
 
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 COSMOTE Happy Free Year! 

 

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 «PROXIMITY ZZ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ», που εδρεύει στην Αθήνα 

Αµβρ. Φραντζή 16, TK 117 45, (εφεξής η «PROXIMITY» ή «∆ιαφηµιστική Εταιρεία»), 

διοργανώνει προωθητικό πρόγραµµα µε τίτλο «Happy Free Year» (εφ’ εξής το «Πρόγραµµα»).  

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισµός των 

όρων συµµετοχής στο Πρόγραµµα κάθε ενδιαφεροµένου και της διαδικασίας  ανάδειξης των 

νικητών στα πλαίσια του Προγράµµατος η οποία θα είναι άµεση (instant win) µε τη διαδικασία που 

αναφέρεται στους παρόντες όρους.   

 

Το Πρόγραµµα 

Η COSMOTE ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών που επιθυµεί την προβολή των 

προϊόντων και υπηρεσιών της  στην Ελληνική αγορά,  διοργανώνει το Πρόγραµµα µε τίτλο 

«Happy Free Year». 

 

∆ιάρκεια Προγράµµατος  - Όροι Συµµετοχής 

1. Η διάρκεια του Προγράµµατος καθορίζεται από 1/12/2011 έως και 20/1/2012  (εφεξής η 

«∆ιάρκεια»).  

Στο πρόγραµµα έχουν δικαίωµα συµµετοχής όσοι διαµένουν νόµιµα στην Ελλάδα, έχουν 

συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι ικανοί για κάθε δικαιοπραξία. 

Για να συµµετέχει κάποιος στο Πρόγραµµα (εφεξής ο «Συµµετέχων»),  θα πρέπει να προβεί 

στις δύο κατωτέρω ενέργειες:  

α) κατά το χρονικό διάστηµα από 1.12.2011 έως και 31.12.2011  να υπογράψει Αίτηση 

Σύµβασης Σύνδεσης στο ∆ίκτυο της COSMOTE (εφεξής η «Αίτηση») για νέα σύνδεση 

συµβολαίου COSMOTE ή για µετατροπή σύνδεσης καρτοκινητής σε σύνδεση συµβολαίου ή να 

υποβάλλει κατά το άνω χρονικό διάστηµα αίτηµα φορητότητας προς την COSMOTE το οποίο 

να γίνει δεκτό και να υπογραφεί και εγκριθεί η Αίτησή του µέχρι την 15.1.2012, µέσω του 

δικτύου πωλήσεων της σε ένα από τα οικονοµικά προγράµµατα  COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 20, 

COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 25, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 30, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 35, 

COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 40, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 45, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 55, 

COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 70, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 85, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 100, 

COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 150, COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 20, COSMOTE 

ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 25 , COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 35 και COSMOTE 120, COSMOTE 150, 

COSMOTE 180, COSMOTE 210, COSMOTE 270, COSMOTE 300, COSMOTE 360, COSMOTE 



480, COSMOTE 600, COSMOTE 720, COSMOTE 1000, και η οποία Αίτηση να γίνει δεκτή από 

την COSMOTE, και στη συνέχεια     

β) µέχρι τις 20.1.2012 και αφού λάβει εντός 7 (επτά) ηµερών από την ενεργοποίηση της 

σύνδεσής του γραπτό µήνυµα (εφεξής το «SMS»)  από την COSMOTE που θα τον 

ενηµερώνει να επισκεφθεί είτε τον ιστότοπο www.happyfreeyear.gr είτε τον ιστότοπο 

www.facebook.com, και συγκεκριµένα στη σελίδα Germanos Contests, στο tab Happy Free 

Year  (εφεξής οι «Ιστοσελίδες») και να εισάγει στο αντίστοιχο πεδίο της Ιστοσελίδας τον 

αριθµό της νέας σύνδεσής του (εφεξής το «MSISDN»). Για τους Συµµετέχοντες που θα 

ενηµερωθούν να επισκεφθούν τον Ιστότοπο www.happyfreeyear.gr, να σηµειωθεί πως τυχόν 

πρόσβαση τους στον Ιστότοπο από το κινητό τους, θα είναι χωρίς χρέωση. Σε κάθε 

περίπτωση όµως, η επίσκεψη στις Ιστοσελίδες µπορεί να γίνει από οποιοδήποτε υπολογιστή 

προσωπικής ή δηµόσιας χρήσης.  

