ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
«Έκτακτη Προσυορά»
1.H αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ
ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη
Αηηηθήο, Λ. Κεθηζίαο 44, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία
ΓΔΡΜΑΝΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΖ
ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ (εθεμήο «ΓΔΡΜΑΝΟ») πνπ εδξεχεη ζηνλ
Άγην ηέθαλν Αηηηθήο (23ν ρι. Δ.Ο. Αζελψλ – Λακίαο) θαη ηελ εηεξφξξπζκε
εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΜΑΝΑΦΑ Υ. & ΗΑ Δ.Δ. ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΖ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ», πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα Αιέθνπ Παλαγνχιε 40 & Κπδίθνπ 34, Ν.
Ησλία, TK 142 31 (εθεμήο «HEADLINE» ή «δηαθεκηζηηθή εηαηξεία»), δηνξγαλψλεη
πξνσζεηηθή ελέξγεηα κε δηαδηθαζίεο άκεζεο λίθεο (instant win) (εθ’ εμήο
«Πξνσζεηηθή Δλέξγεηα»), ζην πιαίζην πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο ησλ πξντφλησλ θαη
ησλ ππεξεζηψλ ηεο, γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ζχκθσλα κε ηνπο
αθφινπζνπο φξνπο ζπκκεηνρήο, πνπ φινη ζπλνκνινγνχληαη νπζηψδεηο, νη νπνίνη είλαη
θαηαηεζεηκέλνη ζηε πκβνιαηνγξάθν Αζελψλ Διέλε Καξθαλνπνχινπ (εθεμήο ε
«πκβνιαηνγξάθνο») θαη δεκνζηεχνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο COSMOTE
(www.cosmote.gr) θαη ηεο ΓΔΡΜΑΝΟ www.germanos.gr (εθ εμήο ηα «Site»),
θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα www.ektaktiprosfora.gr. Κάζε ζπκκεηέρσλ ή ηξίηνο
δηθαηνχηαη λα ιακβάλεη κε έμνδά ηνπ αθξηβέο αληίγξαθν ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο, απφ
ηελ παξαπάλσ πκβνιαηνγξάθν αιιά θαη λα πξνκεζεχεηαη ην ζρεηηθφ έληππν ησλ
φξσλ απφ ηα αλαθεξφκελα ζην Παξάξηεκα Γ ησλ παξφλησλ φξσλ θαηαζηήκαηα
COSMOTE θαη ΓΔΡΜΑΝΟ, θαζψο θαη λα ελεκεξψλεηαη πεξαηηέξσ ζρεηηθά κε ηελ
πξνσζεηηθή ελέξγεηα θαηφπηλ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο κε ηελ HEADLINE ζην
ηειέθσλν 210-2711128, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο απφ Γεπηέξα έσο θαη Παξαζθεπή
θαη απφ ηηο 10:00π.κ. έσο ηηο 17:00 κ.κ. θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 17/05/2012
έσο θαη ηηο 30/06/2012.

Ζ COSMOTE επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηψκαηφο ηεο λα ηξνπνπνηεί ηνπο παξφληεο
φξνπο ή θαη λα παξαηείλεη ηε δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο. H ηπρφλ
παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο ή ε κεηαβνιή ησλ παξφλησλ
φξσλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε θαηάζεζε ζηε πκβνιαηνγξάθν θαη θαηφπηλ
πξνεγνχκελεο αλαθνίλσζεο ζηα Site θαη ζα είλαη δεζκεπηηθή γηα θάζε ζπκκεηέρνληα.
Ζ COSMOTE δελ αλαιακβάλεη νπνηαδήπνηε επζχλε αλαθνξηθά κε νπνηαδήπνηε
ηέηνηα κεηαβνιή.
2. Ζ δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο “Έθηαθηε πξνζθνξά” κε δηαδηθαζία
άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 17/05/2012 έσο θαη ηηο 09/06/2012.
3. Ζ Πξνσζεηηθή Δλέξγεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηα αλαθεξφκελα ζην Παξάξηεκα
Γ ησλ παξφλησλ φξσλ θαηαζηήκαηα COSMOTE & ΓΔΡΜΑΝΟ (εθ’ εμήο
«θαηαζηήκαηα» ή «θαηάζηεκα» ζηνλ εληθφ) παλειιαδηθά θαηά ηελ έλαξμε ηνπ
σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ κέρξη ην πέξαο ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο
ησλ θαηαζηεκάησλ.

4. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ Πξνσζεηηθή Δλέξγεηα έρνπλ θαη’ αξρήλ φινη φζνη
δηακέλνπλ λφκηκα θαη κφληκα ζηελ Διιάδα, έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο
ειηθίαο ηνπο θαη είλαη ηθαλνί γηα θάζε δηθαηνπξαμία.
5. Δμαηξνχληαη νη εξγαδφκελνη ζηηο εηαηξείεο COSMOTE, ΓΔΡΜΑΝΟ ,
HEADLINE θαζψο θαη ζηηο εηαηξίεο πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ηελ ηειεπηαία γηα ηε
δηελέξγεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο, φινη νη ηδηνθηήηεο θαη εξγαδφκελνη ζε
θαηαζηήκαηα COSMOTE ή/θαη COSMOTE Corner θαη ζηα θαηαζηήκαηα
ΓΔΡΜΑΝΟ, ηα νπνία είλαη franchise, αιιά θαη νη ζχδπγνη, θαζψο θαη νη ζπγγελείο α
΄ θαη β ΄ βαζκνχ, φισλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ.

6. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ – ΑΚΤΡΩΗ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ:
Οπνηαδήπνηε ζπκκεηνρή κπνξεί λα αθπξσζεί γηα ηνπο εμήο ιφγνπο:
(α) ιφγσ θσιχκαηνο ηνπ ζπκκεηέρνληνο βάζεη ησλ φξσλ 4 θαη 5 παξαπάλσ,
(β) ιφγσ κε εληνπηζκνχ είηε θάπνηνπ ηπρεξνχ ηεο instant win ελέξγεηαο, είηε θάπνηνπ
ληθεηή ηεο on line instant win ελέξγεηαο είηε θάπνηνπ ληθεηή ηεο online θιήξσζεο
θαζηζηψληαο έηζη αδχλαηε ηελ ελεκέξσζή ηνπο ή ιφγσ επίδεημεο εθ κέξνπο ηνπο
ακέιεηαο, αδηαθνξίαο ή αδξάλεηαο σο πξνο ηελ θαηνρχξσζε θαη παξαιαβή ηνπ δψξνπ
ηνπο,
(γ) ιφγσ κε ζπκκφξθσζεο θαη απνδνρήο απφ νπνηνδήπνηε ζπκκεηέρνληα ησλ
παξφλησλ φξσλ, νη νπνίνη ζεσξνχληαη φινη νπζηψδεηο,
(δ) ιφγσ κε ζπκπιήξσζεο & ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο θφξκαο θαηνρχξσζεο κεγάισλ
δψξσλ (Παξάξηεκα Α) ή ηεο θφξκαο απνδνρήο δψξνπ (Παξάξηεκα Β).
ηελ πεξίπησζε πνπ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν απνθιεηζηεί ε ζπκκεηνρή θάπνηνπ
ηπρεξνχ/ληθεηή ζηελ Πξνσζεηηθή Δλέξγεηα ράλεη απηφο, απηνκάησο θαη νξηζηηθά, ην
δηθαίσκα ηνπ, λα ηνπ απνδνζεί ην δψξν θαη νη εηαηξίεο COSMOTE, ΓΔΡΜΑΝΟ
θαη HEADLINE απαιιάζζνληαη απφ θάζε ζρεηηθή επζχλε θαη δηθαηνχληαη λα
πξνβνχλ είηε ζηελ αθχξσζε ησλ κε απνδνζέλησλ δψξσλ, είηε ζηελ δηάζεζε ηνπο κε
νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία ή θαη ειεχζεξα, θαηά ηελ απφιπηε δηαθξηηηθή ηνπο επρέξεηα.
7. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
7.1 ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΗΝ INSTANT WIN ΔΝΔΡΓΔΙΑ:
Καηά ην δηάζηεκα 17/05/2012 έσο θαη ηηο 09/06/2012 πξνσζεηηθέο νκάδεο πνπ ζα
βξίζθνληαη θνληά ζηα θαηαζηήκαηα ζα κνηξάδνπλ ελεκεξσηηθά 4πηπρα έληππα,
θαζέλα εθ ησλ νπνίσλ ζα θέξεη έλα κνλαδηθφ barcode. Σν θνηλφ θαιείηαη λα
επηζθεθζεί ηα θαηαζηήκαηα κε ην έληππν απηφ, λα ην ζθαλάξεη θαη λα δεη απεπζείαο
πνην απφ ηα πην θάησ αλαθεξφκελα δψξα έρεη θεξδίζεη. ε πεξίπησζε ηπρφλ
ειαηησκάησλ/παξαπνηήζεσλ ηνπ πην πάλσ εληχπνπ, ην έληππν δελ ζα γίλεηαη δεθηφ
θαη νη COSMOTE, ΓΔΡΜΑΝΟ θαη HEADLINE δελ έρνπλ επζχλε έλαληη ησλ
ζπκκεηερφλησλ.

ΓΩΡΑ INSTANT WIN ΔΝΔΡΓΔΙΑ: Σα πξνζθεξφκελα κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο
άκεζεο λίθεο (instant win) δψξα είλαη ηα εμήο:
3 ληθεηέο ζα θεξδίζνπλ απφ έλα ηεηξαήκεξν ηαμίδη 4 αηφκσλ ζηε Μχθνλν ή ζηε
θηάζν ή ζηε αληνξίλε
20 Βαιίηζεο Σαμηδίνπ
20 Φσηνγξαθηθέο Μεραλέο
20 παζηά πνδήιαηα
2000 USB 4GB
2000 USB 8GB
20 θηλεηά ηειέθσλα Samsung GALAXY SIII
2000 Mouse Pad
2000 Απηνθφιιεηα ηνίρνπ
10.000 Γσξνεπηηαγέο SAMSUNG αμίαο 50€/έθαζηε γηα ηνπιάρηζηνλ ηζφπνζεο
αγνξέο
121.150 Γσξνεπηηαγέο αμίαο 10€/έθαζηε γηα αγνξέο 50€ θαη άλσ
80.767 Γσξνεπηηαγέο αμίαο 20€/έθαζηε γηα αγνξέο 100€ θαη άλσ
Οη δσξνεπηηαγέο Samsung 50€ κπνξνχλ λα εμαξγπξσζνχλ κφλν ζηηο παξαθάησ
πεξηπηψζεηο:
- Μφλν γηα αγνξά Smart phones Samsung
- Με λέα ζχλδεζε ή θνξεηφηεηα ζε πξνγξάκκαηα COSMOTE
θάλνληαο ρξήζε επηδφηεζεο ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ θαη
επηιέγνληαο ζπζθεπή Smart phone
- Γηα κεηαηξνπή θαξηνθηλεηνχ COSMOTE ζε
πξνγξάκκαηα
ζπκβνιαίνπ
COSMOTE
θάλνληαο
ρξήζε
επηδφηεζεο
ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ θαη επηιέγνληαο ζπζθεπή Smart
phone Samsung Mε αλαλέσζε ζχλδεζεο θαη επηινγή Smart phone
Samsung
Πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζεί ν εθάζηνηε ζπκκεηέρσλ ζηελ Πξνσζεηηθή Δλέξγεηα γηα
ηηο Samsung Smart phone ζπζθεπέο κπνξεί λα επηζθεπζεί ην site: www.cosmote.gr ή
ην www.germanos.gr
7.2 ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΗΝ ON LINE INSTANT WIN
