
ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΗ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

«LG OPTIMUS 3D P920 & Δώπο Monitor LG 3D» 

 

Η αλψλπκε εηαηξία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ.» 

(εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο (Λεσθ. Κεθηζίαο αξ. 44), 

δηνξγαλψλεη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αηνκηθή επηρείξεζε «ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΛΙΓΟΤ» κε ηνλ 

δηαθξηηηθφ ηίηιν «ART NOVA» εδξεχνπζα ζην Παιαηφ Φάιεξν Αηηηθήο, ζηελ νδφ 

Αραηψλ 1,  (εθεμήο ε «ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ»), ην πξνσζεηηθφ πξφγξακκα κε ηίηιν «LG 

OPTIMUS 3D P920 & Δώπο Monitor LG 3D», (εθεμήο ην «Ππόγπαμμα»). 

 

θνπφο ησλ παξφλησλ αλαιπηηθψλ φξσλ (εθεμήο νη «Αναλςηικοί Όποι») είλαη ν 

θαζνξηζκφο ησλ φξσλ ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα θάζε ελδηαθεξνκέλνπ, ηεο Κιήξσζεο 

θαη ηεο αλάδεημεο ληθεηψλ ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο.  

 

Η COSMOTE επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηψκαηφο ηεο λα ηξνπνπνηεί κνλνκεξψο ηνπο 

παξφληεο φξνπο ή θαη λα παξαηείλεη ηε δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Σπρφλ παξάηαζε 

ηεο δηάξθεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ή ε κεηαβνιή ησλ φξσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη θαηφπηλ πξνεγνχκελεο αλαθνίλσζεο ζην δηθηπαθφ ηφπν ηεο COSMOTE 

(www.cosmote.gr) θαη ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηεο ΓΔΡΜΑΝΟ (www.e-germanos.gr) 

(εθεμήο ηα «Sites») θαζψο θαη ζηε πκβνιαηνγξάθν πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 6 ησλ 

παξφλησλ φξσλ.  

 

Σο Ππόγπαμμα 

Η COSMOTE σο εηαηξεία παξνρήο ππεξεζηψλ θηλεηψλ επηθνηλσληψλ επηδηψθεη, θαη  κέζσ  

πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ, ηελ πξνβνιή ησλ ππεξεζηψλ ηεο  ζηελ Διιεληθή αγνξά. ηα 

πιαίζηα απηά δηνξγαλψλεη ην πξνσζεηηθφ Πξφγξακκα κε ηίηιν «LG OPTIMUS 3D 

P920 & Δώπο Monitor LG 3D»  κέζσ  ησλ εμήο ζεκείσλ πψιεζεο  ηνπ Γηθηχνπ ηεο: 

ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα θαηαζηήκαηα COSMOTE, COSMOTE Corner θαη ΓΔΡΜΑΝΟ 

(εθεμήο ηα «Καηαζηήμαηα»). 

 

 

 

http://www.cosmote.gr/
http://www.e-germanos.gr/
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Διάπκεια Ππογπάμμαηορ - Όποι ςμμεηοσήρ 

1. Η δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαζνξίδεηαη απφ 11/11/2011 κέρξη 31/12/2011 

(εθεμήο ε «Διάπκεια»).  

 

2. ην Πξφγξακκα ζπκκεηέρνπλ: 

α. νη αξηζκνί  ζχλδεζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο πνπ ζα δειψζνπλ νη πειάηεο νη 

νπνίνη θαηά ηε Γηάξθεηα  ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζα πξνβνχλ  ζε Ληαληθή Αγνξά ηνπ 

κνληέινπ θηλεηήο ζπζθεπήο LG OPTIMUS 3D P920 κέζσ ησλ Καηαζηεκάησλ 

(εθεμήο νη «ςμμεηέσονηερ») θαζψο θαη  

β. νη αξηζκνί ζχλδεζεο  ησλ  ζπλδξνκεηψλ ηεο COSMOTE, νη νπνίνη  θαηά ηε 

Γηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο πξνβαίλνπλ ζηελ ππνγξαθή αίηεζεο-ζχκβαζεο 

