
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΟΡΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«2FOR ONE» 

Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (εφεξισ 
θ «COSMOTE»), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λεωφ. Κθφιςίασ αρ. 44), διοργανϊνει 
προωκθτικό πρόγραμμα με τίτλο «2 FOR ONE», με τθ ςυμμετοχι των εταιρειϊν:  
α) τθσ ανϊνυμθσ εταιρείασ «VILLAGE ROADSHOW OPERATIONS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» (εφεξισ θ 
«VILLAGE») που εδρεφει ςτθν οδό Μαρ. Αντφπα 47, Ν. Ηράκλειο,  β) τθσ ΕΛΛ.ΘΕΑ –
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΡΟΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΙΑ  (εφεξισ θ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΘΕΑΜΑΤΩΝ») που εδρεφει επί τθσ Σκουφά αρ. 77 & Στάϊκου 2 ,  γ) τθσ ανϊνυμθσ εταιρείασ  
«Food Plus ΑΕΒΕ», θ οποία εδρεφει ςτο Γζρακα Αττικισ, οδόσ Εκν. Αντιςτάςεωσ 80, Τ.Κ. 153 
44 (εφεξισ θ «PIZZA HUT»), δ) τθσ ανϊνυμθσ εταιρείασ «ΑΤΤΙΚΟ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΡΑΚΟ Α.Ε.» 
(εφεξισ «ΑΖΡ») που εδρεφει ςτθν Θζςθ Γιαλοφ, ςτα Σπάτα,  και με τθν υποςτιριξθ τθσ 
ανϊνυμθσ εταιρίασ με τθν επωνυμία «UPSTREAM ΤΗΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.» (εφεξισ θ «UPSTREAM») που εδρεφει ςτο Γζρακα (οδόσ Καςτοριάσ 4 & 
Μεςςθνίασ). Οι όροι του Ρρογράμματοσ τροποποιοφνται από τθν 24.02.2012 ωσ 
ακολοφκωσ:  
 
