
ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΗ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ  ΔΝΔΡΓΔΙΑ: 

«ΣΩΡΑ ΜΔ ΣΗΝ COSMOTE ΑΠΟΛΑΤΔ FRIDAY’S ΓΔΤΔΙ ΜΔ ΔΚΠΣΩΗ ΔΩ 

ΚΑΙ 50%» 

 

1. Η αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.», πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο (Λ. Κεθηζίαο 

44), σο ελέξγεηα παξνρήο ππεξεζηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη επηζπκψληαο 

λα πξνβεί ζηελ πξνβνιή ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ κέζσ πξνσζεηηθψλ 

ελεξγεηψλ, δηνξγαλψλεη ηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα κε ηίηιν «ΣΩΡΑ ΜΔ ΣΗΝ 

COSMOTE ΑΠΟΛΑΤΔ FRIDAY’S ΓΔΤΔΙ ΜΔ ΔΚΠΣΩΗ ΔΩ ΚΑΙ 50%» 

(εθεμήο ην «Πξφγξακκα») ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία «FRIDAY’S 

ΚΗΦΙΙΑ Α.Δ» (εθεμήο “FRIDAY’S”), πνπ εδξεχεη ζηελ Κεθηζηά Αηηηθήο 

(Κνινθνηξψλε 35).  

2. θνπφο ησλ παξφλησλ αλαιπηηθψλ φξσλ (εθεμήο νη «Αλαιπηηθνί Όξνη») είλαη 

ν θαζνξηζκφο ησλ φξσλ ζπκκεηνρήο θάζε ελδηαθεξνκέλνπ ζην πξφγξακκα. 

3. Η COSMOTE επηθπιάζζεη ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηεί κνλνκεξψο ηνπο 

παξφληεο Αλαιπηηθνχο Όξνπο. Η ηπρφλ κεηαβνιή ησλ Αλαιπηηθψλ Όξσλ ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο ζα πξαγκαηνπνηείηαη θαηφπηλ πξνεγνχκελεο αλαθνίλσζεο 

ζην δηθηπαθφ ηφπν ηεο COSMOTE www.cosmote.gr , θαη ηεο  FRIDAYS 

www.fridays.gr (εθεμήο ηα «Sites»). Οη παξφληεο φξνη ζα είλαη αλαξηεκέλνη 

ζηα Sites ηεο COSMOTE θαη ηεο  FRIDAYS θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο.   

4. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα έρεη θάζε νηθηαθφο ζπλδξνκεηήο 

ζπκβνιαίνπ ηεο COSMOTE. Γηα λα ζπκκεηέρεη θάπνηνο ζην Πξφγξακκα  

(εθεμήο «πκκεηέρσλ») ζα πξέπεη λα θαιέζεη ζην 138 38 ζηελ Δμππεξέηεζε 

Πειαηψλ πκβνιαίνπ (κε ρξέσζε 0,123€/θιήζε απφ θηλεηφ ηειέθσλν 

COSMOTE) θαη λα δεηήζεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην Πξφγξακκα δειψλνληαο 

ηνλ αξηζκφ ηεο ζχλδεζεο κε ηνλ νπνίν είλαη ζπλδξνκεηήο ηεο COSMOTE. Με 

ηε δήισζε ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα, θαη αθνχ ε COSMOTE δηαπηζηψζεη 

φηη ε δεισζείζα ζχλδεζε έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα, ζα 

απνζηείιεη εληφο ησλ επφκελσλ 48 σξψλ, ζηνλ αξηζκφ ζχλδεζεο γξαπηφ 

κήλπκα (SMS) κε ην νπνίν ζα ελεκεξψλεηαη ν ζπλδξνκεηήο κέρξη πνηα 



εκεξνκελία ζα ηζρχεη ε ζπκκεηνρή ηνπ. Κάζε πκκεηέρσλ δηθαηνχηαη κία 

ζπκκεηνρή αλά 15 εκέξεο. 

