
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΟΡΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«2FOR ONE» 

 

1. Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (εφεξισ θ 

«COSMOTE»), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λεωφ. Κθφιςίασ αρ. 44), διοργανϊνει 

προωκθτικό πρόγραμμα με τίτλο «2 FOR ONE», ςε ςυνεργαςία και με τθν υποςτιριξθ τθσ 

ανϊνυμθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία « VILLAGE ROADSHOW OPERATIONS ΕΛΛΑ Α.Ε.» (εφεξισ θ 

«VILLAGE») που εδρεφει ςτθν οδό Μαρ. Αντφπα 47, Ν. Ηράκλειο, και με τθν υποςτιριξθ τθσ 

ανϊνυμθσ εταιρίασ με τθν επωνυμία «UPSTREAM ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ 

Α.Ε.» (εφεξισ θ «UPSTREAM») που εδρεφει ςτο Γζρακα (οδόσ Καςτοριάσ 4 & Μεςςθνίασ).  

 

2.  κοπόσ των παρόντων αναλυτικϊν όρων (εφεξισ οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο κακοριςμόσ των 

όρων ςυμμετοχισ κάκε ενδιαφερομζνου ςτο πρόγραμμα.  

 

3. Η COSMOTE επιφυλάςςει το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερϊσ τουσ παρόντεσ Αναλυτικοφσ 

Όρουσ μετά τθν ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ VILLAGE . Η τυχόν μεταβολι των Αναλυτικϊν Όρων του 

Προγράμματοσ κα πραγματοποιείται κατόπιν προθγοφμενθσ ανακοίνωςθσ ςτο δικτυακό τόπο τθσ 

COSMOTE www.cosmote.gr και τθσ VILLAGE www.villagecinemas.gr. (εφεξισ τα «Sites»). Οι 

παρόντεσ όροι κα είναι αναρτθμζνοι ςτα Sites τθσ COSMOTE και τθσ VILLAGE κακ' όλθ τθ διάρκεια 

του προγράμματοσ.  

 

4. Η COSMOTE ςτο πλαίςιο τθσ ςυνεργαςίασ τθσ με τθν εταιρεία VILLAGE και ωσ εταιρία παροχισ 

υπθρεςιϊν κινθτϊν επικοινωνιϊν αποςκοπεί ςτο να προβάλει μζςω των υπθρεςιϊν τθσ ςτο ευρφ 

κοινό τθ ςυνεργαςία αυτι. Η COSMOTE, για το ςκοπό αυτό δθμιοφργθςε το προωκθτικό 

πρόγραμμα «2 FOR ONE» (εφεξισ το «Πρόγραμμα»).  

 

5. Σο Πρόγραμμα παρζχει αποκλειςτικά ςτουσ χριςτεσ των υπθρεςιϊν COSMOTE τθ δυνατότθτα να 

αγοράςουν δφο ειςιτιρια ςτθν τιμι του ενόσ ι τζςςερα ειςιτιρια ςτθν τιμι των δφο για να 

απολαφςουν κάκε Σετάρτθ τθν ταινία που επικυμοφν ςε οποιοδήποηε από ηα Village Cinemas: 

Αμαροσζίοσ (The Mall), Ρένηη (Village Shopping & More), Παγκραηίοσ, Φαλήροσ, Θεζζαλονίκης 

(Mediterranean Cosmos) και Βόλοσ..  

 

6.  Ωσ θμερομθνία ζναρξθσ του Προγράμματοσ ορίηεται θ 28/01/2008. Η θμερομθνία λιξθσ του 

Προγράμματοσ κα ανακοινωκεί ςτουσ δικτυακοφσ τόπουσ www.cosmote.gr και 

www.villagecinemas.gr.  

 

7. Κάκε ςυνδρομθτισ τθσ COSMOTE, είτε ςυμβολαίου είτε καρτοκινθτισ τθλεφωνίασ 

(«COSMOΚΑΡΣΑ», «WHAT'S UP?» «FROG»), που επικυμεί να ςυμμετάςχει ςτο Πρόγραμμα (εφεξισ 

«υμμετζχων») κα πρζπει να αποςτείλει κενό γραπτό μινυμα SMS (εφεξισ "SMS") ςτον 

πενταψιφιο αρικμό 19019. Η χρζωςθ για τθν αποςτολι κάκε SMS ανζρχεται ςτο ποςό του ενόσ 

ευρϊ (1€) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ.  

