
 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«Σαξίδεψε ζηον κόζμο με ηο COSMOTE Traveller» 

 

Η αλψλπκε εηαηξία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ.» (εθεμήο 

«COSMOTE»), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο (Λ. Κεθηζίαο αξ. 44), ζε ζπλεξγαζία κε  ηελ 

αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «OgilvyOne World Wide Athens S.A. » (εθεμήο 

«δηαθεκηζηηθή») πνπ εδξεχεη Ηκαζίαο 10, Γέξαθα, ΣΚ 15344, δηνξγαλψλεη  πξνσζεηηθή 

ελέξγεηα κε ηίηιν «Σαξίδεψε ζηον κόζμο με ηο COSMOTE Traveller» (εθεξήρ ηο 

«Ππόγπαμμα»). θνπφο ησλ παξφλησλ αλαιπηηθψλ φξσλ (εθεμήο νη «Αλαιπηηθνί Όξνη») 

είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ φξσλ ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα, ηεο θιήξσζεο θαη αλάδεημεο 

ληθεηψλ ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

ΟΡΟΙ 

1] Η COSMOTE σο εηαηξεία παξνρήο Τπεξεζηψλ Ηιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ απνζθνπεί ζηελ 

πξνβνιή ηεο  Τπεξεζίαο COSMOTE Traveller κέζσ ηνπ πξνσζεηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

«Σαξίδεψε ζηον κόζμο με ηο COSMOTE Traveller»  

2] Σν Πξφγξακκα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Μαξίλα Φινίζβνπ, ζην Παιαηφ Φάιεξν.  

3] Η δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαζνξίδεηαη απφ 15/10/2010 θαη ψξα 6:00 π.κ. κέρξη θαη 

31/10/2010 θαη ψξα 10:00 κ.κ. (εθεμήο «Διάπκεια»). H Γηνξγαλψηξηα Δηαηξεία δηαηεξεί ην 

δηθαίσκα λα κεηψζεη ή λα παξαηείλεη ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο κε πξνεγνχκελε 

αλαθνίλσζε ζην site ηεο COSMOTE (www.cosmote.gr).  

4] Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα έρεη νπνηνζδήπνηε έρεη ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο 

ηεο ειηθίαο ηνπ. 

5] Γηα λα ζεσξεζεί θάπνηνο σο ζπκκεηέρσλ ζην Πξφγξακκα (εθεμήο «πκκεηέρσλ») ζα 

πξέπεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο, λα ζπκκεηέρεη δίλνληαο ηα ζηνηρεία ηνπ 

(νλνκαηεπψλπκν, ηειέθσλν ζηαζεξφ θαη αξηζκφ θηλεηνχ (εφεξής «MSISDN»)) ζε 

εθπξφζσπν ηεο COSMOTE, ζην πεξίπηεξν πνπ ζα βξίζθεηαη ηνπνζεηεκέλν ζηελ Μαξίλα 

Φινίζβνπ, ν νπνίνο θαη ζα ηα θαηαρσξεί ειεθηξνληθά. Κάζε πκκεηέρσλ επζχλεηαη 

απνθιεηζηηθά γηα ηελ αθξίβεηα θαη ηελ αιήζεηα ησλ δεισζέλησλ ζηνηρείσλ θαη δειψλεη φηη ηα 

δεισζέληα ζηνηρεία ηνπ αλήθνπλ θαη είλαη αιεζηλά.  

http://www.cosmote.gr/


6] Γηα λα αλαδεηρηνχλ νη ληθεηέο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ειεθηξνληθή θιήξσζε φπσο αλαθέξεηαη 

θαησηέξσ (εθεξήρ «Κλήπωζη»). πκκεηνρή ζηελ θιήξσζε ζα έρνπλ φια ηα MSISDN’s 

πνπ ζα έρνπλ ζπγθεληξσζεί απφ ηελ έλαξμε κέρξη ηελ ιήμε ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

