
ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«Προωθητικό Πρόγραμμα στο Twitter στο λογαριασμό COSMOTEGR  

με τίτλο “COSMOTE-Γαλλικά Και Απεριόριστα”» 

 

 

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 ηίηιν “COSMOTE-Γαιιηθά Καη Απεξηφξηζηα”» ( εθεμήο ην «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 ησλ πξνγξακκάησλ ζπκβνιαίνπ COSMOTE 

ΑΠΔΡΙΟΡΙΣΑ, δηνξγαλψλεη ην «Πξφγξακκα». 

2) Η δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο  θαζνξίδεηαη απφ ηηο 12:00κκ. ζηηο  22/07/2011 έσο 

θαη ηηο 12:00κκ. ζηηο 28/07/2011 (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. Γελ έρνπλ 

δηθαίσκα ζπκκεηνρήο νη ρξήζηεο πνπ έρνπλ θιεηδσκέλνπο ινγαξηαζκνχο.  

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, λα 

γίλεη follower ηνπ επίζεκνπ ινγαξηαζκνχ twitter ηεο COSMOTE, ην @COSMOTEGR, θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα δεκηνπξγήζεη έλα tweet ρξεζηκνπνηψληαο θάπνηεο απφ ηηο γαιιηθέο εθθξάζεηο 

ηεο ηειενπηηθήο δηαθήκηζεο «COSMOTE ΑΠΔΡΙΟΡΙΣΑ_Rooms To Let» (piscine, pension, 

television, garantie, gazon, aller-retour, double face, grand succès, Gourmet, fricassée, 

concassé, fruit gelé, complet, madame, sac-voyage, garçon, chaise-longue, plongeon, 

bonjour, plaz, turquoise, leçon, exper) θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην hashtag #plonzon.  

Σν tweet δελ ζα πξέπεη α) λα πεξηέρεη πβξηζηηθά, ζπθνθαληηθά, ξαηζηζηηθά, 

πξνζβιεηηθά, ρπδαία ή αληίζεηα κε ηα ρξεζηά ήζε ζρφιηα, β) λα αληίθεηηαη ζην λφκν ή λα 

ππνθηλεί ηελ ηέιεζε αμηφπνηλσλ πξάμεσλ ή δηαζηξεβιψλεη πξαγκαηηθά γεγνλφηα ή δειψζεηο 

ή παξέρεη αλαιεζείο πιεξνθνξίεο θαη γ) λα παξαβηάδεη αηνκηθφ ή άιιν θνηλσληθφ δηθαίσκα ή 

λα παξελνριείηαη ε ηδησηηθή δσή ή λα απνθαιχπηνληαη πξνζσπηθά δεδνκέλα ηξίησλ 

πξνζψπσλ.  

Γελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ tweets πνπ κπνξεί λα αλεβάζεη 

θάζε πκκεηέρσλ. ε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη επαλάιεςε ηνπ ίδηνπ tweet απν πνιινχο 

ρξήζηεο ζα κεηξήζεη ην tweet ηνπ ρξήζηε πνπ έγηλε πξψην ρξνληθά. 



5) Μεηά ην πέξαο ηεο Γηάξθεηαο, εμακειήο επηηξνπή ηεο COSMOTE ζα επηιέμεη ηηο 5 

πην έμππλεο αηάθεο θαη νη ρξήζηεο ηνπ twitter ζα επηιέμνπλ ην ληθεηή αλάκεζα ζηηο 5, κέζα 

απφ ηελ πιαηθφξκα δηεμαγσγήο ςεθνθνξίαο http://twtpoll.com/. Η ςεθνθνξία ζα δηαξθέζεη 

απφ ψξα 12:00 ηεο 29/7/2011 κέρξη ηελ 12:00 ηεο 1/8/2011 θαη ν ληθεηήο ζα αλαθνηλσζεί ζην 

ινγαξηαζκφ twitter ηεο COSMOTE ζηηο 1/8/2011 ψξα 18:00. 

