ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«COSMOTE Μσζηικές Πρεμιέρες ,Aπανηηζε ζωζηά και κέρδιζε 50 διπλές
προζκλήζεις για ηην επόμενη μσζηική πρεμιέρα!»
1] Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (θαινχκελε
εθεμήο, γηα ράξε ζπληνκίαο, COSMOTE), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο ζηελ νδφ Λ.
Κεθηζίαο 44, κε ηε ζπλεξγαζία ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «OGILVY
ONE WORLDWIDE -ATHENS-PROMOTION, ADVERTISING AND DIRECT
MARKETING S.A. (ΟΓΚΙΛΒΤ ΟΤΑΝ ΓΟΤΟΡΛΝΣΓΟΤΑΪΝΣ ΑΘΗΝΑ- ΑΝΩΝΤΜΗ
ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΡΟΩΘΗΗ ΠΩΛΗΔΩΝ, ΓΙΑΦΗΜΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΜΔΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ)»
πνπ εδξεχεη ζην Γέξαθα, Ηκαζίαο 10, (εθεμήο «Γηαθεκηζηηθή»), επηζπκψληαο λα πξνβεί
ζηελ πξνβνιή ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηεο κέζσ πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ,
δηνξγαλψλεη, ειεθηξνληθά κέζσ Γηαδηθηχνπ (Internet) ηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα κε
ηίηιν «COSMOTE Μσζηικές Πρεμιέρες ,Aπανηηζε ζωζηά και κέρδιζε 50 διπλές
προζκλήζεις για ηην επόμενη μσζηική πρεμιέρα!»(εθεμήο ην «Πξφγξακκα») κε
δψξν 50 δηπιέο πξνζθιήζεηο γηα ηελ επφκελε «Μπζηηθή Πξεκηέξα» ζηνλ θηλεκαηνγξάθν
ΓΑΝΑΟ.
θνπφο ησλ παξφλησλ αλαιπηηθψλ φξσλ (εθεμήο νη «Αλαιπηηθνί Όξνη») είλαη ν
θαζνξηζκφο ησλ φξσλ ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα, ηεο θιήξσζεο θαη αλάδεημεο
ληθεηψλ ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο.
2] Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα έρεη θάζε ζπλδξνκεηήο ηεο COSMOTE, είηε
ζπκβνιαίνπ είηε θαξηνθηλεηήο ηειεθσλίαο («COSMOΚΑΡΣΑ», «WHAT’S UP?»,
«FROG» ), ν νπνίνο έρεη ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ. Νηθεηήο κπνξεί λα
αλαδεηρζεί κφλν ν πλδξνκεηήο ή ν Υξήζηεο ηεο ζχλδεζεο, εθφζνλ ζπλαηλέζεη πξνο
ηνχην γξαπηψο ν πλδξνκεηήο θαη ν ρξήζηεο δελ είλαη αλήιηθνο.
3] Δμαηξνχληαη ηεο ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα νη εξγαδφκελνη ηεο COSMOTE θαη ηεο
εηαηξείαο OGILVY ONE, θαζψο θαη νη ζπγγελείο ηνπο α΄ θαη β΄ βαζκνχ, νη ζχδπγνη θαζψο
θαη ηα άηνκα πνπ ζηεξνχληαη δηθαηνπξαθηηθήο ηθαλφηεηαο.
4] Η δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαζνξίδεηαη απφ ηελ 11:00:00 ηεο Γεπηέξαο
30Ιαλνπαξίνπ 2012 έσο θαη ηελ 17:00:00 ηεο Παξαζθεπή 30 Ννεκβξίνπ 2012 (εθεμήο
«Γηάξθεηα»).
5] ηε ζειίδα ηεο COSMOTE ζην facebook (http://www.facebook.com/cosmote)
ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο ηπραία ψξα απφ ηηο 11:00 κέρξη θαη ηηο 12:00, ζα αλαξηάηαη
έλα post πνπ ζα πεξηέρεη κία εξψηεζε γεληθνχ θηλεκαηνγξαθηθνχ πεξηερνκέλνπ. Γηα λα
ζεσξεζεί θάπνηνο σο ζπκκεηέρσλ ζην Πξφγξακκα αιιά θαη λα ζπκκεηέρεη ζηελ
αληίζηνηρε θιήξσζε (εθεμήο «πκκεηέρσλ) ζα πξέπεη λα απνδερζεί ηνπο παξφληεο
φξνπο θαη ζηε ζπλέρεηα λα απαληήζεη ζσζηά ζηελ εξψηεζε πνπ έρεη αλαξηεζεί ζην
post.
