
ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ NEO AUDI QUATTRO @ GOLDEN HALL»  

Η εταιρεία «KOSMOCAR Α.Ε.» που εδρεύει στην Αργυρούπολη Αττικής, Λεωφ. 
Βουλιαγμένης 566, σε συνεργασία με την εταιρεία “The North Face”, μέλος του 
ομίλου VF Hellas διοργανώνει από το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου έως και την Τρίτη 
31 Δεκεμβρίου 2019, διαγωνισμό με τον τίτλο AUDI QUATTRO @ GOLDEN HALL 
και με μεγάλο δώρο την παραχώρηση ενός αυτοκινήτου Audi Α4 allroad quattro 
για τρεις (3) μήνες σε 1 τυχερό και μια δωροεπιταγή αξίας 300€ από το 
κατάστημα της The North Face στο Golden Hall. Τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού 
έχει αναλάβει για λογαριασμό της KOSMOCAR Α.Ε. και της The North Face η 
εταιρία με την επωνυμία “PRODUCTA DIRECT ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Ε.Π.Ε.” και έδρα τo Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Αμαρουσίου Χαλανδρίου αρ. 
100 (περαιτέρω η «PRODUCTA»).  

 
1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας 
που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν στην κατοχή 
τους νόμιμη άδεια οδήγησης σε ισχύ, τουλάχιστον πέντε (5) ετών. Εξαιρούνται 
τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας, οι εργαζόμενοι της 
Kosmocar Α.Ε. και της The North Face, οι εργαζόμενοι της PRODUCTA και της 
Α.Μιτσικούδης & ΣΙΑ Ε.Ε., καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς τους α΄και β΄ 
βαθμού.  

 
2. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος. 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διεξαγωγή test drive στο Golden Hall με τα 
διαθέσιμα οχήματα Audi, που θα βρίσκονται στο υπόγειο parking του Golden 
Hall, κατά τη διάρκεια της ενέργειας και η επίδειξη της άδειας οδήγησης του 
συμμετέχοντος. 

 
3. ΔΩΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 1) Ο πρώτος νικητής θα κερδίσει ένα (1) αυτοκίνητο Audi 
Α4 allroad quattro για τρεις (3) μήνες και μια (1) δωροεπιταγή αξίας 300€ από 
την The North Face, εξαργυρώσιμη στα καταστήματα The North Face. 2) Ο 
δεύτερος νικητής θα κερδίσει ένα 2ήμερο στην Αράχωβα (έως 31/3/2019, 
εξαιρούνται αργίες και τριήμερα), με τα έξοδα διαμονής πληρωμένα από την 
Kosmocar A.E. και θα του παραχωρηθεί και ένα (1) όχημα Audi, βάσει 
διαθεσιμότητας. 3) Τέσσερις (4) νικητές θα κερδίσουν από ένα backpack Audi 
quattro 4) Δέκα νικητές θα κερδίσουν από ένα σκούφο The North Face, βάσει 
διαθεσιμότητας. 5) Πέντε (5) νικητές θα κερδίσουν από ένα θερμός quattro 6) 
Ένας (1)νικητής θα κερδίσει ένα παιδικό όχημα Audi Junior quattro. Οι νικητές 
είναι υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν τις ακριβείς οδηγίες 
παράδοσης/παραλαβής των αυτοκινήτων και των υπολοίπων δώρων. Κάθε 
νικητής δικαιούται μόνο ένα δώρο. Τα δώρα θα είναι διαθέσιμα έως και τις 
31/01/2020.  

