
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«2FOR ONE» 

 
1. Η  ανώνυμη  εταιρία  με  την  επωνυμία  «COSMOTE  ΚΙΝΗΤΕΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  Α.Ε.»  (εφεξής  η 

«COSMOTE»),  που  εδρεύει  στο  Μαρούσι  Αττικής  (Λεωφ.  Κηφισίας  αρ.  44),  διοργανώνει 
προωθητικό  πρόγραμμα  με  τίτλο  «2  FOR  ONE»,  σε  συνεργασία  και  με  την  υποστήριξη  της 
ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία « VILLAGE ROADSHOW OPERATIONS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» (εφεξής η 
«VILLAGE») που εδρεύει στην οδό Μαρ. Αντύπα 47, Ν. Ηράκλειο, σε συνεργασία με την «FRIDAYS 
ΚΗΦΙΣΙΑΣ  Α.Ε»,  που  εδρεύει  στην  οδό  ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ  35,  (εφεξής  «T.G.I.  FRIDAYS”)  και  με  την 
υποστήριξη  της  ανώνυμης  εταιρίας  με  την  επωνυμία  «UPSTREAM  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ  ΚΑΙ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.» (εφεξής η «UPSTREAM») που εδρεύει στο Γέρακα (οδός Καστοριάς 4 
& Μεσσηνίας).  
 

2.  Σκοπός  των  παρόντων αναλυτικών  όρων  (εφεξής  οι «Αναλυτικοί Όροι»)  είναι  ο  καθορισμός  των 
όρων συμμετοχής κάθε ενδιαφερομένου στο πρόγραμμα.  
 

3. Η  COSMOTE  επιφυλάσσει  το  δικαίωμα  να  τροποποιεί  μονομερώς  τους  παρόντες  Αναλυτικούς 
Όρους  μετά  την  σύμφωνη  γνώμη  της  VILLAGE  και  της  T.G.I.  FRIDAYS  Η  τυχόν  μεταβολή  των 
Αναλυτικών Όρων  του Προγράμματος  θα  πραγματοποιείται  κατόπιν  προηγούμενης  ανακοίνωσης 
στο  δικτυακό  τόπο  της  COSMOTE www.cosmote.gr  ,  της  VILLAGE www.villagecinemas.gr  και  της 
T.G.I. FRIDAYS www.fridays.gr  (εφεξής τα «Sites»). Οι παρόντες όροι θα είναι αναρτημένοι στα Sites 
της COSMOTE , της VILLAGE και της T.G.I. FRIDAYS καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος.  
 

4. Η COSMOTE στο πλαίσιο της συνεργασίας της με την εταιρεία VILLAGE και την T.G.I. FRIDAYS και ως 
εταιρία  παροχής  υπηρεσιών  κινητών  επικοινωνιών  αποσκοπεί  στο  να  προβάλει  μέσω  των 
υπηρεσιών της στο ευρύ κοινό τη συνεργασία αυτή και δημιούργησε την υπηρεσία «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΗΣ VILLAGE CINEMAS» . Η COSMOTE, για την προβολή της υπηρεσίας  δημιούργησε 
το προωθητικό πρόγραμμα «2 FOR ONE» (εφεξής το «Πρόγραμμα»).   

 
5.  Το  Πρόγραμμα  παρέχει  αποκλειστικά  στους  συνδρομητές    COSMOTE,  είτε  συμβολαίου  είτε 

καρτοκινητής τηλεφωνίας («COSMOΚΑΡΤΑ», «WHAT'S UP?» «FROG» «CIAO»)  
a. τη δυνατότητα να αγοράσουν δύο εισιτήρια στην τιμή του ενός ή τέσσερα εισιτήρια στην 