ζχλδεζεο κέζσ ησλ Καηαζηεκάησλ (είηε αθνξά λέα ζχλδεζε, είηε ζχλδεζε  απφ 

θνξεηφηεηα, είηε ζχλδεζε απφ κεηαηξνπή ζχλδεζεο θαξηνθηλεηήο ηειεθσλίαο 

ζε ζχλδεζε ζπκβνιαίνπ COSMOTE, είηε αλαλέσζεο ζπκβνιαίνπ) ζηα νηθνλνκηθά 

πξνγξάκκαηα COSMOTE ΑΠΔΡΙΟΡΙΣΑ 25, COSMOTE ΑΠΔΡΙΟΡΙΣΑ 30, 

COSMOTE ΑΠΔΡΙΟΡΙΣΑ 35, COSMOTE ΑΠΔΡΙΟΡΙΣΑ 40, COSMOTE 

ΑΠΔΡΙΟΡΙΣΑ 45, COSMOTE ΑΠΔΡΙΟΡΙΣΑ 55, COSMOTE ΑΠΔΡΙΟΡΙΣΑ 70, 

COSMOTE ΑΠΔΡΙΟΡΙΣΑ 85, COSMOTE ΑΠΔΡΙΟΡΙΣΑ 100, COSMOTE 

ΑΠΔΡΙΟΡΙΣΑ 150,ΚΑΡΣΟΤΜΒΟΛΑΙΟ COSMOTE 25 , ΚΑΡΣΟΤΜΒΟΛΑΙΟ 

COSMOTE 35 θαη COSMOTE BUSINESS ΑΠΔΡΙΟΡΙΣΑ 25,  COSMOTE BUSINESS 

ΑΠΔΡΙΟΡΙΣΑ 30, COSMOTE BUSINESS ΑΠΔΡΙΟΡΙΣΑ 40, COSMOTE BUSINESS 

ΑΠΔΡΙΟΡΙΣΑ 50, COSMOTE BUSINESS ΑΠΔΡΙΟΡΙΣΑ 70, COSMOTE BUSINESS 

ΑΠΔΡΙΟΡΙΣΑ 95, COSMOTE BUSINESS ΑΠΔΡΙΟΡΙΣΑ 120, COSMOTE BUSINESS 

ΑΠΔΡΙΟΡΙΣΑ 195 (εθεμήο νη «ςμμεηέσονηερ»), απνθηψληαο ην κνληέιν 

θηλεηήο ζπζθεπήο  LG OPTIMUS 3D P920.  ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηεο Κιήξσζεο ν αξηζκφο ηεο ζχλδεζεο έρεη κεηαβηβαζζεί ζε ηξίην, 

θπζηθφ ή λνκηθφ, πξφζσπν, ηφηε, ζε πεξίπησζε πνπ ε ελ ιφγσ ζχλδεζε θεξδίζεη, 

ληθεηήο ηνπ αληίζηνηρνπ δψξνπ  ζα είλαη ν θαηά ηε ζηηγκή ηεο Κιήξσζεο 

ζπλδξνκεηήο.   

 

3. ην Πξφγξακκα δηθαηνχηαη λα ζπκκεηέρεη κηα θνξά θαη φπνηνο παξαιάβεη θαη 

ζπκπιεξψζεη έληππν ζπκκεηνρήο πνπ ζα δηαηίζεηαη δσξεάλ απφ ηα γξαθεία ηεο ART 
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NOVA, ζηε δηεχζπλζε Αραηψλ 1, ΑΘΗΝΑ, TK 175 64 Παιαηφ Φάιεξν θαζεκεξηλά 

θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηεο απφ 10:00 έσο 17:00 θαζ’ φιε ηελ Γηάξθεηα ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο.  

εκεηψλεηαη φηη νη πκκεηέρνληεο  ζα πξέπεη λα έρνπλ  ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο 

ειηθίαο ηνπο,  λα είλαη ηθαλνί  πξνο δηθαηνπξαμία θαη λα είλαη ζπλδξνκεηέο  

COSMOTE. 

 

4. Κάζε πκκεηέρσλ κπνξεί λα ιάβεη κέξνο ζην Πξφγξακκα κε πεξηζζφηεξεο 

ζπκκεηνρέο θαηά ηε Γηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο, εθφζνλ ηεξνχληαη νη 

πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν  2 ησλ παξφλησλ.  