 
4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στoν Διαγωνισμό 
θα πρέπει να επισκεφθούν το Golden Hall, να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους 
(ονοματεπώνυμο, e-mail, τηλέφωνο επικοινωνίας) και να αποδεχτούν τους 
παρόντες όρους στη φόρμα συμμετοχής που θα βρουν στην ηλεκτρονική 



εφαρμογή που είναι εγκατεστημένη στο tablet που διαθέτει η ομάδα 
υποστήριξης της ενέργειας και να πραγματοποιήσουν ένα test drive με ένα από 
τα 3 μοντέλα Audi που θα βρίσκονται στο parking του Golden Hall (parking -1, 
Μοβ τομέας) κατά τις ημέρες και ώρες διεξαγωγής της ενέργειας (το πρόγραμμα 
διεξαγωγής αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος συμφωνητικού). Η 
διεξαγωγή του test drive θα γίνεται βάσει της διαθεσιμότητας των οχημάτων. 
Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που θα υποβληθούν έως και τις 18.00 (Λήξη 
του Διαγωνισμού) της Τρίτης 31 Δεκεμβρίου, οπότε και ολοκληρώνεται η 
ενέργεια. Επισημαίνεται ότι στον Διαγωνισμό δεν επιτρέπεται πολλαπλή 
συμμετοχή. Ως τέτοια θεωρείται οποιαδήποτε συμμετοχή έχει ίδιο 
ονοματεπώνυμο και ίδιο τουλάχιστον το τηλέφωνο επικοινωνίας που υποβάλλει 
ο εκάστοτε συμμετέχων. Οι επόμενες της πρώτης έγκυρης συμμετοχής στο 
διαγωνισμό θα ακυρώνονται.  

5. ΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Η κλήρωση θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά στα 
κεντρικά γραφεία της εταιρείας FLUID MEDIA Ltd επί της οδού Λ. Ηρακλείου 
412, τηλ. 2107488355, την 10/1/2020 και ώρα 11:30 π.μ. με βάση τα στοιχεία 
των συμμετεχόντων που καταχωρήθηκαν στην προαναφερόμενη εφαρμογή 
παρουσία της συμβολαιογράφου Ειρήνης Φίλη.   

6. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ: Θα αναδειχθούν: 1) Ένας νικητής που θα κερδίσει ένα 
(1) αυτοκίνητο Audi Α4 allroad quattro για τρεις (3) μήνες και μια (1) 
δωροεπιταγή αξίας 300€ από την The North Face. Η δωροεπιταγή μπορεί να 
εξαργυρωθεί έως τις 29.02.20, στο κατάστημα The North Face, στο Golden Hall. 
Η δωροεπιταγή δεν μπορεί να συνδυαστεί ή να συμψηφιστεί με οποιαδήποτε 
άλλη προσφορά του καταστήματος. 2) Ένας νικητής που θα κερδίσει ένα 2ήμερο 
στην Αράχωβα με τα έξοδα διαμονής πληρωμένα από την Kosmocar A.E. και θα 
του παραχωρηθεί και ένα (1) όχημα Audi, βάσει διαθεσιμότητας. 3) Τέσσερις (4) 
νικητές που θα κερδίσουν από ένα backpack Audi quattro 4) Δέκα (10) νικητές 
που θα κερδίσουν από ένα σκούφο The North Face, βάσει διαθεσιμότητας. 5) 
Πέντε (5) νικητές που θα κερδίσουν από ένα θερμός quattro 6) Ένας (1)νικητής 
που θα κερδίσει ένα παιδικό όχημα Audi Junior quattro. Επιπλέον, θα 
αναδειχθούν οκτώ (8) επιλαχόντες για την περίπτωση που οι πρώτοι νικητές δεν 
είναι σε θέση να παραλάβουν το δώρο ή δεν επιβεβαιώσουν την αποδοχή του 
εντός του προκαθορισμένου χρόνου ή αποκλειστούν για οποιοδήποτε άλλο 
λόγο.  

6.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΙΚΗΤΩΝ: Τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν στη σελίδα 
της Audi στο Facebook και θα μείνουν αναρτημένα για 15 ημέρες από την 
ημερομηνία της κλήρωσης.  

Οι τυχεροί θα ειδοποιηθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) ή τηλεφωνικά από 
την εταιρεία Producta Direct Ε.Π.Ε.. Όσοι τυχεροί δεν ανταποκριθούν θετικά ή 
καταστεί ανέφικτη η τηλεφωνική επικοινωνία, έπειτα από τρείς (3) τουλάχιστον 
προσπάθειες επικοινωνίας σε διάστημα 3 ημερών και μέχρι τις 24/1/2020, θα 
αντικατασταθούν αυτόματα και με σειρά προτεραιότητας από τους επιλαχόντες 
νικητές, οι οποίοι θα ειδοποιούνται τηλεφωνικά από την παραπάνω εταιρεία 
από τις 24/1/2020 έως τις 2/2/2020.  

