
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΑΚΑΣΙΑ  

«OTE TV – 20 VIP ΠΑΚΕΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΡΕΑΛ ΜΑ∆ΡΙΤΗΣ - 
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ»   

 
H ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» 

(εφεξής η «COSMOTE»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας 44, σε 

συνεργασία µε την ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

(εφεξής «ΓΕΡΜΑΝΟΣ») που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής (23ο χλ. Ε.Ο. 

Αθηνών – Λαµίας)  και  την ανώνυµη  εταιρεία µε την επωνυµία «PROXIMITY ZZ 

∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ», που εδρεύει στην Αθήνα Αµβρ. Φραντζή 16, TK 117 45, (εφεξής 

«PROXIMITY» ή «διαφηµιστική εταιρεία»), διοργανώνει προωθητική ενέργεια µε 

τίτλο «OTE TV – 20 VIP ΠΑΚΕΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΡΕΑΛ ΜΑ∆ΡΙΤΗΣ - 

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ» (εφ’ εξής «το «Πρόγραµµα»), σύµφωνα µε τους ακόλουθους όρους 

συµµετοχής, που όλοι συνοµολογούνται ουσιώδεις, οι οποίοι είναι κατατεθειµένοι στη 

Συµβολαιογράφο Γεωργία Κοροµάντζου – ∆ηµοπούλου, Νικηταρά 2-4, Αθήνα (εφεξής 

η «Συµβολαιογράφος»)  και θα δηµοσιευθούν στην ιστοσελίδα της COSMOTE 

(www.cosmote.gr) και της ΓΕΡΜΑΝΟΣ (www.germanos.gr) (εφ εξής το «Site»). Κάθε 

συµµετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαµβάνει µε έξοδά του ακριβές αντίγραφο των 

όρων του παρόντος, από την παραπάνω Συµβολαιογράφο καθώς και να 

ενηµερώνεται περαιτέρω σχετικά µε την προωθητική ενέργεια κατόπιν τηλεφωνικής 

επικοινωνίας µε την Proximity στο τηλέφωνο 210-8253751-3, κατά τις εργάσιµες 

ηµέρες από ∆ευτέρα έως και Παρασκευή και από τις 10.00 π.µ. έως τις 18.00 µ.µ. 

κατά το χρονικό διάστηµα από 08/11/2011 έως και τις 3/12/2011.   

 

Η COSMOTE & η ΓΕΡΜΑΝΟΣ επιφυλάσσονται του δικαιώµατός τους να τροποποιούν 

µονοµερώς τους παρόντες όρους ή και να παρατείνουν τη διάρκεια του 

Προγράµµατος. H τυχόν παράταση της διάρκειας του Προγράµµατος  ή η µεταβολή 

των παρόντων όρων θα πραγµατοποιείται µε κατάθεση στη Συµβολαιογράφο και 

κατόπιν προηγούµενης ανακοίνωσης στο Site και θα είναι δεσµευτική για κάθε 

συµµετέχοντα. Η COSMOTE  και η ΓΕΡΜΑΝΟΣ δεν αναλαµβάνουν οποιαδήποτε 

ευθύνη αναφορικά µε οποιαδήποτε τέτοια  µεταβολή.  

 

 
Το Πρόγραµµα. 
 
1. Οποιοσδήποτε πραγµατοποιεί νέα σύνδεση ΟΤΕ TV µέσω Conn-x ή µέσω 

∆ορυφόρου στα πακέτα family Pack ή full pack  σε ένα κατάστηµα ΓΕΡΜΑΝΟΣ, 

COSMOTE ή COSMOTE CORNER θα µπαίνει, εφόσον επιθυµεί, στην κλήρωση για 

να κερδίσει ένα από τα είκοσι (ατοµικά) VIP αθλητικά πακέτα φιλοξενίας για τον 

αγώνα Ρεαλ Μαδρίτης Μπαρτσελόνα που θα διεξαχθεί στη Μαδρίτη την 10η ή 

11η ∆εκεµβρίου 2011.  
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∆ιάρκεια Προγράµµατος - Όροι Συµµετοχής. 
 
2. Η διάρκεια του Προγράµµατος καθορίζεται από τις 08/11/2011 µέχρι και 

19/11/2011 (εφεξής η «∆ιάρκεια»).  
 
3. Στο Πρόγραµµα συµµετέχουν όσοι έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας 

τους, είναι ικανοί προς δικαιοπραξία και διαµένουν νόµιµα και µόνιµα στην 
Ελλάδα.  

 
Εξαιρούνται οι εργαζόµενοι στις εταιρείες COSMOTE, ΓΕΡΜΑΝΟΣ και PROXIMITY, 
καθώς και στις εταιρίες που συνεργάζονται µε την τελευταία για τη διενέργεια της 
προωθητικής ενέργεια, όλοι οι ιδιοκτήτες και εργαζόµενοι σε καταστήµατα COSMOTE 
ή/και COSMOTE Corner και στα καταστήµατα ΓΕΡΜΑΝΟΣ,  αλλά και οι σύζυγοι, 
καθώς και οι συγγενείς α ΄ και β ΄ βαθµού, όλων των προαναφερόµενων 
 
 
Τρόπος συµµετοχής στο Πρόγραµµα-∆ώρα . 
 
