
ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ  Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

ΜΔ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΜΔΗ ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΔ ΓΙΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

«Μανηινάκηδες και Κερδιζάκηδες» 

 

1. H αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη 

Αηηηθήο, Λ. Κεθηζίαο 44, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ 

επσλπκία ΓΔΡΜΑΝΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΖ 

ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ (εθεμήο «ΓΔΡΜΑΝΟ») πνπ εδξεχεη ζηνλ 

Άγην ηέθαλν Αηηηθήο (23ν ρι. Δ.Ο. Αζελψλ – Λακίαο)  θαη  ηελ αλψλπκε  εηαηξεία 

κε ηελ επσλπκία «PROXIMITY ZZ ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΖ», πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα 

Ακβξ. Φξαληδή 16, TK 117 45, (εθεμήο «PROXIMITY» ή «δηαθεκηζηηθή 

εηαηξεία»), δηνξγαλψλεη πξνσζεηηθή ελέξγεηα κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant 

win) θαη κε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία (δηαγσληζκφο καληηλάδαο) κε ηίηιν « 

Μαληηλάθεδεο θαη Κεξδηζάθεδεο » (εθ’ εμήο «πξνσζεηηθή ελέξγεηα»), ζηα πιαίζηα 

πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηεο,  γηα 

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ζχκθσλα κε ηνπο αθφινπζνπο φξνπο 

ζπκκεηνρήο, πνπ φινη ζπλνκνινγνχληαη νπζηψδεηο, νη νπνίνη είλαη θαηαηεζεηκέλνη 

ζηε πκβνιαηνγξάθν Γεσξγία Κνξνκάληδνπ – Γεκνπνχινπ, Νηθεηαξά 2-4, 

Αζήλα (εθεμήο ε «πκβνιαηνγξάθνο»)  θαη ζα δεκνζηεπζνχλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

COSMOTE (www.cosmote.gr) θαη ηεο ΓΔΡΜΑΝΟ www. germanos.gr (εθ εμήο 

ην «Site») θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 7/07/2011 έσο θαη ηηο 31/08/2011. Κάζε 

ζπκκεηέρσλ ή ηξίηνο δηθαηνχηαη λα ιακβάλεη κε έμνδά ηνπ αθξηβέο αληίγξαθν ησλ 

φξσλ ηνπ παξφληνο, απφ ηελ παξαπάλσ πκβνιαηνγξάθν αιιά θαη λα 

πξνκεζεχεηαη ην ζρεηηθφ έληππν ησλ φξσλ απφ ηα  αλαθεξφκελα ζην Παξάξηεκα 

Γ ησλ παξφλησλ φξσλ θαηαζηήκαηα COSMOTE θαη ΓΔΡΜΑΝΟ, θαζψο θαη λα 

ελεκεξψλεηαη πεξαηηέξσ ζρεηηθά κε ηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα θαηφπηλ 

ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο κε ηελ Proximity ζην ηειέθσλν 210-8253751-3, θαηά 

ηηο εξγάζηκεο εκέξεο απφ Γεπηέξα έσο θαη Παξαζθεπή θαη απφ ηηο 10.00 π.κ. έσο 

ηηο 18.00 κ.κ. θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 07/07/2011 έσο θαη ηηο 31/08/2011.   

 

Ζ COSMOTE επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηψκαηφο ηεο λα ηξνπνπνηεί κνλνκεξψο ηνπο 

παξφληεο φξνπο ή θαη λα παξαηείλεη ηε δηάξθεηα ηεο πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο. H 

ηπρφλ παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο ή ε κεηαβνιή ησλ 

παξφλησλ φξσλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε θαηάζεζε ζηε πκβνιαηνγξάθν θαη 

θαηφπηλ πξνεγνχκελεο αλαθνίλσζεο ζην Site θαη ζα είλαη δεζκεπηηθή γηα θάζε 

http://www.cosmote.gr/


ζπκκεηέρνληα. Ζ COSMOTE  δελ αλαιακβάλεη νπνηαδήπνηε επζχλε αλαθνξηθά 

κε νπνηαδήπνηε ηέηνηα  κεηαβνιή.  

 

2. Ζ πξνσζεηηθή ελέξγεηα κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win)  ζα δηαξθέζεη  

απφ 07/07/2011 έσο θαη ηηο 30/07/2011 ελψ ν δηαγσληζκφο καληηλάδαο απφ 

07/07/2001 έσο θαη 31/08/2011 (εθεμήο ε «Γηάξθεηα»). 

3. Ζ πξνσζεηηθή ελέξγεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί  ζηα αλαθεξφκελα ζην Παξάξηεκα  

Γ ησλ παξφλησλ φξσλ θαηαζηήκαηα COSMOTE θαη ΓΔΡΜΑΝΟ ζηηο αθφινπζεο 

πφιεηο ηεο Κξήηεο: Υαληά, Ζξάθιεην, Αγ. Νηθφιανο, Ηεξάπεηξα, Ρέζπκλν θαη 

εηεία, θαηά ηελ έλαξμε ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ κέρξη ην 

πέξαο ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ.  

  
4. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα έρνπλ θαη’ αξρήλ φινη φζνη 

δηακέλνπλ λφκηκα θαη κφληκα ζηελ Διιάδα, έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο 

ειηθίαο ηνπο θαη είλαη ηθαλνί γηα θάζε δηθαηνπξαμία.  

5. Δμαηξνχληαη νη εξγαδφκελνη ζηηο εηαηξείεο COSMOTE, ΓΔΡΜΑΝΟ θαη 

PROXIMITY, θαζψο θαη ζηηο εηαηξίεο πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ηελ ηειεπηαία γηα ηε 

δηελέξγεηα ηεο πξνσζεηηθήο ελέξγεηα, φινη νη ηδηνθηήηεο θαη εξγαδφκελνη ζε 

θαηαζηήκαηα COSMOTE ή/θαη COSMOTE Corner θαη ζηα θαηαζηήκαηα 

ΓΔΡΜΑΝΟ, ηα νπνία είλαη franchise, αιιά θαη νη ζχδπγνη, θαζψο θαη νη 

ζπγγελείο α ΄ θαη β ΄ βαζκνχ, φισλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ. 

