
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

«COSMOTE Internet On The Go & COSMOTE Internet Any Way - ∆ΩΡΟ 50 

TABLETS »  

 

Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» 

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

διοργανώνει σε συνεργασία µε την ετερόρρυθµη εταιρία µε την επωνυµία «ΜΑΝΑΦΑΣ 

Χ. & ΣΙΑ Ε.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «HEADLINE», που εδρεύει στην Αθήνα στην οδό 

Αλέκου Παναγούλη 40 & Κυζίκου 34, (Ν. Ιωνία) (εφεξής καλούµενη η 

«∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ»),  το προωθητικό πρόγραµµα µε τίτλο «COSMOTE Internet On The 

Go & COSMOTE Internet Any Way - ∆ΩΡΟ 50 TABLETS»,  (εφεξής το 

«Πρόγραµµα»). 

 

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

καθορισµός των όρων συµµετοχής στο Πρόγραµµα κάθε ενδιαφεροµένου, της 

Κλήρωσης και της ανάδειξης νικητών στα πλαίσια του Προγράµµατος.  

 

Οι Αναλυτικοί Όροι είναι ανηρτηµένοι στο δικτυακό τόπο της COSMOTE 

(www.cosmote.gr) και στον δικτυακό τόπο της ΓΕΡΜΑΝΟΣ (www.e-germanos.gr) 

(εφεξής τα «Sites» ) 

 

Το Πρόγραµµα 

Η COSMOTE ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών επιδιώκει, και  

µέσω  προωθητικών ενεργειών, την προβολή των υπηρεσιών της  στην Ελληνική αγορά. 

Στα πλαίσια αυτά διοργανώνει το προωθητικό Πρόγραµµα µε τίτλο «COSMOTE Internet 

On The Go & COSMOTE Internet Any Way - ∆ΩΡΟ 50 TABLETS»  στο ∆ίκτυο 

Καταστηµάτων COSMOTE (εφεξής τα «Καταστήµατα»). 

 

∆ιάρκεια Προγράµµατος - Όροι Συµµετοχής 

1. Η διάρκεια του Προγράµµατος καθορίζεται από 12/12/2011 µέχρι 31/12/2011 

(εφεξής η «∆ιάρκεια»).  

 

2. Όσοι ενδιαφέρονται να συµµετέχουν στο Πρόγραµµα, θα πρέπει, κατά τη ∆ιάρκεια 

του Προγράµµατος, να πραγµατοποιήσουν νέα σύνδεση στα προγράµµατα 
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COSMOTE Internet On The Go ή COSMOTE Internet Any Way. Πιο συγκεκριµένα 

τα προγράµµατα που συµµετέχουν είναι COSMOTE Internet On The Go 1GB, 

COSMOTE Internet On The Go 2GB, COSMOTE Internet On The Go 3GB, 

COSMOTE Internet On The Go 5GB, COSMOTE Internet On The Go 10GB, 

COSMOTE Internet On The Go Student, COSMOTE Internet Any Way 2GB, 

COSMOTE Internet Any Way 5GB COSMOTE µε σύµβαση 12µηνής ή 24µηνης 

διάρκειας. 

 

3.  Με την πραγµατοποίηση της νέας σύνδεσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 2 

ανωτέρω,  ο  συνδροµητής που επιθυµεί να συµµετέχει στο Πρόγραµµα (εφεξής ο 

«Συµµετέχων») θα πρέπει να συµπληρώσει  τη δήλωση συµµετοχής για τη 

συµµετοχή του στο Πρόγραµµα  (εφεξής η «∆ήλωση») η οποία περιέχει το 

ονοµατεπώνυµο του, το τηλέφωνο επικοινωνίας του, την ∆ιεύθυνση του, τον αριθµό 

ταυτότητας,   τον αριθµό σύνδεσης (MSISDN), καθώς επίσης και την επιλογή του 

tablet που επιθυµεί από τον κατάλογο των  tablets που αναφέρονται στο άρθρο 11 

των παρόντων Αναλυτικών Όρων.  

 
4. Στο Πρόγραµµα δικαιούται να συµµετέχει µια φορά και όποιος παραλάβει και 

συµπληρώσει δήλωση συµµετοχής που θα διατίθεται δωρεάν από τα γραφεία της 

Headline στη διεύθυνση Αλέκου Παναγούλη 40 & Κυζίκου 34, Ν. Ιωνία, τηλέφωνο 

210-2711128, καθηµερινά κατά τις ώρες λειτουργίας της από 10:00πµ -17:00µµ καθ’ 

όλη την ∆ιάρκεια του Προγράµµατος.  

Σηµειώνεται ότι οι Συµµετέχοντες  θα πρέπει να έχουν  συµπληρώσει το 18ο έτος της 

ηλικίας τους,  να είναι ικανοί  προς δικαιοπραξία και να είναι συνδροµητές  

COSMOTE. 

