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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ, ROOMS TO LET VIRAL» 
 

Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
Α.Ε.» (εφεξής «COSMOTE» ή/και  «∆ιοργανώτρια Εταιρεία») που εδρεύει στο 
Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας αρ. 44) διοργανώνει, σε συνεργασία µε την 
ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «OGILVY ONE WORLDWIDE -ATHENS-
PROMOTION, ADVERTISING AND DIRECT MARKETING S.A. (ΟΓΚΙΛΒΥ ΟΥΑΝ 
ΓΟΥΟΡΛΝΤΓΟΥΑΪΝΤ ΑΘΗΝΑΣ- ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, 
∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ)» που εδρεύει στο Γέρακα, Ηµαθίας 10, 
(εφεξής «∆ιαφηµιστική»), προωθητικό πρόγραµµα  µε τίτλο «COSMOTE 
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ, ROOMS TO LET VIRAL» (εφεξής το «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. 
 
ΟΡΟΙ 
1. Η COSMOTE, ως εταιρία παροχής υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών επιδιώκει 
και µέσω προωθητικών ενεργειών, την προβολή των υπηρεσιών της στην Ελληνική 
αγορά. Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνει την προωθητική ενέργεια «COSMOTE 
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ, ROOMS TO LET VIRAL» (εφεξής το «Πρόγραµµα»). 
 
2. Η διάρκεια του Προγράµµατος καθορίζεται από 29/07/2011 µέχρι και  
22/9/2011 (εφεξής «∆ιάρκεια»). Η ∆ιοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα 
να µειώσει ή να παρατείνει τη χρονική διάρκεια του ∆ιαγωνισµού  µε προηγούµενη 
ανακοίνωση προ είκοσι τεσσάρων ωρών στην ηλεκτρονική σελίδα 
www.aperiorista.gr. Η ηλεκτρονική σελίδα της COSMOTE – Flash micro site 
www.aperiorista.gr (εφεξής «ιστοσελίδα») είναι σύστηµα επικοινωνίας  της 
COSMOTE µε το κοινό, το οποίο παρέχει µέσω ∆ιαδικτύου δικαίωµα συµµετοχής 
στο Πρόγραµµα.  
 
3. ∆ικαίωµα συµµετοχής στην κλήρωση έχει όποιος ολοκληρώσει µε επιτυχία το 
παιχνίδι «Rooms To Let», όπως αυτό περιγράφεται στην ιστοσελίδα 
www.aperiorista.gr και συµπληρώσει την αίτηση συµµετοχής που βρίσκεται στην 
ιστοσελίδα αποδεχόµενος ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους συµµετοχής, οι 
οποίοι είναι ανηρτηµένοι στην άνω ιστοσελίδα και στο site της COSMOTE 
www.cosmote.gr  .  
 
4. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο Πρόγραµµα έχουν όλοι οι µόνιµοι και νόµιµοι κάτοικοι 
Ελλάδας που έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. 
 
5. Εξαιρούνται οι εργαζόµενοι της COSMOTE και της εταιρίας OGILVY ONE, καθώς 
και οι συγγενείς τους α’ και β’ βαθµού, οι σύζυγοι καθώς και τα άτοµα που 
στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.   
 
6. Η  COSMOTE θεωρεί ότι κάθε Συµµετέχων είναι συνδροµητής ή/και χρήστης της 
σύνδεσης µε την οποία συµµετέχει στο Πρόγραµµα και έχει εξασφαλίσει τη ρητή 
συναίνεση ή εξουσιοδότηση του κατόχου της κάρτας SIM, που αντιστοιχεί στον 
αριθµό του κινητού µε το οποίο έλαβε µέρος στο Πρόγραµµα. Επίσης η COSMOTE 
θεωρεί ότι κάθε Συµµετέχων είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που δηλώνει, η οποία είναι υπό τον πλήρη και 
αποκλειστικό έλεγχό του, της COSMOTE µη ευθυνόµενης για οποιαδήποτε ζηµία 
του Συµµετέχοντα από τυχόν πρόσβαση τρίτων στο ηλεκτρονικό του ταχυδροµείο.   



