ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΙΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΑΚΑΙΑ
«OTE TV – 10 VIP ΠΑΚΔΣΑ ΦΙΛΟΞΔΝΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΠΑΡΣΔΛΟΝΑ –
ΡΔΑΛ ΜΑΓΡΙΣΗ»
H αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ ΑΔ»
(εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο, Λ. Κεθηζίαο 44, ζε
ζπλεξγαζία κε ηελ αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία ΓΔΡΜΑΝΟ ΑΝΧΝΤΜΟ
ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ
ΚΑΙ
ΔΜΠΟΡΙΚΗ
ΔΣΑΙΡΔΙΑ
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ
ΚΑΙ
ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ
(εθεμήο «ΓΔΡΜΑΝΟ») πνπ εδξεχεη ζηνλ Άγην ηέθαλν Αηηηθήο (23ν ρι. Δ.Ο.
Αζελψλ – Λακίαο) θαη ηελ αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «PROXIMITY ZZ
ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ», πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα Ακβξ. Φξαληδή 16, TK 117 45, (εθεμήο
«PROXIMITY» ή «δηαθεκηζηηθή εηαηξεία»), δηνξγαλψλεη πξνσζεηηθή ελέξγεηα κε
ηίηιν «OTE TV – 10 VIP ΠΑΚΔΣΑ ΦΙΛΟΞΔΝΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΓΧΝΑ ΡΔΑΛ ΜΑΓΡΙΣΗ ΜΠΑΡΣΔΛΟΝΑ» (εθ’ εμήο «ην «Πξφγξακκα»), ζχκθσλα κε ηνπο αθφινπζνπο φξνπο
ζπκκεηνρήο, πνπ φινη ζπλνκνινγνχληαη νπζηψδεηο, νη νπνίνη είλαη θαηαηεζεηκέλνη ζηε
πκβνιαηνγξάθν Γεσξγία Κνξνκάληδνπ – Γεκνπνχινπ, Νηθεηαξά 2-4, Αζήλα (εθεμήο
ε «πκβνιαηνγξάθνο») θαη ζα δεκνζηεπζνχλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο COSMOTE
(www.cosmote.gr) θαη ηεο ΓΔΡΜΑΝΟ (www.germanos.gr) (εθ εμήο ην «Site»). Κάζε
ζπκκεηέρσλ ή ηξίηνο δηθαηνχηαη λα ιακβάλεη κε έμνδά ηνπ αθξηβέο αληίγξαθν ησλ
φξσλ ηνπ παξφληνο, απφ ηελ παξαπάλσ πκβνιαηνγξάθν θαζψο θαη λα
ελεκεξψλεηαη πεξαηηέξσ ζρεηηθά κε ηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα θαηφπηλ ηειεθσληθήο
επηθνηλσλίαο κε ηελ Proximity ζην ηειέθσλν 210-8253751-3, θαηά ηηο εξγάζηκεο
εκέξεο απφ Γεπηέξα έσο θαη Παξαζθεπή θαη απφ ηηο 10.00 π.κ. έσο ηηο 18.00 κ.κ.
θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 24/03/2012 έσο θαη ηηο 7/04/2012.
Η COSMOTE & ε ΓΔΡΜΑΝΟ επηθπιάζζνληαη ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπο λα ηξνπνπνηνχλ
κνλνκεξψο ηνπο παξφληεο φξνπο ή θαη λα παξαηείλνπλ ηε δηάξθεηα ηνπ
Πξνγξάκκαηνο. H ηπρφλ παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ή ε κεηαβνιή
ησλ παξφλησλ φξσλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε θαηάζεζε ζηε πκβνιαηνγξάθν θαη
θαηφπηλ πξνεγνχκελεο αλαθνίλσζεο ζην Site θαη ζα είλαη δεζκεπηηθή γηα θάζε
ζπκκεηέρνληα. Η COSMOTE θαη ε ΓΔΡΜΑΝΟ δελ αλαιακβάλνπλ νπνηαδήπνηε
επζχλε αλαθνξηθά κε νπνηαδήπνηε ηέηνηα κεηαβνιή.

Σο Πρόγραμμα.
1. Οπνηνζδήπνηε πξαγκαηνπνηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο, λέα ζχλδεζε
ΟΣΔ TV κέζσ Conn-x ή κέζσ Γνξπθφξνπ ζηα παθέηα family Pack ή full pack ζε
έλα θαηάζηεκα ΓΔΡΜΑΝΟ, COSMOTE ή COSMOTE CORNER ιακβάλεη κέξνο,
εθφζνλ επηζπκεί, ζηελ θιήξσζε γηα λα θεξδίζεη έλα απφ ηα δέθα (αηνκηθά) VIP
αζιεηηθά παθέηα θηινμελίαο γηα ηνλ αγψλα Μπαξηζειφλα-Ρεαι Μαδξίηεο πνπ ζα
δηεμαρζεί ζηε Βαξθειψλε ηελ 22ε Απξηιίνπ 2012.
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Γιάρκεια Προγράμματος - Όροι σμμετοτής.
2. Η δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαζνξίδεηαη απφ ηηο 24/03/2012 κέρξη θαη
7/04/2012 (εθεμήο ε «Γιάρκεια»).
3. ην Πξφγξακκα ζπκκεηέρνπλ φζνη έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο
ηνπο, είλαη ηθαλνί πξνο δηθαηνπξαμία θαη δηακέλνπλ λφκηκα θαη κφληκα ζηελ
Διιάδα.
Δμαηξνχληαη νη εξγαδφκελνη ζηηο εηαηξείεο COSMOTE, ΓΔΡΜΑΝΟ θαη PROXIMITY,
θαζψο θαη ζηηο εηαηξίεο πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ηελ ηειεπηαία γηα ηε δηελέξγεηα ηεο
πξνσζεηηθήο ελέξγεηα, φινη νη ηδηνθηήηεο θαη εξγαδφκελνη ζε θαηαζηήκαηα COSMOTE
ή/θαη COSMOTE Corner θαη ζηα θαηαζηήκαηα ΓΔΡΜΑΝΟ, αιιά θαη νη ζχδπγνη,
θαζψο θαη νη ζπγγελείο α ΄ θαη β ΄ βαζκνχ, φισλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ.

Σρόπος σσμμετοτής στο Πρόγραμμα-Γώρα .
4. Οη εηαηξείεο COSMOTE & ΓΔΡΜΑΝΟ ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο έρνπλ
πξνγξακκαηίζεη λα δηαζέζνπλ ηα αθφινπζα δψξα (εθεμήο ηα «Γψξα»):
10 VIP αζιεηηθά παθέηα θηινμελίαο γηα ηνλ αγψλα ΜΠΑΡΣΔΛΟΝΑ-ΡΔΑΛ ΜΑΓΡΙΣΗ
πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 22 Απξηιίνπ 2012 ζηε Βαξθειψλε ηεο Ιζπαλίαο. Οη
ληθεηέο ζα αλαρσξήζνπλ γηα ηε Βαξθειψλε ηo άββαην 21 Απξηιίνπ 2012 ζηηο
08:45π.κ θαη επηζηξέθνπλ ηε Γεπηέξα 23 Απξηιίνπ 2012 ζηηο 15:45κ.κ. Γηα
δηαθνξεηηθέο πηήζεηο νη ληθεηέο ζα θαιχςνπλ ηπρφλ ηα έμνδα κεηαθνξάο νη ίδηνη ή ζα
πιεξψζνπλ νπνηαδήπνηε δηαθνξά πξνθχςεη. Σν παθέην πεξηιακβάλεη:
 Σα 10 VIP παθέηα θηινμελίαο θιηκαθψλνληαη σο εμήο:
3 VIP Palladium πνπ ζα δνζνχλ ζηνπο πξψηνπο 3 ληθεηέο
7 VIP SILVER πνπ ζα δνζνχλ ζηνπο επφκελνπο 7 ληθεηέο
 Αεξνπνξηθά Δηζηηήξηα ΑΘΗΝΑ-ΒΑΡΚΔΛΧΝΗ-ΑΘΗΝΑ νηθνλνκηθήο ζέζεο κε ηελ
αεξνπνξηθή εηαηξεία Aegean airlines
 2 δηαλπθηεξεχζεηο ζην μελνδνρείν AC Barcelona Hotel Forum (4*)
(ζπκπεξηιακβάλεηαη πξστλφ).
 Γεχκα ζην ρψξν Catering ηνπ γεπέδνπ
 Αλνηρηφ κπαξ
 Ξελάγεζε ζην κνπζείν ηεο ΜΠΑΡΣΔΛΟΝΑ
 Μεηαθνξά απφ ην αεξνδξφκην ζην μελνδνρείν θαη απφ ην μελνδνρείν ζην
γήπεδν θαη αληίζηξνθα.
ε πεξίπησζε αλαβνιήο ηνπ πνδνζθαηξηθνχ αγψλα ζε άιιε εκεξνκελία, ην Γψξν
ζα παξαζρεζεί θαηά ηηο αληίζηνηρεο εκεξνκελίεο έηζη ψζηε λα θαιχπηεηαη ε
παξαθνινχζεζε ηνπ πνδνζθαηξηθνχ αγψλα.
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5. Με ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζχλδεζεο, ν λένο ζπλδξνκεηήο ηεο ΟΣΔ ΣV έρεη
δηθαίσκα λα ζπκκεηέρεη ζην Πξφγξακκα ζπκπιεξψλνληαο
ηε δήισζε
ζπκκεηνρήο ( εθεμήο ε «Γήλωση») ε νπνία πεξηέρεη ηνλ αξηζκφ ζχκβαζεο/
αίηεζεο ΟΣΔ TV , ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ θαη ην ηειέθσλν επηθνηλσλίαο ηνπ.