 Σε περίπτωση που ο Συµµετέχων µπεί σε άλλη ιστοσελίδα από αυτή που θα τον ειδοποιεί το 

SMS της COSMOTE δεν θα γίνει δεκτή η Συµµετοχή του. 

2. Η αγορά προϊόντος δεν είναι υποχρεωτική. Εναλλακτικά, όποιος έχει δικαίωµα συµµετοχής στο 

Πρόγραµµα σύµφωνα µε το άρθρο 1 των παρόντων Αναλυτικών Όρων µπορεί, µε επίδειξη της 

αστυνοµικής του ταυτότητας, ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου σύµφωνα µε το ν. 3783/2009, 

να συµπληρώσει, µόνο µία φορά, ένα δελτίο συµµετοχής στο Πρόγραµµα που θα βρίσκεται 

στα γραφεία της ∆ιαφηµιστικής, στη διεύθυνση Αµβρ. Φραντζή 16, Αθήνα, TK 117 45 κατά τις 

ηµέρες από ∆ευτέρα έως και Σάββατο και από τις 09.00 π.µ. έως τις 21.00 µ.µ. από 1.12.2011 

έως και 31.12.2011 και αφού παραλάβει τον µοναδικό κωδικό που θα του χορηγηθεί να 

εισάγει αυτόν µέχρι την 30.1.2012 στην ιστοσελίδα www.happyfreeyear.gr. 

3. Κάθε Συµµετέχων µπορεί να λάβει µέρος στο Πρόγραµµα µε περισσότερες συµµετοχές, 

εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 των παρόντων.  

4. Γνωστοποίηση ∆ώρου: Όλοι οι Συµµετέχοντες µε την εισαγωγή του MSISDN τους στην 

αντίστοιχη Ιστοσελίδα κατά τα αναφερόµενα στα άρθρα 1 και 2 των παρόντων Αναλυτικών 

Όρων θα ενηµερώνονται άµεσα για το ∆ώρο το οποίο κέρδισαν.  

Στη συνέχεια ο Συµµετέχων θα πρέπει να δηλώσει στην Ιστοσελίδα τα  προσωπικά του  

στοιχεία  µε σκοπό την  εξακρίβωση της ταυτοπροσωπίας του κατά την παράδοση του ∆ώρου.  

Σε περίπτωση που ο Συµµετέχων δηλώσει διαφορετικά στοιχεία, από τα  στοιχεία που είναι 

καταχωρηµένα στα αρχεία της COSMOTE για τη συγκεκριµένη σύνδεση, ο Συµµετέχων 

αυτόµατα αποκλείεται από την διαδικασία απόδοσης του δώρου.  

5. ∆ΩΡΑ: Τα ∆ώρα που παρέχει η COSMOTE στους Συµµετέχοντες είναι:  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΩΡΟΥ ΤΜΧ 
Τα µηνιαία πάγια για τη σύνδεση µε την οποία έλαβε µέρος στο 
Πρόγραµµα ο  Συµµετέχων  για 12  µήνες , αρχής γενοµένης από τον 
λογαριασµό εκδόσεως Φεβρουαρίου 2012, µε ανώτατο όριο παγίου  τα 
60€ ανά µήνα και µετά την αφαίρεση από το µηνιαίο πάγιο άλλων 
εκπτώσεων* 200 



