ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΟ ΠΑΚΔΣΟ COSMOTE!
H αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΔ» (εθεμήο ε
«COSMOTE»), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο, Λ. Κεθηζίαο 44, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ
αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΜΑΙΝΣ ΣΡΑΠ ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΠΔ», πνπ
εδξεχεη ζηελ Αζήλα Λεσθ. Πεληέιεο 72, TK 152 34, (εθεμήο «MINDTRAP» ή
«Γιαθημιζηική»), δηνξγαλψλεη πξνσζεηηθφ πξφγξακκα κε ηίηιν «ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΟ ΠΑΚΔΣΟ
COSMOTE» (εθ’ εμήο ην «Ππόγπαμμα»).
θνπφο ησλ παξφλησλ αλαιπηηθψλ φξσλ (εθεμήο νη «Αναλςηικοί Όποι») είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ
φξσλ ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα θάζε ελδηαθεξνκέλνπ θαη ηεο δηαδηθαζίαο αλάδεημεο ησλ
ληθεηψλ ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο κε ηε δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο παξφληεο φξνπο.
Σο Ππόγπαμμα
Η COSMOTE σο εηαηξεία παξνρήο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ πνπ επηζπκεί ηελ
πξνβνιή ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηεο ζηελ Διιεληθή αγνξά, δηνξγαλψλεη ην Πξφγξακκα κε
ηίηιν «ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΟ ΠΑΚΔΣΟ COSMOTE» κέζσ ησλ ζεκείσλ πψιεζεο ηνπ Απνθιεηζηηθνχ
Γηθηχνπ Καηαζηεκάησλ COSMOTE, COSMOTE CORNER, ΟΣΔ θαη ΓΔΡΜΑΝΟ.
Γιάπκεια Ππογπάμμαηορ - Όποι ςμμεηοσήρ
1. Η δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαζνξίδεηαη απφ 12/05/2012 έσο θαη 30/06/2012 (εθεξήρ η
«Γιάπκεια»).
2. ην πξφγξακκα έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο φζνη δηακέλνπλ λφκηκα ζηελ Διιάδα, έρνπλ
ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη είλαη ηθαλνί γηα θάζε δηθαηνπξαμία.
3. Γηα λα ζπκκεηέρεη θάπνηνο ζην Πξφγξακκα (εθεμήο ν «ςμμεηέσων»), ζα πξέπεη λα
επηζθεθζεί έλα απφ ηα ζεκεία πψιεζεο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ θαηά ην ρξνληθφ
δηάζηεκα απφ 12.05.2012 έσο 30.06.2012, θαη λα:
α) ππνγξάςεη ηνπιάρηζηνλ δπν (2) Αηηήζεηο χκβαζεο χλδεζεο γηα λέα ζχλδεζε ζπκβνιαίνπ
COSMOTE (εθεμήο ε «Αίηηζη») δεκηνπξγψληαο παξάιιεια Οηθνγελεηαθφ Παθέην COSMOTE,
ή β) ππνγξάςεη λέα Αίηεζε πνπ ζα εληάμεη ζε ππάξρνλ Οηθνγελεηαθφ Παθέην πνπ έρεη ήδε
ζρεκαηίζεη θαηά ην παξειζφλ. Η Αίηεζε πξέπεη λα ππνβιεζεί θαηά ην άλσ ρξνληθφ δηάζηεκα
θαη λα αθνξά A)λέα ζχλδεζε ζπκβνιαίνπ COSMOTE ή λα ππνβάιιεη αίηεκα θνξεηφηεηαο
πξνο ηελ COSMOTE ην νπνίν λα γίλεη δεθηφ θαη λα ππνγξαθεί θαη εγθξηζεί ε Αίηεζή ηνπ κέρξη
ηελ 15.7.2012 ζε έλα απφ ηα νηθνλνκηθά πξνγξάκκαηα COSMOTE ΚΑΡΣΟΤΜΒΟΛΑΙΟ 25,