τιμή  των  δύο  για  να  παρακολουθήσουν    κάθε  Τετάρτη  την  ταινία  που  επιθυμούν  σε 
οποιοδήποτε  από  τα Village Cinemas:  Αμαρουσίου  (The Mall),  Ρέντη  (Village  Shopping & 
More),  Παγκρατίου, Φαλήρου,  Θεσσαλονίκης  (Mediterranean Cosmos)  και  Βόλου  και  στη 
συνέχεια και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εξαργυρώσει τον ψηφιακό κωδικό του άρθρου 
9 των παρόντων Αναλυτικών Όρων  

b. να πάνε, την επόμενη  ή μεθεπόμενη Δευτέρα ή Τρίτη από την ημέρα που εξαργύρωσαν τον 
ψηφιακό  κωδικό στα Village Cinemas,  σε  ένα από  τα έξι  καταστήματα  των T.G.I. FRIDAYS 
Aττικής  (Κηφισιά, Κολωνάκι  , Αμπελόκηποι, Παγκράτι  ,  Γλυφάδα, Μαρίνα Φλοίσβου) ή  τα 
δύο  καταστήματα  T.G.I.  FRIDAYS  Θεσσαλονίκης  (Πυλαία Mediterranean  Cosmos  και    Πλ. 
Αριστοτέλους)  και  να πληρώσουν δύο  (2)  κυρίως πιάτα στην  τιμή  του ενός ή  τέσσερα  (4) 
κυρίως πιάτα στην τιμή των δύο  (οι χρεώσεις γίνονται επί των πιάτων με την   υψηλότερη 
τιμή  καταλόγου).  Της  προσφοράς  εξαιρείται  το  κατάστημα    T.G.I.  FRIDAYS  που  εδρεύει 



εντός της παραλίας ASTIR BEACH στην Βουλιαγμένη Αττικής, και κάθε άλλο κατάστημα του 
δικτύου  Fridays,  το  οποίο  δεν  αναφέρεται  στους  παρόντες  Αναλυτικούς  Όρους.    Σε 
περίπτωση που ο ψηφιακός κωδικός εξαργυρώθηκε στα Village Cinemas ημέρα Δευτέρα ή 
Τρίτη μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την ίδια ημέρα και την επόμενη Δευτέρα ή Τρίτη.   

 
6. Η τροποποίηση των παρόντων Αναλυτικών Όρων ισχύει από 01/06/2010. Η ημερομηνία λήξης του 

Προγράμματος θα ανακοινωθεί στους δικτυακούς τόπους www.cosmote.gr,  www.villagecinemas.gr 
και www.fridays.gr   
 

7. Κάθε  συνδρομητής  της  COSMOTE,  είτε  συμβολαίου  είτε  καρτοκινητής  τηλεφωνίας 
(«COSMOΚΑΡΤΑ», «WHAT'S UP?» «FROG» «CIAO»), που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα 
(εφεξής «Συμμετέχων»)  θα πρέπει  να αποστείλει  κενό  γραπτό μήνυμα  SMS  (εφεξής  "SMS")  στον 
πενταψήφιο αριθμό 19019. Η  χρέωση για  την αποστολή  κάθε  SMS  ανέρχεται στο ποσό  του  ενός 
ευρώ (1€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

 
8. Κάθε συμμετέχων στο Πρόγραμμα αποδέχεται και συναινεί σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 11 

του Ν. 3471/2006, τη χρήση του αριθμού του από την COSMOTE για την αποστολή ενημερωτικών 
μηνυμάτων στα πλαίσια  της υπηρεσίας αναφορικά με  το Πρόγραμμα. Οι συνδρομητές COSMOTE  
μπορούν να αντιτάσσονται στη συλλογή και  χρησιμοποίηση  των ηλεκτρονικών  τους στοιχείων με 
τους  παρακάτω  τρόπους:  κάθε  συνδρομητής  συμβολαίου  επικοινωνώντας  με  την  Υπηρεσία 
Εξυπηρέτησης Πελατών της COSMOTE στον αριθμό 1212 (χρέωση 0.003€/δευτ, χωρίς χρέωση στην 
αναμονή),  κάθε  συνδρομητής  Καρτοκινητής  What’s  Up  επικοινωνώντας  με  την  Υπηρεσία 
Εξυπηρέτησης Πελατών της COSMOTE στον αριθμό 1313 (χρέωση 0.003€/δευτ, χωρίς χρέωση στην 
αναμονή), κάθε συνδρομητής Καρτοκινητής FROG επικοινωνώντας με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης 
Πελατών της FROG στον αριθμό 1299 (χρέωση 0.003€/δευτ, χωρίς χρέωση στην αναμονή)  και όλοι 
οι  συνδρομητές  συμβολαίου  και  καρτοκινητής  στέλνοντας  email  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση: 
customercare@cosmote.gr  , αποστέλλοντας γραπτώς το αίτημά του είτε με  fax στο 210 2511888, 
είτε  στην  ταχυδρομική  διεύθυνση:  COSMOTE  Τμήμα  Εξυπηρέτησης  Πελατών,  Τ.Θ  61168,  15110 
Μαρούσι,  καθώς  και υποβάλλοντας ηλεκτρονική αίτηση από  το COSMOTE MY ACCOUNT  στο  site 
της COSMOTE (www.cosmote.gr ).  