ΔΝΔΡΓΔΙΑ:
Καηά ην παξαπάλσ ρξνληθφ δηάζηεκα (17/05/2012 - 09/06/2012) κε αγνξά αμίαο 25€
θαη άλσ ή λέα ζχλδεζε COSMOTE (εμαηξνχληαη νη αλαλεψζεηο) ή ΟΣΔ (αθνξά
ζχλδεζε OTE DOUBLE PLAY ή OTE BUSINESS DOUBLE PLAY ή OTE TV,
ελψ εμαηξνχληαη νη ζπλδέζεηο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο ή αιιάδνληαο ην θαξηνθηλεηφ
COSMOTE ζε ζχλδεζε ζπκβνιαίνπ COSMOTE
θάζε ελδηαθεξφκελνο, ζα
δηθαηνχηαη λα παξαιάβεη απφ ηνλ ππάιιειν ηνπ θαηαζηήκαηνο, ην εηδηθά
ζρεδηαζκέλν γηα ηε δηεμαγσγή ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο έληππν, ζηελ επηθάλεηα
ηνπ νπνίνπ ζα ππάξρεη θαιπκκέλνο κνλαδηθφο θσδηθφο (ΖΜ: ηη είλαη ε πηθακλζε
πεξθνξέ; Θεσξείηε φηη ην μέξεη ν θαηαλαισηήο απηφ;) ε νπνία ζα απνθαιχπηεη έλα
κνλαδηθφ θσδηθφ, µε ηελ επηθχιαμε ηεο εμάληιεζεο ησλ δηαζέζηµσλ απνζεκάησλ
ζην θαηάζηεκα

Ο θάηνρφο ηνπ εληχπνπ θαιείηαη λα θαηαρσξήζεη ην ζπγθεθξηκέλν θσδηθφ ζην
microsite ηνπ πξνγξάκκαηνο www.dwrastinporta.gr πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζεί ζηε
ζηηγκή εάλ έρεη θεξδίζεη έλα απφ ηα κεγάια δψξα. Δάλ θάπνηνο δελ έρεη πξφζβαζε
ζην internet, ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαρσξήζεη ηνλ θσδηθφ ηνπ ζην θαηάζηεκα
ΓΔΡΜΑΝΟ ή COSMOTE απ΄ φπνπ παξέιαβε ην εηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα ηε
δηεμαγσγή ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο
έληππν, ζηελ επηθάλεηα ηεο νπνίαο ζα
ππάξρεη πεξθνξέ επηθάλεηα κε πίθκαλζε ε νπνία απνθαιχπηεη ηνλ ελ ιφγσ κνλαδηθφ
θσδηθφ.
Αθνχ νη ελδηαθεξφκελνη πιεθηξνινγήζνπλ ηνλ θσδηθφ ηνπο ζην αληίζηνηρν πεδίν
ελεκεξψλνληαη γηα ηελ εγθπξφηεηα ηνπ θσδηθνχ ηνπο.
ε πεξίπησζε πνπ ν θσδηθφο δελ ζεσξείηαη έγθπξνο ην ζχζηεκα ζα ηνπο ελεκεξψλεη
αλαθνξηθά κε ην είδνο ζθάικαηνο (ειιηπήο αξηζκφο ςεθίσλ, ήδε ρξεζηκνπνηεκέλνο
θσδηθφο, κε έγθπξνο θσδηθφο). Αθνινχζσο ην ζχζηεκα ηνπο απαληάεη εάλ έρνπλ
θεξδίζεη έλα απφ ηα δψξα θαη πνην. ηε ζπλέρεηα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ
θεξδίζεη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ εηδηθφ εξσηεκαηνιφγην πνπ ζα ηνπο
εκθαλίδεηαη ζην ζχζηεκα κε ηα ζηνηρεία ηνπο (νλνκαηεπψλπκν, ηειέθσλν
επηθνηλσλίαο θαη πιήξε δηεχζπλζε θαηνηθίαο νδφ, αξηζκφ, Σ/Κ, πφιε, λφκν) θαη λα
θάλνπλ θιηθ ζε θνπκπί πνπ ζα έρεη νξηζηεί ζην microsite κε ηελ έλδεημε
«ΤΠΟΒΟΛΖ» πξνθεηκέλνπ λα θαηαρσξήζνπλ ηα ζηνηρεία ηνπο . Ακέζσο κεηά ηελ
δηεμαγσγή ηεο ελέξγεηαο θαη ηελ παξάδνζε ησλ δψξσλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηνπο
παξφληεο Αλαιπηηθνχο Όξνπο, ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ζα θαηαζηξέθνληαη.
Σν ζχζηεκα ζα ελεκεξψλεη γηα ην ηειέθσλν επηθνηλσλίαο ηεο Headline ζην νπνίν ζα
κπνξνχλ λα ιάβνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ παξαιαβή ηνπ δψξνπ
ηνπο. Οη ληθεηέο επηθνηλσλνχλ κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία ζην ηειέθσλν επηθνηλσλίαο
ηεο HEADLINE.
ηελ πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ είλαη έλαο απφ ηνπο ηπρεξνχο εκθαλίδεηαη κήλπκα
«πγραξεηήξηα θέξδηζεο...» κε αλαθνξά ζην δψξν πνπ θεξδίδεη.
ηελ πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ δελ έρεη θεξδίζεη εκθαλίδεηαη κήλπκα
«Δπραξηζηνχκε πνιχ γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο, ειπίδνπκε κε ηελ επφκελε αγνξά ζαο λα
ζηαζείηε πην ηπρεξφο».
Γηα ηελ απφδνζε ηνπ Γψξνπ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ν πκκεηέρσλ λα κελ έρεη
ππνβάιιεη αίηεκα αθχξσζεο ηεο αίηεζήο ηνπ ή ηεο ζχλδεζήο ηνπ ή ε αίηεζή ηνπ λα
κελ απνξξηθζεί απφ ηνλ ΟΣΔ ή ηελ COSMOTE γηα ιφγνπο πνπ νθείινληαη ζε
ππαηηηφηεηά ηνπ.