6. Όπνηνο επηζπκεί λα ζπκκεηέρεη ζην Πξφγξακκα ρσξίο ηελ πξαγκαηνπνίεζεο λέαο
ζχλδεζεο OTE TV, κπνξεί λα ζπκπιεξψζεη κε επίδεημε αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο,
έλα έληππν ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα πνπ ζα βξίζθεηαη ζηα γξαθεία ηεο
PROXIMITY ζηελ Αζήλα, Ακβξ. Φξαληδή 16, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο απφ
Γεπηέξα έσο θαη Παξαζθεπή θαη απφ ηηο 10.00 π.κ. έσο ηηο 18.00 κ.κ. θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο.
Σελ 9ε Απξηιίνπ 2012 θαη ψξα 17:00 ζα δηεμαρζεί ειεθηξνληθή θιήξσζε ζηα
γξαθεία ηεο Proximity (Ακβξ, Φξαληδή 16, Νένο Κφζκνο) παξνπζία ηεο
πκβνιαηνγξάθνπ ζηελ νπνία έρνπλ θαηαηεζεί νη παξφληεο αλαιπηηθνί φξνη, ή
λνκίκνπ αλαπιεξσηή ηεο. Απφ ηελ ειεθηξνληθή θιήξσζε ζα αλαθεξπρζνχλ δέθα
(10) ληθεηέο θαη δέθα (10) επηιαρφληεο. Οη ληθεηέο ζα ελεκεξσζνχλ ηειεθσληθά
απφ ηελ Proximity έσο ηηο 11 Απξηιίνπ. Κάζε ληθεηήο ζα πξέπεη λα επηβεβαηψζεη
φηη απνδέρεηαη ην Γψξν κέρξη ηηο 13 Απξηιίνπ. ε πεξίπησζε πνπ ε Proximity δελ
βξεη ηνπο ληθεηέο κέρξη ηηο 11 Απξηιίνπ ή έρεη αξλεηηθή απάληεζε απφ ηνπο
ληθεηέο, ληθεηήο ζα αλαθεξχζζεηαη ν πξψηνο επηιαρφληαο. Οη επηιαρφληεο ληθεηέο
ζα ελεκεξσζνχλ ηειεθσληθά απφ ηελ Proximity νη νπνίνη ζα πξέπεη λα
επηβεβαηψζνπλ φηη απνδέρνληαη ην Γψξν κέρξη ηηο 16 Απξηιίνπ.
7. Σα δψξα είλαη πξνζσπηθά θαη δελ αληαιιάζζνληαη ή κεηαβηβάδνληαη νχηε δχλαηαη
λα δεηεζεί ε αληηθαηάζηαζή ηνπο κε άιια ή ε εμαξγχξσζή ηνπο ζε ρξήκα ζε
νπνηαδήπνηε ηηκή.
8. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηα έμνδα κεηαθίλεζεο ησλ ληθεηψλ πξνο θαη απφ ην αεξνδξφκην
Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαζψο θαη πάζεο θχζεσο εηέξσλ εμφδσλ (πιελ φζσλ ξεηά
αλαθέξνληαη αλσηέξσ) θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηαμηδίνπ (ελδεηθηηθά θαη φρη
πεξηνξηζηηθά αλαθεξφκελσλ ζίηηζεο, κεηαθίλεζεο, αγνξάο πξντφλησλ, κίζζσζεο
νρήκαηνο, δαπαλψλ θαηά ηελ δηάξθεηα παξακνλήο ζην μελνδνρείν θιπ) βαξχλνπλ
απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνλ ληθεηή.
Οη ληθεηέο πξέπεη λα δηαζέηνπλ θαη λα θέξνπλ ηα απαξαίηεηα έγγξαθα γηα ηελ
ηαπηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπο, ελψ είλαη απφ κφλνη ηνπο ππεχζπλνη γηα ηελ
απφθηεζε ησλ απαξαίηεησλ αδεηψλ ή άιισλ εγγξάθσλ πνπ ηπρφλ ρξεηάδνληαη γηα
ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ηαμηδηνχ. Δπίζεο, νη ληθεηέο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνη
γηα ηελ επαξθή θάιπςε αζθάιεηαο (π.ρ. πγείαο θηι.) γηα ην ηαμίδη πξνο, θαη απφ ηελ
Ιζπαλία. Οη αλαιπηηθνί φξνη ησλ ηαμηδηψλ πεξηιακβάλνληαη ζην επηζπλαπηφκελνπο
ζηνπο παξφληεο αλαιπηηθνχο φξνπο Παξάξηεκα Γ’. Οη ληθεηέο ζα πξέπεη λα
ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο φξνπο δηακνλήο ζην μελνδνρείν θαη ηνπο φξνπο
παξαθνινχζεζεο ηνπ αγψλα. Η COSMOTE θαη ε ΓΔΡΜΑΝΟ δελ θέξνπλ θακία
επζχλε πνηληθή ή αζηηθή πξνο νπνηνλδήπνηε ληθεηή, ζπλνδφ 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
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Γψξσλ ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία. Οη αλσηέξσ εηαηξείεο δελ θέξνπλ επζχλε γηα
ηελ δηεμαγσγή ηνπ αγψλα.
Μεηά ηελ εθπλνή ηεο Γηάξθεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ηεο δηαλνκήο ησλ δψξσλ θαηά
ηα πξναλαθεξφκελα, θάζε ππνρξέσζε ησλ COSMOTE & ΓΔΡΜΑΝΟ εηαηξείαο παχεη
λα πθίζηαηαη θαη νη COSMOTE & ΓΔΡΜΑΝΟ δελ ζα ππέρνπλ νχηε αλαιακβάλνπλ
νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε έλαληη ησλ ληθεηψλ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ
δελ έρνπλ δηαηεζεί φια ηα Γψξα έσο θαη 17/04/2012, νη COSMOTE & ΓΔΡΜΑΝΟ
δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα λα πξνβνχλ είηε ζηε καηαίσζε ηεο δηάζεζεο ησλ κε
δηαηεζέλησλ κέρξη ηελ εκεξνκελία εθείλε Γψξσλ ή ζηελ δηάζεζε ηνπο κε
νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία (π.ρ. θιήξσζε) ή θαη ειεχζεξα, θαηά ηελ απφιπηε δηαθξηηηθή
ηεο επρέξεηα.
9. Η απνδνρή ησλ δψξσλ θαη ε παξνρή ησλ ζηνηρείσλ ηνπο απφ ηνπο
ηπρεξνχο/ληθεηέο δηα ηεο δήισζεο ζπκκεηνρήο πνπ ζα ζπκπιεξψλνπλ θαη
ππνγξάθνπλ ζπλεπάγεηαη φηη ζπλαηλνχλ θαη εθρσξνχλ ηα αλαγθαία δηθαηψκαηα,
αηειψο πξνο ηε COSMOTE & ΓΔΡΜΑΝΟ πξνθεηκέλνπ λα ηα δεκνζηεχζεη ράξηλ
δηαθάλεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη γηα δηαθεκηζηηθνχο ζθνπνχο φπσο π.ρ. λα
αλαθνηλψζεη
θαηάινγν
ησλ
δηθαηνχρσλ,
θαζψο
θαη
θσηνγξαθίεο
ηνπο/νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, θηικο θαη βίληεν κε
ηνπο δηθαηνχρνπο θαη νπνηνδήπνηε άιιν εηδεζενγξαθηθφ ζηνηρείν ζρεηηθά κε ηελ
απνλνκή ησλ δψξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ θιπ.
10. Οη ζπκκεηέρνληεο δελ έρνπλ νχηε απνθηνχλ θαλέλα απνιχησο δηθαίσκα πάλσ
ζηα ζήκαηα, νλφκαηα, ελδείμεηο, εκβιήκαηα θαη ινηπά δηαθξηηηθά ησλ εηαηξηψλ
COSMOTE & ΓΔΡΜΑΝΟ θαη ηεο Γηαθεκηζηηθήο.
11. Η ζπκκεηνρή ζην Πξφγξακκα απνηειεί ζαθή θαη εθ κέξνπο ηνπ πκκεηέρνληα
δήισζε ζπλαίλεζεο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ λ. 2472/1997 θαη ηνπ λ. 3471/2006 γηα
ηηο αλάγθεο δηεμαγσγήο θαη δεκνζηφηεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαζψο θαη γηα
ζθνπνχο ελεκέξσζεο θαη επηθνηλσλίαο ηνπ ζρεηηθά κε ην Πξφγξακκα. Ακέζσο
κεηά ηελ δηεμαγσγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ηελ παξάδνζε ησλ Γψξσλ, θαηά ηα
νξηδφκελα ζηνπο παξφληεο
Αλαιπηηθνχο Όξνπο, ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ζα
θαηαζηξέθνληαη. ε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή ν θάζε πκκεηέρσλ δηαηεξεί ην
δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ θαη ελεκέξσζεο, ή θαη
αληίξξεζεο ζηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ βάζεη ηνπ άξζξνπ 13
ηνπ Ν. 2472/97 γηα ηελ πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, επηθνηλσλψληαο κε
ηε COSMOTE στο τηλ. 800-11-40000. Οη παξφληεο φξνη δηέπνληαη απφ ην
ειιεληθφ δίθαην θαη νηαδήπνηε ηπρφλ δηαθνξά ζρεηηθά κε ην Πξφγξακκα ζα
επηιχεηαη απφ ηα θαζ' χιε αξκφδηα δηθαζηήξηα ησλ Αζελψλ.
12. Η ζπκκεηνρή πξνυπνζέηεη θαη ζπλεπάγεηαη ξεηή θαη αλεπηθχιαθηε απνδνρή ηνπ
ζπλφινπ ησλ παξφλησλ Αλαιπηηθψλ Όξσλ θαη ησλ Παξαξηεκάησλ ηνπο. ε
πεξίπησζε πνπ ν αλαδεηρζείο ληθεηήο, δελ πιεξνί ζσξεπηηθά ηηο πξνυπνζέζεηο
ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα ηφηε απηνκάησο απνθιείεηαη απφ ληθεηήο ηνπ
δηαγσληζκνχ θαη ε Γηνξγαλψηξηα Δηαηξεία έρεη δηθαίσκα λα δηαζέζεη ην δψξν ζε
αλαπιεξσκαηηθφ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’
1) ΦΟΡΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΗΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
Καηφπηλ πξαγκαηνπνίεζεο λέαο ζχλδεζεο OTE TV δειψλσ φηη επηζπκψ λα
ζπκκεηέρσ ζην Πξφγξακκα «OTE TV – 10 VIP ΠΑΚΔΣΑ ΦΙΛΟΞΔΝΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ
ΜΠΑΡΣΔΛΟΝΑ - ΑΓΧΝΑ ΡΔΑΛ ΜΑΓΡΙΣΗ» , ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο, ηνπο νπνίνπο έρσ ιάβεη γλψζε θαη απνδέρνκαη αλεπηθχιαρηα ζην
ζχλνιφ ηνπο.
Όλνκα