 
9. Με την αποστολή ενός SMS ο Συμμετέχων θα λαμβάνει απαντητικό SMS στο οποίο θα περιέχεται 

ένας  ψηφιακός κωδικός , με τον οποίο θα εξασφαλίζει τις παροχές που αναφέρονται στο άρθρο 5 
των παρόντων Αναλυτικών Όρων (αγορά δύο εισιτηρίων στην τιμή του ενός για να παρακολουθήσει 
την ταινία της επιλογής του σε οποιαδήποτε κέντρο της εταιρείας VILLAGE κατά τις προβολές κάθε 
Τετάρτης και αγορά δύο κυρίως πιάτων στα T.G.I. FRIDAYS  και καταβολή του αντιτίμου του ενός. 
σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις των παρόντων Αναλυτικών Όρων) 

 
10. Κάθε ψηφιακός  κωδικός    ισχύει  μόνο  για  μια  παράσταση  στα  Village Cinemas  που  αναφέρονται 

στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε από τις επόμενες 
δύο διαδοχικές Τετάρτες από την ώρα της λήψης του στο κινητό τηλέφωνο του Συμμετέχοντα, οι 
ημερομηνίες των οποίων αναγράφονται στο απαντητικό μήνυμα SMS (κωδικό) που λαμβάνει.  

 



11. Κάθε  φυσικό  κουπόνι  για  τα  T.G.I.  Friday’s  (το  T.G.I.  FRIDAYS    coupon)  ισχύει    για  τις  επόμενες 
διαδοχικές  Δευτέρες  ή  Τρίτες  από  την  ημερομηνία  αγοράς  των  εισιτηρίων  σινεμά από  τη Village 
Cinemas. 

 
12. Για τους συμμετέχοντες που εξαργυρώνουν τον ψηφιακό τους κωδικό και αγοράζουν εισιτήρια για 

το σινεμά στα ταμεία της Village Cinemas η παραλαβή του κουπονιού για τα T.G.I. FRIDAYS γίνεται 
από τα ταμεία της Village Cinemas μαζί με τα εισιτήρια για το σινεμά. 

 
13. Για τους συμμετέχοντες που εξαργυρώνουν τον ψηφιακό τους κωδικό και αγοράζουν εισιτήρια για 

το σινεμά μέσω της ιστοσελίδας www.villagecinemas.gr  , η παραλαβή του κουπονιού για τα T.G.I. 
FRIDAYS γίνεται από τα ταμεία της Village Cinemas με την επίδειξη των εισιτηρίων του σινεμά και 
του ψηφιακού κωδικού. 

 
14. Για τους συμμετέχοντες που εξαργυρώνουν τον ψηφιακό τους κωδικό και αγοράζουν εισιτήρια για 

το  σινεμά  στα  καταστήματα  του  Δικτύου  Γερμανός,  το  φυσικό  κουπόνι  για  τα  T.G.I.  Fridays 
εκτυπώνεται μαζί με το voucher κράτησης εισιτηρίων που  παραλαμβάνουν από το κατάστημα.  

 
15. Ο  κάθε  συμμετέχων  θα  πρέπει  να  συμπληρώσει  στο  φυσικό  κουπόνι  για  τα  T.G.I.  Fridays  τον 

ψηφιακό κωδικό του από το απαντητικό SMS του προγράμματος 2FOR ONE στο κινητό του. Η ορθή 
καταγραφή  του ψηφιακού  κωδικού  στο  φυσικό  κουπόνι  είναι  αποκλειστικά  ευθύνη  του  πελάτη. 
Λανθασμένη  καταγραφή  &  κατά  συνέπεια  μη  αντιστοίχηση  του  μοναδικού  κωδικού  έγκειται 
αποκλειστικά στον χρήστη του προγράμματος και δε βαρύνει την Cosmote, τα Village και τα Fridays. 