Ζ ζπκκεηνρή ζηελ Πξνσζεηηθή Δλέξγεηα πξνυπνζέηεη πξφζβαζε ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ ζην δηαδίθηπν κε δηθά ηνπο ηερληθά κέζα. Οη εηαηξείεο COSMΟΣΔ
θαη ΓΔΡΜΑΝΟ δελ αλαιακβάλνπλ θακία ππνρξέσζε αλαθνξηθά κε ηελ
εμαζθάιηζε, ηελ ππνβνήζεζε ηεο πξφζβαζεο ζε ρψξνπο δηαδηθηχνπ ή ηελ παξνρή
δηεπθνιχλζεσλ ζε θάζε ελδηαθεξφκελν. Ζ πξφζβαζε ζην δηθηπαθφ ηφπν ηεο
Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο επηηξέπεηαη κφλν ππφ ηνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ νηθείνπ
δηαθνκηζηή (server) θαη ηηο ηερληθέο θαη ινηπέο πξνυπνζέζεηο θαη πξνδηαγξαθέο ηεο
Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο θαη ε COSMOTE δελ επζχλεηαη γηα νηαδήπνηε επηβάξπλζε
ησλ ζπκκεηερφλησλ εθ ησλ άλσ αηηηψλ. Οη ζπκκεηέρνληεο ξεηά απνδέρνληαη φηη
έρνπλ απνδερζεί ηνπο φξνπο ηεο ηζηνζειίδαο θαη ηνπο φξνπο ηεο Πξνσζεηηθήο
Δλέξγεηαο θαη ζπλαθφινπζα παξαηηνχληαη απφ θάζε ζρεηηθή αμίσζε ηνπο έλαληη ηεο
COSMOTE θαη ηνπ ΓΔΡΜΑΝΟΤ. Πεξαηηέξσ, ε COSMOTE θαη ν ΓΔΡΜΑΝΟ δελ
επζχλνληαη γηα νπνηαδήπνηε ηπρφλ βιάβε πξνθχςεη ζηελ ηζηνζειίδα κε απνηέιεζκα

ηελ πξνζσξηλή ή κφληκε δηαθνπή ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο ή ηπρφλ αθχξσζεο
θάπνησλ ζπκκεηνρψλ ιφγσ κε θαηαρψξεζεο ησλ ζηνηρείσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ
εηδηθή θφξκα.
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ on line instant win ελέξγεηα δελ είλαη απαξαίηεηε ε αγνξά
πξντφληνο. Όπνηνο πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 4 κπνξεί λα πξνκεζεπηεί
εηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο έληππν απφ ηα γξαθεία ηεο
HEADLINE (Αιέθνπ Παλαγνχιε 40 & Κπδίθνπ 34 ), θαη λα δηαπηζηψζεη θαηά ηελ
ίδηα σο άλσ δηαδηθαζία ηη θέξδηζε. Ο θάζε ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα δεηήζεη ην
έληππν, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηελ δηαδηθαζία ηεο on line instant win
ελέξγεηαο, κφλν κία θνξά.
ΓΩΡΑ ON LINE INSTANT WIN ΔΝΔΡΓΔΙΑ
Σα Γψξα ηεο on line instant win ελέξγεηαο είλαη ηα εμήο:








18 prepaid card αμίαο 2.000€/έθαζηε
20 prepaid card αμίαο 500€/έθαζηε
100 prepaid card αμίαο 100€/έθαζηε
400 prepaid card αμίαο 50€/έθαζηε
100 δσξνεπηηαγέο Γεξκαλφο αμίαο 50€/έθαζηε
400 δσξνεπηηαγέο Γεξκαλφο αμίαο 25€/έθαζηε
200 USB 16 GB

ΓΩΡΑ ON LINE ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΚΣΑΚΣΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Οη πξνπιεξσκέλεο θάξηεο ηεο ηξάπεδαο Κχπξνπ (prepaid cards), oη νπνίεο
απνλέκνληαη ζηελ on line instant win ελέξγεηα εθδίδνληαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ
Σξάπεδα Κχπξνπ (εθεμήο «Σξάπεδα»). Οη πξνπιεξσκέλεο θάξηεο δελ είλαη
πηζησηηθέο θάξηεο, σο εθ ηνχηνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα αγνξψλ κε δφζεηο
(άηνθεο/έληνθεο). Οη πξνπιεξσκέλεο θάξηεο δηέπνληαη απφ ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο
πνπ ζέηεη ε Σξάπεδα, ηδίσο αλαθνξηθά κε ζηνηρεία ηαπηνπνίεζεο ησλ ηπρεξψλ ζηα
πιαίζηα ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Σξαπεδηθψλ θαη Πηζησηηθψλ Θεκάησλ
(ΔΣΠΘ) 281/5/17.3.2009 ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο (ΦΔΚ Β’ 650/9.4.2009), πνπ
ζηνρεχνπλ ζηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο κε
ζθνπφ ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε
ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, αιιά θαη ηελ πξνζηαζία ησλ έλλνκσλ
ζπκθεξφλησλ θάζε ζπλαιιαζζνκέλνπ, θαζψο θαη ηε δηαζθάιηζε ησλ νηθνλνκηθψλ
ζπλαιιαγψλ ηνπ. Οη ηπρεξνί ησλ πξνπιεξσκέλσλ θαξηψλ νθείινπλ λα
ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο φξνπο απηνχο θαη ηδίσο λα παξάζρνπλ ζηελ Σξάπεδα ηα
απαηηνχκελα ζηνηρεία ηαπηνπνίεζήο ηνπο καδί κε ηελ αίηεζε ελεξγνπνίεζεο ησλ
πξνπιεξσκέλσλ θαξηψλ.
8. Σα δψξα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο επηιέρζεθαλ απφ ηελ COSMOTE θαη ηε
ΓΔΡΜΑΝΟ βάζεη ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ζπλνδεχνληαη απφ ηελ
εγγχεζε ηνπ θαηαζθεπαζηή, εάλ θαη εθφζνλ ππάξρεη, θαη νπδεκία επζχλε θέξνπλ

ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα, θαηαιιειφηεηα θαη/ή ηε ρξήζε απηψλ. Ζ COSMOTE, ε
ΓΔΡΜΑΝΟ θαη ε HEADLINE πεξηνξίδνπλ ηελ επζχλε ηνπο ζηε δηάζεζε ησλ
δψξσλ πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ απνθιεηζηηθά κέζσ ηεο θαησηέξσ αλαθεξφκελεο
δηαδηθαζίαο απνζηνιήο ησλ δψξσλ ζηνπο ληθεηέο.