COSMOTE ΚΑΡΣΟΤΜΒΟΛΑΙΟ 25 κε ΓΥΟ, COSMOTE ΚΑΡΣΟΤΜΒΟΛΑΙΟ 30, COSMOTE
ΚΑΡΣΟΤΜΒΟΛΑΙΟ 30 κε ΓΥΟ, COSMOTE ΚΑΡΣΟΤΜΒΟΛΑΙΟ 35, COSMOTE
ΚΑΡΣΟΤΜΒΟΛΑΙΟ 35 κε ΓΥΟ, COSMOTE ΑΠΔΡΙΟΡΙΣΑ 25, COSMOTE ΑΠΔΡΙΟΡΙΣΑ 30,
COSMOTE ΑΠΔΡΙΟΡΙΣΑ 35, COSMOTE ΑΠΔΡΙΟΡΙΣΑ 40, COSMOTE ΑΠΔΡΙΟΡΙΣΑ 45,
COSMOTE ΑΠΔΡΙΟΡΙΣΑ 55, COSMOTE ΑΠΔΡΙΟΡΙΣΑ 70, COSMOTE ΑΠΔΡΙΟΡΙΣΑ 85,
COSMOTE ΑΠΔΡΙΟΡΙΣΑ 100, COSMOTE ΑΠΔΡΙΟΡΙΣΑ 150, Β)ή κεηαηξνπή ζχλδεζεο
θαξηνθηλεηήο COSMOTE ζε ζχλδεζε ζπκβνιαίνπ COSMOTE ζε έλα απφ ηα νηθνλνκηθά
πξνγξάκκαηα COSMOTE ΚΑΡΣΟΤΜΒΟΛΑΙΟ 20, COSMOTE ΚΑΡΣΟΤΜΒΟΛΑΙΟ 20 κε ΓΥΟ,
COSMOTE ΚΑΡΣΟΤΜΒΟΛΑΙΟ 25, COSMOTE ΚΑΡΣΟΤΜΒΟΛΑΙΟ 25 κε ΓΥΟ, COSMOTE
ΚΑΡΣΟΤΜΒΟΛΑΙΟ 30, COSMOTE ΚΑΡΣΟΤΜΒΟΛΑΙΟ 30 κε ΓΥΟ, COSMOTE
ΚΑΡΣΟΤΜΒΟΛΑΙΟ 35, COSMOTE ΚΑΡΣΟΤΜΒΟΛΑΙΟ 35 κε ΓΥΟ, COSMOTE ΑΠΔΡΙΟΡΙΣΑ
20, COSMOTE ΑΠΔΡΙΟΡΙΣΑ 25, COSMOTE ΑΠΔΡΙΟΡΙΣΑ 30, COSMOTE ΑΠΔΡΙΟΡΙΣΑ 35,
COSMOTE ΑΠΔΡΙΟΡΙΣΑ 40, COSMOTE ΑΠΔΡΙΟΡΙΣΑ 45, COSMOTE ΑΠΔΡΙΟΡΙΣΑ 55,
COSMOTE ΑΠΔΡΙΟΡΙΣΑ 70, COSMOTE ΑΠΔΡΙΟΡΙΣΑ 85, COSMOTE ΑΠΔΡΙΟΡΙΣΑ 100,
COSMOTE ΑΠΔΡΙΟΡΙΣΑ 150.
ε φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο ν ζπλδξνκεηήο ζα πξέπεη λα αγνξάζεη ζπζθεπή ηχπνπ
Smartphone. Γηα ην πνηεο ζπζθεπέο ζεσξνχληαη ηχπνπ Smartphone νη θαηαλαισηέο κπνξνχλ
λα ελεκεξψλνληαη απφ ηα θαηαζηήκαηα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Πξφγξακκα.
4. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ απφθηεζε ηνπ δψξνπ πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 6 ησλ
παξφλησλ φξσλ, είλαη λα γίλεη δεθηή ε Αίηεζε χκβαζεο χλδεζεο ζην δίθηπν ηεο COSMOTE.
Κάζε πκκεηέρσλ κπνξεί λα ιάβεη κέξνο ζην Πξφγξακκα κε πεξηζζφηεξεο ζπκκεηνρέο,

εθφζνλ ηεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 3 ησλ παξφλησλ. Η
COSMOTE ζεσξεί φηη θάζε πκκεηέρσλ είλαη ζπλδξνκεηήο ή/θαη ρξήζηεο ηεο ζχλδεζεο κε
ηελ νπνία ζπκκεηέρεη ζην Πξφγξακκα.
Γικαιούσοι Γώπος
5. Όιεο νη Αηηήζεηο πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 6, απηφκαηα
θεξδίδνπλ απφ κηα (1) δσξνεπηηαγή αμίαο πελήληα επξψ (50€).

Γώπο – Παπάδοζη Γώπος
6. Η COSMOTE ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο έρεη πξνγξακκαηίζεη λα παξέρεη ζε φινπο ηνπο
Γηθαηνχρνπο (εθεμήο νη «Νικηηέρ»), απφ κηα Γσξνεπηηαγή αμίαο 50€ γηα θάζε εγθεθξηκέλε
ζχλδεζε πνπ ζα ζπκκεηέρεη ζε λέν ή ππάξρνλ Οηθνγελεηαθφ Παθέην COSMOTE.
7. Οη Γσξνεπηηαγέο ζα κπνξνχλ λα εμαξγπξσζνχλ κφλν ζε θαηάζηεκα αληίζηνηρν ηνπ
θαηαζηήκαηνο ζην νπνίν πξαγκαηνπνίεζαλ ηε ζχλδεζή ηνπο (εάλ ε ζχλδεζε έγηλε ζε
θαηάζηεκα COSMOTE ή COSMOTE CORNER κφλν ζηα αληίζηνηρα θαηαζηήκαηα, εάλ έγηλε ζε
θαηάζηεκα ΓΔΡΜΑΝΟ ζα εμαξγπξσζνχλ κφλν ζε θαηαζηήκαηα ΓΔΡΜΑΝΟ θαη εάλ έγηλαλ ζε
θαηαζηήκαηα ΟΣΔ ζα εμαξγπξσζνχλ κφλν ζε θαηαζηήκαηα ΟΣΔ).