Play station 3 160GB 
150 

Ποδήλατα IDEAL 
200 

Φωτογραφικές µηχανές Olympus FE-47 100 

Κινητά Sony Ericsson Xperiα Μini 100 

Κινητά Nokia 500 100 
 
Ψηφιακές Κορνίζες Rollei 4085 100 

Mp4 Players SONY NWZE463 µε µνήµη 4GB 200 

Notebook  διάστασης A6: µαύρο σηµειωµατάριο µε λάστιχο στο 
εξώφυλλο 13.000 

USB 8GB 8.000 
∆ωροεπιταγές για το δίκτυο καταστηµάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ ποσού 25€ 
σύµφωνα µε τους όρους που αναφέρονται στο Παράρτηµα Β  500 

Application Προσωποποίησης Face book Fan Page F-BOX1  10.000 
∆ωροεπιταγές Jumbo αξίας 50€ που µπορούν να εξαργυρωθούν µέχρι 
την 31.12.2011 500 

*Η έκπτωση των µηνιαίων παγίων έχει ανώτατο όριο τα 60€ ανά µήνα , θα ξεκινήσει να εµφανίζεται από τον 
λογαριασµό Φεβρουαρίου 2012 και θα συνεχίσει  για τους επόµενους  12 µήνες εφόσον ο Συµµετέχων 
παραµείνει στο δίκτυο της COSMOTE σε ένα από τα οικονοµικά προγράµµατα του άρθρου 1 των παρόντων 
Όρων. ∆ιευκρινίζεται ότι εάν ο Συµµετέχων αλλάξει οικονοµικό πρόγραµµα η έκπτωση θα αναπροσαρµοσθεί 
στο πάγιο του νέου οικονοµικού προγράµµατος µε ανώτατο όριο παγίου τα 60€ ανά µήνα. Με την παροχή 
του ∆ώρου δεν µπορεί να είναι πιστωτικό το πάγιο ή ο λογαριασµός του Συµµετέχοντα.  
 
Εντός πέντε (5) ηµερών από την ολοκλήρωση της συµµετοχής του κάθε Συµµετέχοντα σύµφωνα 

µε τα άρθρα 1 και 2 των παρόντων Αναλυτικών Όρων, η ∆ιαφηµιστική θα επικοινωνεί µε τους  

Συµµετέχοντες και θα τους ενηµερώνει για τον τρόπο παραλαβής των ∆ώρων τους καλώντας τους 

στον αριθµό σύνδεσής τους. Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία θα ζητούνται από τους νικητές τα 

προσωπικά τους στοιχεία (ονοµατεπώνυµο , πατρώνυµο, Α∆Τ, διεύθυνση κατοικίας) για την 

ταυτοπροσωπία τους και για την παράδοση των ∆ώρων. Εάν κάποιος Συµµετέχων δηλώσει  

διαφορετικά στοιχεία, από τα  στοιχεία που είναι καταχωρηµένα στα αρχεία της COSMOTE για τη 

συγκεκριµένη σύνδεση ο Συµµετέχων αυτόµατα αποκλείεται από την διαδικασία απόδοσης του 

∆ώρου.  

Όσοι νικητές διαµένουν σε Αθήνα και Θεσ/νίκη, παραλαµβάνουν τα δώρα τους από τα αντίστοιχα 

γραφεία της Proximity, καθηµερινά 10.00-18.00. Proximity Αθήνας : Αµβρ.Φραντζή 16, Νέος 

Κόσµος, Τηλ./ Φαξ : 210 8253751-3, Proximity Θεσ/νίκης : Εγνατίας 107, Θεσ/νίκη. Τηλ.2310 

223069, Φαξ : 2310 223933. Οι υπόλοιποι  νικητές θα παραλάβουν τα ∆ώρα τους µε 

ταχυµεταφορά (courier). Κατά την παραλαβή του δώρου, είτε µέσω των γραφείων της Proximity 

είτε µέσω courier, ο Συµµετέχων είναι υπόχρεος να προσκοµίσει την αστυνοµική του ταυτότητα ή 

άλλο νοµιµοποιητικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας και να υπογράψει την ∆ήλωση Αποδοχής ∆ώρου, 

όπως αυτή παρουσιάζεται στο Παράρτηµα Α των παρόντων Αναλυτικών Όρων.  Εάν η εταιρία 

ταχυµεταφοράς (courier) δεν καταφέρει να εντοπίσει κάποιον από τους νικητές εντός δέκα (10) 

ηµερών από την αρχική συµφωνία συνάντησης, τα ∆ώρα θα επιστρέφονται στα γραφεία της 



∆ιαφηµιστικής. ∆ιευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που δεν έχουν διατεθεί όλα τα ∆ώρα, η COSMOTE 

διατηρεί το δικαίωµα να προβεί 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.  

