
Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΔ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία 

ΚΟΡΠΚΟΜ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΔΣΑΙΡΙΑ 

ΠΔΡΙΟΡΙΜΔΝΗ ΔΤΘΤΝΗ παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο πειάηεο ηνπ Γηθηχνπ 

Καηαζηεκάησλ COSMOTE (ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ θαηαζηεκάησλ COSMOTE θαη 

COSMOTE CORNER) λα πσιήζνπλ στην ΚΟΡΠΚΟΜ ηελ κεηαρεηξηζκέλε ζπζθεπή 

ηνπο θηλεηήο ηειεθσλίαο (εθ’ εμήο θαινχκελε σο ην «θηλεηφ» ή ε «ζπζθεπή»), 

εηζπξάηηνληαο ηελ αμία ηεο επί ηφπνπ, κε ηελ αγνξά νπνηνπδήπνηε πξντφληνο ίζεο 

ηνπιάρηζηνλ αμίαο απφ ηα ελ ιφγσ θαηαζηήκαηα θαη κε ηνπο παξαθάησ φξνπο: 
 

Όροι προγράμματος επιστρουής και ανακύκλωσης κινητών 

 
Κάζε θάηνρνο ζπζθεπήο θηλεηήο ηειεθσλίαο, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηζθεθηεί έλα 

θαηάζηεκα COSMOTE θαη λα ελεκεξσζεί γηα ηελ αμία ηεο ζπζθεπήο ηνπ, φπσο απηή 

θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ηηκνθαηάινγν ηεο ΚΟΡΠΚΟΜ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε βέβαηα φηη απηή 

είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγεί. Δθ’ φζνλ ν θάηνρνο ηεο ζπζθεπήο επηζπκεί λα 

πσιήζεη ην θηλεηφ ζηελ ηηκή πνπ θαζνξίδεη ε ΚΟΡΠΚΟΜ, παξαδίδεη ηελ ζπζθεπή ηνπ ζηνλ 

ππάιιειν ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη παξαιακβάλεη έλα θνππφλη αγνξάο πξντφληνο (εθ’ εμήο 

«θνππφλη») αμίαο ίζεο πξνο ηελ αμία ηεο  πξνο πψιεζε ζπζθεπήο ηνπ, ην νπνίν (θνππφλη) 

δχλαηαη λα εμαξγπξψζεη κφλν απφ ην ζπγθεθξηκέλν θαηάζηεκα COSMOTE θαη κφλν  κε ηελ 

ηαπηφρξνλε αγνξά απφ ην θαηάζηεκα νπνηνπδήπνηε πξντφληνο ίζεο ηνπιάρηζηνλ αμίαο κε ην 

θνππφλη. Σπρφλ ππέξηεξε αμία ηνπ αγνξαδφκελνπ πξντφληνο ζα θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ 

πειάηε. 

 

Σν θνππφλη  ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηελ αγνξά θάπνηνπ 

πξντφληνο. Γελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αγνξά θάπνηαο 

ππεξεζίαο, πρ. γηα αγνξά άπινπ ρξφλνπ ή θάξηαο αλαλέσζεο ρξφλνπ νκηιίαο, 

εμφθιεζε ινγαξηαζκψλ COSMOTE /ΟΣΔ ή ηξίησλ, ηερληθή ππνζηήξημε (service) 

θηλεηνχ θιπ.  Σν θνππφλη δελ κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξνρή 

έθπησζεο επί ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ πειάηε θαη δελ εμαξγπξψλεηαη κε κεηξεηά. 

 

Οη ζπζθεπέο παξαιακβάλνληαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξίαο ΚΟΡΠΚΟΜ, ε νπνία 

θαζνξίδεη ηηο ηηκέο ησλ ζπζθεπψλ. Γηα λα γίλεη δεθηή κία ζπζθεπή, ζα πξέπεη λα 

βξίζθεηαη ζηνλ ηηκνθαηάινγν ηεο ΚΟΡΠΚΟΜ, ην κνληέιν θαη ην IMEI ηεο ζπζθεπήο 

λα είλαη απνδεθηά απφ απηήλ θαη ε αμία ηεο λα είλαη κεγαιχηεξε ή ίζε ησλ 5€.  

Γηα λα νινθιεξσζεί ε πψιεζε  ζα πξέπεη ε ζπζθεπή:  

Α)  λα έρεη κπαηαξία θαη λα αλάβεη θαη λα ζβήλεη ρσξίο πξφβιεκα. 

Β) Να κελ έρεη ζπαζκέλε νζφλε. 

Γ) Να κε ιείπνπλ πιήθηξα απφ ην πιεθηξνιφγηφ ηεο, ή αλ έρεη νζφλε αθήο, λα 

ιεηηνπξγεί ζσζηά ε νζφλε αθήο θαη  λα κε ιείπεη ην θαπάθη ηεο κπαηαξίαο ηνπ 

θηλεηνχ. 

 

Οη ηηκέο ησλ ζπζθεπψλ δχλαηαη λα κεηαβάιινληαη ζπλερψο.  

 

Η εηαηξεία ΚΟΡΠΚΟΜ ζα απνζηέιιεη  ηαρπδξνκηθψο ηηκνιφγην αγνξάο ηεο 

ζπζθεπήο ζηνλ πειάηε, αθνχ ηελ παξαιάβεη απφ ην θαηάζηεκα θαη δηαπηζηψζεη φηη 

πιεξνί ηνπο φξνπο πνπ αλαγξάθνληαη παξαπάλσ. 

 

ε πεξίπησζε πνπ πειάηεο έρεη ππνβάιιεη αίηεζε θνξεηφηεηαο θαη επηζπκεί λα 

αγνξάζεη ζπζθεπή, ε πψιεζε ηνπ θηλεηνχ κπνξεί λα γίλεη κεηά ηελ απνδνρή ηνπ 

αηηήκαηφο ηνπ γηα θνξεηφηεηα.  

 



 

Κάζε πειάηεο κπνξεί λα επηζηξέςεη ηαπηφρξνλα θαη’ αλψηαην φξην κέρξη ηέζζεξηο 

(4) ζπζθεπέο γηα ηελ αγνξά ελφο (1) πξντφληνο. Αλ αγνξάζεη δχν πξντφληα κπνξεί λα 

επηζηξέςεη νθηψ ζπζθεπέο θνθ. 

 

Ο πειάηεο δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα δεηήζεη ηελ επηζηξνθή ηνπ θηλεηνχ 

πνπ πνχιεζε. 

 

Ο πειάηεο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα αθαηξέζεη απφ ην θηλεηφ ηνπ ηηο θάξηεο SIM ή/θαη 

θάξηεο κλήκεο θαη λα δηαγξάςεη ηα πξνζσπηθά ηνπ δεδνκέλα θαη ηα ινηπά ζηνηρεία 

πνπ ήηαλ απνζεθεπκέλα ζε απηφ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην θαηάζηεκα θαη ε εηαηξία 

ΚΟΡΠΚΟΜ δελ  επζχλνληαη  γηα ηελ ηπραία θαηαζηξνθή, απψιεηα ή αιινίσζε 

απηψλ θαη γηα ηελ αζέκηηε επεμεξγαζία ηνπο απφ νπνηνλδήπνηε ηξίην. 

H εηαηξεία COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ θαη ην Γίθηπν 

Καηαζηεκάησλ COSMOTE δελ θέξνπλ θακία επζχλε έλαληη ηνπ πειάηε απφ ηελ 

ζχκβαζε πψιεζεο ηεο ζπζθεπήο ηνπ ζηελ εηαηξία ΚΟΡΠΚΟΜ. 