8. Οη Γσξνεπηηαγέο ζα κπνξνχλ λα εμαξγπξσζνχλ κέρξη ηελ εκεξνκελία πνπ αλαγξάθεηαη πάλσ
ζε απηέο.
9. Δληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ έγθξηζε ηεο Αίηεζεο, ε Γηαθεκηζηηθή ζα επηθνηλσλεί κε ην
δηθαηνχρν ψζηε λα επηβεβαηψζεη ηα ζηνηρεία ηνπ. Η Γσξνεπηηαγή ζα απνζηέιιεηαη κε
COURIER ζηνλ δηθαηνχρν απφ ηελ Γηαθεκηζηηθή. Η παξάδνζε ηνπ Γψξνπ ζα γίλεηαη κε ηελ
επίδεημε ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή άιινπ απνδεηθηηθνχ ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ έγγξαθν
ζηνηρείν θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο Γήισζεο Απνδνρήο Γψξνπ φπσο
παξνπζηάδεηαη ζην Παξάξηεκα Β (εθ εμήο ε «Αποδοσή Γώπος») απφ κέξνπο ησλ
δηθαηνχρσλ. Η COSMOTE θαη ε Γηαθεκηζηηθή δελ θέξνπλ θακία επζχλε ζε πεξίπησζε
θαζπζηέξεζεο ησλ απνζηνιψλ, ιφγσ απεξγηψλ ή παξφκνην ιφγν.
10. Σν Γψξν είλαη πξνζσπηθφ θαη δελ αληαιιάζζεηαη ή κεηαβηβάδεηαη νχηε δχλαηαη λα δεηεζεί ε
αληηθαηάζηαζή ηνπ κε άιιν ή ε εμαξγχξσζή ηνπ ζε ρξήκα ζε νπνηαδήπνηε ηηκή.
11. Οη Γσξνεπηηαγέο αληαιιάζζνληαη κε εκπνξεχκαηα ίζεο ή κεγαιχηεξεο αμίαο.
12. Πεξηζζφηεξεο απφ κία Γσξνεπηηαγέο κπνξνχλ να εξαπγςπωθούν ηαςηόσπονα, απκεί η
αξία ηος/ηων αγοπαζομένων εμποπεςμάηων να είναι μεγαλύηεπηρ ή ίζηρ αξίαρ από
ηο ζύνολο ηων δωποεπιηαγών πος εξαπγςπώνονηαι.
13. ε πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ δηαηεζεί φια ηα Γψξα, ε COSMOTE δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα
πξνβεί είηε ζηε καηαίσζε ηεο δηάζεζεο ησλ κε δηαηεζέλησλ Γψξσλ ή ζηελ δηάζεζε ηνπο κε
νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία (π.ρ. θιήξσζε) ή θαη ειεχζεξα, θαηά ηελ απφιπηε δηαθξηηηθή ηεο
επρέξεηα.
14. Μεηά ηελ εθπλνή ηεο Γηάξθεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ηεο δηαλνκήο ησλ Γψξσλ θαηά ηα
πξναλαθεξφκελα, θάζε ππνρξέσζε ηεο COSMOTE θαη ηεο ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ παχεη λα
πθίζηαηαη θαη ε COSMOTE θαη ε ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ δελ ζα ππέρνπλ νχηε ζα αλαιακβάλνπλ
νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε έλαληη ησλ πκκεηαζρφλησλ.
15. Οπνηνζδήπνηε απφ ηνπο ληθεηέο κπνξεί λα αθπξσζεί γηα ηνπο εμήο ιφγνπο:
(α) ιφγσ θσιχκαηνο ηνπ πκκεηέρνληνο - ληθεηή βάζεη ησλ παξφλησλ αλαιπηηθψλ φξσλ,(β)
ιφγσ κε εληνπηζκνχ θάπνηνπ ληθεηή θαζηζηψληαο έηζη αδχλαηε ηελ ελεκέξσζε ηνπ εληφο ησλ
πξνβιεπφκελσλ ζηνπο παξφληεο φξνπο πξνζεζκηψλ ε ηελ παξάδνζε ζε απηφλ ηνπ δψξνπ γηα
νπνηνλδήπνηε ιφγν, (γ) ιφγσ κε ζπκκφξθσζεο θαη απνδνρήο απφ νπνηνδήπνηε ληθεηή ησλ
παξφλησλ αλαιπηηθψλ φξσλ ζην ζχλνιν ηνπο, νη νπνίνη ζεσξνχληαη φινη νπζηψδεηο, (δ) ιφγσ
αληθαλφηεηαο δηθαηνπξαμίαο ηνπ πκκεηέρνληα, (ε) ιφγσ κε δήισζεο ησλ πξαγκαηηθψλ
ζηνηρείσλ ηνπ αηφκνπ πνπ ππέβαιε αίηεζε-ζπκβαζε ζχλδεζεο ζην δίθηπν ηεο COSMOTE,(ζη)
ιφγσ κε πξνζθφκηζεο ηαπηφηεηαο, δηαβαηεξίνπ ή άιινπ αληίζηνηρνπ εγγξάθνπ θαηά ηνλ λ.