5.1 Γηα ηελ Μπζηηθή Πξεκηέξα πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηνλ θηλεκαηνγξάθν
ΓΑΝΑΟ ηελ Γεπηέξα 6 Φεβξνπαξίνπ 2012 θαη ψξα 20:30 ζα αλαξηεζνχλ ζπλνιηθά 5
posts (έλα θάζε κέξα) ηηο εκέξεο Γεπηέξα 30/01/2012, Σξίηε 31/01/2012 θαη Σεηάξηε
1/02/2012, Πέκπηε 2/02/2012 θαη Παξαζθεπή 03/02/2012 ηπραία ψξα απφ ηηο 11:00
κέρξη ηηο 12:00. Έγθπξεο ζα ζεσξνχληαη νη ζπκκεηνρέο κέρξη θαη ηηο 16:59:59 ηεο ίδηαο
κέξαο, ζηελ νπνία έρεη αλαξηεζεί ε εξψηεζε. ηηο 17:00 ζα ζπγθεληξψλνληαη νη
απαληήζεηο πνπ έρνπλ αλαξηεζεί κέρξη θαη ηηο 16:59:59 ηεο ίδηαο εκέξαο θαη απηέο ζα

ζπκκεηέρνπλ ζηελ αληίζηνηρε ειεθηξνληθή θιήξσζε ηεο εκέξαο, θαηά ηελ νπνία ζα
αλαδεηρζνχλ 10 ληθεηέο θαη ζπλνιηθά 50 ληθεηέο γηα ηελ πξεκηέξα ηεο 6.2.2012 .
5.2 Γηα ηελ Μπζηηθή Πξεκηέξα πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηνλ θηλεκαηνγξάθν
ΓΑΝΑΟ ηελ Γεπηέξα 5 Μαξηίνπ 2012 θαη ψξα 20:30 ζα αλαξηεζνχλ ζπλνιηθά 5 posts
(έλα θάζε κέξα) ηηο εκέξεο Παξαζθεπή 24/02/2012, Σξίηε 28/02/2012, Σεηάξηε
29/02/2012 θαη Πέκπηε 1/03/2012 θαη Παξαζθεπή 2/03/2012 ηπραία ψξα απφ ηηο 11:00
κέρξη ηηο 12:00. Έγθπξεο ζα ζεσξνχληαη νη ζπκκεηνρέο κέρξη θαη ηηο 16:59:59 ηεο ίδηαο
κέξαο, ζηελ νπνία έρεη αλαξηεζεί ε εξψηεζε. ηηο 17:00 ζα ζπγθεληξψλνληαη νη
απαληήζεηο πνπ έρνπλ αλαξηεζεί κέρξη θαη ηηο 16:59:59 ηεο ίδηαο εκέξαο θαη απηέο ζα
ζπκκεηέρνπλ ζηελ αληίζηνηρε ειεθηξνληθή θιήξσζε ηεο εκέξαο,θαηά ηελ νπνία ζα
αλαδεηρζνχλ 10 ληθεηέο θαη ζπλνιηθά 50 ληθεηέο γηα ηελ πξεκηέξα ηεο 5.3.2012 .
5.3 Γηα ηελ Μπζηηθή Πξεκηέξα πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηνλ θηλεκαηνγξάθν
ΓΑΝΑΟ ηελ Γεπηέξα 2 Απξηιίνπ 2012 θαη ψξα 20:30 ζα αλαξηεζνχλ ζπλνιηθά 5 posts
(έλα θάζε κέξα) ηηο εκέξεο Γεπηέξα 26/03/2012, Σξίηε 27/03/2012, Σεηάξηε 28/03/2012,
Πέκπηε 29/03/2012 θαη Παξαζθεπή 30/03/2012 ηπραία ψξα απφ ηηο 11:00 κέρξη ηηο
12:00. Έγθπξεο ζα ζεσξνχληαη νη ζπκκεηνρέο κέρξη θαη ηηο 16:59:59 ηεο ίδηαο κέξαο,
ζηελ νπνία έρεη αλαξηεζεί ε εξψηεζε. ηηο 17:00 ζα ζπγθεληξψλνληαη νη απαληήζεηο
πνπ έρνπλ αλαξηεζεί κέρξη θαη ηηο 16:59:59 ηεο ίδηαο εκέξαο θαη απηέο ζα ζπκκεηέρνπλ
ζηελ αληίζηνηρε ειεθηξνληθή θιήξσζε ηεο εκέξαο,θαηά ηελ νπνία ζα αλαδεηρζνχλ 10
ληθεηέο θαη ζπλνιηθά 50 ληθεηέο γηα ηελ πξεκηέξα ηεο 2.4.2012.
5.4 Γηα ηελ Μπζηηθή Πξεκηέξα πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηνλ θηλεκαηνγξάθν
ΓΑΝΑΟ ηελ Γεπηέξα 28 Μαΐνπ 2012 θαη ψξα 20:30 ζα αλαξηεζνχλ ζπλνιηθά 2 posts ηηο
εκέξεο Πέκπηε 24/05/2012θαη Παξαζθεπή 25/05/2012 ηπραία ψξα απφ ηηο 11:00 κέρξη
ηηο 12:00. Έγθπξεο ζα ζεσξνχληαη νη ζπκκεηνρέο κέρξη θαη ηηο 16:59:59 ηεο ίδηαο κέξαο,
ζηελ νπνία έρεη αλαξηεζεί ε εξψηεζε. ηηο 17:00 ζα ζπγθεληξψλνληαη νη απαληήζεηο
πνπ έρνπλ αλαξηεζεί κέρξη θαη ηηο 16:59:59 ηεο ίδηαο εκέξαο θαη απηέο ζα ζπκκεηέρνπλ
ζηελ αληίζηνηρε ειεθηξνληθή θιήξσζε ηεο εκέξαο, θαηά ηελ νπνία ζα αλαδεηρζνχλ 25
ληθεηέο θαη ζπλνιηθά 50 ληθεηέο γηα ηελ πξεκηέξα ηεο 28.5.2012.
