτε στα ακόλουθα:

https://top4running.gr/pg/oroi-proypotheseis.
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VII. Λοιποί σημαντικοί όροι

1. Τυχόν παράπονα ή αντιρρήσεις θα επιλύονται μόνο από τον Διοργανωτή. Ο

Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να συντομεύσει, να αναβάλει, να διακόψει ή να

ακυρώσει την Προωθητική Ενέργεια ή να τροποποιήσει τους όρους της χωρίς καμία

αποζημίωση.

2. Τα δώρα που παρέχονται στους δικαιούχους Πελάτες δεν αποτελούν αντικείμενο

οποιασδήποτε σύμβασης αγοράς και ως εκ τούτου δεν εφαρμόζονται σε αυτά οι

διατάξεις για τα δικαιώματα που απορρέουν από την πλημμελή εκτέλεση υπηρεσιών

σύμφωνα με την Πράξη υπ'αριθ. 89/2012 του Αστικού Κώδικα. Ωστόσο, ο Διοργανωτής

εγγυάται τα ακόλουθα δικαιώματα στον Πελάτη. Σε περίπτωση που το δώρο αποδειχθεί

ελαττωματικό εντός έξι μηνών από την ημέρα έκδοσης του τιμολογίου για τα

παραγγελθέντα προϊόντα, και το ελάττωμα αυτό θα αναγνωριστεί ως ελάττωμα που δεν

προκλήθηκε από τον Πελάτη, τη μη ορθή χρήση του ή οποιεσδήποτε άλλες

παρεμβάσεις του Πελάτη κ.λπ. ο Διοργανωτής θα επισκευάσει το δώρο, εάν είναι

δυνατόν. Εάν αυτό αποδειχθεί αδύνατο, ο Διοργανωτής θα αντικαταστήσει ορισμένα

από τα εξαρτήματά του ή θα αντικαταστήσει ολόκληρο το δώρο (επίσης μόνο με ένα

παρόμοιο δώρο). Είναι αδύνατο να επιστραφεί η συνήθης τιμή του δώρου ή να

παρασχεθεί στον Πελάτη έκπτωση στην αξία της συνήθους τιμής του δώρου.

Προκειμένου να υποβάλλει αξίωση σύμφωνα με την παρούσα ρήτρα, ο Πελάτης πρέπει

να προσκομίσει το έγκυρο φορολογικό έγγραφο που έλαβε μέσω e-mail μετά την

επιβεβαίωση της παράδοσης των παραγγελθέντων προϊόντων.

3. Οι συμμετέχοντες δεν δικαιούνται να απαιτήσουν χρήματα ή άλλες υπηρεσίες αντί του

δώρου. Ο Διοργανωτής με το παρόν δεν έχει καμία υποχρέωση έναντι των

συμμετεχόντων και οι συμμετέχοντες δεν έχουν δικαίωμα να απαιτήσουν οποιεσδήποτε

υπηρεσίες που παρέχονται από τον Διοργανωτή πέραν αυτών που αναφέρονται στους

παρόντες όρους.

VIII. Τελικές διατάξεις

1. Οι παρόντες όροι ενδέχεται να δημοσιευθούν σε διαφημιστικό ή άλλο υλικό που

σχετίζεται με την παρούσα Προωθητική ενέργεια σε συντομευμένη έκδοση, η οποία



ενδέχεται να είναι ελλιπής, και ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για τέτοιες εκδόσεις. Οι

μοναδικοί, πλήρεις και τελικοί όροι της Προωθητικής ενέργειας καθορίζονται στο παρόν

έγγραφο.

2. Δεν είναι υποχρεωτικό για τους πελάτες να συμμετάσχουν στην παρούσα Προωθητική

ενέργεια. Με τη συμμετοχή τους σε αυτήν, εκφράζουν την έγκρισή τους με τους όρους

της.

3. Οι πλήρεις όροι είναι αναρτημένοι στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.top4running.gr.
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