 

2 

 

 
7. Για την συµµετοχή στο Πρόγραµµα  δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος. Κάθε 
Συµµετέχων έχει δικαίωµα µόνο µίας έγκυρης συµµετοχής από τον δηλωθέντα 
αριθµό σύνδεσής του, καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράµµατος.  
 
8. Οι συµµετέχοντες υποχρεούνται να συµπληρώσουν όλα τα υποχρεωτικά πεδία 
της αίτησης συµµετοχής προκειµένου αυτή να θεωρηθεί έγκυρη. Συγκεκριµένα, θα 
πρέπει να συµπληρώσουν την διεύθυνση του προσωπικού ηλεκτρονικού τους 
ταχυδροµείου και τον αριθµό του κινητού τους τηλεφώνου. Ο κάθε Συµµετέχων 
φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή συµπλήρωση και υποβολή 
των στοιχείων του. Ελλιπής ή µη ορθή ή µη αληθής συµπλήρωση των στοιχείων 
του Συµµετέχοντα παρέχει δικαίωµα στην ∆ιοργανώτρια Εταιρεία καθ΄ όλη την 
διάρκεια του παρόντος καθώς και µετά το τέλος αυτού να τον αποκλείσει από την 
προωθητική ενέργεια.  
 
9. Έγκυρες θεωρούνται οι συµµετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών 
ορίων του Προγράµµατος (δηλ 29/07/2011 και ώρα 00:00 έως και 22/9/2011 και 
ώρα 23:59).  
10. Η ∆ιοργανώτρια  διατηρεί  το δικαίωµα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, 
παρατείνει την διάρκεια της παρούσας προωθητικής ενέργειας, χωρίς περαιτέρω 
ειδοποίηση, κατά την κρίση της καθώς και να µεταβάλλει τους όρους και τις 
ηµεροµηνίες συµµετοχής της προωθητικής ενέργειας µε σχετική ανακοίνωση στο 
site της COSMOTE www.cosmote.gr, στην ηλεκτρονική σελίδα www.aperiorista.gr 
και στη Συµβολαιογράφο Χαρά Μ. Σπυριδοπούλου, στην οποία έχουν κατατεθεί οι 
παρόντες Αναλυτικοί Όροι.  Η ∆ιοργανώτρια διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει 
συµµετοχές µε αποτέλεσµα οι ενδιαφερόµενοι να µην συµµετέχουν στο 
Πρόγραµµα σε περίπτωση που τα στοιχεία τους είναι ελλιπή. Οι Συµµετέχοντες 
οφείλουν να ενεργούν νόµιµα και µέσα στα πλαίσια των χρηστών και 
συναλλακτικών ηθών. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Προγράµµατος  κάθε 
υποχρέωση των COSMOTE  και OGILVY ONE παύει να υφίσταται, µη υπεχουσών 
οποιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συµµετεχόντων.  
 
11. Στις 26/9/2011 θα πραγµατοποιηθεί   κλήρωση, στις 11:00 στα γραφεία της 
∆ιαφηµιστικής, Ηµαθίας 10 Γέρακας, από εκπρόσωπο της OGILVYONE και 
παρουσία της Συµβολαιογράφου. Η κλήρωση θα αναδείξει 5 νικητές, και 10 
επιλαχόντες. 
Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της προαναφερθείσας 
ηλεκτρονικής κλήρωσης κατά την προαναφερόµενη ηµέρα και ώρα η COSMOTE 
διατηρεί το δικαίωµα να αλλάξει την ηµέρα και την ώρα αυτής µε προηγούµενη 
προ είκοσι τεσσάρων ωρών ανακοίνωσή της στο Site 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. 
 
