
 

 
  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ MARATHON MOVEMENT ‘22 
9.11.22 – 12.11.22 στην Έκθεση Ergo Marathon  

Με συµπλήρωση των δελτίων συµµετοχής ή αγορά προϊόντων Forever, χωρίς ελάχιστο όριο (Πελάτες & FBO) 
από το Pop Up Store της Forever στη συγκεκριµένη τοποθεσία, συµµετέχετε στην κλήρωση για 10 τυχερούς 

που θα κερδίσουν 5 πακέτα C9 και 5 πακέτα DX4! 



 
 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Marathon Movement ‘22» 

ΤΗΣ FOREVER LIVING PRODUCTS HELLAS - CYPRUS 

1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων συμμετοχής. 
2. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν όλοι οι κάτοικοι Ελλάδος και Κύπρου (μόνο φυσικά πρόσωπα) ηλικίας 

άνω των 18 ετών εφόσον συμπληρώσουν τα πλήρη και αληθινά τους στοιχεία.  
3. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στην Εταιρεία Forever Living Products Hellas-Cyprus καθώς και τα τέκνα τους. 
4. Τα Δελτία Συμμετοχής βρίσκονται μόνο στα διαφημιστικά περίπτερα της Forever που συμμετέχουν στον διαγωνισμό 

στα αναφερόμενα σημεία ( Ergo Marathon- Γήπεδο Φαλήρου πρώην Tae Kwon Do). 
5. Μια μόνο συμμετοχή για τον καθένα θα γίνεται δεκτή. Έγκυρα θεωρούνται τα Δελτία Συμμετοχής, τα οποία έχουν όλα 

τα στοιχεία του συμμετέχοντος. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που θα υποβληθούν τις συγκεκριμένες ημέρες 
στις συγκεκριμένες τοποθεσίες (9.11.22-12.11.22 στην Ergo Marathon Έκθεση, περίπτερο 118)  

6. Στην κλήρωση επιτρέπεται να συμμετέχουν (με μια συμμετοχή) όσοι: είτε συμπληρώσουν το Δελτίο συμμετοχής (οι 
οποίοι δεν θα πρέπει να είναι FBO) ή όσοι πραγματοποιήσουν μια αγορά (ανεξαρτήτως ποσού), από τα συγκεκριμένα 
σημεία πώλησης τις προαναφερόμενες ημερομηνίες (πελάτες ή FBO).  

7. Αφορά αγορά (ή προαγορά) συγκεκριμένων προϊόντων της Forever που θα βρίσκονται στο εκάστοτε Διαφημιστικό 
Περίπτερο και έως εξάντλησης των αποθεμάτων.   

8. Τα διαθέσιμα προϊόντα στο Διαφημιστικό Περίπτερο δημοσιεύονται στη σελίδα της εταιρείας στο facebook με 
σχετικό Link.  

9. Οι συμμετοχές που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα δεν θα συμπεριληφθούν στην κλήρωση. 
10. Θα κληρωθούν 10 (δέκα) νικητές και 5 (πέντε) αναπληρωματικοί.  
11. Οι κληρωθέντες θα κερδίσουν την από ένα πακέτο C9 ή DX4 όπως θα οριστεί κατά τη διαδικασία της κλήρωσης.  
12. Τα παραπάνω δώρα αφορούν στο σύνολο 5 πακέτα C9 και 5 πακέτα DX4. Θα μπορεί να γίνει επιλογή στην γεύση των 

Χυμών Aloe Vera και Forevre Lite Ultra που περιέχονται στα 5 πακέτα C9, όπως εμφανίζεται στον κατάλογο προϊόντων 
της εταιρείας.  

13. Δηλώνεται ρητά ότι τα δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται με χρηματικό έπαθλο ή με άλλο προϊόν. 
14. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα κεντρικά γραφεία της Forever Living Products Hellas - Cyprus στην Αθήνα του Ν. 

Αττικής, οδός Λεωφόρος Συγγρού, αρ. 240 τον Δεκέμβριο σε μέρα και ώρα που θα αναρτηθεί στην επίσημη σελίδα 
facebook της εταιρείας forevergreececyprushq, παρουσία τουλάχιστον ενός στελέχους της FOREVER HELLAS-CYPRUS.  

15. Οι τυχεροί νικητές θα ενημερωθούν μέσω SMS στα στοιχεία που έχει δηλώσει και το όνομά τους θα ανακοινωθεί στη 
σελίδα facebook της εταιρείας forevergreececyprushq. 

16. Σε περίπτωση που οι νικητές, αφού ειδοποιηθούν με SMS μηνύματα, δεν ανταποκριθούν έως τις 27/12, τότε καλείται 
ο επόμενος σε σειρά αναπληρωματικός. 

17. Το δώρο θα αποσταλεί στους νικητές του Διαγωνισμού μέσω courier με δαπάνη της διοργανώτριας εταιρείας στη 
διεύθυνση που έχει δηλωθεί.  

18. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων στο 
νικητή, υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν ανωτέρω, αποκλειόμενης κάθε άλλης ευθύνης της. 

19. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στο site της διοργανώτριας εταιρείας www.foreverliving.gr 
20. Η Διοργανώτρια εταιρεία Forever Living Products Ηellas Cyprus διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει μονομερώς τους 

όρους συμμετοχής ή/και διεξαγωγής των κληρώσεων, ή να ματαιώσει τον Διαγωνισμό, καθώς και να ακυρώσει την 
κλήρωση για σπουδαίο λόγο. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μεταβολής των όρων, αναβολής ή 
ματαίωσης ή ακύρωσης του Διαγωνισμού και οι συμμετέχοντες ουδεμία αξίωση έχουν κατά αυτής εξ αυτού του 
λόγου. 

21. Η συμμετοχή στις κληρώσεις συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος στην πιθανή ένταξη και 
επεξεργασία από την Forever Living Products Hellas Cyprus των μη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων του σε 
Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων τηρούμενο σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997, όπως ισχύει, για την εξυπηρέτηση και 
παρακολούθηση της δια του παρόντος διαγωνισμού καθιδρυμένης συναλλακτικής σχέσης. Ο συμμετέχων έχει 
δικαίωμα να ζητήσει οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή στοιχείων του 
που τηρούνται σε Αρχείο, κατά τους όρους του Ν.2472/1997, όπως ισχύει. 