Δπψλπκν

Σειέθσλν

Γηεχζπλζε

Πφιε

ΣΚ

Ηκεξνκελία
Γέλλεζεο

Αξηζκφο Γειηίνπ
Σαπηφηεηαο

Ηκεξνκελία

Τπνγξαθή

Γψξν

VIP παθέην θηινμελίαο
γηα ηνλ αγψλα
ΜΠΑΡΣΔΛΟΝΑ-ΡΔΑΛ
ΜΑΓΡΙΣΗ

Αξηζκφο
ζχκβαζεοαίηεζεο ΟΣΔ ΣV

πκπιεξψλεηαη απφ ηνλ πσιεηή θαη ηεξείηαη ζην θαηάζηεκα.
Τπνγξαθή δηθαηνχρνπ
…………………………………………………..
Μετά τα σσμπλήρωσή της από τον πωλητή τοσ καταστήματος η υόρμα
αποστέλλεται άμεσα στη Proximity μέσω fax στον αριθμό: 210 82 53 753
μαζί με τη υωτοτσπία της ταστότητάς τοσ νικητή.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2) ΑΠΟΓΔΙΚΣΙΚΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Ηκεξνκελία
Γψξν

VIP παθέην
ΜΑΓΡΙΣΗ

θηινμελίαο

γηα

ηνλ

αγψλα

ΜΠΑΡΣΔΛΟΝΑ-ΡΔΑΛ

Τπεχζπλνο
θαηαζηήκαηνο
θξαγίδα
θαηαζηήκαηνο

πκπιεξψλεηαη απφ ην θαηάζηεκα θαη ην θξαηάεη ν θαηαλαισηήο.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β’
ΠΔΡΙΠΣΩΗ Β’ 1
ΓΗΛΩΗ ΑΠΟΓΟΥΗ ΓΩΡΟΤ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«OTE TV – 10 VIP ΠΑΚΔΣΑ ΦΙΛΟΞΔΝΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΠΑΡΣΔΛΟΝΑΡΔΑΛ ΜΑΓΡΙΣΗ»
1.