3783/2009 θαηά ηελ παξαιαβή ηνπ δψξνπ,(δ) ινγσ κε ζπκπιήξσζεο & ππνγξαθήο ηεο
ζρεηηθήο δήισζεο απνδνρήο δψξνπ ηεο COSMOTE.
16. Η COSMOTE ζε πεξίπησζε πνπ ζην πξφζσπν θάπνηνπ απφ ηνπο Νηθεηέο, 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 παξάδνζεο θαη
παξαιαβήο ησλ δψξσλ.

17. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη κέρξη ηελ παξάδνζή ηνπο, ε COSMOTE δηθαηνχηαη λα
ρξεζηκνπνηεί ηα δψξα γηα ζθνπνχο δηαθήκηζεο. Οη Γηθαηνχρνη δελ δηθαηνχληαη λα εγείξνπλ
θακία αμίσζε θαηά ηεο COSMOTE ιφγσ ηεο ρξήζεο ησλ δψξσλ γηα δηαθεκηζηηθνχο ζθνπνχο.
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
18. Η COSMOTE δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαθνηλψζεη ηα νλφκαηα ησλ Νηθεηψλ ζηα κέζα καδηθήο
ελεκέξσζεο θαη λα πξνβαίλεη ζε δηαθεκηζηηθή εθκεηάιιεπζε θάζε ζρεηηθνχ γεγνλφηνο, φπσο
ηεο παξαιαβήο ησλ Γψξσλ θιπ. Η COSMOTE δηθαηνχηαη θαηά ηελ παξάδνζε ησλ Γψξσλ λα
δεηήζεη απφ ηνπο Νηθεηέο ηελ ππνγξαθή ζρεηηθήο δήισζεο κε ηελ νπνία νη Νηθεηέο ζα
ζπλαηλνχλ ζηελ παξνπζίαζή ηνπο ζε ζρεηηθφ δηαθεκηζηηθφ πξφγξακκα, ή ζηε ρξήζε ηνπ
νλφκαηφο ηνπο θαη θσηνγξαθία ηνπο γηα ιφγνπο δηαθεκηζηηθήο πξνβνιήο απφ ηελ COSMOTE,
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 λα
αξλεζεί ηελ ρνξήγεζε ηνπ ζρεηηθνχ Γψξνπ.
19. Οη παξφληεο Αλαιπηηθνί Όξνη, έρνπλ θαηαηεζεί ζηε Αγιαία Καηζνχια, Αζθιεπηνχ 1, Αζήλα
(εθεμήο ε «ςμβολαιογπάθορ»). Οπνηνζδήπνηε πκκεηέρσλ ή ηξίηνο δηθαηνχηαη λα
ιακβάλεη κε έμνδά ηνπ αθξηβέο αληίγξαθν ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο πνπ θαηαηέζεθαλ ζηελ σο
άλσ πκβνιαηνγξάθν. Δπίζεο νη παξφληεο φξνη, θαηά ηελ Γηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ζα
είλαη αλαξηεκέλνη ζην www.cosmote.gr. Η COSMOTE επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηψκαηφο ηεο λα
ηξνπνπνηεί κνλνκεξψο ηνπο παξφληεο φξνπο ή θαη λα παξαηείλεη ηε δηάξθεηα ηνπ
Πξνγξάκκαηνο. Σπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζα θαηαηίζεληαη ζηε
πκβνιαηνγξάθν, ζηελ νπνία έρνπλ θαηαηεζεί θαη νη παξφληεο Αλαιπηηθνί Όξνη, ζα απνηεινχλ
αλαπφζπαζην κέξνο ησλ παξφλησλ Αλαιπηηθψλ Όξσλ θαη ζα ηζρχνπλ απφ ηε δεκνζίεπζε ησλ
ηξνπνπνηεκέλσλ φξσλ ζην www.cosmote.gr. Οπνηαδήπνηε δηαθνξά ηπρφλ αλαθχςεη 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/λζεο
Δμππεξέηεζεο Πειαηψλ, εθπξφζσπν ησλ Ννκηθψλ Τπεξεζηψλ θαη εθπξφζσπν ηεο Γηεχζπλζεο
Marketing. Η θξίζε ηεο Δπηηξνπήο ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνπο
πκκεηέρνληεο.