 

6. Τα ∆ώρα του Προγράµµατος  επιλέχθηκαν από την COSMOTE  βάσει των προδιαγραφών των 

κατασκευαστών τους και συνοδεύονται από την εγγύηση του εκάστοτε κατασκευαστή εφόσον 

αυτή είναι διαθέσιµη, και η COSMOTE ουδεµία ευθύνη φέρει σχετικά µε την ποιότητα, 

καταλληλότητα και/ή τη χρήση αυτών. Η COSMOTE περιορίζει την ευθύνη της στη διάθεση 

των δώρων που αναφέρονται ανωτέρω αποκλειστικά µέσω της αναφερόµενης διαδικασίας 

αποστολής των δώρων στους νικητές και δεν φέρει καµία ευθύνη για την καλή λειτουργία ή 

/και οποιοδήποτε ελάττωµα των ∆ώρων προκύψει, καθώς και για τυχόν αντικατάστασή τους 

λόγω πραγµατικών ή νοµικών ελαττωµάτων ευθύνεται αποκλειστικά η αντίστοιχη 

κατασκευάστρια ή προµηθεύτρια εταιρεία. Μετά την εκπνοή της ∆ιάρκειας του Προγράµµατος 

και της διανοµής των ∆ώρων κατά τα προαναφερόµενα, κάθε υποχρέωση της COSMOTE και 

της ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ παύει να υφίσταται και η COSMOTE και η ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ δεν θα 

υπέχουν ούτε θα αναλαµβάνουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συµµετασχόντων. 

7. Η COSMOTE θεωρεί ότι κάθε Συµµετέχων έχει εξασφαλίσει τη ρητή συναίνεση ή 

εξουσιοδότηση του Συνδροµητή και κατόχου της κάρτας SIM που αντιστοιχεί στον αριθµό 

σύνδεσης µε τον οποίο έλαβε µέρος στο Πρόγραµµα , σε αντίθετη περίπτωση ο Συµµετέχων 

ευθύνεται έναντι της COSMOTE ή/και του συνδροµητή και κατόχου της κάρτας sim.  

8. Η COSMOTE διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει την Κατηγορία των προαναφεροµένων 

∆ώρων καθώς και τον αριθµό αυτών µε αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθµού των τελικών 

νικητών. 

9. 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. 

10. Οποιοσδήποτε από τους νικητές  µπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:  

(α) λόγω κωλύµατος του Συµµετέχοντος - νικητή βάσει των  παρόντων αναλυτικών όρων,(β) 

λόγω µη εντοπισµού κάποιου νικητή καθιστώντας έτσι αδύνατη την ενηµέρωση του εντός των 

προβλεπόµενων στους παρόντες όρους προθεσµιών η την παράδοση σε αυτόν του δώρου για 

οποιονδήποτε λόγο, (γ) λόγω µη συµµόρφωσης και αποδοχής από οποιοδήποτε νικητή των 

παρόντων αναλυτικών όρων στο σύνολο τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (δ) λόγω 

ανικανότητας δικαιοπραξίας του Συµµετέχοντα, (ε) λόγω  µη δήλωσης των πραγµατικών 

στοιχείων του ατόµου που υπέβαλε αίτηση-συµβαση σύνδεσης στο δίκτυο της COSMOTE,(στ) 

λόγω µη προσκόµισης ταυτότητας, διαβατηρίου ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου κατά τον ν. 

3783/2009 κατά την παραλαβή του δώρου,(ζ) λογω µη συµπλήρωσης & υπογραφής της 

σχετικής δήλωσης αποδοχής δώρου της COSMOTE. 



11. 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.  