1. Σκοπόσ των παρόντων αναλυτικϊν όρων (εφεξισ οι «Αναλυτικοί Προι») είναι ο 
κακοριςμόσ των όρων ςυμμετοχισ κάκε ενδιαφερομζνου ςτο πρόγραμμα.  
 Η θμερομθνία λιξθσ του Ρρογράμματοσ κα ανακοινωκεί ςτουσ δικτυακοφσ τόπουσ 
www.cosmote.gr, www.villagecinemas.gr, www.ellthea.gr, www.pizzahut.gr και 
www.atticapark.com. 
2. Η COSMOTE επιφυλάςςει το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερϊσ τουσ παρόντεσ 
Αναλυτικοφσ Προυσ. Η τυχόν μεταβολι των Αναλυτικϊν Πρων του Ρρογράμματοσ κα 
πραγματοποιείται κατόπιν προθγοφμενθσ ανακοίνωςθσ ςτο δικτυακό τόπο τθσ COSMOTE 
(www.cosmote.gr), τθσ VILLAGE (www.villagecinemas.gr), τθσ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΕΑΜΑΤΩΝ 
(www.ellthea.gr) και τθσ Pizza Hut (www.pizzahut.gr) και του ΑΖΡ (www.atticapark.com) 
(εφεξισ τα «Sites»). Οι παρόντεσ όροι κα είναι αναρτθμζνοι ςτα Sites κακ' όλθ τθ διάρκεια 
του Ρρογράμματοσ.  
3. Η COSMOTE ςτο πλαίςιο τθσ ςυνεργαςίασ τθσ με τισ ςυμμετζχουςεσ ςε αυτό εταιρείεσ 
και ωσ εταιρία παροχισ υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν αποςκοπεί ςτο να προβάλει 
μζςω των υπθρεςιϊν τθσ ςτο ευρφ κοινό τθ ςυνεργαςία αυτι και δθμιοφργθςε τθν 
υπθρεςία «ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΗΣ VILLAGE CINEMAS». Η COSMOTE, για τθν 
προβολι τθσ υπθρεςίασ  δθμιοφργθςε το προωκθτικό πρόγραμμα «2 FOR ONE» (εφεξισ το 
«Ρρόγραμμα»).  
4. Κάκε ςυνδρομθτισ τθσ COSMOTE, είτε ςυμβολαίου είτε καρτοκινθτισ τθλεφωνίασ 
(«COSMOΚΑΤΑ», «WHAT'S UP?» «FROG» «CIAO»), που επικυμεί να ςυμμετάςχει ςτο 
Ρρόγραμμα (εφεξισ «Συμμετζχων») κα πρζπει να αποςτείλει κενό γραπτό μινυμα SMS 
(εφεξισ "SMS") ςτον πενταψιφιο αρικμό 19019. Η χρζωςθ για τθν αποςτολι κάκε SMS 
ανζρχεται ςτο ποςό του ενόσ ευρϊ (1€) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ. Με τθν αποςτολι του 
SMS ο αρικμόσ κλιςθσ (εφεξισ «MSISDN») κάκε Συμμετζχοντα καταχωρείται ςε 
αυτοματοποιθμζνο ψθφιακό ςφςτθμα τθσ UPSTREAM.  
Με τθν αποςτολι κάκε SMS ο Συμμετζχων κα λαμβάνει απαντθτικό SMS ςτο οποίο κα 
περιζχεται ζνασ μοναδικόσ  ψθφιακόσ κωδικόσ (εφεξισ ο «Κωδικόσ»), με τον οποίο κα ζχει 
τθ δυνατότθτα να εξαργυρϊςει τισ παροχζσ του άρκρου 6  των παρόντων Αναλυτικϊν 
Πρων.  
 5. Κάκε Συμμετζχων δεν μπορεί να λάβει παραπάνω από δφο Κωδικοφσ χωρίσ να ζχει κάνει 
χριςθ ζςτω και μία φορά ενόσ από αυτοφσ ςε μια από τισ Κατθγορίεσ του άρκρου 6.  
6. Το Ρρόγραμμα παρζχει αποκλειςτικά ςτουσ Συμμετζχοντεσ να κάνουν χριςθ του κάκε 
Κωδικοφ ςτισ ακόλουκεσ Κατθγορίεσ:   
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Α: VILLAGE: Να αγοράςουν δφο (2) ειςιτήρια ςτην τιμή του ενόσ (1)  
ι τζςςερα (4)  ειςιτιρια ςτθν τιμι των δφο (2) (εάν ο Συμμετζχων ζχει δφο κωδικοφσ) για να 
παρακολουκιςουν  κάκε Τετάρτθ τθν ταινία που επικυμοφν ςε οποιοδιποτε από τα Village 
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Cinemas:  Αμαρουςίου (The Mall), ζντθ (Village Shopping & More), Ραγκρατίου, Φαλιρου, 
Αγίου Δθμθτρίου (Athens Metro Mall) ,  Θεςςαλονίκθσ (Mediterranean Cosmos) και Βόλου. 
Ο Συμμετζχων μπορεί να επιλζξει ειςιτιρια για οποιαδιποτε από τισ  προβολζσ των 
VILLAGE CINEMAS τθσ εταιρείασ VILLAGE ςε όλουσ τουσ τφπουσ αικουςϊν, εξαιρουμζνων 
των αικουςϊν  GOLD CLASS και Comfort, κακϊσ και των προβολϊν DIGITAL & 3D, ενϊ 
εξαιροφνται επίςθσ οι επίςθμεσ Ρρεμιζρεσ. Ο  Κωδικόσ ιςχφει για μία από τισ επόμενεσ δφο 
Τετάρτεσ από τθν θμζρα λιψθσ του από τον Συμμετζχοντα.  
ΧΡΗΗ ΚΩΔΙΚΟΤ: Ο Συμμετζχων μπορεί να κάνει χριςθ του Κωδικοφ για τα VILLAGE με 
τουσ ακόλουκουσ τρόπουσ: α) να επιδείξει ςτα ταμεία των VILLAGE CINEMAS τον Κωδικό 
και ςτθ ςυνζχεια να αγοράςει δφο ειςιτιρια ςτθν τιμι του ενόσ, β) να κάνει χριςθ του 
Κωδικοφ για αγορά ειςιτθρίων θλεκτρονικά, μζςω τθσ ιςτοςελίδασ www.villagecinemas.gr, 
ακολουκϊντασ τθ διαδικαςία που περιγράφεται ςε αυτι και γ) να επιδείξει τον Κωδικό ςε 
ζνα από τα καταςτιματα του Δικτφου Καταςτθμάτων ΓΕΜΑΝΟΣ ςτθν Ακινα, Θεςςαλονίκθ 
και Βόλο, και να αγοράςει δφο (2) ειςιτιρια ςτθν τιμι του ενόσ (1)  παραλαμβάνοντασ 
ταυτόχρονα το ειδικά εκτυπωμζνο κουπόνι κράτθςθσ κζςθσ, το οποίο αποτελεί και 
αποδεικτικό για τθν καταβολι του ποςοφ. Κατά τθν προςζλευςι του ςτα VILLAGE CINEMAS 
ο Συμμετζχων κα τοποκετεί το ειδικό κουπόνι ςε αναγνϊςτθ γραμμωτοφ κϊδικα που 
υπάρχει ςε κάκε ζνα από αυτά και κα παίρνει το ειςιτιριό του χωρίσ άλλθ επιβάρυνςθ.  
 