Οι νικητές και οι επιλαχόντες που δεν έχουν παραλάβει το δώρο τους στις 
ημερομηνίες εντός των οποίων ισχύει το δώρο, χάνουν αυτομάτως και οριστικά 



το δικαίωμα τους επ' αυτού και η Kosmocar Α.Ε. και η The North Face 
απαλλάσσονται από κάθε σχετική ευθύνη, διατηρούν δε το δικαίωμα να 
προβούν είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων δώρων, είτε στην διάθεση 
τους με οποιαδήποτε άλλη διαδικασία ή και ελεύθερα κατά την απόλυτη 
διακριτική τους ευχέρεια.  

Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο 
Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει 
διαμορφωθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους που έχουν αναρτηθεί στο 
Διαδικτυακό Τόπο και δεν αντιβαίνει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, στα 
χρηστά ήθη και στη δημόσια τάξη, (β) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία 
που περιγράφεται στο άρθρο 4 ανωτέρω, (γ) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της 
KOSMOCAR, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής 
στα συστήματα της ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα 
ή τρίτου και (δ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της 
KOSMOCAR ως τη Λήξη του Διαγωνισμού.  
7. H Kosmocar Α.Ε. έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει το δώρο και να αλλάξει το 
μοντέλο του προσφερόμενου αυτοκινήτου ή/και να τροποποιήσει τις 
ημερομηνίες παραχώρησης του αυτοκινήτου. Η Kosmocar Α.Ε. δεν καλύπτει 
οποιεσδήποτε προσωπικές δαπάνες ή/και  άλλες δαπάνες που σχετίζονται με τις 
τυχόν μετακινήσεις του νικητή και του/των συνοδών του, όπως, για 
παράδειγμα, έξοδα διατροφής, επιπλέον έξοδα βενζίνης (πέραν του καυσίμου 
που ήδη θα περιέχεται στο αυτοκίνητο με την παραλαβή του), έξοδα σταθμών 
διοδίων, έξοδα πλοίων, έξοδα πάρκινγκ, πλυντηρίου αυτοκινήτων, τυχόν 
πρόστιμα παράνομης στάθμευσης ή άλλων παραβάσεων του Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας κλπ.    

 
8. Το δικαίωμα στα δώρα είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν 
ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλη υπηρεσία ή προϊόντα, δεν εκχωρείται σε 
συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους. Τα δώρα ούτε αντικαθίστανται, ούτε 
εξαργυρώνονται. Για την δωροεπιταγή, δεν δίδεται επιστροφή χρημάτων, σε 
περίπτωση που δεν καλυφθεί το σύνολο του ποσού με αγορές. Οποιοσδήποτε 
από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της παράδοσης των 
δώρων, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για 
οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους ή δεν πληροί 
αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) σε 
περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον 
νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών (γ) σε περίπτωση που δεν 
προσκομίσει Α.Δ.Τ. (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας) ή/και έγκυρο δίπλωμα 
οδήγησης. Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού τόσο η διοργανώτρια 
εταιρεία KOSMOCAR A.Ε., η The North Face, η Producta Direct Ε.Π.Ε., η FLUID 
MEDIA Ltd και η εταιρεία A.ΜΙΤΣΙΚΟΥΔΗΣ &ΣΙΑ Ε.Ε. απαλλάσσονται από 
οποιαδήποτε ευθύνη για πράξη, παράλειψη, καθώς και για τυχόν ελάττωμα των 
δώρων του Διαγωνισμού ή / και για τυχόν βλάβη – ζημία του δώρου ή 
προκληθείσα εξαιτίας του δώρου και από την χρήση αυτού για οποιονδήποτε 
λόγο και αιτία.  