4. Οι εταιρείες  COSMOTE & ΓΕΡΜΑΝΟΣ στο πλαίσιο του Προγράµµατος έχουν 

προγραµµατίσει να διαθέσουν τα ακόλουθα δώρα (εφεξής τα «∆ώρα»):  
20 VIP αθλητικά πακέτα φιλοξενίας για τον αγώνα ΡΕΑΛ ΜΑ∆ΡΙΤΗΣ-ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 
που θα πραγµατοποιηθεί στις 10 ή 11 ∆εκεµβρίου 2011 στη Μαδρίτη της Ισπανίας. Οι 
νικητές θα αναχωρήσουν για τη Μαδρίτη το Σάββατο 10 ∆εκεµβρίου 2011 στις 
09:05πµ και επιστρέφουν τη ∆ευτέρα 12 ∆εκεµβρίου 2011 στις 12:50µµ. Για 
διαφορετικές πτήσεις οι νικητές θα καλύψουν τυχόν τα έξοδα µεταφοράς οι ίδιοι ή θα 
πληρώσουν οποιαδήποτε διαφορά προκύψει. Το πακέτο περιλαµβάνει: 

� Αεροπορικά Εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΜΑ∆ΡΙΤΗ-ΑΘΗΝΑ οικονοµικής θέσης µε την 
αεροπορική εταιρεία Aegean airlines 

� 2 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Eurostars Madrid Tower (5*) µε 
συµπεριλαµβανόµενο το πρωϊνό γεύµα. 

� 1 VIP εισιτήριο (για ένα άτοµο) για την παρακολούθηση του αγώνα 
� Γεύµα στο χώρο Catering του γηπέδου 
� Ανοιχτό µπαρ 
� Ξενάγηση στο µουσείο της Ρεαλ Μαδρίτης 
� Μεταφορά από το αεροδρόµιο στο ξενοδοχείο και από το ξενοδοχείο στο 

γήπεδο και αντίστροφα. 
 

Σε περίπτωση αναβολής του ποδοσφαιρικού αγώνα σε άλλη ηµεροµηνία, το ∆ώρο 
θα παρασχεθεί κατά τις αντίστοιχες ηµεροµηνίες έτσι ώστε να καλύπτεται η 
παρακολούθηση του ποδοσφαιρικού αγώνα.  

 
5. Όσοι ενδιαφέρονται να συµµετέχουν στο Πρόγραµµα, θα πρέπει, κατά τη 

∆ιάρκεια του Προγράµµατος,  να πραγµατοποιήσουν νέα σύνδεση OTE TV µέσω 
Conn-x ή µέσω ∆ορυφόρου επιλέγοντας είτε το family pack είτε το full pack. 
 

6. Με την πραγµατοποίηση της σύνδεσης, ο νέος συνδροµητής της ΟΤΕ ΤV έχει 
δικαίωµα να συµµετέχει στο Πρόγραµµα συµπληρώνοντας  τη δήλωση 
συµµετοχής  ( εφεξής η «∆ήλωση»)  η οποία περιέχει τον αριθµό σύµβασης/ 
αίτησης ΟΤΕ TV , το ονοµατεπώνυµο του και το τηλέφωνο επικοινωνίας του. 

 
 



 3

7. Όποιος επιθυµεί να συµµετέχει στο Πρόγραµµα χωρίς την πραγµατοποίησης νέας 
σύνδεσης OTE TV, µπορεί να συµπληρώσει µε επίδειξη αστυνοµικής ταυτότητας, 
ένα έντυπο συµµετοχής στο Πρόγραµµα που θα βρίσκεται  στα γραφεία της 
PROXIMITY στην Αθήνα, Αµβρ. Φραντζή 16, κατά τις εργάσιµες ηµέρες από 
∆ευτέρα έως και Παρασκευή και από τις 10.00 π.µ. έως τις 18.00 µ.µ. κατά τη 
διάρκεια του προγράµµατος. 
 Την 22η Νοεµβρίου 2011 και ώρα 17:00 θα διεξαχθεί ηλεκτρονική κλήρωση στα 
γραφεία της Proximity (Αµβρ, Φραντζή 16, Νέος Κόσµος) παρουσία της 
Συµβολαιογράφου στην οποία έχουν κατατεθεί οι παρόντες αναλυτικοί όροι, ή 
νοµίµου αναπληρωτή της. Από την ηλεκτρονική κλήρωση θα ανακηρυχθούν 
είκοσι (20) νικητές και είκοσι (20) επιλαχόντες. Οι νικητές θα ενηµερωθούν 
τηλεφωνικά από την Proximity έως τις 25 Νοεµβρίου. Κάθε νικητής θα πρέπει να 
επιβεβαιώσει ότι αποδέχεται το ∆ώρο µέχρι τις 28 Νοεµβρίου. Σε περίπτωση που 
η Proximity δεν βρει τους νικητές µέχρι τις 25 Νοεµβρίου ή έχει αρνητική 
απάντηση από τους νικητές, νικητής θα ανακηρύσσεται ο πρώτος επιλαχόντας. Οι 
επιλαχόντες νικητές θα ενηµερωθούν τηλεφωνικά από την Proximity οι οποίοι θα 
πρέπει να επιβεβαιώσουν ότι αποδέχονται το ∆ώρο µέχρι  τις 3 ∆εκεµβρίου.  
 