Η αγορά των ειςιτθρίων μπορεί να γίνει οποιαδιποτε θμζρα τθσ εβδομάδασ, αρκεί να 
υπάρχουν διακζςιμα ειςιτιρια  για τθν επικυμθτι προβολι. Στθν περίπτωςθ που θ αγορά 
δεν ολοκλθρωκεί και ο Κωδικόσ δεν χρθςιμοποιθκεί, εξακολουκεί να ιςχφει για το 
διάςτθμα εντόσ του οποίου μπορεί να γίνει χριςθ του. Οποιεςδιποτε αλλαγζσ ςχετικά με 
τισ παραςτάςεισ των VILLAGE CINEMAS, πλθν τθσ ακυρϊςεωσ των ειςιτθρίων, μποροφν να 
γίνονται μόνο από τα VILLAGE CINEMAS και όχι από τα καταςτιματα ΓΕΜΑΝΟΣ.   
 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Β: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΑΜΑΣΩΝ: Να αγοράςουν δφο (2) ειςιτήρια ςτην τιμή του 
ενόσ (1) ι τζςςερα (4) ειςιτιρια ςτθν τιμι των δφο (2) (εάν ο Συμμετζχων ζχει δφο 
κωδικοφσ) για να παρακολουκιςουν κάκε Τετάρτθ, τθν κεατρικι παράςταςθ που 
επικυμοφν ςτα ςυμμετζχοντα κζατρα τθσ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΕΑΜΑΤΩΝ:  ΑΛΙΚΗ Αμερικισ 4 
Ακινα, ΜΙΚΟ ΡΑΛΛΑΣ Αμερικισ 2 & Στοά Σπυρομιλιου Ακινα, ΛΑΜΡΕΤΗ Λεωφ. 
Αλεξάνδρασ 106 Ακινα, Δ. ΧΟΝ Αμερικισ 10 Ακινα, ΑΡΟΘΗΚΗ Σαρρι 40 Ψυρρι, ΡΕΙΑΙΩΣ 
131 Ρειραιϊσ 131 Γκάηι, ΚΙΒΩΤΟΣ Ρειραιϊσ 115 Γκάηι, Κ. ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗ Αγ. Μελετίου 61Α 
Ακινα, ΕΜΡΟΙΚΟΝ Σαρρι 11 Ψυρρι ι κάκε Σάββατο πρωί ι μεςθμζρι τθν παιδικι 
κεατρικι παράςταςθ ςτθν παιδικι ςκθνι του κεάτρου ΑΛΙΚΗ. Ο Συμμετζχων μπορεί να 
επιλζξει ειςιτιρια για οποιαδιποτε από τισ κεατρικζσ παραςτάςεισ των ςυμμετεχόντων 
κεάτρων τθσ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΕΑΜΑΤΩΝ εφόςον υπάρχει παράςταςθ τθν θμζρα Τετάρτθ και 
κατϋ εξαίρεςθ τθν θμζρα Σάββατο για τθν παιδικι παράςταςθ ςτο κζατρο ΑΛΙΚΗ. 
Εξαιροφνται οι επίςθμεσ πρεμιζρεσ των παραςτάςεων. Ο  Κωδικόσ ιςχφει για μία από τισ 
επόμενεσ δφο Τετάρτεσ ι για ζνα από τα δφο επόμενα Σάββατα (παιδικι παράςταςθ) από 
τθν θμζρα λιψθσ του από τον Συμμετζχοντα.  
ΧΡΗΗ ΚΩΔΙΚΟΤ: Ο Συμμετζχων μπορεί να κάνει χριςθ του Κωδικοφ για τα ςυμμετζχοντα 
κζατρα τθσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΑΜΑΤΩΝ με τουσ ακόλουκουσ τρόπουσ: α) να επιδείξει ςτα 
ταμεία των ςυμμετεχόντων κεάτρων τθσ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΕΑΜΑΤΩΝ, τον Κωδικό και ςτθ 
ςυνζχεια να αγοράςει δφο (2) ειςιτιρια ςτθν τιμι του ενόσ (1), β) να κάνει χριςθ του 
Κωδικοφ για αγορά ειςιτθρίων θλεκτρονικά μζςω τθσ ιςτοςελίδασ www.ellthea.gr 
ακολουκϊντασ τθ διαδικαςία που περιγράφεται ςε αυτι.  
 