7] Σελ Σεηάξηε 3 Ννεκβξίνπ 2010 θαη ψξα ………ζηα γξαθεία ηεο δηαθεκηζηηθήο, 

………………., παξνπζία ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ Αζελψλ, ……………. ή λφκηκνπ αλαπιεξσηή ηεο 

ζα δηεμαρζεί ε ειεθηξνληθή θιήξσζε, κε βάζε ηα MSISDN’s πνπ ζα έρνπλ ζπγθεληξσζεί  

κέζσ ηεο ζπκπιήξσζεο ζηνηρείσλ ειεθηξνληθά κέρξη θαη ηηο 10:00 ηεο 31/10/2010. Αλ γηα 

νπνηνδήπνηε ιφγν είλαη αδχλαηε ε δηεμαγσγή ηεο πξναλαθεξζείζαο θιήξσζεο θαηά ηελ 

πξναλαθεξφκελε εκέξα θαη ψξα ε COSMOTE δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αιιάμεη ηελ εκέξα θαη 

ηελ ψξα απηήο κε πξνεγνχκελε πξν είθνζη ηεζζάξσλ σξψλ αλαθνίλσζή ηεο ζην Site ηεο. Η 

ειεθηξνληθή θιήξσζε ζα δηεμαρζεί κε ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ην ηπραίν ηεο επηινγήο 

θαηά ηε δηαδηθαζία αλάδεημεο ησλ ληθεηψλ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ην ίδην θπζηθφ πξφζσπν δελ 

κπνξεί λα αλαδεηρζεί ληθεηήο πεξηζζφηεξεο απφ κία θνξά.   

8] Καηά ηελ Κιήξσζε ζα αλαθεξπρηνχλ ζπλνιηθά ηξεηο (3) ληθεηέο θαη έμη (6) επηιαρφληεο.  

9] Η COSMOTE, ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο, έρεη πξνγξακκαηίζεη λα δηαζέζεη ζηνπο 

ληθεηέο ηεο Κιήξσζεο ηα αθφινπζα δψξα (εθεμήο ηα «Γψξα»):  

Σξία (3) ηεηξαήκεξα ηαμίδηα (3 δηαλπθηεξεχζεηο) γηα δχν (2) άηνκα ζην Παξίζη, Ρψκε θαη 

Λνλδίλν, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ: 

Α) Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα νηθνλνκηθήο ζέζεο ζε απεπζείαο πηήζε απφ ην αεξνδξφκην Δι. 

Βεληδέινο πξνο Παξίζη, Ρψκε ή Λνλδίλν (αλάινγα κε ην ηαμίδη πνπ έρεη θεξδίζεη ν θαζέλαο) κε 

επηζηξνθή γηα δχν (2) άηνκα 

Β) Φφξνπο αεξνδξνκίσλ  

Γ)  3 Γηαλπθηεξεχζεηο ζε δίθιηλν δσκάηην μελνδνρείνπ 4**** ζην  κε πξσηλφ 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ νη ληθεηέο δηακέλνπλ εθηφο Αζελψλ ηα έμνδα κεηαθίλεζεο 

πξνο θαη απφ ην αεξνδξφκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο θαζψο θαη θάζε άιια έμνδα βαξχλνπλ 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνπο ληθεηέο. 

Σα ηαμίδηα κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ………. έσο ………… (ηειεπηαία επηζηξνθή). 

Δμαηξνχληαη ηπρφλ αξγίεο πνπ πεξηέρνληαη ζε απηά ηα δηαζηήκαηα. 

Ο ληθεηήο νθείιεη λα θάλεη θξάηεζε 15 εκέξεο, ηνπιάρηζηνλ, πξηλ ηελ αλαρψξεζε θαη λα έρεη 

κηα ελαιιαθηηθή εκεξνκελία αλαρψξεζεο. 