8. Τα δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ή µεταβιβάζονται ούτε δύναται 
να ζητηθεί η αντικατάστασή τους µε άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήµα σε 
οποιαδήποτε τιµή.  
 

9. ∆ιευκρινίζεται ότι τα έξοδα µετακίνησης των νικητών προς και από το αεροδρόµιο 
Ελευθέριος Βενιζέλος, καθώς και πάσης φύσεως ετέρων εξόδων (πλην όσων ρητά 
αναφέρονται ανωτέρω) κατά την διάρκεια του ταξιδίου (ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά αναφερόµενων σίτισης, µετακίνησης, αγοράς προϊόντων, µίσθωσης 
οχήµατος, δαπανών κατά την διάρκεια παραµονής στο ξενοδοχείο κλπ) βαρύνουν 
αποκλειστικά και µόνο τον νικητή. 
 

10. Οι νικητές πρέπει να διαθέτουν και να φέρουν τα απαραίτητα έγγραφα για την 
ταυτοποίηση των στοιχείων τους, ενώ είναι από µόνοι τους υπεύθυνοι για την 
απόκτηση των απαραίτητων αδειών ή άλλων εγγράφων που τυχόν χρειάζονται 
για την πραγµατοποίηση του ταξιδιού.  Επίσης, οι νικητές είναι αποκλειστικά 
υπεύθυνοι για την επαρκή κάλυψη ασφάλειας (π.χ. υγείας κτλ.) για το ταξίδι 
προς, µέσα, και από την Ισπανία. Οι αναλυτικοί όροι των ταξιδιών 
περιλαµβάνονται στο επισυναπτόµενους στους παρόντες αναλυτικούς όρους 
Παράρτηµα Γ’.  
 

11. Μετά την εκπνοή της ∆ιάρκειας του Προγράµµατος και της διανοµής των δώρων 
κατά τα προαναφερόµενα, κάθε υποχρέωση των COSMOTE & ΓΕΡΜΑΝΟΣ  
εταιρείας παύει να υφίσταται και οι COSMOTE & ΓΕΡΜΑΝΟΣ δεν θα υπέχουν ούτε 
αναλαµβάνουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των νικητών. ∆ιευκρινίζεται ότι, 
σε περίπτωση που δεν έχουν διατεθεί όλα τα ∆ώρα έως και 3/12/2011, οι 
COSMOTE & ΓΕΡΜΑΝΟΣ διατηρούν το δικαίωµα να προβούν είτε στη µαταίωση 
της διάθεσης των µη διατεθέντων µέχρι την ηµεροµηνία εκείνη ∆ώρων ή στην 
διάθεση τους µε οποιαδήποτε διαδικασία (π.χ. κλήρωση) ή και ελεύθερα, κατά 
την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. 
 

12. Η αποδοχή των δώρων και η παροχή των στοιχείων τους από τους 
τυχερούς/νικητές δια της δήλωσης συµµετοχής που θα συµπληρώνουν και 
υπογράφουν συνεπάγεται ότι συναινούν και εκχωρούν τα αναγκαία δικαιώµατα, 
ατελώς προς τη COSMOTE & ΓΕΡΜΑΝΟΣ  προκειµένου να τα δηµοσιεύσει χάριν 
διαφάνειας των διαδικασιών και για διαφηµιστικούς σκοπούς όπως π.χ. να 
ανακοινώσει κατάλογο των δικαιούχων, καθώς και φωτογραφίες 
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τους/οπτικοακουστικό υλικό στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, φιλµς και βίντεο µε 
τους δικαιούχους και οποιοδήποτε άλλο ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικά µε την 
απονοµή των δώρων του διαγωνισµού κλπ.  

 
 

13. Οι συµµετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωµα πάνω 
στα σήµατα, ονόµατα, ενδείξεις, εµβλήµατα και λοιπά διακριτικά των εταιριών 
COSMOTE & ΓΕΡΜΑΝΟΣ και της ∆ιαφηµιστικής. 
 

14. Η συµµετοχή στο Πρόγραµµα αποτελεί σαφή και εκ µέρους του Συµµετέχοντα 
δήλωση συναίνεσης κατά την έννοια του ν. 2472/1997 και του ν. 3471/2006 για 
τις ανάγκες διεξαγωγής και δηµοσιότητας του Προγράµµατος καθώς και για 
σκοπούς ενηµέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά µε το Πρόγραµµα. Αµέσως 
µετά την διεξαγωγή του Προγράµµατος  και την παράδοση των ∆ώρων, κατά τα 
οριζόµενα στους παρόντες  Αναλυτικούς Όρους, τα σχετικά στοιχεία θα 
καταστρέφονται. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή ο κάθε Συµµετέχων διατηρεί το 
δικαίωµα πρόσβασης στα προσωπικά δεδοµένα του και ενηµέρωσης, ή και 
αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει του άρθρου 13 
του Ν. 2472/97 για την προστασία προσωπικών δεδοµένων, επικοινωνώντας µε 
τη COSMOTE στο τηλ. 800-11-40000.Η κατά τα ανωτέρω συµµετοχή στο 
Πρόγραµµα προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ 
προβλεπόµενων όρων, των οποίων οι συµµετέχοντες έχουν λάβει γνώση. Οι 
παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε τυχόν διαφορά 
σχετικά µε το διαγωνισµό θα επιλύεται από τα καθ' ύλη αρµόδια δικαστήρια των 
Αθηνών. 
 

