
ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«Προωθηηικό Πρόγραμμα ζηο Twitter ζηο λογαριαζμό COSMOTEGR  

με δώρο 1 Samsung Galaxy S II» 

 

 

Η αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ 

ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο (Λ. 

Κεθηζίαο 44) δηνξγαλψλεη πξνσζεηηθφ πξφγξακκα απνθιεηζηηθά ζην Twitter (ηζηνζειίδα 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο) κε ηίηιν «Πξνσζεηηθφ Πξφγξακκα ζην Twitter ζην ινγαξηαζκφ 

COSMOTEGR κε δψξν 1 θηλεηφ Samsung Galaxy S II» θαινχκελν εθεμήο, γηα ράξε 

ζπληνκίαο, «Πξφγξακκα»). 

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. 

OΡΟΙ 

1) Η COSMOTE σο εηαηξεία παξνρήο ππεξεζηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο επηζπκεί φπσο 

πξνβεί ζηελ πξνβνιή ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηεο κέζσ πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ. ην 

πιαίζην απηφ θαη κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο ζπζθεπήο Samsung Galaxy S II, δηνξγαλψλεη 

ην «Πξφγξακκα». 

2) Η δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαζνξίδεηαη απφ ηηο 17:00κκ. ζηηο  20/06/2011 έσο 

θαη ηηο 17:00κκ. ζηηο   23/06/2011 (εθεμήο «Γηάξθεηα»).  

3) Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα έρεη θάζε ρξήζηεο πνπ έρεη ινγαξηαζκφ ζην 

Twitter (www.twitter.com), ν νπνίνο έρεη ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ.  

4) Γηα λα ζεσξεζεί θάπνηνο σο ζπκκεηέρσλ ζην Πξφγξακκα (εθεμήο «πκκεηέρσλ») 

ζα πξέπεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο, λα κπεη κε ην ινγαξηαζκφ ηνπ ζην Twitter, να 

γίνει follower του επίσημου ινγαξηαζκνχ twitter ηεο COSMOTE, ην COSMOTEGR, και στη 

ζπλέρεηα λα θάλεη tweet ιέγνληαο γηα πνην ιφγν επηζπκεί ην Samsung Galaxy S II. Γηα λα είλαη 

έγθπξε ε ζπκκεηνρή ηνπ ζα πξέπεη πάληα λα ρξεζηκνπνηεί ην hashtag #cosmotewin. Γελ 

ππάξρεη ρξέσζε ζηελ θίλεζε απηή, ελψ ην tweet δελ ζα πξέπεη λα πεξηέρεη πβξηζηηθά ζρφιηα. 

Κάζε tweet ζπκκεηέρεη κε κία ζπκκεηνρή ζην Πξφγξακκα. Κάζε πκκεηέρσλ κπνξεί λα θάλεη 

κέρξη πέληε tweet, θαηά ζπλέπεηα κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζηελ Κιήξσζε κε πέληε 

ζπκκεηνρέο θαη’ αλψηαην φξην.  

5) Κάζε πκκεηέρσλ ζην Πξφγξακκα ζπκκεηέρεη ζηελ ειεθηξνληθή θιήξσζε πνπ 

αλαθέξεηαη θαησηέξσ (εθεμήο «Κιήξσζε») γηα ηελ αλάδεημε ηνπ ληθεηή ζηνλ νπνίν ζα 

δηαηεζεί ην δψξν πνπ αλαθέξεηαη θαησηέξσ.  

6) ηηο  24/06/2011, ψξα 12:00κκ,  ζηα γξαθεία ηεο COSMOTE (Λ. Κεθηζίαο 44), 

Κηίξην Γ’, φξνθνο 7νο, ζα δηεμαρζεί ε ειεθηξνληθή θιήξσζε, ζηελ νπνία θάζε tweet ζα 

αληηζηνηρεί ζε έλαλ αξηζκφ. Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν είλαη αδχλαηε ε δηεμαγσγή ηεο 

πξναλαθεξζείζαο ειεθηξνληθήο θιήξσζεο θαηά ηελ πξναλαθεξφκελε εκέξα, ε COSMOTE 

δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αιιάμεη ηελ εκέξα απηήο κε πξνεγνχκελε πξν είθνζη ηεζζάξσλ 



σξψλ αλαθνίλσζή ηεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο. Η Κιήξσζε ζα δηεμαρζεί κε ηε ρξήζε 

ειεθηξνληθψλ κέζσλ, ηα νπνία εμαζθαιίδνπλ ην ηπραίν ηεο επηινγήο θαη ηελ αδπλακία 

παξέκβαζεο ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα θαηά ηε δηαδηθαζία αλάδεημεο ησλ ληθεηψλ.  

7) ηελ θιήξσζε ζα αλαθεξπρηνχλ έλαο (1) ληθεηήο θαη ηξεηο (3) επηιαρφληεο.  