Οη αλαιπηηθφηεξνη φξνη ησλ ηαμηδηψλ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο επηζπλαπηφκελνπο ζηνπο 

παξφληεο Αλαιπηηθνχο Όξνπο Δηδηθνχο Όξνπο Σαμηδηψλ (Παξάξηεκα Α’) 

10] Δληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηε δηελέξγεηα ηεο Κιήξσζεο ζα επηρεηξείηαη απφ ηε 

Γηαθεκηζηηθή  ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ηνπο ληθεηέο πξνο ηνλ αξηζκφ θιήζεο πνπ νη ίδηνη 

έρνπλ δψζεη θαηά ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην Πξφγξακκα. Καηά ηελ ηειεθσληθή επηθνηλσλία ζα 

δεηνχληαη απφ ηνπο ληθεηέο ηα ζηνηρεία ηνπο (νλνκαηεπψλπκν, πιήξε δηεχζπλζε, θ.ιπ.) γηα 

ηε δπλαηφηεηα εμαθξίβσζεο ηεο ηαπηνπξνζσπίαο θαηά ηελ παξάδνζε ησλ δψξσλ, ελψ θάζε 

ληθεηήο ζα πξέπεη λα επηβεβαηψλεη κέζα ζε δηάζηεκα δχν (2) εκεξψλ φηη επηζπκεί ην Γψξν 

ηνπ. Αλ ν δηθαηνχρνο αξλεζεί ην δψξν ηνπ ή αδξαλήζεη φζνλ αθνξά ζηελ θαηνρχξσζή ηνπ, ή 

αλ αθπξσζεί ε ζπκκεηνρή ηνπ, ράλεη απηνκάησο θαη νξηζηηθψο ην δηθαίσκά ηνπ επ’ απηνχ, 

ελψ ην δψξν κεηαθέξεηαη ζηνλ πξψην επηιαρφληα αλαπιεξσκαηηθφ ληθεηή πνπ ζα πξνθχςεη 

απφ ηελ θιήξσζε. Οη αλαπιεξσκαηηθνί ληθεηέο ζα πξέπεη λα θαηνρπξψζνπλ ην δψξν ηνπο κε 

ηελ ίδηα αθξηβψο δηαδηθαζία ζε δηάζηεκα κίαο εκέξαο απφ ηελ ελεκέξσζή ηνπο. ε πεξίπησζε 

αδξάλεηαο ηνπ αλαπιεξσκαηηθνχ ληθεηή, ην δψξν κεηαθέξεηαη ζηνλ επφκελν, έσο 

εμαληιήζεσο ησλ αλαπιεξσκαηηθψλ ληθεηψλ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ κε ην παξφλ 

αλαιακβαλνκέλσλ ππνρξεψζεσλ ηεο COSMOTE θαη ηεο Γηαθεκηζηηθήο θαη ηελ παξάδνζε ησλ 

Γψξσλ, ηα σο άλσ ζηνηρεία ζα θαηαζηξέθνληαη. Κάζε ληθεηήο θαηά ηελ παξαιαβή ηνπ δψξνπ 

ηνπ ππνρξενχηαη λα ζπκπιεξψζεη θαη ππνγξάςεη ηελ Γήισζε Απνδνρήο Γψξνπ, 

πξνζθνκίδνληαο θαη επηδεηθλχνληαο ηελ ηαπηφηεηά ηνπ, αιιηψο ράλεη  ην δηθαίσκα ζην δψξν 

πνπ θέξδηζε. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ κε ην παξφλ αλαιακβαλνκέλσλ ππνρξεψζεσλ ηεο 

COSMOTE θαη ηεο Γηαθεκηζηηθήο θαη ηελ παξάδνζε ησλ Γψξσλ, ηα σο άλσ ζηνηρεία ζα 

θαηαζηξέθνληαη. 