9. Οη εηαηξείεο COSMOTΔ, ΓΔΡΜΑΝΟ, HEADLINE δελ επζχλνληαη απέλαληη
ζηνπο ηπρεξνχο ή ηξίηνπο γηα βιάβεο ή νπνηνδήπνηε ηπρφλ πξφβιεκα απφ ηε
ιεηηνπξγία ή ηελ ηήξεζε ησλ δψξσλ, νχηε ππνρξενχληαη ζε αληηθαηάζηαζε /
επηζθεπή ηνπο ή άιιε απνθαηάζηαζε δεκίαο πξνεξρφκελε απφ απηά. Δπίζεο δελ
επζχλνληαη απέλαληη ζηνπο ληθεηέο γηα νπνηνδήπνηε ηπρφλ πξφβιεκα ζρεηηθφ κε ηελ
απφθηεζε ησλ Prepaid Cards απφ ηελ Σξάπεδα Κχπξνπ ή κε ηελ ρξήζε απηψλ. Ηδίσο
δελ θέξνπλ νπνηαδήπνηε επζχλε γηα ηνπο φξνπο – πξνυπνζέζεηο πνπ πηζαλφλ δηέπνπλ
ηελ απφθηεζε ησλ θαξηψλ απηψλ, είηε απφ ην Νφκν απεπζείαο, είηε απφ ηελ Σξάπεδα
Κχπξνπ.
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΩΝ ΜΔΓΑΛΩΝ ΓΩΡΩΝ
(INSTANT WIN ΔΝΔΡΓΔΙΑ / ON LINE INSTANT WIN ΔΝΔΡΓΔΙΑ/
ΚΛΗΡΩΗ)
A. ΜΔΓΑΛΑ ΓΩΡΑ ΣΗ INSTANT WIN ΔΝΔΡΓΔΙΑ
 Έλα Σεηξαήκεξν Σαμίδη ζηε Μχθνλν γηα 4 άηνκα
 Έλα Σεηξαήκεξν Σαμίδη ζηε θηάζν γηα 4 άηνκα
 Έλα Σεηξαήκεξν Σαμίδη ζηε αληνξίλε γηα 4 άηνκα
 20 Samsung Galaxy SIII
 20 παζηά πνδήιαηα
B. ΜΔΓΑΛΑ ΓΩΡΑ ΣΗ ON LINE INSTANT WIN ΔΝΔΡΓΔΙΑ (κεηά απφ
αγνξά 25€ θαη άλσ ή λέα ζχλδεζε COSMOTE ε ΟΣΔ DOUBLE PLAY OTE
ή BUSINESS DOUBLE PLAY ή ΟΣΔ TV ή αιιάδνληαο ην θαξηνθηλεηφ ζε
ζπκβφιαην )
 18 prepaid card αμίαο 2.000€/έθαζηε
 20 prepaid card αμίαο 500€/έθαζηε
 100 prepaid card αμίαο 100€/έθαζηε
 400 prepaid card αμίαο 50€/έθαζηε
 100 δσξνεπηηαγέο Γεξκαλφο αμίαο 50€/έθαζηε
 400 δσξνεπηηαγέο Γεξκαλφο αμίαο 25€/έθαζηε
 200 USB 16 GB

Ο ηπρεξφο ζπκπιεξψλεη ηελ θφξκα θαηνρχξσζεο κεγάισλ δψξσλ πνπ αληηζηνηρεί
ζηελ θαηεγνξία δψξσλ πνπ θέξδηζε ζην θαηάζηεκα. Ζ ζπκπιεξσκέλε θφξκα
απνζηέιιεηαη καδί κε ην έληππν πνπ θέξεη ην barcode ηνπ ηπρεξνχ κέζσ fax, ζηε
δηαθεκηζηηθή εηαηξία. Σν θαηάζηεκα απνδίδεη ζηνλ ληθεηή ζπκπιεξσκέλν ην κέξνο
ηεο θφξκαο απνδνρήο κεγάισλ δψξσλ κε ηίηιν «Απνδεηθηηθφ δψξνπ ηπρεξνχ».
Ο ληθεηήο κεηά απφ επηθνηλσλία ηνπ κε ηε δηαθεκηζηηθή εηαηξία ζα ελεκεξσζεί γηα
φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο παξαιαβήο ηνπ κεγάινπ δψξνπ πνπ θέξδηζε.

Όζνη ληθεηέο δηακέλνπλ ζε Αζήλα θαη Θεζ/λίθε παξαιακβάλνπλ ηα δψξα ηνπο απφ
ηα αληίζηνηρα γξαθεία ηεο Headline, θαζεκεξηλά 10.00-17.00.
Headline Αζήλαο : Αιέθνπ Παλαγνχιε 40 & Κπδίθνπ 34, Σει: 210 2711128,
2791115, Fax:211 8506220
πλεξγαδφκελν γξαθείν Θεζ/λίθεο : Promoaction, Εαραξία Παπαλησλίνπ 10,
Θεζ/λίθε. Σει.2310 50039 Φαμ : 2310 500582
Σα δψξα ζα παξαιακβάλνληαη εκέξεο θαη ψξεο ιεηηνπξγίαο ηεο HEADLINE &
PROMOACTION, νη νπνηεο ζα επηθνηλσλνχληαη ζηνπο ληθεηέο θαηφπηλ ηειεθσληθήο
επηθνηλσλίαο. Σα δψξα παξαιακβάλνληαη κφλν θαηφπηλ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο κε
ηηο εηαηξείεο HEADLINE & PROMOACTION.
Γηα ηελ παξαιαβή ησλ κεγάισλ δψξσλ απαηηνχληαη: α) ε πξνζθφκηζε: (α.1) ηεο
αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή άιινπ λνκηκνπνηεηηθνχ εγγξάθνπ ηαπηνπξνζσπίαο (α.2)
ηνπ πξσηφηππνπ εληχπνπ κε ην κνλαδηθφ barcode θαη (α.3) ηνπ πην πάλσ
απνδεηθηηθνχ δψξνπ ληθεηή θαη β) ε ππνγξαθή ηεο θφξκαο απνδνρήο δψξνπ.