5. Η δηάξθεηα γηα ηε πκκεηνρή ζην Πξφγξακκα νξίδεηαη απφ 24/2/2012 έσο 

6/3/2012. Ωζηφζν εάλ θαηά ην άλσ δηάζηεκα έρεη δεισζεί ζπκκεηνρή ζην 

Πξφγξακκα, ν πκκεηέρσλ ζα κπνξεί λα ιάβεη ηελ παξνρή ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο  ζχκθσλα κε ηνπο εδψ αλαθεξφκελνπο Αλαιπηηθνχο Όξνπο, 

κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ κελχκαηνο πνπ ζα ιάβεη. 

6. Κάζε πκκεηέρσλ ζα κπνξεί, εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ 

αλαθέξεηαη ζην SMS πνπ ζα ηνπ έρεη ζηείιεη ε COSMOTE, αιιά κφλν ηηο 

εκέξεο Γεπηέξα θαη Σξίηε λα: κεηαβεί ζε έλα απφ ηα επηά θαηαζηήκαηα T.G.I. 

Friday’s ζηελ Aηηηθή (Κεθηζηά, Κνισλάθη , Ακπειφθεπνη, Παγθξάηη , Γιπθάδα, 

Μαξίλα Φινίζβνπ, Αγ.Γεκεηξίνπ Athens Metro Mall) θαη ηα δχν θαηαζηήκαηα 

απηήο ζηελ Θεζζαινλίθε (Ππιαία Mediterranean Cosmos θαη  Πι. 

Αξηζηνηέινπο), πνπ θέξνπλ ην φλνκα T.G.I.Friday’s, θαη αθνχ επηδείμεη ην 

κήλπκα πνπ ζα έρεη ιάβεη, λα παξαγγείιεη 2 πηάηα θαη λα έρεη έθπησζε έσο 

θαη 50%. Ο πκκεηέρσλ πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα επηιέμεη ην έλα πηάην απφ ην 

κελνχ κε ηίηιν «ΔΚΠΣΩΗ ΔΩ ΚΑΙ 50%»  θαη ην δεχηεξν πηάην είηε απφ 

απηφ ην κελνχ, είηε απφ ηνλ θπξίσο θαηάινγν ησλ T.G.I. Friday’s. Η ρξέσζε 

γίλεηαη επί ηνπ πηάηνπ κε ηελ πςειφηεξε ηηκή θαηαιφγνπ θαη αθαηξείηαη ην 

πηάην κε ηελ ρακειφηεξε ηηκή θαηαιφγνπ. Σεο πξνζθνξάο εμαηξείηαη ην 

θαηάζηεκα T.G.I. FRIDAYS πνπ εδξεχεη  εληφο ηεο παξαιίαο ASTIR BEACH 

ζηελ Βνπιηαγκέλε Αηηηθήο,  θαη θάζε άιιν θαηάζηεκα ηνπ δηθηχνπ Fridays, ην 

νπνίν δελ αλαθέξεηαη ζηνπο παξφληεο Αλαιπηηθνχο Όξνπο.   

7. Οπνηνζδήπνηε απφ ηνπο πκκεηέρνληεο, κπνξεί λα αθπξσζεί γηα ηνπο εμήο 

ιφγνπο: 

(α) ζε πεξίπησζε πνπ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, δελ απνδερζεί πιήξσο ηνπο  

παξφληεο φξνπο, νη νπνίνη ζεσξνχληαη φινη νπζηψδεηο. 

(β) ιφγσ θσιχκαηφο ηνπ βάζεη ηνπ φξνπ 16 ησλ παξφλησλ Αλαιπηηθψλ 

Όξσλ.  

(γ) ιφγσ αληθαλφηεηαο πξνο δηθαηνπξαμία  

8. Ωο Κπξίσο Πηάηα ηνπ κελνχ κε ηίηιν «ΔΚΠΣΩΗ ΔΩ ΚΑΙ 50%»  ζηα  

FRIDAY’S νξίδνληαη ηα πηάηα θαηαιφγνπ ηα νπνία βξίζθνληαη θάησ απφ ηηο 

εμήο θαηεγνξίεο: Salads, Mains, Sandwiches, Hamburgers, Mexican, Jack 



Daniel’s. Δμαηξνχληαη ηα small plates, appetizers, side orders, desserts, πνηά 

θαη κε αιθννινχρα. 