12. Τα ∆ώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή 

τους µε άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήµα σε οποιαδήποτε τιµή. 

13. Κατά τη διάρκεια του Προγράµµατος και µέχρι την παράδοσή τους, η COSMOTE δικαιούται να 

χρησιµοποιεί τα δώρα για σκοπούς διαφήµισης. Οι τελικοί αποδέκτες των δώρων δεν 

δικαιούνται να εγείρουν καµία αξίωση κατά της COSMOTE λόγω της χρήσης των δώρων για 

διαφηµιστικούς σκοπούς. 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

14. Η COSMOTE διατηρεί το δικαίωµα να ανακοινώσει τα ονόµατα των Νικητών στα µέσα µαζικής 

ενηµέρωσης και να προβαίνει σε διαφηµιστική εκµετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως 

της παραλαβής των ∆ώρων κλπ. Η COSMOTE δικαιούται κατά την παράδοση των ∆ώρων να 

ζητήσει από τους Νικητές την υπογραφή σχετικής δήλωσης µε την οποία οι Νικητές θα 

συναινούν στην παρουσίασή τους σε σχετικό διαφηµιστικό πρόγραµµα, ή στη χρήση του 

ονόµατός τους και φωτογραφία τους για λόγους διαφηµιστικής προβολής από την COSMOTE, 

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 την χορήγηση του σχετικού ∆ώρου. 

15. Η COSMOTE καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του ∆ικτύου της, 

σε καµία όµως περίπτωση δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες των διαδικτυακών τόπων ή των 

servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλµα, απαλλαγµένες από ιούς και 

παρόµοια στοιχεία, είτε πρόκειται για τους ∆ικτυακούς της τόπους, είτε για κάποιο άλλο site ή 

server µέσω των οποίων µεταδίδεται το περιεχόµενο της. Συνεπώς η COSMOTE δεν φέρει 

ευθύνη για αποζηµίωση ή και επανόρθωση οποιασδήποτε ζηµίας που µπορεί να προκύψει από 

την χρήση αυτών. Συνεπώς κάθε Συµµετέχων πρέπει να φροντίζει για την δική του προστασία 

(χρήση antivirus, virus scanner ή άλλων συστηµάτων προστασίας) πριν τη συµµετοχή του 

στις Ιστοσελίδες ή την αποθήκευση πληροφοριών, λογισµικού ή περιεχοµένου αυτού στον 

Η/Υ του. 

16. Κάθε Συµµετέχων οφείλει αφενός µεν να συµµορφώνεται µε τους κανόνες και τις διατάξεις 

του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και ∆ιεθνούς ∆ικαίου και τη σχετική νοµοθεσία που διέπει τις 

τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνοµη και καταχρηστική χρήση του 

περιεχοµένου και των υπηρεσιών των Ιστοσελίδων. Οιαδήποτε ζηµία προκληθεί στις 

Ιστοσελίδες ή στο δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέµιτη χρήση των 

σχετικών υπηρεσιών από τον Συµµετέχοντα ή επισκέπτες των Ιστοσελίδων ανάγεται στη 

σφαίρα της αποκλειστικής τους ευθύνης. Για το λόγο αυτό η COSMOTE δικαιούται 



οποτεδήποτε να διακόπτει την πρόσβαση σε Συµµετέχοντες ή επισκέπτες των Ιστοσελίδων 

εφόσον διαπιστώσει τέτοιου είδους ενέργειες. 