 
12 Κατά κλήρωση θα ανακυρηχθούν συνολικά 5 νικητές και 10 επιλαχόντες.  Κάθε 
φυσικό πρόσωπο, ανεξαρτήτως εάν έχει περισσότερες συµµετοχές ή έχει 
συµµετάσχει µε διαφορετικούς αριθµούς σύνδεσης, έχει δικαίωµα σε ένα από τα 
∆ώρα και ακόµα και στην  περίπτωση που µέσα στους 5  Νικητές, το ίδιο φυσικό 
πρόσωπο εµφανίζεται περισσότερες από µία φορά, το ∆ώρο θα ακυρώνεται ως 
προς αυτόν και θα µεταφέρεται αυτόµατα στον πρώτο επιλαχόντα.  
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13. Η COSMOTE στο πλαίσιο του Προγράµµατος έχει προγραµµατίσει να παρέχει 
στους πέντε (5) νικητές της κλήρωσης  ένα από τα ακόλουθα δώρα (εφεξής «τα 
∆ώρα»),  ήτοι:  
 

 Στον 1ο νικητή: (1) ταξίδι στην Μύκονο τεσσάρων ηµερών για 2 άτοµα 
(ΣΗΜ: 4 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Myconian Imperial; Hotel cat 5*,  
σε δίκλινο δωµάτιο µε πρωινό ή standard διπλό. 
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Πειραιάς – Μύκονος & Μύκονος  – Πειραιάς, µε Βlue 
Star Ferries για 2 άτοµα σε οικονοµική θέση)  

Στον 2ο νικητή: (1) ταξίδι στη Σύρο τεσσάρων ηµερών για 2 άτοµα (ΣΗΜ: 
4 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο DOLPHIN Bay Hotel  cat 4*,  σε δίκλινο 
δωµάτιο µε ηµιδιατροφή ή standard διπλό. 
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Πειραιάς – Σύρος & Σύρος  – Πειραιάς, µε Βlue Star 

Ferries για 2 άτοµα σε οικονοµική θέση) 

Στον 3ο νικητή: (1) ταξίδι στη Σαντορίνη  τεσσάρων ηµερών για 2 άτοµα 
(ΣΗΜ: 4 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Andromeda Villas  cat 4*,  σε 
δίκλινο δωµάτιο µε πρωινό ή standard διπλό. 
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Πειραιάς – Σαντορίνη & Σαντορίνη  – Πειραιάς, µε 

Βlue Star Ferries για 2 άτοµα σε οικονοµική θέση)  

Στον 4ο νικητή: (1) ταξίδι στην Πάρο  τεσσάρων ηµερών για 2 άτοµα 
(ΣΗΜ: 4 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Astir of Paros  cat 5*,  σε δίκλινο 
δωµάτιο µε πρωινό ή standard διπλό. 
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Πειραιάς – Πάρος & Πάρος  – Πειραιάς, µε Βlue Star 

Ferries για 2 άτοµα σε οικονοµική θέση)  

Στον 5ο νικητή: (1) ταξίδι στην Ίο  τεσσάρων ηµερών για 2 άτοµα (ΣΗΜ: 4 
διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Dionysos Resort  cat 4*,  σε δίκλινο 
δωµάτιο µε πρωινό ή standard διπλό. 
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Πειραιάς – Ίος & Ίος  – Πειραιάς, µε Βlue Star 

Ferries για 2 άτοµα σε οικονοµική θέση)  

 

 
∆ιευκρινίζεται ότι τα έξοδα µετακίνησης προς και από τα λιµάνια καθώς και κάθε 
άλλα έξοδα, εκτός των ανωτέρω, βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τους νικητές. 
Ρητά διευκρινίζεται  ότι οι Νικητές µπορούν να κάνουν χρήση του ∆ώρου τους 
µόνο κατόπιν προηγούµενης επικοινωνίας µε το ταξιδιωτικό γραφείο επιλογής της 
COSMOTE  για την χρονική περίοδο από 27.09.2011 έως 26.09.2012 και υπό την 
προϋπόθεση διαθεσιµότητας ακτοπλοϊκών/ ή/και δωµατίων κατά τις προτεινόµενες 
από τον Νικητή ηµεροµηνίες . 
Σε περίπτωση ελλείψεως διαθεσιµότητας ακτοπλοϊκών/αεροπορικών εισιτηρίων 
ή/και δωµατίων ο Νικητής θα πρέπει να προτείνει εναλλακτικές ηµεροµηνίες εντός 
του διαστήµατος από 27.09.2011 έως 26.09.2012 άλλως η COSMOTE δύναται είτε 
να προτείνει εναλλακτικό προορισµό ή η/και ηµεροµηνίες είτε να ακυρώσει το 
δώρο. 
Οι αναλυτικότεροι όροι των ταξιδιών περιλαµβάνονται στο επισυναπτόµενο στους 
παρόντες Αναλυτικούς όρους Παράρτηµα Α’. 
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Τα δώρα είναι προσωπικά, δε µεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται και δεν 
εξαργυρώνονται µε χρήµατα. 
 