 
16. Κατά  την  επίσκεψή  του  στα  Fridays,  ο  συμμετέχων  πρέπει  υποχρεωτικά  να  επιδείξει  τόσο  τον 

ψηφιακό κωδικό από το κινητό του τηλέφωνο όσο και το φυσικό κουπόνι (T.G.I. FRIDAYS  coupon) 
στο  προσωπικό  του  καταστήματος  T.G.I.  FRIDAYS    πριν  από  την  έκδοση  του  λογαριασμού, 
προκειμένου να παραγγείλει  δύο κυρίως πιάτα στην τιμή του ενός (η χρέωση θα γίνεται στο κυρίως 
πιάτο με την υψηλότερη τιμή καταλόγου). Το φυσικό κουπόνι (το T.G.I. FRIDAYS  coupon) ισχύει  για 
τις επόμενες διαδοχικές Δευτέρες ή Τρίτες από την ημερομηνία αγοράς των εισιτηρίων σινεμά από 
τη Village Cinemas. 

 
17. Κάθε ψηφιακός κωδικός, εφόσον εξαργυρωθεί στα Village Cinemas ακυρώνεται και δεν μπορεί να 

ξαναχρησιμοποιηθεί.    Σημειώνεται ότι για την αποστολή μηνυμάτων συμμετοχής κατά την ημέρα 
Τετάρτη και μέχρι τις 02:00 π.μ. της Πέμπτης που ακολουθεί, ο κωδικός  θα ισχύει και για την ίδια 
ημέρα Τετάρτη  (συμπεριλαμβανομένων των προβολών που  ξεκινούν  το αργότερο μέχρι  τις 02:00 
π.μ.  της Πέμπτης που ακολουθεί), καθώς και για την επόμενη Τετάρτη, ενώ το  ίδιο  ισχύει και για 
την προσφορά για τα Fridays, δηλαδή   μετά την εξαργύρωση του κωδικού στα Village Cinemas, η 
προσφορά για τα  T.G.I. FRIDAYS    ισχύει για τις επόμενες δύο διαδοχικές Δευτέρες και Τρίτες από 
την ημερομηνία αγοράς των εισιτηρίων σινεμά στα Village Cinemas. 
 

18. Κάθε  Συμμετέχων  μπορεί  να  έχει  στην  κατοχή  του  μέχρι  δύο  (2)  ψηφιακούς  κωδικούς  ανά 
εβδομάδα , που θα αντιστοιχούν σε ισάριθμα SMS που έχει στείλει. Κάθε φορά που ένας ψηφιακός 
κωδικός  χρησιμοποιείται  για  την  αγορά  εισιτηρίων,  ο  Συμμετέχων  έχει  αμέσως  δικαίωμα  να 
συμμετάσχει  εκ  νέου  στο Πρόγραμμα  στέλνοντας  νέο  SMS  για  να  λάβει  ένα  καινούριο ψηφιακό 
κωδικό.  



 
19. Οι δύο επιτρεπόμενοι ηλεκτρονικοί κωδικοί   μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε μαζί είτε χωριστά 

εντός της περιόδου που καθορίζεται στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους. Σε κάθε περίπτωση δεν 
είναι δυνατή η χρήση περισσότερων των δύο κωδικών ανά αριθμό σύνδεσης  ανά Τετάρτη 

 
20. Κάθε  φυσικό  κουπόνι  (T.G.I.  FRIDAYS    coupon)  ελέγχεται  στα  καταστήματα  T.G.I.  FRIDAYS  και 

παρακρατείται ως αποδεικτικό της προσφοράς του καταστήματος. Σε περίπτωση που έχει παρέλθει 
ο χρόνος ισχύος του θεωρείται άκυρο και καμία από τις διοργανώτριες εταιρείες του προωθητικού 
προγράμματος δεν ευθύνεται. 

