
ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

«ΜΑΝΣΙΝΑΚΗΓΔ ΚΑΙ ΚΔΡΓΙΑΚΗΓΔ» 

 

1] Η αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ 

ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο ε «COSMOTE» ή 

«Γηνξγαλψηξηα»), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο (Λ. Κεθηζίαο 44) θαη ε 

αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία ΓΔΡΜΑΝΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ 

ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΤ 

ΤΛΙΚΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (εθεμήο 

«ΓΔΡΜΑΝΟ» ή «Γηνξγαλψηξηα») πνπ εδξεχεη ζηνλ Άγην ηέθαλν Αηηηθήο (23ν 

ρι. Δ.Ο. Αζελψλ – Λακίαο) ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αλψλπκε  εηαηξεία κε ηελ 

επσλπκία «PROXIMITY ZZ ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ», πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα Ακβξ. 

Φξαληδή 16, TK 117 45, (εθεμήο «PROXIMITY» ή «Γηαθεκηζηηθή»), σο εηαηξεία 

παξνρήο ππεξεζηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο, δηνξγαλψλνπλ πξνσζεηηθή ελέξγεηα 

κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (εθεμήο «Δλέξγεηα instant win») θαη κε δηαγσληζηηθή 

δηαδηθαζία (εθεμήο «Γηαγσληζκφο καληηλάδαο») κε ηίηιν « Μαληηλάθεδεο θαη 

Κεξδηζάθεδεο » (εθ’ εμήο «ην Πξφγξακκα»), ζην  πιαίζην  πξνψζεζεο θαη 

πξνβνιήο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπο. 

 

2] Οη φξνη ζπκκεηνρήο έρνπλ θαηαηεζεί ζηε πκβνιαηνγξάθν Αζελψλ, Διέλε 

Καξθαλνπνχινπ (εθεμήο ε «πκβνιαηνγξάθνο») θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο ζα είλαη αλεξηεκέλνη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο COSMOTE 

(www.cosmote.gr) θαη ηεο ΓΔΡΜΑΝΟ www. germanos.gr (εθ εμήο ηα «Sites»). 

Οπνηνζδήπνηε 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 07/07/2012 έσο θαη ηηο 31/08/2012. Η COSMOTE θαη ε ΓΔΡΜΑΝΟ 

http://www.cosmote.gr/


Φχιιν 1,5 

δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζνπλ ηνπο παξφληεο Αλαιπηηθνχο Όξνπο 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο, εθφζνλ απηφ θξηζεί απαξαίηεην. Κάζε ηέηνηα ηξνπνπνίεζε 

ζα θαηαηίζεηαη ζηε πκβνιαηνγξάθν, ζηελ νπνία έρνπλ θαηαηεζεί θαη νη 

παξφληεο Αλαιπηηθνί Όξνη, ζα απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ησλ παξφλησλ 

Αλαιπηηθψλ Όξσλ θαη ζα ηζρχεη απφ ηε δεκνζίεπζε ησλ ηξνπνπνηεκέλσλ φξσλ 

ζηελ ζειίδα ησλ sites. Η COSMOTE θαη ε ΓΔΡΜΑΝΟ δελ αλαιακβάλνπλ 

νπνηαδήπνηε επζχλε αλαθνξηθά κε νπνηαδήπνηε ηέηνηα κεηαβνιή. 

 

3]  ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην 

πξφγξακκα έρνπλ  φινη φζνη δηακέλνπλ λφκηκα θαη κφληκα ζηελ Διιάδα, έρνπλ 

ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη είλαη ηθαλνί γηα θάζε 

δηθαηνπξαμία.  

 

4] Δμαηξνχληαη νη εξγαδφκελνη ζηηο εηαηξείεο COSMOTE, ΓΔΡΜΑΝΟ θαη 

PROXIMITY, θαζψο θαη ζηηο εηαηξίεο πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ηελ ηειεπηαία γηα ηε 

δηελέξγεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο, 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. 

 

5] ΓΙΑΡΚΔΙΑ: Η δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο νξίδεηαη απφ 10/07/2012 έσο θαη 

31/07/2012 (εθεμήο ε «Γηάξθεηα»). 

 

6] ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΤΜΜΔΣΔΥΟΤΝ  ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Σν Πξφγξακκα 

ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηα αλαθεξφκελα ζην Παξάξηεκα Γ ησλ παξφλησλ φξσλ 

θαηαζηήκαηα COSMOTE θαη ΓΔΡΜΑΝΟ ζηνπο λνκνχο ηεο Κξήηεο (Υαλίσλ, 

Ηξαθιείνπ ,  Ρεζχκλνπ θαη  Λαζηζίνπ), θαηά ηελ έλαξμε ηνπ σξαξίνπ 

ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ κέρξη ην πέξαο ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ 

θαηαζηεκάησλ (εθεμήο ηα «Καηαζηήκαηα»).  

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ : Σφζν γηα  ηελ Δλέξγεηα instant win  φζν θαη γηα 

ην Γηαγσληζκφ καληηλάδαο δελ απαηηείηαη αγνξά πξντφληνο, είηε ζπζθεπήο είηε   



Φχιιν 2 

παθέηνπ ζχλδεζεο. Κάζε ζπκκεηέρσλ κπνξεί λα ζθαλάξεη έλα κφλν απφ ηα 

δηαλεκφκελα 4πηπρα έληππα κε κεηαβιεηφ barcode ζηα θαηαζηήκαηα πνπ 

αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Γ ησλ παξφλησλ φξσλ, ελψ κπνξεί λα ιάβεη 

κέξνο  φζεο θνξέο ζέιεη ζηνλ Γηαγσληζκφ καληηλάδαο, κπνξεί φκσο λα θεξδίζεη 

κηα θνξά κφλν.  

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΗΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑ INSTANT WIN : Γηα λα 

ζπκκεηέρεη (εθεμήο ν «πκκεηέρσλ») ζηελ Δλέξγεηα  instant win ζα πξέπεη θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο, λα ιάβεη ην  ελεκεξσηηθφ 4πηπρν έληππν κε 

κεηαβιεηφ barcode, πνπ κνηξάδεηαη απφ πξνσζεηηθέο νκάδεο ζε ζεκεία θνληά 

ζηα θαηαζηήκαηα, θαη ζηε ζπλέρεηα λα επηζθεθζεί έλα απφ ηα Καηαζηήκαηα θαη 

λα ζθαλάξεη ην έληππν ψζηε λα δηαπηζηψζεη άκεζα πνην απφ ηα δψξα ηνπ 

άξζξνπ 8Α έρεη θεξδίζεη. ε πεξίπησζε ηπρφλ ειαηησκάησλ/παξαπνηήζεσλ ηνπ 

εηδηθνχ εληχπνπ νη COSMOTE, ΓΔΡΜΑΝΟ θαη PROXIMITY  δελ έρνπλ επζχλε 

έλαληη ησλ πκκεηερφλησλ.  

A) ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΜΑΝΣΙΝΑΓΑ: Γηα λα 

ζπκκεηέρεη θάπνηνο ζην  δηαγσληζκφ καληηλάδαο, ζα πξέπεη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο, λα γξάςεη κία καληηλάδα είηε ζην ελεκεξσηηθφ 

4πηπρν έληππν πνπ κνηξάδεηαη απφ πξνσζεηηθέο νκάδεο ζε ζεκεία θνληά 

ζηα θαηαζηήκαηα είηε ζην κνλφθπιιν πνπ βξίζθεηαη ζηα Καηαζηήκαηα. Η 

καληηλάδα ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ππνρξεσηηθά κία απφ ηηο ιέμεηο  

«COSMOTE» ή «ΓΔΡΜΑΝΟ». Ο πκκεηέρσλ ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη 

ηα ζηνηρεία ηνπ  (νλνκαηεπψλπκν, θηλεηφ,  e-mail) θαη λα  ξίμεη ην έληππν 

ζηελ εηδηθή θάιπε πνπ ππάξρεη εληφο ηνπ Καηαζηήκαηνο.   

7] Ο κάθε σμμεηέτων θέρει ηην αποκλειζηική εσθύνη για ηην πλήρη και ορθή 
ζσμπλήρωζη και σποβολή ηων ζηοιτείων ηοσ. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής 

ζσμπλήρωζη ηων ζηοιτείων ηοσ σμμεηέτονηα παρέτει δικαίωμα ζηην 

COSMOTE και ζηην ΓΕΡΜΑΝΟ να ηον αποκλείζει από ηο Πρόγραμμα. Η 
μανηινάδα δεν θα πρέπει να θίγει οποιαδήποηε δικαιώμαηα ηρίηων, να περιέτει 

σβριζηικό ή προζβληηικό περιετόμενο, και με ηην σποβολή ηης κάθε 
σμμεηέτων αναλαμβάνει ηην αποκλειζηική εσθύνη ένανηι πανηός ηρίηοσ για ηο 

περιετόμενό ηης.  

 

 

8] ΓΩΡΑ  



Φχιιν 2,5 

Α) ΓΩΡΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ Instant Win: Σα Γψξα  ηεο Δλέξγεηαο instant win είλαη 

ηα εμήο: α) 1 Δμαήκεξν ηαμίδη 2 αηφκσλ γηα Ακπνχ Νηάκπη, β) 10 θελέο 4 

αηφκσλ, γ) 5 θηλεηά ηειέθσλα Samsung Galaxy SIII, δ) 10 παζηά πνδήιαηα, 

ε) 200 Cooling bags, ζη) 30 επηηξαπέδηα Barbeque, δ) 20 πληεξεηέο θξαζηψλ, 

ε) 50 MP4 crypto, ζ) 543 Handsfree muveit, η) 20 Trolley bags, ηα) 300 Usb 

sticks 4 GB, ηβ) 500 Usb sticks 8 GB, ηγ) 316 Usb sticks 16  GB, ηδ) 5,000 

Γσξνεπηηαγέο Samsung 50€, ηε) 12,000 Γσξνεπηηαγέο αμίαο 10€ γηα αγνξέο 

50€ θαη άλσ, ηζη) 13,000 Γσξνεπηηαγέο αμίαο 20€ γηα αγνξέο 100€ θαη άλσ. Οη 

φξνη ησλ δσξνεπηηαγψλ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα  Γ ησλ παξφλησλ φξσλ. 

 

Β) ΓΩΡΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΑΝΣΙΝΑΓΑ: Γηα ηνπο ληθεηέο ηνπ δηαγσληζκνχ 

καληηλάδαο ηα δψξα είλαη ηα εμήο: 1νο Νηθεηήο - Prepaid Card απφ ηελ Σξάπεδα 

Κχπξνπ πνζνχ  3.000€, 2νο Νηθεηήο - Prepaid Card απφ ηελ Σξάπεδα Κχπξνπ 

πνζνχ 2.000€, 3νο Νηθεηήο - Prepaid Card απφ ηελ Σξάπεδα Κχπξνπ πνζνχ 

1.000€, 4νο έσο θαη 10νο Νηθεηήο - Prepaid Card απφ ηελ Σξάπεδα Κχπξνπ 

πνζνχ  500€.   

Οη πξνπιεξσκέλεο θάξηεο 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 θάηνρνη  ησλ 

πξνπιεξσκέλσλ θαξηψλ νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο φξνπο απηνχο 



Φχιιν 3 

θαη ηδίσο λα παξάζρνπλ ζηελ Σξάπεδα ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία ηαπηνπνίεζήο 

ηνπο καδί κε ηελ αίηεζε ελεξγνπνίεζεο ησλ πξνπιεξσκέλσλ θαξηψλ.  

Η COSMOTE θαη ε ΓΔΡΜΑΝΟ δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζνπλ ηα 

Γψξα θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ  απηψλ κε αληίζηνηρε ηξνπνπνίεζε θαη ηνπ αξηζκνχ 

ησλ ηειηθψλ ληθεηψλ. 

 

9] ΣΡΟΠΟ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΝΙΚΗΣΩΝ:  

Α) ΔΝΔΡΓΔΙΑ  Instant Win: Οη ζπκκεηέρνληεο ελεκεξψλνληαη άκεζα (κε ην 

ζθαλάξηζκα ηνπ barcode) ην δψξν πνπ έρνπλ θεξδίζεη.  

Β) ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΜΑΝΣΙΝΑΓΑ: ηηο 3/08/2012 ζα γίλεη θαηακέηξεζε ησλ 

πκκεηνρψλ θαη ζα επηιεγνχλ νη 100 επηθξαηέζηεξεο καληηλάδεο. Η  επηινγή 

ησλ 100 επηθξαηέζηεξσλ ζα γίλεη απφ επηηξνπή ζηελ νπνία ζα ζπκκεηέρεη έλα 

άηνκν απφ ηηο εηαηξείεο  COSMOTE,  ΓΔΡΜΑΝΟ θαη   PROXIMITY.  Η 

αμηνιφγεζε θαη ηειηθή θαηάηαμε θαηά αχμνληα αξηζκφ ησλ 10 θαιχηεξσλ 

καληηλάδσλ ζα ιάβεη ρψξα ζηηο 8/08/2012, ζε μελνδνρείν ηνπ Ηξαθιείνπ πνπ 

ζα αλαθνηλσζεί ζην θνηλφ απφ  επηηξνπή απνηεινχκελε απφ ηνπο: α)  Μαξία 

βέξθα (PROXIMITY), β) Ρήγα Αγγειηθή (MARKETING Γηθηχνπ Καηαζηεκάησλ 

COSMOTE – ΓΔΡΜΑΝΟ) , γ) Μαλδαιελάθε Βαζίιε (ΓΔΡΜΑΝΟ), δ) 

Αιεμαλδξάθε Μαλψιε (θαηαζηήκαηα ΓΔΡΜΑΝΟ) ε) Καξαληδά Παλαγηψηε 

(COSMOTE), ζη)  Υαηδεπεηξή Γεψξγην (COSMOTE corners) θαη δ)   Βηηψξν 

Γεψξγην. Απφ ηηο 10/08/2012 έσο θαη ηηο 10/09/2012 νη 10 (δέθα) 

επηθξαηέζηεξεο καληηλάδεο ζα αθνχγνληαη ζε ηνπηθνχο ξαδηνθσληθνχο 

ζηαζκνχο ηεο Κξήηεο, νη νπνίνη ζα αλαθνηλσζνχλ ζην θνηλφ, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζεο απνδνρήο ηνπ Γψξνπ απφ ηνπο ληθεηέο ζχκθσλα κε ηα 

αλαθεξφκελα ζην Παξάξηεκα Β ησλ παξφλησλ. Οη COSMOTE θαη ΓΔΡΜΑΝΟ 

δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα λα αλαθνηλψζνπλ ηα  νλφκαηα ησλ ληθεηψλ  ζηα Sites. 

Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ νη ληθεηέο δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ζσζηά ηα ζηνηρεία 

επηθνηλσλίαο ηνπο ή επίδεημεο εθ κέξνπο ηνπο ακέιεηαο, αδηαθνξίαο ή αδξάλεηαο 

ζα επηιεγνχλ θαη 10 (δέθα) αλαπιεξσκαηηθέο καληηλάδεο.  

10] ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΔ ΣΟΤ ΝΙΚΗΣΔ:  



Φχιιν 3,5 

Α) ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΝΙΚΗΣΩΝ ΔΝΔΡΓΙΔΑ  Instant Win: 

Οη ληθεηέο ησλ κεγάισλ δψξσλ ηεο Δλέξγεηαο  instant win, ηα νπνία είλαη 1 

Δμαήκεξν ηαμίδη 2 αηφκσλ γηα Ακπνχ Νηάκπη, 10 θελέο 4 αηφκσλ, 5 θηλεηά 

ηειέθσλα Samsung Galaxy SIII, 10 παζηά πνδήιαηα, 30 Barbeque, 20 

πληεξεηέο θξαζηψλ & 20 Trolley bags ζα ελεκεξσζνχλ απφ ηελ Proximity 

ηειεθσληθά. Σα ππφινηπα Γψξα παξαιακβάλνληαη απεπζείαο απφ ην 

θαηάζηεκα. 

Σα κεγάια δψξα ζα απνζηαινχλ ζηνπο ηπρεξνχο κε επζχλε ηεο PROXIMITY, 

ρσξίο ρξέσζε ησλ ηπρεξψλ. Γηα ηα δψξα απηά  ν ηπρεξφο ζα ζπκπιεξψλεη ηελ 

εηδηθή θφξκα  θαηνρχξσζεο δψξνπ  (Παξάξηεκα Α) ζην Καηάζηεκα θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζα ελεκεξσζεί γηα ηνλ ηξφπν  παξαιαβήο ηνπ κεγάινπ δψξνπ πνπ 

θέξδηζε απφ ηε δηαθεκηζηηθή εηαηξία.  

 

Β) ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΝΙΚΗΣΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΑΝΣΙΝΑΓΑ: Οη Prepaid Cards 

ζα απνζηαινχλ ζηνπο ληθεηέο ηνπ Γηαγσληζκνχ καληηλάδαο απφ ηε 

Γηαθεκηζηηθή.  

Οη ηπρεξνί ησλ πξνπιεξσκέλσλ θαξηψλ ελεκεξψλνληαη απφ ηελ Γηαθεκηζηηθή  

γηα ηελ παξαιαβή ηνπο, αθνχ ζπκπιεξψζνπλ πξψηα ηα ζηνηρεία ηνπο 

(Παξάξηεκα Β, Φφξκα Καηνρχξσζεο Μεγάινπ Γψξνπ) πνπ ζα ηνπο ζηαιεί απφ 

ηελ Proximity. Η θφξκα ζα πξέπεη λα επηζηξαθεί ππνγεγξακκέλε ζηε 

Γηαθεκηζηηθή  καδί κε ηελ θσηνηππία ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ληθεηή. Οη ληθεηέο  ζα 

παξαιάβνπλ ηα δψξα ηνπο θαηφπηλ ζρεηηθήο ζπλελλφεζεο ζηα θαηά ηφπνπο 

γξαθεία ηεο Proximity ή ηαρπδξνκηθψο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ 

παξαιαβή ησλ πξνπιεξσκέλσλ θαξηψλ είλαη ε επίδεημε (α) ηεο αζηπλνκηθήο 

ηαπηφηεηαο ηνπ ληθεηή  (β) θαη ηνπ εληχπνπ.  

Οη πξνπιεξσκέλεο θάξηεο ζα είλαη απελεξγνπνηεκέλεο θαη επψλπκεο. Οη 

θάξηεο ζα ελεξγνπνηεζνχλ κφλν φηαλ νη θάηνρνη ηνπο επηζηξέςνπλ ζηελ 

Σξάπεδα ππνγεγξακκέλν ην έληππν αίηεζεο πνπ ηηο ζπλνδεχεη, καδί κε 

αληίγξαθν ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο θαη ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ ηνπο. Απφ ην 

ζπλνιηθφ πνζφ ηεο θάζε θάξηαο ζα αθαηξεζνχλ νη λφκηκεο θξαηήζεηο. Οη θάξηεο 

δηαζέηνπλ pin γηα λα κπνξνχλ νη ληθεηέο  λα πξνρσξήζνπλ θαη ζε αλάιεςε 

κεηξεηψλ. 

Η έθδνζε ηεο πξνπιεξσκέλεο θάξηαο ζε φλνκα άιινπ πξνζψπνπ  δελ 

επηηξέπεηαη. Δπίζεο δελ επηηξέπεηαη, νχηε κπνξεί λα επηβαξχλεη ηηο 
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Γηνξγαλψηξηεο Δηαηξείεο θαη ηελ Proximity, ε νπνηαδήπνηε θαηαβνιή επηπιένλ 

πνζνχ απφ ηα πξφζσπα απηά γηα κεηαθνξά ησλ ρξεκάησλ ζε άιιε απφ ηελ 

ζπλεξγαδφκελε ηξάπεδα ή γηα δαπάλεο ή άιιεο ππεξεζίεο πέξα απφ φζεο 

πξνβιέπνληαη ζηνπο παξφληεο φξνπο.  

H COSMOTE, ε ΓΔΡΜΑΝΟ θαη ε Proximity 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, νη Γηνξγαλψηξηεο ή/θαη ε Proximity 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. Οη Γηνξγαλψηξηεο θαη ε Proximity 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. 

ηηο πεξηπηψζεηο κε εχξεζεο ηνπ ηπρεξνχ/ληθεηή ή άξλεζεο απηνχ λα 

παξαιάβεη ην δψξν ηνπ ή επίδεημεο εθ κέξνπο ηνπ ακέιεηαο, αδηαθνξίαο 

ή αδξάλεηαο, φζνλ αθνξά ζηελ θαηνρχξσζε θαη παξαιαβή ηνπ δψξνπ 

ράλεη απηφο, απηνκάησο θαη νξηζηηθά κεηά ηελ θαη 30/09/2012, ην 

δηθαίσκα ηνπ λα ηνπ απνδνζεί ην δψξν. Δηδηθά γηα ηνπο ληθεηέο ηνπ 

Γηαγσληζκνχ καληηλάδαο πνπ εθπίπηνπλ ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπο ζην 

δψξν κεηά ηελ 30/09/2012, ζηε ζέζε ηνπο ζα θαιείηαη ν πξψηνο ζηε 

ζεηξά αλαπιεξσκαηηθφο θαη νχησ θαζ’ εμήο κέρξη λα δηαλεκεζνχλ φια 

ηα δψξα.  Η θαηαιεθηηθή εκεξνκελία δηαλνκήο ησλ δψξσλ γηα ηνπο 

ληθεηέο ηνπ Γηαγσληζκνχ καληηλάδαο είλαη ε 15/10/2012. Δάλ κεηά ηελ 

εκεξνκελία απηή παξακέλνπλ αθφκα αδηάζεηα δψξα ιφγσ κε εχξεζεο 

ησλ αλαπιεξσκαηηθψλ ληθεηψλ θιπ. ράλεη θαη ν αλαπιεξσκαηηθφο, 

απηνκάησο θαη νξηζηηθά, ην δηθαίσκα ηνπ, λα ηνπ απνδνζεί ην δψξν θαη 

νη εηαηξίεο COSMOTE, ΓΔΡΜΑΝΟ  θαη PROXIMITY  απαιιάζζνληαη 

απφ θάζε ζρεηηθή επζχλε θαη δηθαηνχληαη λα πξνβνχλ είηε ζηελ 
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αθχξσζε ησλ κε απνδνζέλησλ δψξσλ, είηε ζηελ δηάζεζε ηνπο κε 

νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία ή θαη ειεχζεξα, θαηά ηελ απφιπηε δηαθξηηηθή 

ηνπο επρέξεηα. 