 

6.  ΓΩΡΑ: Α) Σα πξνζθεξφκελα δψξα κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο άκεζεο λίθεο (instant 

win) είλαη ηα εμήο: 13.000 Frisbees, 5.000 βξαρηνιάθηα ζηιηθφλεο κε κελχκαηα 

COSMOTE-ΓΔΡΜΑΝΟ, 6.000 δσξνεπηηαγέο SAMSUNG αμίαο 50€,  10.000 usb 

sticks (4GB),  3.000 usb sticks (8GB),  3.500 δσξνεπηηαγέο αμίαο 10€ γηα αγνξέο 

50€ θαη άλσ, 3.500 δσξνεπηηαγέο αμίαο 20€ γηα αγνξέο 100€ θαη άλσ, 5νν 

πεηζέηεο ζαιάζζεο, 1 Φνπζθσηφ κε εμσιέκβηα κεραλή (ΚΑΦΟ Quicksilver 

340 SportEnduro & Mercury F9.9 M), 5 Καγηάθ Sevylor RIVIERA, 10 mountain 

bikes (Beretta, TRX 100), 10 θηλεηά ηειέθσλα SAMSUNG Galaxy 550. Οη φξνη 

ησλ δσξνεπηηαγψλ ηεο αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα  Γ ησλ παξφλησλ φξσλ.  

 
Β) Γηα ηνπο ληθεηέο ηνπ δηαγσληζκνχ καληηλάδαο ηα δψξα είλαη ηα εμήο: 1νο Νηθεηήο - 

Prepaid Card απφ ηελ Σξάπεδα Κχπξνπ ησλ 3.000€, 2νο Νηθεηήο - Prepaid Card 

απφ ηελ Σξάπεδα Κχπξνπ ησλ 2.000€,3νο Νηθεηήο - Prepaid Card απφ ηελ Σξάπεδα 

Κχπξνπ ησλ1.000€, 4νο - 10νο Νηθεηήο - Prepaid Card απφ ηελ Σξάπεδα Κχπξνπ 

ησλ 500€ ν θαζέλαο. Οη πξνπιεξσκέλεο θάξηεο εθδίδνληαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 



Σξάπεδα Κχπξνπ (εθεμήο «Σξάπεδα»). Οη πξνπιεξσκέλεο θάξηεο δελ είλαη 

πηζησηηθέο θάξηεο, σο εθ ηνχηνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα αγνξψλ κε 

δφζεηο (άηνθεο/έληνθεο). Οη πξνπιεξσκέλεο θάξηεο δηέπνληαη απφ ηνπο εηδηθφηεξνπο 

φξνπο πνπ ζέηεη ε Σξάπεδα, ηδίσο αλαθνξηθά κε ζηνηρεία ηαπηνπνίεζεο ησλ ηπρεξψλ 

ζηα πιαίζηα ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Σξαπεδηθψλ θαη Πηζησηηθψλ 

Θεκάησλ (ΔΣΠΘ) 281/5/17.3.2009 ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο (ΦΔΚ Β’ 

650/9.4.2009), πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ζθνπφ ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, αιιά θαη ηελ 

πξνζηαζία ησλ έλλνκσλ ζπκθεξφλησλ θάζε ζπλαιιαζζνκέλνπ, θαζψο θαη ηε 

δηαζθάιηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ ηνπ. Οη ηπρεξνί ησλ πξνπιεξσκέλσλ 

θαξηψλ νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο φξνπο απηνχο θαη ηδίσο λα παξάζρνπλ 

ζηελ Σξάπεδα ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία ηαπηνπνίεζήο ηνπο καδί κε ηελ αίηεζε 

ελεξγνπνίεζεο ησλ πξνπιεξσκέλσλ θαξηψλ.  

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαγξάθνληαη ηα δψξα κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο άκεζεο 

λίθεο (Instant win) θαη νη αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπο: 

 

ΓΩΡΑ ΣΗΜΖ 

Φνπζθσηφ κε εμσιέκβηα κεραλή 3413.28€ 

Καγηάθ Sevylor RIVIERA 173.65/ ηκρ 

Κηλεηφ ηειέθσλν SAMSUNG Galaxy 550 149€/ ηκρ 

Mountain Bike 159.3€/ ηκρ 

Frisbee 0.30€/ ηκρ 

Βξαρηνιάθη ζηιηθφλεο 0.40€/ηκρ 

Usb Stick (4GB) 11,11€/ ηκρ 

Usb Stick (8GB) 14,30€/ ηκρ 

Πεηζέηa ζαιάζζεο 30€/ ηκρ 

Σν Φνπζθσηφ κε εμσιέκβηα κεραλή παξέρεηαη σο έρεη, ρσξίο θακία ππνρξέσζε 

ηεο COSMOTE λα εμαζθαιίζεη ηπρφλ απαηηνχκελεο άδεηεο ή άιια έγγξαθα γηα 

ηελ λφκηκε θαηνρή θαη θπθινθνξία ηνπ απφ ηνλ δηθαηνχρν. Κάζε ηέηνηα άδεηα ή 

έγγξαθν ζα εθδίδεηαη κε επζχλε θαη έμνδα ηνπ δηθαηνχρνπ ηνπ δψξνπ 

7.  Σα δψξα ηεο πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο επηιέρζεθαλ απφ ηελ COSMOTE  βάζεη 

ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ζπλνδεχνληαη απφ ηελ εγγχεζε ηνπ 

θαηαζθεπαζηή, εάλ θαη εθφζνλ ππάξρεη, θαη νπδεκία επζχλε θέξεη ζρεηηθά κε ηελ 

πνηφηεηα, θαηαιιειφηεηα θαη/ή ηε ρξήζε απηψλ. Ζ COSMOTE θαη ε ΓΔΡΜΑΝΟ 



πεξηνξίδνπλ  ηελ επζχλε ηνπο  ζηε δηάζεζε ησλ δψξσλ πνπ αλαθέξνληαη 

αλσηέξσ απνθιεηζηηθά κέζσ ηεο θαησηέξσ αλαθεξφκελεο δηαδηθαζίαο 

απνζηνιήο ησλ δψξσλ ζηνπο ληθεηέο.  

