ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
COSMOTE ΩΡΑ ΓΙΑ SMART SUMMER

1] Ζ αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΘΗΛΖΡΔΠ
ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΔΠ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» (εθεμήο ε «COSMOTE» ή
«Γηνξγαλψηξηα»), πνπ εδξεχεη ζην Καξνχζη Αηηηθήο (Ι. Θεθηζίαο 44) ζε
ζπλεξγαζία κε ηελ

εηαηξεία «ΜΑΝΑΦΑ Υ. & ΙΑ Ε.Ε.», και ηον

διακριηικό ηίηλο «HEADLINE» πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα ζηελ νδφ
Αιέθνπ Ξαλαγνχιε 40 & Θπδίθνπ 34, TK 14231 (Λ. Ησλία), (εθεμήο
«ΓΗΑΦΖΚΗΠΡΗΘΖ

»

ή

«Γηαθεκηζηηθή»),

δηνξγαλψλεη

πξνσζεηηθή

ελέξγεηα κε δηαδηθαζία θιήξσζεο (εθεμήο ε «Θιήξσζε») κε ηίηιν
«COSMOTE Ώξα γηα SMART SUMMER» (εθ’ εμήο «ην «Ξξφγξακκα) ζηα
πιαίζηα πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ
ηεο, απνθιεηζηηθά κέζσ ησλ ζεκείσλ πψιεζεο ηνπ Απνθιεηζηηθνχ
Γηθηχνπ Θαηαζηεκάησλ COSMOTE & COSMOTE CORNER (εθεμήο

ηα

«Θαηαζηήκαηα»), ζχκθσλα κε ηνπο αθφινπζνπο Αλαιπηηθνχο Όξνπο ,
νη νπνίνη είλαη θαηαηεζεηκέλνη ζηε Ππκβνιαηνγξάθν Αζελψλ θα Ιάβδα
Ιήδα (εθεμήο ε «Ππκβνιαηνγξάθνο») θαη ζα είλαη αλεξηεκέλνη ζηελ
ηζηνζειίδα www.cosmote.gr (εθ εμήο ην «Site») θαηά ην ρξνληθφ
δηάζηεκα απφ 09/07/2012 έσο θαη ηηο 09/08/2012.
2] Ζ COSMOTE επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηψκαηφο ηεο λα ηξνπνπνηεί
κνλνκεξψο ηνπο παξφληεο φξνπο ή θαη λα παξαηείλεη ηε δηάξθεηα ηνπ
Ξξνγξάκκαηνο.

Ρπρφλ

ηξνπνπνηήζεηο

ηνπ

Ξξνγξάκκαηνο

ζα

θαηαηίζεληαη ζηε Ππκβνιαηνγξάθν θα Ιάβδα Αζαλαζία - Ιήδα, 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 ζηα «Site». Θάζε
ζπκκεηέρσλ ή ηξίηνο δηθαηνχηαη λα ιακβάλεη κε έμνδά ηνπ αθξηβέο
αληίγξαθν

ησλ

φξσλ

ηνπ

παξφληνο,

απφ

ηελ

παξαπάλσ

Ππκβνιαηνγξάθν, ζηελ νδφ Εσνδφρνπ Ξεγήο 12-14, Αζήλα, ηειέθσλν
210-3824172 ή λα πξνκεζεχεηαη ην ζρεηηθφ έληππν ησλ φξσλ απφ ηα
Θαηαζηήκαηα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Ξξφγξακκα, θαζψο θαη λα
ελεκεξψλεηαη γη απηφ θαιψληαο ηε Γηαθεκηζηηθή ζην ηειέθσλν 2102711128, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο απφ Γεπηέξα έσο θαη Ξαξαζθεπή
θαη απφ ηηο 10:00 π.κ. έσο ηηο 17:00 κ.κ. θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ
09/07/2012 έσο θαη ηηο 09/08/2012.

3] Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Ξξφγξακκα 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.
4] Δμαηξνχληαη νη εξγαδφκελνη ζηελ COSMOTE θαη ζηε Γηαθεκηζηηθή,
θαζψο θαη ζηηο εηαηξίεο πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ηελ ηειεπηαία γηα ηε
δηελέξγεηα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο , φινη νη ηδηνθηήηεο θαη εξγαδφκελνη ζηα
θαηαζηήκαηα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα αιιά θαη νη ζχδπγνη,
θαζψο θαη νη ζπγγελείο α’ θαη β’ βαζκνχ, φισλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ.
5] Ζ δηάξθεηα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο νξίδεηαη απφ 09/07/2012 κέρξη ηελ
09/08/2012 (εθεμήο ε «Γηάξθεηα»).
6] ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΠΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ:
Γηα λα ζπκκεηέρεη θάπνηνο ζην Ξξφγξακκα (εθεμήο ν «Ππκκεηέρσλ»),
ζα πξέπεη λα επηζθεθζεί νπνηνδήπνηε θαηάζηεκα COSMOTE ή COSMOTE
CORNER αλά ηελ Διιάδα, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο θαη λα:
α) πξαγκαηνπνηήζεη κία Αίηεζε Πχκβαζεο Πχλδεζεο γηα λέα ζχλδεζε
ζπκβνιαίνπ COSMOTE (εθεμήο ε «Αίηεζε»). Ζ Αίηεζε πξέπεη λα
ππνβιεζεί θαηά ην άλσ ρξνληθφ δηάζηεκα ή, εάλ γίλεηαη κεηά απφ
ππνβνιή αηηήκαηνο θνξεηφηεηαο πξνο ηελ COSMOTE, λα ππνβιεζεί απφ
09/07/2012 έσο 09/08/2012 θαη λα εγθξηζεί κέρξη ηελ 31.8.2012, θαη λα
εληαρζεί

ζε

έλα

απφ

ηα

νηθνλνκηθά

πξνγξάκκαηα

COSMOTE

ΑΞΔΟΗΝΟΗΠΡΑ 25, COSMOTE ΑΞΔΟΗΝΟΗΠΡΑ 30, COSMOTE ΑΞΔΟΗΝΟΗΠΡΑ
35, COSMOTE ΑΞΔΟΗΝΟΗΠΡΑ 40, COSMOTE ΑΞΔΟΗΝΟΗΠΡΑ 45, COSMOTE
ΑΞΔΟΗΝΟΗΠΡΑ 55, COSMOTE ΑΞΔΟΗΝΟΗΠΡΑ 70, COSMOTE ΑΞΔΟΗΝΟΗΠΡΑ
85, COSMOTE ΑΞΔΟΗΝΟΗΠΡΑ 100, COSMOTE ΑΞΔΟΗΝΟΗΠΡΑ 150. Δπίζεο
ζηε Θιήξσζε ζπκκεηέρνπλ θαη φζνη κεηαηξέςνπλ ηε ζχλδεζε
θαξηνθηλεηήο COSMOTE ζε ζχλδεζε ζπκβνιαίνπ COSMOTE ζε έλα απφ
ηα

νηθνλνκηθά

πξνγξάκκαηα

COSMOTE

ΘΑΟΡΝΠΚΒΝΙΑΗΝ

20,

COSMOTE ΘΑΟΡΝΠΚΒΝΙΑΗΝ 20 κε ΓΣΝ, COSMOTE ΘΑΟΡΝΠΚΒΝΙΑΗΝ
25,

COSMOTE

ΘΑΟΡΝΠΚΒΝΙΑΗΝ

25

κε

ΓΣΝ,

COSMOTE

ΘΑΟΡΝΠΚΒΝΙΑΗΝ 30, COSMOTE ΘΑΟΡΝΠΚΒΝΙΑΗΝ 30 κε ΓΣΝ,
COSMOTE ΘΑΟΡΝΠΚΒΝΙΑΗΝ 35, COSMOTE ΘΑΟΡΝΠΚΒΝΙΑΗΝ 35 κε
ΓΣΝ, COSMOTE ΑΞΔΟΗΝΟΗΠΡΑ 20, COSMOTE ΑΞΔΟΗΝΟΗΠΡΑ 25,
COSMOTE ΑΞΔΟΗΝΟΗΠΡΑ 30, COSMOTE ΑΞΔΟΗΝΟΗΠΡΑ 35, COSMOTE
ΑΞΔΟΗΝΟΗΠΡΑ 40, COSMOTE ΑΞΔΟΗΝΟΗΠΡΑ 45, COSMOTE ΑΞΔΟΗΝΟΗΠΡΑ
55, COSMOTE ΑΞΔΟΗΝΟΗΠΡΑ 70, COSMOTE ΑΞΔΟΗΝΟΗΠΡΑ 85, COSMOTE
ΑΞΔΟΗΝΟΗΠΡΑ 100, COSMOTE ΑΞΔΟΗΝΟΗΠΡΑ 150.