15.  Η συµµετοχή προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του 
συνόλου των παρόντων Αναλυτικών Όρων και των Παραρτηµάτων τους. Σε 
περίπτωση που ο αναδειχθείς νικητής, δεν  πληροί σωρευτικά τις προϋποθέσεις 
συµµετοχής  στο Πρόγραµµα τότε αυτοµάτως αποκλείεται από νικητής του 
διαγωνισµού και η ∆ιοργανώτρια Εταιρεία έχει δικαίωµα να διαθέσει το δώρο σε 
αναπληρωµατικό. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 
 
 

1) ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 
Κατόπιν πραγµατοποίησης νέας σύνδεσης OTE TV δηλώνω ότι αποδέχοµαι το δώρο 
που περιγράφεται παρακάτω εάν και εφόσον το κερδίσω έπειτα από την κλήρωση 
που θα πραγµατοποιηθεί, σύµφωνα µε τους όρους της προωθητικής ενέργειας, των 
οποίων έχω λάβει γνώση και τους οποίους αποδέχοµαι ανεπιφύλαχτα στο σύνολό 
τους. 

Όνοµα  Επώνυµο  

Τηλέφωνο  ∆ιεύθυνση  

Πόλη  ΤΚ  

Ηµεροµηνία 
Γέννησης 

 
Αριθµός ∆ελτίου 
Ταυτότητας 

 

Ηµεροµηνία  Υπογραφή  

∆ώρο  

VIP πακέτο φιλοξενίας 
για τον αγώνα ΡΕΑΛ 
ΜΑ∆ΡΙΤΗΣ-
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 

Αριθµός 
σύµβασης-
αίτησης  ΟΤΕ ΤV 

 

 
Συµπληρώνεται από τον πωλητή και τηρείται στο κατάστηµα.  

 

Υπογραφή δικαιούχου  
 
………………………………………………….. 
 
 
Μετά τα συµπλήρωσή της από τον πωλητή του καταστήµατος η φόρµα 
αποστέλλεται άµεσα στη Proximity µέσω fax στον αριθµό: 210 82 53 753 
µαζί µε τη φωτοτυπία της ταυτότητάς του νικητή. 
�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2) ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   
 

Ηµεροµηνία  

∆ώρο  
VIP πακέτο φιλοξενίας για τον αγώνα ΡΕΑΛ ΜΑ∆ΡΙΤΗΣ-
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 

Υπεύθυνος 
καταστήµατος 

  

Σφραγίδα 
καταστήµατος 

 

 
Συµπληρώνεται από το κατάστηµα και το κρατάει ο καταναλωτής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 
 
 

∆ΗΛΩΣΗ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ∆ΩΡΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«OTE TV – 20 VIP ΠΑΚΕΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΡΕΑΛ ΜΑ∆ΡΙΤΗΣ - 
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ» 
 
1. Στοιχεία Προσώπου που ∆εσµεύεται από την παρούσα ∆ήλωση 
 
Επώνυµο:_______________________________ 
Όνοµα: ________________________________ 
Αριθµός Ταυτότητας : ____________________  
Ηµεροµηνία Γεννήσεως:___________________ 
∆ιεύθυνση: _____________________________ 
Τηλέφωνο : _____________________________ 
 
Το πρόσωπο του οποίου τα στοιχεία αναγράφονται ανωτέρω θα καλείται στη 
συνέχεια «∆ωρεοδόχος». 
 
2.  Ο ∆ωρεοδόχος συµµετείχε στο προωθητικό πρόγραµµα µε γενικό τίτλο: 
«OTE TV – 20 VIP ΠΑΚΕΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΡΕΑΛ ΜΑ∆ΡΙΤΗΣ - 
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ» (εφεξής το «Πρόγραµµα») που διοργάνωσε η ανώνυµη εταιρία µε 
την επωνυµία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (εφεξής η 
«COSMOTE»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας αρ. 44),  σε 
συνεργασία µε την ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
(εφεξής «ΓΕΡΜΑΝΟΣ») που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής (23ο χλ. Ε.Ο. 
Αθηνών – Λαµίας)  και την ανώνυµη εταιρία  µε την επωνυµία «PROXIMITY ZZ 
∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ», που εδρεύει στην Αθήνα Αµβρ. Φραντζή 16, TK 117 45, (εφεξής η 
«∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ») βάσει των Αναλυτικών Όρων του Προγράµµατος και 
αναδείχθηκε νικητής. 
 
 4.  Ο ∆ωρεοδόχος δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση του συνόλου των Αναλυτικών 
Όρων του Προγράµµατος, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους. 
 
