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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ   
«ΖΗΣΕ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ» 

 

1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

ΑΕ» (εφεξής η «COSMOTE»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας 99, 

καλούμενη «Διοργανώτρια» και σε συνεργασία με την μονοπρόσωπη εταιρεία 

περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «AMUSE EVENT MANAGEMENT ΜΟΝ. Α.Ε.», 

που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Δορυλαίου, 18, TK 11525, (εφεξής «Amuse» ή 

«Διαφημιστική εταιρεία»), διοργανώνουν προωθητική ενέργεια με τον τίτλο «Ζήσε το 

Καλοκαίρι» που περιλαμβάνει διαδικασία άμεσης νίκης (instantwin) (εφ’ εξής 

«προωθητική ενέργεια»), στο  πλαίσιο προώθησης και προβολής των προϊόντων και 

των υπηρεσιών τους, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και σύμφωνα με τους 

ακόλουθους όρους συμμετοχής, που όλοι συνομολογούνται ουσιώδεις και θα 

δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα της COSMOTE (www.cosmote.gr) κατά το χρονικό 

διάστημα από 06/07/2019 έως και τις 22/09/2019.  

Η  Διοργανώτρια, επιφυλάσσεται  του  δικαιώματός  της  να τροποποιεί    μονομερώς 

τους παρόντες όρους ή και να παρατείνει   τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας. H 

τυχόν παράταση της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας ή η μεταβολή των παρόντων 

όρων θα πραγματοποιείται με προηγούμενη ανακοίνωση στην  άνω αναφερόμενη 

ιστοσελίδα και θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η Διοργανώτρια δεν 

αναλαμβάνει  οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή.  

2. Η προωθητική ενέργεια θα διαρκέσει  από 06/07/2019 έως και 04/08/2019 και 

από 24/08/19 έως και  22/09/2019, θα πραγματοποιηθεί  στην πλαζ του Αστέρα 

Βουλιαγμένης και θα διεξάγεται κατά τα άνω χρονικά διαστήματα κάθε Σάββατο από 

τις 09:00 έως τις 21:00 και κάθε Κυριακή από τις 09:00 έως τις 21:00. 

3. Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια έχουν όλοι οι Έλληνες 

υπήκοοι οι οποίοι διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το 

18ο έτος της ηλικίας τους και είναι ικανοί για κάθε δικαιοπραξία.  

4. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στις εταιρείες COSMOTE, OTE, ΓΕΡΜΑΝΟΣ και εν 

γένει στις εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ και AMUSE, καθώς και στις εταιρίες που 

συνεργάζονται με την τελευταία για τη διενέργεια της προωθητικής ενέργειας, όλοι οι 

ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι στα καταστήματα της Διοργανώτριας, στα καταστήματα 

http://www.cosmote.gr/
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ΓΕΡΜΑΝΟΣ, ιδιόκτητα και franchise καθώς και στα COSMOTE Corners, αλλά και οι 

σύζυγοι, καθώς και οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού, όλων των προαναφερόμενων. 

 

5. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: Οποιαδήποτε συμμετοχή             

μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:  

(α) λόγω κωλύματος του συμμετέχοντος βάσει του ως άνω όρου 4, 

 (γ) λόγω μη συμμόρφωσης και αποδοχής από οποιοδήποτε συμμετέχοντα των 

παρόντων όρων στο σύνολό τους (συμπεριλαμβανομένων και των παραρτημάτων), οι 

οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις,   

(δ) λόγω υπέρβασης του ορίου συμμετοχών ανά ημέρα, 

Στην περίπτωση που με οποιονδήποτε τρόπο αποκλειστεί η συμμετοχή κάποιου 

συμμετέχοντα/τυχερού/νικητή στην προωθητική ενέργεια χάνει αυτός, αυτομάτως και 

οριστικά, το δικαίωμα του, να του αποδοθεί το δώρο και οι εταιρίες COSMOTE, και 

ΑMUSE απαλλάσσονται από κάθε σχετική ευθύνη και η Διοργανώτρια  δικαιούται να 

προβεί  είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων δώρων, είτε στην διάθεση τους με 

οποιαδήποτε διαδικασία ή και ελεύθερα, κατά την απόλυτη διακριτική της  ευχέρεια. 

 

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 

6.1 Για να συμμετέχει κάποιος στην προωθητική ενέργεια δηλ. στη διαδικασία 

instantwin, θα πρέπει κατά τη διάρκειά της να επισκεφθεί την πλαζ του Αστέρα 

Βουλιαγμένης, στις αναγραφόμενες ημερομηνίες και εντός του ωραρίου που 

αναφέρεται παραπάνω, και να σαρώσει (scan) το QR Code το οποίο θα βρίσκεται σε 

ειδική οθόνη στο κιόσκι της COSMOTE αμέσως μετά την είσοδο του Αστέρα.. 

Μετά από τη σάρωση, η ειδική εφαρμογή θα τον ενημερώνει στη στιγμή ποιο δώρο 

κέρδισε. 

6.2 Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα μιας (1) μόνο συμμετοχής  ανά ημέρα στο 

Instantwin. 