 

Κλήπωζη - Ανάδειξη νικηηών 

5. Οη πκκεηέρνληεο   ζα θαηαρσξεζνχλ ζε απηνκαηνπνηεκέλν ειεθηξνληθφ ζχζηεκα κε 

ζθνπφ ηελ αλάδεημε ησλ ληθεηψλ βάζεη θιήξσζεο.  

 

6. Μεηαμχ ησλ πκκεηερφλησλ ζην Πξφγξακκα ζα δηεμαρζεί κία (1) θιήξσζε (εθεμήο ε 

«Κλήπωζη»), γηα ηελ αλάδεημε ησλ ληθεηψλ, ζηνπο νπνίνπο ζα δηαηεζνχλ ηα δψξα 

πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα. Η Κιήξσζε ζα δηεμαρζεί ζηηο 31 Ιαλνπαξίνπ 2012, 

εκέξα Σξίηε,  2 κ.κ. ζηα γξαθεία ηεο COSMOTE, ζηε δηεχζπλζε Γξαβηάο 3, Μαξνχζη, 

Σ.Κ. 151 25, ζην ηζφγεην, παξνπζία ηεο πκβνιαηνγξάθνπ Αζελψλ  Αηθαηεξίλεο Σφιηα 

ζηελ νπνία έρνπλ θαηαηεζεί νη παξφληεο Όξνη, ή λφκηκνπ αλαπιεξσηή ηεο θαη 

εθπξνζψπνπ ηεο COSMOTE.  

  

7. Αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, είλαη αδχλαηε ε δηεμαγσγή ηεο Κιήξσζεο θαηά ηελ 

πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα, ε COSMOTE δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αιιάμεη 

ηελ εκέξα θαη ψξα ηεο Κιήξσζεο κε ζρεηηθή ηεο αλαθνίλσζε ζηα Sites πξν είθνζη 

ηεζζάξσλ (24) σξψλ απφ ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα  Κιήξσζεο.   

 

8. ηελ Κιήξσζε ζα αλαδεηρζνχλ δηαθφζηνη πελήληα (250) ληθεηέο θαη ηξηάληα  (30) 

επηιαρφληεο γηα ηελ θαηεγνξία δψξσλ, φπσο απηά αλαθέξνληαη θαησηέξσ ζηνπο 

Αλαιπηηθνχο Όξνπο.   
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9. Δώπα – Παπάδοζη Δώπων 

Η COSMOTE ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο έρεη πξνγξακκαηίζεη λα παξέρεη ζε 

δηαθφζηνπο πελήληα (250) ληθεηέο, έλα κφληηνξ (νζφλε) LG D2342P-PN (εθεμήο ην 

«Δώπο») κε ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά:  

 Σχπνο πξντφληνο Monitor 3D 23”, 16:9 

 Μέγεζνο νζφλεο 23” 

 Σχπνο νζφλεο 3D  

 Αλάιπζε 1920 x 1080  

 Φσηεηλφηεηα (cd/m2) 250cd/m² (2D), 125cd/m² (3D)  

 Αλαινγία αληίζεζεο 5M:1  

 Υξφλνο απφθξηζεο (ms) 5ms 

 Δγγχεζε 0 pixel & 2 ρξφληα-on site 

 

10. Η COSMOTE δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζεη ηελ Καηεγνξία ησλ 

πξναλαθεξνκέλσλ Γψξσλ θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ απηψλ κε αληίζηνηρε ηξνπνπνίεζε 

θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ ηειηθψλ ληθεηψλ. 

 

11. Δληφο επηά (7) εκεξψλ απφ ηελ Κιήξσζε, ε Γηαθεκηζηηθή ζα επηθνηλσλεί 

ηειεθσληθά κε ηνπο  ληθεηέο πνπ αλαδείρζεθαλ κέζσ ηεο Κιήξσζεο, κε ζθνπφ ηελ 

ελεκέξσζή απηψλ  γηα ηνλ ηξφπν θαη ηνλ ρξφλν παξαιαβήο ηνπ Γψξνπ ηνπο. Καηά 

ηελ ηειεθσληθή επηθνηλσλία ζα δεηνχληαη απφ ηνπο ληθεηέο ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπο 

(νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν, Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο, πιήξεο δηεχζπλζε, 

θ.ι.π.) κε ζθνπφ ηελ εμαθξίβσζε ηεο ηαπηνπξνζσπίαο θαηά ηελ παξάδνζε ησλ 

δψξσλ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε κε ην παξφλ αλαιακβαλνκέλσλ ππνρξεψζεσλ ηεο 

COSMOTE, ηα σο άλσ ζηνηρεία ζα θαηαζηξέθνληαη. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ 

επηθνηλσλία ηα δεισζέληα ζηνηρεία δελ αληηζηνηρνχλ κε ηα ζηνηρεία πνπ δηαηεξεί ε  

COSMOTE  ζα θαιείηαη ν αληίζηνηρνο επηιαρψλ ληθεηήο  ν νπνίνο θαη ζα είλαη ν 

ληθεηήο ηνπ αληίζηνηρνπ δψξνπ.  