20. Απφ ην Πξφγξακκα εμαηξνχληαη νη εξγαδφκελνη ζηηο εηαηξείεο COSMOTE, OTE & ΓΔΡΜΑΝΟ
θαη ηεο MINDTRAP, θαζψο θαη ζηηο εηαηξίεο πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ηελ ηειεπηαία γηα ηε
δηελέξγεηα ηεο πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο, θαζψο θαη
νη ηδηνθηήηεο θαη εξγαδφκελνη ζηα
Καηαζηήκαηα, αιιά θαη νη ζχδπγνη, θαζψο θαη νη ζπγγελείο α’ θαη β΄ βαζκνχ, φισλ ησλ
πξναλαθεξφκελσλ.
21. 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. Καηά ην ζηάδην ηεο επηβεβαίσζεο ησλ ληθεηψλ,
ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο 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.
22. Η ζπκκεηνρή πξνυπνζέηεη θαη ζπλεπάγεηαη ξεηή θαη αλεπηθχιαθηε απνδνρή ηνπ ζπλφινπ ησλ
παξφλησλ Αλαιπηηθψλ Όξσλ.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’
ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
«ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΟ ΠΑΚΔΣΟ COSMOTE»
Γωποεπιηαγέρ Καηαζηημάηων COSMOTE & COSMOTE corner:

1. Οη Γσξνεπηηαγέο ηζρχνπλ κφλν γηα αγνξά εκπνξεπκάησλ θαη δελ ηζρχνπλ γηα εμφθιεζε
ινγαξηαζκψλ COSMOTE ή ΟΣΔ , γηα αγνξά Υξφλνπ Οκηιίαο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ή γηα
παξνρή ππεξεζηψλ.
2. Μπνξνχλ λα εμαξγπξσζνχλ ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξεο απφ 1 (κία) δσξνεπηηαγέο αλά
απφδεημε ιηαληθήο πψιεζεο/ηηκνιφγην, αξθεί ε αμία ηνπ/ησλ αγνξαδνκέλσλ εκπνξεπκάησλ
λα είλαη κεγαιχηεξεο ή ίζεο αμίαο απφ ην ζχλνιν ησλ δσξνεπηηαγψλ πνπ
εμαξγπξψλνληαη.
3. Η Γσξνεπηηαγή κπνξεί λα εμαξγπξσζεί κφλν ζε Καηάζηεκα COSMOTE ή COSMOTE
Corner κέρξη ηηο 31/8/2012. Μεηά ηελ πάξνδν ηεο εκεξνκελίαο απηήο δελ είλαη δπλαηή ε
εμαξγχξσζή ηεο ζε νπνηνδήπνηε θαηάζηεκα.
4. Η Γσξνεπηηαγή δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα εμαξγπξσζεί κε κεηξεηά, αιιά κφλν
λα αληαιιαρζεί κε εκπνξεχκαηα ίζεο ή κεγαιχηεξεο αμίαο. Γηα αγνξέο εκπνξεπκάησλ
αμίαο κηθξφηεξεο ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ Γσξνεπηηαγψλ δελ ζα γίλεηαη νπνηαδήπνηε
επηζηξνθή ρξεκάησλ.
5. Κάζε Γσξνεπηηαγή, γηα ιφγνπο αζθαιείαο θαη εμαζθάιηζεο ηεο κνλαδηθφηεηαο ηεο, θέξεη
ηα εμήο ζηνηρεία αζθαιείαο: α) ζην έκπξνζζελ κέξνο απηήο εηδηθή ηαηλία αζθαιείαο, β)
ζην έκπξνζζελ κέξνο απηήο αφξαην κειάλη. ε πεξίπησζε πνπ ηα σο άλσ ζηνηρεία
αζθαιείαο είλαη θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν αιινησκέλα, έηζη ψζηε λα κελ είλαη βεβαία ε
γλεζηφηεηα ηεο Γσξνεπηηαγήο, ην θαηάζηεκα έρεη θάζε δηθαίσκα λα αξλεζεί ηελ
αληαιιαγή ηεο κε εκπφξεπκα.
6. Μεηά ηελ παξάδνζε ηεο Γσξνεπηηαγήο, ε COSMOTE δελ θέξεη θακία επζχλε γηα ηελ
ηπρφλ απψιεηα, θινπή ή θαηαζηξνθή ηεο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη δελ ππνρξενχηαη ζε
αληηθαηάζηαζή ηεο.
7. Καηά ηελ εμαξγχξσζε ηεο Γσξνεπηηαγήο δελ ζα γίλεηαη έιεγρνο ηαπηνπξνζσπίαο ηνπ
θνκηζηή ηεο.
8. Δάλ ε αμία ηνπ εκπνξεχκαηνο είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ αμία ηεο Γσξνεπηηαγήο, ζα πξέπεη
ε δηαθνξά λα εμνθιείηαη απφ ηνλ θνκηζηή κε νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο ηξφπνπο πιεξσκήο
(κεηξεηά, θάξηεο θ.ιπ.) γίλνληαη γεληθφηεξα δεθηνί ζηα θαηαζηήκαηα COSMOTE &
COSMOTE Corners.