ηνηρεία Πξνζψπνπ πνπ Γεζκεχεηαη απφ ηελ παξνχζα Γήισζε

Δπψλπκν:_______________________________
Όλνκα: ________________________________
Αξηζκφο Σαπηφηεηαο : ____________________
Ηκεξνκελία Γελλήζεσο:___________________
Γηεχζπλζε: _____________________________
Σειέθσλν : _____________________________
Σν πξφζσπν ηνπ νπνίνπ ηα ζηνηρεία αλαγξάθνληαη αλσηέξσ ζα θαιείηαη ζηε
ζπλέρεηα «Γσξενδφρνο».
2.
Ο Γσξενδφρνο ζπκκεηείρε ζην πξνσζεηηθφ πξφγξακκα κε γεληθφ ηίηιν:
«OTE TV – 10 VIP ΠΑΚΔΣΑ ΦΙΛΟΞΔΝΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΠΑΡΣΔΛΟΝΑΡΔΑΛ ΜΑΓΡΙΣΗ» (εθεμήο ην «Πξφγξακκα») πνπ δηνξγάλσζε ε αλψλπκε εηαηξία
κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ Α.Δ.» (εθεμήο ε
«COSMOTE»), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο (Λ. Κεθηζίαο αξ. 44),
ζε
ζπλεξγαζία κε ηελ αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία ΓΔΡΜΑΝΟ ΑΝΧΝΤΜΟ
ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ
ΚΑΙ
ΔΜΠΟΡΙΚΗ
ΔΣΑΙΡΔΙΑ
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ
ΚΑΙ
ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ
(εθεμήο «ΓΔΡΜΑΝΟ») πνπ εδξεχεη ζηνλ Άγην ηέθαλν Αηηηθήο (23ν ρι. Δ.Ο.
Αζελψλ – Λακίαο) θαη ηελ αλψλπκε εηαηξία κε ηελ επσλπκία «PROXIMITY ZZ
ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ», πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα Ακβξ. Φξαληδή 16, TK 117 45, (εθεμήο ε
«ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ») βάζεη ησλ Αλαιπηηθψλ Όξσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη
αλαδείρζεθε ληθεηήο.
4.
Ο Γσξενδφρνο δειψλεη φηη έιαβε πιήξε γλψζε ηνπ ζπλφινπ ησλ Αλαιπηηθψλ
Όξσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ζην ζχλνιφ ηνπο.
5.
Ο Γσξενδφρνο δειψλεη φηη απνδέρεηαη ην δψξν ηνπ, ην νπνίν ζεκεηψλεηαη
ζηε ζπλέρεηα (ην «Γψξν») θαη πεξηιακβάλεη:
 VIP Palladium εηζηηήξην
 Αεξνπνξηθά Δηζηηήξηα ΑΘΗΝΑ-ΒΑΡΚΔΛΧΝΗ-ΑΘΗΝΑ νηθνλνκηθήο ζέζεο κε ηελ
αεξνπνξηθή εηαηξεία Aegean airlines
 μελνδνρείν AC Barcelona Hotel Forum (4*) (ζπκπεξηιακβάλεηαη πξσηλφ).
 Γεχκα ζην ρψξν Catering ηνπ γεπέδνπ
 Αλνηρηφ κπαξ
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 Ξελάγεζε ζην κνπζείν ηεο ΜΠΑΡΣΔΛΟΝΑ
 Μεηαθνξά απφ ην αεξνδξφκην ζην μελνδνρείν θαη απφ ην μελνδνρείν ζην
γήπεδν θαη αληίζηξνθα.
6.
Ο Γσξενδφρνο δειψλεη φηη είλαη πιήξσο ηθαλνπνηεκέλνο απφ ην Γψξν ηνπ, ην
νπνίν βξήθε ηεο απφιπηεο αξεζθείαο ηνπ. Ο Γσξενδφρνο δειψλεη φηη δελ έρεη
νπνηαδήπνηε αμίσζε, πθηζηάκελε ή/ θαη κειινληηθή θαηά ηεο COSMOTE, ηεο
ΓΔΡΜΑΝΟ θαη ηεο ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ ή ηεο Κνηλνπξαμίαο, ησλ ζηειερψλ, ππαιιήισλ
θαη βνεζψλ εθπιεξψζεψο ηεο αλαθνξηθά κε ηε δηελέξγεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ηελ
εθαξκνγή ησλ φξσλ, ηε δηαδηθαζία θιεξψζεσο, ηελ θαηαλνκή ησλ δψξσλ ή
νπνηαδήπνηε άιιε αηηία ζρεηίδεηαη άκεζα ή έκκεζα κε ην Πξφγξακκα.
7.
Αλαθνξηθά κε ην Γψξν, ν Γσξενδφρνο δειψλεη φηη απνδέρεηαη πιήξσο ηνπο
αθφινπζνπο πξφζζεηνπο φξνπο, ε απνδνρή ησλ νπνίσλ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα
ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ηαμηδηνχ θαη πξνβαίλεη ζηηο αθφινπζεο πξφζζεηεο δειψζεηο:
7.1.
Σν ηαμίδη ηζρχεη κφλν γηα ην δξνκνιφγην πνπ ζα θαζνξίζνπλ ε COSMOTE θαη ε
ΓΔΡΜΑΝΟ, κφλνη ηνπο ή ζε ζπλεξγαζία κε ηξίηνπο ηεο απφιπηεο επηινγήο ηνπο,
απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηελ εκέξα θαη ψξεο ηνπ ηαμηδηνχ. Η εκεξνκελία θαη ε ψξα
αλαρψξεζεο θαη άθημεο θαη ην πξνγξακκαηηζκέλν δξνκνιφγην δελ ππφθεηληαη ζε
αιιαγέο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζζνχλ ζην πξφγξακκα ηνπ Γσξενδφρνπ. Ο
Γσξενδφρνο δελ έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη νπνηνδήπνηε ρξεκαηηθφ αληάιιαγκα ή
ηαμίδη ζε ελαιιαθηηθή εκεξνκελία ζε πεξίπησζε αθχξσζεο ή καηαίσζεο ηνπ ηαμηδηνχ
ή αδπλακίαο ηνπο λα ηαμηδέςεη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν.
7.2.
Γεδνκέλνπ φηη ε δηνξγάλσζε ηνπ ηαμηδηνχ έρεη αλαιεθζεί απφ ηελ COSMOTE
θαη ηελ ΓΔΡΜΑΝΟ ζε ζπλεξγαζία κε ηξίηνπο ε ζπκκεηνρή ηνπ Γσξενδφρνπ
πξνυπνζέηεη ηελ εθ κέξνπο ηνπ ξεηή θαη έγγξαθε απνδνρή ησλ εηδηθφηεξσλ φξσλ
πνπ ζέηνπλ νη ηξίηνη απηνί (ηδίσο πξάθηνξεο, αεξνπνξηθέο εηαηξείεο θαη ινηπά
εκπιεθφκελα πξφζσπα). Καηά ζπλέπεηα, ν Γσξενδφρνο ππνρξενχληαη λα παξάζρνπλ
εγγξάθσο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί, έγγξαθε επηβεβαίσζε ησλ φξσλ πνπ θαζνξίδνληαη
απφ ηα πξφζσπα απηά θαη αθνξνχλ ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζην ηαμίδη.
7.3.
Αλ ε ζπκκεηνρή ζην ηαμίδη πξνυπνζέηεη ηελ έθδνζε ζην φλνκά ηνπ
Γσξενδφρνπ έγθπξσλ ηαμηδησηηθψλ εγγξάθσλ (δηαβαηεξίνπ) θαη, αλάινγα κε ηελ
εζληθφηεηα ή ηελ ηζαγέλεηά ηνπο ελδερνκέλσο θαη ζεψξεζε ηαμηδηνχ (Visa), ε
COSMOTE , ε ΓΔΡΜΑΝΟ θαη νη ζπλεξγαδφκελνη ζπλδηνξγαλσηέο δελ ζα επζχλνληαη
ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν Γσξενδφρνο δελ είλαη ζε ζέζε λα εμαζθαιίζεη, γηα
νπνηνλδήπνηε ιφγν, ηα ζρεηηθά έγγξαθα, ε λνκηθή ηάμε ησλ νπνίσλ απνηειεί