  

11] 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 απηνχο ζην ζχλνιφ ηνπο, νη νπνίνη 

ζεσξνχληαη φινη νπζηψδεηο. 

(β) ιφγσ θσιχκαηφο ηνπ βάζεη ησλ παξφλησλ Αλαιπηηθψλ Όξσλ. 

(γ) ζε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δελ θαηαζηεί δπλαηή ε 

επηθνηλσλία κε ηνλ ληθεηή εληφο ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ πξνζεζκηψλ 

πνπ ηάζζνληαη ζηνπο παξφληεο φξνπο. 

(δ) Υσξίο παξνπζίαζε ηεο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ θαηά ηελ 

παξαιαβή ηνπ Γψξνπ. 

(ε) Δάλ δελ ππνγξάςεη θαη δελ απνδερζεί ηελ δήισζε απνδνρήο 

δψξνπ. 

(ζη) Λφγσ πβξηζηηθνχ ή αζεβνχο ή άζεκλνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 

ππνςήθηαο καληηλάδαο ή αλ ππάξρεη έλδεημε φηη ε καληηλάδα 

πξνζβάιιεη δηθαηψκαηα ηξίησλ. 

Η COSMOTE θαη ε ΓΔΡΜΑΝΟ ζε πεξίπησζε πνπ ζην πξφζσπν 

θάπνηνπ απφ ηνπο ληθεηέο, ζπληξέρεη θάπνηα απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο 

πεξηπηψζεηο έρνπλ ην δηθαίσκα λα πξνβνχλ ζηελ αθχξσζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην, αθφκα θαη θαηά ην ζηάδην ηεο 

απφδνζεο ησλ δψξσλ. 

 

12] Μεηά ηελ εθπλνή ηεο δηάξθεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο  θάζε 

ππνρξέσζε ησλ COSMOTE, ΓΔΡΜΑΝΟ θαη PROXIMITY παχεη λα 

πθίζηαηαη, κε ππερνπζψλ νηαζδήπνηε ππνρξέσζεο ή επζχλεο έλαληη 

ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ληθεηψλ. 
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13] 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. 

14] Η COSMOTE θαη ΓΔΡΜΑΝΟ  δελ θέξνπλ θακία επζχλε πνηληθή ή 

αζηηθή γηα νπνηαδήπνηε ζσκαηηθή ή άιιε βιάβε ήζειε πξνθιεζεί 

ζηνπο ληθεηέο ζρεηηδφκελε άκεζα ή έκκεζα κε ηα Γψξα, ή ηελ ρξήζε 

ησλ Γψξσλ ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία.  Οη αλσηέξσ εηαηξείεο δελ 

θέξνπλ επζχλε γηα ηπρφλ ειαηηψκαηα ζηα Γψξα. Γηα νπνηνδήπνηε 

ειάηησκα ησλ Γψξσλ νη ληθεηέο κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη κφλν ζηελ 

θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ή ηνλ αληηπξφζσπφ ηεο ζηελ Διιάδα. Μεηά 

ηελ εθπλνή ηεο Γηάξθεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ηεο δηαλνκήο ησλ 

Γψξσλ θαηά ηα πξναλαθεξφκελα, θάζε ππνρξέσζε ηεο COSMΟΣΔ, 

ηεο ΓΔΡΜΑΝΟ θαη ηεο Γηαθεκηζηηθήο παχεη λα πθίζηαηαη. Η 

COSMΟΣΔ, ε ΓΔΡΜΑΝΟ θαη ε Γηαθεκηζηηθή δελ ζα ππέρνπλ νχηε ζα 

αλαιάβνπλ νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε έλαληη ησλ πκκεηερφλησλ.  

15] Οη πκκεηέρνληεο δελ έρνπλ νχηε απνθηνχλ θαλέλα απνιχησο 

δηθαίσκα πάλσ ζηα ζήκαηα, νλφκαηα, ελδείμεηο εκβιήκαηα θαη ινηπά 

δηαθξηηηθά ησλ COSMOTE, ΓΔΡΜΑΝΟ θαη PROXIMITY. 

16] Οη πκκεηέρνληεο ζην Πξφγξακκα  παξέρνπλ ηε ζπγθαηάζεζε ηνπο 

θαη εμνπζηνδφηεζε ζηε COSMOTE θαη ζηελ ΓΔΡΜΑΝΟ 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. Έηζη, ε 

COSMOTE θαη ε ΓΔΡΜANΟ  επηθπιάζζνπλ  γηα ηνλ εαπηφ ηνπο ην 

δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 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 
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πξνο ηνχην ζπλαίλεζε θαη εθρψξεζε ησλ αλαγθαίσλ πλεπκαηηθψλ 

δηθαησκάησλ αηειψο.  

17] Αλαθνξηθά κε ην δψξν : Σαμίδη 2 αηφκσλ γηα Ακπνχ Νηάκπη 

δηεπθξηλίδνπκε πσο απηφ πεξηιακβάλεη: 

 

1. Αεξνπνξηθφ εηζηηήξην απφ ηελ Αζήλα γηα ην Abu Dhabi ζε νηθνλνκηθή 

ζέζε κε πηήζεηο ηεο Etihad 

2. Φφξνη αεξνδξνκίσλ 

3. Πέληε (05) δηαλπθηεξεχζεηο ζε μελνδνρείν 5* ζε standard δίθιηλν 

δσκάηην 

4. Πξσηλφ θαζεκεξηλά ζην μελνδνρείν 

5. Μεηαθνξά απφ θαη πξνο ην αεξνδξφκην/μελνδνρείν 

 

Η ηηκή ηνπ παθέηνπ έρεη ππνινγηζζεί κε νηθνλνκηθφ αεξνπνξηθφ λαχιν 

ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ζέζεσλ γηα θάζε αλαρψξεζε.  

·       Δπηβάιιεηαη ε έγθαηξε ελεκέξσζε πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ ηαμηδηνχ 

απφ ηνλ ληθεηή, ψζηε λα εμαζθαιηζηνχλ νη αεξνπνξηθέο ζέζεηο ζηνλ 

νηθνλνκηθφ λαχιν ηνπ παθέηνπ θαη ε δηακνλή. 