5.5 Γηα ηελ Μπζηηθή Πξεκηέξα πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηνλ θηλεκαηνγξάθν
ΓΑΝΑΟ ηελ Γεπηέξα 1 Οθησβξίνπ 2012 θαη ψξα 20:30 ζα αλαξηεζνχλ ζπλνιηθά 5 posts
(έλα θάζε κέξα) ηηο εκέξεο Γεπηέξα 24/09/2012, Σξίηε 25/09/2012, Σεηάξηε 26/09/2012,
Πέκπηε 27/09/2012 θαη Παξαζθεπή 28/09/2012 ηπραία ψξα απφ ηηο 11:00 κέρξη ηηο
12:00. Έγθπξεο ζα ζεσξνχληαη νη ζπκκεηνρέο κέρξη θαη ηηο 16:59:59 ηεο ίδηαο κέξαο,
ζηελ νπνία έρεη αλαξηεζεί ε εξψηεζε. ηηο 17:00 ζα ζπγθεληξψλνληαη νη απαληήζεηο
πνπ έρνπλ αλαξηεζεί κέρξη θαη ηηο 16:59:59 ηεο ίδηαο εκέξαο θαη απηέο ζα ζπκκεηέρνπλ
ζηελ αληίζηνηρε ειεθηξνληθή θιήξσζε ηεο εκέξαο, θαηά ηελ νπνία ζα αλαδεηρζνχλ 10
ληθεηέο θαη ζπλνιηθά 50 ληθεηέο γηα ηελ πξεκηέξα ηεο 1.10.2012.
5.6 Γηα ηελ Μπζηηθή Πξεκηέξα πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηνλ θηλεκαηνγξάθν
ΓΑΝΑΟ ηελ Γεπηέξα 5 Ννεκβξίνπ 2012 θαη ψξα 20:30 ζα αλαξηεζνχλ ζπλνιηθά 5 posts
(έλα θάζε κέξα) ηηο εκέξεο Γεπηέξα 29/10/2012, Σξίηε 30/10/2012, Σεηάξηε 31/10/2012,
Πέκπηε 1/11/2012 θαη Παξαζθεπή 2/11/2012 ηπραία ψξα απφ ηηο 11:00 κέρξη ηηο 12:00.
Έγθπξεο ζα ζεσξνχληαη νη ζπκκεηνρέο κέρξη θαη ηηο 16:59:59 ηεο ίδηαο κέξαο, ζηελ
νπνία έρεη αλαξηεζεί ε εξψηεζε. ηηο 17:00 ζα ζπγθεληξψλνληαη νη απαληήζεηο πνπ
έρνπλ αλαξηεζεί κέρξη θαη ηηο 16:59:59 ηεο ίδηαο εκέξαο θαη απηέο ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ

αληίζηνηρε ειεθηξνληθή θιήξσζε ηεο εκέξαο,θαηά ηελ νπνία ζα αλαδεηρζνχλ 10 ληθεηέο
θαη ζπλνιηθά 50 ληθεηέο γηα ηελ πξεκηέξα ηεο 5.11.2012.
5.7 Γηα ηελ Μπζηηθή Πξεκηέξα πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηνλ θηλεκαηνγξάθν
ΓΑΝΑΟ ηελ Γεπηέξα 3 Γεθεκβξίνπ 2012 θαη ψξα 20:30 ζα αλαξηεζνχλ ζπλνιηθά 5 posts
(έλα θάζε κέξα) ηηο εκέξεο Γεπηέξα 26/11/2012, Σξίηε 27/11/2012, Σεηάξηε 28/11/2012,
Πέκπηε 29/11/2012 θαη Παξαζθεπή 30/11/2012 ηπραία ψξα απφ ηηο 11:00 κέρξη ηηο
12:00. Έγθπξεο ζα ζεσξνχληαη νη ζπκκεηνρέο κέρξη θαη ηηο 16:59:59 ηεο ίδηαο κέξαο,
ζηελ νπνία έρεη αλαξηεζεί ε εξψηεζε. ηηο 17:00 ζα ζπγθεληξψλνληαη νη απαληήζεηο
πνπ έρνπλ αλαξηεζεί κέρξη θαη ηηο 16:59:59 ηεο ίδηαο εκέξαο θαη απηέο ζα ζπκκεηέρνπλ
ζηελ αληίζηνηρε ειεθηξνληθή θιήξσζε ηεο εκέξαο θαηά ηελ νπνία ζα αλαδεηρζνχλ 10
ληθεηέο θαη ζπλνιηθά 50 ληθεηέο γηα ηελ πξεκηέξα ηεο 3.12.2012.
