
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄  

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«Το COSMOTE Traveller σε ταξιδεύει» 

 

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

«COSMOTE»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας αρ. 44), και η ανώνυµη 

εταιρεία µε την επωνυµία «Eurogreta Α.Ε» (εφεξής «EUROGRETA») που εδρεύει στη 

Επαµεινώνδα 18, Καλλιθέα, (εφεξής «∆ιαφηµιστική»), διοργανώνει  προωθητική ενέργεια µε 

τίτλο «Το COSMOTE Traveller σε ταξιδεύει» (εφεξής το «Πρόγραµµα»). Σκοπός των 

παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισµός των όρων 

συµµετοχής στο Πρόγραµµα, της κλήρωσης και ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο του 

Προγράµµατος. 

ΟΡΟΙ 

1] Η COSMOTE ως εταιρεία παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών αποσκοπεί στην 

προβολή της  Υπηρεσίας COSMOTE Traveller µέσω του προωθητικού προγράµµατος «Το 

COSMOTE Traveller σε ταξιδεύει»  

2] Το Πρόγραµµα θα πραγµατοποιηθεί στον χώρο αναχωρήσεων του αεροδροµίου Ελ. 

Βενιζέλος.  

3] Η διάρκεια του Προγράµµατος καθορίζεται από 23/7/2010 και ώρα 6:30 π.µ. µέχρι και 

27/8/2010 και ώρα 6:30 µ.µ. (εφεξής «∆ιάρκεια»). H ∆ιοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το 

δικαίωµα να µειώσει ή να παρατείνει  τη χρονική διάρκεια του Προγράµµατος µε προηγούµενη 

ανακοίνωση στο site της COSMOTE (www.cosmote.gr).  

4] ∆ικαίωµα συµµετοχής στο Πρόγραµµα έχει οποιοσδήποτε έχει συµπληρώσει το 18ο έτος 

της ηλικίας του. 

5] Για να θεωρηθεί κάποιος ως συµµετέχων στο Πρόγραµµα (εφεξής «Συµµετέχων») θα 

πρέπει κατά τη διάρκεια του Προγράµµατος, να συµµετέχει µε α. τη συµπλήρωση των 

απαιτούµενων στοιχείων (ονοµατεπώνυµο, τηλέφωνο σταθερό και κινητό) στο κουπόνι 

συµµετοχής στο Πρόγραµµα  και β. την τοποθέτηση του κουπονιού στην ειδική κάλπη. Κάθε 

Συµµετέχων ευθύνεται αποκλειστικά για την ακρίβεια και την αλήθεια των δηλωθέντων 

στοιχείων και δηλώνει ότι τα δηλωθέντα στοιχεία του ανήκουν και είναι αληθινά.  



6] Για να αναδειχτούν οι νικητές θα πραγµατοποιηθεί κλήρωση όπως αναφέρεται κατωτέρω 

(εφεξής «Κλήρωση») µε χρήση των κουπονιών συµµετοχής.  

7] Την Τετάρτη 1η Σεπτεµβρίου 2010 στα γραφεία της COSMOTE, Γραβιάς 3, Μαρούσι, 

παρουσία της συµβολαιογράφου Αθηνών, κας Α. Ανδρικοπούλου ή νόµιµου αναπληρωτή της 

θα διεξαχθεί η κλήρωση, µε βάση τις συµµετοχές που έχουν συλλεχθεί  µέσω κουπονιών 

συµµετοχής που θα έχουν τοποθετηθεί στην κάλπη µέχρι και τις 18:30:00 της 27/8/2010. Αν 

για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της προαναφερθείσας κλήρωσης κατά την 

προαναφερόµενη ηµέρα και ώρα η COSMOTE διατηρεί το δικαίωµα να αλλάξει την ηµέρα και 

την ώρα αυτής µε προηγούµενη προ είκοσι τεσσάρων ωρών ανακοίνωσή της στο Site της. Η 

Κλήρωση θα διεξαχθεί µε τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται το τυχαίο της επιλογής κατά τη 

διαδικασία ανάδειξης των νικητών. ∆ιευκρινίζεται ότι το ίδιο φυσικό πρόσωπο δεν µπορεί να 

αναδειχθεί νικητής περισσότερες από µία φορά.   

8] Κατά την Κλήρωση θα ανακηρυχτούν συνολικά τρεις (3) νικητές και έξι (6) επιλαχόντες.  