 

8. Κάκε ςυμμετζχων ςτο Πρόγραμμα αποδζχεται και ςυναινεί ςφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 11 

του Ν. 3471/2006, τθ χριςθ του αρικμοφ του από τθν COSMOTE για τθν αποςτολι ενθμερωτικϊν 



μθνυμάτων ςτα πλαίςια τθσ υπθρεςίασ αναφορικά με το Πρόγραμμα. Ο κάκε ςυμμετζχων μπορεί 

να αντιτάςςεται ςτθ ςυλλογι και χρθςιμοποίθςθ των θλεκτρονικϊν του ςτοιχείων με τουσ 

παρακάτω τρόπουσ: επικοινωνϊντασ με τθν Τπθρεςία Εξυπθρζτθςθσ Πελατϊν τθσ COSMOTE ςτον 

αρικμό 1212 (χρζωςθ 0.003€/δευτ, χωρίσ χρζωςθ ςτθν αναμονι), ςτζλνοντασ email ςτθν 

θλεκτρονικι διεφκυνςθ: customercare@cosmote.gr , αποςτζλλοντασ γραπτϊσ το αίτθμά του είτε 

με fax ςτο 210 2511888, είτε ςτθν ταχυδρομικι διεφκυνςθ: COSMOTE Σμιμα Εξυπθρζτθςθσ 

Πελατϊν, Σ.Θ 61168, 15110 Μαροφςι, κακϊσ και υποβάλλοντασ θλεκτρονικι αίτθςθ από το 

COSMOTE MY ACCOUNT ςτο site τθσ COSMOTE (www.cosmote.gr ). 

 

 

9. Με τθν αποςτολι ενόσ SMS ο υμμετζχων κα λαμβάνει απαντθτικό SMS ςτο οποίο κα περιζχεται 

ζνα θλεκτρονικό κουπόνι, με το οποίο ο υμμετζχων κα μπορεί να αγοράηει δφο ειςιτιρια ςτθν 

τιμι του ενόσ για να παρακολουκιςει τθν ταινία τθσ επιλογισ του ςε οποιαδιποτε κζντρο τθσ 

εταιρείασ VILLAGE κατά τισ προβολζσ κάκε Σετάρτθσ.  

 

10. Κάκε κουπόνι ιςχφει μόνο για μια παράςταςθ και μπορεί να χρθςιμοποιθκεί οποιαδιποτε από τισ 

επόμενεσ δφο διαδοχικζσ Σετάρτεσ από τθν ϊρα τθσ λιψθσ του ςτο κινθτό τθλζφωνο του 

υμμετζχοντα, οι θμερομθνίεσ των οποίων αναγράφονται ςτο απαντθτικό μινυμα SMS (κουπόνι) 

που λαμβάνει. Σο κουπόνι μετά τθ χριςθ του ακυρϊνεται και δεν μπορεί να ξαναχρθςιμοποιθκεί. 

θμειϊνεται ότι για τθν αποςτολι μθνυμάτων ςυμμετοχισ κατά τθν θμζρα Σετάρτθ και μζχρι τισ 

02:00 π.μ. τθσ Πζμπτθσ που ακολουκεί, το κουπόνι κα είναι ζγκυρο για τθν ίδια θμζρα Σετάρτθ 

(ςυμπεριλαμβανομζνων των προβολϊν που ξεκινοφν το αργότερο μζχρι τισ 02:00 π.μ. τθσ Πζμπτθσ 

που ακολουκεί), κακϊσ και για τθν επόμενθ Σετάρτθ.  

 

11. Κάκε υμμετζχων μπορεί να ζχει ςτθν κατοχι του μζχρι δφο (2) κουπόνια, που κα αντιςτοιχοφν ςε 

ιςάρικμα SMS που ζχει ςτείλει. Κάκε φορά που ζνα κουπόνι χρθςιμοποιείται για τθν αγορά 

ειςιτθρίων, ο υμμετζχων ζχει αμζςωσ δικαίωμα να ςυμμετάςχει εκ νζου ςτο Πρόγραμμα 

ςτζλνοντασ νζο SMS για να λάβει ζνα καινοφριο κουπόνι.  

 

12. Σα κουπόνια που ζχει κερδίςει κάκε υμμετζχων μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν είτε μαηί είτε 

χωριςτά εντόσ τθσ περιόδου που κακορίηεται ςτο άρκρο 9 των παρόντων Αναλυτικϊν Όρων. ε 

κάκε περίπτωςθ δεν είναι δυνατι θ χριςθ περιςςότερων των δφο κουπονιϊν ανά υμμετζχοντα 

ανά Σετάρτθ.  