Γηα ηνπο ληθεηέο πνπ βξίζθνληαη ζε φιε ηελ ππφινηπε Διιάδα, ε HEADLINE, ζα
αλαιάβεη ηελ απνζηνιή ησλ δψξσλ ηνπο (θαη φισλ ησλ ζπλνδεπηηθψλ εγγξάθσλ) κε
κεηαθνξηθή επηινγή ηεο επηινγήο ηεο ρσξίο θακία επηβάξπλζε ηνπ ληθεηή. Πξηλ ηελ
παξάδνζε ζα γίλεηαη ν απαξαίηεηνο έιεγρνο ηαπηνπξνζσπίαο απφ ηνλ ππάιιειν ηεο
κεηαθνξηθήο εηαηξείαο θαη ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ζ’ απηφλ ην
απνδεηθηηθφ δψξνπ θαη ππνγεγξακκέλε ηελ θφξκα απνδνρήο ηνπ δψξνπ.
Οη ηπρεξνί ησλ πξνπιεξσκέλσλ θαξηψλ (400ηκρ αμίαο 50€, 100ηκρ αμίαο 100€,
20ηκρ αμίαο 500€ θαη 18 ηκρ αμίαο 2.000€) ελεκεξψλνληαη θαηφπηλ επηθνηλσλίαο ηνπο
κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία απφ ηελ HEADLINE γηα ηελ παξαιαβή ηνπο. Ζ
HEADLINE απνζηέιιεη ζηνλ ηπρεξφ ηε θφξκα θαηνρχξσζεο πξνπιεξσκέλεο
θάξηαο πνπ αληηζηνηρεί ζην δψξν πνπ θέξδηζε. Ζ ζπκπιεξσζείζα απφ ηνλ ηπρεξφ
θφξκα θαηνρχξσζεο ζα απνζηέιιεηαη απφ ην εθάζηνηε θαηάζηεκα COSMOTE ή
ΓΔΡΜΑΝΟ ζηε HEADLINE καδί κε ηελ θσηνηππία ηεο ηαπηφηεηαο ή άιινπ
λνκηκνπνηεηηθνχ εγγξάθνπ ηαπηνπξνζσπίαο ηνπ ηπρεξνχ. Αθνχ εθδνζνχλ νη θάξηεο
απφ ηελ Σξάπεδα νη ληθεηέο ζα ελεκεξψλνληαη απφ ηελ δηαθεκηζηηθή εηαηξεία
πξνθεηκέλνπ λα παξαιάβνπλ ηα δψξα ηνπο, θαηφπηλ ζρεηηθήο ζπλελλφεζεο, ζηα θαηά
ηφπνπο γξαθεία ηεο Headline ή ηαρπδξνκηθψο κε ρξέσζε ηεο HEADLINE ή ζε εηδηθή
ηειεηή πνπ πηζαλφλ λα δηνξγαλσζεί θαη γηα ηελ νπνία ζα έρνπλ ελεκεξσζεί εγθαίξσο
απφ ηελ δηαθεκηζηηθή εηαηξεία. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ παξαιαβή ησλ
πξνπιεξσκέλσλ θαξηψλ είλαη α) ε επίδεημε: (α.1) ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή
άιινπ λνκηκνπνηεηηθνχ εγγξάθνπ ηαπηνπξνζσπίαο ηνπ ηπρεξνχ (α.2) ηνπ εληχπνπ κε
ην κνλαδηθφ barcode θαη (β) ε ππνγξαθή ηεο θφξκαο απνδνρήο δψξνπ.
Οη πξνπιεξσκέλεο θάξηεο ζα είλαη ελεξγνπνηεκέλεο. Απφ ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο θάζε
θάξηαο ζα αθαηξεζνχλ νη λφκηκεο θξαηήζεηο. Οη θάξηεο δηαζέηνπλ pin γηα λα κπνξνχλ
νη ηπρεξνί λα πξνρσξήζνπλ θαη ζε αλάιεςε κεηξεηψλ, ην νπνίν ζα παξαδνζεί θαη
απηφ ζηνπο ληθεηέο απφ ηε δηαθεκηζηηθή .
H COSMOTE , ΓΔΡΜΑΝΟ θαη ε HEADLINE δελ θέξνπλ θακία επζχλε γηα ηπρφλ
θαζπζηέξεζε ζηελ κεηαθνξά ησλ ρξεκάησλ ζηελ πξνπιεξσκέλε θάξηα, ή γηα ηπρφλ
καηαίσζή ηεο γηα ιφγνπο πνπ νθείινληαη ζε αλσηέξα βία (π.ρ. πηψρεπζε/ιχζε θαη

εθθαζάξηζε ηεο ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδαο ή άιιν παξφκνην) ή κε ζπκκφξθσζε ηνπ
ληθεηή κε ηνπο φξνπο ηεο Σξάπεδαο. Πεξαηηέξσ, ε COSMOTE, ΓΔΡΜΑΝΟ θαη
HEADLINE νπδεκία επζχλε θέξνπλ γηα ηπρφλ ηζρχνληα ή κέιινληα λα ηζρχζνπλ
ηεθκήξηα γηα ηνλ δηθαηνχρν εθ ηεο θαηνρήο ηεο πξνπιεξσκέλεο θάξηαο. ε
πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο δελ επηζπκεί -θαηά έγγξαθε δήισζή ηνπ- ή δελ κπνξεί
λα δηεθδηθήζεη ην δψξν ηνπ γηα ιφγνπο πνπ έρνπλ αλαθεξζεί πξνεγνπκέλσο, ζα
ράλεη ην δηθαίσκα πξνο απηφ. ε πεξίπησζε αηηήκαηνο θνξεηφηεηαο θαη αθχξσζήο
ηνπ, ε ζπκκεηνρή ζεσξείηαη άθπξε θαη ην δψξν επηζηξέθεηαη απφ ηνλ ηέσο δηθαηνχρν.