 

7. ΔΩΡΑ : Τα δώρα της προωθητικής ενέργειας είναι τα εξής: 

Instant Win 
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KEYFINDER 200 

BLUETOOTH ΗΧΕΙΟ 130 

BAMPOO CUP 600 

SOLAR POWERBANK 70 

 

Η συμμετοχή στη προωθητική ενέργεια δεν προϋποθέτει αγορά προϊόντος ή 

ενεργοποίηση οποιασδήποτε σύνδεσης.  

 

8. Τα δώρα επιλέχθηκαν βάσει των προδιαγραφών των κατασκευαστών και 

συνοδεύονται από την αντίστοιχη εγγύησή τους, εάν και εφόσον υπάρχει, και η  

Διοργανώτρια καθώς και η Διαφημιστική ουδεμία ευθύνη φέρουν σχετικά με την 

ποιότητα, καταλληλότητα και/ή τη χρήση αυτών. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική, 

ευθύνονται αποκλειστικά και μόνο για την απόδοση των δώρων και δεν φέρουν καμία 

ευθύνη για τυχόν πραγματικά ή νομικά ελαττώματά τους, καθώς επίσης και για βλάβες 

ή οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα από τη λειτουργία ή την τήρηση των δώρων, ούτε 

υποχρεούνται σε αντικατάσταση/επισκευή τους ή άλλη αποκατάσταση ζημίας 

προερχόμενη από αυτά. Για οποιοδήποτε πραγματικό ή νομικό ελάττωμα των δώρων 

υπεύθυνη αποκλειστικά είναι η κατασκευάστρια εταιρεία ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός 

της στην Ελλάδα. 

 
 

9. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ:  

 

Τη διαχείριση απόδοσης των δώρων την αναλαμβάνει κατ’ αποκλειστικότητα η 

Διαφημιστική εταιρεία. Η παραλαβή των δώρων του InstantWin, θα γίνεται απευθείας 

στο περίπτερο της Διοργανώτριας στην πλαζ του Αστέρα Βουλιαγμένης.. 

 

 

Στις περιπτώσεις άρνησης του τυχερού/νικητή να παραλάβει το δώρο του ή επίδειξης 

εκ μέρους του αμέλειας, αδιαφορίας ή αδράνειας, όσον αφορά στην παραλαβή του 

δώρου, αυτός χάνει το δικαίωμα του να του αποδοθεί το δώρο, αυτομάτως και 

οριστικά .Η απόδοση του δώρου στον τυχερό/νικητή θα γίνεται άμεσα αμέσως μετά 

την ανάδειξή του ειδάλλως, ο τυχερός /νικητής χάνει  αυτομάτως και οριστικά, το 
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δικαίωμά του, να του αποδοθεί το δώρο και οι εταιρίες COSMOTE,και AMUSE, 

απαλλάσσονται από κάθε σχετική ευθύνη και οι Διοργανώτριες δικαιούνται να 

προβούν είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων δώρων, είτε στην διάθεση τους με 

οποιαδήποτε διαδικασία ή και ελεύθερα, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια. 

 

10. Η ευθύνη της COSMOTE περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των 

προγραμματισμένων Δώρων. 

 

11. Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα 

ή με άλλα δώρα. 

 

12.  Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα 

σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των εταιριών COSMOTE,  

και AMUSE. 

 
13.Η  Διοργανώτρια  διατηρεί   το δικαίωμα, μονομερώς, χωρίς προειδοποίηση και 

κατά την κρίση της , να τροποποιήσει, ανακαλέσει , παρατείνει  ή μειώσει  τη διάρκεια 

της παρούσας προωθητικής ενέργειας, να αλλάξει  τα προσφερόμενα δώρα, καθώς και 

να μεταβάλλει  τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσει  την 

προωθητική ενέργεια, ανακοινώνοντας το γεγονός στην  ιστοσελίδα του άρθρου 1 των 

παρόντων όρων. Στις περιπτώσεις αυτές η  COSMOTE  ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι 

των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση που 

ενδεχομένως  ματαιωθεί  η εν λόγω προωθητική ενέργεια, οι συμμετέχοντες δεν 

αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά των εταιριών COSMOTE και  AMUSE, ούτε 

νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την  συνέχιση της  προωθητικής ενέργειας  

ή  οποιαδήποτε αποζημίωση.  

 

 

14.  Δηλώνεται ρητά ότι κατά την διάρκεια της ενέργειας αυτής σε καμία περίπτωση και 

σε καμία χρονική στιγμή, δεν ζητώνται και κατ’ επέκταση δεν συλλέγονται 

οποιασδήποτε μορφής προσωπικά στοιχεία ή προσωπικά δεδομένα από κανέναν 

συμμετέχοντα.  
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14. Η κατά τα ανωτέρω συμμετοχή στη Προωθητική ενέργεια προϋποθέτει 

ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων, των οποίων οι 

συμμετέχοντες δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση. Οι παρόντες όροι διέπονται από το 

ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε τυχόν διαφορά σχετικά με τη Προωθητική ενέργεια  θα 

επιλύεται από τα καθ' ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών. 

 

 

 

 
 

 

 

 