Η αγορά των ειςιτθρίων μπορεί να γίνει οποιαδιποτε θμζρα τθσ εβδομάδασ, αρκεί να 
υπάρχουν διακζςιμα ειςιτιρια  για τθν επικυμθτι παράςταςθ. Στθν περίπτωςθ που θ 
αγορά δεν ολοκλθρωκεί και ο Κωδικόσ δεν χρθςιμοποιθκεί, εξακολουκεί να ιςχφει για το 
διάςτθμα εντόσ του οποίου μπορεί να γίνει χριςθ του. 
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ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Γ: Pizza Hut Delivery: Να αγοράςουν δφο (2) πίτςεσ για Delivery  ςτην τιμή τησ 

μίασ (1) ι τζςςερεισ (4)  πίτςεσ ςτθν τιμι των δφο (2) (εάν ο Συμμετζχων ζχει δφο 

κωδικοφσ).  Η προςφορά ιςχφει για τθν αγορά οποιαςδιποτε Οικογενειακισ pizza και δϊρο 

μία δεφτερθσ pizza, ίςθσ ι μικρότερθσ αξίασ. Η χρζωςθ κα γίνεται επί τθσ pizza νε τθν 

υψθλότερθ τιμι τιμοκαταλόγου μόνο με παραγγελία μζςω του τθλεφωνικοφ κζντρου 

«18118» τθσ Pizza Hut και για τισ περιοχζσ που καλφπτονται από δίκτυο διανομισ τθσ Pizza 

Hut.. Ο Κωδικόσ ιςχφει για τισ δφο επόμενεσ εβδομάδεσ, εξαιρουμζνων Σαββάτου και 

Κυριακισ, από τθν θμζρα λιψθσ του από το Συμμετζχοντα.  

