
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«Προωθητικό Πρόγραµµα στο Twitter στο λογαριασµό COSMOTEGR  

µε δώρο δύο Nokia N8» 

 

 

Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «COSMOTE»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. 

Κηφισίας 44) διοργανώνει προωθητικό πρόγραµµα αποκλειστικά στο Twitter (ιστοσελίδα 

κοινωνικής δικτύωσης) µε τίτλο «Προωθητικό Πρόγραµµα στο Twitter στο λογαριασµό 

COSMOTEGR µε δώρο δύο Nokia N8» (καλούµενo εφεξής, για χάρη συντοµίας, 

«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. 

OΡΟΙ 

1) Η COSMOTE ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας επιθυµεί όπως 

προβεί στην προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών της µέσω προωθητικών ενεργειών. Στο 

πλαίσιο αυτό διοργανώνει το «Πρόγραµµα». 

2) Η διάρκεια του Προγράµµατος καθορίζεται από τις 4:00µ.µ. στις 15/12/2010 έως 

και τις 4:00µ.µ. στις 17/12/2010 (εφεξής «∆ιάρκεια»).  

3) ∆ικαίωµα συµµετοχής στο Πρόγραµµα έχει κάθε χρήστης που έχει λογαριασµό στο 

Twitter (www.twitter.com), ο οποίος έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.  

4) Για να θεωρηθεί κάποιος ως συµµετέχων στο Πρόγραµµα (εφεξής «Συµµετέχων») 

θα πρέπει κατά τη διάρκεια του Προγράµµατος, να µπει µε το λογαριασµό του στο Twitter, να 

γίνει follower του επίσηµου λογαριασµού twitter της COSMOTE, το COSMOTEGR, και στη 

συνέχεια να κάνει tweet στέλνοντας µια χριστουγεννιάτικη ευχή. Για να είναι έγκυρη η 

συµµετοχή του θα πρέπει πάντα να χρησιµοποιεί το hashtag #cosmotewin. ∆εν υπάρχει 

χρέωση στην κίνηση αυτή, ενώ το tweet δεν θα πρέπει να περιέχει υβριστικά σχόλια. Κάθε 

tweet συµµετέχει µε µία συµµετοχή στο Πρόγραµµα. Κάθε Συµµετέχων µπορεί να κάνει µέχρι 

πέντε tweet, κατά συνέπεια µπορεί να συµµετάσχει στην Κλήρωση µε πέντε συµµετοχές.  

5) Κάθε Συµµετέχων στο Πρόγραµµα συµµετέχει στην ηλεκτρονική κλήρωση που 

αναφέρεται κατωτέρω (εφεξής «Κλήρωση») για την ανάδειξη του νικητή στον οποίο θα 

διατεθεί το δώρο που αναφέρεται κατωτέρω.  

6) Στις 20/12/2010, ώρα 12:00µµ,  στα γραφεία της COSMOTE (Λ. Κηφισίας 44), 

παρουσία της συµβολαιογράφου Αθηνών µε έδρα την Αθήνα κας Χριστίνας Γαλούση, θα 

διεξαχθεί η ηλεκτρονική κλήρωση, στην οποία κάθε tweet θα αντιστοιχεί σε έναν αριθµό. Αν 

για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της προαναφερθείσας ηλεκτρονικής 

κλήρωσης κατά την προαναφερόµενη ηµέρα, η COSMOTE διατηρεί το δικαίωµα να αλλάξει 

την ηµέρα αυτής µε προηγούµενη προ είκοσι τεσσάρων ωρών ανακοίνωσή της στην 

ιστοσελίδα της. Η Κλήρωση θα διεξαχθεί µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων, τα οποία 



εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναµία παρέµβασης του ανθρώπινου 

παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών.  

7) Στην κλήρωση θα ανακηρυχτούν δύο (2) νικητές και τρεις (3) επιλαχόντες.  

8) ∆ΩΡΟ: Η COSMOTE έχει προγραµµατίσει να διαθέσει στους νικητές της 

Κλήρωσης από ένα κινητό τηλέφωνο Nokia N8, τα οποία θα παραλάβουν από τα κεντρικά 

γραφεία της εταιρείας στο Μαρούσι (Λεωφ. Κηφισίας 44).  

9) Με σκοπό την ενηµέρωση των νικητών για τον τρόπο παράδοσης του ∆ώρου, 

εντός πέντε (5) ηµερών από τη διενέργεια της Κλήρωσης η COSMOTE θα επικοινωνήσει µαζί 

τους µε προσωπικό µήνυµα στο λογαριασµό τους στο Twitter, µέσω του οποίου συµµετείχαν 

στο Πρόγραµµα. Οι νικητές θα πρέπει εντός τριών (3) ηµερών να απαντήσουν στο 

λογαριασµό της COSMOTE στο Twitter στο προσωπικό αυτό µήνυµα. Κατά την επικοινωνία 

θα ζητηθούν από τους νικητές τα στοιχεία τους (ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, αριθµός 

ταυτότητας, αριθµός κινητού τηλεφώνου) µε σκοπό την εξακρίβωση της ταυτοπροσωπίας 

τους κατά την παράδοση του ∆ώρου. Στη συνέχεια η COSMOTE θα επικοινωνήσει 

τηλεφωνικά µε τους νικητές εντός τριών (3) ηµερών για να τους ενηµερώσει για την ηµέρα και 

ώρα παράδοσης του ∆ώρου.  