Κάζε πκκεηέρσλ ζα έρεη δηθαίσκα κίαο ζπκκεηνρήο, αλά εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ
Πξνγξάκαηνο (ήηνη ζα κπνξεί λα απαληήζεη κφλν (1) κία θνξά ζηελ εξψηεζε
πξνθεηκέλνπ λα θεξδίζεη), θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα λα θεξδίζεη κφλν κία δηπιή
πξφζθιεζε γηα θάζε «Μπζηηθή Πξεκηέξα».
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην Πξφγξακκα, δελ απαηηείηαη ε αγνξά πξντφληνο. Ο θάζε
ζπκκεηέρσλ ζα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνο ζην Facebook θαη λα έρεη δειψζεη “fan”
ηεο ζειίδαο “COSMOTE” (θαηφπηλ πξνεγνχκελεο απνδνρήο απφ απηφλ ηφζν ησλ φξσλ
εγγξαθήο ηνπ Facebook φζν θαη ηεο ζειίδαο “COSMOTE”).
6] Η COSMOTE δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζεη, αλαθαιέζεη, παξαηείλεη ή
κεηψζεη ηε δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο , ρσξίο πεξαηηέξσ εηδνπνίεζε, θαηά ηελ θξίζε
ηεο θαζψο θαη λα κεηαβάιιεη ηνπο φξνπο θαη ηηο εκεξνκελίεο ζπκκεηνρήο ή /θαη λα
καηαηψζεη ην Πξφγξακκα κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ζηε ζειίδα ηεο «COSMOTE» ζην
Facebook. Οη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα ελεξγνχλ λφκηκα θαη κέζα ζηα πιαίζηα ησλ
ρξεζηψλ θαη ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. Μεηά ηελ εθπλνή ηεο δηάξθεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο
θάζε ππνρξέσζε ησλ COSMOTE θαη OGILVY ONE παχεη λα πθίζηαηαη, κε ππερνπζψλ
νπνηαζδήπνηε ππνρξέσζεο ή επζχλεο έλαληη ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ληθεηψλ. 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.
Η COSMOTE δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζεη ηα Γψξα θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ
απηψλ κε αληίζηνηρε ηξνπνπνίεζε θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ ηειηθψλ ληθεηψλ.
7] Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζα δηεμάγνληαη 5 ειεθηξνληθέο θιεξψζεηο γηα
θάζε «Μπζηηθή Πξεκηέξα». πγθεθξηκέλα νη θιεξψζεηο ζα δηεμαρζνχλ ζην Γέξαθα, ζηα
γξαθεία ηεο δηαθεκηζηηθήο εηαηξείαο, Ηκαζίαο 10Α Γέξαθαο, παξνπζία εθπξνζψπσλ
ησλ εηαηξεηψλ (OgilvyOne ή/θαη COSMOTE) ή/θαη ζπκβνιαηνγξάθνπ, ηηο αθφινπζεο
εκέξεο θαη ψξεο:
7.1 Γηα ηελ «Μπζηηθή Πξεκηέξα» πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Γεπηέξα 6 Φεβξνπαξίνπ
2012 ζα δηεμαρζνχλ νη αθφινπζεο ειεθηξνληθέο θιεξψζεηο:
Γεπηέξα 30/01/2012 θαη ψξα 17:05
Σξίηε 31/01/2012 θαη ψξα 17:05
Σεηάξηε 1/02/2012 θαη ψξα 17:05
Πέκπηε 2/02/2012 θαη ψξα 17:05
Παξαζθεπή 03/02/2012 θαη ψξα 17:05
7.2 Γηα ηελ «Μπζηηθή Πξεκηέξα» πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Γεπηέξα 5 Μαξηίνπ 2012
ζα δηεμαρζνχλ νη αθφινπζεο θάησζη ειεθηξνληθέο θιεξψζεηο:

Παξαζθεπή 24/02/2012 θαη ψξα 17:05
Σξίηε 28/02/2012 θαη ψξα 17:05
Σεηάξηε 29/02/2012 θαη ψξα 17:05
Πέκπηε 1/03/2012 θαη ψξα 17:05
Παξαζθεπή 2/03/2012 θαη ψξα 17:05
7.3 Γηα ηελ «Μπζηηθή Πξεκηέξα» πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Γεπηέξα 2 Απξηιίνπ 2012
ζα δηεμαρζνχλ νη αθφινπζεο ειεθηξνληθέο θιεξψζεηο:
Γεπηέξα 26/03/2012 θαη ψξα 17:05
Σξίηε 27/03/2012 θαη ψξα 17:05