ΧΡΗΗ ΚΩΔΙΚΟΤ: Κατά τθν τθλεφωνικι παραγγελία ο Συμμετζχων πρζπει να αναφζρει ςτον 
εκπρόςωπο τθσ Pizza Hut τον Κωδικό προκειμζνου να αγοράςει δφο πίτςεσ ςτθν τιμι τθσ 
μίασ με τουσ ανωτζρω όρουσ.  
 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Δ: Αττικό Ζωολογικό Πάρκο: Να αγοράςουν δφο (2) ειςιτήρια ςτην τιμή του 

ενόσ (1) ι τζςςερα (4)  ειςιτήρια ςτθν τιμι των δφο (2) (εάν ο Συμμετζχων ζχει δφο 

κωδικοφσ).  Ο Κωδικόσ ιςχφει για τισ δφο επόμενεσ εβδομάδεσ από τθν θμζρα λιψθσ του, 

εξαιρουμζνων Σαββάτου, Κυριακισ και επίςθμων αργιϊν (01 Ιανουαρίου, 06 Ιανουαρίου, 

Κακαρά Δευτζρα, 25θ Μαρτίου, Κυριακι Ράςχα, Δευτζρα Ράςχα, 01 Μαΐου, 15 Αυγοφςτου, 

28θ Οκτωβρίου, 25 και 26 Δεκεμβρίου).   Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθ χριςθ του 

Κωδικοφ είναι θ αγορά και ενόσ ειςιτθρίου ενθλίκου. Ο Κωδικόσ δεν ςυμπεριλαμβάνει 

οποιαδιποτε άλλθ παρουςίαςθ με εξτρά χρζωςθ (πχ. Εκπαιδευτικι παρουςίαςθ 

Θαλάςςιων Θθλαςτικϊν, Ξεναγιςεισ, κ.α.) 

 
 
ΧΡΗΗ ΚΩΔΙΚΟΤ: Ο Συμμετζχων μπορεί να κάνει χριςθ του Κωδικοφ ςτα ταμεία, κατά τθν 
ειςοδό του ςτο ΑΖΡ. 

 
7. ΟΟΙ ΧΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ:  
7.1 Κάκε Κωδικόσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί μία φορά ςε κάκε Κατθγορία ςφμφωνα με 
τουσ όρουσ κάκε Κατθγορίασ.   
7.2 Κωδικόσ που χρθςιμοποιικθκε ςε μία Κατθγορία ακυρϊνεται μόνο γι αυτιν τθν χριςθ 
και μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τισ υπόλοιπεσ Κατθγορίεσ ςφμφωνα με τουσ όρουσ κάκε 
μίασ από αυτζσ.  
7.3 Κάκε Συμμετζχων μπορεί να χρθςιμοποιιςει μόνο μζχρι δφο (2) ενεργοφσ Κωδικοφσ για 
κάκε Κατθγορία. Οι δφο Κωδικοί μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν είτε μαηί είτε χωριςτά ανά 
Κατθγορία ςφμφωνα με τουσ όρουσ αυτισ. Δεν είναι δυνατι θ χριςθ περιςςότερων των 
δφο (2) Κωδικϊν ανά θμζρα και ανά Κατθγορία. 
7.4 Με τθ χριςθ ενόσ Κωδικοφ ςε οποιαδιποτε Κατθγορία ο Συμμετζχων ζχει δικαίωμα να 
ςτείλει νζο SMS για να λάβει ζνα καινοφριο  Κωδικό ο οποίοσ ζχει ιςχφ ςφμφωνα με τουσ 
όρουσ κάκε Κατθγορίασ.  
7.5 Ρριν τθ χριςθ του κάκε Κωδικόσ ελζγχεται εάν είναι ζγκυροσ και μπορεί να 
χρθςιμοποιθκεί. Σε περίπτωςθ που ζχει παρζλκει ο χρόνοσ ιςχφοσ του, κεωρείται άκυροσ 
και δεν μπορεί να γίνει χριςθ του και καμιά από τισ διοργανϊτριεσ εταιρείεσ του 
προωκθτικοφ προγράμματοσ δεν ευκφνεται.  
7.6 Σθμειϊνεται ότι για τα Village Cinemas, ςε περίπτωςθ  αποςτολισ μθνφματοσ από 
Συμμετζχοντα θμζρα Τετάρτθ και μζχρι τισ 02:00 π.μ. τθσ Ρζμπτθσ που ακολουκεί, ο 
Κωδικόσ  κα ιςχφει και για τθν ίδια θμζρα, δθλ. τθν Τετάρτθ (ςυμπεριλαμβανομζνων των 
προβολϊν που ξεκινοφν το αργότερο μζχρι τισ 02:00 π.μ. τθσ Ρζμπτθσ που ακολουκεί), 
κακϊσ και για τθν επόμενθ Τετάρτθ. Το αντίςτοιχο ιςχφει και για τθν κατθγορία PIZZA HUT 
που αναφζρεται ςτο άρκρο 6.  