 
9. Οι συμμετέχοντες στην προωθητική ενέργεια παρέχουν τη συγκατάθεση τους 



και εξουσιοδότηση στην Kosmocar Α.Ε. για την προβολή του διαγωνισμού ή/και 
των αποτελεσμάτων του μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης καθώς και μέσω 
του διαδικτύου και των επίσημων κοινωνικών σελίδων και προφίλ της Audi 
Hellas. Έτσι, η Kosmocar Α.Ε. επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να 
χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον νικητή, 
φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε 
ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την παρούσα προωθητική ενέργεια για 
διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια 
παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων 
πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς.  

10.Η ευθύνη της Kosmocar Α.Ε. και της The North Face περιορίζεται 
αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του προγραμματισμένου δώρου. Η Kosmocar 
Α.Ε. και η The North Face δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς 
οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή 
ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε 
αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, την χρήση των Δώρων ή για 
οποιαδήποτε άλλη αιτία. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και 
της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της 
Kosmocar Α.Ε. και της The North Face παύει να υφίσταται.    

 
11. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια συνεπάγεται τη ρητή και 
ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για καταχώρηση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από την Kosmocar 
Α.Ε ως υπεύθυνο επεξεργασίας για το σκοπό της παρούσας προωθητικής 
ενέργειας. Με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα δηλώνουν 
ρητά εάν επιθυμούν τη χρήση από την Kosmocar Α.Ε. των προσωπικών 
στοιχείων τα οποία έχουν υποβάλλει κατά τη συμμετοχή τους και για άλλους 
προωθητικούς σκοπούς (ενέργειες marketing) στο μέλλον.  

12. Προϋπόθεση της διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού και της ανάδειξης 
των νικητών αποτελεί η επεξεργασία των κατά τα ανωτέρω δηλωθέντων 
προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων και νικητών, καθώς και η προβολή 
των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού με ανάρτηση του ονοματεπωνύμου των 
νικητών στη σελίδα της Διοργανώτριας στο «Facebook@AudiHellas» για 15 
ημέρες. Μετά την παρέλευση του εν λόγω χρονικού διαστήματος, τα ονόματα 
των νικητών θα απαλείφονται από τον ως άνω δικτυακό τόπο. Τα ως άνω 
προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων και νικητών θα τηρούνται από τη 
Διοργανώτρια και τις ως άνω συνεργαζόμενες στον παρόντα Διαγωνισμό 
εταιρείες αποκλειστικά και μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την 
ανάδειξη των νικητών, την κατακύρωση και αποστολή των δώρων στους 
νικητές και την τυχόν επίλυση οποιουδήποτε θέματος αφορά στη διενέργεια του 
παρόντος διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, η περίοδος τήρησης των 
προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) 
μήνες. Ειδικά για τους νικητές που θα είναι οι αποδέκτες των δώρων η περίοδος 
τήρησης των αρχείων τους από την Kosmocar A.E. παρατείνεται για τον 
προβλεπόμενο εκ του νόμου χρόνο παραγραφής διοικητικών παραβάσεων και 
αστικών αξιώσεων. 



 Με το πέρας του χρονικού αυτού διαστήματος, τα ως άνω προσωπικά δεδομένα 
των συμμετεχόντων θα διαγράφονται οριστικά με ασφάλεια από το σύστημα της 
εταιρείας. 