  
13. Προκειμζνου να εξαργυρϊςει ο ςυμμετζχων το κουπόνι ι τα κουπόνια του με ειςιτιρια κα πρζπει: 

α) να προςζλκει  ςτα ταμεία των VILLAGE CINEMAS τθσ εταιρείασ VILLAGE, να δϊςει τον κωδικό 

που του ζχει αποςταλεί με SMS και εν ςυνεχεία να προβεί ςτθν εξόφλθςθ του αντίτιμου. Η 

ςυναλλαγι αυτι,  μπορεί να γίνει και θλεκτρονικά, μζςω τθσ ιςτοςελίδασ www.villagecinemas.gr, 

ακολουκϊντασ τθ διαδικαςία που περιγράφεται ςτθν οκόνθ. Η αγορά των ειςιτθρίων μπορεί να 

γίνει οποιαδιποτε θμζρα τθσ εβδομάδασ, αρκεί να υπάρχουν διακζςιμα ειςιτιρια και αίκουςεσ για 

τθν επικυμθτι προβολι. τθν περίπτωςθ που θ αγορά δεν ολοκλθρωκεί και τα κουπόνια δεν 

χρθςιμοποιθκοφν, εξακολουκοφν να είναι ζγκυρα για τισ θμερομθνίεσ ςτισ οποίεσ αντιςτοιχοφν, β) 

να προςζλκει ςε όλα τα καταςτιματα του Δικτφου Καταςτθμάτων ΓΕΡΜΑΝΟ ςτθν Ακινα, 

Θεςςαλονίκθ, Βόλο και Πάτρα, όπου, αφοφ πλθρϊςει μετρθτοίσ ςτο κατάςτθμα το αντίτιμο του 
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ειςιτθρίου, κα παραλαμβάνει το ειδικά εκτυπωμζνο κουπόνι κράτθςθσ κζςθσ, το οποίο αποτελεί 

και αποδεικτικό για τθν καταβολι του ποςοφ. Κατά τθν προςζλευςι του ςτα VILLAGE CINEMAS ο 

υμμετζχων κα τοποκετεί το ειδικό κουπόνι ςε αναγνϊςτθ γραμμωτοφ κϊδικα που υπάρχει ςε 

κάκε ζνα από αυτά και κα παίρνει το ειςιτιριό του χωρίσ άλλθ επιβάρυνςθ.  

 

14. Οποιεςδιποτε αλλαγζσ ςχετικά με τισ παραςτάςεισ, πλθν τθσ ακυρϊςεωσ των ειςιτθρίων, 

περίπτωςθ κατά τθν οποία ο λθφκζν κωδικόσ αυτομάτωσ κα ακυρϊνεται, μποροφν να γίνονται 

μόνο από τα VILLAGE CINEMAS.  

 

15. Ο υμμετζχων μπορεί να επιλζξει ειςιτιρια για οποιαδιποτε από τισ κανονικζσ προβολζσ των 

VILLAGE CINEMAS τθσ εταιρείασ VILLAGE ςε όλουσ τουσ τφπουσ αικουςϊν πλθν EUROPA, GOLD 

CLASS και 3D. Εξαιροφνται επίςθσ οι επίςθμεσ Πρεμιζρεσ και άλλεσ ειδικζσ προβολζσ ι οριςμζνεσ 

ταινίεσ για τισ οποίεσ κα παρζχεται ανακοίνωςθ από τθν VILLAGE ςτα ταμεία των VILLAGE 

CINEMAS. Διευκρινίηεται ότι δεν μπορεί να γίνει χριςθ των κουπονιϊν ςε ςυνδυαςμό με άλλεσ 

προςφορζσ τθσ COSMOTE ι τθσ VILLAGE.  

 

16. Προκειμζνου να εξαργυρϊςει ο υμμετζχων το κουπόνι ι τα κουπόνια του με ειςιτιρια κα μπορεί 

επίςθσ  να προςζλκει ςε κάποιο από τα επιλεγμζνα κατάςτθμα του Δικτφου Καταςτθμάτων 

ΓΕΡΜΑΝΟ  ςτθν Ακινα, Θεςςαλονίκθ, Βόλο και Πάτρα όπου κα μπορεί, αφότου κα πλθρϊςει 

μετρθτοίσ ςτο κατάςτθμα το αντίτιμο του ειςιτθρίου, να ηθτιςει τθν εκτφπωςθ του ειδικά 

ςχεδιαςμζνου κουπονιοφ κράτθςθσ κζςθσ. To ίδιο το κουπόνι κα είναι και αποδεικτικό είςπραξθσ 

χρθμάτων.  