5.  Ο ∆ωρεοδόχος δηλώνει ότι αποδέχεται το δώρο του, το οποίο σηµειώνεται 
στη συνέχεια (το «∆ώρο») και περιλαµβάνει: 
 

� Αεροπορικά Εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΜΑ∆ΡΙΤΗ-ΑΘΗΝΑ οικονοµικής θέσης µε την 
αεροπορική εταιρεία Aegean airlines 

� 2 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Eurostars Madrid Tower (5*) µε 
συµπεριλαµβανόµενο το πρωϊνό γεύµα. 

� 1 VIP εισιτήριο (για ένα άτοµο) για την παρακολούθηση του αγώνα 
� Γεύµα στο χώρο Catering του γηπέδου 
� Ανοιχτό µπαρ 
� Ξενάγηση στο µουσείο της Ρεαλ Μαδρίτης 
� Μεταφορά από το αεροδρόµιο στο ξενοδοχείο και από το ξενοδοχείο στο 

γήπεδο και αντίστροφα 
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6. Ο ∆ωρεοδόχος δηλώνει ότι είναι πλήρως ικανοποιηµένος από το ∆ώρο του, το 
οποίο βρήκε της απόλυτης αρεσκείας του. Ο ∆ωρεοδόχος δηλώνει ότι δεν έχει 
οποιαδήποτε αξίωση, υφιστάµενη ή/ και µελλοντική κατά της COSMOTE, της 
ΓΕΡΜΑΝΟΣ και της ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ή της Κοινοπραξίας, των στελεχών, υπαλλήλων 
και βοηθών εκπληρώσεώς της αναφορικά µε τη διενέργεια του Προγράµµατος, την 
εφαρµογή των όρων, τη διαδικασία κληρώσεως, την κατανοµή των δώρων ή 
οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετίζεται άµεσα ή έµµεσα µε το Πρόγραµµα.  
 
7.  Αναφορικά µε το ∆ώρο, ο ∆ωρεοδόχος δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως τους 
ακόλουθους πρόσθετους όρους, η αποδοχή των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για 
την πραγµατοποίηση του ταξιδιού και προβαίνει στις ακόλουθες πρόσθετες δηλώσεις: 
 
7.1. Το ταξίδι ισχύει µόνο για το δροµολόγιο που θα καθορίσουν οι COSMOTE και 
η ΓΕΡΜΑΝΟΣ, µόνοι τους ή σε συνεργασία µε τρίτους της απόλυτης επιλογής τους, 
αποκλειστικά και µόνο για την ηµέρα και ώρες του ταξιδιού. Η ηµεροµηνία και η ώρα 
αναχώρησης και άφιξης και το προγραµµατισµένο δροµολόγιο δεν υπόκεινται σε 
αλλαγές, προκειµένου να προσαρµοσθούν στο πρόγραµµα του ∆ωρεοδόχου. Ο 
∆ωρεοδόχος δεν έχει δικαίωµα να ζητήσει οποιοδήποτε χρηµατικό αντάλλαγµα ή 
ταξίδι σε εναλλακτική ηµεροµηνία σε περίπτωση ακύρωσης ή µαταίωσης του ταξιδιού 
ή αδυναµίας τους να ταξιδέψει για οποιονδήποτε λόγο.  
 
7.2. ∆εδοµένου ότι η διοργάνωση του ταξιδιού έχει αναληφθεί από την COSMOTE 
και την ΓΕΡΜΑΝΟΣ σε συνεργασία µε τρίτους η συµµετοχή του ∆ωρεοδόχου 
προϋποθέτει την εκ µέρους του ρητή και έγγραφη αποδοχή των ειδικότερων όρων 
που θέτουν οι τρίτοι αυτοί (ιδίως πράκτορες, αεροπορικές εταιρείες και λοιπά 
εµπλεκόµενα πρόσωπα). Κατά συνέπεια, ο ∆ωρεοδόχος υποχρεούνται να παράσχουν 
εγγράφως, εφόσον τους ζητηθεί, έγγραφη επιβεβαίωση των όρων που καθορίζονται 
από τα πρόσωπα αυτά και αφορούν την συµµετοχή του στο ταξίδι.  
 
7.3. Αν η συµµετοχή στο ταξίδι προϋποθέτει την έκδοση στο όνοµά του 
∆ωρεοδόχου έγκυρων ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατηρίου) και, ανάλογα µε την 
εθνικότητα ή την ιθαγένειά τους ενδεχοµένως και θεώρηση ταξιδιού (Visa), η  
COSMOTE , η ΓΕΡΜΑΝΟΣ και οι συνεργαζόµενοι συνδιοργανωτές δεν θα ευθύνονται 
σε περίπτωση κατά την οποία ο ∆ωρεοδόχος δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσει, για 
οποιονδήποτε λόγο, τα σχετικά έγγραφα, η νοµική τάξη των οποίων αποτελεί 
προϋπόθεση της συµµετοχής. Η µέριµνα και η δαπάνη της έκδοσης των παραπάνω 
εγγράφων βαρύνει αποκλειστικά το ∆ωρεοδόχο.  
 