β) Πε φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο ν ζπλδξνκεηήο ζα πξέπεη λα
αγνξάζεη

ζπζθεπή

ζεσξνχληαη

ηχπνπ

ηχπνπ

Smartphone.

Smartphone

νη

Γηα

ην

πνηεο

θαηαλαισηέο

ζπζθεπέο

κπνξνχλ

λα

ελεκεξψλνληαη απφ ηα θαηαζηήκαηα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Ξξφγξακκα.
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηελ Θιήξσζε, είλαη λα
γίλεη δεθηή ε Αίηεζε Πχκβαζεο

Πχλδεζεο ζην δίθηπν ηεο COSMOTE.

Θάζε

ιάβεη

Ππκκεηέρσλ

πεξηζζφηεξεο

κπνξεί

ζπκκεηνρέο,

ζπκκεηνρήο ηνπ.

Ζ

λα

εθφζνλ

κέξνο

ζην

ηεξνχληαη

Ξξφγξακκα
νη

κε

πξνυπνζέζεηο

COSMOTE ζεσξεί φηη θάζε Ππκκεηέρσλ είλαη

ζπλδξνκεηήο ή/θαη ρξήζηεο ηεο ζχλδεζεο κε ηελ νπνία ζπκκεηέρεη ζην
Ξξφγξακκα.
Δλαιιαθηηθά, φπνηνο επηζπκεί λα ζπκκεηέρεη ζην Ξξφγξακκα κπνξεί, λα
ζπκπιεξψζεη, κε επίδεημε ηεο αζηπλνκηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο, κία θφξκα
ζπκκεηνρήο ζην Ξξφγξακκα πνπ ζα βξίζθεηαη ζηα γξαθεία ηεο
Γηαθεκηζηηθήο, ζηελ Αζήλα, Αιέθνπ Ξαλαγνχιε 40 & Θπδίθνπ 34 Λ.
Ησλία, απφ Γεπηέξα έσο θαη Ξαξαζθεπή θαη κεηαμχ ησλ σξψλ απφ 10:00
έσο 17:00 θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο.
Κεηά ηε ιήμε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, ζα γίλεη κία (1) ειεθηξνληθή θιήξσζή
θαη ζα αλαθεξπρηνχλ 201 (δηαθφζηνη έλαο) ληθεηέο θαη εβδνκήληα πέληε
(85) επηιαρφληεο.
7] Ν θάζε Ππκκεηέρσλ θέξεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ πιήξε
θαη νξζή ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ. Διιηπήο ή κε
νξζή ή κε αιεζήο ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Ππκκεηέρνληα
παξέρεη δηθαίσκα ζηελ COSMOTE λα ηνλ απνθιείζεη απφ ην Ξξφγξακκα.
8] ΓΩΟΑ:
Γψξα Θιήξσζεο: Ρα Γψξα πνπ ζα δηαηεζνχλ θαηφπηλ ηεο Θιήξσζεο
είλαη ηα αθφινπζα:
Θαηεγνξία
Α

Β
Γ
Γ
Δ
Ε

Γψξν
1 VOLKSWAGEN* –
κνληέιν MOVE UP,
1.0-60PS
20 PLAYSTATION 3
32 NOKIA 500
28 SONY ERICSSON
Xperia mini
20 πνδήιαηα IDEAL
30 Φσηνγξαθηθέο
κεραλέο Olympus FE
47

Ληθεηέο
1

Δπηιαρφληεο
15

20
32
28

10
10
10

20
30

10
10

Ζ

70 Ονιφγηα ηνίρνπ

70

20

*Σο πακέτο MOVE UP πεπιλαμβάνει τον παπακάτω εξοπλισμό:

Χξώκα Λεπθό

Πξνθπιαθηήξεο εκπξόο πίζω ζην ρξώκα ηνπ ακαμώκαηνο

Εμωηεξηθνί θαζξέπηεο θαη ρεηξνιαβέο ζην ρξώκα ηνπ ακαμώκαηνο

Φώηα εκέξαο

Αηζάιηλεο δάληεο 5J X 14 κε ειαζηηθά 165/70 R14

Immobilizer, ABS/ASR, ESP, Αεξόζαθν νδεγνύ-ζπλνδεγνύ, εκπξόο πιεπξηθνί αεξόζαθνη

Climatic, Radio CD, MP3, Θύξα Aux In
Δελ πεξηιακβάλνληαη ηα θόζηε ηωλ Τειώλ Κπθινθνξίαο.

Ζ COSMOTE δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζεη ηα Γψξα θαζψο θαη
ηνλ αξηζκφ απηψλ κε αληίζηνηρε ηξνπνπνίεζε θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ
ηειηθψλ ληθεηψλ.
Ρελ απνζηνιή ησλ Γψξσλ πξνο ηνπο ηπρεξνχο ληθεηέο, ζα αλαιάβεη ε
Γηαθεκηζηηθή κε κεηαθνξηθή εηαηξεία ηεο επηινγήο ηεο θαη ρξέσζε δηθή
ηεο.
Ζ παξάδνζε ησλ Γψξσλ ζα γίλεηαη κε ηελ επίδεημε ηεο αζηπλνκηθήο
ηαπηφηεηαο ή άιινπ απνδεηθηηθνχ ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ ληθεηή θαη ζα
ζπλνδεχεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο Γήισζεο Απνδνρήο Γψξνπ
φπσο παξνπζηάδεηαη ζην Ξαξάξηεκα A (εθ εμήο ε «Απνδνρή Γψξνπ
Θιήξσζεο»). Ζ COSMOTE θαη ε Γηαθεκηζηηθή δελ θέξνπλ θακία επζχλε
ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ησλ απνζηνιψλ, ιφγσ απεξγηψλ ή
παξφκνην ιφγν. Δάλ ε εηαηξία ηαρπκεηαθνξάο (courier) δελ θαηαθέξεη
λα εληνπίζεη θάπνηνλ απφ ηνπο ηπρεξνχο εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ
ηελ αξρηθή ζπκθσλία ζπλάληεζεο, ηα Γψξα ζα επηζηξέθνληαη. Ζ
επζχλε ηεο COSMOTE πεξηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηε δηάζεζε
ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ Γψξσλ.
Ζ παξάδνζε ηνπ απηνθηλήηνπ, ζηνλ κεγάιν ληθεηή, ζα πξαγκαηνπνηεζεί
ζην θαηάζηεκα ηεο KARENTA A.E. πνπ βξίζθεηαη ζηε Ι. Βνπιηαγκέλεο
568, Αξγπξνχπνιε Αηηηθήο. Γηα ηελ παξαιαβή ηνπ απηνθηλήηνπ, ζα
πξνεγεζεί επηθνηλσλία ηεο Γηαθεκηζηηθήο θαη ηνπ κεγάινπ ληθεηή γηα λα
θαζνξηζηεί ε εκεξνκελία παξάδνζεο ηνπ δψξνπ θαζψο θαη λα
ελεκεξσζεί ν ληθεηήο γηα ηα έγγξαθα πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ν
ληθεηήο γηα ηελ παξαιαβή ηνπ δψξνπ ηνπ. Ζ COSMOTE θαη ε
Γηαθεκηζηηθή, δελ ζα θαιχςεη έμνδα κεηαθίλεζεο ηνπ ληθεηή ζην ζεκείν
παξάδνζεο ηνπ απηνθηλήηνπ.
9] ΡΟΝΞΝΠ ΑΛΑΓΔΗΜΖΠ ΛΗΘΖΡΩΛ ΘΙΖΟΩΠΖΠ:
Ζ Θιήξσζε γηα ηελ αλάδεημε ησλ ληθεηψλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ζα
δηεμαρζεί ζηηο 11-9-2012 θαη ψξα 12.00κκ, κε ειεθηξνληθά κέζα, ζηα
γξαθεία ηεο COSMOTE, ζηε δηεχζπλζε Γξαβηάο 3, Καξνχζη Ρ.Θ 151 25,
ζην ηζφγεην παξνπζία ηεο Ππκβνιαηνγξάθνπ θαο Ιάβδα Αζαλαζίαο Ιήδαο ζηελ νπνία έρνπλ θαηαηεζεί νη παξφληεο Όξνη, ή λνκίκνπ
αλαπιεξσηή ηεο θαη εθπξνζψπνπ ηεο COSMOTE. Θαηά ηελ Θιήξσζε, ε
αλάδεημε ησλ ληθεηψλ ζα γίλεη κε ηελ ζεηξά πνπ αλαθέξνληαη ηα Γψξα
Θιήξσζεο ζηνλ πίλαθα ηνπ άξζξνπ 8 ησλ παξφλησλ Αλαιπηηθψλ Όξσλ.
Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν είλαη αδχλαηε ε δηεμαγσγή ηεο
πξναλαθεξζείζαο ειεθηξνληθήο θιήξσζεο θαηά ηελ πξναλαθεξφκελε
εκέξα θαη ψξα ε COSMOTE δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αιιάμεη ηελ εκέξα
θαη ηελ ψξα απηψλ κε πξνεγνχκελε πξν είθνζη ηεζζάξσλ σξψλ
αλαθνίλσζή ηεο ζην Site ηεο. Θάζε θιήξσζε ζα δηεμαρζεί κε ηε ρξήζε