 
21. Προκειμένου  να  εξαργυρώσει  ο  συμμετέχων  τον  ψηφιακό  κωδικό    ή  τους  κωδικούς  του    με 

εισιτήρια των Village Cinemas θα πρέπει είτε : 
 

a. να  προσέλθει   στα  ταμεία  των  VILLAGE  CINEMAS  της  εταιρείας  VILLAGE,  να  δώσει  τον 
ψηφιακό κωδικό που του έχει αποσταλεί με SMS και εν συνεχεία να προβεί στην εξόφληση 
του αντίτιμου, είτε 

b. Να  πραγματοποιήσει  τη  συναλλαγή  αυτή  ηλεκτρονικά,  μέσω  της  ιστοσελίδας 
www.villagecinemas.gr, ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται σε αυτή είτε 

c. να προσέλθει σε όλα τα καταστήματα του Δικτύου Καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ στην Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη  και  Βόλο,  όπου,  αφού  πληρώσει  μετρητοίς  στο  κατάστημα  το  αντίτιμο  του 
εισιτηρίου,  να    παραλάβει    το  ειδικά  εκτυπωμένο  κουπόνι  κράτησης  θέσης,  το  οποίο 
αποτελεί  και  αποδεικτικό  για  την  καταβολή  του  ποσού.  Κατά  την  προσέλευσή  του  στα 
VILLAGE CINEMAS ο Συμμετέχων θα τοποθετεί το ειδικό κουπόνι σε αναγνώστη γραμμωτού 
κώδικα  που  υπάρχει  σε  κάθε  ένα  από  αυτά  και  θα  παίρνει  το  εισιτήριό  του  χωρίς  άλλη 
επιβάρυνση.  

Η αγορά των εισιτηρίων μπορεί  να γίνει οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας, αρκεί  να υπάρχουν 
διαθέσιμα εισιτήρια  για την επιθυμητή προβολή. Στην περίπτωση που η αγορά δεν ολοκληρωθεί 
και  τα  κουπόνια  δεν  χρησιμοποιηθούν,  εξακολουθούν  να  είναι  έγκυρα  για  τις  ημερομηνίες  στις 
οποίες αντιστοιχούν.  

 
22. Οποιεσδήποτε αλλαγές σχετικά με τις παραστάσεις, πλην της ακυρώσεως των εισιτηρίων, μπορούν 

να γίνονται μόνο από τα VILLAGE CINEMAS και όχι από τα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ. Σε περίπτωση 
ακύρωσης των εισιτηρίων οι ηλεκτρονικοί κωδικοί θα ακυρώνονται. Σε περίπτωση ακύρωσης των 
εισιτηρίων των Village Cinemas, το φυσικό κουπόνι (T.G.I. FRIDAYS  coupon),  εξακολουθεί να ισχύει 
για το διάστημα που αναφέρεται στους παρόντες όρους.  

 
23. Ο  Συμμετέχων  μπορεί  να  επιλέξει  εισιτήρια  για  οποιαδήποτε  από  τις  κανονικές  προβολές  των 

VILLAGE  CINEMAS  της  εταιρείας  VILLAGE  σε  όλους  τους  τύπους  αιθουσών  πλην  EUROPA, GOLD 
CLASS  και  των  προβολών  DIGITAL  &  3D.  Εξαιρούνται  επίσης  οι  επίσημες  Πρεμιέρες  και  άλλες 
ειδικές προβολές ή ορισμένες ταινίες για τις οποίες θα παρέχεται ανακοίνωση από την VILLAGE στα 
ταμεία  των VILLAGE CINEMAS.  Δεν  μπορεί  να  γίνει  χρήση  των  κωδικών   σε  συνδυασμό  με άλλες 
προσφορές της COSMOTE ή της VILLAGE. 

 
24. Ως Κυρίως Πιάτα στα T.G.I. FRIDAYS ορίζονται τα πιάτα καταλόγου τα οποία βρίσκονται κάτω από 

τις εξής κατηγορίες:  PASTA, CHICKEN, HAMBURGERS, SANDWICHES, TEX‐ MEX, JACK DANIELS GRILL 



& STEAKS & BBQ GRILL. Όλες οι  υπόλοιπες κατηγορίες που αναγράφονται στον επίσημο κατάλογο 
των Fridays, όπως και κάθε είδος ποτού και Coctail, Appetizers, Salads, Side orders και Desserts δεν 
συμπεριλαμβάνεται στο Πρόγραμμα. 