14. Εντός πέντε (5) ηµερών από τη διενέργεια της κλήρωσης θα επιχειρείται από 
τη ∆ιαφηµιστική τηλεφωνική επικοινωνία µε τους νικητές προς τον αριθµό κλήσης 
MSISDN το οποίο έχει καταχωρήσει στην φόρµα συµµετοχής του Προγράµµατος, 
µε σκοπό την ενηµέρωση τους για τον τρόπο παραλαβής των δώρων, που 
αναφέρονται παραπάνω. Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία θα ζητούνται από τους 
νικητές τα πλήρη στοιχεία τους (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, Αριθµό ∆ελτίου 
Ταυτότητας, πλήρη διέυθυνση, κ.λ.π) µε σκοπό την εξακρίβωση των στοιχείων 
κατά την παράδοση των δώρων. Μετά την ολοκλήρωση των µε το παρόν 
αναλαµβανοµένων υποχρεώσεων της COSMOTE, τα ως άνω στοιχεία θα 
καταστρέφονται.    
Η ∆ιαφηµιστική κατά την επικοινωνία µε τους νικητές µπορεί να ζητά οποιαδήποτε 
επιπλέον στοιχεία κρίνει απαραίτητα για την πιστοποίηση της ταυτότητας του 
νικητή – τελικού αποδέκτη του δώρου. Τα ονόµατα των νικητών, µετά την 
επιβεβαίωση τους, δύναται να ανακοινωθούν στο site της COSMOTE ή του 
www.aperiorista.gr .  
Κάθε νικητής για να κατοχυρώσει το ∆ώρο του θα πρέπει να στείλει στην 
∆ιαφηµιστική την ταυτότητα του ή το διαβατήριο του, ή άλλο δηµόσιο έγγραφο σε 
ισχύ. Κατά την παραλαβή του δώρου του από το ταξιδιωτικό γραφείο  υποχρεούται 
να συµπληρώσει και υπογράψει την ∆ήλωση Αποδοχής ∆ώρου, προσκοµίζοντας 
και επιδεικνύοντας την ταυτότητά του ή διαβατήριο εν ισχύ, αλλιώς χάνει  το 
δικαίωµα στο δώρο που κέρδισε. Μετά την ολοκλήρωση των µε το παρόν 
αναλαµβανοµένων υποχρεώσεων της COSMOTE και της ∆ιαφηµιστικής και την 
παράδοση των ∆ώρων, τα ως άνω στοιχεία θα καταστρέφονται. 
Αν οποιοσδήποτε νικητής/ νικήτρια, δεν βρεθεί εντός πέντε (5) ηµερών από την 
απόπειρα ενηµέρωσης από την ∆ιαφηµιστική, ή αρνηθεί το δώρο του ή  δεν στείλει 
την φωτοτυπία της ταυτότητας του εντός της πενταήµερης προθεσµίας από την 
ενηµέρωση  ή δεν εµφανιστεί στο ταξιδιωτικό γραφείο  που θα του υποδειχθεί για 
την παραλαβή του µέχρι και 3/10/2011 κατόπιν της ειδοποίησής του από την 
∆ιαφηµιστική, η COSMOTE απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο 
συγκεκριµένο νικητή και το δώρο του θα κερδίσει ο πρώτος ή ο αντίστοιχος 
επιλαχών. Αν ούτε αυτός µπορεί να βρεθεί σε διάστηµα 5 ηµερών από την 
ενηµέρωσή του  το δώρο θα κερδίσει ο δεύτερος επιλαχών και ούτω καθεξής. 
 