7.4. Η συµµετοχή στο ταξίδι γίνεται µε αποκλειστική ευθύνη του ∆ωρεοδόχου. Στο 
ευρύτερο µέτρο που είναι επιτρεπτό από το κατά περίπτωση ισχύον εφαρµοστέο 
δίκαιο, η  COSMOTE, η ΓΕΡΜΑΝΟΣ η ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες, οι 
αεροπορικές εταιρείες και οι λοιποί εµπλεκόµενοι φορείς απαλλάσσονται από κάθε 
ευθύνη. Ειδικότερα, η  COSMOTE,η ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η ∆ΙΑΜΗΜΙΣΤΙΚΗ δεν υπέχουν 
οποιαδήποτε ευθύνη για καθυστερήσεις δροµολογίων, ατυχήµατα ή πταίσµα των 
προσώπων τα οποία αναλαµβάνουν την παροχή υπηρεσιών οποιασδήποτε µορφής σε 
οποιοδήποτε στάδιο του ταξιδιού. 
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7.5.  Ο ∆ωρεοδόχος φέρει πλήρως και αποκλειστικώς κάθε οικονοµική και άλλη 
ευθύνη για την συµπεριφορά του κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και τις συνέπειές της. 
Περαιτέρω, ο ∆ωρεοδόχος φέρει πλήρως την ευθύνη σε περίπτωση που σε 
οποιαδήποτε στιγµή δεν ακολουθήσει το προγραµµατισµένο δροµολόγιο που έχει 
ορισθεί για το ταξίδι.  
 
7.6. Η  COSMOTE και η ΓΕΡΜΑΝΟΣ επιφυλάσσει το δικαίωµα να µεταβάλει κάθε 
λεπτοµέρεια, ουσιώδη ή µη του ταξιδιού. Τυχόν αλλαγές θα γνωστοποιούνται µόλις 
αυτό καταστεί αντικειµενικά εύλογα δυνατόν.  
 
7.7. Η συµµετοχή στο ταξίδι των νικητών του Προγράµµατος δεν καλύπτει 
προσωπικές δαπάνες όπως ενδεικτικά, κατανάλωση φαγητού και ποτών εκτός των 
προσφερόµενων γευµάτων, κατανάλωση αλκοόλ, κάθε προσωπική δαπάνη, όπως 
ιδίως αγορές από καταστήµατα, µουσεία ή ξενοδοχεία, τηλεφωνήµατα, έξοδα 
καθαριστηρίου ή πλυντηρίου ρούχων, εξυπηρέτηση δωµατίου (room service) 
ενοικίαση οχηµάτων, οποιαδήποτε εκδροµή µη συµπεριλαµβανόµενη στο πρόγραµµα 
του ταξιδιού κ.ά. τις οποίες θα επιβαρυνθούν αποκλειστικά οι νικητές. 
 
7.8.  Ο ∆ωρεοδόχος αναγνωρίζει ότι η COSMOTE, η ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η 
∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ δεν φέρουν καµία ευθύνη και δηλώνει ότι δεν διατηρεί καµία 
απαίτηση, αξίωση ή δικαίωµα κατά αυτών σε περίπτωση που λόγω ανωτέρας βίας, 
όπως ενδεικτικά αναφερόµενων καιρικών συνθηκών, απεργίας ελεγκτών εναέριας 
κυκλοφορίας, γενικής απεργίας κλπ, δεν είναι δυνατή η πραγµατοποίηση της 
αεροπορικής πτήσης από και προς οποιοδήποτε αεροδρόµιο στο πλαίσιο του ∆ώρου. 
Επίσης, αναγνωρίζει ότι η COSMOTE, η ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ δεν φέρουν 
καµία ευθύνη και δηλώνει ότι δεν διατηρεί καµία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωµα κατά 
αυτών για κάλυψη τυχόν εξόδων λόγω µαταίωσης ή ακύρωσης αεροπορικής πτήσης 
κατά τα προαναφερόµενα.    
 
8. Ο ∆ωρεοδόχος δεν καλύπτεται από ασφάλιση αναφορικά µε οποιοδήποτε 
στάδιο του ταξιδιού του, εκτός εάν άλλως προβλέπεται από συµβάσεις του µε 
τρίτους.  
 
9. Σε περίπτωση συνδροµής λόγων ανωτέρας βίας, λόγων ασφαλείας ή άλλων 
περιστάσεων πέραν από τον έλεγχο της  COSMOTE, η ΓΕΡΜΑΝΟΣ ή τρίτων 
εµπλεκόµενων στη διοργάνωση, η  COSMOTE δύναται και δικαιούται να µαταιώσει 
οριστικά στο ταξίδι, χωρίς να προσφέρει εναλλακτικό δώρο, οπότε και θα 
απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικού 
δώρου οποιασδήποτε µορφής και αξίας.  
 
