
ΟΡΟΙ και ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ προγράμματος 

“Απόσυρση – Ανακύκλωση φορητών υπολογιστών” στα Dell Exclusive Stores. 

1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 

α) Η εταιρία με τον διακριτικό τίτλο «OKTABIT ΑΕ » (εφεξής «Διοργανώτρια») που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή, οδός 

Γούναρη 26 διοργανώνει προωθητικό πρόγραμμα με τίτλο “Απόσυρση – Ανακύκλωση φορητών υπολογιστών” (εφεξής 

το «Πρόγραμμα»), το οποίο θα διεξαχθεί στα καταστήματά της Dell Exclusive Stores (εφεξής τα «Καταστήματα») που 

βρίσκονται  εντός του Εμπορικού Κέντρου The Mall Athens, Α.Παπανδρέου 35 Μαρούσι στο 3ο επίπεδο και στο 

Εμπορικό Κέντρο Mediterranean Cosmos, 1ο Επίπεδο, 11ο χλμ Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών, Θέρμη 

Θεσσαλονίκης για το χρονικό διάστημα 31/5/22– 30/7/2022  

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ συμμετοχής και ΣΥΣΚΕΥΕΣ απόσυρσης   

i) Δικαίωμα συμμετοχής στο «Πρόγραμμα» έχουν όσοι επιθυμούν να αποσύρουν/ ανακυκλώσουν τους παλαιούς 

φορητούς τους υπολογιστές, επισκεφθούν τα «Καταστήματα» και παραδώσουν τα προϊόντα στους πωλητές των 

«Καταστημάτων». Οι συμμετέχοντες χρειάζεται να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να είναι ικανοί 

για κάθε δικαιοπραξία. 

ii)  Το «Πρόγραμμα» περιλαμβάνει την απόσυρση / ανακύκλωση παλαιών φορητών υπολογιστών ανεξαρτήτου μάρκας, 

μοντέλου και λειτουργικότητας. Στο «Πρόγραμμα» αποσύρονται / ανακυκλώνονται φορητοί υπολογιστές με οθόνη 

από 12.6 ίντσες και άνω. Από το «Πρόγραμμα» εξαιρούνται Tablets, Netbooks & Chromebooks. Επιθυμητή η παράδοση 

τροφοδοτικών καλωδίων και μπαταριών. 

iii) Οι ενδιαφερόμενοι θα παραδίδουν τον παλιό φορητό τους υπολογιστή στο «Κατάστημα» της επιλογής τους και θα 

υπολογίζεται άμεσα Voucher Απόσυρσης με έκπτωση 100€ η οποία θα αφαιρείται επιτόπου στο ποσό για την αγορά 

καινούργιου Dell φορητού υπολογιστή από τις οικογένειες Latitude – Vostro & Precision με τρέχοντα μοντέλα 

διαθέσιμα στα «Καταστήματα».   

iv) Η νέα αγορά φορητού υπολογιστή μπορεί να συνδυαστεί με μία μόνο απόσυρση ενός παλαιού φορητού και δεν 

ισχύει για μελλοντική αγορά. Αυτό σημαίνει ότι η αγορά νέου προϊόντος μπορεί να γίνει ταυτόχρονα με την παράδοση 

του παλαιού.  

v) Το «Πρόγραμμα» μπορεί να συνδυαστεί με άλλη προωθητική ενέργεια της συγκεκριμένης περιόδου.  

vi) Η Διοργανώτρια, επιφυλάσσεται του δικαιώματός της χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να τροποποιήσει, να 

παρατείνει την διάρκεια του «Προγράμματος», να αναστείλει ή να τερματίσει την προσφορά κατά την κρίση της. Η 

Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή. 

vii) Η Διοργανώτρια δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια δεδομένων στους υπολογιστές που 

παραδίδονται προς απόσυρση / ανακύκλωση. Η διαγραφή όλων των δεδομένων και πληροφοριών, η οποία υπόκειται 

στην ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Συμμετέχοντος.  

Με τη λήψη της Συσκευής απόσυρσης, αν τυχόν υπάρχουν δεδομένα στον παλιό υπολογιστή  θα θεωρούνται αυτόματα 

υλικό προς καταστροφή και δεν θα μπορεί να ζητηθεί ή να γίνει ανάκτηση δεδομένων μετά την καταστροφή τους.  

viii) Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, και είναι στη δική της διακριτική ευχέρεια, να αποκλείσει την απόσυρση 

και αγορά που θεωρεί ότι δε συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους του «Προγράμματος» και να αναλάβει όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για να προστατεύσει τον εαυτό της από δόλιες ή άκυρες αξιώσεις. 

ix) ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ–  

Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε τυχόν διαφορά σχετικά με το «Πρόγραμμα» θα 

επιλύεται από τα καθ΄ ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών. 

x) Η επεξεργασία των πληροφοριών στο πλαίσιο του «Προγράμματος» θα γίνει σύμφωνα με τη Δήλωση Πολιτικής 

Απορρήτου της Διοργανώτριας, η οποία είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο 

https://www.exclusivestores.gr/dell/Dell_Privacy_Policy.asp 