8) ΓΩΡΑ: Η COSMOTE έρεη πξνγξακκαηίζεη λα δηαζέζεη ζην ληθεηή ηεο Κιήξσζεο 

έλα θηλεηφ Samsung Galaxy S II, ην νπνίν ζα παξαιάβεη απφ ηα θεληξηθά γξαθεία ηεο 

εηαηξείαο ζην Μαξνχζη (Λ. Κεθηζίαο 44), ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 

3783/2009.  

9) Με ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε ηνπ ληθεηή γηα ηνλ ηξφπν παξάδνζεο ηνπ Γψξνπ, εληφο 

πέληε (5) εκεξψλ απφ ηε δηελέξγεηα ηεο Κιήξσζεο ε COSMOTE ζα επηθνηλσλήζεη καδί ηνπ 

κε πξνζσπηθφ κήλπκα ζην ινγαξηαζκφ ηνπ ζην Twitter, κέζσ ηνπ νπνίνπ ζπκκεηείρε ζην 

Πξφγξακκα. Ο ληθεηήο ζα πξέπεη εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ λα απαληήζεη ζην ινγαξηαζκφ ηεο 

COSMOTE ζην Twitter ζην πξνζσπηθφ απηφ κήλπκα. Καηά ηελ επηθνηλσλία ζα δεηεζνχλ απφ 

ην ληθεηή ηα ζηνηρεία ηνπ (νλνκαηεπψλπκν, δηεχζπλζε, αξηζκφο ηαπηφηεηαο, αξηζκφο θηλεηνχ 

ηειεθψλνπ) κε ζθνπφ ηελ εμαθξίβσζε ηεο ηαπηνπξνζσπίαο ηνπ θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ 

Γψξνπ. ηε ζπλέρεηα ε COSMOTE ζα επηθνηλσλήζεη ηειεθσληθά κε ην ληθεηή εληφο ηξηψλ (3) 

εκεξψλ γηα λα ηνλ ελεκεξψζεη γηα ηελ εκέξα θαη ψξα παξάδνζεο ηνπ Γψξνπ.  

10) ε πεξίπησζε πνπ ν ληθεηήο δελ απαληήζεη εληφο ηνπ σο άλσ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο ή ε COSMOTE δελ κπνξέζεη λα επηθνηλσλήζεη ηειεθσληθά καδί ηνπ εληφο ηξηψλ 

(3) εκεξψλ απφ ηελ απάληεζή ηνπ, ζα αλαθεξχζζεηαη ληθεηήο ν πξψηνο επηιαρφληαο. Δάλ ν 

ρξήζηεο ηνπ ινγαξηαζκνχ Twitter πνπ έρεη δεισζεί είλαη αλήιηθνο, ην Γψξν ην δηθαηνχηαη ν 

πξψηνο επηιαρφληαο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ κε ην παξφλ αλαιακβαλνκέλσλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο COSMOTE θαη ηελ παξάδνζε ηνπ Γψξνπ, ηα σο άλσ ζηνηρεία ζα 

θαηαζηξέθνληαη. Η COSMOTE θαηά ηελ επηθνηλσλία κε ην ληθεηή κπνξεί λα δεηά 

νπνηαδήπνηε επηπιένλ ζηνηρεία θξίλεη απαξαίηεηα γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ. 

ε πεξίπησζε πνπ ν ληθεηήο δειψζεη φηη δελ επηζπκεί λα παξαιάβεη ην δψξν ηνπ, ε 

COSMOTE ζα πξνρσξήζεη ζηελ ελεκέξσζε ηνπ πξψηνπ επηιαρφληα ληθεηή.  

Ο ληθεηήο, θαηά ηελ παξαιαβή ηνπ Γψξνπ, ππνρξενχηαη λα ζπκπιεξψζεη θαη 

ππνγξάςεη ηελ Γήισζε Απνδνρήο Γψξνπ, πξνζθνκίδνληαο θαη επηδεηθλχνληαο ηελ ηαπηφηεηα 

ή ην δηαβαηήξηφ ηνπ, ελ ηζρχεη, αιιηψο ράλεη ην δηθαίσκα ζην Γψξν πνπ θέξδηζε. 

11) Ο ληθεηήο, ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην αθφκα θαη απηφ ηεο παξάδνζεο ηνπ δψξνπ, 

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 19 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 ή άιινπ αληίζηνηρνπ εγγξάθνπ 

ζχκθσλα κε ην λ. 3783/2009, θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ Γψξνπ. 

(ε) Λφγσ αληθαλφηεηαο δηθαηνπξαμίαο ηνπ πκκεηέρνληα.  



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

απνδνρήο δψξνπ. 

12) Η COSMOTE, ζε πεξίπησζε πνπ ζην πξφζσπν ηνπ ληθεηή 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 ηνπ 

Γψξνπ. 

13) Σν Γψξν είλαη πξνζσπηθφ θαη δελ κεηαβηβάδεηαη, δελ αληαιιάζζεηαη νχηε δχλαηαη 

λα δεηεζεί ε αληηθαηάζηαζή ηνπ κε άιιν ή ε εμαξγχξσζή ηνπ ζε ρξήκα ζε νπνηαδήπνηε ηηκή. 