11] Οπνηνζδήπνηε απφ ηνπο ληθεηέο, ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην αθφκα θαη απηφ ηεο παξάδνζεο 

θαη παξαιαβήο ησλ δψξσλ, κπνξεί λα αθπξσζεί γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: 

(α) ζε πεξίπησζε πνπ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, δελ απνδερζεί πιήξσο ηνπο παξφληεο φξνπο ή 

δελ πιεξνί απηνχο ζην ζχλνιφ ηνπο, νη νπνίνη ζεσξνχληαη φινη νπζηψδεηο. 

(β) ιφγσ θσιχκαηφο ηνπ βάζεη ηνπ φξνπ 22 θαη 23  ησλ παξφλησλ Αλαιπηηθψλ Όξσλ. 

(γ) ζε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δελ θαηαζηεί δπλαηή ε επηθνηλσλία κε ηνλ ληθεηή 

εληφο ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ πξνζεζκηψλ πνπ ηάζζνληαη ζηνπο παξφληεο φξνπο. 

(δ) Υσξίο πξνζθφκηζε ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ θαηά ηελ παξαιαβή ησλ εηζηηεξίσλ-Γψξσλ 



(ε) ζε πεξίπησζε πνπ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, δελ ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή δήισζε απνδνρήο 

δψξνπ 

12] Η COSMOTE ζε πεξίπησζε πνπ ζην πξφζσπν θάπνηνπ απφ ηνπο ληθεηέο, ζπληξέρεη 

θάπνηα απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο έρεη ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζηελ αθχξσζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην , αθφκα θαη θαηά ην ζηάδην ηεο παξάδνζεο θαη 

παξαιαβήο ησλ δψξσλ. 

13] Η COSMOTE, ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο, πέξα απφ ηα πξναλαθεξφκελα Γψξα, 

δχλαηαη, θαηά ηελ θξίζε ηεο, λα δηαζέζεη πξνο ηνπο πκκεηέρνληεο θαη επηπιένλ Γψξα. 

14] Σα Γψξα είλαη πξνζσπηθά θαη δελ αληαιιάζζνληαη νχηε δχλαηαη λα δεηεζεί ε 

αληηθαηάζηαζή ηνπο κε άιια ή ε εμαξγχξσζή ηνπο ζε ρξήκα ζε νπνηαδήπνηε ηηκή. 

15] Η COSMOTE δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζεη ηα Γψξα θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ απηψλ 

κε αληίζηνηρε ηξνπνπνίεζε θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ ηειηθψλ ληθεηψλ. 

16] Καηά ηε Γηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη κέρξη ηελ παξάδνζή ηνπο, ε COSMOTE 

δηθαηνχηαη λα ρξεζηκνπνηεί ηα Γψξα γηα ζθνπνχο δηαθήκηζεο. Οη ηειηθνί απνδέθηεο ησλ 

Γψξσλ δελ δηθαηνχληαη λα εγείξνπλ θακία αμίσζε θαηά ηεο COSMOTE ιφγσ ηεο ρξήζεο ησλ 

Γψξσλ γηα δηαθεκηζηηθνχο ζθνπνχο. 

17] Η επζχλε ηεο COSMOTE θαη ηεο Γηαθεκηζηηθήο  πεξηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηε 

δηάζεζε ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ Γψξσλ θαη δελ θέξνπλ θακία επζχλε θαη νη πκκεηέρνληεο 

δελ δηαηεξνχλ θακία απαίηεζε, αμίσζε ή δηθαίσκα θαηά απηήο ζε πεξίπησζε πνπ ιφγνη 

αλσηέξαο βίαο, φπσο ελδεηθηηθά  αλαθεξφκελσλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, απεξγίαο ειεγθηψλ 

ελαέξηαο θπθινθνξίαο, γεληθήο απεξγίαο θιπ., δελ είλαη δπλαηή ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

αεξνπνξηθήο πηήζεο απφ θαη πξνο νπνηνδήπνηε αεξνδξφκην ζην πιαίζην ησλ πξνζθεξφκελσλ 