Γωποεπιηαγέρ Καηαζηημάηων ΟΣΔ:
1. Οη Γσξνεπηηαγέο ηζρχνπλ κφλν γηα αγνξά εκπνξεπκάησλ θαη δελ ηζρχνπλ γηα εμφθιεζε
ινγαξηαζκψλ COSMOTE ή ΟΣΔ , γηα αγνξά Υξφλνπ Οκηιίαο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ή γηα
παξνρή ππεξεζηψλ.

2. Μπνξνχλ λα εμαξγπξσζνχλ ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξεο απφ 1 (κία) δσξνεπηηαγέο αλά
απφδεημε ιηαληθήο πψιεζεο/ηηκνιφγην, αξθεί ε αμία ηνπ/ησλ αγνξαδνκέλσλ εκπνξεπκάησλ
λα είλαη κεγαιχηεξεο ή ίζεο αμίαο απφ ην ζχλνιν ησλ δσξνεπηηαγψλ πνπ
εμαξγπξψλνληαη.
3. Η Γσξνεπηηαγή κπνξεί λα εμαξγπξσζεί κφλν ζε Καηάζηεκα ΟΣΔ κέρξη ηηο 31/8/2012.
Μεηά ηελ πάξνδν ηεο εκεξνκελίαο απηήο δελ είλαη δπλαηή ε εμαξγχξσζή ηεο ζε
νπνηνδήπνηε θαηάζηεκα.
4. Η Γσξνεπηηαγή δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα εμαξγπξσζεί κε κεηξεηά, αιιά κφλν
λα αληαιιαρζεί κε εκπνξεχκαηα ίζεο ή κεγαιχηεξεο αμίαο. Γηα αγνξέο εκπνξεπκάησλ
αμίαο κηθξφηεξεο ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ Γσξνεπηηαγψλ δελ ζα γίλεηαη νπνηαδήπνηε
επηζηξνθή ρξεκάησλ.
5. Κάζε Γσξνεπηηαγή, γηα ιφγνπο αζθαιείαο θαη εμαζθάιηζεο ηεο κνλαδηθφηεηαο ηεο, θέξεη
ηα εμήο ζηνηρεία αζθαιείαο: α) ζην έκπξνζζελ κέξνο απηήο εηδηθή ηαηλία αζθαιείαο, β)
ζην έκπξνζζελ κέξνο απηήο αφξαην κειάλη. ε πεξίπησζε πνπ ηα σο άλσ ζηνηρεία
αζθαιείαο είλαη θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν αιινησκέλα, έηζη ψζηε λα κελ είλαη βεβαία ε
γλεζηφηεηα ηεο Γσξνεπηηαγήο, ην θαηάζηεκα έρεη θάζε δηθαίσκα λα αξλεζεί ηελ
αληαιιαγή ηεο κε εκπφξεπκα.
6. Μεηά ηελ παξάδνζε ηεο Γσξνεπηηαγήο, ε COSMOTE δελ θέξεη θακία επζχλε γηα ηελ
ηπρφλ απψιεηα, θινπή ή θαηαζηξνθή ηεο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη δελ ππνρξενχηαη ζε
αληηθαηάζηαζή ηεο.
7. Καηά ηελ εμαξγχξσζε ηεο Γσξνεπηηαγήο δελ ζα γίλεηαη έιεγρνο ηαπηνπξνζσπίαο ηνπ
θνκηζηή ηεο.
8. Δάλ ε αμία ηνπ εκπνξεχκαηνο είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ αμία ηεο Γσξνεπηηαγήο, ζα πξέπεη
ε δηαθνξά λα εμνθιείηαη απφ ηνλ θνκηζηή κε νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο ηξφπνπο πιεξσκήο
(κεηξεηά, θάξηεο θ.ιπ.) γίλνληαη γεληθφηεξα δεθηνί ζηα θαηαζηήκαηα OTE.
Γωποεπιηαγέρ Καηαζηημάηων ΓΔΡΜΑΝΟ:
1. «Οη «Γσξνεπηηαγέο» ΓΔΡΜΑΝΟ αληαιιάζζνληαη κε εκπνξεχκαηα ίζεο αμίαο,
απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηα θαηαζηήκαηα ηνπ δηθηχνπ ΓΔΡΜΑΝΟ ζηελ Διιεληθή
Δπηθξάηεηα.
2. Σν θαηάζηεκα πξνζθφκηζεο ηεο «Γσξνεπηηαγήο» κπνξεί λα είλαη είηε απηφ απφ φπνπ
αγνξάζζεθε ε «Γσξνεπηηαγή», είηε νπνηνδήπνηε άιιν ηνπ δηθηχνπ ΓΔΡΜΑΝΟ ζηελ
Διιεληθή Δπηθξάηεηα.