Τα ∆ώρα θα κατοχυρώνονται από τους νικητές µε την αποστολή της ταυτότητας 
τους ή του διαβατηρίου τους, ή άλλο δηµόσιο έγγραφο σε ισχύ, προκειµένου η 
COSMOTE ή συνεργαζόµενο µε αυτή ταξιδιωτικό γραφείο, να επικοινωνήσει µαζί 
τους και οι νικητές να κάνουν την απαραίτητη κράτηση µέσω του ταξιδιωτικού 
γραφείου.  
 
15. Η ∆ιοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε σχετική ευθύνη, διατηρεί δε το 
δικαίωµα να προβεί είτε στην ακύρωση των µη αποδοθέντων δώρων είτε στη 
διάθεσή τους µε οποιαδήποτε διαδικασία ή και ελεύθερα κατά την απόλυτη 
διακριτική της ευχέρεια. Σε περίπτωση διεκδίκησης ∆ώρου από περισσότερους 
Συµµετέχοντες, το δώρο θα απονέµεται κατά την απόλυτη κρίση της 
∆ιοργανώτριας Εταιρίας Η ευθύνη της COSMOTE περιορίζεται αποκλειστικά και 
µόνο στη διάθεση των προγραµµατισµένων ∆ώρων. Η COSMOTE δεν υπέχει καµία 
ευθύνη έναντι των νικητών πέραν από την παράδοση των ∆ώρων. 
 
16. Οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόµα και αυτό της 
παράδοσης των δώρων, µπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: 
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(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 κατά παράβαση 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 δηµοσίου εγγράφου εν 
ισχύ κατά την παράδοση των ∆ώρων 
(ε) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν υπογράψει τη σχετική δήλωση 
αποδοχής δώρου και δήλωση συναίνεσης. 
Η COSMOTE σε περίπτωση που στο πρόσωπο κάποιου από τους νικητές, 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 και παραλαβής των δώρων. ∆ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που 
νικητής οποιουδήποτε από τα προαναφερόµενα ∆ώρα αναδειχθεί αριθµός κλήσης 
(MSISDN) εταιρικής σύνδεσης, το ∆ώρο θα αποδίδεται στο χρήστη µε την 
προϋπόθεση ότι θα προσκοµίσει και βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου του 
νοµικού προσώπου, στην οποία θα δηλώνεται και θα βεβαιώνεται ότι είναι χρήστης 
του συγκεκριµένου αριθµού κλήσης (MSISDN), άλλως θα ακυρώνεται και δεν θα 
δικαιούται το ∆ώρο, που του αντιστοιχεί. 
 
 
17. Οι Συµµετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωµα πάνω 
στα σήµατα, ονόµατα, ενδείξεις, εµβλήµατα και λοιπά διακριτικά των COSMOTE και 
OGILVY ONE. 
 
18. Η συµµετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των 
ενδιαφεροµένων στο διαδίκτυο µε δικά τους τεχνικά µέσα. Οι εταιρίες COSMOTE 
και OGILVY ONE δεν αναλαµβάνουν καµία υποχρέωση αναφορικά µε την 
εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή 
διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόµενο. Η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο του 
Προγράµµατος  επιτρέπεται µόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου 
διακοµιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του 
Προγράµµατος. Περαιτέρω, η ∆ιοργανώτρια  δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε 
επιβάρυνση των συµµετεχόντων – χρηστών εκ των άνω αιτιών. 
 