 

12. ε πεξίπησζε πνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 7 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 

Κιήξσζεο,  ε Γηαθεκηζηηθή δελ κπνξέζεη λα έξζεη ζε επηθνηλσλία κε θάπνηνπο ή 

φινπο ηνπο ληθεηέο , ηφηε ζα ελεκεξψλνληαη νη αληίζηνηρνη επηιαρφληεο. ε θάζε 



 5 

πεξίπησζε ε Γηαθεκηζηηθή ζα αλαθνηλψζεη ηειεθσληθά ηα απνηειέζκαηα ζε ηπρφλ 

ληθεηέο ή επηιαρφληεο ηεο Κιήξσζεο ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 15ε Φεβξνπαξίνπ 2012. 

 

13. Η Γηαθεκηζηηθή θαηά ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο ληθεηέο  κπνξεί λα δεηά νπνηαδήπνηε 

επηπιένλ ζηνηρεία θξίλεη απαξαίηεηα γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ληθεηή 

– ηειηθνχ απνδέθηε ηνπ δψξνπ.  

 

14. Όινη νη ληθεηέο ζα παξαιάβνπλ ηα Γψξα ηνπο κε ηαρπκεηαθνξά (courier).  Δάλ ε 

εηαηξία ηαρπκεηαθνξάο (courier) δελ θαηαθέξεη λα εληνπίζεη θάπνηνλ απφ ηνπο 

ληθεηέο εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ αξρηθή ζπκθσλία ζπλάληεζεο, ηα Γψξα ζα 

επηζηξέθνληαη ζηελ δηεχζπλζε ART NOVA, Αραηψλ 1, 175 64 Παιαηφ Φάιεξν θαη ζα 

μεθηλάεη ε δηαδηθαζία απνζηνιήο ηνπ Γψξνπ ζηνλ αληίζηνηρν πξψην επηιαρφληα. Η 

COSMOTE δελ θέξεη επζχλε γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ή ηπρφλ ειαηηψκαηα ησλ 

Γψξσλ θαη δελ ππέρεη νχηε αλαιακβάλεη  νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε έλαληη ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ή ησλ ληθεηψλ. Γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ή /θαη νπνηνδήπνηε 

ειάηησκα ησλ Γψξσλ πξνθχςεη, επζχλεηαη απνθιεηζηηθά ε θαηαζθεπάζηξηα ή 

πξνκεζεχηξηα εηαηξεία. Μεηά ηελ εθπλνή ηεο Γηάξθεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ηεο 

δηαλνκήο ησλ Γψξσλ θαηά ηα πξναλαθεξφκελα, θάζε ππνρξέσζε ηεο COSMOTE θαη 

ηεο ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ παχεη λα πθίζηαηαη θαη ε COSMOTE θαη ε ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ δελ 

ζα ππέρνπλ νχηε ζα αλαιακβάλνπλ νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε έλαληη ησλ 

πκκεηαζρφλησλ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ δηαηεζεί φια ηα 

Γψξα, ε COSMOTE δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβεί είηε ζηε καηαίσζε ηεο δηάζεζεο 

ησλ κε δηαηεζέλησλ κέρξη ηελ εκεξνκελία εθείλε Γψξσλ ή ζηελ δηάζεζε ηνπο κε 

νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία (π.ρ. θιήξσζε) ή θαη ειεχζεξα, θαηά ηελ απφιπηε δηαθξηηηθή 

ηεο επρέξεηα. 