10. Ο ∆ωρεοδόχος µε την παρούσα συναινεί στην χρήση του ονόµατός τους και/ 
ή φωτογραφίας του για λόγους διαφηµιστικής προβολής µε σκοπό τη δηµοσίευση 
των ονοµάτων των νικητών του Προγράµµατος σε σχετικές δηλώσεις ή διαφηµίσεις 
στις οποίες ήθελε προβεί η COSMOTE και η ΓΕΡΜΑΝΟΣ αναφορικά µε το Πρόγραµµα, 
σύµφωνα µε τους Αναλυτικούς Όρους χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αµοιβής ή 
αποζηµιώσεως.  
 
11.     Ο ∆ωρεοδόχος δηλώνει ότι τα αναγραφόµενα στην παρούσα στοιχεία τους 
είναι πλήρη, ακριβή και επίκαιρα και διαβεβαιώνει την COSMOTE, την ΓΕΡΜΑΝΟΣ και 
την ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ότι ούτε ο ίδιος ούτε ο σύζυγος του ούτε και οποιοσδήποτε 
συγγενής του έως και πρώτου βαθµού είναι υπάλληλος των εταιρειών «COSMOTE 
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Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.»,  ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ή της «PROXIMITY ZZ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ».  
 
 
 
Αθήνα,  /   /2011 
 
Ο ∆ωρεοδόχος 
 
____________________________ (ονοµατεπώνυµο πλήρες)  
 
 
 
____________________________ (υπογραφή)  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’– ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΑΞΙ∆ΙΩΝ 
 

 

Οι ακόλουθοι ειδικοί όροι ισχύουν αναφορικά µε τους νικητές. ∆ιευκρινίζεται: 

 

1. 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. 

 

2. Το ταξίδι ισχύει µόνο για το δροµολόγιο που θα καθορίσει η COSMOTE και 

ΓΕΡΜΑΝΟΣ ,  µόνοι τους 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. 

 

3. ∆εδοµένου ότι η διοργάνωση του ταξιδιού έχει αναληφθεί από την COSMOTE & 

ΓΕΡΜΑΝΟΣ 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, αεροπορικές εταιρίες και λοιπά εµπλεκόµενα πρόσωπα), η δε 

έτερη ∆ιοργανώτρια (PROXIMITY) 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. 

 

4. Εφόσον η συµµετοχή στο ταξίδι προϋποθέτει την έκδοση στο όνοµα των νικητών 

έγκυρων ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατηρίου) και ανάλογα µε την εθνικότητα ή την 

ιθαγένειά τους ενδεχοµένως και θεώρηση ταξιδιού (Visa), η COSMOTE & η ΓΕΡΜΑΝΟΣ 

και οι συνεργαζόµενοι συνδιοργανωτές καθώς και η έτερη ∆ιοργανώτρια (PROXIMITY) 

δεν θα ευθύνονται σε περίπτωση κατά την οποία οι νικητές δεν είναι σε θέση να 

εξασφαλίσουν, για οποιονδήποτε λόγο, τα σχετικά έγγραφα, η νοµική τάξη των οποίων 

αποτελεί προϋπόθεση της συµµετοχής. Η µέριµνα και η δαπάνη της έκδοσης των 

παραπάνω εγγράφων βαρύνει αποκλειστικά τους νικητές. 

 

5. 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 και η ΓΕΡΜΑΝΟΣ, καθώς και η έτερη ∆ιοργανώτρια (PROXIMITY), οι 

ταξιδιωτικοί πράκτορες, οι αεροπορικές εταιρείες και οι λοιποί εµπλεκόµενοι φορείς 

απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη. Ειδικότερα, οι ∆ιοργανώτριες 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. 

 

6. Οι νικητές φέρουν πλήρως και αποκλειστικώς κάθε οικονοµική και άλλη ευθύνη για 

την συµπεριφορά τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και τις συνέπειές της. 
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7. Η COSMOTE & ΓΕΡΜΑΝΟΣ επιφυλάσσει το δικαίωµα να µεταβάλει κάθε 

λεπτοµέρεια, ουσιώδη ή µη του ταξιδιού. Τυχόν αλλαγές θα γνωστοποιούνται µόλις αυτό 

καταστεί αντικειµενικά εύλογα δυνατό. 

 

8. 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. 

9. Οι νικητές φέρουν ανεπιφύλακτα και αποκλειστικά κάθε ευθύνη και κίνδυνο 

αναφορικά µε δραστηριότητες πέραν από το δηµοσιευµένο δροµολόγιο του ταξιδιού. 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆' – ∆ΩΡΑ 

 

1. Η διάρκεια του Προγράµµατος καθορίζεται από 08/11/2011 00:00:00 µέχρι και       
19/11/2011 23:59:59 (εφεξής η «∆ιάρκεια»). Η COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ 

διατηρούν το δικαίωµα να µειώσει ή να παρατείνει την χρονική διάρκεια του 

∆ιαγωνισµού µε προηγούµενη ανακοίνωση στο Site της.  

 

2. Μετά την Κλήρωση και εντός 3 ηµερών  θα επιχειρείται τηλεφωνική επικοινωνία 
µε τους νικητές στον αριθµό κλήσης, που έχουν δηλώσει, µε σκοπό την 

ενηµέρωση τους για τον τρόπο παραλαβής των δώρων, που αναφέρονται 

κατωτέρω. Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία θα ζητούνται από τους νικητές τα 

πλήρη στοιχεία τους (ονοµατεπώνυµο, πλήρη διεύθυνση, κ.λ.π.) για την 

δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση των δώρων. 