πξνυπφζεζε ηεο ζπκκεηνρήο. Η κέξηκλα θαη ε δαπάλε ηεο έθδνζεο ησλ παξαπάλσ
εγγξάθσλ βαξχλεη απνθιεηζηηθά ην Γσξενδφρν.
7.4.
Η ζπκκεηνρή ζην ηαμίδη γίλεηαη κε απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ Γσξενδφρνπ. ην
επξχηεξν κέηξν πνπ είλαη επηηξεπηφ απφ ην θαηά πεξίπησζε ηζρχνλ εθαξκνζηέν
δίθαην, ε COSMOTE, ε ΓΔΡΜΑΝΟ ε ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ, νη ηαμηδησηηθνί πξάθηνξεο, νη
αεξνπνξηθέο εηαηξείεο θαη νη ινηπνί εκπιεθφκελνη θνξείο απαιιάζζνληαη απφ θάζε
επζχλε. Δηδηθφηεξα, ε COSMOTE, ε ΓΔΡΜΑΝΟ θαη ε ΓΙΑΜΗΜΙΣΙΚΗ δελ ππέρνπλ
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νπνηαδήπνηε επζχλε γηα θαζπζηεξήζεηο δξνκνινγίσλ, αηπρήκαηα ή πηαίζκα ησλ
πξνζψπσλ ηα νπνία αλαιακβάλνπλ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ νπνηαζδήπνηε κνξθήο ζε
νπνηνδήπνηε ζηάδην ηνπ ηαμηδηνχ.
7.5.
Ο Γσξενδφρνο θέξεη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθψο θάζε νηθνλνκηθή θαη άιιε
επζχλε γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ θαη ηηο ζπλέπεηέο ηεο.
Πεξαηηέξσ, ν Γσξενδφρνο θέξεη πιήξσο ηελ επζχλε ζε πεξίπησζε πνπ ζε
νπνηαδήπνηε ζηηγκή δελ αθνινπζήζεη ην πξνγξακκαηηζκέλν δξνκνιφγην πνπ έρεη
νξηζζεί γηα ην ηαμίδη.
7.6.
Η COSMOTE θαη ε ΓΔΡΜΑΝΟ επηθπιάζζεη ην δηθαίσκα λα κεηαβάιεη θάζε
ιεπηνκέξεηα, νπζηψδε ή κε ηνπ ηαμηδηνχ. Σπρφλ αιιαγέο ζα γλσζηνπνηνχληαη κφιηο
απηφ θαηαζηεί αληηθεηκεληθά εχινγα δπλαηφλ.
7.7.
Η ζπκκεηνρή ζην ηαμίδη ησλ ληθεηψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο δελ θαιχπηεη
πξνζσπηθέο δαπάλεο φπσο ελδεηθηηθά, θαηαλάισζε θαγεηνχ θαη πνηψλ εθηφο ησλ
πξνζθεξφκελσλ γεπκάησλ, θαηαλάισζε αιθνφι, θάζε πξνζσπηθή δαπάλε, φπσο
ηδίσο αγνξέο απφ θαηαζηήκαηα, κνπζεία ή μελνδνρεία, ηειεθσλήκαηα, έμνδα
θαζαξηζηεξίνπ ή πιπληεξίνπ ξνχρσλ, εμππεξέηεζε δσκαηίνπ (room service)
ελνηθίαζε νρεκάησλ, νπνηαδήπνηε εθδξνκή κε ζπκπεξηιακβαλφκελε ζην πξφγξακκα
ηνπ ηαμηδηνχ θ.ά. ηηο νπνίεο ζα επηβαξπλζνχλ απνθιεηζηηθά νη ληθεηέο.
7.8.
Ο Γσξενδφρνο αλαγλσξίδεη φηη ε COSMOTE, ε ΓΔΡΜΑΝΟ θαη ε
ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ δελ θέξνπλ θακία επζχλε θαη δειψλεη φηη δελ δηαηεξεί θακία
απαίηεζε, αμίσζε ή δηθαίσκα θαηά απηψλ ζε πεξίπησζε πνπ ιφγσ αλσηέξαο βίαο,
φπσο ελδεηθηηθά αλαθεξφκελσλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, απεξγίαο ειεγθηψλ ελαέξηαο
θπθινθνξίαο, γεληθήο απεξγίαο θιπ, δελ είλαη δπλαηή ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο
αεξνπνξηθήο πηήζεο απφ θαη πξνο νπνηνδήπνηε αεξνδξφκην ζην πιαίζην ηνπ Γψξνπ.
Δπίζεο, αλαγλσξίδεη φηη ε COSMOTE, ε ΓΔΡΜΑΝΟ θαη ε ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ δελ θέξνπλ
θακία επζχλε θαη δειψλεη φηη δελ δηαηεξεί θακία απαίηεζε, αμίσζε ή δηθαίσκα θαηά
απηψλ γηα θάιπςε ηπρφλ εμφδσλ ιφγσ καηαίσζεο ή αθχξσζεο αεξνπνξηθήο πηήζεο
θαηά ηα πξναλαθεξφκελα.
7.9
Ο Γσξενδφρνο αλαγλσξίδεη φηη ε COSMOTE, ε ΓΔΡΜΑΝΟ θαη ε PROXIMITY
δελ θέξνπλ δελ θέξνπλ θακία επζχλε πνηληθή ή αζηηθή έλαληη απηνχ ή νπνηνπδήπνηε
ζπλνδνχ ή ηξίηνπ, 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. Οη
αλσηέξσ εηαηξείεο δελ θέξνπλ θακία επζχλε γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπ αγψλα.
7.10
Ο Γσξενδφρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
μελνδνρείνπ θαη ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην εηζηηήξην ηνπ αγψλα.
8.
Ο Γσξενδφρνο δελ θαιχπηεηαη απφ αζθάιηζε αλαθνξηθά κε νπνηνδήπνηε
ζηάδην ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ, εθηφο εάλ άιισο πξνβιέπεηαη απφ ζπκβάζεηο ηνπ κε
ηξίηνπο.
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9.
ε πεξίπησζε ζπλδξνκήο ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, ιφγσλ αζθαιείαο ή άιισλ
πεξηζηάζεσλ πέξαλ απφ ηνλ έιεγρν ηεο COSMOTE, ε ΓΔΡΜΑΝΟ ή ηξίησλ
εκπιεθφκελσλ ζηε δηνξγάλσζε, ε COSMOTE δχλαηαη θαη δηθαηνχηαη λα καηαηψζεη
νξηζηηθά ζην ηαμίδη, ρσξίο λα πξνζθέξεη ελαιιαθηηθφ δψξν, νπφηε θαη ζα
απαιιάζζεηαη απφ θάζε επζχλε θαη δελ ζα ππνρξενχηαη ζε πξνζθνξά ελαιιαθηηθνχ
δψξνπ νπνηαζδήπνηε κνξθήο θαη αμίαο.
10.
Ο Γσξενδφρνο κε ηελ παξνχζα ζπλαηλεί ζηελ ρξήζε ηνπ νλφκαηφο ηνπο θαη/
ή θσηνγξαθίαο ηνπ γηα ιφγνπο δηαθεκηζηηθήο πξνβνιήο κε ζθνπφ ηε δεκνζίεπζε
ησλ νλνκάησλ ησλ ληθεηψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζε ζρεηηθέο δειψζεηο ή δηαθεκίζεηο
ζηηο νπνίεο ήζειε πξνβεί ε COSMOTE θαη ε ΓΔΡΜΑΝΟ αλαθνξηθά κε ην Πξφγξακκα,
ζχκθσλα κε ηνπο Αλαιπηηθνχο Όξνπο ρσξίο ηελ θαηαβνιή νπνηαζδήπνηε ακνηβήο ή
απνδεκηψζεσο.
11.
Ο Γσξενδφρνο δειψλεη φηη ηα αλαγξαθφκελα ζηελ παξνχζα ζηνηρεία ηνπο
είλαη πιήξε, αθξηβή θαη επίθαηξα θαη δηαβεβαηψλεη ηελ COSMOTE, ηελ ΓΔΡΜΑΝΟ θαη
ηελ ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ φηη νχηε ν ίδηνο νχηε ν ζχδπγνο ηνπ νχηε θαη νπνηνζδήπνηε
ζπγγελήο ηνπ έσο θαη πξψηνπ βαζκνχ είλαη ππάιιεινο ησλ εηαηξεηψλ «COSMOTE
Κηλεηέο Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ.»,
ΓΔΡΜΑΝΟ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ή ηεο «PROXIMITY ZZ ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ».

