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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 201-31/5/2017 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΕΝΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ VW-UP ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
(ΔΙΠΛΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ) 

 
Η Διάθεση τον λαχνών θα γίνεται καθημερινά στα γραφεία του 

ΠΑΚΟΕ (Νικολάου Φλώρου 8) από τις 08:00 έως τις 17:00 όπως και στο 
χώρο των εκδηλώσεων στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 6-7/6/2017 από 
τις 10 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 
Προστασίας του Περιβάλλοντος. 

 
To ΠΑΚΟΕ στην προσπάθεια του να συμβάλει στην 

βελτίωση των περιβαλλοντολογικών συνθηκών και προκειμένου να 
γνωστοποιήσει στους πολίτες την δυνατότητα χρήσης ΙΧ 
οχημάτων φυσικού αερίου τα οποία επιβαρύνουν ελάχιστα το 
περιβάλλον ενώ ταυτόχρονα είναι ιδιαίτερα οικονομικά και 
συμβάλλουν στην βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών και 
ιδιαίτερα στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στις μεγάλες 
πόλεις, κληρώνει ένα καινούργιο αυτοκίνητο φυσικού αερίου, VW –
UP , αξίας δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων (13.500) ευρώ. Οι 
όροι της κλήρωσης έχουν ως εξής: Θα διατεθούν συνολικά 300 
αριθμημένα κουπόνια, από το 1 έως και το 300, αξίας έκαστο 50 
ευρώ.  
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        Τα κουπόνια θα είναι σε ένα ενιαίο πακέτο, θα είναι 
διπλότυπα, όπου ο αγοραστής θα καταγράφει τα στοιχεία του 
(ονοματεπώνυμο, αριθμό δελτίου ταυτότητας, τηλέφωνο 
επικοινωνίας) και θα υπογράφει τόσο στο στέλεχος του πακέτου, 
όσο και στο απόκομμα που θα κρατήσει ο ίδιος.  
Το αυτοκίνητο θα κληρωθεί με βάση τα αποτελέσματα του Λαϊκού 
Λαχείου της κλήρωσης νούμερο 28, της 11ης Ιουλίου 2017.  
Το αυτοκίνητο θα κερδίσει ο λαχνός, που θα έχει τα τρία τελευταία 
ψηφία του πρώτου λαχνού της ανωτέρω κληρώσεως.  

Σε περίπτωση που τα τρία τελευταία ψηφία του πρώτου 
λαχνού, είναι αριθμός μεγαλύτερος του αριθμού 300, το αυτοκίνητο 
θα κερδίσει ο λαχνός, που θα έχει τα τρία τελευταία ψηφία του 

δεύτερου αριθμού του λαχείου της ανωτέρω κληρώσεως. Σε 
περίπτωση που και πάλι τα τρία τελευταία ψηφία του δεύτερου 
αριθμού είναι αριθμός μεγαλύτερος του αριθμού 300, συνεχίζουμε 
με τον τρίτο αριθμό της ανωτέρω κληρώσεως. Σε περίπτωση που 
και πάλι τα τρία τελευταία ψηφία του τρίτου αριθμού είναι αριθμός 
μεγαλύτερος του αριθμού 300,πηγαίνουμε στον επόμενο αριθμό 
μέχρι να βρεθεί αριθμός του οποίου τα τρία τελευταία ψηφία θα 
είναι αριθμός, ίσος ή μικρότερος του 300. 
         Για την πληρέστερη κατανόηση, για το ποιος θεωρείται 1ος, 
2ος,3ος κτλ λαχνός του Λαϊκού Λαχείου,  επισυνάπτεται η τελευταία 
κλήρωση  του Λαϊκού Λαχείου, νούμερο 21, της 23ης Μαΐου 2017, 
όπως αυτή ανακοινώνεται από τα Ελληνικά Λαχεία ΑΕ, όπου στο 
αριστερό περιθώριο καταγράφεται χειρόγραφα με στυλό, ποιος 
θεωρείται 1ος, 2ος, 3ος,…..29ος.                                                                                     
Το αυτοκίνητο θα διατεθεί απευθείας από την VW στον νικητή. 
                                                      
 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ 
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