 
25. H  προσφορά  του  2FOR ONE  στα  T.G.I.  FRIDAYS  δεν  ισχύει  συνδυαστικά  με  άλλες  προσφορές  ή 

εκπτώσεις της αλυσίδας T.G.I. Fridays 
 

26. Με  την  αποστολή  του  SMS  ο  αριθμός  κλήσης  (εφεξής  «MSISDN»)  κάθε  Συμμετέχοντα  θα 
καταχωρείται σε αυτοματοποιημένο ψηφιακό σύστημα της UPSTREAM.  
 

27.  Η COSMOTE θεωρεί ότι κάθε Συμμετέχων είναι κάτοχος ή έχει εξασφαλίσει τη ρητή συναίνεση ή 
εξουσιοδότηση του κατόχου της κάρτας SIM, που αντιστοιχεί στον αριθμό κλήσης του κινητού με το 
οποίο έλαβε μέρος στο Πρόγραμμα. Τα φυσικά κουπόνια είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται 
ούτε  δύναται  να  ζητηθεί  η  αντικατάστασή  τους  με  άλλα  ή  η  εξαργύρωσή  τους  σε  χρήμα  σε 
οποιαδήποτε  τιμή.  Η  COSMOTE,  η  UPSTREAM,  η  VILLAGE  και  η  T.G.I.  FRIDAYS  δεν  φέρουν 
οποιαδήποτε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε Συμμετέχοντα σε περίπτωση που αυτός δεν κάνει χρήση 
των ηλεκτρονικών κωδικών ή των φυσικών κουπονιών  εντός των καθορισμένων με τους παρόντες 
Αναλυτικούς Όρους προθεσμιών ή σε περίπτωση που δεν μπορεί να κάνει χρήση των ηλεκτρονικών 
κωδικών λόγω εξάντλησης εισιτηρίων για τις παραστάσεις που επιθυμεί να δει ο κάθε Συμμετέχων, 
ή λόγω πληρότητας των καταστημάτων FRIDAYS. 

 
28. H COSMOTE, η UPSTREAM η VILLAGE  και η T.G.I. FRIDAYS  εγγυώνται ότι  κάθε ψηφιακός κωδικός  

αποστέλλεται  αποκλειστικά  και  μοναδικά  στον  αριθμό  κινητού  (MSISDN)  του  συνδρομητή 
COSMOTE, ο οποίος συμμετείχε στο Πρόγραμμα και δεν φέρουν καμία ευθύνη για την χρήση του 
στην περίπτωση που ο συνδρομητής κοινοποίησε εκούσια ή ακούσια τον κωδικό  σε τρίτους.  
 

29.  Η  διαθεσιμότητα  των  θέσεων  στις  προβολές  των  VILLAGE CINEMAS  καθώς  και  η  διαθεσιμότητα 
θέσεων στα καταστήματα T.G.I. FRIDAYS  δεν  είναι  εγγυημένη και οι  Συμμετέχοντες δε διατηρούν 
καμία προτεραιότητα έναντι των υπόλοιπων πελατών των VILLAGE CINEMAS και των FRIDAYS. Η μη 
διαθεσιμότητα θέσεων για κάποια προβολή στα VILLAGE ή για θέση στα T.G.I. FRIDAYS δεν εγείρει 
καμία υποχρέωση προς τον Συμμετέχοντα, από καμία από τις εμπλεκόμενες COSMOTE, UPSTREAM 
, VILLAGE και FRIDAYS.  
 

30.  Μετά  την  ολοκλήρωση  της  συναλλαγής  δεν  είναι  δυνατή  η  ακύρωση  της  χρήσης  των  φυσικών 
κουπονιών, η επιστροφή χρημάτων ή η αλλαγή των εισιτηρίων. Επίσης δεν καλύπτονται εισιτήρια 
που έχουν χαθεί, κλαπεί ή καταστραφεί.  
 

31. Κάθε  εισιτήριο  αποτελεί  άδεια  για  την  παρακολούθηση  ενός  συγκεκριμένου  θεάματος  και 
υπόκειται στους επιπλέον όρους που τυχόν αναγράφονται σε αυτό.  
 