8.  Οη εηαηξείεο COSMOTE θαη ΓΔΡΜΑΝΟ δελ επζχλνληαη απέλαληη ζηνπο  

ηπρεξνχο ή ηξίηνπο γηα βιάβεο ή νπνηνδήπνηε ηπρφλ πξφβιεκα απφ ηε ιεηηνπξγία 

ή ηε ρξήζε ησλ δψξσλ, νχηε ππνρξενχληαη ζε αληηθαηάζηαζε / επηζθεπή ηνπο ή 

άιιε απνθαηάζηαζε δεκίαο πξνεξρφκελε απφ απηά. Δπίζεο δελ επζχλνληαη 

απέλαληη ζηνπο ληθεηέο ηνπ δηαγσληζκνχ καληηλάδαο γηα νπνηνδήπνηε ηπρφλ 

πξφβιεκα ζρεηηθφ κε ηελ απφθηεζε ησλ Prepaid Cards απφ ηελ Σξάπεδα 

Κχπξνπ ή κε ηελ ρξήζε απηψλ. Ηδίσο δελ θέξνπλ νπνηαδήπνηε επζχλε γηα ηνπο 

φξνπο – πξνυπνζέζεηο πνπ πηζαλφλ δηέπνπλ ηελ απφθηεζε ησλ θαξηψλ απηψλ, 

είηε απφ ην Νφκν απεπζείαο, είηε απφ ηελ Σξάπεδα Κχπξνπ.  

9. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ. Σφζν γηα  ηελ instant win ελέξγεηα φζν θαη γηα ην 

δηαγσληζκφ καληηλάδαο δελ απαηηείηαη αγνξά πξντφληνο, είηε ζπζθεπήο είηε   

παθέηνπ ζχλδεζεο. Κάζε ζπκκεηέρσλ κπνξεί λα ζθαλάξεη έλα κφλν απφ ηα 

δηαλεκφκελα  δίπηπρα έληππα κε κεηαβιεηφ barcode ζηα θαηαζηήκαηα πνπ 

αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα  Γ ησλ παξφλησλ φξσλ, ελψ κπνξεί λα ιάβεη κέξνο  

φζεο θνξέο ζέιεη ζηνλ δηαγσληζκφ καληηλάδαο, κπνξεί φκσο λα θεξδίζεη κηα 

θνξά κφλν.  

9.1 ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΗΝ INSTANT WIN ΔΝΔΡΓΔΙΑ: ρεηηθά κε ηελ 

instant win ελέξγεηα πξνσζεηηθέο νκάδεο κνηξάδνπλ ελεκεξσηηθφ 2πηπρν έληππν κε 

κεηαβιεηφ barcode, ζε ζεκεία θνληά ζηα θαηαζηήκαηα. Σν θνηλφ θαιείηαη λα 

επηζθεθζεί ηα θαηαζηήκαηα κε ην έληππν απηφ, λα ην ζθαλάξεη θαη λα δεη απεπζείαο 

πνην απφ ηα πξναλαθεξφκελα ζηνλ φξν 6.Α δψξα έρεη θεξδίζεη. ε πεξίπησζε ηπρφλ 

ειαηησκάησλ/παξαπνηήζεσλ ηνπ εηδηθνχ εληχπνπ νη COSMOTE, ΓΔΡΜΑΝΟ θαη 

PROXIMITY  δελ έρνπλ επζχλε έλαληη ησλ ζπκκεηερφλησλ.  

9.2 ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΜΑΝΣΙΝΑΓΑ: ρεηηθά κε ην 

δηαγσληζκφ καληηλάδαο ν νπνίνο, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ παξάγξαθν 2 δηαξθεί 

απφ 07/07/2011-31/08/2011, νη πξνσζεηηθέο νκάδεο κνηξάδνπλ θαη κνλφθπιιν 

έληππν απφ 027/07/2011 – 30/07/2011 ην νπνίν δηαζέηεη «θφξκα ζπκπιήξσζεο 

καληηλάδαο». Ζ θφξκα απηή ζα είλαη δηαζέζηκε θαη εληφο ησλ θαηαζηεκάησλ έσο 

31/08/2011. ε απηή ηε θφξκα θάζε ζπκκεηέρσλ κπνξεί λα γξάςεη κία καληηλάδα 

πνπ λα πεξηέρεη ππνρξεσηηθά κηα απφ ηηο αθφινπζεο θξάζεηο «ν θφζκνο καο, εζχ» ή 

«…θαη είζαη κέζα» θαη αθνχ ζπκπιεξψζεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: νλνκαηεπψλπκν, 

θηλεηφ θαη e-mail, ππνγξαθή λα ηε ξίμεη ζηελ εηδηθή θάιπε πνπ έρεη ζηεζεί γηα ηνλ 

ζθνπφ απηφ εληφο ηνπ πιεζηέζηεξνπ θαηαζηήκαηνο. ηηο 2/09/2001 ζα γίλεη 

θαηακέηξεζε ησλ απνθνκκάησλ θαη ζα επηιεγνχλ νη 100 επηθξαηέζηεξεο καληηλάδεο. 



ηελ επηινγή ησλ 100 επηθξαηέζηεξσλ ζα ζπκκεηέρεη έλα άηνκν απφ ηελ 

COSMOTE, ηε ΓΔΡΜΑΝΟ θαη ηελ  PROXIMITY.  Ζ αμηνιφγεζε θαη ηειηθή θαηάηαμε 

θαηά αχμνληα αξηζκφ ησλ 10 θαιχηεξσλ καληηλάδσλ ζα ιάβεη ρψξα ζηηο 6/09/2011, 

ζε μελνδνρείν ηνπ Ζξαθιείνπ πνπ ζα αλαθνηλσζεί ζην θνηλφ θαη επηηξνπή 

απνηεινχκελε απφ ηνπο : α)  Γηψξγν Ξεληάξα, β)  Μαλδαιελάθε Βαζίιεην, γ)  

Αιεμαλδξάθε Δκκαλνπήι, δ) Κνληνγηάλλε Αηθαηεξίλε, ε)  Ρήγα Αγγειηθή, ζη)  

Καξαηδά Παλαγηψηεο, δ)  Υαηδεπεηξή Γεψξγην θαη ε)   Βηησξφ Γεψξγην. Απφ ηηο 

8/09/2011 έσο θαη ηηο 31/09/2011 νη 10 επηθξαηέζηεξεο καληηλάδεο ζα αθνχγνληαη ζε 

ηνπηθνχο ξαδηνθσληθνχο ζηαζκνχο ηεο Κξήηεο, νη νπνίνη ζα αλαθνηλσζνχλ ζην 

θνηλφ, εθφζνλ νη δεκηνπξγνί απηψλ ζπλαηλέζνπλ εγγξάθσο ππνγξάθνληαο  ζρεηηθή 

δήισζε κε ηελ νπνία λα απνδέρνληαη ηα αλσηέξσ ρσξίο ακνηβή. Σα νλφκαηα ησλ 

ληθεηψλ ζα δεκνζηεπζνχλ θαη ζην Site. Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ νη ληθεηέο δελ έρνπλ 

ζπκπιεξψζεη ζσζηά ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπο ή επίδεημεο εθ κέξνπο ηνπο 

ακέιεηαο, αδηαθνξίαο ή αδξάλεηαο ζα επηιεγνχλ θαη 10 αλαπιεξσκαηηθέο καληηλάδεο. 