Σεηάξηε 28/03/2012 θαη ψξα 17:05
Πέκπηε 29/03/2012 θαη ψξα
Παξαζθεπή 30/03/2012 θαη ψξα 17:05
7.4 Γηα ηελ «Μπζηηθή Πξεκηέξα» πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Γεπηέξα 28 Μαίνπ 2012
ζα δηεμαρζνχλ νη αθφινπζεο ειεθηξνληθέο θιεξψζεηο:
Πέκπηε 24/05/2012 θαη ψξα 17:05
Παξαζθεπή 25/05/2012 θαη ψξα 17:05
7.5 Γηα ηελ «Μπζηηθή Πξεκηέξα» πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Γεπηέξα 1 Οθησβξίνπ
2012 ζα δηεμαρζνχλ νη αθφινπζεο ειεθηξνληθέο θιεξψζεηο:
Γεπηέξα 24/09/2012 θαη ψξα 17:05
Σξίηε 25/09/2012 θαη ψξα 17:05
Σεηάξηε 26/09/2012 θαη ψξα 17:05
Πέκπηε 27/09/2012 θαη ψξα 17:05
Παξαζθεπή 28/09/2012 θαη ψξα 17:05
7.6 Γηα ηελ «Μπζηηθή Πξεκηέξα» πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Γεπηέξα 5 Ννεκβξίνπ
2012 ζα δηεμαρζνχλ νη αθφινπζεο ειεθηξνληθέο θιεξψζεηο:
Γεπηέξα 29/10/2012 θαη ψξα 17:05
Σξίηε 30/10/2012 θαη ψξα 17:05
Σεηάξηε 31/10/2012 θαη ψξα 17:05
Πέκπηε 1/11/2012 θαη ψξα 17:05
Παξαζθεπή 2/11/2012 θαη ψξα 17:05
7.7 Γηα ηελ «Μπζηηθή Πξεκηέξα» πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Γεπηέξα 3 Γεθεκβξίνπ
2012 ζα δηεμαρζνχλ νη αθφινπζεο ειεθηξνληθέο θιεξψζεηο:
Γεπηέξα 26/11/2012 θαη ψξα 17:05
Σξίηε 27/11/2012 θαη ψξα 17:05
Σεηάξηε 28/11/2012 θαη ψξα 17:05
Πέκπηε 29/11/2012 θαη ψξα 17:05
Παξαζθεπή 30/11/2012 θαη ψξα 17:05
Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν είλαη αδχλαηε ε δηεμαγσγή θάπνηαο εθ ησλ πξναλαθεξζεηζψλ
ειεθηξνληθψλ θιεξψζεσλ θαηά ηηο πξναλαθεξφκελεο εκέξεο θαη ψξεο ε COSMOTE

δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αιιάμεη ηελ εκέξα θαη ηελ ψξα απηψλ κε πξνεγνχκελε πξν
είθνζη ηεζζάξσλ σξψλ αλαθνίλσζή ηεο ζην Site θαη ζηε ζειίδα ηεο ζην facebook . Κάζε
θιήξσζε ζα δηεμαρζεί κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ, ηα νπνία εμαζθαιίδνπλ ην
ηπραίν ηεο επηινγήο θαη ηελ αδπλακία παξέκβαζεο ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα θαηά ηε
δηαδηθαζία αλάδεημεο ησλ ληθεηψλ.
8] ε θάζε θιήξσζε ζα αλαδεηθλχνληαη 10 ληθεηέο θαη ζπλνιηθά 50 ληθεηέο αλά «Μπζηηθή
Πξεκηέξα».
9] Η COSMOTE, ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο, έρεη πξνγξακκαηίζεη λα δηαζέζεη ζε
θάζε ληθεηή ηεο Κιήξσζεο απφ κηα δηπιή πξφζθιεζε γηα ηελ αληίζηνηρε «Μπζηηθή
Πξεκηέξα» ζην θηλεκαηνγξάθν ΓΑΝΑΟ (εθεμήο ηα «Γψξα»). Ρεηά ζεκεηψλεηαη φηη νη
ζέζεηο δελ είλαη αξηζκεκέλεο. Οη ληθεηέο ζα κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηηο πξνζθιήζεηο
ηνπο ζηνλ θηλεκαηνγξάθν ΓΑΝΑΟ, ηελ εκέξα ηεο πξεκηέξαο κέρξη ηηο 20:20.
ε πεξίπησζε καηαίσζεο ηεο «Μπζηηθήο Πξεκηέξαο» ηελ πξνγξακκαηηζκέλε Γεπηέξα
θάζε κήλα , ην δψξν ζα ΑΚΤΡΩΝΔΣΑΙ.
Σα νλφκαηα ησλ ληθεηψλ ζα αλαθνηλσζνχλ ζηελ ζειίδα ηεο “COSMOTE” κε comment
ζην ίδην post, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επηθνηλσλίαο καδί ηνπο.
Οη ζπκκεηέρνληεο ζην Πξφγξακκα ζπλαηλνχλ αλεπηθχιαθηα γηα ηελ δηαβίβαζε ησλ
ζηνηρείσλ ηνπο ζηνλ θηλεκαηνγξάθν ΓΑΝΑΟ έηζη ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε είζνδφο ηνπο
ζηελ αληίζηνηρε Μπζηηθή Πξεκηέξα γηα ηελ νπνία έρνπλ θεξδίζεη πξνζθιήζεηο.