17. Tο σύνολο του Περιεχοµένου των Ιστοσελίδων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: κείµενα, 

γραφικά, φωτογραφίες, ψηφιακά φωνογραφήµατα, προγράµµατα, πηγαίος κώδικας, ειδήσεις, 

άρθρα, πληροφορίες, δεδοµένα, σχεδιαγράµµατα, απεικονίσεις, εµπορικά σήµατα, διακριτικά 

γνωρίσµατα, ονόµατα, λογότυπα, ονοµασίες προϊόντων, ονόµατα εταιρειών κλπ.), αποτελεί 

αντικείµενο πνευµατικής ιδιοκτησίας που ανήκει αποκλειστικά στη COSMOTE ή στους 

Προµηθευτές του Περιεχοµένου της και διέπεται από τις εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς 

διατάξεις περί Πνευµατικής Ιδιοκτησίας, διατίθεται δε στους συµµετέχοντες ή τους επισκέπτες 

αυτής αυστηρά για προσωπική (µη εµπορική ή κερδοσκοπική) χρήση. Απαγορεύεται ρητά 

οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, µεταφορά, αποθήκευση, µεταποίηση, 

αναδηµοσίευση, µετάδοση, διανοµή, πώληση, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), 

µετάφραση, τροποποίηση µε οποιονδήποτε τρόπο, ανακοίνωση, διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη 

χρήση του Περιεχοµένου µε οποιονδήποτε τρόπο ή µέσο για εµπορικούς ή άλλους σκοπούς, 

τµηµατικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούµενη έγγραφη συναίνεση της COSMOTE. Η 

COSMOTE επιφυλάσσεται έναντι πάντων για κάθε νόµιµο ή/ και συµβατικό δικαίωµά της, 

πέραν των ρητώς αναφεροµένων στην παρούσα παράγραφο.  

18. Οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι, έχουν κατατεθεί στη Συµβολαιογράφο Αθηνών Γεωργία 

Κοροµάτζου, Νικηταρά 2-4 Αθήνα, (εφεξής η «Συµβολαιογράφος»). Οποιοσδήποτε 

Συµµετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαµβάνει µε έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του 

παρόντος που κατατέθηκαν στην ως άνω  Συµβολαιογράφο. Επίσης οι παρόντες όροι, κατά 

την ∆ιάρκεια του Προγράµµατος, θα είναι αναρτηµένοι στο www.cosmote.gr. Η COSMOTE 

επιφυλάσσεται του δικαιώµατός της να τροποποιεί µονοµερώς τους παρόντες όρους ή και να 

παρατείνει τη διάρκεια του Προγράµµατος. Τυχόν τροποποιήσεις του Προγράµµατος θα 

κατατίθενται στη Συµβολαιογράφο, στην οποία έχουν κατατεθεί και οι παρόντες Αναλυτικοί 

Όροι, θα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των παρόντων Αναλυτικών Όρων και θα ισχύουν 

από τη δηµοσίευση των τροποποιηµένων όρων στο www.cosmote.gr. 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 ∆/ντης Εξυπηρέτησης Πελατών, εκπρόσωπο των Νοµικών Υπηρεσιών 

και εκπρόσωπο της ∆ιεύθυνσης Marketing. Η κρίση της Επιτροπής στις περιπτώσεις αυτές είναι 

δεσµευτική για τους Συµµετέχοντες. 

19. Από το Πρόγραµµα εξαιρούνται οι εργαζόµενοι στις εταιρείες COSMOTE, ΓΕΡΜΑΝΟΣ, ΟΤΕ, της 

PROXIMITY, καθώς και στις εταιρίες που συνεργάζονται µε την τελευταία για τη διενέργεια 

της προωθητικής ενέργεια, καθώς και  οι ιδιοκτήτες και εργαζόµενοι στα Καταστήµατα, αλλά 

και οι σύζυγοι, καθώς και οι συγγενείς α’ και β΄ βαθµού, όλων των προαναφερόµενων 

συµµετοχή στο Πρόγραµµα αποτελεί σαφή και εκ µέρους του Συµµετέχοντα δήλωση 

συναίνεσης και συγκατάθεσης κατά την έννοια του ν. 2472/1997 για τις ανάγκες διεξαγωγής 



και δηµοσιότητας του Προγράµµατος καθώς και για σκοπούς ενηµέρωσης και επικοινωνίας του 

σχετικά µε το Πρόγραµµα. Κατά το στάδιο συµµετοχής στο Πρόγραµµα τα µόνα στοιχεία που 

απαιτούνται είναι ο αριθµός σύνδεσης του κινητού COSMOTE των Συµµετεχόντων. Κατά το 