ηε δήισζε ζπκκεηνρήο ζηε καληηλάδα ζα ππάξρεη δήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληα φηη 

απνηειεί δηθή ηνπ δεκηνπξγία, φηη δελ πξνζβάιιεη ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ηξίηνπ 

θαη ζε αληίζεηε πεξίπησζε είλαη απνθιεηζηηθφο ππεχζπλνο έλαληη ηξίησλ.   

 

10. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ – ΑΚΤΡΩΗ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ: Οπνηαδήπνηε ζπκκεηνρή 

κπνξεί λα αθπξσζεί γηα ηνπο εμήο ιφγνπο:  

(α) ιφγσ θσιχκαηνο ηνπ ζπκκεηέρνληνο βάζεη ησλ φξσλ 4 θαη 5 παξαπάλσ, 

(β) ιφγσ κε εληνπηζκνχ είηε θάπνηνπ ηπρεξνχ ηεο instant win ελέξγεηαο, είηε θάπνηνπ 

ληθεηή ηνπ δηαγσληζκνχ καληηλάδαο θαζηζηψληαο έηζη αδχλαηε ηελ ελεκέξσζή ηνπο ή 

ιφγσ επίδεημεο εθ κέξνπο ηνπο ακέιεηαο, αδηαθνξίαο ή αδξάλεηαο σο πξνο ηελ 

θαηνρχξσζε θαη παξαιαβή ηνπ δψξνπ ηνπο, 

(γ) ιφγσ κε ζπκκφξθσζεο θαη απνδνρήο απφ νπνηνδήπνηε ζπκκεηέρνληα ησλ 

παξφλησλ φξσλ, νη νπνίνη ζεσξνχληαη φινη νπζηψδεηο, 

(δ) ιφγσ πβξηζηηθνχ ή αζεβνχο ή άζεκλνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ππνςήθηαο καληηλάδαο,   

(ε) ιφγσ κε ζπκπιήξσζεο & ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο θφξκαο θαηνρχξσζεο 

κεγάισλ δψξσλ (Παξάξηεκα Α) ή ηεο θφξκαο απνδνρήο δψξνπ ηνπ δηαγσληζκνχ 

καληηλάδαο (Παξάξηεκα Β). 

ηελ πεξίπησζε πνπ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν απνθιεηζηεί ε ζπκκεηνρή θάπνηνπ 

ηπρεξνχ/ληθεηή ζηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα  ράλεη απηφο, απηνκάησο θαη νξηζηηθά, ην 

δηθαίσκα ηνπ, λα ηνπ απνδνζεί ην δψξν θαη νη εηαηξίεο COSMOTE, ΓΔΡΜΑΝΟ  θαη 

PROXIMITY  απαιιάζζνληαη απφ θάζε ζρεηηθή επζχλε θαη δηθαηνχληαη λα πξνβνχλ 

είηε ζηελ αθχξσζε ησλ κε απνδνζέλησλ δψξσλ, είηε ζηελ δηάζεζε ηνπο κε 

νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία ή θαη ειεχζεξα, θαηά ηελ απφιπηε δηαθξηηηθή ηνπο επρέξεηα. 



 
11. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΩΝ ΜΔΓΑΛΩΝ ΓΩΡΩΝ ΣΗ INSTANT WIN 

ΔΝΔΡΓΔΙΑ: Α) Σν θνπζθσηφ κε εμσιέκβηα κεραλή (ΚΑΦΟ Quicksilver 340 

SportEnduro & Mercury F9.9 M) ζα παξαιεθζεί  απφ ηνλ ηπρεξφ απφ ην 

παξάξηεκα ηεο PROXIMITY ζηελ Κξήηε, ελψ ηα 5 Καγηάθ Sevylor RIVIERA, ηα 

10 mountain bikes (Beretta, TRX 100) θαη ηα θηλεηά ηειέθσλα SAMSUNG  ζα 

απνζηαινχλ ζηνπο ηπρεξνχο κε επζχλε ηεο PROXIMITY, ρσξίο ρξέσζε ησλ 

ηπρεξψλ, ε νπνία αλαιακβάλεη λα ελεκεξψζεη ηνπο ηπρεξνχο ζρεηηθά κε ηελ 

απνζηνιή απηή. Γηα ηα πξναλαθεξφκελα δψξα ρξεηάδεηαη λα αθνινπζεζεί ε 

παξαθάησ δηαδηθαζία εληφο ηνπ θαηαζηήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα απνδνζεί ην 

δψξν ζηνλ ηπρεξφ: 

Ο ηπρεξφο ζπκπιεξψλεη ηελ εηδηθή θφξκα  θαηνρχξσζεο κεγάισλ δψξσλ 

(Παξάξηεκα Α) ζην θαηάζηεκα. Ζ ζπκπιεξσκέλε θφξκα απνζηέιιεηαη καδί κε 

ην έληππν πνπ θέξεη ην barcode  θαη ηελ θσηνηππία ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ηπρεξνχ 

κέζσ fax, ζηε δηαθεκηζηηθή εηαηξία. Σν θαηάζηεκα απνδίδεη ζηνλ ληθεηή ην κέξνο 

ηεο θφξκαο θαηνρχξσζεο κεγάισλ δψξσλ κε ηίηιν Απνδεηθηηθφ δψξνπ ηπρεξνχ 

(αθνχ θαη απηφ έρεη ζπκπιεξσζεί).  Ο ηπρεξφο ζα ελεκεξσζεί γηα φιεο ηηο 

ιεπηνκέξεηεο παξαιαβήο ηνπ κεγάινπ δψξνπ πνπ θέξδηζε απφ ηε δηαθεκηζηηθή 

εηαηξία. Β) Γηαδηθαζία Παξαιαβήο Prepaid Cards: Οη Prepaid Cards ζα 

απνζηαινχλ ζηνπο ληθεηέο ηνπ δηαγσληζκνχ καληηλάδαο κε επζχλε ηεο Proximity. 