10) Σε περίπτωση που οι νικητές δεν απαντήσουν εντός του ως άνω χρονικού 

διαστήµατος ή η COSMOTE δεν µπορέσει να επικοινωνήσει τηλεφωνικά µαζί τους εντός 

τριών (3) ηµερών από την απάντησή τους, θα ανακηρύσσεται νικητής ο πρώτος επιλαχόντας. 

Εάν ο χρήστης του λογαριασµού Twitter που έχει δηλωθεί είναι ανήλικος, το ∆ώρο το 

δικαιούται ο πρώτος επιλαχόντας. Μετά την ολοκλήρωση των µε το παρόν αναλαµβανοµένων 

υποχρεώσεων της COSMOTE και την παράδοση του ∆ώρου, τα ως άνω στοιχεία θα 

καταστρέφονται. Η COSMOTE κατά την επικοινωνία µε τους νικητές µπορεί να ζητά 

οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία κρίνει απαραίτητα για την πιστοποίηση της ταυτότητάς τους. 

Σε περίπτωση που οι νικητές δηλώσουν ότι δεν επιθυµούν να παραλάβουν το δώρο τους, η 

COSMOTE θα προχωρήσει στην ενηµέρωση του πρώτου επιλαχόντα νικητή.  

Ο νικητής, κατά την παραλαβή του ∆ώρου, υποχρεούται να συµπληρώσει και 

υπογράψει την ∆ήλωση Αποδοχής ∆ώρου, προσκοµίζοντας και επιδεικνύοντας την ταυτότητα 

ή το διαβατήριό του, εν ισχύει, αλλιώς χάνει το δικαίωµα στο ∆ώρο που κέρδισε. 

11) Ο νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόµα και αυτό της παράδοσης του δώρου, 

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 19 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 ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου 

σύµφωνα µε το ν. 3783/2009, κατά την παράδοση του ∆ώρου 

(ε) Λόγω ανικανότητας δικαιοπραξίας του Συµµετέχοντα  

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

αποδοχής δώρου. 



12) Η COSMOTE, σε περίπτωση που στο πρόσωπο του νικητή 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 του 

∆ώρου. 

13) Το ∆ώρο είναι προσωπικό και δεν µεταβιβάζεται, δεν ανταλλάσσεται ούτε δύναται 

να ζητηθεί η αντικατάστασή του µε άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήµα σε οποιαδήποτε τιµή. 

Για κάθε πραγµατικό ή νοµικό ελάττωµα του ∆ώρου ο νικητής θα πρέπει να απευθύνεται στην 

κατασκευάστρια εταιρεία.  

14) Η COSMOTE διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει το ∆ώρο καθώς και τον 

συνολικό αριθµό των ∆ώρων µε αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθµού των τελικών 

νικητών. 

15) Μετά την εκπνοή της ∆ιάρκειας του Προγράµµατος και της διανοµής του ∆ώρου 

κατά τα προαναφερόµενα, κάθε υποχρέωση της COSMOTE παύει να υφίσταται. Η 

COSMOTE δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των 

Συµµετεχόντων. ∆ιευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που, για λόγους που δεν οφείλονται σε 

υπαιτιότητα της COSMOTE, δεν διατεθεί το ∆ώρο, η COSMOTE διατηρεί το δικαίωµα να 

προβεί είτε στη µαταίωση της διάθεσης του ή στην διάθεση του µε οποιαδήποτε διαδικασία 

(π.χ. κλήρωση) ή και ελεύθερα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. 

16) Οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι, κατά την ∆ιάρκεια του Προγράµµατος, θα είναι 

αναρτηµένοι στο Site της COSMOTE www.cosmote.gr 

17) Η COSMOTE διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει τους παρόντες Αναλυτικούς 

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

ισχύει από τη δηµοσίευσή της στο Site της COSMOTE www.cosmote.gr 

18) Η COSMOTE δεν αναλαµβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά µε οποιαδήποτε 

τέτοια µεταβολή. 

19) Το προσωπικό των εταιρειών «COSMOTE Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.», 

«ΑΝΕΜΟΝΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ», «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ», οι σύζυγοι καθώς και οι συγγενείς των 

ανωτέρω µέχρι και πρώτου βαθµού εξ αίµατος δεν έχουν δικαίωµα συµµετοχής στο 

∆ιαγωνισµό. 

20) Κατά το στάδιο της επιβεβαίωσης του νικητή, τα στοιχεία ταυτότητας θα τηρούνται 

µέχρι την παράδοση του ∆ώρου κατά τα ανωτέρω. Μετά δε την παράδοση του ∆ώρου, κατά 

τα οριζόµενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, τα σχετικά στοιχεία καθώς και οι 

λογαριασµοί Τwitter των Συµµετεχόντων θα καταστρέφονται. Η συµµετοχή στο Πρόγραµµα 

αποτελεί σαφή εκ µέρους του Συµµετέχοντα δήλωση συναίνεσής του κατά την έννοια του ν. 

2472/1997 και ν. 3471/2006 για τις ανάγκες διεξαγωγής και δηµοσιότητας του Προγράµµατος, 

καθώς και για σκοπούς ενηµέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά µε το Πρόγραµµα. 

21) Η συµµετοχή προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του 

συνόλου των παρόντων Αναλυτικών Όρων. 