·       Αλ δελ ππάξρεη δηαζεζηκφηεηα αεξνπνξηθψλ ζέζεσλ θαη 

δσκαηίνπ ζηηο πξψηεο επηζπκεηέο εκεξνκελίεο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ 

ηαμηδηνχ, ζα πξνηαζνχλ λέεο εκεξνκελίεο κε ηελ αληίζηνηρε 

δηαζεζηκφηεηα θαη πάληα θαηφπηλ ζπκθσλίαο ηνπ ηαμηδηψηε. 

Οη αθφινπζνη εηδηθνί φξνη ηζρχνπλ αλαθνξηθά κε ηνπο ληθεηέο.  

Γηεπθξηλίδεηαη: 

 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. 

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. Γεδνκέλνπ φηη ην δψξν παξέρεηαη απφ ηξίηεο ζπλεξγαδφκελεο κε ηελ 

COSMOTE εηαηξείεο, ε ζπκκεηνρή ησλ ληθεηψλ πξνυπνζέηεη ηελ εθ κέξνπο 

ηνπο ξεηή θαη έγγξαθε απνδνρή ησλ εηδηθφηεξσλ φξσλ πνπ ζέηνπλ νη ηξίηνη 

απηνί (ηδίσο πξάθηνξεο, ηαμηδησηηθέο ή αθηνπιντθέο εηαηξίεο εηαηξίεο θαη ινηπά 

εκπιεθφκελα πξφζσπα), ε COSMOTE, ε ΓΔΡΜΑΝΟ θαη ε Γηαθεκηζηηθή  

θακία πεξαηηέξσ επζχλε δελ θέξνπλ. Καηά ζπλέπεηα, νη ζπκκεηέρνληεο 
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ππνρξενχληαη λα παξάζρνπλ εγγξάθσο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί, έγγξαθε 

επηβεβαίσζε ησλ φξσλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηα πξφζσπα απηά θαη αθνξνχλ 

ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην ηαμίδη. 

Η ρξήζε ηνπ δψξνπ κπνξεί λα γίλεη κέρξη ηηο 30/11/12. Σν δψξν ζπλίζηαηαη ζε 

έλα ηαμίδη εληφο Διιάδαο κεη’ επηζηξνθήο πνπ ζα δηνξγαλψλεηαη κέζσ ηνπ 

ηαμηδησηηθνχ πξαθηνξείνπ Pacific World κέγηζηεο αμίαο 1000€ θαη ζχκθσλα κε 

ηηο ηηκέο πνπ εμαζθαιίδνληαη απφ ην ηαμηδησηηθφ πξαθηνξείν.  

 

Ο θάζε ληθεηήο ζα κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ησλ ηαμηδησηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ ζα 

παξαζρεζνχλ κέζσ ηνπ ηαμηδησηηθνχ πξαθηνξείνπ Pacific World ν ίδηνο κφλνο 

ηνπ ή καδί κε άιια άηνκα ηεο επηζπκίαο ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ νη ηαμηδησηηθέο 

ππεξεζίεο πνπ ζα παξαζρεζνχλ κέζσ ηνπ ηαμηδησηηθνχ πξαθηνξείνπ Pacific 

World γηα ινγαξηαζκφ ηνπ θάζε ληθεηή μεπεξλνχλ ην πνζφ ησλ 1000€, ν ληθεηήο 

ζα αλαιακβάλεη απφ κφλνο ηνπ λα εμνθιήζεη ην ππφινηπν πνζφ πνπ ηνπ 

αλαινγεί ζε ζπλελλφεζε κε ην ηαμηδησηηθφ πξαθηνξείν. ε πεξίπησζε πνπ νη 

ηαμηδησηηθέο ππεξεζίεο πνπ ζα δηνξγαλσζνχλ κέζσ ηνπ ηαμηδησηηθνχ 

πξαθηνξείνπ Pacific World γηα ινγαξηαζκφ ηνπ θάζε ληθεηή είλαη κηθξφηεξεο ηνπ 

πνζνχ ησλ 1000€, ν ληθεηήο δε ζα δηθαηνχηαη επηζηξνθή ρξεκάησλ νχηε ζα 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην πνζφ πνπ ππνιείπεηαη ζε κειινληηθφ ηαμίδη. Σν 

δψξν ησλ 1000€ ζε ηαμηδησηηθέο ππεξεζίεο δε κεηαβηβάδεηαη ζε άιιν πξφζσπν 

νχηε εμαξγπξψλεηαη ζε κεηξεηά. Σα πνζά έσο 1000€ πνπ δηθαηνχηαη ν θάζε 

ληθεηήο αθνξνχλ ηαμηδησηηθέο ππεξεζίεο πνπ ζα δηνξγαλψλνληαη θαη ζα 

εμνθινχληαη απφ ην ηαμηδησηηθφ πξαθηνξείν Pacific World θαη αθνξνχλ 

αθηνπιντθά εηζηηήξηα, αεξνπνξηθά εηζηηήξηα, δηαλπθηεξεχζεηο ζε μελνδνρείν, 

ελνηθίαζε απηνθηλήηνπ.  

 

Η κέξηκλα θαη ε δαπάλε γηα ηελ ηπρφλ έθδνζε εγγξάθσλ πνπ απαηηνχληαη γηα 

ην ηαμίδη βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνπο ληθεηέο. 

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, θαζψο θαη ε έηεξε Γηνξγαλψηξηα 

(OGILVYONE), νη ηαμηδησηηθνί πξάθηνξεο, νη αθηνπιντθέο εηαηξίεο 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. 
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Οη ληθεηέο θέξνπλ πιήξσο θαη απνθιεηζηηθψο θάζε νηθνλνκηθή θαη άιιε επζχλε 

γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ θαη ηηο ζπλέπεηέο ηεο. 

Η COSMOTE επηθπιάζζεη ην δηθαίσκα λα κεηαβάιεη θάζε ιεπηνκέξεηα, 

νπζηψδε ή κε ηνπ ηαμηδηνχ. Σπρφλ αιιαγέο ζα γλσζηνπνηνχληαη κφιηο απηφ 

θαηαζηεί αληηθεηκεληθά εχινγα δπλαηφ. 

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 πιπληεξίνπ ξνχρσλ, εμππεξέηεζε δσκαηίνπ (room 

service), νπνηαδήπνηε εθδξνκή θ.ά. ηηο νπνίεο ζα επηβαξπλζνχλ απνθιεηζηηθά 

νη ληθεηέο. 

Οη ληθεηέο θέξνπλ αλεπηθχιαθηα θαη απνθιεηζηηθά θάζε επζχλε θαη θίλδπλν 

αλαθνξηθά κε δξαζηεξηφηεηεο πέξαλ απφ ην δεκνζηεπκέλν δξνκνιφγην ηνπ 

ηαμηδηνχ. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε έθδνζε ηνπ voucher γηα ηε δηακνλή ζην μελνδνρείν ζε φλνκα 

ηξίηνπ πέξαλ απηνχ ηνπ ληθεηή θαζψο θαη ε θαηαβνιή ηπρφλ επηπιένλ πνζνχ 

απφ ηα πξφζσπα απηά γηα δηακνλή ζε άιινπ ηχπνπ ή θαηεγνξίαο δσκάηην ή 

μελνδνρείν ή γηα αγνξά επηπιένλ ππεξεζηψλ, δελ επηηξέπνληαη. Ο ληθεηήο θαη 

ην πξφζσπν πνπ ζα ηνλ ζπλνδεχζεη ζα ηαμηδέςνπλ κε απνθιεηζηηθή επζχλε 

ηνπο. 