Οη ηπρεξνί ησλ πξνπιεξσκέλσλ θαξηψλ ελεκεξψλνληαη απφ ηελ Proximity γηα 

ηελ παξαιαβή ηνπο, αθνχ ζπκπιεξψζνπλ πξψηα ηα ζηνηρεία ηνπο (Παξάξηεκα 

Β, Φφξκα Καηνρχξσζεο Μεγάινπ Γψξνπ) ζηε θφξκα θαηνρχξσζεο δψξνπ πνπ 

ζα δψζεη ν αξκφδηνο ππάιιεινο ζην θαηάζηεκα πνπ θέξδηζαλ, ππνγεγξακκέλε 

απφ ηνλ ίδην ηνλ ηπρεξφ θαη ηνλ ππεχζπλν ηνπ θαηαζηήκαηνο. Ζ ζπκπιεξσζείζα 

απφ ηνλ ηπρεξφ θφξκα θαηνρχξσζεο ζα απνζηέιιεηαη απφ ην Καηάζηεκα ζηε 

Proximity καδί κε ηελ θσηνηππία ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ηπρεξνχ. Οη ηπρεξνί ζα 

παξαιάβνπλ ηα δψξα ηνπο θαηφπηλ ζρεηηθήο ζπλελλφεζεο ζηα θαηά ηφπνπο 

γξαθεία ηεο Proximity ή ηαρπδξνκηθφο ή ζε εηδηθή ηειεηή πνπ πηζαλφλ λα 

δηνξγαλσζεί θαη γηα ηελ νπνία ζα έρνπλ ελεκεξσζεί εγθαίξσο. Απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνπιεξσκέλσλ θαξηψλ είλαη ε επίδεημε (α) 

ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ ηπρεξνχ (β) ηνπ εληχπνπ θαη (γ) κε ηελ 

επηθχιαμε ηνπ φξνπ 5.ii αλσηέξσ ηνπ ζπκβνιαίνπ ζχλδεζεο ή ηεο απφδεημεο 

αγνξάο.  

Οη πξνπιεξσκέλεο θάξηεο ζα είλαη απελεξγνπνηεκέλεο θαη επψλπκεο. Οη θάξηεο 

ζα ελεξγνπνηεζνχλ κφλν φηαλ νη θάηνρνη ηνπο επηζηξέςνπλ ζηελ Σξάπεδα 



ππνγεγξακκέλν ην έληππν αίηεζεο πνπ ηηο ζπλνδεχεη, καδί κε αληίγξαθν ηεο 

αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο θαη ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ ηνπο. Απφ ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο 

θάζε θάξηαο ζα αθαηξεζνχλ νη λφκηκεο θξαηήζεηο. Οη θάξηεο δηαζέηνπλ pin γηα λα 

κπνξνχλ νη ηπρεξνί λα πξνρσξήζνπλ θαη ζε αλάιεςε κεηξεηψλ. 

 Ζ έθδνζε ηεο πξνπιεξσκέλεο θάξηαο ζε φλνκα άιινπ εθηφο ηνπ ηπρεξνχ δελ 

επηηξέπεηαη (εμαίξεζε απνηειεί ε πεξίπησζε αλήιηθνπ ληθεηή, φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν). 

Δπίζεο δελ επηηξέπεηαη, νχηε κπνξεί λα επηβαξχλεη ηηο Γηνξγαλψηξηεο Δηαηξείεο 

θαη ηε Proximity, ε νπνηαδήπνηε θαηαβνιή επηπιένλ πνζνχ απφ ηα πξφζσπα 

απηά γηα κεηαθνξά ησλ ρξεκάησλ ζε άιιε απφ ηελ ζπλεξγαδφκελε ηξάπεδα ή γηα 

δαπάλεο ή άιιεο ππεξεζίεο πέξα απφ φζεο πξνβιέπνληαη ζηνπο παξφληεο 

φξνπο.  

H COSMOTE θαη ε Proximity δελ θέξνπλ θακία επζχλε γηα ηπρφλ θαζπζηέξεζε 

ζηελ κεηαθνξά ησλ ρξεκάησλ ζηελ πξνπιεξσκέλε θάξηα, ή γηα ηπρφλ καηαίσζή 

ηεο γηα ιφγνπο πνπ νθείινληαη ζε αλσηέξα βία (π.ρ. πηψρεπζε/ιχζε θαη 

εθθαζάξηζε ηεο ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδαο ή άιιν παξφκνην) ή κε ζπκκφξθσζε 

ηνπ ηπρεξνχ κε ηνπο φξνπο ηεο Σξάπεδαο. Πεξαηηέξσ, ε COSMOTE ή/θαη ε 

Proximity νπδεκία επζχλε θέξνπλ γηα ηπρφλ ηζρχνληα ή κέιινληα λα ηζρχζνπλ 

ηεθκήξηα  γηα ηνλ δηθαηνχρν εθ ηεο θαηνρήο ηεο πξνπιεξσκέλεο θάξηαο. ε 

πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο δελ επηζπκεί -θαηά έγγξαθε δήισζή ηνπ- ή δελ 

κπνξεί λα δηεθδηθήζεη ην  δψξν ηνπ γηα ιφγνπο πνπ έρνπλ αλαθεξζεί 

πξνεγνπκέλσο, ζα ράλεη ην δηθαίσκα πξνο απηφ. ε πεξίπησζε αηηήκαηνο 

θνξεηφηεηαο θαη αθχξσζήο ηνπ, ε ζπκκεηνρή ζεσξείηαη άθπξε θαη ην δψξν 

επηζηξέθεηαη απφ ηνλ ηέσο δηθαηνχρν.  

H COSMOTE θαη ε Proximity νπδεκία επζχλε θέξνπλ, ελδεηθηηθψο θαη φρη 

απνθιεηζηηθψο, γηα ηελ ρξήζε ηεο πξνπιεξσκέλεο θάξηαο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ρξήζεο απφ κε δηθαηνχρν ιφγσ 

θινπήο/απψιεηαο), γηα ηελ απψιεηα ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηεο θάξηαο απφ ηνλ 

δηθαηνχρν ιφγσ κε ζπκκφξθσζεο κε ηνπο φξνπο θαη θαλνληζκνχο ηεο Σξάπεδαο 

θ.ιπ. 

 

12. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ παξαιαβή ησλ κεγάισλ δψξσλ θαη ησλ δψξσλ 

ηνπ δηαγσληζκνχ καληηλάδαο είλαη ε ζπκπιήξσζε ηεο ζρεηηθήο θφξκαο 

θαηνρχξσζεο κεγάισλ δψξσλ (Παξάξηεκα Α) ή ηεο θφξκαο απνδνρήο δψξνπ 

ηνπ δηαγσληζκνχ καληηλάδαο (Παξάξηεκα Β). Οη ηπρεξνί/ληθεηέο  θέξνπλ 



απνθιεηζηηθά ηελ επζχλε γηα ηελ πιήξε θαη νξζή ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπο ζηα σο άλσ εηδηθά έληππα απνδνρήο δψξνπ.  