10] Η επηθνηλσλία κε ηνπο ληθεηέο, ζα γίλεη κέζσ Facebook. Η Γηαθεκηζηηθή, εληφο 24
σξψλ απφ ηελ αλάδεημε ησλ ληθεηψλ ηεο θιήξσζεο ,ζα ζηείιεη ελεκεξσηηθφ e-mail ζην
κήλπκα ηνπ θάζε ληθεηή . Αλ θάπνηνο ληθεηήο δελ αληαπνθξηζεί ζε δηάζηεκα 24 σξψλ
απφ ηελ ψξα απνζηνιήο ηνπ e-mail ην Γψξν ζα ΑΚΤΡΩΝΔΣΑΙ.
Καηά ηελ ειεθηξνληθή επηθνηλσλία ζα δεηνχληαη απφ ηνπο ληθεηέο ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπο
(νλνκαηεπψλπκν, αξηζκφο θηλεηήο ηειεθσλίαο, εκεξνκελία γελλήζεσο.) γηα ηε
δπλαηφηεηα εμαθξίβσζεο ηεο ηαπηνπξνζσπίαο θαηά ηελ παξάδνζε ησλ Γψξσλ. ε
πεξίπησζε πνπ ληθεηήο δειψζεη δηαθνξεηηθά ζηνηρεία, απφ ηα ζηνηρεία πνπ είλαη
θαηαρσξεκέλα ζηα αξρεία ηεο COSMOTE (είηε ζπλδξνκεηή είηε ρξήζηε), ην δψξν ζα
ΑΚΤΡΩΝΔΣΑΙ. Νηθεηήο κπνξεί λα αλαδεηρζεί κφλν ν ζπλδξνκεηήο ηεο ζχλδεζεο ελψ
γηα λα ιάβεη ην Γψξν ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα ζπλαηλέζεη πξνο ηνχην γξαπηψο ν
ζπλδξνκεηήο θαη ν ρξήζηεο λα κελ είλαη αλήιηθνο. Δάλ ν ρξήζηεο ηεο ζχλδεζεο είλαη
αλήιηθνο, ην Γψξν δηθαηνχηαη κφλν ν ζπλδξνκεηήο ηεο ζχλδεζεο. Μεηά ηελ
νινθιήξσζε ησλ κε ην παξφλ αλαιακβαλνκέλσλ ππνρξεψζεσλ ηεο COSMOTE θαη ηεο
Γηαθεκηζηηθήο θαη ηελ παξάδνζε ησλ Γψξσλ, ηα σο άλσ ζηνηρεία ζα θαηαζηξέθνληαη. 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 Γψξνπ. ε πεξίπησζε πνπ ε Γηαθεκηζηηθή δελ θαηαθέξεη λα εληνπίζεη
θάπνηνλ ληθεηή ζηε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ κε ηελ νπνία έρεη
ζπκκεηάζρεη ζην Πξφγξακκα εληφο ηνπ σο άλσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ
Κιήξσζε, ή ν ληθεηήο δειψζεη φηη δελ επηζπκεί λα παξαιάβεη ην Γψξν ηνπ, ην ΓΩΡΟ ζα
ΑΚΤΡΩΝΔΣΑΙ.
Οπνηνζδήπνηε απφ ηνπο ληθεηέο, ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην κπνξεί λα αθπξσζεί γηα ηνπο
εμήο ιφγνπο:
(α) ζε πεξίπησζε πνπ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, δελ απνδερζεί πιήξσο ηνπο παξφληεο
φξνπο ή δελ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο θάπνηνπ απφ ηνπο φξνπο, νη νπνίνη ζεσξνχληαη
φινη νπζηψδεηο.

(β) ζε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δελ θαηαζηεί δπλαηή ε επηθνηλσλία κε ηνλ
ληθεηή εληφο ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ πξνζεζκηψλ πνπ ηάζζνληαη ζηνπο παξφληεο φξνπο.
Η COSMOTE ζε πεξίπησζε πνπ ζην πξφζσπν θάπνηνπ απφ ηνπο ληθεηέο, 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
απφδνζεο ησλ δψξσλ.
.
11] Οη ζπκκεηέρνληεο δελ έρνπλ νχηε απνθηνχλ θαλέλα απνιχησο δηθαίσκα πάλσ ζηα
ζήκαηα, νλφκαηα, ελδείμεηο εκβιήκαηα θαη ινηπά δηαθξηηηθά ησλ COSMOTE θαη OGILVY
ONE.