 

 

6. Η επζχλε ησλ ΓΔΡΜΑΝΟ  θαη COSMOTE πεξηνξίδεηαη 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηε δηάζεζε ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ Γψξσλ. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ΓΔΡΜΑΝΟ θαη COSMOTE δελ θέξνπλ θακία επζχλε 

θαη ν ληθεηήο/ληθήηξηα  θαη ν/ε ζπλνδφο ηνπ  δελ δηαηεξνχλ θακία 

απαίηεζε, αμίσζε ή δηθαίσκα θαηά απηήο ζε πεξίπησζε πνπ ιφγνη 

αλσηέξαο βίαο, φπσο ελδεηθηηθά  αλαθεξφκελσλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, 

απεξγίαο ειεγθηψλ ελαέξηαο, θπθινθνξίαο, γεληθήο απεξγίαο θιπ., δελ 

είλαη δπλαηή ε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ηαμηδηνχ ή ππάξμνπλ ζρεηηθά 

πξνβιήκαηα . Δπίζεο, νη ΓΔΡΜΑΝΟ θαη COSMOTE δελ θέξνπλ θακία 

επζχλε θαη  ν ληθεηήο/ληθήηξηα  θαη ν/ε ζπλνδφο ηνπ  δελ δηαηεξνχλ 

θακία απαίηεζε, αμίσζε ή δηθαίσκα θαηά απηήο γηα θάιπςε ηπρφλ 
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εμφδσλ ιφγσ καηαίσζεο ή αθχξσζεο ησλ ηαμηδηψλ. Οη ΓΔΡΜΑΝΟ θαη 

COSMOTE δελ θέξνπλ θακία επζχλε πνηληθή ή αζηηθή πξνο 

νπνηνλδήπνηε 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, ηελ κεηάβαζε θαη παξακνλή ζηνλ επηιεγκέλν 

πξννξηζκφ, ην ηαμίδη ηελ κεηαθνξά ηνπο, ηε δηακνλή ηνπο, ηε θηινμελία 

ηνπο θαη ηελ παξνπζία ηνπο ζην Ακπνχ Νηάκπη θ.η.ι ή γηα νπνηαδήπνηε 

άιιε αηηία. Οη αλσηέξσ εηαηξείεο δελ θέξνπλ επζχλε γηα ηπρφλ 

ειαηηψκαηα ζηα Γψξα 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 ΓΔΡΜΑΝΟ 

θαη ηεο COSMOTE παχεη λα πθίζηαηαη. Οη ΓΔΡΜΑΝΟ θαη COSMOTE 

δελ ζα ππέρνπλ νχηε ζα αλαιάβνπλ νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε έλαληη 

ησλ πκκεηερφλησλ. 

18] 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.  Σα πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ 

πκκεηερφλησλ ζα ηεξνχληαη κέρξη ηελ ιήμε ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Μεηά 

δε ηελ ιήμε ηνπ Πξνγξάκκαηνο, θαηά ηα νξηδφκελα ζηνπο παξφληεο 

Αλαιπηηθνχο Όξνπο, ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ζα θαηαζηξέθνληαη. Οη 

πκκεηέρνληεο έρνπλ ηα δηθαηψκαηα πξφζβαζεο θαη αληίξξεζεο 

ζχκθσλα κε ηα άξζξα 11 έσο 13 ηνπ λ. 2472/1997.  

19] Γελ ζα γίλνληαη απνδεθηέο, ζπκκεηνρέο κε πεξηερφκελν πνπ 

πξνζβάιιεη ηε δεκφζηα αηδψ θαη ηα ρξεζηά ήζε ή παξνπζηάδνπλ 

αζάθεηεο ή πξνζβάιινπλ δηθαηψκαηα ηξίησλ ή άιια ηερληθά 

ειαηηψκαηα. Δπίζεο, ζα αθπξψλνληαη ζπκκεηνρέο πνπ πεξηέρνπλ 
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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.  

20] Οπνηαδήπνηε δηαθνξά ηπρφλ αλαθχςεη ζρεηηθά κε ην Πξφγξακκα 

θαη ηελ εθαξκνγή ησλ παξφλησλ Αλαιπηηθψλ Όξσλ ζα επηιχεηαη απφ 

ηελ ηξηκειή Δπηηξνπή θξίζεο ηεο COSMOTE θαη ηεο ΓΔΡΜΑΝΟ 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. 

21]  Η ζπκκεηνρή ζην Πξφγξακκα πξνυπνζέηεη αλεπηθχιαθηε απνδνρή 

ησλ φξσλ ζπκκεηνρήο θαη ζπλεπάγεηαη ηε ζπλαθφινπζε παξαίηεζε 

απφ θάζε ζρεηηθή αμίσζε έλαληη ηεο COSMOTE, ηεο ΓΔΡΜΑΝΟ θαη 

ηεο Γηαθεκηζηηθήο. Η επζχλε ηεο COSMOTE θαη ηεο ΓΔΡΜΑΝΟ 

πεξηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηε δηάζεζε ησλ 

πξνγξακκαηηζκέλσλ Γψξσλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 
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ΦΟΡΜΑ ΚΑΣΟΥΤΡΩΗ ΜΔΓΑΛΩΝ ΓΩΡΩΝ 
 
Καηφπηλ ληθεηήξηαο ζπκκεηνρήο κνπ ζηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα 
«ΜΑΝΣΙΝΑΚΗΔΕ και ΚΕΡΔΙΑΚΗΔΕ 2012» (instant win), δειψλσ φηη 
απνδέρνκαη ην δψξν πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 
ηεο πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο, ησλ νπνίσλ έρσ ιάβεη γλψζε θαη ηνπο νπνίνπο 
απνδέρνκαη αλεπηθχιαρηα ζην ζχλνιφ ηνπο. 
 

Όλνκα  Δπψλπκν  

Σειέθσλν  Γηεχζπλζε  

Πφιε  ΣΚ  

Ηκεξνκελία 
Γέλλεζεο 

 
Αξηζκφο Γειηίνπ 
Σαπηφηεηαο 

 

Ηκεξνκελία  Τπνγξαθή  

Γψξν 1* 1 Δμαήκεξν ηαμίδη 2 αηφκσλ γηα Ακπνχ Νηάκπη □ 

Γψξν 2* 1 θελή 4 αηφκσλ □ 

Γψξν 3* 1 Κηλεηφ ηειέθσλν Samsung Galaxy SIII □ 

Γψξν 4* 1 παζηφ πνδήιαην □ 

Γψξν 5* 1 Barbeque □ 

Γψξν 6* 1 πληεξεηή θξαζηψλ □ 

Γψξν 7* 1Trolley bag □ 

 
πκπιεξψλεηαη απφ ηνλ πσιεηή θαη ηεξείηαη ζην θαηάζηεκα.  

 Βάιηε Υ ζην θεξδηζκέλν δψξν. 

 
(ληθεηήο 14-18 εηψλ) 
Τπνγξαθή γνλέσλ/ θεδεκφλα.  
………………………………………………….. 