13. ηηο πεξηπηψζεηο κε εχξεζεο ηνπ ηπρεξνχ/ληθεηή ή άξλεζεο απηνχ λα παξαιάβεη 

ην δψξν ηνπ ή επίδεημεο εθ κέξνπο ηνπ ακέιεηαο, αδηαθνξίαο ή αδξάλεηαο, φζνλ 

αθνξά ζηελ θαηνρχξσζε θαη παξαιαβή ηνπ δψξνπ ράλεη απηφο, απηνκάησο θαη 

νξηζηηθά κεηά ηελ31/08/2011 (γηα ηνπο ηπρεξνχο ηεο instant win ελέξγεηαο) θαη 

30/09/2011 (γηα ηνπο ληθεηέο ηνπ δηαγσληζκνχ καληηλάδαο), ην δηθαίσκα ηνπ λα 

ηνπ απνδνζεί ην δψξν. Δηδηθά γηα ηνπο ληθεηέο ηνπ δηαγσληζκνχ καληηλάδαο πνπ 

εθπίπηνπλ ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπο ζην δψξν κεηά ηελ 30/09/2011, ζηε ζέζε ηνπο 

ζα θαιείηαη ν πξψηνο ζηε ζεηξά αλαπιεξσκαηηθφο θαη νχησ θαζ’ εμήο κέρξη λα 

δηαλεκεζνχλ φια ηα δψξα.  Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία δηαλνκήο ησλ δψξσλ γηα 

ηνπο ληθεηέο ηνπ δηαγσληζκνχ καληηλάδαο είλαη ε 30/10/2011. Δάλ κεηά ηελ 

εκεξνκελία απηή παξακέλνπλ αθφκα αδηάζεηα δψξα ιφγσ κε εχξεζεο ησλ 

αλαπιεξσκαηηθψλ ληθεηψλ θιπ. ράλεη θαη ν αλαπιεξσκαηηθφο, απηνκάησο θαη 

νξηζηηθά, ην δηθαίσκα ηνπ, λα ηνπ απνδνζεί ην δψξν θαη νη εηαηξίεο COSMOTE, 

ΓΔΡΜΑΝΟ  θαη PROXIMITY  απαιιάζζνληαη απφ θάζε ζρεηηθή επζχλε θαη 

δηθαηνχληαη λα πξνβνχλ είηε ζηελ αθχξσζε ησλ κε απνδνζέλησλ δψξσλ, είηε 

ζηελ δηάζεζε ηνπο κε νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία ή θαη ειεχζεξα, θαηά ηελ απφιπηε 

δηαθξηηηθή ηνπο επρέξεηα. 

14. Ζ απνδνρή ησλ δψξσλ θαη ε παξνρή ησλ ζηνηρείσλ ηνπο απφ ηνπο 

ηπρεξνχο/ληθεηέο δηα ηεο δήισζεο απνδνρήο δψξνπ πνπ ζα ζπκπιεξψλνπλ θαη 

ππνγξάθνπλ ζπλεπάγεηαη φηη ζπλαηλνχλ θαη εθρσξνχλ ηα αλαγθαία δηθαηψκαηα, 

αηειψο, πξνο  ηελ COSMOTE  πξνθεηκέλνπ λα ηα δεκνζηεχζεη γηα 

δηαθεκηζηηθνχο ζθνπνχο φπσο π.ρ. λα αλαθνηλψζεη θαηάινγν ησλ ληθεηψλ/ 

ηπρεξψλ, θαζψο θαη θσηνγξαθίεο ηνπο/νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ ζηα κέζα καδηθήο 

ελεκέξσζεο, θηικο θαη βίληεν κε ηνπο ληθεηέο/ηπρεξνχο θαη νπνηνδήπνηε άιιν 

εηδεζενγξαθηθφ ζηνηρείν ζρεηηθά κε ηελ απνλνκή ησλ δψξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ 

θιπ.  

15. Σα δψξα είλαη πξνζσπηθά, δελ κεηαβηβάδνληαη θαη δελ αληαιιάζζνληαη κε 

ρξήκαηα ή κε άιια δψξα. 

16. Οη ζπκκεηέρνληεο δελ έρνπλ νχηε απνθηνχλ θαλέλα απνιχησο δηθαίσκα πάλσ 

ζηα ζήκαηα, νλφκαηα, ελδείμεηο, εκβιήκαηα θαη ινηπά δηαθξηηηθά ησλ εηαηξηψλ 

COSMOTE,  ΓΔΡΜΑΝΟ θαη ηεο Γηαθεκηζηηθήο. 

17.  Ζ COSMOTE  δηαηεξεί  ην δηθαίσκα, κνλνκεξψο, ρσξίο πξνεηδνπνίεζε θαη θαηά 

ηελ θξίζε ηεο, λα ηξνπνπνηήζεη, αλαθαιέζεη, παξαηείλεη ή κεηψζεη ηε δηάξθεηα ηεο 

παξνχζαο πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο, λα αιιάμεη ηα πξνζθεξφκελα δψξα, θαζψο 

θαη λα κεηαβάιιεη ηνπο φξνπο θαη ηηο εκεξνκελίεο ζπκκεηνρήο ή /θαη λα καηαηψζεη 



ηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα, αλαθνηλψλνληαο ην γεγνλφο  ζην Site. ηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο ε COSMOTE νπδεκία επζχλε θέξεη έλαληη ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ή/θαη νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ. ε πεξίπησζε  πνπ ελδερνκέλσο 

 καηαησζεί  ε ελ ιφγσ πξνσζεηηθή ελέξγεηα , νη ζπκκεηέρνληεο δελ απνθηνχλ 

νπνηνδήπνηε δηθαίσκα θαηά ησλ εηαηξηψλ COSMOTE, ΓΔΡΜΑΝΟ θαη  

PROXIMITY, νχηε λνκηκνπνηνχληαη ή δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ ηελ  ζπλέρηζε ηεο  

πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο / δηαγσληζκνχ ή  νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε. 