ηαμηδηψλ. Δπίζεο, νη Γηνξγαλψηξηεο Δηαηξείεο δελ θέξνπλ θακία επζχλε θαη νη πκκεηέρνληεο 

δελ δηαηεξνχλ θακία απαίηεζε, αμίσζε ή δηθαίσκα θαηά απηήο γηα θάιπςε ηπρφλ εμφδσλ 

ιφγσ καηαίσζεο ή αθχξσζεο αεξνπνξηθήο πηήζεο θαηά ηα πξναλαθεξφκελα. Δπίζεο, θαη 

κφλν γηα ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο , ε COSMOTE δχλαηαη θαη δηθαηνχηαη λα ΜΗΝ πξνζθέξεη 

ζηνπο ληθεηέο ηα Γψξα νχηε άιια ελαιιαθηηθά δψξα, νπφηε θαη ζα απαιιάζζεηαη απφ θάζε 

επζχλε θαη δελ ζα ππνρξενχηαη ζε πξνζθνξά ελαιιαθηηθψλ δψξσλ νπνηαζδήπνηε κνξθήο θαη 

αμίαο. 



18] Μεηά ηελ εθπλνή ηεο Γηάξθεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ηεο δηαλνκήο ησλ Γψξσλ θαηά ηα 

πξναλαθεξφκελα, θάζε ππνρξέσζε ηεο COSMOTE θαη ηεο Γηαθεκηζηηθήο παχεη λα πθίζηαηαη. 

Η COSMOTE θαη ε Γηαθεκηζηηθή  δελ ζα ππέρνπλ νχηε ζα αλαιακβάλνπλ νπνηαδήπνηε 

ππνρξέσζε έλαληη ησλ πκκεηερφλησλ. 

19] Η COSMOTE δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαθνηλψζεη ηα νλφκαηα θαη λα δεκνζηεχζεη 

θσηνγξαθίεο ησλ ληθεηψλ ζην Site ηεο COSMOTE, ζε νπνηνδήπνηε έληππν ηεο ή ζε κέζα 

καδηθήο ελεκέξσζεο θαη λα πξνβεί ζε δηαθεκηζηηθή εθκεηάιιεπζε θάζε ζρεηηθνχ γεγνλφηνο, 

φπσο ελδεηθηηθά ηεο παξαιαβήο ησλ Γψξσλ. Οη ληθεηέο ππνρξενχληαη, θαηά ηελ παξαιαβή 

ησλ Γψξσλ, ζε ππνγξαθή δήισζεο – ζπλαίλεζεο γηα παξνπζία ζε ζρεηηθφ δηαθεκηζηηθφ 

πξφγξακκα, ή γηα ηε ρξήζε ηνπ νλφκαηφο ηνπο θαη θσηνγξαθία ηνπο γηα ιφγνπο 

δηαθεκηζηηθήο πξνβνιήο απφ ηηο Γηνξγαλψηξηεο, ρσξίο ηελ θαηαβνιή νπνηαζδήπνηε ακνηβήο ή 

απνδεκηψζεσο. Άξλεζε ηνπ Νηθεηή λα ζπκκεηάζρεη ζε ζρεηηθφ δηαθεκηζηηθφ πξφγξακκα ή 

άιιε αλαθνίλσζε ή άξλεζε λα πεξηιεθζεί ην φλνκά ηνπ ζε θαηαρσξήζεηο, εθφζνλ θιεζεί γηα 

ηνχην, λνκηκνπνηεί ηελ COSMOTE λα αξλεζεί ηε ρνξήγεζε ηνπ ζρεηηθνχ Γψξνπ. 