H COSMOTE, ΓΔΡΜΑΝΟ θαη ε HEADLINE νπδεκία επζχλε θέξνπλ, ελδεηθηηθψο
θαη φρη απνθιεηζηηθψο, γηα ηελ ρξήζε ηεο πξνπιεξσκέλεο θάξηαο
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ρξήζεο απφ κε δηθαηνχρν ιφγσ θινπήο/απψιεηαο),
γηα ηελ απψιεηα ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηεο θάξηαο απφ ηνλ δηθαηνχρν ιφγσ κε
ζπκκφξθσζεο κε ηνπο φξνπο θαη θαλνληζκνχο ηεο Σξάπεδαο θ.ιπ.
10. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ παξαιαβή ησλ δψξσλ είλαη ε ζπκπιήξσζε ηεο
ζρεηηθήο θφξκαο θαηνρχξσζεο απηψλ ή/θαη ηεο θφξκαο απνδνρήο δψξνπ. Οη
ηπρεξνί/ληθεηέο θέξνπλ απνθιεηζηηθά ηελ επζχλε γηα ηελ πιήξε θαη νξζή
ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ ηνπο ζηα σο άλσ εηδηθά έληππα
θαηνρχξσζεο/απνδνρήο δψξνπ.
11. ηηο πεξηπηψζεηο κε εχξεζεο ηνπ ηπρεξνχ/ληθεηή ή άξλεζεο απηνχ λα παξαιάβεη
ην δψξν ηνπ, φζνλ αθνξά ζηελ θαηνρχξσζε θαη παξαιαβή ηνπ δψξνπ ράλεη απηφο,
απηνκάησο θαη νξηζηηθά κεηά ηελ 9/06/2012 (γηα ηνπο ηπρεξνχο ηεο instant win) θαη
κέρξη ηηο 15/07/2012 (γηα ηνπο ηπρεξνχο ηεο on line instant win ελέξγεηαο) ην
δηθαίσκα ηνπ λα ηνπ απνδνζεί ην δψξν. Μεηά ηελ εκεξνκελία απηή ν
ηπρεξφο/ληθεηήο ράλεη απηνκάησο θαη νξηζηηθά, ην δηθαίσκά ηνπ, λα ηνπ απνδνζεί ην
δψξν θαη νη εηαηξίεο COSMOTE, ΓΔΡΜΑΝΟ θαη HEADLINE απαιιάζζνληαη απφ
θάζε ζρεηηθή επζχλε θαη δηθαηνχληαη λα πξνβνχλ είηε ζηελ αθχξσζε ησλ κε
απνδνζέλησλ δψξσλ, είηε ζηελ δηάζεζε ηνπο κε νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία ή θαη
ειεχζεξα, θαηά ηελ απφιπηε δηαθξηηηθή ηνπο επρέξεηα.
12. Ζ απνδνρή ησλ δψξσλ θαη ε παξνρή ησλ ζηνηρείσλ ηνπο απφ ηνπο
ηπρεξνχο/ληθεηέο δηα ηεο δήισζεο απνδνρήο δψξνπ πνπ ζα ζπκπιεξψλνπλ θαη
ππνγξάθνπλ ζπλεπάγεηαη φηη ζπλαηλνχλ θαη εθρσξνχλ ηα αλαγθαία δηθαηψκαηα,
αηειψο, πξνο ηελ COSMOTE πξνθεηκέλνπ λα ηα δεκνζηεχζεη ράξηλ δηαθάλεηαο ησλ
δηαδηθαζηψλ θαη γηα δηαθεκηζηηθνχο ζθνπνχο φπσο π.ρ. λα αλαθνηλψζεη θαηάινγν
ησλ ληθεηψλ/ ηπρεξψλ, θαζψο θαη θσηνγξαθίεο ηνπο/νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ ζηα
κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, θηικ θαη βίληεν κε ηνπο ληθεηέο/ηπρεξνχο θαη
νπνηνδήπνηε άιιν εηδεζενγξαθηθφ ζηνηρείν ζρεηηθά κε ηελ απνλνκή ησλ δψξσλ ηνπ
δηαγσληζκνχ θιπ.
14. Σα δψξα είλαη πξνζσπηθά, δελ κεηαβηβάδνληαη θαη δελ αληαιιάζζνληαη κε
ρξήκαηα ή κε άιια δψξα.
15. 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.

16. Αξκφδην γηα ηηο θξαηήζεηο ηαμηδίσλ ζηε Μχθνλν, ζηε θηάζνπ θαη ζηε αληνξίλε
θαη γηα ηελ παξνρή ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ είλαη ην ηαμηδησηηθφ γξαθείν Heronia
Travel S.A, δηεχζπλζε Φσθίσλνο 8 & Δξκνχ 34, Αζήλα, ηει. Δπηθνηλσλίαο 210 3747136 .
Οη εηαηξίεο COSMOTE, ΓΔΡΜΑΝΟ θαη HEADLINE, δελ είλαη αξκφδηεο γηα ηελ
παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα δψξα ηαμηδίσλ θαζψο θαη γηα ηε δηεθπεξαίσζε
θξαηήζεσλ
17. Οη ληθεηέο ηαμηδεχνπλ απνθιεηζηηθά κε δηθή ηνπο επζχλε θαη επζχλε ηνπ
ηαμηδησηηθνχ γξαθείνπ θαη ε επζχλε ηεο COSMOTE θαη ΓΔΡΜΑΝΟ πεξηνξίδεηαη
ζηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζην δψξν πνπ παξέρνπλ
ηα ηαμίδηα αλά πξννξηζκφ πεξηιακβάλνληαη:
ΜΤΚΟΝΟ: Ξελνδνρείν Aphrodite Beach 4* / Καιαθάηεο.2 δίθιηλα classic δσκάηηα
Με πιατλή ζέα ζάιαζζα γηα 3 δηαλπθηεξεχζεηο κε πξσηλφ.4 αεξνπνξηθά εηζηηήξηα
νηθνλνκηθήο ζέζεο Αζήλα-Μχθνλνο-Αζήλα. Σηκή θαη γηα ηα 2 άηνκα: 2.696€
ΚΗΑΘΟ: Ξελνδνρείν Atrium 4* / Πιαηαληάο.2 δίθιηλα classic δσκάηηα Με πιαΪλή
ζέα ζάιαζζα γηα 3 δηαλπθηεξεχζεηο κε πξσηλφ. 4 αθηνπιντθά εηζηηήξηα νηθνλνκηθήο
ζέζεο κε FLYING CAT (δελ παίξλεη απηνθίλεην) ΑΓ. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΚΗΑΘΟ-ΑΓ. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ. Θα πξέπεη λα πάλε κε απηνθίλεην κέρξη ηνλ Αγ.