18. Με ηε ζπκκεηνρή ηνπ  ζηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα θάζε ζπκκεηέρσλ ζπλαηλεί ξεηά 

θαη αλεπηθχιαθηα φπσο ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνληαη θαηά ηελ 

ζπκπιήξσζε ηνπ εηδηθνχ θνππνληνχ ζπκκεηνρήο ζηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ  ηελ COSMOTE  απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηνλ ζθνπφ ηεο 

δηελέξγεηαο ηεο ελέξγεηαο. Ακέζσο κεηά ηελ δηεμαγσγή ηεο  ελέξγεηαο  θαη ηελ 

παξάδνζε ησλ δψξσλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηνπο παξφληεο Αλαιπηηθνχο Όξνπο, 

ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ζα θαηαζηξέθνληαη. ε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή ν θάζε 

ζπκκεηέρσλ δηαηεξεί ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ θαη 

ελεκέξσζεο, ή θαη αληίξξεζεο ζηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

βάζεη ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 2472/97 γηα ηελ πξνζηαζία πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ, επηθνηλσλψληαο κε ηελ COSMOTE ζην ηει. 800-11-40000.  

Ζ θαηά ηα αλσηέξσ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ πξνυπνζέηεη αλεπηθχιαθηε 

απνδνρή ηνπ ζπλφινπ ησλ εδψ πξνβιεπφκελσλ φξσλ, ησλ νπνίσλ νη 

ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ιάβεη γλψζε. Οη παξφληεο φξνη δηέπνληαη απφ ην ειιεληθφ 

δίθαην θαη νηαδήπνηε ηπρφλ δηαθνξά ζρεηηθά κε ην δηαγσληζκφ ζα επηιχεηαη απφ 

ηα θαζ' χιε αξκφδηα δηθαζηήξηα ησλ Αζελψλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 



 

ΦΟΡΜΑ ΚΑΣΟΥΤΡΩΗ ΜΔΓΑΛΩΝ ΓΩΡΩΝ 
 
Καηφπηλ ληθεηήξηαο ζπκκεηνρήο κνπ ζηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα 
«ΜΑΝΤΙΝΑΚΗΔΕΣ - ΚΕΡΔΙΣΑΚΗΔΕΣ» (instant win), δειψλσ φηη 
απνδέρνκαη ην δψξν πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 
ηεο πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο, ησλ νπνίσλ έρσ ιάβεη γλψζε θαη ηνπο νπνίνπο 
απνδέρνκαη αλεπηθχιαρηα ζην ζχλνιφ ηνπο. 

Όλνκα  Δπψλπκν  

Σειέθσλν  Γηεχζπλζε  

Πφιε  ΣΚ  

Ζκεξνκελία 
Γέλλεζεο 

 
Αξηζκφο 
Γειηίνπ 
Σαπηφηεηαο 

 

Ζκεξνκελία  Τπνγξαθή  

Γψξν 1* 
Έλα Φνπζθσηφ κε εμσιέκβηα κεραλή (ΚΑΦΟ Quicksilver 

340 SportEnduro & Mercury F9.9 M) □ 

Γψξν 2* Καγηάθ Sevylor RIVIERA □ 

Γψξν 3* Mountain bike (Beretta, TRX 100) □ 

Γψξν 4* Kηλεηφ Samsung Galaxy 550 □ 

 
πκπιεξψλεηαη απφ ηνλ πσιεηή θαη ηεξείηαη ζην θαηάζηεκα.  

 Βάιηε Υ ζην θεξδηζκέλν δψξν. 

 
(ληθεηήο 14-18 εηψλ) 
Τπνγξαθή γνλέσλ/ θεδεκφλα.  
………………………………………………….. 
Μεηά ηα ζσμπλήρωζή ηης από ηον πωληηή ηοσ καηαζηήμαηος η θόρμα 
αποζηέλλεηαι άμεζα ζηη Proximity μέζω fax ζηον αριθμό: 210 82 53 753 μαζί με ηη 
θωηοησπία ηης ηασηόηηηάς ηοσ νικηηή. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- 

 
 

 
προωθητική ενέργεια «ΜΑΝΤΙΝΑΚΗΔΕΣ - ΚΕΡΔΙΣΑΚΗΔΕΣ» (instant win) 

 
 

ΑΠΟΓΔΙΚΣΙΚΟ ΓΩΡΟΤ  ΣΤΥΔΡΟΤ 



Ζκεξνκελία  

Γψξν 1* 
Έλα Φνπζθσηφ κε εμσιέκβηα κεραλή (ΚΑΦΟ Quicksilver 

340 SportEnduro & Mercury F9.9 M) □ 

Γψξν 2* Καγηάθ Sevylor RIVIERA □ 

Γψξν 3* Mountain bike (Beretta, TRX 100) □ 

Γψξν 4* Kηλεηφ Samsung Galaxy 550 □ 

Τπεχζπλνο 
θαηαζηήκαηνο 

 

θξαγίδα 
θαηαζηήκαηνο 

 

 
πκπιεξψλεηαη απφ ην θαηάζηεκα θαη ην θξαηάεη ν θαηαλαισηήο. 
* Βάιηε Υ ζην θεξδηζκέλν δψξν. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β 



 

 
ΦΟΡΜΑ ΑΠΟΓΟΥΗ ΓΩΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΑΝΣΙΝΑΓΑ 

 
Καηφπηλ ληθεηήξηαο ζπκκεηνρήο κνπ ζηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα «Μαληηλάθεδεο θαη 
Κεξδηζάθεδεο» (διαγωνιζμός καλύηερης μανηινάδας) δειψλσ φηη απνδέρνκαη ην 
παξαθάησ δψξν, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο, ησλ νπνίσλ 
έρσ ιάβεη γλψζε θαη ηνπο νπνίνπο απνδέρνκαη αλεπηθχιαρηα ζην ζχλνιφ ηνπο. 
 

Όλνκα  Δπψλπκν  

Σειέθσλν  Γηεχζπλζε  

Πφιε  ΣΚ  

Ζκεξνκελία Γέλλεζεο  
Αξηζκφο 
Γειηίνπ 
Σαπηφηεηαο 

 

Γψξν 1* Πξνπιεξσκέλε θάξηα αμίαο 3.000€ □ 

Γψξν 2* Πξνπιεξσκέλε θάξηα αμίαο 2.000€ □ 

Γψξν 3* Πξνπιεξσκέλε θάξηα αμίαο 1.000€ □ 

Γψξν 4* Πξνπιεξσκέλε θάξηα αμίαο 500€ □ 

Ζκεξνκελία 
θαηνρχξσζεο/παξαιαβήο 
δψξνπ πξνσζεηηθήο 
ελέξγεηαο 

 Τπνγξαθή  

 

πκπιεξψλεηαη απφ ην ληθεηή θαη ηεξείηαη ζηελ PROXIMITY. 