19. Η συµµετοχή στο Πρόγραµµα αποτελεί σαφή και εκ µέρους του Συµµετέχοντα 
δήλωση συναίνεσης κατά την έννοια του ν. 2472/1997, όπως ισχύει σήµερα, για 
την τήρηση των στοιχείων του και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες 
διεξαγωγής και δηµοσιότητας του Προγράµµατος, καθώς και για σκοπούς 
ενηµέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά µε το Πρόγραµµα. Τα προσωπικά 
στοιχεία των Συµµετεχόντων δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους, θα τηρηθούν µέχρι  
τη  διεξαγωγή της Κλήρωσης  και µετά θα καταστρέφονται. Τα προσωπικά στοιχεία 
των νικητών και των επιλαχόντων θα τηρούνται µέχρι την παράδοση των ∆ώρων 
κατά τα ανωτέρω. Μετά δε την παράδοση των ∆ώρων, κατά τα οριζόµενα στους 
παρόντες Αναλυτικούς Όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται.  
 
20. Η συµµετοχή στη προωθητική ενέργεια προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή 
των όρων συµµετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε 
σχετική αξίωση έναντι της COSMOTE και της ∆ιαφηµιστικής.  
 
21. Η COSMOTE διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει τα ∆ώρα καθώς και τον 
αριθµό αυτών µε αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθµού των τελικών νικητών. 
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22. Οι παρόντες Αναλυτικοί όροι, έχουν κατατεθεί στη συµβολαιογράφο Αθηνών 
Χαρά Μανώλη Σπυριδοπούλου, µε έδρα Ασκληπιού 26 – 28. Οποιοσδήποτε 
Συµµετέχων ή τρίτος δικαιούται  να λαµβάνει µε έξοδά του ακριβές αντίγραφο των 
όρων του παρόντος που κατατέθηκαν στην ως άνω Συµβολαιογράφο.   
  
23. Κατά τη ∆ιάρκεια του Προγράµµατος και µέχρι την παράδοσή τους, η 
COSMOTE δικαιούται να χρησιµοποιεί τα ∆ώρα για σκοπούς διαφήµισης. Οι τελικοί 
αποδέκτες των ∆ώρων δεν δικαιούνται να εγείρουν καµία αξίωση κατά της 
COSMOTE λόγω της χρήσης των ∆ώρων για διαφηµιστικούς σκοπούς. 
 
24. Η ευθύνη της COSMOTE και OGILVY ONE περιορίζεται αποκλειστικά και µόνο 
στη διάθεση των προγραµµατισµένων ∆ώρων. ∆ιευκρινίζεται ότι οι COSMOTE και 
OGILVY ONE δεν φέρουν καµία ευθύνη και οι Νικητές δεν διατηρούν καµία 
απαίτηση, αξίωση ή δικαίωµα κατά αυτής σε περίπτωση που λόγοι ανωτέρας βίας, 
όπως ενδεικτικά  αναφερόµενων καιρικών συνθηκών, απεργίας ελεγκτών εναέριας 
κυκλοφορίας, γενικής απεργίας κλπ., δεν είναι δυνατή η πραγµατοποίηση των 
προσφερόµενων ταξιδιών. Επίσης, οι COSMOTE και OGILVY ONE δεν φέρουν 
καµία ευθύνη και οι Νικητές δεν διατηρούν καµία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωµα 
κατά αυτής για κάλυψη τυχόν εξόδων λόγω µαταίωσης ή ακύρωσης των ταξιδιών. 
Επίσης, η COSMOTE δύναται και δικαιούται να ΜΗΝ προσφέρει στους νικητές τα 
∆ώρα ούτε άλλα εναλλακτικά δώρα, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη 
και δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικών δώρων οποιασδήποτε µορφής 
και αξίας.  Η COSMOTE δεν φέρει καµία ευθύνη ποινική ή αστική προς 
οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχηµα ήθελε συµβεί και/ή ζηµία 
και/ή για οποιαδήποτε σωµατική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς 
σχετιζόµενη άµεσα ή έµµεσα µε τα ∆ώρα, την χρήση των ∆ώρων ή για 
οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η ανωτέρω εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν 
ελαττώµατα στα ∆ώρα και δεν υπέχει ούτε αναλαµβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση 
έναντι των συµµετεχόντων. 
 