Κσλζηαληίλν. Σηκή θαη γηα ηα 2 άηνκα: 1.976€
ΑΝΣΟΡΗΝΖ: Ξελνδνρείν Andromeda Villas 4* / Ζκεξνβίγιη (κε ζέα) .2 classic
δίθιηλα δσκάηηα κε πξσηλφ γηα 3 δηαλπθηεξεχζεηο. 4 αεξνπνξηθά εηζηηήξηα
νηθνλνκηθήο ζέζεο ΑΘΖΝΑ-ΑΝΣΟΡΗΝΖ-ΑΘΖΝΑ. Σηκή θαη γηα ηα 2 άηνκα:
2.850€
Κάζε ηαμίδη ζα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 30/09/2012
Δπηβάιιεηαη ε έγθαηξε ελεκέξσζε πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ ηαμηδηνχ, ηνπιάρηζηνλ 3
εβδνκάδεο πξηλ ηελ επηζπκεηή εκεξνκελία, ψζηε λα εμαζθαιηζηνχλ νη αεξνπνξηθέο ή
αθηνπιντθέο ζέζεηο ζηνλ νηθνλνκηθφ λαχιν ηνπ παθέηνπ θαη ε δηακνλή.
· Αλ δελ ππάξρεη δηαζεζηκφηεηα αεξνπνξηθψλ ή αθηνπιντθψλ ζέζεσλ ε αθηνπιντθψλ
θαη δσκαηίνπ ζηηο πξψηεο επηζπκεηέο εκεξνκελίεο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ ηαμηδηνχ,
ζα πξνηαζνχλ λέεο εκεξνκελίεο κε ηελ αληίζηνηρε δηαζεζηκφηεηα θαη πάληα θαηφπηλ
ζπκθσλίαο ηνπ ληθεηή.
18. Ζ COSMOTE, ΓΔΡΜΑΝΟ, HEADLINE δελ επζχλνληαη γηα νπνηαδήπνηε
ζσκαηηθή ή πάζεο θχζεσο βιάβε πξνθιεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηαμηδίσλ θαη
ρξήζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δψξσλ.
19. Ζ COSMOTE, ΓΔΡΜΑΝΟ, HΔΑDLINE δελ επζχλνληαη γηα νπνηαδήπνηε
κεραληθή ή πάζεο θχζεσο βιάβε πξνθιεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ κε
νπνηνδήπνηε κέζσ κεηαθνξάο.
20. Ζ COSMOTE θαη ε ΓΔΡΜΑΝΟ θαη ε HΔΑDLINE δελ επζχλνληαη γηα ηηο
παξαζρεζεζφκελεο ππεξεζίεο ζηνπο ληθεηέο ηαμηδίσλ

21. Ζ COSMOTE, ΓΔΡΜΑΝΟ, HΔΑDLINE νπδεκία επζχλε θέξνπλ ζηελ
πεξίπησζε πνπ δελ είλαη εθηθηή ε επηθνηλσλία κε ηνπο ληθεηέο ηεο on line θιήξσζεο
ζηελ πεξίπησζε δήισζεο ιαλζαζκέλσλ ζηνηρείσλ ή ζηνηρείσλ πνπ είλαη ειιηπή.
22. Ζ COSMOTE δηαηεξεί ην δηθαίσκα, λα ηξνπνπνηήζεη, ή παξαηείλεη ηε
δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο, λα αιιάμεη ηα πξνζθεξφκελα δψξα, θαζψο θαη
λα κεηαβάιιεη ηνπο φξνπο θαη ηηο εκεξνκελίεο ζπκκεηνρήο αλαθνηλψλνληαο ην
γεγνλφο ζηα Site. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε COSMOTE θαη ε HEADLINE νπδεκία
επζχλε θέξνπλ έλαληη ησλ ζπκκεηερφλησλ ή/θαη νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ. (ΖΜ: ε
πεξίπησζε καηαίσζεο ζα πξέπεη λα απνδεκησζνχλ φζνη έρνπλ θάλεη ζχλδεζε ή φηη
άιιν απαηηείηαη γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο)
23. Με ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ Πξνσζεηηθή Δλέξγεηα θάζε ζπκκεηέρσλ ζπλαηλεί
ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα φπσο ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνληαη θαηά ηελ
ζπκπιήξσζε ηεο θφξκαο θαηνρχξσζεο δψξνπ θαη ηεο θφξκαο απνδνρήο δψξνπ
ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηελ COSMOTE απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηνλ ζθνπφ ηεο
δηελέξγεηαο ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο . Ακέζσο κεηά ηελ δηεμαγσγή ηεο
Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο θαη ηελ παξάδνζε ησλ δψξσλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηνπο
παξφληεο Αλαιπηηθνχο Όξνπο, ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ζα θαηαζηξέθνληαη. ε
νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή ν θάζε ζπκκεηέρσλ 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 ηελ COSMOTE ζην ηει.
800-11-40000.
Ζ ζπκκεηνρή ζηε Πξνσζεηηθή Δλέξγεηα πξνυπνζέηεη αλεπηθχιαθηε απνδνρή ηνπ
ζπλφινπ ησλ εδψ πξνβιεπφκελσλ φξσλ, ησλ νπνίσλ νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ιάβεη
γλψζε.
Οη παξφληεο φξνη δηέπνληαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην θαη νηαδήπνηε ηπρφλ δηαθνξά
ζρεηηθά κε ην δηαγσληζκφ ζα επηιχεηαη απφ ηα θαζ' χιε αξκφδηα δηθαζηήξηα ησλ
Αζελψλ.