Αζήλα, / /2012
Ο Γσξενδφρνο
____________________________ (νλνκαηεπψλπκν πιήξεο)

____________________________ (ππνγξαθή)
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ΠΔΡΙΠΣΩΗ Β’ 2
ΓΗΛΩΗ ΑΠΟΓΟΥΗ ΓΩΡΟΤ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«OTE TV – 10 VIP ΠΑΚΔΣΑ ΦΙΛΟΞΔΝΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΠΑΡΣΔΛΟΝΑΡΔΑΛ ΜΑΓΡΙΣΗ»
1.

ηνηρεία Πξνζψπνπ πνπ Γεζκεχεηαη απφ ηελ παξνχζα Γήισζε

Δπψλπκν:_______________________________
Όλνκα: ________________________________
Αξηζκφο Σαπηφηεηαο : ____________________
Ηκεξνκελία Γελλήζεσο:___________________
Γηεχζπλζε: _____________________________
Σειέθσλν : _____________________________
Σν πξφζσπν ηνπ νπνίνπ ηα ζηνηρεία αλαγξάθνληαη αλσηέξσ ζα θαιείηαη ζηε
ζπλέρεηα «Γσξενδφρνο».
2.
Ο Γσξενδφρνο ζπκκεηείρε ζην πξνσζεηηθφ πξφγξακκα κε γεληθφ ηίηιν:
«OTE TV – 10 VIP ΠΑΚΔΣΑ ΦΙΛΟΞΔΝΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΠΑΡΣΔΛΟΝΑΡΔΑΛ ΜΑΓΡΙΣΗ» (εθεμήο ην «Πξφγξακκα») πνπ δηνξγάλσζε ε αλψλπκε εηαηξία
κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ Α.Δ.» (εθεμήο ε
«COSMOTE»), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο (Λ. Κεθηζίαο αξ. 44),
ζε
ζπλεξγαζία κε ηελ αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία ΓΔΡΜΑΝΟ ΑΝΧΝΤΜΟ
ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ
ΚΑΙ
ΔΜΠΟΡΙΚΗ
ΔΣΑΙΡΔΙΑ
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ
ΚΑΙ
ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ
(εθεμήο «ΓΔΡΜΑΝΟ») πνπ εδξεχεη ζηνλ Άγην ηέθαλν Αηηηθήο (23ν ρι. Δ.Ο.
Αζελψλ – Λακίαο) θαη ηελ αλψλπκε εηαηξία κε ηελ επσλπκία «PROXIMITY ZZ
ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ», πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα Ακβξ. Φξαληδή 16, TK 117 45, (εθεμήο ε
«ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ») βάζεη ησλ Αλαιπηηθψλ Όξσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη
αλαδείρζεθε ληθεηήο.
4.
Ο Γσξενδφρνο δειψλεη φηη έιαβε πιήξε γλψζε ηνπ ζπλφινπ ησλ Αλαιπηηθψλ
Όξσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ζην ζχλνιφ ηνπο.
5.
Ο Γσξενδφρνο δειψλεη φηη απνδέρεηαη ην δψξν ηνπ, ην νπνίν ζεκεηψλεηαη
ζηε ζπλέρεηα (ην «Γψξν») θαη πεξηιακβάλεη:
 VIP SILVER εηζηηήξην
 Αεξνπνξηθά Δηζηηήξηα ΑΘΗΝΑ-ΒΑΡΚΔΛΧΝΗ-ΑΘΗΝΑ νηθνλνκηθήο ζέζεο κε ηελ
αεξνπνξηθή εηαηξεία Aegean airlines
 μελνδνρείν AC Barcelona Hotel Forum (4*) (ζπκπεξηιακβάλεηαη πξσηλφ).
 Γεχκα ζην ρψξν Catering ηνπ γεπέδνπ
 Αλνηρηφ κπαξ
 Ξελάγεζε ζην κνπζείν ηεο ΜΠΑΡΣΔΛΟΝΑ
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 Μεηαθνξά απφ ην αεξνδξφκην ζην μελνδνρείν θαη απφ ην μελνδνρείν ζην
γήπεδν θαη αληίζηξνθα.
6.
Ο Γσξενδφρνο δειψλεη φηη είλαη πιήξσο ηθαλνπνηεκέλνο απφ ην Γψξν ηνπ, ην
νπνίν βξήθε ηεο απφιπηεο αξεζθείαο ηνπ. Ο Γσξενδφρνο δειψλεη φηη δελ έρεη
νπνηαδήπνηε αμίσζε, πθηζηάκελε ή/ θαη κειινληηθή θαηά ηεο COSMOTE, ηεο
ΓΔΡΜΑΝΟ θαη ηεο ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ ή ηεο Κνηλνπξαμίαο, ησλ ζηειερψλ, ππαιιήισλ
θαη βνεζψλ εθπιεξψζεψο ηεο αλαθνξηθά κε ηε δηελέξγεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ηελ
εθαξκνγή ησλ φξσλ, ηε δηαδηθαζία θιεξψζεσο, ηελ θαηαλνκή ησλ δψξσλ ή
νπνηαδήπνηε άιιε αηηία ζρεηίδεηαη άκεζα ή έκκεζα κε ην Πξφγξακκα.
7.
Αλαθνξηθά κε ην Γψξν, ν Γσξενδφρνο δειψλεη φηη απνδέρεηαη πιήξσο ηνπο
αθφινπζνπο πξφζζεηνπο φξνπο, ε απνδνρή ησλ νπνίσλ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα
ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ηαμηδηνχ θαη πξνβαίλεη ζηηο αθφινπζεο πξφζζεηεο δειψζεηο:
7.1.
Σν ηαμίδη ηζρχεη κφλν γηα ην δξνκνιφγην πνπ ζα θαζνξίζνπλ ε COSMOTE θαη ε
ΓΔΡΜΑΝΟ, κφλνη ηνπο ή ζε ζπλεξγαζία κε ηξίηνπο ηεο απφιπηεο επηινγήο ηνπο,
απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηελ εκέξα θαη ψξεο ηνπ ηαμηδηνχ. Η εκεξνκελία θαη ε ψξα
αλαρψξεζεο θαη άθημεο θαη ην πξνγξακκαηηζκέλν δξνκνιφγην δελ ππφθεηληαη ζε
αιιαγέο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζζνχλ ζην πξφγξακκα ηνπ Γσξενδφρνπ. Ο
Γσξενδφρνο δελ έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη νπνηνδήπνηε ρξεκαηηθφ αληάιιαγκα ή
ηαμίδη ζε ελαιιαθηηθή εκεξνκελία ζε πεξίπησζε αθχξσζεο ή καηαίσζεο ηνπ ηαμηδηνχ
ή αδπλακίαο ηνπο λα ηαμηδέςεη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν.
7.2.
Γεδνκέλνπ φηη ε δηνξγάλσζε ηνπ ηαμηδηνχ έρεη αλαιεθζεί απφ ηελ COSMOTE
θαη ηελ ΓΔΡΜΑΝΟ ζε ζπλεξγαζία κε ηξίηνπο ε ζπκκεηνρή ηνπ Γσξενδφρνπ
πξνυπνζέηεη ηελ εθ κέξνπο ηνπ ξεηή θαη έγγξαθε απνδνρή ησλ εηδηθφηεξσλ φξσλ
πνπ ζέηνπλ νη ηξίηνη απηνί (ηδίσο πξάθηνξεο, αεξνπνξηθέο εηαηξείεο θαη ινηπά
εκπιεθφκελα πξφζσπα). Καηά ζπλέπεηα, ν Γσξενδφρνο ππνρξενχληαη λα παξάζρνπλ
εγγξάθσο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί, έγγξαθε επηβεβαίσζε ησλ φξσλ πνπ θαζνξίδνληαη
απφ ηα πξφζσπα απηά θαη αθνξνχλ ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζην ηαμίδη.
7.3.
Αλ ε ζπκκεηνρή ζην ηαμίδη πξνυπνζέηεη ηελ έθδνζε ζην φλνκά ηνπ
Γσξενδφρνπ έγθπξσλ ηαμηδησηηθψλ εγγξάθσλ (δηαβαηεξίνπ) θαη, αλάινγα κε ηελ
εζληθφηεηα ή ηελ ηζαγέλεηά ηνπο ελδερνκέλσο θαη ζεψξεζε ηαμηδηνχ (Visa), ε
COSMOTE , ε ΓΔΡΜΑΝΟ θαη νη ζπλεξγαδφκελνη ζπλδηνξγαλσηέο δελ ζα επζχλνληαη
ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν Γσξενδφρνο δελ είλαη ζε ζέζε λα εμαζθαιίζεη, γηα
νπνηνλδήπνηε ιφγν, ηα ζρεηηθά έγγξαθα, ε λνκηθή ηάμε ησλ νπνίσλ απνηειεί
πξνυπφζεζε ηεο ζπκκεηνρήο. Η κέξηκλα θαη ε δαπάλε ηεο έθδνζεο ησλ παξαπάλσ
εγγξάθσλ βαξχλεη απνθιεηζηηθά ην Γσξενδφρν.
7.4.
Η ζπκκεηνρή ζην ηαμίδη γίλεηαη κε απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ Γσξενδφρνπ. ην
επξχηεξν κέηξν πνπ είλαη επηηξεπηφ απφ ην θαηά πεξίπησζε ηζρχνλ εθαξκνζηέν
δίθαην, ε COSMOTE, ε ΓΔΡΜΑΝΟ ε ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ, νη ηαμηδησηηθνί πξάθηνξεο, νη
αεξνπνξηθέο εηαηξείεο θαη νη ινηπνί εκπιεθφκελνη θνξείο απαιιάζζνληαη απφ θάζε
επζχλε. Δηδηθφηεξα, ε COSMOTE, ε ΓΔΡΜΑΝΟ θαη ε ΓΙΑΜΗΜΙΣΙΚΗ δελ ππέρνπλ
νπνηαδήπνηε επζχλε γηα θαζπζηεξήζεηο δξνκνινγίσλ, αηπρήκαηα ή πηαίζκα ησλ
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πξνζψπσλ ηα νπνία αλαιακβάλνπλ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ νπνηαζδήπνηε κνξθήο ζε
νπνηνδήπνηε ζηάδην ηνπ ηαμηδηνχ.
7.5.
Ο Γσξενδφρνο θέξεη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθψο θάζε νηθνλνκηθή θαη άιιε
επζχλε γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ θαη ηηο ζπλέπεηέο ηεο.
Πεξαηηέξσ, ν Γσξενδφρνο θέξεη πιήξσο ηελ επζχλε ζε πεξίπησζε πνπ ζε
νπνηαδήπνηε ζηηγκή δελ αθνινπζήζεη ην πξνγξακκαηηζκέλν δξνκνιφγην πνπ έρεη
νξηζζεί γηα ην ηαμίδη.
7.6.
Η COSMOTE θαη ε ΓΔΡΜΑΝΟ επηθπιάζζεη ην δηθαίσκα λα κεηαβάιεη θάζε
ιεπηνκέξεηα, νπζηψδε ή κε ηνπ ηαμηδηνχ. Σπρφλ αιιαγέο ζα γλσζηνπνηνχληαη κφιηο
απηφ θαηαζηεί αληηθεηκεληθά εχινγα δπλαηφλ.
7.7.
Η ζπκκεηνρή ζην ηαμίδη ησλ ληθεηψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο δελ θαιχπηεη
πξνζσπηθέο δαπάλεο φπσο ελδεηθηηθά, θαηαλάισζε θαγεηνχ θαη πνηψλ εθηφο ησλ
πξνζθεξφκελσλ γεπκάησλ, θαηαλάισζε αιθνφι, θάζε πξνζσπηθή δαπάλε, φπσο
ηδίσο αγνξέο απφ θαηαζηήκαηα, κνπζεία ή μελνδνρεία, ηειεθσλήκαηα, έμνδα
θαζαξηζηεξίνπ ή πιπληεξίνπ ξνχρσλ, εμππεξέηεζε δσκαηίνπ (room service)
ελνηθίαζε νρεκάησλ, νπνηαδήπνηε εθδξνκή κε ζπκπεξηιακβαλφκελε ζην πξφγξακκα
ηνπ ηαμηδηνχ θ.ά. ηηο νπνίεο ζα επηβαξπλζνχλ απνθιεηζηηθά νη ληθεηέο.
7.8.
Ο Γσξενδφρνο αλαγλσξίδεη φηη ε COSMOTE, ε ΓΔΡΜΑΝΟ θαη ε
ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ δελ θέξνπλ θακία επζχλε θαη δειψλεη φηη δελ δηαηεξεί θακία
απαίηεζε, αμίσζε ή δηθαίσκα θαηά απηψλ ζε πεξίπησζε πνπ ιφγσ αλσηέξαο βίαο,
φπσο ελδεηθηηθά αλαθεξφκελσλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, απεξγίαο ειεγθηψλ ελαέξηαο
θπθινθνξίαο, γεληθήο απεξγίαο θιπ, δελ είλαη δπλαηή ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο
αεξνπνξηθήο πηήζεο απφ θαη πξνο νπνηνδήπνηε αεξνδξφκην ζην πιαίζην ηνπ Γψξνπ.
Δπίζεο, αλαγλσξίδεη φηη ε COSMOTE, ε ΓΔΡΜΑΝΟ θαη ε ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ δελ θέξνπλ
θακία επζχλε θαη δειψλεη φηη δελ δηαηεξεί θακία απαίηεζε, αμίσζε ή δηθαίσκα θαηά
απηψλ γηα θάιπςε ηπρφλ εμφδσλ ιφγσ καηαίσζεο ή αθχξσζεο αεξνπνξηθήο πηήζεο
θαηά ηα πξναλαθεξφκελα.
7.9
Ο Γσξενδφρνο αλαγλσξίδεη φηη ε COSMOTE, ε ΓΔΡΜΑΝΟ θαη ε PROXIMITY
δελ θέξνπλ δελ θέξνπλ θακία επζχλε πνηληθή ή αζηηθή έλαληη απηνχ ή νπνηνπδήπνηε
ζπλνδνχ ή ηξίηνπ, 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. Οη
αλσηέξσ εηαηξείεο δελ θέξνπλ θακία επζχλε γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπ αγψλα.
7.10
Ο Γσξενδφρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
μελνδνρείνπ θαη ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην εηζηηήξην ηνπ αγψλα.
8.
Ο Γσξενδφρνο δελ θαιχπηεηαη απφ αζθάιηζε αλαθνξηθά κε νπνηνδήπνηε
ζηάδην ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ, εθηφο εάλ άιισο πξνβιέπεηαη απφ ζπκβάζεηο ηνπ κε
ηξίηνπο.
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9.
ε πεξίπησζε ζπλδξνκήο ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, ιφγσλ αζθαιείαο ή άιισλ
πεξηζηάζεσλ πέξαλ απφ ηνλ έιεγρν ηεο COSMOTE, ε ΓΔΡΜΑΝΟ ή ηξίησλ
εκπιεθφκελσλ ζηε δηνξγάλσζε, ε COSMOTE δχλαηαη θαη δηθαηνχηαη λα καηαηψζεη
νξηζηηθά ζην ηαμίδη, ρσξίο λα πξνζθέξεη ελαιιαθηηθφ δψξν, νπφηε θαη ζα
απαιιάζζεηαη απφ θάζε επζχλε θαη δελ ζα ππνρξενχηαη ζε πξνζθνξά ελαιιαθηηθνχ
δψξνπ νπνηαζδήπνηε κνξθήο θαη αμίαο.
10.
Ο Γσξενδφρνο κε ηελ παξνχζα ζπλαηλεί ζηελ ρξήζε ηνπ νλφκαηφο ηνπο θαη/
ή θσηνγξαθίαο ηνπ γηα ιφγνπο δηαθεκηζηηθήο πξνβνιήο κε ζθνπφ ηε δεκνζίεπζε
ησλ νλνκάησλ ησλ ληθεηψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζε ζρεηηθέο δειψζεηο ή δηαθεκίζεηο
ζηηο νπνίεο ήζειε πξνβεί ε COSMOTE θαη ε ΓΔΡΜΑΝΟ αλαθνξηθά κε ην Πξφγξακκα,
ζχκθσλα κε ηνπο Αλαιπηηθνχο Όξνπο ρσξίο ηελ θαηαβνιή νπνηαζδήπνηε ακνηβήο ή
απνδεκηψζεσο.
11.
Ο Γσξενδφρνο δειψλεη φηη ηα αλαγξαθφκελα ζηελ παξνχζα ζηνηρεία ηνπο
είλαη πιήξε, αθξηβή θαη επίθαηξα θαη δηαβεβαηψλεη ηελ COSMOTE, ηελ ΓΔΡΜΑΝΟ θαη
ηελ ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ φηη νχηε ν ίδηνο νχηε ν ζχδπγνο ηνπ νχηε θαη νπνηνζδήπνηε
ζπγγελήο ηνπ έσο θαη πξψηνπ βαζκνχ είλαη ππάιιεινο ησλ εηαηξεηψλ «COSMOTE
Κηλεηέο Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ.»,
ΓΔΡΜΑΝΟ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ή ηεο «PROXIMITY ZZ ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ».