6) ΓΩΡΑ: Η COSMOTE έρεη πξνγξακκαηίζεη λα δηαζέζεη ζην ληθεηή ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο έλα (1) ηαμίδη ζηελ Ίν ηεζζάξσλ εκεξψλ γηα 2 άηνκα (ΗΜ: 4 δηαλπθηεξεχζεηο 

ζην μελνδνρείν LIOSTASI cat A’, ζε δίθιηλν standard δσκάηην κε πξσηλφ. Αθηνπιντθά 

εηζηηήξηα Πεηξαηάο – Ίνο – Πεηξαηάο, κε ηελ Hellenic Seaways (Highspeed) γηα 2 άηνκα ζε 

νηθνλνκηθή ζέζε. Σν παξαπάλσ παθέην ηζρχεη απφ 28/08/11 - 10/10/11 θαη απφ 20/04/12 – 

28/08/12). Ωζηφζν, ζε ζπλεξγαζία κε ην ηαμηδησηηθφ γξαθείν επηηξέπεηαη ε αιιαγή 

πξννξηζκνχ, εθφζνλ δελ έρεη γίλεη θακία θξάηεζε εηζηηεξίσλ ή μελνδνρείνπ (βι. 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ – ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΑΞΙΓΙΟΤ). Σν Γψξν ζα ην παξαιάβεη ν ληθεηήο απφ ηα 

θεληξηθά γξαθεία ηεο εηαηξείαο ζην Μαξνχζη (Λ. Κεθηζίαο 44). Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ 

ηαμηδηνχ ρξεηάδεηαη ε έγθαηξε επηθνηλσλία ηνπ δηθαηνχρνπ κε ην ηαμηδησηηθφ γξαθείν 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπκε δηαζεζηκφηεηα ζην μελνδνρείν θαη ζηα πινία. Γηα ηελ πςειή 

πεξίνδν δει. 09/06/12 – 29/08/12 θαζψο θαη γηα ηηο πεξηφδνπο ενξηψλ (Πάζρα, Αγίνπ 

Πλεχκαηνο ), νη θξαηήζεηο ζα πξέπεη λα γίλνπλ ηνπιάρηζηνλ 35 – 60 εκέξεο λσξίηεξα.  

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

πέληε (5) εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηνπ Πξνγξάκκαηνο 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.  

8) 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 επηιαρψλ. 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 ή είλαη αλήιηθνο, ε COSMOTE ζα πξνρσξήζεη ζηελ 

ελεκέξσζε ηνπ πξψηνπ επηιαρφληα .  

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. 

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

κπνξεί λα αθπξσζεί γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: 

http://twtpoll.com/


(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 17 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. 

10) 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. 

11) 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 ζην 

ηαμηδησηηθφ πξαθηνξείν. 

12) 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. 

13) 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. 

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

αλαξηεκέλνη ζην Site ηεο COSMOTE www.cosmote.gr 

15) 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.  Η COSMOTE δελ 

αλαιακβάλεη νπνηαδήπνηε επζχλε αλαθνξηθά κε νπνηαδήπνηε ηέηνηα κεηαβνιή. 

16) Η επζχλε ηεο COSMOTE πεξηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηε δηάζεζε ηνπ 

Γψξνπ θαη νη ζπκκεηέρνληεο δελ δηαηεξνχλ θακία απαίηεζε, αμίσζε ή δηθαίσκα θαηά απηήο  

ζε πεξίπησζε πνπ γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο, δελ είλαη δπλαηή ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

ελέξγεηαο θαζψο θαη γηα νηηδήπνηε κπνξεί λα ζπκβεί (αηχρεκα θιπ) κεηά ηελ παξάδνζε ή θαη 

θαηά ηελ παξνρή ηνπ Γψξνπ. Σελ επζχλε γηα νηηδήπνηε ζπκβεί ζην ληθεηή θαη ην ζπλνδφ ηνπ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηακνλήο ηνπο ή ηεο παξνρήο ηνπ Γψξνπ επζχλνληαη απνθιεηζηηθά ηα 

λνκηθά ή θπζηθά πξφζσπα πνπ παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο δηακνλήο θαη ηνπ ηαμηδηνχ. Δπίζεο, ε 

http://www.cosmote.gr/
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COSMOTE δελ θέξεη θακία επζχλε θαη νη ζπκκεηέρνληεο δελ δηαηεξνχλ θακία αμίσζε, 

απαίηεζε ή δηθαίσκα θαηά απηήο γηα θάιπςε ηπρφλ εμφδσλ κεηαθνξάο απφ θαη πξνο ην 

ζεκείν απφπινπ θηι. Δπίζεο, ε COSMOTE δχλαηαη γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο, λα κελ 

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

θάζε επζχλε. 