20] Οη παξφληεο Αλαιπηηθνί Όξνη, έρνπλ θαηαηεζεί ζηελ ζπκβνιαηνγξάθν Αζελψλ, θα 

…………. Οπνηνζδήπνηε πκκεηέρσλ ή ηξίηνο δηθαηνχηαη λα ιακβάλεη κε έμνδά ηνπ αθξηβέο 

αληίγξαθν ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο, φπσο απηφ ζα θαηαηεζεί ζηελ παξαπάλσ 

πκβνιαηνγξάθν. Δπίζεο νη παξφληεο φξνη, θαηά ηελ Γηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ζα είλαη 

αλαξηεκέλνη ζην Site ηεο COSMOTE www.cosmote.gr. 

21] Η COSMOTE δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζεη ηνπο παξφληεο Αλαιπηηθνχο Όξνπο 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο, εθφζνλ απηφ θξηζεί απαξαίηεην. Κάζε ηέηνηα ηξνπνπνίεζε ζα θαηαηίζεηαη 

ζηε πκβνιαηνγξάθν, ζηελ νπνία έρνπλ θαηαηεζεί θαη νη παξφληεο Αλαιπηηθνί Όξνη, ζα 

απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ησλ παξφλησλ Αλαιπηηθψλ Όξσλ θαη ζα ηζρχεη απφ ηε 

δεκνζίεπζε ησλ ηξνπνπνηεκέλσλ φξσλ ζην Site ηεο COSMOTE www.cosmote.gr. Η 

COSMOTE δελ αλαιακβάλεη νπνηαδήπνηε επζχλε αλαθνξηθά κε νπνηαδήπνηε ηέηνηα 

κεηαβνιή. 

22] Σν πξνζσπηθφ ησλ εηαηξεηψλ «COSMOTE Κηλεηέο Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ, «…….» νη ζχδπγνη 

θαζψο θαη νη ζπγγελείο ησλ αλσηέξσ κέρξη θαη πξψηνπ βαζκνχ εμ αίκαηνο δελ έρνπλ 

δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ. 

http://www.cosmote.gr/
http://www.cosmote.gr/


23] Οη πκκεηέρνληεο κε ηελ εγγξαθή ηνπο ζην Πξφγξακκα, ζπγθαηαηίζεληαη ζηε ρξήζε ησλ 

νπνηνδήπνηε αξρείσλ πξνβνιήο (βίληεν, θσηνγξαθίεο θιπ) πνπ πινπνηήζεθαλ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο ή ηεο παξαιαβήο ησλ Γψξσλ απφ ηνπο ληθεηέο. 

24] Η πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο δελ απαηηεί ηε δεκηνπξγία αξρείνπ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Καηά ην ζηάδην ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα ηα κφλα ζηνηρεία πνπ 

απαηηνχληαη είλαη φλνκα, επψλπκν θαη ηειέθσλα επηθνηλσλίαο (ζηαζεξφ ή/θαη θηλεηφ). Καηά 

ην ζηάδην ηεο επηβεβαίσζεο ησλ ληθεηψλ, ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ζα δεηνχληαη θαη ζα 

ηεξνχληαη κέρξη ηελ παξάδνζε ησλ Γψξσλ θαηά ηα αλσηέξσ. Μεηά δε ηελ παξάδνζε ησλ 

Γψξσλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηνπο παξφληεο Αλαιπηηθνχο Όξνπο, φια ηα αλσηέξσ ζηνηρεία ζα 

θαηαζηξέθνληαη. 

25] Οπνηαδήπνηε δηαθνξά ηπρφλ αλαθχςεη ζρεηηθά κε ην Πξφγξακκα θαη ηελ εθαξκνγή ησλ 

παξφλησλ Αλαιπηηθψλ Όξσλ ζα επηιχεηαη απφ ηελ ηξηκειή Δπηηξνπή θξίζεο ηεο COSMOTE 

πνπ απαξηίδεηαη απφ ηνπο: Δθπξφζσπν ηεο Γ/ληεο Πξντφλησλ θαη Τπεξεζηψλ, ησλ Ννκηθψλ 

Τπεξεζηψλ θαη ηεο Γ/λζεο Μarketing ηεο COSMOTE. Η θξίζε ηεο Δπηηξνπήο ζηηο πεξηπηψζεηο 

απηέο είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνπο πκκεηέρνληεο. 