9] Η COSMOTE, στο πλαίσιο του Προγράµµατος, έχει προγραµµατίσει να διαθέσει στους 

νικητές της Κλήρωσης τα ακόλουθα δώρα (εφεξής τα «∆ώρα»):  

Τρία (3) τετραήµερα ταξίδια (3 διανυκτερεύσεις) για δύο (2) άτοµα στο Παρίσι, Ρώµη και 

Λονδίνο, τα οποία περιλαµβάνουν: 

Α) Αεροπορικά εισιτήρια οικονοµικής θέσης σε απευθείας πτήση από το αεροδρόµιο Ελ. 

Βενιζέλος προς Παρίσι, Ρώµη ή Λονδίνο (ανάλογα µε το ταξίδι που έχει κερδίσει ο καθένας) µε 

επιστροφή για δύο (2) άτοµα 

Β) Φόρους αεροδροµίων  

Γ)  3 ∆ιανυκτερεύσεις σε δίκλινο δωµάτιο ξενοδοχείου 4**** στο  µε πρωινό 

∆ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που οι νικητές διαµένουν εκτός Αθηνών τα έξοδα µετακίνησης 

προς και από το αεροδρόµιο Ελευθέριος Βενιζέλος καθώς και κάθε άλλα έξοδα βαρύνουν 

αποκλειστικά και µόνο τους νικητές. 

Τα ταξίδια µπορούν να πραγµατοποιηθούν από 15/9/2010 έως 30/11/2010 (τελευταία 

επιστροφή) και από 20/1/2011 έως 20/3/2011 (τελευταία επιστροφή). Εξαιρούνται τυχόν 

αργίες που περιέχονται σε αυτά τα διαστήµατα. 

Ο νικητής οφείλει να κάνει κράτηση 15 ηµέρες, τουλάχιστον, πριν την αναχώρηση και να έχει 

µια εναλλακτική ηµεροµηνία αναχώρησης. 



Οι αναλυτικότεροι όροι των ταξιδιών περιλαµβάνονται στους επισυναπτόµενους στους 

παρόντες Αναλυτικούς Όρους Ειδικούς Όρους Ταξιδιών (Παράρτηµα Γ’) 

10] Εντός δύο (2) ηµερών από τη διενέργεια της Κλήρωσης θα επιχειρείται από τη 

∆ιαφηµιστική  τηλεφωνική επικοινωνία µε τους νικητές προς τον αριθµό κλήσης που οι ίδιοι 

έχουν σηµειώσει στο κουπόνι κατά τη συµµετοχή τους στο Πρόγραµµα. Κατά την τηλεφωνική 

επικοινωνία θα ζητούνται από τους νικητές τα στοιχεία τους (ονοµατεπώνυµο, πλήρη 

διεύθυνση, κ.λπ.) για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση 

των δώρων, ενώ κάθε νικητής θα πρέπει να επιβεβαιώνει µέσα σε διάστηµα δύο (2) ηµερών 

ότι επιθυµεί το ∆ώρο του. Αν ο δικαιούχος αρνηθεί το δώρο του ή αδρανήσει όσον αφορά 

στην κατοχύρωσή του, ή αν ακυρωθεί η συµµετοχή του, χάνει αυτοµάτως και οριστικώς το 

δικαίωµά του επ’ αυτού, ενώ το δώρο µεταφέρεται στον πρώτο επιλαχόντα αναπληρωµατικό 

νικητή που θα προκύψει από την κλήρωση. Οι αναπληρωµατικοί νικητές θα πρέπει να 

κατοχυρώσουν το δώρο τους µε την ίδια ακριβώς διαδικασία σε διάστηµα µίας ηµέρας από 

την ενηµέρωσή τους. Σε περίπτωση αδράνειας του αναπληρωµατικού νικητή, το δώρο 

µεταφέρεται στον επόµενο, έως εξαντλήσεως των αναπληρωµατικών νικητών. Μετά την 

ολοκλήρωση των µε το παρόν αναλαµβανοµένων υποχρεώσεων της COSMOTE και της 

∆ιαφηµιστικής και την παράδοση των ∆ώρων, τα ως άνω στοιχεία θα καταστρέφονται. Κάθε 

νικητής κατά την παραλαβή του δώρου του υποχρεούται να συµπληρώσει και υπογράψει την 

∆ήλωση Αποδοχής ∆ώρου, προσκοµίζοντας και επιδεικνύοντας την ταυτότητά του, αλλιώς 

χάνει  το δικαίωµα στο δώρο που κέρδισε. Μετά την ολοκλήρωση των µε το παρόν 

αναλαµβανοµένων υποχρεώσεων της COSMOTE και της ∆ιαφηµιστικής και την παράδοση των 

∆ώρων, τα ως άνω στοιχεία θα καταστρέφονται. 

11] Οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόµα και αυτό της παράδοσης 

και παραλαβής 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) λόγω κωλύµατός του βάσει του όρου 22 και 23  των παρόντων Αναλυτικών Όρων. 

(γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία µε τον νικητή 

εντός των προκαθορισµένων προθεσµιών που τάσσονται στους παρόντες όρους. 

(δ) Χωρίς προσκόµιση ταυτότητας ή διαβατηρίου κατά την παραλαβή των εισιτηρίων-∆ώρων 



(ε) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν υπογράψει τη σχετική δήλωση αποδοχής 

δώρου 

12] Η COSMOTE σε περίπτωση που στο πρόσωπο κάποιου από τους νικητές, συντρέχει 

κάποια από τις προαναφερόµενες περιπτώσεις έχει το δικαίωµα να προβεί στην ακύρωση της 

συµµετοχής του σε οποιοδήποτε στάδιο , ακόµα και κατά το στάδιο της παράδοσης και 

παραλαβής των δώρων. 

13] Η COSMOTE, στο πλαίσιο του Προγράµµατος, πέρα από τα προαναφερόµενα ∆ώρα, 

δύναται, κατά την κρίση της, να διαθέσει προς τους Συµµετέχοντες και επιπλέον ∆ώρα. 

14] Τα ∆ώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η 

αντικατάστασή τους µε άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήµα σε οποιαδήποτε τιµή. 

15] Η COSMOTE διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει τα ∆ώρα καθώς και τον αριθµό αυτών 

µε αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθµού των τελικών νικητών. 

16] Κατά τη ∆ιάρκεια του Προγράµµατος και µέχρι την παράδοσή τους, η COSMOTE 

δικαιούται να χρησιµοποιεί τα ∆ώρα για σκοπούς διαφήµισης. Οι τελικοί αποδέκτες των 

∆ώρων δεν δικαιούνται να εγείρουν καµία αξίωση κατά της COSMOTE λόγω της χρήσης των 

∆ώρων για διαφηµιστικούς σκοπούς. 

17] Η ευθύνη της COSMOTE και της ∆ιαφηµιστικής  περιορίζεται αποκλειστικά και µόνο στη 

διάθεση των προγραµµατισµένων ∆ώρων και δεν φέρουν καµία ευθύνη και οι Συµµετέχοντες 

δεν διατηρούν καµία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωµα κατά αυτής σε περίπτωση που λόγοι 

ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά  αναφερόµενων καιρικών συνθηκών, απεργίας ελεγκτών 

εναέριας κυκλοφορίας, γενικής απεργίας κλπ., δεν είναι δυνατή η πραγµατοποίηση της 

αεροπορικής πτήσης από και προς οποιοδήποτε αεροδρόµιο στο πλαίσιο των προσφερόµενων 

ταξιδιών. Επίσης, οι ∆ιοργανώτριες Εταιρείες δεν φέρουν καµία ευθύνη και οι Συµµετέχοντες 

δεν διατηρούν καµία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωµα κατά αυτής για κάλυψη τυχόν εξόδων 

λόγω µαταίωσης ή ακύρωσης αεροπορικής πτήσης κατά τα προαναφερόµενα. Επίσης, και 

µόνο για τους ανωτέρω λόγους , η COSMOTE δύναται και δικαιούται να ΜΗΝ προσφέρει 

στους νικητές τα ∆ώρα ούτε άλλα εναλλακτικά δώρα, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε 

ευθύνη και δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικών δώρων οποιασδήποτε µορφής και 

αξίας. 



18] Μετά την εκπνοή της ∆ιάρκειας του Προγράµµατος και της διανοµής των ∆ώρων κατά τα 

προαναφερόµενα, κάθε υποχρέωση της COSMOTE και της ∆ιαφηµιστικής παύει να υφίσταται. 

Η COSMOTE και η ∆ιαφηµιστική  δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλαµβάνουν οποιαδήποτε 

υποχρέωση έναντι των Συµµετεχόντων. 

19] Η COSMOTE διατηρεί το δικαίωµα να ανακοινώσει τα ονόµατα και να δηµοσιεύσει 

φωτογραφίες των νικητών στο Site της COSMOTE, σε οποιοδήποτε έντυπο της ή σε µέσα 

µαζικής ενηµέρωσης και να προβεί σε διαφηµιστική εκµετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, 

όπως ενδεικτικά της παραλαβής των ∆ώρων. Οι νικητές υποχρεούνται, κατά την παραλαβή 

των ∆ώρων, σε υπογραφή δήλωσης – συναίνεσης για παρουσία σε σχετικό διαφηµιστικό 

πρόγραµµα, ή για τη χρήση του ονόµατός τους και φωτογραφία τους για λόγους 

διαφηµιστικής προβολής από τις ∆ιοργανώτριες, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αµοιβής ή 

αποζηµιώσεως. Άρνηση του Νικητή να συµµετάσχει σε σχετικό διαφηµιστικό πρόγραµµα ή 

άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνοµά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για 

τούτο, νοµιµοποιεί την COSMOTE να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού ∆ώρου. 

20] Οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι, έχουν κατατεθεί στην συµβολαιογράφο Αθηνών, κα Α. 

Ανδρικοπούλου, Αθήνα). Οποιοσδήποτε Συµµετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαµβάνει µε έξοδά 

του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος, όπως αυτό θα κατατεθεί στην παραπάνω 

Συµβολαιογράφο. Επίσης οι παρόντες όροι, κατά την ∆ιάρκεια του Προγράµµατος, θα είναι 

αναρτηµένοι στο Site της COSMOTE www.cosmote.gr. 

21] Η COSMOTE διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους 

του Προγράµµατος, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα κατατίθεται 

στη Συµβολαιογράφο, στην οποία έχουν κατατεθεί και οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι, θα 

αποτελεί αναπόσπαστο µέρος των παρόντων Αναλυτικών Όρων και θα ισχύει από τη 

δηµοσίευση των τροποποιηµένων όρων στο Site της COSMOTE www.cosmote.gr. Η 

COSMOTE δεν αναλαµβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά µε οποιαδήποτε τέτοια 

µεταβολή. 

22] Το προσωπικό των εταιρειών «COSMOTE Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε, «EUROGRETA» οι 

σύζυγοι καθώς και οι συγγενείς των ανωτέρω µέχρι και πρώτου βαθµού εξ αίµατος δεν έχουν 

δικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό. 



23] Οι Συµµετέχοντες µε την εγγραφή τους στο Πρόγραµµα, συγκατατίθενται στη χρήση των 

οποιοδήποτε αρχείων προβολής (βίντεο, φωτογραφίες κλπ) που υλοποιήθηκαν κατά την 

διάρκεια του Προγράµµατος ή της παραλαβής των ∆ώρων από τους νικητές. 

24] Η υλοποίηση του Προγράµµατος δεν απαιτεί τη δηµιουργία αρχείου δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα. Κατά το στάδιο συµµετοχής στο Πρόγραµµα τα µόνα στοιχεία που 

απαιτούνται είναι όνοµα, επώνυµο και τηλέφωνα επικοινωνίας (σταθερό ή/και κινητό). Κατά 

το στάδιο της επιβεβαίωσης των νικητών, τα στοιχεία ταυτότητας θα ζητούνται και θα 

τηρούνται µέχρι την παράδοση των ∆ώρων κατά τα ανωτέρω. Μετά δε την παράδοση των 

∆ώρων, κατά τα οριζόµενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, όλα τα ανωτέρω στοιχεία θα 

καταστρέφονται. 

25] Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά µε το Πρόγραµµα και την εφαρµογή των 

παρόντων Αναλυτικών Όρων θα επιλύεται από την τριµελή Επιτροπή κρίσης της COSMOTE 

που απαρτίζεται από τους: Εκπρόσωπο της ∆/ντης Προϊόντων και Υπηρεσιών, των Νοµικών 

Υπηρεσιών και της ∆/νσης Μarketing της COSMOTE. Η κρίση της Επιτροπής στις περιπτώσεις 

αυτές είναι δεσµευτική για τους Συµµετέχοντες. 

26] Η συµµετοχή προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου 

των παρόντων Αναλυτικών Όρων και του συνηµµένου σε αυτούς Παραρτήµατος µε τίτλο 

«Ειδικοί Όροι Ταξιδιών». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ – ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΑΞΙ∆ΙΩΝ 

 

Οι ακόλουθοι ειδικοί όροι ισχύουν αναφορικά µε τους νικητές. ∆ιευκρινίζεται: 

 

1. Νικητές µε κινητικά, διανοητικά ή άλλα προβλήµατα θα ταξιδέψουν µε ιδία ευθύνη, 

απαλλασσόµενης της COSMOTE  από οποιαδήποτε ευθύνη, συνοδευόµενα από άτοµα που θα 

υποδείξουν οι ίδιοι. 



2. Το ταξίδι ισχύει µόνο για το δροµολόγιο που θα καθορίσει η COSMOTE, µόνη της ή σε 

συνεργασία µε τρίτους της απόλυτης επιλογής της. Οι νικητές δεν έχουν δικαίωµα να ζητήσουν 

οποιοδήποτε χρηµατικό αντάλλαγµα ή ταξίδι σε εναλλακτική ηµεροµηνία σε περίπτωση ακύρωσης 

ή µαταίωσης του ταξιδιού ή αδυναµίας τους να ταξιδέψουν για οποιονδήποτε λόγο. 