 

17. Ο υμμετζχων ςτθ ςυνζχεια προςερχόμενοσ ςτα VILLAGE CINEMAS που ζχει επιλζξει κα τοποκετεί 

το ειδικό κουπόνι ςε αναγνϊςτθ γραμμωτοφ κϊδικα και κα παίρνει το ειςιτιριό του χωρίσ καμία 

επιπλζον επιβάρυνςθ.  

 

18. Οποιεςδιποτε αλλαγζσ δεν κα γίνονται από τα καταςτιματα ΓΕΡΜΑΝΟ παρά μόνο από τα 

VILLAGE CINEMAS. 

 

19. Με τθν αποςτολι του SMS ο αρικμόσ κλιςθσ (εφεξισ «MSISDN») κάκε υμμετζχοντα κα 

καταχωρείται ςε αυτοματοποιθμζνο θλεκτρονικό ςφςτθμα τθσ UPSTREAM.  

 

20.  Η COSMOTE κεωρεί ότι κάκε υμμετζχων είναι κάτοχοσ ι ζχει εξαςφαλίςει τθ ρθτι ςυναίνεςθ ι 

εξουςιοδότθςθ του κατόχου τθσ κάρτασ SIM, που αντιςτοιχεί ςτον αρικμό κλιςθσ του κινθτοφ με το 

οποίο ζλαβε μζροσ ςτο Πρόγραμμα. Σα κουπόνια είναι προςωπικά και δεν ανταλλάςςονται οφτε 

δφναται να ηθτθκεί θ αντικατάςταςι τουσ με άλλα ι θ εξαργφρωςι τουσ ςε χριμα ςε οποιαδιποτε 

τιμι. Η COSMOTE, θ UPSTREAM και θ VILLAGE δεν φζρουν οποιαδιποτε ευκφνθ ζναντι 

οποιουδιποτε υμμετζχοντα ςε περίπτωςθ που αυτόσ δεν κάνει χριςθ του κουπονιοφ εντόσ των 

κακοριςμζνων με τουσ παρόντεσ Αναλυτικοφσ Όρουσ προκεςμιϊν ι ςε περίπτωςθ που δεν μπορεί 

να κάνει χριςθ του κουπονιοφ λόγω εξάντλθςθσ ειςιτθρίων για τισ παραςτάςεισ που επικυμεί να 

δει ο κάκε υμμετζχων ι λόγω πλθρότθτασ των αικουςϊν VILLAGE.  

 

21. H COSMOTE, θ UPSTREAM και θ VILLAGE εγγυϊνται ότι κάκε θλεκτρονικό κουπόνι αποςτζλλεται 

αποκλειςτικά και μοναδικά ςτον αρικμό κινθτοφ (MSISDN) του ςυνδρομθτι COSMOTE ο οποίοσ 



ςυμμετείχε ςτο Πρόγραμμα και δεν φζρουν καμία ευκφνθ για τθν χριςθ του ςτθν περίπτωςθ που ο 

ςυνδρομθτισ κοινοποίθςε εκοφςια ι ακοφςια το κουπόνι ςε τρίτουσ.  

 

22.  Η διακεςιμότθτα των κζςεων ςτισ προβολζσ των VILLAGE CINEMAS δεν είναι εγγυθμζνθ και οι 

υμμετζχοντεσ δε διατθροφν καμία προτεραιότθτα ζναντι των υπόλοιπων πελατϊν των VILLAGE 

CINEMAS. Η μθ διακεςιμότθτα κζςεων για κάποια προβολι δεν εγείρει καμία υποχρζωςθ προσ τον 

υμμετζχοντα, από καμία από τισ εμπλεκόμενεσ COSMOTE, UPSTREAM και VILLAGE.  

 

23.  Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςυναλλαγισ δεν είναι δυνατι θ ακφρωςθ τθσ χριςθσ των κουπονιϊν, θ 

επιςτροφι χρθμάτων ι θ αλλαγι των ειςιτθρίων. Επίςθσ δεν καλφπτονται ειςιτιρια που ζχουν 

χακεί, κλαπεί ι καταςτραφεί.  

 

24. Κάκε ειςιτιριο αποτελεί άδεια για τθν παρακολοφκθςθ ενόσ ςυγκεκριμζνου κεάματοσ και 

υπόκειται ςτουσ επιπλζον όρουσ που τυχόν αναγράφονται ςε αυτό.  

 

25.  Η VILLAGE διατθρεί το δικαίωμα μεταβολισ των τιμϊν των ειςιτθρίων χωρίσ προειδοποίθςθ. Η 

COSMOTE και θ UPSTREAM δεν φζρουν καμία ευκφνθ για αλλαγζσ ςτισ τιμζσ των ειςιτθρίων.  