26] Η ζπκκεηνρή πξνυπνζέηεη θαη ζπλεπάγεηαη ξεηή θαη αλεπηθχιαθηε απνδνρή ηνπ ζπλφινπ 

ησλ παξφλησλ Αλαιπηηθψλ Όξσλ θαη ηνπ ζπλεκκέλνπ ζε απηνχο Παξαξηήκαηνο κε ηίηιν 

«Δηδηθνί Όξνη Σαμηδηψλ». 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΑΞΙΔΙΩΝ 

 

Οη αθφινπζνη εηδηθνί φξνη ηζρχνπλ αλαθνξηθά κε ηνπο ληθεηέο. Γηεπθξηλίδεηαη: 

 

1. Νηθεηέο κε θηλεηηθά, δηαλνεηηθά ή άιια πξνβιήκαηα ζα ηαμηδέςνπλ κε ηδία επζχλε, 

απαιιαζζφκελεο ηεο COSMOTE  απφ νπνηαδήπνηε επζχλε, ζπλνδεπφκελα απφ άηνκα πνπ ζα 

ππνδείμνπλ νη ίδηνη. 

2. Σν ηαμίδη ηζρχεη κφλν γηα ην δξνκνιφγην πνπ ζα θαζνξίζεη ε COSMOTE, κφλε ηεο ή ζε 

ζπλεξγαζία κε ηξίηνπο ηεο απφιπηεο επηινγήο ηεο. Οη ληθεηέο δελ έρνπλ δηθαίσκα λα δεηήζνπλ 

νπνηνδήπνηε ρξεκαηηθφ αληάιιαγκα ή ηαμίδη ζε ελαιιαθηηθή εκεξνκελία ζε πεξίπησζε αθχξσζεο 

ή καηαίσζεο ηνπ ηαμηδηνχ ή αδπλακίαο ηνπο λα ηαμηδέςνπλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν. 

3. Γεδνκέλνπ φηη ε δηνξγάλσζε ηνπ ηαμηδηνχ έρεη αλαιεθζεί απφ ηελ Γηνξγαλψηξηα  ζε 

ζπλεξγαζία κε ηξίηνπο, ε ζπκκεηνρή ησλ ληθεηψλ πξνυπνζέηεη ηελ εθ κέξνπο ηνπο ξεηή θαη 

έγγξαθε απνδνρή ησλ εηδηθφηεξσλ φξσλ πνπ ζέηνπλ νη ηξίηνη απηνί (ηδίσο πξάθηνξεο, 

αεξνπνξηθέο εηαηξίεο θαη ινηπά εκπιεθφκελα πξφζσπα), θαη ε Γηνξγαλψηξηα θακία πεξαηηέξσ 

επζχλε δελ έρεη.  Καηά ζπλέπεηα, νη ζπκκεηέρνληεο ππνρξενχληαη λα παξάζρνπλ εγγξάθσο, 

εθφζνλ ηνπο δεηεζεί, έγγξαθε επηβεβαίσζε ησλ φξσλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηα πξφζσπα απηά 

θαη αθνξνχλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην ηαμίδη. 