17) 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. 

18) 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. 

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

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

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.  

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

ζπλφινπ ησλ παξφλησλ Αλαιπηηθψλ Όξσλ θαη ηνπ Παξαξηήκαηφο ηνπο. 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ – ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΑΞΙΓΙΟΤ 
 
Οη αθφινπζνη εηδηθνί φξνη ηζρχνπλ αλαθνξηθά κε ην ληθεηή. 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. Δθφζνλ ε ζπκκεηνρή ζην ηαμίδη πξνυπνζέηεη ηελ έθδνζε ζην φλνκα ηνπ ληθεηή έγθπξσλ 

ηαμηδησηηθψλ εγγξάθσλ (δηαβαηεξίνπ), ε COSMOTE δελ ζα επζχλεηαη ζε πεξίπησζε θαηά ηελ 

νπνία ν ληθεηήο δελ είλαη ζε ζέζε λα εμαζθαιίζεη, 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 ην ληθεηή. 

3. Σν ηαμίδη ηζρχεη απφ 28/08/11 - 10/10/11 θαη απφ 20/04/12 – 28/08/12. ε ζπλεξγαζία κε ην 

ηαμηδησηηθφ γξαθείν Kapa Change Travel επηηξέπεηαη ε αιιαγή πξννξηζκνχ, εθφζνλ δελ έρεη γίλεη 

θακία θξάηεζε εηζηηεξίσλ ή μελνδνρείνπ. ε πεξίπησζε πνπ ε αμία ηνπ παθέηνπ είλαη κηθξφηεξε 



απφ ηελ πξνβιεπφκελε, ν δηθαηνχρνο ζα πξέπεη λα θαιχςεη ηε δηαθνξά κε επηπιένλ 

δηαλπθηέξεπζε θαη φρη κε επηζηξνθή ρξεκάησλ .ε πεξίπησζε πνπ ε αμία ηνπ παθέηνπ είλαη 

κεγαιχηεξε απφ ηελ πξνβιεπφκελε, ν δηθαηνχρνο ζα θαιχςεη ν ίδηνο ηε δηαθνξά. Μεηά ηνλ 

θαζνξηζκφ ηεο εκεξνκελίαο ηνπ ηαμηδηνχ, ε εκεξνκελία θαη ε ψξα αλαρψξεζεο θαη άθημεο θαη ην 

πξνγξακκαηηζκέλν δξνκνιφγην δελ ππφθεηληαη ζε αιιαγέο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζζνχλ ζην 

πξφγξακκα ηνπ ληθεηή. Ο ληθεηήο δελ έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη νπνηνδήπνηε ρξεκαηηθφ 

αληάιιαγκα. 

4. Γεδνκέλνπ φηη ε δηνξγάλσζε ηνπ ηαμηδηνχ έρεη αλαιεθζεί απφ ην ηαμηδησηηθφ γξαθείν, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηξίηνπο, ε ζπκκεηνρή ηνπ ληθεηή θαη ηνπ ζπλνδνχ ηνπ πξνυπνζέηεη ηελ εθ κέξνπο 

ηνπο ξεηή θαη έγγξαθε απνδνρή ησλ εηδηθφηεξσλ φξσλ πνπ ζέηνπλ νη ηξίηνη απηνί, θαη ε 

COSMOTE θακία πεξαηηέξσ επζχλε δελ έρεη. Καηά ζπλέπεηα, ν ληθεηήο θαη ν ζπλνδφο ηνπ 

ππνρξενχληαη λα παξάζρνπλ εγγξάθσο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί, έγγξαθε επηβεβαίσζε ησλ φξσλ 

πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηα πξφζσπα απηά θαη αθνξνχλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην ηαμίδη. 

5.  Η ζπκκεηνρή ζην ηαμίδη γίλεηαη κε απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ ληθεηή θαη ηνπ ζπλνδνχ ηνπ. 