3. Η «Γσξνεπηηαγή» ΓΔΡΜΑΝΟ δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα εμαξγπξσζεί κε
κεηξεηά, αιιά κφλν λα αληαιιαρζεί κε εκπνξεχκαηα ίζεο αμίαο.
4. Κάζε «Γσξνεπηηαγή», γηα ιφγνπο αζθαιείαο θαη εμαζθάιηζεο ηεο κνλαδηθφηεηαο ηεο,
θέξεη ηα εμήο ζηνηρεία αζθαιείαο: α) ζην έκπξνζζελ κέξνο απηήο εηδηθή ηαηλία αζθαιείαο,
β) ζην έκπξνζζελ κέξνο απηήο γξακκνθψδηθα αζθαιείαο (barcode). ε πεξίπησζε πνπ ηα
σο άλσ ζηνηρεία αζθαιείαο είλαη θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν αιινησκέλα, έηζη ψζηε λα κελ
είλαη βεβαία ε γλεζηφηεηα ηεο «Γσξνεπηηαγήο», ην θαηάζηεκα έρεη θάζε δηθαίσκα λα
αξλεζεί ηελ αληαιιαγή ηεο κε εκπφξεπκα.
5. Η «Γσξνεπηηαγή» πξέπεη λα θπιάζζεηαη φπσο ηα κεηξεηά ρξήκαηα, θαζψο ζε πεξίπησζε
απψιεηαο ή θινπήο ε «Γσξνεπηηαγή» δελ αληηθαζίζηαηαη, νχηε αθπξψλεηαη. Η εηαηξία δελ
επζχλεηαη ζε πεξίπησζε απψιεηαο ή θινπήο «Γσξνεπηηαγήο».
6. Σα θαηαζηήκαηα ΓΔΡΜΑΝΟ αληαιιάζζνπλ ηελ πξνζθνκηζζεζφκελε «Γσξνεπηηαγή»
παξαδίδνληαο εκπνξεχκαηα ίζεο αμίαο ζηνλ θνκηζηή ρσξίο λα δηελεξγνχλ έιεγρν
ηαπηνπξνζσπίαο θαη δελ θέξνπλ επζχλε γη’ απηφ.
7. Σν θνξνινγηθφ ζηνηρείν πνπ ζα ζπλνδεχεη ην αγνξαδφκελν εκπφξεπκα κε ην νπνίν
αληαιιάζζεηαη ε «Γσξνεπηηαγή», ζα αλαθέξεη κεδεληθή πιεξσηέα αμία εθφζνλ ε αμία
ηνπ εκπνξεχκαηνο ζα είλαη ίζε κε ηελ αμία ηεο «Γσξνεπηηαγήο», ή ηε δηαθνξά εθφζνλ ε
αμία ηνπ εκπνξεχκαηνο ζα είλαη κεγαιχηεξε. Η δηαθνξά απηή εμνθιείηαη απφ ηνλ θνκηζηή
ηεο «Γσξνεπηηαγήο» (πειάηε)

Δάλ ε αμία ηνπ εκπνξεχκαηνο είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ αμία ηεο «Γσξνεπηηαγήο», ζα
πξέπεη ε δηαθνξά λα εμνθιείηαη απφ ηνλ θνκηζηή κε νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο ηξφπνπο
πιεξσκήο (κεηξεηά, θάξηεο θ.ιπ.) γίλνληαη γεληθφηεξα δεθηνί ζηα θαηαζηήκαηα
ΓΔΡΜΑΝΟ, δηθαηψκαηνο πνπ απνξξέεη απφ ηε «Γσξνεπηηαγή», δειαδή ηεο αληαιιαγήο
κε εκπνξεχκαηα ίζεο αμίαο ζην δίθηπν θαηαζηεκάησλ ΓΔΡΜΑΝΟ, κπνξεί λα γίλεη ρξήζε
ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 31/12/2012.

Παπάπηημα Β
ΓΗΛΩΗ ΑΠΟΓΟΥΗ ΓΩΡΟΤ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΟ ΠΑΚΔΣΟ COSMOTE.
1. ηνηρεία Πξνζψπνπ πνπ Γεζκεχεηαη απφ ηελ παξνχζα Γήισζε
Δπψλπκν:_______________________________
Όλνκα: ________________________________
Αξηζκφο Σαπηφηεηαο : ____________________
Ηκεξνκελία Γελλήζεσο:___________________
Γηεχζπλζε: _____________________________
Σειέθσλν : _____________________________
2. Σν πξφζσπν ηνπ νπνίνπ ηα ζηνηρεία αλαγξάθνληαη αλσηέξσ ζα θαιείηαη ζηε ζπλέρεηα
«Γσξενδφρνο».Ο Γσξενδφρνο ζπκκεηείρε ζην πξνσζεηηθφ πξφγξακκα κε γεληθφ ηίηιν:
«ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΟ ΠΑΚΔΣΟ COSMOTE» (εθεμήο ην «Πξφγξακκα») πνπ δηνξγάλσζε ε
αλψλπκε εηαηξία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ.» (εθεμήο ε
«COSMOTE»), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο (Λ. Κεθηζίαο αξ. 44), ζε ζπλεξγαζία κε ηελ
αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΜΑΙΝΣ ΣΡΑΠ ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΠΔ», πνπ
εδξεχεη ζηελ Αζήλα Λεσθ. Πεληέιεο 72, TK 152 34, (εθεμήο «MINDTRAP» ή
«Γιαθημιζηική»), βάζεη ησλ Αλαιπηηθψλ Όξσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη αλαδείρζεθε ληθεηήο.