4. Δθφζνλ ε ζπκκεηνρή ζην ηαμίδη πξνυπνζέηεη ηελ έθδνζε ζην φλνκα ησλ ληθεηψλ έγθπξσλ 

ηαμηδησηηθψλ εγγξάθσλ (δηαβαηεξίνπ) θαη αλάινγα κε ηελ εζληθφηεηα ή ηελ ηζαγέλεηά ηνπο 

ελδερνκέλσο θαη ζεψξεζε ηαμηδηνχ (Visa), ε COSMOTE θαη νη ζπλεξγαδφκελνη ζπλδηνξγαλσηέο 

θαζψο θαη ε Γηαθεκηζηηθή  δελ ζα επζχλνληαη ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νη ληθεηέο δελ είλαη 

ζε ζέζε λα εμαζθαιίζνπλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ηα ζρεηηθά έγγξαθα, ε λνκηθή ηάμε ησλ 

νπνίσλ απνηειεί πξνυπφζεζε ηεο ζπκκεηνρήο. Η κέξηκλα θαη ε δαπάλε ηεο έθδνζεο ησλ 

παξαπάλσ εγγξάθσλ βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνπο ληθεηέο. 

5. Η ζπκκεηνρή ζην ηαμίδη γίλεηαη κε απνθιεηζηηθή επζχλε ησλ ληθεηψλ. ην επξχηεξν κέηξν 

πνπ είλαη επηηξεπηφ απφ ην θαηά πεξίπησζε ηζρχνλ εθαξκνζηέν δίθαην, ε COSMOTE, θαζψο θαη ε 

Γηαθεκηζηηθή  νη ηαμηδησηηθνί πξάθηνξεο, νη αεξνπνξηθέο εηαηξείεο θαη νη ινηπνί εκπιεθφκελνη 

θνξείο απαιιάζζνληαη απφ θάζε επζχλε. Δηδηθφηεξα, ε COSMOTE θαη ε Γηαθεκηζηηθή  δελ 



ππέρνπλ νπνηαδήπνηε επζχλε γηα θαζπζηεξήζεηο δξνκνινγίσλ, αηπρήκαηα, αζζέλεηεο ή πηαίζκα 

ησλ πξνζψπσλ ηα νπνία αλαιακβάλνπλ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ νπνηαζδήπνηε κνξθήο ζε 

νπνηνδήπνηε ζηάδην ηνπ ηαμηδηνχ. 

6. Οη ληθεηέο θέξνπλ πιήξσο θαη απνθιεηζηηθψο θάζε νηθνλνκηθή θαη άιιε επζχλε γηα ηελ 

ζπκπεξηθνξά ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ θαη ηηο ζπλέπεηέο ηεο. 

7. Η COSMOTE επηθπιάζζεη ην δηθαίσκα λα κεηαβάιεη θάζε ιεπηνκέξεηα, νπζηψδε ή κε ηνπ 

ηαμηδηνχ. Σπρφλ αιιαγέο ζα γλσζηνπνηνχληαη κφιηο απηφ θαηαζηεί αληηθεηκεληθά εχινγα δπλαηφ. 

8. Η ζπκκεηνρή ζην ηαμίδη ησλ ληθεηψλ δελ θαιχπηεη πξνζσπηθέο δαπάλεο φπσο ελδεηθηηθά, 

θαηαλάισζε θαγεηνχ θαη πνηψλ, θάζε άιιε πξνζσπηθή δαπάλε, φπσο ηδίσο αγνξέο απφ 

θαηαζηήκαηα, κνπζεία ή μελνδνρεία, ηειεθσλήκαηα, έμνδα θαζαξηζηεξίνπ ή πιπληεξίνπ ξνχρσλ, 

εμππεξέηεζε δσκαηίνπ (room service), ελνηθίαζε νρεκάησλ, νπνηαδήπνηε εθδξνκή θ.ά. ηηο νπνίεο 

ζα επηβαξπλζνχλ απνθιεηζηηθά νη ληθεηέο. 

9. Οη ληθεηέο θέξνπλ αλεπηθχιαθηα θαη απνθιεηζηηθά θάζε επζχλε θαη θίλδπλν αλαθνξηθά κε 

δξαζηεξηφηεηεο πέξαλ απφ ην δεκνζηεπκέλν δξνκνιφγην ηνπ ηαμηδηνχ. 

 

 

 

 

Αζήλα,    8/10/2010 

 

 

 

 