 

26. H COSMOTE, θ UPSTREAM και θ VILLAGE επιφυλάςςονται ωσ προσ τθ διακεςιμότθτα των κζςεων 

ςε περιπτϊςεισ ανωτζρασ βίασ και για όλεσ τισ περιπτϊςεισ που προβολζσ ταινιϊν ακυρϊνονται 

από υπαιτιότθτα του διανομζα τουσ.  

 

27.  Η ευκφνθ τθσ COSMOTE περιορίηεται αποκλειςτικά και μόνο ςτθ διάκεςθ των κουπονιϊν. 

Διευκρινίηεται ότι θ COSMOTE, θ UPSTREAM και θ VILLAGE δεν φζρουν καμία ευκφνθ και οι 

υμμετζχοντεσ δεν διατθροφν καμία απαίτθςθ, αξίωςθ ι δικαίωμα κατά αυτϊν ςε περίπτωςθ που 

λόγω ανωτζρασ βίασ, όπωσ ενδεικτικά αναφερόμενων καιρικϊν ςυνκθκϊν, μθ κανονικι λειτουργία 

των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων τθσ VILLAGE, ακφρωςθ των προβολϊν, απεργίασ κλπ, δεν είναι 

δυνατι θ πραγματοποίθςθ τθσ προβολισ για τθν οποία χρθςιμοποιικθκε το κουπόνι. Επίςθσ θ 

COSMOTE, θ UPSTREAM και θ VILLAGE δεν φζρουν καμία ευκφνθ και οι υμμετζχοντεσ δεν 

διατθροφν καμία απαίτθςθ, αξίωςθ ι δικαίωμα κατά αυτϊν για κάλυψθ τυχόν εξόδων λόγω 

ματαίωςθσ ι ακφρωςθσ τθσ προβολισ κατά τα προαναφερόμενα. Η COSMOTE, θ UPSTREAM και θ 

VILLAGE δεν φζρουν καμία ευκφνθ για τθ μετάβαςθ των υμμετεχόντων ςτουσ κινθματογράφουσ 

τθσ VILLAGE , κακϊσ και για τθν αςφάλειά τουσ και τθ ςυμπεριφορά τουσ κατά τθ διεξαγωγι των 

προβολϊν.  

 

28. Η VILLAGE τθρεί και επεξεργάηεται Αρχείο με δεδομζνα των χρθςτϊν. Αποδζκτεσ ςτοιχείων του 

Αρχείου για τθν προϊκθςθ, υποςτιριξθ και εξυπθρζτθςθ τθσ ςυναλλακτικισ ςχζςθσ, δφναται να 

είναι τα Χρθματοπιςτωτικά Ιδρφματα μζςω των οποίων εξοφλοφνται οι χρεϊςεισ του κάκε χριςτθ.  

 

29. Οι παρόντεσ Αναλυτικοί Όροι, ζχουν κατατεκεί ςτθ ςυμβολαιογράφο Ακθνϊν, Λιδα Λάβδα με ζδρα 

τθν Ακινα (οδόσ Ζωοδόχου Πθγισ 12-14). Οποιοςδιποτε υμμετζχων ι τρίτοσ δικαιοφται να 

λαμβάνει, με ζξοδά του, ακριβζσ αντίγραφο των παρόντων όρων, όπωσ αυτοί κα κατατεκοφν ςτθ 

υμβολαιογράφο. Επίςθσ οι παρόντεσ όροι, κατά τθν Διάρκεια τθσ Τπθρεςίασ και του 

Προγράμματοσ, κα είναι αναρτθμζνοι και ςτο Site τθσ COSMOTE, www.cosmote.gr και τθσ VILLAGE, 

www.villagecinemas.gr. 

http://www.villagecinemas.gr/


 

30. Οποιαδιποτε διαφορά τυχόν ανακφψει ςχετικά με το Πρόγραμμα και τθν εφαρμογι των παρόντων 

Αναλυτικϊν Όρων κα επιλφεται από τριμελι Επιτροπι κρίςθσ τθσ COSMOTE και τθσ VILLAGE. Η 

κρίςθ τθσ Επιτροπισ ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ είναι δεςμευτικι για τουσ υμμετζχοντεσ.  

 

31.  Η ςυμμετοχι προχποκζτει και ςυνεπάγεται ρθτι και ανεπιφφλακτθ αποδοχι του ςυνόλου των 

παρόντων Αναλυτικϊν Όρων.  

 

 