7.7 Οι παροχζσ του Ρρογράμματοσ ςε κάκε Κατθγορία δεν μποροφν να ςυνδυαςτοφν με 
άλλεσ προςφορζσ ι εκπτϊςεισ ςτθν ίδια Κατθγορία που προςφζρονται από τθν αντίςτοιχθ 
εταιρεία.  
 
 

ΛΟΙΡΟΙ ΟΟΙ:  
 

8. Η COSMOTE κεωρεί ότι κάκε Συμμετζχων είναι κάτοχοσ ι ζχει εξαςφαλίςει τθ ρθτι 
ςυναίνεςθ ι εξουςιοδότθςθ του κατόχου τθσ κάρτασ SIM, που αντιςτοιχεί ςτον αρικμό 
κλιςθσ του κινθτοφ με το οποίο ζλαβε μζροσ ςτο Ρρόγραμμα. Οι Κωδικοί και τυχόν 
φυςικά κουπόνια που παραδίδονται κατά τθ χριςθ τουσ  είναι προςωπικά και δεν 
ανταλλάςςονται οφτε δφναται να ηθτθκεί θ αντικατάςταςι τουσ με άλλα ι θ 
εξαργφρωςι τουσ ςε χριμα ςε οποιαδιποτε τιμι. Η COSMOTE και οι ςυμμετζχουςεσ 
ςτο Ρρόγραμμα εταιρείεσ δεν φζρουν οποιαδιποτε ευκφνθ ζναντι των Συμμετεχόντων  
ςε περίπτωςθ που αυτόσ δεν κάνει χριςθ των Κωδικϊν εντόσ των κακοριςμζνων με 
τουσ παρόντεσ Αναλυτικοφσ Προυσ προκεςμιϊν ι ςε περίπτωςθ που δεν μπορεί να 
κάνει χριςθ των Κωδικϊν λόγω εξάντλθςθσ ειςιτθρίων για τισ παραςτάςεισ που 
επικυμεί να δει ι μθ διακεςιμότθτα εξυπθρζτθςθσ λόγω αδυναμίασ του τθλεφωνικοφ 
κζντρου και του δικτφου διανομισ  τθσ  Pizza Hut. 
 

9. H COSMOTE εγγυάται ότι κάκε Κωδικόσ αποςτζλλεται αποκλειςτικά και μοναδικά ςτον 
αρικμό κινθτοφ (MSISDN) του Συμμετζχοντα από τον οποίο εςτάλθ προθγουμζνωσ 
μινυμα προσ τον αρικμό 19019, και δεν φζρουν καμία ευκφνθ για τθν χριςθ του ςτθν 
περίπτωςθ που ο ςυνδρομθτισ κοινοποίθςε εκοφςια ι ακοφςια τον κωδικό ςε τρίτουσ.  
 