Αζήλα, / /2012
Ο Γσξενδφρνο
____________________________ (νλνκαηεπψλπκν πιήξεο)

____________________________ (ππνγξαθή)
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ’– ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΑΞΙΓΙΩΝ

Οη αθφινπζνη εηδηθνί φξνη ηζρχνπλ αλαθνξηθά κε ηνπο ληθεηέο. Γηεπθξηλίδεηαη:
1.
Νηθεηέο κε θηλεηηθά, δηαλνεηηθά ή άιια πξνβιήκαηα ζα ηαμηδέςνπλ κε ηδία επζχλε,
απαιιαζζφκελεο ησλ Γηνξγαλσηξηψλ απφ νπνηαδήπνηε επζχλε, ζπλνδεπφκελα απφ
άηνκα πνπ ζα ππνδείμνπλ νη ίδηνη.
2.
Σν ηαμίδη ηζρχεη κφλν γηα ην δξνκνιφγην πνπ ζα θαζνξίζεη ε COSMOTE θαη
ΓΔΡΜΑΝΟ , κφλνη ηνπο ή ζε ζπλεξγαζία κε ηξίηνπο ηεο απφιπηεο επηινγήο ηεο. Οη
ληθεηέο δελ έρνπλ δηθαίσκα λα δεηήζνπλ νπνηνδήπνηε ρξεκαηηθφ αληάιιαγκα ή ηαμίδη ζε
ελαιιαθηηθή εκεξνκελία ζε πεξίπησζε αθχξσζεο ή καηαίσζεο ηνπ ηαμηδηνχ ή αδπλακίαο
ηνπο λα ηαμηδέςνπλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν.
3.
Γεδνκέλνπ φηη ε δηνξγάλσζε ηνπ ηαμηδηνχ έρεη αλαιεθζεί απφ ηελ COSMOTE &
ΓΔΡΜΑΝΟ ζε ζπλεξγαζία κε ηξίηνπο, ε ζπκκεηνρή ησλ ληθεηψλ πξνυπνζέηεη ηελ εθ
κέξνπο ηνπο ξεηή θαη έγγξαθε απνδνρή ησλ εηδηθφηεξσλ φξσλ πνπ ζέηνπλ νη ηξίηνη
απηνί (ηδίσο πξάθηνξεο, αεξνπνξηθέο εηαηξίεο θαη ινηπά εκπιεθφκελα πξφζσπα), ε δε
έηεξε Γηνξγαλψηξηα (PROXIMITY) νπδφισο επζχλεηαη ζρεηηθά. Καηά ζπλέπεηα, νη
ζπκκεηέρνληεο ππνρξενχληαη λα παξάζρνπλ εγγξάθσο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί, έγγξαθε
επηβεβαίσζε ησλ φξσλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηα πξφζσπα απηά θαη αθνξνχλ ηε
ζπκκεηνρή ηνπο ζην ηαμίδη.
4.
Δθφζνλ ε ζπκκεηνρή ζην ηαμίδη πξνυπνζέηεη ηελ έθδνζε ζην φλνκα ησλ ληθεηψλ
έγθπξσλ ηαμηδησηηθψλ εγγξάθσλ (δηαβαηεξίνπ) θαη αλάινγα κε ηελ εζληθφηεηα ή ηελ
ηζαγέλεηά ηνπο ελδερνκέλσο θαη ζεψξεζε ηαμηδηνχ (Visa), ε COSMOTE & ε ΓΔΡΜΑΝΟ
θαη νη ζπλεξγαδφκελνη ζπλδηνξγαλσηέο θαζψο θαη ε έηεξε Γηνξγαλψηξηα (PROXIMITY)
δελ ζα επζχλνληαη ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νη ληθεηέο δελ είλαη ζε ζέζε λα
εμαζθαιίζνπλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ηα ζρεηηθά έγγξαθα, ε λνκηθή ηάμε ησλ νπνίσλ
απνηειεί πξνυπφζεζε ηεο ζπκκεηνρήο. Η κέξηκλα θαη ε δαπάλε ηεο έθδνζεο ησλ
παξαπάλσ εγγξάθσλ βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνπο ληθεηέο.
5.
Η ζπκκεηνρή ζην ηαμίδη γίλεηαη κε απνθιεηζηηθή επζχλε ησλ ληθεηψλ. ην
επξχηεξν κέηξν πνπ είλαη επηηξεπηφ απφ ην θαηά πεξίπησζε ηζρχνλ εθαξκνζηέν δίθαην,
ε COSMOTE θαη ε ΓΔΡΜΑΝΟ, θαζψο θαη ε έηεξε Γηνξγαλψηξηα (PROXIMITY), νη
ηαμηδησηηθνί πξάθηνξεο, νη αεξνπνξηθέο εηαηξείεο θαη νη ινηπνί εκπιεθφκελνη θνξείο
απαιιάζζνληαη απφ θάζε επζχλε. Δηδηθφηεξα, νη Γηνξγαλψηξηεο δελ ππέρνπλ
νπνηαδήπνηε επζχλε γηα θαζπζηεξήζεηο δξνκνινγίσλ, αηπρήκαηα, αζζέλεηεο ή πηαίζκα
ησλ πξνζψπσλ ηα νπνία αλαιακβάλνπλ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ νπνηαζδήπνηε κνξθήο
ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηνπ ηαμηδηνχ.
6.
Οη ληθεηέο θέξνπλ πιήξσο θαη απνθιεηζηηθψο θάζε νηθνλνκηθή θαη άιιε επζχλε γηα
ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ θαη ηηο ζπλέπεηέο ηεο.
7.
Η COSMOTE & ΓΔΡΜΑΝΟ επηθπιάζζεη ην δηθαίσκα λα κεηαβάιεη θάζε
ιεπηνκέξεηα, νπζηψδε ή κε ηνπ ηαμηδηνχ. Σπρφλ αιιαγέο ζα γλσζηνπνηνχληαη κφιηο απηφ
θαηαζηεί αληηθεηκεληθά εχινγα δπλαηφ.
8.
Η ζπκκεηνρή ζην ηαμίδη ησλ ληθεηψλ δελ θαιχπηεη πξνζσπηθέο δαπάλεο φπσο
ελδεηθηηθά, θαηαλάισζε θαγεηνχ θαη πνηψλ, θάζε άιιε πξνζσπηθή δαπάλε, φπσο ηδίσο
αγνξέο απφ θαηαζηήκαηα, κνπζεία ή μελνδνρεία, ηειεθσλήκαηα, έμνδα θαζαξηζηεξίνπ ή
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πιπληεξίνπ ξνχρσλ, εμππεξέηεζε δσκαηίνπ (room service), ελνηθίαζε νρεκάησλ,
νπνηαδήπνηε εθδξνκή θ.ά. ηηο νπνίεο ζα επηβαξπλζνχλ απνθιεηζηηθά νη ληθεηέο.
9.
Οη ληθεηέο θέξνπλ αλεπηθχιαθηα θαη απνθιεηζηηθά θάζε επζχλε θαη θίλδπλν
αλαθνξηθά κε δξαζηεξηφηεηεο πέξαλ απφ ην δεκνζηεπκέλν δξνκνιφγην ηνπ ηαμηδηνχ.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ' – ΓΩΡΑ
1. Η δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαζνξίδεηαη απφ 24/03/2012 00:00:00 κέρξη θαη
7/04/2012 23:59:59 (εθεμήο ε «Γιάρκεια»). Η COSMOTE θαη ΓΔΡΜΑΝΟ
δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα λα κεηψζεη ή λα παξαηείλεη ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ
Γηαγσληζκνχ κε πξνεγνχκελε αλαθνίλσζε ζην Site ηεο.
2. Μεηά ηελ Κιήξσζε θαη εληφο 2 εκεξψλ ζα επηρεηξείηαη ηειεθσληθή επηθνηλσλία
κε ηνπο ληθεηέο ζηνλ αξηζκφ θιήζεο, πνπ έρνπλ δειψζεη, κε ζθνπφ ηελ
ελεκέξσζε ηνπο γηα ηνλ ηξφπν παξαιαβήο ησλ δψξσλ, πνπ αλαθέξνληαη
θαησηέξσ. Καηά ηελ ηειεθσληθή επηθνηλσλία ζα δεηνχληαη απφ ηνπο ληθεηέο ηα
πιήξε ζηνηρεία ηνπο (νλνκαηεπψλπκν, πιήξε δηεχζπλζε, θ.ι.π.) γηα ηελ
δπλαηφηεηα εμαθξίβσζεο ηεο ηαπηνπξνζσπίαο θαηά ηελ παξάδνζε ησλ δψξσλ.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ κε ην παξφλ αλαιακβαλνκέλσλ ππνρξεψζεσλ ηεο
COSMOTE & ΓΔΡΜΑΝΟ, ηα σο άλσ ζηνηρεία ζα θαηαζηξέθνληαη.
3. Οη ληθεηέο ηεο Κιήξσζεο ζα πξέπεη, θαηά ηελ παξαιαβή ησλ δψξσλ, λα
ππνγξάςνπλ ζρεηηθή δήισζε απνδνρήο ηνπ δψξνπ πνπ θέξδηζαλ (Παξάξηεκα
Β΄), πξνζθνκίδνληαο θαη επηδεηθλχνληαο ηελ ηαπηφηεηα θαη ηελ αίηεζε ζχκβαζε
ΟΣΔ ΣV κε ηνλ νπνίν ζπκκεηείραλ ζην Πξφγξακκα, άιισο ράλνπλ ην δηθαίσκα
ζην δψξν πνπ θέξδηζαλ.
4. Η COSMOTE θαη ΓΔΡΜΑΝΟ ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο έρεη πξνγξακκαηίζεη
λα δηαζέζεη ηα αθφινπζα δψξα (εθεμήο ηα «Γώρα»):
 Σα 10 VIP παθέηα θηινμελίαο θιηκαθψλνληαη σο εμήο:
3 VIP Palladium πνπ ζα δνζνχλ ζηνπο πξψηνπο 3 ληθεηέο
7 VIP SILVER πνπ ζα δνζνχλ ζηνπο επφκελνπο 7 ληθεηέο
 Αεξνπνξηθά Δηζηηήξηα ΑΘΗΝΑ-ΒΑΡΚΔΛΧΝΗ-ΑΘΗΝΑ νηθνλνκηθήο ζέζεο κε ηελ
αεξνπνξηθή εηαηξεία Aegean airlines
 2 δηαλπθηεξεχζεηο ζην μελνδνρείν AC Barcelona Hotel Forum (4*)
(ζπκπεξηιακβάλεηαη πξστλφ).
 Γεχκα ζην ρψξν Catering ηνπ γεπέδνπ
 Αλνηρηφ κπαξ
 Ξελάγεζε ζην κνπζείν ηεο ΜΠΑΡΣΔΛΟΝΑ
 Μεηαθνξά απφ ην αεξνδξφκην ζην μελνδνρείν θαη απφ ην μελνδνρείν ζην
γήπεδν θαη αληίζηξνθα.
5. Οπνηνζδήπνηε απφ ηνπο ληθεηέο, ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην αθφκα θαη απηφ ηεο
παξάδνζεο θαη παξαιαβήο ησλ δψξσλ, κπνξεί λα αθπξσζεί γηα ηνπο εμήο ιφγνπο:
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(Α) Δ ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΠΟΤ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΓΗΠΟΣΔ ΛΟΓΟ, ΓΔΝ ΤΠΟΓΡΑΦΔΙ, ΣΗ
ΥΔΣΙΚΗ ΓΗΛΧΗ ΑΠΟΓΟΥΗ ΓΧΡΟΤ.
(Β) Δ ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΠΟΤ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΓΗΠΟΣΔ ΛΟΓΟ, ΓΔΝ ΑΠΟΓΔΥΘΔΙ
ΠΛΗΡΧ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΔ ΟΡΟΤ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΟΤ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ
ΘΔΧΡΟΤΝΣΑΙ ΟΛΟΙ ΟΤΙΧΓΔΙ.
Η ΚΛΗΡΧΗ ΘΑ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ ΚΑΙ 10 ΔΠΙΛΑΥΟΝΣΔ.
6. Η COSMOTE θαη ΓΔΡΜΑΝΟ δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα λα αλαθνηλψζνπλ ηα νλφκαηα
θαη λα δεκνζηεχζεη θσηνγξαθίεο ησλ ληθεηψλ ζην Site ηεο COSMOTE θαη ηεο
ΓΔΡΜΑΝΟ, ζε νπνηνδήπoηε έληππν ηεο ή ζε κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο θαη λα
πξνβαίλεη ζε δηαθεκηζηηθή εθκεηάιιεπζε θάζε ζρεηηθνχ γεγνλφηνο, φπσο ηεο
παξαιαβήο ησλ Γψξσλ θιπ. Οη ληθεηέο ππνρξενχληαη θαηά ηελ παξαιαβή ησλ
Γψξσλ ζηελ ππνγξαθή δήισζεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζπλαηλνχλ ζηελ
παξνπζίαζή ηνπο ζε ζρεηηθφ δηαθεκηζηηθφ πξφγξακκα, ή ζηε ρξήζε ηνπ
νλφκαηφο ηνπο θαη θσηνγξαθία ηνπο γηα ιφγνπο δηαθεκηζηηθήο πξνβνιήο απφ ηελ
COSMOTE θαη ηε ΓΔΡΜΑΝΟ, ρσξίο ηελ θαηαβνιή νπνηαζδήπνηε ακνηβήο ή
απνδεκηψζεσο. Άξλεζε ηνπ Νηθεηή λα ζπκκεηάζρεη ζε ζρεηηθφ δηαθεκηζηηθφ
πξφγξακκα ή άιιε αλαθνίλσζε ή άξλεζε λα πεξηιεθζεί ην φλνκά ηνπ ζε
θαηαρσξήζεηο, εθφζνλ θιεζεί γηα ηνχην, λνκηκνπνηεί ηελ COSMOTE θαη ηελ
ΓΔΡΜΑΝΟ λα αξλεζεί ηε ρνξήγεζε ηνπ ζρεηηθνχ Γψξνπ.
7. Η επζχλε ηεο COSMOTE & ΓΔΡΜΑΝΟ πεξηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηε
δηάζεζε ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ Γψξσλ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε COSMOTE &
ΓΔΡΜΑΝΟ δελ θέξεη θακία επζχλε θαη νη πκκεηέρνληεο δελ δηαηεξνχλ θακία
απαίηεζε, αμίσζε ή δηθαίσκα θαηά απηήο ζε πεξίπησζε πνπ ιφγσ αλσηέξαο βίαο,
φπσο ελδεηθηηθά αλαθεξφκελσλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, απεξγίαο ειεγθηψλ ελαέξηαο
θπθινθνξίαο, γεληθήο απεξγίαο θιπ, δελ είλαη δπλαηή ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο
αεξνπνξηθήο πηήζεο απφ θαη πξνο νπνηνδήπνηε αεξνδξφκην ζην πιαίζην ησλ
πξνζθεξφκελσλ ηαμηδηψλ. Δπίζεο, ε COSMOTE & ΓΔΡΜΑΝΟ δελ θέξεη θακία
επζχλε θαη νη πκκεηέρνληεο δελ δηαηεξνχλ θακία απαίηεζε, αμίσζε ή δηθαίσκα
θαηά απηήο γηα θάιπςε ηπρφλ εμφδσλ ιφγσ καηαίσζεο ή αθχξσζεο αεξνπνξηθήο
πηήζεο θαηά ηα πξναλαθεξφκελα.
8. Η ζπκκεηνρή πξνυπνζέηεη θαη ζπλεπάγεηαη ξεηή θαη αλεπηθχιαθηε απνδνρή ηνπ
ζπλφινπ ησλ παξφλησλ Αλαιπηηθψλ Όξσλ θαη ηνπ ζπλεκκέλνπ ζε απηνχο
Παξαξηήκαηνο Γ' κε ηίηιν «Δηδηθνί Όξνη Σαμηδηψλ».