25 . Μετά την εκπνοή της ∆ιάρκειας του Προγράµµατος και της διανοµής των 
∆ώρων κατά τα προαναφερόµενα, κάθε υποχρέωση των ∆ιοργανωτριών παύει να 
υφίσταται. Οι COSMOTE και OGILVY ONE δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλαµβάνουν 
οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συµµετεχόντων. 
 
26. Οι  COSMOTE και OGILVY ONEδιατηρούν το δικαίωµα να ανακοινώσουν τα 
ονόµατα και να δηµοσιεύσουν φωτογραφίες των νικητών στο Site της COSMOTE, 
στο internet, social media, σε οποιοδήποτε έντυπο της ή σε µέσα µαζικής 
ενηµέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, κ.τλ) και να προβούν σε διαφηµιστική 
εκµετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της διάρκειας του 
Προγράµµατος ή/και της παραλαβής των ∆ώρων. Οι νικητές υποχρεούνται, κατά 
την παραλαβή των ∆ώρων, σε υπογραφή δήλωσης – συναίνεσης για παρουσία σε 
σχετικό διαφηµιστικό πρόγραµµα, ή για τη χρήση του ονόµατός τους και 
φωτογραφία τους ή/και video για λόγους διαφηµιστικής προβολής από 
τιςCOSMOTE και OGILVY ONE, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αµοιβής ή 
αποζηµιώσεως. Άρνηση του Νικητή να συµµετάσχει σε σχετικό διαφηµιστικό 
πρόγραµµα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνοµά του σε 
καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νοµιµοποιεί την COSMOTE να αρνηθεί τη 
χορήγηση του σχετικού ∆ώρου.  
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27 . Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά µε το Πρόγραµµα και την 
εφαρµογή των παρόντων Αναλυτικών Όρων θα επιλύεται από την τριµελή 
Επιτροπή κρίσης της COSMOTE που απαρτίζεται από τους: Εκπρόσωπο της ∆/νσς 
POST-PAID RESIDENTIAL MARKETING, της Νοµικής Υπηρεσίας και της ∆/νσης 
Μarketing της COSMOTE. Η κρίση της Επιτροπής στις περιπτώσεις αυτές είναι 
δεσµευτική για τους Συµµετέχοντες. 
 
28. Η συµµετοχή προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή 
του συνόλου των παρόντων Αναλυτικών Όρων και του συνηµµένου σε αυτούς 
Παραρτήµατος Α’ µε τίτλο «Ειδικοί Όροι Ταξιδιών». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8 

 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ – ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΑΞΙ∆ΙΩΝ 
 

Το παρόν αποτελεί Παράρτηµα Α’ στους Όρους του Προγράµµατος 
«COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ, Rooms To Let Viral» 

 
Οι ακόλουθοι ειδικοί όροι ισχύουν αναφορικά µε τους νικητές. ∆ιευκρινίζεται: 
 
Νικητές µε κινητικά, διανοητικά ή άλλα προβλήµατα θα ταξιδέψουν µε ιδία 
ευθύνη, απαλλασσόµενης των ∆ιοργανωτριών από οποιαδήποτε ευθύνη, 
συνοδευόµενα από άτοµα που θα υποδείξουν οι ίδιοι. 
 
Το ταξίδι ισχύει µόνο για το δροµολόγιο που θα καθορίσει η COSMOTE, µόνη της ή 
σε συνεργασία µε τρίτους της απόλυτης επιλογής της. Οι νικητές δεν έχουν 
δικαίωµα να ζητήσουν οποιοδήποτε χρηµατικό αντάλλαγµα ή ταξίδι σε εναλλακτική 
ηµεροµηνία σε περίπτωση ακύρωσης ή µαταίωσης του ταξιδιού ή αδυναµίας τους 
να ταξιδέψουν για οποιονδήποτε λόγο. 
 