 

9. Η πξνζθνξά «ΔΚΠΣΩΗ ΔΩ ΚΑΙ 50%» δελ ηζρχεη ζπλδπαζηηθά κε άιιεο 

πξνζθνξέο ή άιιεο εθπηψζεηο ηεο αιπζίδαο T.G.I. Friday’s. 

 

10. Η έθπησζε αθνξά κφλν ην πηάην κε ηελ ρακειφηεξε ηηκή θαηαιφγνπ  θαη φρη 

ζην ζπλνιηθφ ινγαξηαζκφ. 

 

11. Η δηαζεζηκφηεηα ζέζεσλ ζηα θαηαζηήκαηα  Friday’s δελ είλαη εγγπεκέλε θαη νη 

πκκεηέρνληεο δελ δηαηεξνχλ θακία πξνηεξαηφηεηα έλαληη ησλ ππφινηπσλ 

πειαηψλ ησλ FRIDAY’S. Η κε δηαζεζηκφηεηα ζέζεσλ ζηα FRIDAY’S δελ 

εγείξεη θακία ππνρξέσζε πξνο ηνλ πκκεηέρνληα, θαη ε COSMOTE δελ θέξεη 

θακία επζχλε έλαληη ησλ πκκεηερφλησλ.  

 

12. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπλαιιαγήο δελ είλαη δπλαηή ε επηζηξνθή 

ρξεκάησλ. 

 

13. Η COSMOTE δελ θέξεη θακία επζχλε έλαληη ησλ πκκεηερφλησλ γηα ηπρφλ 

αιιαγέο ησλ ηηκψλ απφ ηελ  FRIDAY’S.  

 

14. Οη πκκεηέρνληεο νθείινπλ λα ελεξγνχλ λφκηκα θαη κέζα ζηα πιαίζηα ησλ 

ρξεζηψλ θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. Με ηελ εθπλνή ηεο δηάξθεηαο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο θάζε ππνρξέσζε ηεο COSMOTE θαη ηεο Friday’s παχεη λα 

πθίζηαηαη, κε ππερνπζψλ νπνηαζδήπνηε ππνρξέσζεο ή επζχλεο έλαληη ησλ 

ζπκκεηερφλησλ.  

 

15. Η επζχλε ηεο COSMOTE πεξηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηελ απνζηνιή 

ησλ κελπκάησλ. Η COSMOTE  δελ θέξεη θακία επζχλε έλαληη ησλ 

πκκεηερφλησλ γηα ηελ κεηάβαζή ηνπο πξνο θαη απφ ηα FRIDAY’S  θαζψο θαη 

γηα ηελ αζθάιεηά ηνπο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαηά ηε ζίηηζε. 

16. Σν πξνζσπηθφ ησλ εηαηξεηψλ «COSMOTE Κηλεηέο Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ.»,  νη 

ζχδπγνη θαζψο θαη νη ζπγγελείο ησλ αλσηέξσ κέρξη θαη πξψηνπ βαζκνχ εμ 

αίκαηνο δελ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα. 

17. Οπνηαδήπνηε δηαθνξά ηπρφλ αλαθχςεη ζρεηηθά κε ην Πξφγξακκα θαη ηελ 

εθαξκνγή ησλ παξφλησλ Αλαιπηηθψλ Όξσλ ζα επηιχεηαη απφ ηξηκειή 

Δπηηξνπή θξίζεο ηεο COSMOTE. Η θξίζε ηεο Δπηηξνπήο ζηηο πεξηπηψζεηο 



απηέο είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνπο πκκεηέρνληεο.  

 

18. Η ζπκκεηνρή πξνυπνζέηεη θαη ζπλεπάγεηαη ξεηή θαη αλεπηθχιαθηε απνδνρή 

ηνπ ζπλφινπ ησλ παξφλησλ Αλαιπηηθψλ Όξσλ.  

 

 