 

15. Οπνηνζδήπνηε απφ ηνπο ληθεηέο  κπνξεί λα αθπξσζεί γηα ηνπο εμήο ιφγνπο:  

(α) ιφγσ θσιχκαηνο ηνπ πκκεηέρνληνο - ληθεηή βάζεη ησλ  παξφλησλ αλαιπηηθψλ Όξσλ , 

(β) ιφγσ κε εληνπηζκνχ θάπνηνπ ληθεηή θαζηζηψληαο έηζη αδχλαηε ηελ ελεκέξσζή ηνπ 

εληφο ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηνπο παξφληεο φξνπο πξνζεζκηψλ ή ηελ παξάδνζε ζε απηφλ 

ηνπ δψξνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, 
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(γ) ιφγσ κε ζπκκφξθσζεο θαη απνδνρήο απφ νπνηνδήπνηε, βαζηθφ ή επηιαρφληα, ληθεηή 

ησλ παξφλησλ Αλαιπηηθψλ Όξσλ ζην ζχλνιφ ηνπο, νη νπνίνη ζεσξνχληαη φινη νπζηψδεηο, 

(δ) ιφγσ αληθαλφηεηαο δηθαηνπξαμίαο ηνπ πκκεηέρνληα, 

(ε) ιφγσ κε δήισζεο θαηά ηελ επηθνηλσλία γηα ηελ αλαθνίλσζε ηνπ Γψξνπ ησλ 

πξαγκαηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ αηφκνπ πνπ ππέβαιε αίηεζε-ζχκβαζε ζχλδεζεο ζην δίθηπν ηεο 

COSMOTE 

(ζη)ιφγσ κε πξνζθφκηζεο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ θαηά ηελ παξαιαβή ηνπ δψξνπ 

(δ) ιφγσ κε ζπκπιήξσζεο & ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο δήισζεο απνδνρήο δψξνπ ηεο 

COSMOTE 

 

16. Η COSMOTE ζε πεξίπησζε πνπ ζην πξφζσπν θάπνηνπ απφ ηνπο Νηθεηέο, 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 θαη παξαιαβήο ησλ δψξσλ.  

 

17. Σα Γψξα είλαη πξνζσπηθά θαη δελ αληαιιάζζνληαη νχηε δχλαηαη λα δεηεζεί ε 

αληηθαηάζηαζή ηνπο κε άιια ή ε εμαξγχξσζή ηνπο ζε ρξήκα ζε νπνηαδήπνηε ηηκή. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ν ληθεηήο Γψξνπ αλαδεηρζεί αξηζκφο θιήζεο 

(MSISDN) εηαηξηθήο ζχλδεζεο, ην Γψξν ζα απνδίδεηαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα 

πξνζθνκίζεη θαη βεβαίσζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ζηελ 

νπνία ζα δειψλεηαη θαη ζα βεβαηψλεηαη φηη είλαη ρξήζηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

MSISDΝ, άιισο ζα αθπξψλεηαη θαη δελ ζα δηθαηνχηαη ην Γψξν, πνπ ηνπ αληηζηνηρεί. 

 

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

18. Η COSMOTE δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαθνηλψζεη ηα νλφκαηα ησλ Νηθεηψλ ζηα 

κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο θαη λα πξνβαίλεη ζε δηαθεκηζηηθή εθκεηάιιεπζε θάζε 

ζρεηηθνχ γεγνλφηνο, φπσο ηεο παξαιαβήο ησλ Γψξσλ θιπ. Η COSMOTE δηθαηνχηαη 

θαηά ηελ παξάδνζε ησλ Γψξσλ λα δεηήζεη απφ ηνπο Νηθεηέο ηελ ππνγξαθή ζρεηηθήο 

δήισζεο κε ηελ νπνία νη Νηθεηέο ζα ζπλαηλνχλ ζηελ παξνπζίαζή ηνπο ζε ζρεηηθφ 

δηαθεκηζηηθφ πξφγξακκα, ή ζηε ρξήζε ηνπ νλφκαηφο ηνπο θαη θσηνγξαθία ηνπο γηα 

ιφγνπο δηαθεκηζηηθήο πξνβνιήο απφ ηελ COSMOTE, ρσξίο ηελ θαηαβνιή 
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νπνηαζδήπνηε ακνηβήο ή απνδεκηψζεσο. Άξλεζε ηνπ Νηθεηή λα ζπκκεηάζρεη ζε 

ζρεηηθφ δηαθεκηζηηθφ πξφγξακκα ή άιιε αλαθνίλσζε ή άξλεζε λα πεξηιεθζεί ην 

φλνκά ηνπ ζε θαηαρσξήζεηο, εθφζνλ θιεζεί γηα ηνχην, λνκηκνπνηεί ηελ COSMOTE λα 

αξλεζεί ηελ ρνξήγεζε ηνπ ζρεηηθνχ Γψξνπ. 