3. Ο Γσξενδφρνο δειψλεη φηη έιαβε πιήξε γλψζε ηνπ ζπλφινπ ησλ Αλαιπηηθψλ Όξσλ ηνπ
Πξνγξάκκαηνο, ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ζην ζχλνιφ ηνπο.
4. Ο Γσξενδφρνο δειψλεη φηη απνδέρεηαη ην δψξν ηνπ, ην νπνίν ζεκεηψλεηαη ζηε ζπλέρεηα
(εθεμήο ην «Γώπο»)
ημειώζηε
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΩΡΟΤ
με √
ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ 50€ Καηαζηεκάησλ COSMOTE & COSMOTE corner
ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ 50€ Καηαζηεκάησλ ΟΣΔ
ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ 50€ Καηαζηεκάησλ ΓΔΡΜΑΝΟ
5. 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 θαη ηεο ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ, ησλ ζηειερψλ,
ππαιιήισλ θαη βνεζψλ εθπιεξψζεψο ηεο αλαθνξηθά κε ηε δηελέξγεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο,
ηελ εθαξκνγή ησλ φξσλ, ηελ παξάδνζε ηνπ Γψξνπ ή νπνηαδήπνηε άιιε αηηία ζρεηίδεηαη
άκεζα ή έκκεζα κε ην Πξφγξακκα.
6. Ο Γσξενδφρνο δελ έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη νπνηνδήπνηε ρξεκαηηθφ αληάιιαγκα.
7. Ο Γσξενδφρνο δειψλεη θαη απνδέρεηαη φηη ε COSMOTE νπδεκία επζχλε θέξεη ζρεηηθά κε ηελ
πνηφηεηα, θαηαιιειφηεηα θαη/ή ηε ρξήζε ησλ Γψξσλ θαη απνδέρεηαη φηη ε επζχλε ηεο
COSMOTE πεξηνξίδεηαη ζηε δηάζεζε ησλ Γψξσλ πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ. Γηα ηελ θαιή
ιεηηνπξγία ή /θαη νπνηνδήπνηε ειάηησκα ησλ Γψξσλ πξνθχςεη, θαζψο θαη γηα ηπρφλ

αληηθαηάζηαζή ηνπο ιφγσ πξαγκαηηθψλ ή λνκηθψλ ειαηησκάησλ ν Γσξενδφρνο αλαγλσξίδεη
θαη απνδέρεηαη φηη επζχλεηαη απνθιεηζηηθά ε αληίζηνηρε θαηαζθεπάζηξηα ή πξνκεζεχηξηα
εηαηξεία ηνπ Γψξνπ.
8. O Γσξενδφρνο ζπλαηλεί ζηελ παξνπζίαζή ηνπ ζε ζρεηηθφ δηαθεκηζηηθφ πξφγξακκα, ή ζηε
ρξήζε ηνπ νλφκαηφο ηνπ ή/θαη θσηνγξαθίαο ηνπ γηα ιφγνπο δηαθεκηζηηθήο πξνβνιήο απφ ηελ
COSMOTE, ρσξίο ηελ θαηαβνιή νπνηαζδήπνηε ακνηβήο ή απνδεκηψζεσο. Άξλεζε ηνπ
Γσξενδφρνπ 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 λα αξλεζεί ηελ ρνξήγεζε ηνπ ζρεηηθνχ Γψξνπ.
9. Ο Γσξενδφρνο δειψλεη φηη ηα αλαγξαθφκελα ζηελ παξνχζα ζηνηρεία ηνπ είλαη πιήξε, αθξηβή
θαη επίθαηξα θαη δηαβεβαηψλεη ηελ COSMOTE θαη ηελ ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ φηη νχηε ν ίδηνο νχηε ν/ε
ζχδπγφο ηνπ νχηε θαη νπνηνζδήπνηε ζπγγελήο ηνπ έσο θαη πξψηνπ βαζκνχ είλαη ππάιιεινο
ησλ εηαηξεηψλ «COSMOTE Κηλεηέο Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ.» ή ηεο «Γηαθεκηζηηθήο».
Ο Γσξενδφρνο
____________________________ (νλνκαηεπψλπκν πιήξεο)

____________________________ (ππνγξαθή)