 

 

Όξνη ζπκκεηνρήο ζην www.germanos.gr θαη ζην www.cosmote.gr  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ 

ΟΡΟΙ ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΩΝ 

1. Οη δσξνεπηηαγέο αληαιιάζζνληαη κε είδε ίζεο αμίαο, απνθιεηζηηθά θαη 

κφλν ζε θαηαζηήκαηα ζηελ Κξήηε. 

2. Σν θαηάζηεκα πξνζθφκηζεο ηεο δσξνεπηηαγήο κπνξεί λα είλαη είηε 

απηφ πνπ θεξδήζεθε ε δσξνεπηηαγή, είηε νπνηνδήπνηε άιιν 

θαηάζηεκα ηεο Κξήηεο. 

3. Οη δσξνεπηηαγέ δελ κπνξνχλ ζε θακία πεξίπησζε λα εμαξγπξσζνχλ 

κε κεηξεηά, αιιά κφλν λα αληαιιαρζνχλ κε είδε ίζεο αμίαο. 

4. Οη δσξνεπηηαγέο πξέπεη λα θπιάζζνληαη φπσο ηα κεηξεηά ρξήκαηα, 

θαζψο ζε πεξίπησζε απψιεηαο ή θινπήο ε δσξνεπηηαγή δελ 

αληηθαζηζηάηαη, νχηε αθπξψλεηαη. Σα θαηαζηήκαηα θαη ε εηαηξεία δελ 

επζχλνληαη ζε πεξίπησζε απψιεηαο ή θινπήο δσξνεπηηαγήο. 

5. Σν θνξνινγηθφ ζηνηρείν πνπ ζα ζπλνδεχεη ην αγνξαδφκελν είδνο κε ην 

νπνίν αληαιιάζζεηαη ε δσξνεπηηαγή, ζα αλαθέξεη κεδεληθή πιεξσηέα 

αμία εθφζνλ ε αμία ηνπ εκπνξεχκαηνο είλαη ίζε κε ηελ αμία  ηεο 

δσξνεπηηαγήο ή ηε δηαθνξά εθφζνλ ε αμία ηνπ εκπνξεχκαηνο ζα είλαη 

κεγαιχηεξε. Ζ δηαθνξά απηή εμνθιείηαη απφ ηνλ θνκηζηή ηεο 

δσξνεπηηαγήο (πειάηε). 

6. Ζ αληαιιαγή ησλ δσξνεπηηαγψλ κπνξεί λα γίλεη ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 

30/08/2011. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ 

A/A 
ΟΝΟΜΑΙΑ 

ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ 
ΣΗΛΔΦΩΝΟ  ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

1 ΖΡΑΚΛΔΗΟ  2810342359 Καινθαηξηλνχ 50  

2 ΑΡΚΑΛΟΥΩΡΗ 2891023733 Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 69  

3 ΜΟΗΡΔ  2892022227 25εο Μαξηίνπ 157  

4 ΑΛΗΚΑΡΝΑΟ 2810228042 Λεσθ. Ηθάξνπ 56  

5 
ΖΡΑΚΛΔΗΟ (2) ΚΡΖΣΖ(πι. 

Κνξλάξνπ) 
2810224014 Δβαλο 45 

6 ΣΤΜΠΑΚΗ 2892053412 
Λ.Κφθθηλνπ Πχξγνπ 46Β 

(Κ.Λ.Σπκπαθίνπ) 

7 Λ.ΚΝΩΟΤ 2810325700 Λεσθ.Κλσζζνχ 210 

8 ΚΑΣΔΛΗ ΠΔΓΗΑΓΟ  2891031067 Λ.Ζξαθιείνπ Καζηέιιη Πεδηάδνο 

9 ΓΑΕΗ 2810824580 Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 194 

10 ΜΑΛΛΗΑ  2897034008 
Ζξαθιείνπ-Αγ. Νηθνιάνπ (Δι. 

Βεληδέινπ 83)  

11 ΥΔΡΟΝΖΟ ΚΡΖΣΖ  2897025554   Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ  12 

12 ΑΡΥΑΝΔ 2810 752410  
 Ζξψσλ Πνιπηερλείνπ- Αξράλεο 

Ζξαθιείνπ  

13 COSHOP ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 6977277010 ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ 67-69 

14 CORNER ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 2810301100      Λ. ΚΝΩΟΤ 17   

15 ΗΔΡΑΠΔΣΡΑ 2842080591 Πι. Δι. Βεληδέινπ  

16 
ΑΓΗΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 

(ΚΡΖΣΖ)  
2841023717 

Πι. Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 8 & 
νθνθιή Βεληδέινπ 2 

17 ΖΣΔΗΑ 2843029280 Δι. Βεληδέινπ 32  

18 ΡΔΘΤΜΝΟ 2831025267 Δζλ.Αληηζηάζεσο 19 

19 ΡΔΘΤΜΝΟ (2) 2831058700 Μ. Πνξηάιηνπ 8  

20 ΠΔΡΑΜΑ ΡΔΘΤΜΝΟΤ 2834023030 
Πέξακα -Γεξνπνηάκνπ 

Ρεζχκλνπ 

21 ΚΗΑΜΟ ΥΑΝΗΩΝ  2822083396 Οκνγελψλ Ακεξηθήο -Καζηέιιη  

22 ΟΤΓΑ 2821081549 Δζλάξρνπ Βεληδέινπ 18 

23 ΥΑΝΗΑ 3 2821090908 Κηζζάκνπ 122 & Μνλήο Γσληάο  

24 ΚΟΤΝΟΤΠΗΓΗΑΝΑ  2821069717 
Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ (Γήκνο 

Αθξσηεξίνπ)  

25 COSHOP ΥΑΝΗΩΝ 6974970000 ΚΑΛΗΓΖ 23 

26 CORNER2 ΥΑΝΗΩΝ 2821097373 ΕΤΜΒΡΑΚΑΚΖΓΩΝ 9   

27 CORNER1 ΥΑΝΗΩΝ 2821020281 Ν. ΠΛΑΣΖΡΑ 29 

28 ΥΑΝΗΑ   2821092212 Υαηδεκηράιε Γηάλλαξε 7  

29 ΥΑΝΗΑ (2) 2821083073 Κπδσλίαο 53  

30 ΚΑΛΤΒΔ  2825031292 
Ο.Σ 158 ΘΔΖ ΑΓΗΟ 
ΑΝΣΩΝΗΟ -ΚΑΛΤΒΔ 

ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΤ  



 


