
ΤΟΥΟΤΑ HILUX 
Κερδίστε ένα 

Υποβάλετε το συμπληρωμένο δελτίο συμμετοχής σε ένα από τα συνεργαζόμενα καταστήματα, ή στείλτε το στα γραφεία μας  
(με σφραγίδα παραλαβής από τα ΕΛΤΑ έως 31/6/2018) σφραγισμένο από το κατάστημα αγοράς των προϊόντων μέχρι τις 31/6/2018.

ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΗΡΩΣΗ

Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στην κλήρωση: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο κατ’ επάγγελμα αγρότες, με δικαίω μα 
αγοράς αγροτικού αυτοκινήτου, οι οποίοι θα έχουν υποβάλει έως τις 31/6/2018 συμπληρωμένο/α δελτίο/α συμμετοχής με τα  
σω στά στοιχεία επικοινωνίας και αγοράς προϊόντων. Συμμετέχουν προϊόντα που θα τιμολογηθούν από 1-12-17 έως 30-5-18.
Για την παράδοση του δώρου είναι απαραίτητη η προσκόμιση στα γραφεία της εταιρείας του/ων τιμολογίων αγοράς, που 
αντιστοιχούν στο/α δελτίο/α συμμετοχής του νικητή, εντός 10 ημερών από την ενημέρωση του. Εάν ο πρώτος τυχερός δεν  
επιδεί ξει έγκαιρα το/τα τιμολόγιο/α αγοράς ή εάν αυτό/ά δεν αντιστοιχεί/ούν στις ποσότητες που δηλώθηκαν στο/α δελτίο/α,  
το δώρο μεταβιβάζεται στον δεύτερο επιλαχόντα και ούτω καθεξής. 
Από την κλήρωση αποκλείονται υπάλληλοι της εταιρείας και οι πρώτου βαθμού συγγενείς τους. 
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί εντός του Νοεμβρίου 2018 από την Συμβολαιογράφο Αθηνών Έλλη Καλιτσουνάκη (Λεωφ. Αλεξάν-
δρας 194, Αθήνα 11521 - Tηλ. 210.6427006 - Fax: 210.6441807). Σχετική ενημέρωση θα δημοσιευτεί έγκαιρα στον ημερήσιο τύπο. 
Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού είναι διαθέσιμοι στα συνεργαζόμενα καταστήματα καθώς και στο site της διοργανώτριας 
εταιρείας (www.sipcam.gr).

ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΗΡΩΣΗ της SIPCAM HELLAS

ΤΟΥΟΤΑ 
HILUX 

AΓΟΡAΖΟΝΤΑΣ  
προϊόντα της SIPCAM  
κερδίζετε συμμετοχές  
στη μεγάλη κλήρωση

της

Κερδίστε ένα 



Ονομ/πώνυμο: ..................................................................................................................................................................................................

Διεύθυνση:  .......................................................................................................................................................................................................

Αρ. Κινητού Τηλ.:  ..................................................  Αρ. Σταθερού Τηλ.: ...................................................................................................

e-mail:  ...................................................................................................................................................................................

Η συμμετοχή σας στην κλήρωση θα γίνει με λαχνούς, ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί στο συνολικό αριθμό 
συμμετοχών σας, ανάλογα με την ποσότητα αγοράς από  το κάθε προϊόν. Το αυτοκίνητο που θα κληρωθεί είναι 
TOYOTA HILUX στην βασική του έκδοση (η φωτογραφία του αυτοκινήτου στο δελτίο είναι ενδεικτική).

Οι όροι του παρόντος διαγωνισμού έχουν κατατεθεί στην Συμβολαιογράφο Αθηνών Έλλη Καλιτσουνάκη 
Λεωφ. Αλεξάνδρας 194, Αθήνα 11521 - Tηλ. 210.6427006 - Fax: 210.6441807) και έχουν αναρτηθεί στο site της 
διοργανώτριας εταιρείας (www.sipcam.gr).

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και 
τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

Υποβάλετε το συμπληρωμένο Δελτίο σε συνεργαζόμενο κατάστημα  
(στην ειδική κάλπη) ή στείλτε το μας ταχυδρομικώς στη διεύθυνση 
SIPCAM ΕΛΛΑΣ, Βασ. Κων/νου 32, 19400, Κορωπί, (με σφραγίδα 
παραλαβής από τα ΕΛΤΑ έως 31/6/2018) σφραγισμένο από το κατάστημα 
αγοράς. Δελτία που θα αποσταλούν με μεταγενέστερη ημερομηνία 
παραλαβής από τα ΕΛΤΑ ή/και ασφράγιστα ή/και με ανακριβή στοιχεία 
ποσότητας αγοράς ή/και με λάθος στοιχεία επικοινωνίας θα είναι άκυρα.

*  Συμπληρώνεται είτε από τον συμμετέχοντα είτε από το κατάστημα 
**  Συμπληρώνεται από την Εταιρεία

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Σφραγίδα Καταστήματος Αγοράς εφόσον σταλεί ταχυδρομικά

ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ

SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. ΕΠΕ   |   e-mail: info@sipcam.gr   |   www.sipcam.gr

Α.Α.: 

Α.Α.:

Με την παρούσα αποδέχομαι την επικοινωνία από την εταιρεία, προκειμένου 
να ενημερωθώ για τα προϊόντα της ή για ενημέρωση για τα προϊόντα της.

ΚΑΛΛΙEΡΓΕΙΕΣ:   

Βαμβάκι:  ...............................................................................στρ. Καλαμπόκι:  .......................................................................στρ. Ηλίανθος:  ...............................................................................στρ. 

Καπνός:  ...................................................................................στρ. Άλλο:  ..............................................................................................στρ.  Άλλο:  ............................................................................................στρ.

 Προϊόν  Αρ. Συμμετοχών/Συσκ. Ποσότητα αγοράς* Σύνολο Συμμετοχών**

 AXION COMBI 1 ANA 5 ΛΙΤΡΑ

 TURBINE/FastNet 1 ANA 10 ΛΙΤΡΑ

 ΤRΙΚΑ EXPERT 1 ANA 20 ΚΙΛΑ

 ZIPPY GEO / ZIPPY ULTRA GR 1 ANA 40 ΚΙΛΑ

  CLICK SUPER/MENTOR GOLD  1 ANA 5 ΛΙΤΡΑ

ΚΟΥΠΟΝΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ BONUS Αύξων αριθμός κουπονιού:

ΤΟΥΟΤΑ 
HILUX 

ΝΑΙ ΟΧΙ

Κερδίστε ένα 