Μεηά ηα ζσμπλήρωζή ηης από ηον πωληηή ηοσ καηαζηήμαηος η θόρμα 
αποζηέλλεηαι άμεζα ζηη Proximity μέζω fax ζηον αριθμό: 210 82 53 753 
μαζί με ηη θωηοησπία ηης ηασηόηηηάς ηοσ νικηηή. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------
------------------------- 
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Προωθητική ενέργεια «ΜΑΝΣΙΝΑΚΗΔΕ και  ΚΕΡΔΙΑΚΗΔΕ 2012» 
(instant win) 

 
 

ΑΠΟΓΔΙΚΣΙΚΟ ΓΩΡΟΤ  ΣΤΥΔΡΟΤ 

Ηκεξνκελία  

Γψξν 1* 1 Δμαήκεξν ηαμίδη 2 αηφκσλ γηα Ακπνχ Νηάκπη □ 

Γψξν 2* 1 θελή 4 αηφκσλ □ 

Γψξν 3* 1 Κηλεηφ ηειέθσλν Samsung Galaxy SIII □ 

Γψξν 4* 1 παζηφ πνδήιαην □ 

Γψξν 5* 1 Barbeque □ 

Γψξν 6* 1 πληεξεηή θξαζηψλ □ 

Γψξν 7* 1Trolley bag □ 

Τπεχζπλνο 
θαηαζηήκαηνο 

 

θξαγίδα 
θαηαζηήκαηνο 

 

 
πκπιεξψλεηαη απφ ην θαηάζηεκα θαη ην θξαηάεη ν θαηαλαισηήο. 
* Βάιηε Υ ζην θεξδηζκέλν δψξν. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β 

 

 
ΦΟΡΜΑ ΑΠΟΓΟΥΗ ΓΩΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΑΝΣΙΝΑΓΑ 

 
Καηφπηλ  ζπκκεηνρήο κνπ ζην Πξφγξακκα «Μαληηλάθεδεο θαη Κεξδηζάθεδεο 
2012» (Γιαγωνιζμός καλύηερης μανηινάδας) δειψλσ φηη απνδέρνκαη ην 
παξαθάησ δψξν, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο, ησλ 
νπνίσλ έρσ ιάβεη γλψζε θαη ηνπο νπνίνπο απνδέρνκαη αλεπηθχιαρηα ζην 
ζχλνιφ ηνπο. 
 
Ο θάησζη ππνγξάθσλ δειψλσ θαη εγγπψκαη φηη ε καληηλάδα κε ηελ νπνία 
έιαβα κέξνο ζην Πξφγξακκα  «Μαληηλάθεδεο θαη Κεξδηζάθεδεο 2012» πνπ 
δηνξγάλσζαλ νη εηαηξίεο ΓΔΡΜΑΝΟ, COSMOTE θαη PROXIMITY απνηειεί 
δηθφ κνπ πξσηφηππν έξγν θαη δελ ζίγεη δηθαηψκαηα ηξίησλ. ε αληίζεηε 
πεξίπησζε, αλαιακβάλσ θάζε πνηληθή θαη αζηηθή επζχλε έλαληη παληφο ηξίηνπ.  
Γηα ην ιφγν απηφ ζε πεξίπησζε πνπ αζθεζεί νπνηαδήπνηε αμίσζε ηξίηνπ θαηά 

ησλ COSMOTE, ΓΔΡΜΑΝΟ ή ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ηεο 

καληηλάδαο, αλαγλσξίδσ φηη ππνρξενχκαη λα ηηο απαιιάμσ απφ θάζε επζχλε 

γηα απνδεκίσζε θαη θάζε είδνπο απαηηήζεηο ηξίησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

εμφδσλ θαη δαπαλψλ, πνπ ηπρφλ πξνέξρνληαη απφ παξαβίαζε δηθαησκάησλ 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ή πξνζσπηθφηεηαο.  

 
Απνδέρνκαη ρσξίο ακνηβή ηελ αλαπαξαγσγή θαη δεκφζηα εθηέιεζε ηεο 
καληηλάδαο κνπ ζε νπνηνδήπνηε ξαδηνθσληθφ ζηαζκφ απνθιεηζηηθά γηα 
δηαθεκηζηηθνχο ιφγνπο ησλ δηνξγαλσηξηψλ εηαηξηψλ ΓΔΡΜΑΝΟ θαη 
COSMOTE γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα θξηζεί απαξαίηεην απφ ηηο δηνξγαλψηξηεο 
εηαηξίεο ΓΔΡΜΑΝΟ θαη COSMOTE 
 

Όλνκα  Δπψλπκν  

Σειέθσλν  Γηεχζπλζε  

Πφιε  ΣΚ  

Ηκεξνκελία Γέλλεζεο  
Αξηζκφο Γειηίνπ 
Σαπηφηεηαο 

 

Γψξν 1* Πξνπιεξσκέλε θάξηα αμίαο 3.000€ □ 

Γψξν 2* Πξνπιεξσκέλε θάξηα αμίαο 2.000€ □ 

Γψξν 3* Πξνπιεξσκέλε θάξηα αμίαο 1.000€ □ 

Γψξν 4* Πξνπιεξσκέλε θάξηα αμίαο 500€ □ 

Ηκεξνκελία 
θαηνρχξσζεο/παξαιαβήο 
δψξνπ πξνσζεηηθήο 
ελέξγεηαο 

 Τπνγξαθή  

 

πκπιεξψλεηαη απφ ην ληθεηή θαη ηεξείηαη ζηελ PROXIMITY. 
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Όξνη ζπκκεηνρήο ζην www.germanos.gr θαη ζην www.cosmote.gr  

 
 
 
 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ 

ΟΡΟΙ ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΩΝ 

 
1. Οη δσξνεπηηαγέο 10€ & 20€ αληαιιάζζνληαη κε είδε ίζεο αμίαο, 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηα θαηαζηήκαηα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην 

Πξφγξακκα.  

2. Η Γσξνεπηηαγέο εμαξγπξψλνληαη ζε νπνηνδήπνηε Καηάζηεκα 

ζπκκεηείρε ζην Πξφγξακκα.  

3. Οη Γσξνεπηηαγέο κπνξεί λα θεξδεζνχλ ζε θαηάζηεκα COSMOTE θαη 

λα εμαξγπξσζνχλ ζε ΓΔΡΜΑΝΟ ή αληίζηξνθα (κφλν ζηα 

θαηαζηήκαηα ηεο Κξήηεο). 

4. Οη Γσξνεπηηαγέο δελ εμαξγπξψλνληαη κε κεηξεηά, αιιά κφλν λα 

αληαιιαρζνχλ κε είδε ίζεο ηνπιάρηζηνλ αμίαο. 

5. Οη δσξνεπηηαγέο δελ αληηθαζίζηαληαη ζε πεξίπησζε απψιεηαο ή 

θινπήο. Σα Καηαζηήκαηα θαη νη Γηνξγαλψηξηεο  δελ επζχλνληαη ζε 

πεξίπησζε απψιεηαο ή θινπήο δσξνεπηηαγήο. 