10.  Η διακεςιμότθτα των κζςεων ςτισ προβολζσ των VILLAGE CINEMAS κακϊσ και θ 
διακεςιμότθτα κζςεων ςτα  κζατρα τθσ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΕΑΜΑΤΩΝ δεν είναι εγγυθμζνθ 
και οι Συμμετζχοντεσ δε διατθροφν καμία προτεραιότθτα ζναντι των υπόλοιπων 
πελατϊν των VILLAGE CINEMAS και τθσ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΕΑΜΑΤΩΝ. Η μθ διακεςιμότθτα 
κζςεων για κάποια προβολι ςτα VILLAGE ι για κάποια κεατρικι παράςταςθ ςτα 
κζατρα τθσ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ι μθ διακεςιμότθτα  εξυπθρζτθςθσ λόγω 
αδυναμίασ του τθλεφωνικοφ κζντρου και του δικτφου διανομισ  τθσ  Pizza Hut, δεν 
εγείρει καμία υποχρζωςθ προσ τον Συμμετζχοντα, από καμία από τισ εμπλεκόμενεσ 
COSMOTE, UPSTREAM , VILLAGE, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΑΜΑΤΩΝ και Pizza Hut.  
 

11.  Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςυναλλαγισ δεν είναι δυνατι θ ακφρωςθ τθσ χριςθσ των 
φυςικϊν κουπονιϊν, θ επιςτροφι χρθμάτων ι θ αλλαγι των ειςιτθρίων. Επίςθσ δεν 
καλφπτονται ειςιτιρια που ζχουν χακεί, κλαπεί ι καταςτραφεί.  
 

12. Κάκε ειςιτιριο αποτελεί άδεια για τθν παρακολοφκθςθ ενόσ ςυγκεκριμζνου κεάματοσ 
και υπόκειται ςτουσ επιπλζον όρουσ που τυχόν αναγράφονται ςε αυτό.  
 

13.  Η VILLAGE,  θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΑΜΑΤΩΝ και θ Pizza Hut, και το ΑΖΡ διατθροφν το 
δικαίωμα μεταβολισ των τιμϊν τουσ  χωρίσ προειδοποίθςθ. Η COSMOTE και θ 
UPSTREAM δεν φζρουν καμία ευκφνθ για αλλαγζσ  των τιμϊν.   

 
14. H COSMOTE, θ UPSTREAM, θ VILLAGE και θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΑΜΑΤΩΝ επιφυλάςςονται ωσ 

προσ τθ διακεςιμότθτα των κζςεων ςε περιπτϊςεισ ανωτζρασ βίασ και για όλεσ τισ 
περιπτϊςεισ που προβολζσ ταινιϊν ι παραςτάςεων ακυρϊνονται από υπαιτιότθτα του 
διανομζα τουσ ι από υπαιτιότθτα τρίτων. 

 
15. Η αγορά ειςιτθρίων μζςω θλεκτρονικϊν ςελίδων προχποκζτει πρόςβαςθ των 

ενδιαφερομζνων ςτο διαδίκτυο με δικά τουσ τεχνικά μζςα. Η COSMOTE δεν 



αναλαμβάνει καμία υποχρζωςθ αναφορικά με τθν εξαςφάλιςθ, τθν υποβοικθςθ τθσ 
πρόςβαςθσ ςε χϊρουσ διαδικτφου ι τθν παροχι διευκολφνςεων ςε κάκε 
ενδιαφερόμενο. Η πρόςβαςθ ςε δικτυακοφσ τόπουσ για τθν αγορά ειςιτθρίων των 
Κατθγοριϊν Α και Β επιτρζπεται μόνο υπό τουσ όρουσ λειτουργίασ του οικείου 
διακομιςτι (server) και τισ τεχνικζσ και λοιπζσ προχποκζςεισ και προδιαγραφζσ αυτοφ. 
Ρεραιτζρω, θ COSMOTE και οι ςυμμετζχουςεσ εταιρείεσ  δεν ευκφνονται για οιαδιποτε 
επιβάρυνςθ των Συμμετεχόντων εκ τθσ άνω αιτίασ. Κάκε Συμμετζχων οφείλει να 
αποδεχκεί τουσ όρουσ εγγραφισ κάκε ιςτοςελίδασ.  
 