Μετά την ολοκλήρωση των µε το παρόν αναλαµβανοµένων υποχρεώσεων της 

COSMOTE & ΓΕΡΜΑΝΟΣ, τα ως άνω στοιχεία θα καταστρέφονται.  

 

3. Οι νικητές της Κλήρωσης θα πρέπει, κατά την παραλαβή των δώρων, να 
υπογράψουν σχετική δήλωση αποδοχής του δώρου που κέρδισαν (Παράρτηµα 

Β΄), προσκοµίζοντας και επιδεικνύοντας την ταυτότητα και την αίτηση σύµβαση 

ΟΤΕ ΤV µε τον οποίο συµµετείχαν στο Πρόγραµµα, άλλως χάνουν το δικαίωµα 

στο δώρο που κέρδισαν.  

 

4. Η COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ στο πλαίσιο του Προγράµµατος έχει προγραµµατίσει 
να διαθέσει τα ακόλουθα δώρα (εφεξής τα «∆ώρα»): 

 
 

� Αεροπορικά Εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΜΑ∆ΡΙΤΗ-ΑΘΗΝΑ οικονοµικής θέσης µε την 
αεροπορική εταιρεία Aegean airlines 

� 2 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Eurostars Madrid Tower (5*) µε 

συµπεριλαµβανόµενο το πρωϊνό γεύµα. 

� 1 VIP εισιτήριο (για ένα άτοµο) για την παρακολούθηση του αγώνα 
� Γεύµα στο χώρο Catering του γηπέδου 
� Ανοιχτό µπαρ 
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� Ξενάγηση στο µουσείο της Ρεαλ Μαδρίτης 
� Μεταφορά από το αεροδρόµιο στο ξενοδοχείο και από το ξενοδοχείο στο γήπεδο 

και αντίστροφα 

 

5. Οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόµα και αυτό της 
παράδοσης και παραλαβής των δώρων, µπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:  

 

(Α)  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝ∆ΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ, ∆ΕΝ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ, ΤΗ 

ΣΧΕΤΙΚΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ∆ΩΡΟΥ.  

(Β) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝ∆ΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ, ∆ΕΝ ΑΠΟ∆ΕΧΘΕΙ 

ΠΛΗΡΩΣ   ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ  ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ 

ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΥΣΙΩ∆ΕΙΣ. 

Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ 20 ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ. 

6. Η COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ διατηρούν το δικαίωµα να ανακοινώσουν τα ονόµατα 
και να δηµοσιεύσει φωτογραφίες  των νικητών στο Site της COSMOTE και της 

ΓΕΡΜΑΝΟΣ, σε οποιοδήπoτε έντυπο της ή σε µέσα µαζικής ενηµέρωσης και να 

προβαίνει σε διαφηµιστική εκµετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της 

παραλαβής των ∆ώρων κλπ. Οι νικητές υποχρεούνται κατά την παραλαβή των 

∆ώρων στην υπογραφή δήλωσης, σύµφωνα µε την οποία συναινούν στην 

παρουσίασή τους σε σχετικό διαφηµιστικό πρόγραµµα, ή στη χρήση του 

ονόµατός τους και φωτογραφία τους για λόγους διαφηµιστικής προβολής από την 

COSMOTE και τη ΓΕΡΜΑΝΟΣ, 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 και την 

ΓΕΡΜΑΝΟ να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού ∆ώρου.  

 

7. Η ευθύνη της COSMOTE & ΓΕΡΜΑΝΟΣ περιορίζεται  αποκλειστικά και µόνο στη 
διάθεση των προγραµµατισµένων ∆ώρων. ∆ιευκρινίζεται ότι η COSMOTE & 

ΓΕΡΜΑΝΟΣ  δεν φέρει καµία ευθύνη και οι Συµµετέχοντες δεν διατηρούν καµία 

απαίτηση, αξίωση ή δικαίωµα κατά αυτής σε περίπτωση που λόγω ανωτέρας βίας, 

όπως ενδεικτικά αναφερόµενων καιρικών συνθηκών, απεργίας ελεγκτών εναέριας 

κυκλοφορίας, γενικής απεργίας κλπ, δεν είναι δυνατή η πραγµατοποίηση της 

αεροπορικής πτήσης από και προς οποιοδήποτε αεροδρόµιο στο πλαίσιο των 

προσφερόµενων ταξιδιών. Επίσης, η COSMOTE & ΓΕΡΜΑΝΟΣ δεν φέρει καµία 

ευθύνη και οι Συµµετέχοντες δεν διατηρούν καµία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωµα 

κατά αυτής για κάλυψη τυχόν εξόδων λόγω µαταίωσης ή ακύρωσης αεροπορικής 

πτήσης κατά τα προαναφερόµενα.  

 

8. Η συµµετοχή προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του 
συνόλου των παρόντων Αναλυτικών Όρων και του συνηµµένου σε αυτούς 

Παραρτήµατος Γ' µε τίτλο «Ειδικοί Όροι Ταξιδιών».  

 

 
  