6. Σν θνξνινγηθφ ζηνηρείν πνπ ζα ζπλνδεχεη ην αγνξαδφκελν είδνο κε ην 

νπνίν αληαιιάζζεηαη ε δσξνεπηηαγή, ζα αλαθέξεη κεδεληθή πιεξσηέα 

αμία εθφζνλ ε αμία ηνπ εκπνξεχκαηνο είλαη ίζε κε ηελ αμία  ηεο 

δσξνεπηηαγήο ή ηε δηαθνξά εθφζνλ ε αμία ηνπ εκπνξεχκαηνο είλαη 

κεγαιχηεξε. Η δηαθνξά απηή εμνθιείηαη απφ ηνλ θνκηζηή ηεο 

δσξνεπηηαγήο (πειάηε). 

7. Η εμαξγχξσζε ησλ δσξνεπηηαγψλ κπνξεί λα γίλεη ην αξγφηεξν κέρξη 

ηελ 11/08/2012. 

8. Δηδηθφηεξα αλαθνξηθά κε ηελ εμαξγχξσζε ησλ Γσξνεπηηαγψλ ηζρχνπλ 

ηα παξαθάησ: 

a. Η δσξνεπηηαγή Samsung 50€ δε κπνξεί λα ζπλδπαζηεί θαη λα 

εμαξγπξσζεί καδί κε άιιε δσξνεπηηαγή Samsung 50€ 

b. Οη δσξνεπηηαγέο Samsung δελ κπνξνχλ λα εμαξγπξσζνχλ γηα 

αγνξά αμεζνπάξ Samsung 

c. Η δσξνεπηηαγή αμίαο 10€ δελ κπνξεί λα ζπλδπαζηεί θαη λα 

εμαξγπξσζεί κε άιιε δσξνεπηηαγή αμίαο 10€ ή δσξνεπηηαγή 

αμίαο 20€ 

http://www.germanos.gr/
http://www.cosmote.gr/
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d. Η  δσξνεπηηαγή αμίαο 20€ δελ κπνξεί λα ζπλδπαζηεί θαη λα 

εμαξγπξσζεί κε άιιε δσξνεπηηαγή αμίαο 20€ ή δσξνεπηηαγή 

αμίαο 10€ 

9. Οη   Γσξνεπηηαγέο Samsung εμαξγπξψλνληαη κφλν γηα Smart phones 

Samsung :  

α. Με λέα ζχλδεζε ή θνξεηφηεηα θαη επηινγή Smart phone Samsung ζε 

επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα  

β. Γηα pre to post ζχλδεζε ζε επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα κε Smart 

phones Samsung πιελ απηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο ππεξεπηδνηήζεηο 

pre to post  

γ.  Με αλαλέσζε ζχλδεζεο θαη επηινγή Smart phone Samsung  

δ.  Με ζθέηε ζπζθεπή πνπ είλαη Smart Phone Samsung  

 

 

 

 

10. Δάλ ε αμία ηεο απφδεημεο είλαη κηθξφηεξε απφ ηε δσξνεπηηαγή 

Samsung πνπ εμαξγπξψλεηαη δελ ζα επηζηξέθνληαη ξέζηα αιιά ζα 

“ράλεηαη” ε ηπρφλ ππφινηπε αμία ηεο Γ.Δ. 

11. Οη  Γ.Δ.  10€ θαη 20€, δεν μπορούν λα ρξεζηκνπνηεζνχλ: 

a) γηα ηελ Δμφθιεζε  νπνηνπδήπνηε Λνγαξηαζκνχ 

b) γηα Αλαλεψζεηο ζπκβνιαίσλ  

c) γηα αγνξά ρξφλνπ νκηιίαο  

d) γηα νηηδήπνηε είλαη ππεξεζία θαη φρη πξντφλ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ 

A/A 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

1 ΖΡΑΘΙΔΗΟ  2810342359 Θαιοθαηρηλού 50  
2 ΡΔΘΤΚΛΟ 2831025267 Δζλ.Αληηζηάζεως 19 
3 ΥΑΛΗΑ   2821092212 Υαηδεκητάιε Γηάλλαρε 7  

4 ΗΔΡΑΠΔΣΡΑ 2842080591 Πι. Δι. Βεληδέιοσ  

5 
ΥΑΛΗΑ (2) 2821083073 Θσδωλίας 53  

6 
ΚΟΗΡΔ  2892022227 25ες Καρηίοσ 157  

7 ΡΔΘΤΚΛΟ (2) 2831058700 Κ. Πορηάιηοσ 8  

8 
ΑΙΗΘΑΡΛΑΟ 2810228042 Ιεωθ. Ηθάροσ 56  

9 
ΖΡΑΘΙΔΗΟ (2) ΘΡΖΣΖ(πι. 

Θορλάροσ) 2810224014 Δβαλς 45 

10 

ΑΓΗΟ ΛΗΘΟΙΑΟ (ΘΡΖΣΖ)  2841023717 

Πι. Διεσζερίοσ 

Βεληδέιοσ 8 & οθοθιή 

Βεληδέιοσ 2 

11 
ΘΗΑΚΟ ΥΑΛΗΩΛ  2822083396 

Οκογελώλ Ακερηθής -

Θαζηέιιη  

12 
ΟΤΓΑ 2821081549 Δζλάρτοσ Βεληδέιοσ 18 

13 Ι.ΘΛΩΟΤ 2810325700 Ιεωθ.Θλωζζού 210 

14 
ΠΔΡΑΚΑ ΡΔΘΤΚΛΟΤ 2834023030 

Πέρακα -Γεροποηάκοσ 

Ρεζύκλοσ 

15 
ΓΑΕΗ 2810824580 

Διεσζερίοσ Βεληδέιοσ 

194 

16 
ΚΑΙΙΗΑ  2897034008 

Ζραθιείοσ-Αγ. Ληθοιάοσ 

(Δι. Βεληδέιοσ 83)  

17 
ΥΔΡΟΛΖΟ ΘΡΖΣΖ  

2897025554 

    Διεσζερίοσ Βεληδέιοσ  12 

18 

ΘΑΙΤΒΔ  2825031292 

Ο.Σ 158 ΘΔΖ ΑΓΗΟ 

ΑΛΣΩΛΗΟ -ΘΑΙΤΒΔ 

ΑΠΟΘΟΡΩΛΟΤ  

  19 
ΘΟΤΛΟΤΠΗΓΗΑΛΑ  2821069717 

Διεσζερίοσ Βεληδέιοσ 

(Γήκος Αθρωηερίοσ)  

20 
ΑΡΥΑΛΔ 2810 752410  

 Ζρώωλ Ποισηετλείοσ- 

Αρτάλες Ζραθιείοσ  

21 
ΖΣΔΗΑ 2843029280 Δι. Βεληδέιοσ 32  

22 
ΑΡΘΑΙΟΥΩΡΗ 2891023733 Διεσζερίοσ Βεληδέιοσ 69  

23  ΖΡΑΘΙΔΗΟΤ ΘΡΖΣΖ 6977277010 ΓΗΘΑΗΟΤΛΖ 67-69 

24  ΥΑΛΗΩΛ 6974970000 ΘΑΙΗΓΖ 23 

25 COSMOTE σλεργαδόκελα 2810301100 Ι. ΘΛΩΟΤ 17   

26 COSMOTE σλεργαδόκελα 2821097373 ΕΤΚΒΡΑΘΑΘΖΓΩΛ 9   

27 COSMOTE σλεργαδόκελα 2821020281 Λ. ΠΙΑΣΖΡΑ 29 
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28 COSMOTE σλεργαδόκελα 2810300339 

ΑΡΘΑΓΗΟY 142 

 

 

 

 

 

 