32.  Η  VILLAGE  και  η  T.G.I.  FRIDAYS  διατηρούν  το  δικαίωμα  μεταβολής  των  τιμών  τους    χωρίς 
προειδοποίηση. Η COSMOTE και η UPSTREAM δεν φέρουν καμία ευθύνη για αλλαγές  των τιμών.   

 
33. H COSMOTE, η UPSTREAM και η VILLAGE επιφυλάσσονται ως προς τη διαθεσιμότητα των θέσεων 

σε  περιπτώσεις  ανωτέρας  βίας  και  για  όλες  τις  περιπτώσεις  που  προβολές  ταινιών  ακυρώνονται 



από υπαιτιότητα του διανομέα τους.  
 

34.  Η  ευθύνη  της  COSMOTE  περιορίζεται  αποκλειστικά  και  μόνο  στη  διάθεση  των  ηλεκτρονικών 
κωδικών . Διευκρινίζεται ότι η COSMOTE, η UPSTREAM, η VILLAGE και η T.G.I. FRIDAYS δεν φέρουν 
καμία ευθύνη και οι Συμμετέχοντες δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτών 
σε περίπτωση που λόγω ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά αναφερόμενων καιρικών συνθηκών, μη 
κανονική λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων της VILLAGE και της FRIDAYS, ακύρωση των 
προβολών,  απεργίας  κλπ,  δεν  είναι  δυνατή  η  πραγματοποίηση  της  προβολής  για  την  οποία 
χρησιμοποιήθηκε  ο  κωδικός  ή  η  λειτουργία  ή  /και  χρήση  της  προσφοράς  των  Fridays.  Επίσης  η 
COSMOTE,  η  UPSTREAM  και  η  VILLAGE  δεν  φέρουν  καμία  ευθύνη  και  οι  Συμμετέχοντες  δεν 
διατηρούν  καμία  απαίτηση,  αξίωση  ή  δικαίωμα  κατά  αυτών  για  κάλυψη  τυχόν  εξόδων  λόγω 
ματαίωσης  ή  ακύρωσης  της  προβολής  κατά  τα  προαναφερόμενα.  Η COSMOTE,  η UPSTREAM  ,  η 
VILLAGE και η T.G.I. FRIDAYS δεν φέρουν καμία ευθύνη για τη μετάβαση των Συμμετεχόντων στους 
κινηματογράφους  της  VILLAGE  καθώς  και  στα  καταστήματα  της  FRIDAYS,  καθώς  και  για  την 
ασφάλειά τους και τη συμπεριφορά τους κατά τη διεξαγωγή των προβολών και σίτισης.  

 
35. Οι  παρόντες  Αναλυτικοί  Όροι,  έχουν  κατατεθεί  στη  συμβολαιογράφο  Αθηνών,  Αθανασία  Λήδα 

Λάβδα  με  έδρα  την  Αθήνα  (οδός  Ζωοδόχου  Πηγής  12‐14).  Οποιοσδήποτε  Συμμετέχων  ή  τρίτος 
δικαιούται  να  λαμβάνει,  με  έξοδά  του,  ακριβές  αντίγραφο  των  παρόντων  όρων,  όπως  αυτοί  θα 
κατατεθούν στη Συμβολαιογράφο. Επίσης οι παρόντες όροι, κατά την Διάρκεια της Υπηρεσίας και 
του  Προγράμματος,  θα  είναι  αναρτημένοι  και  στο  Site  της  COSMOTE,  www.cosmote.gr,  της 
VILLAGE, www.villagecinemas.gr και της FRIDAYS, www.fridays.gr . 
 

36. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το Πρόγραμμα και την εφαρμογή των παρόντων 
Αναλυτικών Όρων θα  επιλύεται από  τριμελή  Επιτροπή  κρίσης  της COSMOTE  της VILLAGE  και  της 
T.G.I.  FRIDAYS.  Η  κρίση  της  Επιτροπής  στις  περιπτώσεις  αυτές  είναι  δεσμευτική  για  τους 
Συμμετέχοντες.  
 

37.  Η  συμμετοχή  προϋποθέτει  και  συνεπάγεται  ρητή  και  ανεπιφύλακτη  αποδοχή  του  συνόλου  των 
παρόντων Αναλυτικών Όρων.  
 
 