16.  Η ευκφνθ τθσ COSMOTE περιορίηεται αποκλειςτικά και μόνο ςτθν αποςτολι των 
Κωδικϊν.  Διευκρινίηεται ότι θ COSMOTE και οι ςυμμετζχουςεσ εταιρείεσ  δεν φζρουν 
καμία ευκφνθ και οι Συμμετζχοντεσ δεν διατθροφν καμία απαίτθςθ, αξίωςθ ι δικαίωμα 
κατά αυτϊν ςε περίπτωςθ που λόγω ανωτζρασ βίασ, όπωσ ενδεικτικά αναφερόμενων 
καιρικϊν ςυνκθκϊν, μθ κανονικι λειτουργία των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων τθσ 
VILLAGE, τθσ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΕΑΜΑΤΩΝ και τθσ Pizza Hut και του ΑΖΡ, δεν είναι δυνατι θ 
κάποια από τισ παραπάνω παροχζσ του Ρρογράμματοσ.   Η COSMOTE δεν φζρει καμία 
ευκφνθ για τθν περίπτωςθ ακφρωςθσ παραςτάςεων ι προβολϊν κακϊσ και για τθ 
μετάβαςθ των Συμμετεχόντων ςτουσ κινθματογράφουσ τθσ VILLAGE και  ςτα κζατρα τθσ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΕΑΜΑΤΩΝ.  
 
17.Οι παρόντεσ Αναλυτικοί Προι, ζχουν κατατεκεί ςτθ ςυμβολαιογράφο Ακθνϊν, 
Ακαναςία Λιδα Λάβδα με ζδρα τθν Ακινα (οδόσ Ζωοδόχου Ρθγισ 12-14). 
Οποιοςδιποτε Συμμετζχων ι τρίτοσ δικαιοφται να λαμβάνει, με ζξοδά του, ακριβζσ 
αντίγραφο των παρόντων όρων, όπωσ αυτοί κα κατατεκοφν ςτθ Συμβολαιογράφο. 
Επίςθσ οι παρόντεσ όροι, κατά τθν Διάρκεια τθσ Υπθρεςίασ και του Ρρογράμματοσ, κα 
είναι αναρτθμζνοι και ςτο Site τθσ COSMOTE, www.cosmote.gr, τθσ VILLAGE, 
www.villagecinemas.gr, τθσ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΕΑΜΑΤΩΝ www.ellthea.gr και τθσ PIZZA HUT  
www.pizzahut.gr και του ΑΖΡ www.atticapark.com. 
 
18. Οποιαδιποτε διαφορά τυχόν ανακφψει ςχετικά με το Ρρόγραμμα και τθν εφαρμογι 
των παρόντων Αναλυτικϊν Πρων κα επιλφεται από πενταμελι Επιτροπι κρίςθσ τθσ 
COSMOTE, τθσ VILLAGE, τθσ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΕΑΜΑΤΩΝ και τθσ Pizza Hut και του ΑΖΡ. Η 
κρίςθ τθσ Επιτροπισ ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ είναι δεςμευτικι για τουσ Συμμετζχοντεσ.  
 
19. Η ςυμμετοχι προχποκζτει και ςυνεπάγεται ρθτι και ανεπιφφλακτθ αποδοχι του 
ςυνόλου των παρόντων Αναλυτικϊν Πρων.  
 

Για τθν COSMOTE   

Χάρθσ Κονίνθσ 

http://www.cosmote.gr/
http://www.villagecinemas.gr/
http://www.ellthea.gr/
http://www.pizzahut.gr/
http://www.atticapark.com/