3. ∆εδοµένου ότι η διοργάνωση του ταξιδιού έχει αναληφθεί από την ∆ιοργανώτρια  σε 

συνεργασία µε τρίτους, η συµµετοχή των νικητών προϋποθέτει την εκ µέρους τους ρητή και 

έγγραφη αποδοχή των ειδικότερων όρων που θέτουν οι τρίτοι αυτοί (ιδίως πράκτορες, 

αεροπορικές εταιρίες και λοιπά εµπλεκόµενα πρόσωπα), και η ∆ιοργανώτρια καµία περαιτέρω 

ευθύνη δεν έχει.  Κατά συνέπεια, οι συµµετέχοντες υποχρεούνται να παράσχουν εγγράφως, 

εφόσον τους ζητηθεί, έγγραφη επιβεβαίωση των όρων που καθορίζονται από τα πρόσωπα αυτά 

και αφορούν τη συµµετοχή τους στο ταξίδι. 

4. Εφόσον η συµµετοχή στο ταξίδι προϋποθέτει την έκδοση στο όνοµα των νικητών έγκυρων 

ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατηρίου) και ανάλογα µε την εθνικότητα ή την ιθαγένειά τους 

ενδεχοµένως και θεώρηση ταξιδιού (Visa), η COSMOTE και οι συνεργαζόµενοι συνδιοργανωτές 

καθώς και η ∆ιαφηµιστική  δεν θα ευθύνονται σε περίπτωση κατά την οποία οι νικητές δεν είναι 

σε θέση να εξασφαλίσουν, για οποιονδήποτε λόγο, τα σχετικά έγγραφα, η νοµική τάξη των 

οποίων αποτελεί προϋπόθεση της συµµετοχής. Η µέριµνα και η δαπάνη της έκδοσης των 

παραπάνω εγγράφων βαρύνει αποκλειστικά τους νικητές. 

5. Η συµµετοχή στο ταξίδι γίνεται µε αποκλειστική ευθύνη των νικητών. Στο ευρύτερο µέτρο 

που είναι επιτρεπτό από το κατά περίπτωση ισχύον εφαρµοστέο δίκαιο, η COSMOTE, καθώς και η 

∆ιαφηµιστική  οι ταξιδιωτικοί πράκτορες, οι αεροπορικές εταιρείες και οι λοιποί εµπλεκόµενοι 

φορείς απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη. Ειδικότερα, η COSMOTE και η ∆ιαφηµιστική  δεν 

υπέχουν οποιαδήποτε ευθύνη για καθυστερήσεις δροµολογίων, ατυχήµατα, ασθένειες ή πταίσµα 

των προσώπων τα οποία αναλαµβάνουν την παροχή υπηρεσιών οποιασδήποτε µορφής σε 

οποιοδήποτε στάδιο του ταξιδιού. 

6. Οι νικητές φέρουν πλήρως και αποκλειστικώς κάθε οικονοµική και άλλη ευθύνη για την 

συµπεριφορά τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και τις συνέπειές της. 

7. Η COSMOTE επιφυλάσσει το δικαίωµα να µεταβάλει κάθε λεπτοµέρεια, ουσιώδη ή µη του 

ταξιδιού. Τυχόν αλλαγές θα γνωστοποιούνται µόλις αυτό καταστεί αντικειµενικά εύλογα δυνατό. 



8. Η συµµετοχή στο ταξίδι των νικητών δεν καλύπτει προσωπικές δαπάνες όπως ενδεικτικά, 

κατανάλωση φαγητού και ποτών, κάθε άλλη προσωπική δαπάνη, όπως ιδίως αγορές από 

καταστήµατα, µουσεία ή ξενοδοχεία, τηλεφωνήµατα, έξοδα καθαριστηρίου ή πλυντηρίου ρούχων, 

εξυπηρέτηση δωµατίου (room service), ενοικίαση οχηµάτων, οποιαδήποτε εκδροµή κ.ά. τις οποίες 

θα επιβαρυνθούν αποκλειστικά οι νικητές. 

9. Οι νικητές φέρουν ανεπιφύλακτα και αποκλειστικά κάθε ευθύνη και κίνδυνο αναφορικά µε 

δραστηριότητες πέραν από το δηµοσιευµένο δροµολόγιο του ταξιδιού. 

 

 

 

 

Αθήνα,    22/7/2010 

 

 
 
 