 

5. Κάθε Συµµετέχων µπορεί να λάβει µέρος στο Πρόγραµµα µε περισσότερες 

συµµετοχές κατά τη ∆ιάρκεια του Προγράµµατος, εφόσον τηρούνται οι 

προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο  2 και 3 των παρόντων Αναλυτικών 

Όρων.  

 

6. Εξαιρούνται οι εργαζόµενοι στις εταιρείες COSMOTE και HEADLINE, καθώς και στις 

εταιρίες που συνεργάζονται µε την τελευταία για τη διενέργεια του προγράµµατος, 

όλοι οι ιδιοκτήτες και εργαζόµενοι στα καταστήµατα που συµµετέχουν στο 
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πρόγραµµα  αλλά και οι σύζυγοι, καθώς και οι συγγενείς  α΄ και β΄ βαθµού, όλων των 

προαναφερόµενων 

 

Κλήρωση - Ανάδειξη νικητών 

7. Οι Συµµετέχοντες θα καταχωρηθούν σε αυτοµατοποιηµένο ηλεκτρονικό σύστηµα µε 

σκοπό την ανάδειξη των νικητών βάσει κλήρωσης.  

 

8. Μεταξύ των Συµµετεχόντων στο Πρόγραµµα θα διεξαχθεί µία (1) κλήρωση (εφεξής η 

«Κλήρωση»), για την ανάδειξη των νικητών, στους οποίους θα διατεθούν τα δώρα 

που περιγράφονται στη συνέχεια. Η Κλήρωση θα διεξαχθεί τη Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 

2012, στις 14:00µµ, στα γραφεία της COSMOTE, στη διεύθυνση Γραβιάς 3, Μαρούσι, 

Τ.Κ. 151 25, στο ισόγειο, παρουσία της Συµβολαιογράφου Αθηνών κας Λάβδα 

Λήδας, στην οποία έχουν κατατεθεί οι παρόντες Όροι, ή νόµιµου αναπληρωτή της και 

εκπροσώπου της COSMOTE.  

  

9. Αν για οποιονδήποτε λόγο, είναι αδύνατη η διεξαγωγή της Κλήρωσης κατά την 

προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα, η COSMOTE διατηρεί το δικαίωµα να αλλάξει 

την ηµέρα και ώρα της Κλήρωσης µε σχετική της ανακοίνωση στα Sites προ είκοσι 

τεσσάρων (24) ωρών από την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα  Κλήρωσης.   

 

10. Στην Κλήρωση θα αναδειχθούν εκατό (50) νικητές και 25 επιλαχόντες.   

 

11. ∆ώρα – Παράδοση ∆ώρων 

Η COSMOTE στο πλαίσιο του Προγράµµατος έχει προγραµµατίσει να παρέχει σε 

πενήντα (50) νικητές, ένα tablet (εφεξής το «∆ώρο»). Κάθε νικητής µπορεί να επιλέξει 

ένα από τα κατωτέρω tablets:  

• ZTE V9 Pad 

• MOTOROLA XOOM 

• SAMSUNG GALAXY TAB 10.1 

• HTC Flyer  

• iPad 2 16GB Λευκό 

• iPad 2 32GB Μαύρο 

• iPad 2 32GB Λευκό 

• iPad 2 64GB Λευκό 
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12. Εντός επτά (7) ηµερών από την Κλήρωση, η ∆ιαφηµιστική θα επικοινωνεί 

τηλεφωνικά µε τους  νικητές που αναδείχθηκαν µέσω της Κλήρωσης, µε σκοπό την 

ενηµέρωσή αυτών  για τον τρόπο και τον χρόνο παραλαβής του ∆ώρου τους. Κατά 

την τηλεφωνική επικοινωνία θα ζητούνται από τους νικητές τα πλήρη στοιχεία τους 

(ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας, πλήρης διεύθυνση, 

κ.λ.π.) τα οποία έχουν δηλώσει, µε σκοπό την εξακρίβωση της ταυτοπροσωπίας 

κατά την παράδοση των δώρων. Σε περίπτωση που για χρονικό διάστηµα 7 ηµερών 

από την ηµεροµηνία της Κλήρωσης,  η ∆ιαφηµιστική δεν µπορέσει να έρθει σε 

επικοινωνία µε κάποιους ή όλους τους νικητές , τότε θα ενηµερώνονται οι αντίστοιχοι 

επιλαχόντες. Σε κάθε περίπτωση η ∆ιαφηµιστική θα ανακοινώσει τηλεφωνικά τα 

αποτελέσµατα σε τυχόν νικητές ή επιλαχόντες της Κλήρωσης το αργότερο µέχρι την 

26 Ιανουαρίου 2012. Σε περίπτωση που κατά την επικοινωνία τα δηλωθέντα στοιχεία 

δεν αντιστοιχούν µε τα στοιχεία που διατηρεί η  COSMOTE  θα καλείται ο 

αντίστοιχος επιλαχών νικητής  ο οποίος και θα είναι ο νικητής του αντίστοιχου 

δώρου. 