Γηα θάζε πξαγκαηηθφ ή λνκηθφ ειάηησκα ηνπ Γψξνπ ν ληθεηήο ζα πξέπεη λα απεπζχλεηαη ζηελ 

θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία. 

14) Η COSMOTE δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζεη ην Γψξν, θαζψο θαη ηνλ 

ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ Γψξσλ, κε αληίζηνηρε ηξνπνπνίεζε θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ ηειηθψλ 

ληθεηψλ. 

15) Μεηά ηελ εθπλνή ηεο Γηάξθεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ηεο δηαλνκήο ηνπ Γψξνπ 

θαηά ηα πξναλαθεξφκελα, θάζε ππνρξέσζε ηεο COSMOTE παχεη λα πθίζηαηαη. Η 

COSMOTE δελ ζα ππέρεη νχηε ζα αλαιάβεη νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε έλαληη ησλ 

πκκεηερφλησλ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ, γηα ιφγνπο πνπ δελ νθείινληαη ζε 

ππαηηηφηεηα ηεο COSMOTE, δελ δηαηεζεί ην Γψξν, ε COSMOTE δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα 

πξνβεί είηε ζηε καηαίσζε ηεο δηάζεζεο ηνπ ή ζηελ δηάζεζε ηνπ κε νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία 

(π.ρ. θιήξσζε) ή θαη ειεχζεξα, θαηά ηελ απφιπηε δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα. 

16) Οη παξφληεο Αλαιπηηθνί Όξνη, θαηά ηελ Γηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ζα είλαη 

αλαξηεκέλνη ζην Site ηεο COSMOTE www.cosmote.gr 

17) Η COSMOTE δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζεη ηνπο παξφληεο Αλαιπηηθνχο 

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

ηζρχεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο ζην Site ηεο COSMOTE www.cosmote.gr 

18) Η COSMOTE δελ αλαιακβάλεη νπνηαδήπνηε επζχλε αλαθνξηθά κε νπνηαδήπνηε 

ηέηνηα κεηαβνιή. 

19) Σν πξνζσπηθφ ησλ εηαηξεηψλ «COSMOTE Κηλεηέο Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ.», 

«ΑΝΔΜΟΝΔ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ», «ΓΔΡΜΑΝΟ ΑΒΔΔ», νη ζχδπγνη θαζψο θαη νη ζπγγελείο ησλ 

αλσηέξσ κέρξη θαη πξψηνπ βαζκνχ εμ αίκαηνο δελ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην 

Γηαγσληζκφ. 

20) Καηά ην ζηάδην ηεο επηβεβαίσζεο ηνπ ληθεηή, ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ζα ηεξνχληαη 

κέρξη ηελ παξάδνζε ηνπ Γψξνπ θαηά ηα αλσηέξσ. Μεηά δε ηελ παξάδνζε ηνπ Γψξνπ, θαηά 

ηα νξηδφκελα ζηνπο παξφληεο Αλαιπηηθνχο Όξνπο, ηα ζρεηηθά ζηνηρεία θαζψο θαη νη 

ινγαξηαζκνί Σwitter ησλ πκκεηερφλησλ ζα θαηαζηξέθνληαη. Η ζπκκεηνρή ζην Πξφγξακκα 

απνηειεί ζαθή εθ κέξνπο ηνπ πκκεηέρνληα δήισζε ζπλαίλεζήο ηνπ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ λ. 

2472/1997 θαη λ. 3471/2006 γηα ηηο αλάγθεο δηεμαγσγήο θαη δεκνζηφηεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, 

θαζψο θαη γηα ζθνπνχο ελεκέξσζεο θαη επηθνηλσλίαο ηνπ ζρεηηθά κε ην Πξφγξακκα. 

21) Οπνηαδήπνηε δηαθνξά ηπρφλ αλαθχςεη ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα θαη ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ζα επηιχεηαη απφ ηξηκειή Δπηηξνπή θξίζεο ηεο COSMOTE πνπ απαξηίδεηαη 

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


απφ: α) έλαλ εθπξφζσπν ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Αληαγσληζκνχ, Ννκηθψλ Τπεξεζηψλ θαη 

Ρπζκηζηηθψλ Θεκάησλ, θαη δχν εθπξνζψπνπο ηεο Τπνδ/λζεο ρέζεσλ κε ΜΜΔ θαη 

Δμσηεξηθήο Δπηθνηλσλίαο ηεο COSMOTE. Η θξίζε ηεο Δπηηξνπήο ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο 

είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνπο πκκεηέρνληεο.  

22) Η ζπκκεηνρή πξνυπνζέηεη θαη ζπλεπάγεηαη ξεηή θαη αλεπηθχιαθηε απνδνρή ηνπ 

ζπλφινπ ησλ παξφλησλ Αλαιπηηθψλ Όξσλ. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