Δηδηθφηεξα, ε COSMOTE δελ ππέρεη 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. Ο ληθεηήο θέξεη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθψο θάζε νηθνλνκηθή θαη άιιε επζχλε γηα ηελ 

ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ θαη ηηο ζπλέπεηέο ηεο. Πεξαηηέξσ, ν ληθεηήο θέξεη 

πιήξσο ηελ επζχλε ζε πεξίπησζε πνπ ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή δελ αθνινπζήζεη ην 

πξνγξακκαηηζκέλν δξνκνιφγην πνπ έρεη νξηζζεί γηα ην ηαμίδη.  

7. Η ζπκκεηνρή ζην ηαμίδη ηνπ ληθεηή θαη ησλ ηπρφλ ζπλνδψλ ηνπ δελ θαιχπηεη  πξνζσπηθέο 

δαπάλεο φπσο ελδεηθηηθά, θαηαλάισζε θαγεηνχ θαη πνηψλ εθηφο ησλ πξνζθεξφκελσλ 

γεπκάησλ, θαηαλάισζε αιθνφι, θάζε πξνζσπηθή δαπάλε, φπσο ηδίσο αγνξέο απφ θαηαζηήκαηα, 

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

δσκαηίνπ (room service) ελνηθίαζε νρεκάησλ, νπνηαδήπνηε εθδξνκή κε ζπκπεξηιακβαλφκελε 

ζην πξφγξακκα ηνπ ηαμηδηνχ θ.ά. ηηο νπνίεο ζα επηβαξπλζνχλ απνθιεηζηηθά νη ληθεηέο. 

8.  Ο Γσξενδφρνο αλαγλσξίδεη φηη ε COSMOTE δελ θέξεη θακία επζχλε θαη δειψλεη φηη δελ 

δηαηεξεί θακία απαίηεζε, αμίσζε ή δηθαίσκα θαηά απηήο ζε πεξίπησζε πνπ ιφγσ αλσηέξαο βίαο, 

φπσο ελδεηθηηθά αλαθεξφκελσλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, γεληθήο απεξγίαο θιπ, δελ είλαη δπλαηή ε 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπ αθηνπιντθνχ ηαμηδηνχ απφ θαη πξνο νπνηνδήπνηε πξννξηζκφ ζην πιαίζην 

ηνπ Γψξνπ. Δπίζεο, αλαγλσξίδεη φηη ε COSMOTE δελ θέξεη θακία επζχλε θαη δειψλεη φηη δελ 

δηαηεξεί θακία απαίηεζε, αμίσζε ή δηθαίσκα θαηά απηψλ γηα θάιπςε ηπρφλ εμφδσλ ιφγσ 

καηαίσζεο ή αθχξσζεο αθηνπιντθνχ ηαμηδηνχ θαηά ηα πξναλαθεξφκελα. ηελ πεξίπησζε απηή, 

ην ηαμίδη ζα πξαγκαηνπνηείηαη κφιηο θαηαζηεί απηφ δπλαηφ θαη ζηηο εκεξνκελίεο πνπ ζα πξνηείλεη 

ην ηαμηδησηηθφ γξαθείν. Δθ’ φζνλ ν ληθεηήο γηα ιφγνπο πνπ δελ επζχλεηαη ε COSMOTE ή ην 

ηαμηδησηηθφ γξαθείν αδπλαηεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ην ηαμίδη ζηηο εκεξνκελίεο πνπ είλαη 

δηαζέζηκεο, ε COSMOTE δχλαηαη θαη δηθαηνχηαη λα ΜΗΝ πξνζθέξεη ζην δηθαηνχρν ην Γψξν νχηε 

άιια ελαιιαθηηθά δψξα, νπνηαζδήπνηε κνξθήο θαη αμίαο, νπφηε θαη ζα απαιιάζζεηαη απφ θάζε 

επζχλε. 



9. Ο ληθεηήο δελ θαιχπηεηαη απφ αζθάιηζε αλαθνξηθά κε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηνπ ηαμηδηνχ 

ηνπ, εθηφο εάλ άιισο πξνβιέπεηαη απφ ζπκβάζεηο ηνπ κε ηξίην. 