Η συγκεκριµένη συνοµιλία θα ηχογραφείται. Μετά την ολοκλήρωση µε το παρόν 

αναλαµβανοµένων υποχρεώσεων της COSMOTE, τα ως άνω στοιχεία θα 

καταστρέφονται . 

 

13. 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.  

 

14. Όλοι οι νικητές θα παραλάβουν τα ∆ώρα τους µε ταχυµεταφορά (courier).  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 στην διεύθυνση Αλέκου Παναγούλη 40 και Κυζίκου 34, Ν. Ιωνία, 

τηλέφωνο 210-2711128 και θα ξεκινάει η διαδικασία αποστολής του ∆ώρου στον 

αντίστοιχο πρώτο επιλαχόντα. ∆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 
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την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, υπό την προϋπόθεση της σύµφωνης γνώµης 

της ∆ιαφηµιστικής. 

 
 

15. Σε περίπτωση που νικητής αναδειχθεί αριθµός σύνδεσης που ανήκει σε νοµικό 

πρόσωπο το ∆ώρο θα αποδίδεται στο νόµιµο εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου.  

 

16. 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. Για την καλή λειτουργία ή /και οποιοδήποτε ελάττωµα των ∆ώρων 

προκύψει, ευθύνεται αποκλειστικά η κατασκευάστρια ή προµηθεύτρια εταιρεία.  

 

17. 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 ενηµέρωσή του 

εντός των προβλεποµένων στους παρόντες όρους προθεσµιών ή την παράδοση σε αυτόν 

του δώρου για οποιονδήποτε λόγο, 

(γ) λόγω µη συµµόρφωσης και αποδοχής από οποιοδήποτε, βασικό ή επιλαχόντα, νικητή 

των παρόντων Αναλυτικών Όρων στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, 

(δ) λόγω ανικανότητας δικαιοπραξίας του Συµµετέχοντα, 

(ε) λόγω µη δήλωσης κατά την επικοινωνία για την ανακοίνωση του ∆ώρου των 

πραγµατικών στοιχείων του ατόµου που υπέβαλε αίτηση-σύµβαση σύνδεσης στο δίκτυο της 

COSMOTE 

(στ)λόγω µη προσκόµισης ταυτότητας ή διαβατηρίου κατά την παραλαβή του δώρου 

(ζ) λόγω µη συµπλήρωσης & υπογραφής της σχετικής δήλωσης αποδοχής δώρου της 

COSMOTE 

 

18. 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.  
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19. 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.  

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

20. 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. 

 

21. Η COSMOTE διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει τους παρόντες Αναλυτικούς 

Όρους του Προγράµµατος, ή/ και τον τρόπο διεξαγωγής, εφόσον αυτό κριθεί 

απαραίτητο, υπό την προϋπόθεση της σύµφωνης γνώµης της ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ. 

Κάθε τέτοια τροποποίηση θα κατατίθεται στη Συµβολαιογράφο, στην οποία έχουν 

κατατεθεί και οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι, θα αποτελεί αναπόσπαστο µέρος των 

παρόντων Αναλυτικών Όρων και θα ισχύει από τη δηµοσίευση των τροποποιηµένων 

όρων στα Sites.  

 

22. Οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι, έχουν κατατεθεί στη συµβολαιογράφο Αθηνών κα 

Λάβδα Λήδα, στην οδό Ζωοδόχου Πηγής 12-14, Αθήνα, τηλέφωνο 210-3824172. 

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 στα Sites. Επιτροπή αποτελούµενη από α) εκπρόσωπο της 

Cosmote και β) εκπρόσωπο της HEADLINE, θα είναι αποκλειστικά αρµόδια για την 

επίλυση οποιουδήποτε θέµατος ανακύψει σε σχέση µε το παρόν  Πρόγραµµα. Η 

κρίση της Επιτροπής στις περιπτώσεις αυτές είναι δεσµευτική για τους 

Συµµετέχοντες. 
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23. Η συµµετοχή στο Πρόγραµµα  αποτελεί σαφή και εκ µέρους του Συµµετέχοντα 

δήλωση 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. Κατά την επικοινωνία για την παράδοση του ∆ώρου 

ζητούνται από τους νικητές τα πλήρη στοιχεία τους (Αριθµός κινητού τηλεφώνου 

MSISDN και ονοµατεπώνυµο) µε σκοπό την εξακρίβωση των στοιχείων κατά την 

παράδοση των δώρων. Τα προσωπικά στοιχεία των συµµετεχόντων και των νικητών 

δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους. Τα προσωπικά στοιχεία των συµµετεχόντων και 

των νικητών θα τηρούνται για τους σκοπούς του Προγράµµατος 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.  

 

24. Η συµµετοχή προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του 

συνόλου των παρόντων Αναλυτικών Όρων.  

 

 

 

      

                                                                     