12] Η ζπκκεηνρή ζην Πξφγξακκα πξνυπνζέηεη πξφζβαζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζην
δηαδίθηπν κε δηθά ηνπο ηερληθά κέζα. Οη εηαηξείεο COSMOTE θαη OGILVY ONE δελ
αλαιακβάλνπλ θακία ππνρξέσζε αλαθνξηθά κε ηελ εμαζθάιηζε, ηελ ππνβνήζεζε ηεο
πξφζβαζεο ζε ρψξνπο δηαδηθηχνπ ή ηελ παξνρή δηεπθνιχλζεσλ ζε θάζε
ελδηαθεξφκελν. Η πξφζβαζε ζην δηθηπαθφ ηφπν ηεο πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο επηηξέπεηαη
κφλν ππφ ηνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ νηθείνπ δηαθνκηζηή (server) θαη ηηο ηερληθέο θαη
ινηπέο πξνυπνζέζεηο θαη πξνδηαγξαθέο ηνπ Πξνγξάκκαηνο . Πεξαηηέξσ, νη COSMOTE
θαη ε Γηαθεκηζηηθή δελ επζχλνληαη γηα νηαδήπνηε επηβάξπλζε ησλ ζπκκεηερφλησλρξεζηψλ εθ ησλ άλσ αηηηψλ. Οη ζπκκεηέρνληεο ξεηά απνδέρνληαη φηη έρνπλ απνδερζεί
ηνπο φξνπο εγγξαθήο ηνπ Facebook θαη ηεο ζειίδαο “COSMOTE” θαη ζπλαθφινπζα
παξαηηνχληαη απφ θάζε ζρεηηθή αμίσζε ηνπο έλαληη ησλ εηαηξεηψλ. Πεξαηηέξσ, νη
εηαηξείεο δελ επζχλνληαη γηα νπνηαδήπνηε βιάβε πξνθχςεη ζην Facebook θαη ηελ ζειίδα
“ COSMOTE ” κε απνηέιεζκα ηελ πξνζσξηλή ή κφληκε δηαθνπή ηεο πξνσζεηηθήο
ελέξγεηαο.
13] Οη ζπκκεηέρνληεο ζην Πξφγξακκα παξέρνπλ ηε ζπγθαηάζεζε ηνπο θαη
εμνπζηνδφηεζε ζηε COSMOTE γηα ηελ πξνβνιή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ή/θαη ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπ κέζσ ξαδηνθψλνπ, ηειεφξαζεο, θηλεκαηνγξάθνπ θαζψο θαη κέζσ
ηνπ έληππνπ θαη ειεθηξνληθνχ ηχπνπ ή θαη ηνπ INTERNET (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
social media). Έηζη, ε COSMOTE επηθπιάζζεη γηα ηνλ εαπηφ ηεο ην δηθαίσκα λα
ρξεζηκνπνηήζεη θαη δεκνζηεχζνπλ γηα δηαθεκηζηηθνχο ζθνπνχο ηνλ θαηάινγν ησλ
ληθεηψλ, θσηνγξαθίεο, θηικ θαη βίληεν θαη ελδερνκέλσο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ
νπνηνδήπνηε εηδεζενγξαθηθφ ζηνηρείν ζρεηηθφ κε ην παξφλ Πξφγξακκα γηα
δηαθεκηζηηθνχο ζθνπνχο, ε δε ζπκκεηνρή ζην Πξφγξακκα παξέρεη απηνκάησο θαη ηελ
πξνο ηνχην ζπλαίλεζε θαη εθρψξεζε ησλ αλαγθαίσλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ αηειψο.
14] Η ζπκκεηνρή ζην Πξφγξακκα πξνυπνζέηεη αλεπηθχιαθηε απνδνρή ησλ φξσλ
ζπκκεηνρήο θαη ζπλεπάγεηαη ηε ζπλαθφινπζε παξαίηεζε απφ θάζε ζρεηηθή αμίσζε
έλαληη ηεο COSMOTE θαη ηεο Γηαθεκηζηηθήο. Η επζχλε ηεο COSMOTE πεξηνξίδεηαη
απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηε δηάζεζε ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ Γψξσλ. Η COSMOTE δελ
θέξεη θακία επζχλε πνηληθή ή αζηηθή πξνο νπνηνλδήπνηε ληθεηή ζπλνδφ ηνπ ληθεηή ή
ηξίην, γηα νπνηνδήπνηε αηχρεκα ήζειε ζπκβεί θαη/ή δεκία θαη/ή γηα νπνηαδήπνηε
ζσκαηηθή ή άιιε βιάβε ήζειε πξνθιεζεί ζε απηνχο ζρεηηδφκελε άκεζα ή έκκεζα κε ηα
Γψξα, ηελ ρξήζε ησλ Γψξσλ ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία. Η COSMOTE δελ θέξεη
επζχλε γηα ηπρφλ ειαηηψκαηα ζηα Γψξα, ηελ κεηάβαζε θαη παξακνλή ησλ ληθεηψλ θαη
ησλ ζπλνδψλ ζηηο αίζνπζεο, ηελ αλαβνιή ή καηαίσζε ηεο πξνβνιήο, ή/θαη ηελ κε
δηαζεζηκφηεηα ζέζεσλ γηα ηελ πξνβνιή θαη δελ ππέρνπλ
νχηε αλαιακβάλνπλ
νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε έλαληη ησλ ζπκκεηερφλησλ/ ληθεηψλ. Μεηά ηελ εθπλνή ηεο

Γηάξθεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ηεο δηαλνκήο ησλ Γψξσλ θαηά ηα πξναλαθεξφκελα,
θάζε ππνρξέσζε ηεο COSMΟΣΔ θαη ηεο Γηαθεκηζηηθήο παχεη λα πθίζηαηαη. Η
COSMΟΣΔ θαη ε Γηαθεκηζηηθή δελ ζα ππέρνπλ νχηε ζα αλαιάβνπλ νπνηαδήπνηε
ππνρξέσζε έλαληη ησλ πκκεηερφλησλ.
