
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ZIPPY ULTRA 

-------------------------- 

Σύμφωνα με τους Όρους Διαγωνισμού/Κλήρωσης (2 παρ. 2, 16) η Διοργανώτρια 

εταιρεία ΣΙΠΚΑΜ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ενημερώνει ότι προστίθεται στα 

προϊόντα, που δίδουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό/κλήρωση, το προϊόν 

ZIPPY ULTRA GR. 

Εννοείται ότι στο διαγωνισμό/κλήρωση παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής αγορές του 

προϊόντος ZIPPY ULTRA, που θα έχουν πραγματοποιηθεί από την 1.12.2017 μέχρι και 

την 31.5.2018, και με την αναλογία, που αναφέρεται στον πίνακα, ο οποίος 

βρίσκεται και στους Όρους Διαγωνισμού/Κλήρωσης (άρθρ. 6) αλλά και στα σχετικά 

δελτία συμμετοχής, και με τους λοιπούς όρους, που αναφέρονται στους Όρους του 

Διαγωνισμού/Κλήρωσης. 

Σε συνέχεια των παραπάνω, τροποποιούνται, αντίστοιχα, το άρθρο 6 των Όρων 

Διαγωνισμού/Κλήρωσης και τα δελτία συμμετοχής στον διαγωνισμό/κλήρωση και 

ειδικώτερα ο πίνακας, που υπάρχει στο άρθρο αυτό και στα δελτία, που, πλέον, θα 

έχουν ως εξής:  

«6.  Η συμμετοχή στον Πρόγραμμα/Κλήρωση θα γίνει με λαχνούς, ο αριθμός των 

οποίων αντιστοιχεί στο συνολικό αριθμό συμμετοχών, ανάλογα με την ποσότητα 

αγοράς καθενός από τα προϊόντα της Διοργανώτριας Εταιρείας, που 

περιλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα και με την αναλογία αριθμού συμμετοχών 

και προϊόντος/συσκευασίας, όπως ακριβώς αναγράφεται στον πίνακα, που 

ακολουθεί (και βρίσκεται και στα δελτία συμμετοχής) και συγκεκριμένα: 

 

ΠΡΟΪΟΝ ΑΡ.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ/ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΑΓΟΡΑΣ* 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ** 

AXION COMBI 1 συμμετοχή ανά 5 λίτρα   

TURBINE / FASTNET 1 συμμετοχή ανά 10 λίτρα   

ZIPPY GEO/ZIPPY ULTRA GR 1 συμμετοχή ανά 40 κιλά   

TRIKA EXPERT 1 συμμετοχή ανά 20 κιλά   

CLICK SUPER/Mentor Gold 1 συμμετοχή ανά 5 λίτρα   

 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ  

* Σημειώνεται είτε από τον συμμετέχοντα είτε από το κατάστημα, σύμφωνα με το 

αντίστοιχο τιμολόγιο αγοράς 

** Συμπληρώνεται από την Διοργανώτρια Εταιρεία». 

 



Το παρόν προσάρτημα βρίσκεται κατατεθειμένο, μαζί με το κείμενο των Όρων του 

διαγωνισμού/κλήρωσης στη Συμβολαιογράφο Αθηνών Έλλη Καλιτσουνάκη (Λεωφ. 

Αλεξάνδρας 194 – Αθήνα 11521, τηλ. 210.64.27.006, φάξ: 210.64.41.807 – e-mail : 

elliventiri@gmail.com) και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας.   

Η Διοργανώτρια Εταιρεία 

ΣΙΠΚΑΜ ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη ΕΠΕ 