στάδιο της επιβεβαίωσης των νικητών, τα στοιχεία ταυτότητας 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 προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των 

παρόντων Αναλυτικών Όρων. 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

∆ΗΛΩΣΗ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ∆ΩΡΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

COSMOTE Happy Free Year 

  

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: «Happy Free Year» 

(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 

«PROXIMITY ZZ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ», που εδρεύει στην Αθήνα Αµβρ. Φραντζή 16, TK 117 45, 

(εφεξής η «PROXIMITY» ή «∆ιαφηµιστική Εταιρεία»), βάσει των Αναλυτικών Όρων 

του Προγράµµατος και αναδείχθηκε νικητής. 

3. Ο ∆ωρεοδόχος δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση του συνόλου των Αναλυτικών Όρων του 

Προγράµµατος, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους. 

4. Ο ∆ωρεοδόχος δηλώνει ότι αποδέχεται το δώρο του, το οποίο σηµειώνεται στη συνέχεια 

(εφεξής το «∆ώρο»)  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΩΡΟΥ 
Σηµειώστε 

µε √ 
Τα µηνιαία πάγια για τη σύνδεση µε την οποία έλαβε µέρος στο Πρόγραµµα ο  Συµµετέχων  
για 12  µήνες , αρχής γενοµένης από τον λογαριασµό εκδόσεως Φεβρουαρίου 2012, µε 
ανώτατο όριο παγίου  τα 60€ ανά µήνα και µετά την αφαίρεση από το µηνιαίο πάγιο άλλων 
εκπτώσεων*  

Play station 3 160GB 
 

Ποδήλατα IDEAL 
 

Φωτογραφικές µηχανές Olympus FE-47 
 

Κινητά Sony Ericsson Xperiα Μini 
 



Κινητά Nokia 500 
 

 
Ψηφιακές Κορνίζες Rollei 4085  

Mp4 Players SONY NWZE463 µε µνήµη 4GB 
 

Notebook  διάστασης A6: µαύρο σηµειωµατάριο µε λάστιχο στο εξώφυλλο 
 

USB 8GB 
 

∆ωροεπιταγές για το δίκτυο καταστηµάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ ποσού 25€ σύµφωνα µε τους όρους 
που αναφέρονται στο Παράρτηµα Β   

Application Προσωποποίησης Face book Fan Page F-BOX1  
 

∆ωροεπιταγές Jumbo αξίας 50€ που µπορούν να εξαργυρωθούν µέχρι την 31.12.2011 
 

*Η έκπτωση των µηνιαίων παγίων έχει ανώτατο όριο τα 60€ ανά µήνα , θα ξεκινήσει να εµφανίζεται από τον 
λογαριασµό Φεβρουαρίου 2012 και θα συνεχίσει  για τους επόµενους  12 µήνες εφόσον ο Συµµετέχων 
παραµείνει στο δίκτυο της COSMOTE σε ένα από τα οικονοµικά προγράµµατα του άρθρου 1 των παρόντων 
Όρων. ∆ιευκρινίζεται ότι εάν ο Συµµετέχων αλλάξει οικονοµικό πρόγραµµα η έκπτωση θα αναπροσαρµοσθεί 
στο πάγιο του νέου οικονοµικού προγράµµατος µε ανώτατο όριο παγίου τα 60€ ανά µήνα. Με την παροχή 
του ∆ώρου δεν µπορεί να είναι πιστωτικό το πάγιο ή ο λογαριασµός του Συµµετέχοντα.  

 

5. 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 και της ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ, των στελεχών, 

υπαλλήλων και βοηθών εκπληρώσεώς της αναφορικά µε τη διενέργεια του Προγράµµατος, 

την εφαρµογή των όρων, την παράδοση  του ∆ώρου ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετίζεται 

άµεσα ή έµµεσα µε το Πρόγραµµα. 

6. Ο ∆ωρεοδόχος δεν έχει δικαίωµα να ζητήσει οποιοδήποτε χρηµατικό αντάλλαγµα. 