15] Η ζπκκεηνρή ζην Πξφγξακκα απνηειεί ζαθή θαη εθ κέξνπο ηνπ πκκεηέρνληα
δήισζε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ λ. 2472/1997, φπσο ηζρχεη ζήκεξα, γηα ηελ ηήξεζε ησλ
ζηνηρείσλ ηνπ θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπο γηα ηηο αλάγθεο δηεμαγσγήο θαη δεκνζηφηεηαο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο θαζψο θαη γηα ζθνπνχο ελεκέξσζεο θαη επηθνηλσλίαο ηνπ ζρεηηθά κε ην
Πξφγξακκα. Καηά ηελ επηθνηλσλία κέζσ FACEBOOK ζα δεηνχληαη απφ ηνπο ληθεηέο ηα
πιήξε ζηνηρεία ηνπο (Αξηζκφο θηλεηνχ ηειεθψλνπ MSISDN θαη νλνκαηεπψλπκν) κε
ζθνπφ ηελ εμαθξίβσζε ησλ ζηνηρείσλ θαηά ηελ παξάδνζε ησλ δψξσλ. Σα πξνζσπηθά
ζηνηρεία ησλ ληθεηψλ δελ ζα θνηλνπνηεζνχλ ζε ηξίηνπο. Σα πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ
ληθεηψλ 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.
16] Γελ ζα γίλνληαη απνδεθηέο, ζπκκεηνρέο κε πεξηερφκελν πνπ πξνζβάιιεη ηε δεκφζηα
αηδψ θαη ηα ρξεζηά ήζε ή παξνπζηάδνπλ αζάθεηεο ή άιια ηερληθά ειαηηψκαηα. Δπίζεο,
ζα αθπξψλνληαη ζπκκεηνρέο πνπ πεξηέρνπλ πξνζβιεηηθφ ηεο ηηκήο θαη αμηνπξέπεηαο
πεξηερφκελν έλαληη Γεκφζηαο ή Γηνηθεηηθήο ή Δθθιεζηαζηηθήο Αξρήο ή νπνηνπδήπνηε
ηξίηνπ,), πεξηερφκελν πβξηζηηθφ, εκπξεζηηθφ, ξαηζηζηηθφ, ή αληηθείκελν ζηηο θείκελεο
δηαηάμεηο ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν απξεπέο θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο
δηνξγαλψηξηαο θαη ηεο δηαθεκηζηηθήο.
17] Οη παξφληεο αλαιπηηθνί φξνη ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα βξίζθνληαη αλαξηεκέλνη
ζηε ζειίδα ηεο COSMOTE ζην Facebook ( http://www.facebook.com/cosmote ) θαη ζην
www.cosmote.gr.
18] Οπνηαδήπνηε δηαθνξά ζρεηηθά κε ην Πξφγξακκα θαη ηελ εθαξκνγή ησλ παξφλησλ
Αλαιπηηθψλ Όξσλ ζα επηιχεηαη απφ ηελ ηξηκειή Δπηηξνπή θξίζεο ηεο COSMOTE πνπ
απαξηίδεηαη απφ ηνπο: Δθπξφζσπν ηεο Γ/ληεο Δμππεξέηεζεο Πειαηψλ, εθπξφζσπν
ησλ Ννκηθψλ Τπεξεζηψλ θαη εθπξφζσπν ηεο Γηεχζπλζεο Marketing. Η θξίζε ηεο
Δπηηξνπήο ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνπο πκκεηέρνληεο.
19] Σν παξφλ Πξφγξακκα δελ δηελεξγείηαη απφ ην Facebook, νχηε ρνξεγείηαη ή κε
άιινλ ηξφπν θπξψλεηαη ή ζρεηίδεηαη κε ην Facebook. Οη ζπκκεηέρνληεο παξέρνπλ ηα
ζηνηρεία ηνπο ζηηο αλσηέξσ αλαθεξφκελεο εηαηξίεο θαη φρη ζην Facebook. Σα ζηνηρεία
πνπ παξέρνληαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ηξέρνληνο
Πξνγξάκκαηνο φπσο πεξηγξάθεθε παξαπάλσ θαη ππφ ηνπο φξνπο πνπ ηνλ δηέπνπλ.
20] Οη φξνη ζπκκεηνρήο έρνπλ θαηαηεζεί ζηε πκβνιαηνγξάθν Αζελψλ, Υαξά
ππξηδνπνχινπ (Αζθιεπηνχ 26-28). Οπνηνζδήπνηε ζπκκεηέρσλ ή ηξίηνο δηθαηνχηαη λα
ιακβάλεη κε έμνδά ηνπ αθξηβέο αληίγξαθν ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο.