13. Η τήρηση του παραπάνω αρχείου προσωπικών δεδομένων συνιστά ρητή 
προϋπόθεση για την ομαλή διενέργεια του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου, 
οποιοσδήποτε δεν επιθυμεί την κατά τα ανωτέρω επεξεργασία των προσωπικών 
του δεδομένων ή την προβολή των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, οφείλει να 
μη συμμετάσχει στο διαγωνισμό. Το ως άνω Αρχείο θα χρησιμοποιηθεί είτε από 
την KOSMOCAR Α.Ε., είτε από τις συνεργαζόμενες εταιρείες που αυτή θα 
διορίσει, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του διαγωνισμού, ήτοι για 
την επαλήθευση των στοιχείων των νικητών και άλλων συναφών σκοπών. Τα 
ανωτέρω δεδομένα δεν θα κοινοποιηθούν σε άλλα, εκτός των ανωτέρω, νομικά 
ή φυσικά πρόσωπα. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των 
συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με το Ν.4624/2019, όπως ισχύει, τον 
Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 679/2016 («GDPR»), το 
Ν.3471/2006 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν 
οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την πρόσβαση, συμπλήρωση, διόρθωση, 
διαγραφή, φορητότητα των στοιχείων τους που τηρούνται στο ανωτέρω Αρχείο, 
περιορισμό στην επεξεργασίας ή εναντίωση σε αυτή, καθώς και ανάκληση της 
συγκατάθεσης που δόθηκε για περαιτέρω σκοπούς marketing επικοινωνώντας 
με την εταιρεία KOSMOCAR  Α.Ε. στη διεύθυνση Λεωφ.Βουλιαγμένης 566, 
τηλεφωνικά στο Customer Care Kosmocar 210 9981200 ή με ηλεκτρονική 
επιστολή στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Kosmocar Α.Ε. στη 
διεύθυνση dpo@kosmocar.gr . 
 
 
Οι συμμετέχοντες σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων τους από την 
επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, έχουν το δικαίωμα υποβολής 
καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
(τηλ.210 6475600, contact@dpa.gr) βάσει του άρθρου 77 του Γενικού 
Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 («GDPR»). 
 
14. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό αυτό συνεπάγεται την πλήρη γνώση των 
παραπάνω αναλυτικών όρων συμμετοχής καθώς και συνιστά απόλυτη και 
ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.  

15. Η Kosmocar Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει από το Διαγωνισμό 
οποιονδήποτε χρήστη/ες που κατά την άποψη της είναι πιθανό να έχουν 
χρησιμοποιήσει αθέμιτα μέσα για τη συμμετοχή τους.  

 
16. Οι όροι συμμετοχής βρίσκονται αναρτημένοι στη σελίδα «Όροι Συμμετοχής», 
της ειδικής εφαρμογής που έχει εγκατασταθεί της συσκευής tablet που 
χρησιμοποιείται στις προαναφερόμενες εκδηλώσεις και στη σελίδα 
Facebook@AudiHellas. Οι όροι έχουν επίσης κατατεθεί στη συμβολαιογράφο 
Αθηνών Ειρήνη Φίλη (Ζωοδόχου Πηγής 3) και όποιος επιθυμεί μπορεί να λάβει 
αντίγραφο με δικά του έξοδα.  

mailto:dpo@kosmocar.gr
mailto:contact@dpa.gr


 
17. Η Kosmocar Α.Ε και η The North Face διατηρούν το δικαίωμα τροποποίησης 
όρων του Διαγωνισμού ή /και να ματαιώσουν την προωθητική ενέργεια, με 
ενημέρωση του παρόντος κειμένου. 

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

ΗΜΕΡΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 14-Δεκ 10:00 - 20:00 

ΚΥΡΙΑΚΗ 15-Δεκ 11:00 - 20:00 

ΔΕΥΤΕΡΑ 16-Δεκ 17:00 - 21:00 

ΤΡΙΤΗ 17-Δεκ 17:00 - 21:00 

ΤΕΤΑΡΤΗ 18-Δεκ 17:00 - 21:00 

ΠΕΜΠΤΗ 19-Δεκ 17:00 - 21:00 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20-Δεκ 17:00 - 21:00 

ΣΑΒΒΑΤΟ 21-Δεκ 10:00 - 20:00 

ΚΥΡΙΑΚΗ 22-Δεκ 11:00 - 20:00 

ΔΕΥΤΕΡΑ 23-Δεκ 10:00 - 21:00 

ΤΡΙΤΗ 24-Δεκ 10:00 - 18:00  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27-Δεκ 10:00 - 21:00 

ΣΑΒΒΑΤΟ 28-Δεκ 10:00 - 20:00 

ΚΥΡΙΑΚΗ 29-Δεκ 11:00 - 20:00 

ΔΕΥΤΕΡΑ 30-Δεκ 10:00 - 21:00 

ΤΡΙΤΗ 31-Δεκ 10:00 - 18:00  

 

 