7. Ο ∆ωρεοδόχος δηλώνει και αποδέχεται ότι η COSMOTE ουδεµία ευθύνη φέρει σχετικά µε την 

ποιότητα, καταλληλότητα και/ή τη χρήση των ∆ώρων και αποδέχεται ότι η ευθύνη της 

COSMOTE περιορίζεται στη διάθεση των ∆ώρων που αναφέρονται ανωτέρω. Για την καλή 

λειτουργία ή /και οποιοδήποτε ελάττωµα των ∆ώρων προκύψει, καθώς και για τυχόν 

αντικατάστασή τους λόγω πραγµατικών ή νοµικών ελαττωµάτων ο ∆ωρεοδόχος αναγνωρίζει 

και αποδέχεται ότι ευθύνεται αποκλειστικά η αντίστοιχη κατασκευάστρια ή προµηθεύτρια 

εταιρεία του ∆ώρου.  

8. O ∆ωρεοδόχος συναινεί στην παρουσίασή του σε σχετικό διαφηµιστικό πρόγραµµα, ή στη 

χρήση του ονόµατός του ή/και φωτογραφίας του για λόγους διαφηµιστικής προβολής από την 

COSMOTE, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αµοιβής ή αποζηµιώσεως. Άρνηση του 

∆ωρεοδόχου 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 την χορήγηση του σχετικού ∆ώρου. 

9. Ο ∆ωρεοδόχος δηλώνει ότι τα αναγραφόµενα στην παρούσα στοιχεία του είναι πλήρη, ακριβή 

και επίκαιρα και διαβεβαιώνει την COSMOTE και την ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ότι ούτε ο ίδιος ούτε ο/η 

σύζυγός του ούτε και οποιοσδήποτε συγγενής του έως και πρώτου βαθµού είναι υπάλληλος 

των εταιρειών «COSMOTE Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.» ή της «∆ιαφηµιστικής». 

  

Ο ∆ωρεοδόχος 

 

____________________________ (ονοµατεπώνυµο πλήρες)  

 

 

 

____________________________ (υπογραφή)  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΟΡΟΙ ∆ΩΡΟΕΠΙΤΑΓΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ  

1. Οι δωροεπιταγές ανταλλάσσονται µε είδη ίσης ή µεγαλύτερης αξίας, αποκλειστικά και µόνο 

στα καταστήµατα ΓΕΡΜΑΝΟΣ που συµµετέχουν στην ενέργεια. 

2. Το κατάστηµα προσκόµισης της δωροεπιταγής µπορεί να είναι είτε το κατάστηµα 

ΓΕΡΜΑΝΟΣ που κερδήθηκε η δωροεπιταγή, είτε οποιοδήποτε άλλο κατάστηµα ΓΕΡΜΑΝΟΣ 

που συµµετέχει στην ενέργεια. 

3. Οι δωροεπιταγές δεν µπορούν σε καµία περίπτωση να εξαργυρωθούν µε µετρητά, αλλά 

µόνο να ανταλλαχθούν µε είδη ίσης ή µεγαλύτερης  αξίας. 

4. Οι δωροεπιταγές πρέπει να φυλάσσονται όπως τα µετρητά χρήµατα, καθώς σε περίπτωση 

απώλειας ή κλοπής η δωροεπιταγή δεν αντικαθιστάται, ούτε ακυρώνεται. Τα καταστήµατα 

και η εταιρεία δεν ευθύνονται σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής δωροεπιταγής. 

5. Το φορολογικό στοιχείο που θα συνοδεύει το αγοραζόµενο είδος µε το οποίο 

ανταλλάσσεται η δωροεπιταγή, θα αναφέρει µηδενική πληρωτέα αξία εφόσον η αξία του 

εµπορεύµατος είναι ίση µε την αξία  της δωροεπιταγής ή τη διαφορά εφόσον η αξία του 

εµπορεύµατος θα είναι µεγαλύτερη. Η διαφορά αυτή εξοφλείται από τον κοµιστή της 

δωροεπιταγής (πελάτη). 

 

 

 