∆εδοµένου ότι η διοργάνωση του ταξιδιού έχει αναληφθεί από την COSMOTE σε 
συνεργασία µε τρίτους, η συµµετοχή των νικητών προϋποθέτει την εκ µέρους τους 
ρητή και έγγραφη αποδοχή των ειδικότερων όρων που θέτουν οι τρίτοι αυτοί 
(ιδίως πράκτορες, ταξιδιωτικές ή ακτοπλοϊκές εταιρίες εταιρίες και λοιπά 
εµπλεκόµενα πρόσωπα), η δε έτερη ∆ιοργανώτρια (OGILVY ONE) ουδόλως 
ευθύνεται σχετικά. Κατά συνέπεια, οι συµµετέχοντες υποχρεούνται να παράσχουν 
εγγράφως, εφόσον τους ζητηθεί, έγγραφη επιβεβαίωση των όρων που 
καθορίζονται από τα πρόσωπα αυτά και αφορούν τη συµµετοχή τους στο ταξίδι. 
Η µέριµνα και η δαπάνη για την τυχόν έκδοση εγγράφων που απαιτούνται για το 
ταξίδι  βαρύνει αποκλειστικά τους νικητές. 
Η συµµετοχή στο ταξίδι γίνεται µε αποκλειστική ευθύνη των νικητών. Στο 
ευρύτερο µέτρο που είναι επιτρεπτό από το κατά περίπτωση ισχύον εφαρµοστέο 
δίκαιο, η COSMOTE, καθώς και η έτερη ∆ιοργανώτρια (OGILVY ONE), οι 
ταξιδιωτικοί πράκτορες, οι ακτοπλοϊκές εταιρίες  και οι λοιποί εµπλεκόµενοι φορείς 
απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη. Ειδικότερα, η COSMOTE και η ∆ιαφηµιστική  δεν 
υπέχουν οποιαδήποτε ευθύνη για καθυστερήσεις δροµολογίων, ατυχήµατα, 
ασθένειες ή πταίσµα των προσώπων τα οποία αναλαµβάνουν την παροχή 
υπηρεσιών οποιασδήποτε µορφής σε οποιοδήποτε στάδιο του ταξιδιού. 
Οι νικητές φέρουν πλήρως και αποκλειστικώς κάθε οικονοµική και άλλη ευθύνη 
για την συµπεριφορά τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και τις συνέπειές της. 
Η COSMOTE επιφυλάσσει το δικαίωµα να µεταβάλει κάθε λεπτοµέρεια, ουσιώδη ή 
µη του ταξιδιού. Τυχόν αλλαγές θα γνωστοποιούνται µόλις αυτό καταστεί 
αντικειµενικά εύλογα δυνατό. 
Η συµµετοχή στο ταξίδι των νικητών δεν καλύπτει προσωπικές δαπάνες όπως 
ενδεικτικά, κατανάλωση φαγητού και ποτών, κάθε άλλη προσωπική δαπάνη, όπως 
ιδίως αγορές από καταστήµατα, µουσεία ή ξενοδοχεία, τηλεφωνήµατα, έξοδα 
καθαριστηρίου ή πλυντηρίου ρούχων, εξυπηρέτηση δωµατίου (room service), 
ενοικίαση οχηµάτων, οποιαδήποτε εκδροµή κ.ά. τις οποίες θα επιβαρυνθούν 
αποκλειστικά οι νικητές. 
Οι νικητές φέρουν ανεπιφύλακτα και αποκλειστικά κάθε ευθύνη και κίνδυνο 
αναφορικά µε δραστηριότητες πέραν από το δηµοσιευµένο δροµολόγιο του 
ταξιδιού. 
∆ιευκρινίζεται ότι η έκδοση του voucher για τη διαµονή στο ξενοδοχείο σε όνοµα 
τρίτου πέραν αυτού του νικητή καθώς και η καταβολή τυχόν επιπλέον ποσού από 
τα πρόσωπα αυτά για διαµονή σε άλλου τύπου ή κατηγορίας δωµάτιο ή ξενοδοχείο 
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ή για αγορά επιπλέον υπηρεσιών, δεν επιτρέπονται. Ο νικητής και το πρόσωπο που 
θα τον συνοδεύσει θα ταξιδέψουν µε αποκλειστική ευθύνη τους. 