 

19. Η COSMOTE δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζεη ηνπο παξφληεο Αλαιπηηθνχο 

Όξνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ή/ θαη ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο, εθφζνλ απηφ θξηζεί 

απαξαίηεην. Κάζε ηέηνηα ηξνπνπνίεζε ζα θαηαηίζεηαη ζηε πκβνιαηνγξάθν, ζηελ 

νπνία έρνπλ θαηαηεζεί θαη νη παξφληεο Αλαιπηηθνί Όξνη, ζα απνηειεί αλαπφζπαζην 

κέξνο ησλ παξφλησλ Αλαιπηηθψλ Όξσλ θαη ζα ηζρχεη απφ ηε δεκνζίεπζε ησλ 

ηξνπνπνηεκέλσλ φξσλ ζηα Sites.  

 

20. Οη παξφληεο Αλαιπηηθνί Όξνη, έρνπλ θαηαηεζεί ζηε ζπκβνιαηνγξάθν Αζελψλ 

Αηθαηεξίλε Σφιηα, Ναπαξίλνπ 12 , Αζήλα. Οπνηνζδήπνηε πκκεηέρσλ ή ηξίηνο 

δηθαηνχηαη λα ιακβάλεη κε έμνδά ηνπ αθξηβέο αληίγξαθν ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο πνπ 

θαηαηέζεθαλ ζηελ σο άλσ  πκβνιαηνγξάθν. Δπίζεο νη παξφληεο φξνη, θαηά ηελ 

Γηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ζα είλαη αλαξηεκέλνη ζηα Sites. Δπηηξνπή 

απνηεινχκελε απφ α) εθπξφζσπν ηεο Cosmote θαη β) εθπξφζσπν ηεο Art Nova ζα 

είλαη απνθιεηζηηθά αξκφδηα γηα ηελ επίιπζε νπνηνπδήπνηε ζέκαηνο αλαθχςεη ζε 

ζρέζε κε ην παξφλ πξνσζεηηθφ Πξφγξακκα. Η θξίζε ηεο Δπηηξνπήο ζηηο πεξηπηψζεηο 

απηέο είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνπο πκκεηέρνληεο. 

 

21. Η ζπκκεηνρή πξνυπνζέηεη θαη ζπλεπάγεηαη ξεηή θαη αλεπηθχιαθηε απνδνρή ηνπ 

ζπλφινπ ησλ παξφλησλ Αλαιπηηθψλ Όξσλ.  

 

22. Σν πξνζσπηθφ ησλ εηαηξεηψλ «COSMOTE Κηλεηέο Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ.», θαη ηεο 

«ART NOVA», νη ζχδπγνη θαη νη ζπγγελείο απηψλ κέρξη θαη πξψηνπ βαζκνχ δελ έρνπλ 

δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα. 

 

23. Καηά ην ζηάδην ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα ηα κφλα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηε ζπκκεηνρή ζε απηφ, είλαη ν αξηζκφο ζχλδεζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο ησλ 

πκκεηερφλησλ. Καηά ην ζηάδην ηεο επηβεβαίσζεο ησλ ληθεηψλ, ηα ζηνηρεία 
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ηαπηφηεηαο ζα ηεξνχληαη κέρξη ηελ παξάδνζε ησλ Γψξσλ θαηά ηα αλσηέξσ. Μεηά 

δε ηελ παξάδνζε ησλ Γψξσλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηνπο παξφληεο Αλαιπηηθνχο 

Όξνπο, ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ζα θαηαζηξέθνληαη. Η ζπκκεηνρή ζην Πξφγξακκα 

απνηειεί ζαθή θαη εθ κέξνπο ηνπ πκκεηέρνληα δήισζε ζπλαίλεζεο θαηά ηελ έλλνηα 

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

ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαζψο θαη γηα ζθνπνχο ελεκέξσζεο θαη επηθνηλσλίαο ηνπ ζρεηηθά 

κε ην Πξφγξακκα.   

 

 

 

 

      

                                                                     