ειεθηξνληθψλ κέζσλ, ηα νπνία εμαζθαιίδνπλ ην ηπραίν ηεο επηινγήο θαη
ηελ αδπλακία παξέκβαζεο ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα θαηά ηε
δηαδηθαζία αλάδεημεο ησλ ληθεηψλ.
10] ΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑ ΚΔ ΡΝΠ ΛΗΘΖΡΔΠ: Ζ επηθνηλσλία κε ηνπο ληθεηέο,
ζα γίλεη κέζσ ηειεθψλνπ. Ζ Γηαθεκηζηηθή εληφο 7 εκεξψλ απφ ηελ
αλάδεημε ησλ ληθεηψλ ηεο Θιήξσζεο ζα επηθνηλσλεί ηειεθσληθά κε ηνπο
αξηζκνχο MSISDN, νη νπνίνη ζπκκεηείραλ ζηε Θιήξσζε θαη αλαδείρζεθαλ
ληθεηέο, κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε ησλ ληθεηψλ γηα ηνλ ηξφπν θαη ηνλ
ρξφλν παξαιαβήο ησλ δψξσλ. Θαηά ηελ ηειεθσληθή επηθνηλσλία ζα
δεηνχληαη απφ ηνπο θαηφρνπο ησλ ΚSISDNs ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπο
(νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν, Αξηζκφο Γειηίνπ Ραπηφηεηαο, πιήξεο
δηεχζπλζε, θ.ι.π.) κε ζθνπφ ηελ εμαθξίβσζε ηεο ηαπηνπξνζσπίαο θαηά
ηελ παξάδνζε ησλ δψξσλ. Κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ
αλαιακβαλνκέλσλ ππνρξεψζεσλ ηεο COSMOTE πνπ πξνθχπηνπλ απφ
ηνπο παξφληεο φξνπο, ηα σο άλσ ζηνηρεία ζα θαηαζηξέθνληαη. Πε
πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ επηθνηλσλία ηα δεισζέληα ζηνηρεία δελ
αληηζηνηρνχλ κε ηα ζηνηρεία πνπ δηαηεξεί ε COSMOTE , ζα θαιείηαη ν
αληίζηνηρνο επηιαρψλ ληθεηήο ν νπνίνο θαη ζα είλαη ν ληθεηήο ηνπ
αληίζηνηρνπ δψξνπ. Πε πεξίπησζε πνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δέθα (10)
εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Θιήξσζεο, ε Γηαθεκηζηηθή δελ
κπνξέζεη λα έξζεη ζε επηθνηλσλία κε θάπνηνπο ή φινπο ηνπο ληθεηέο ,
ηφηε ζα ελεκεξψλνληαη νη αληίζηνηρνη επηιαρφληεο. Πε θάζε πεξίπησζε, ε
Γηαθεκηζηηθή ζα αλαθνηλψζεη ηειεθσληθά ηα απνηειέζκαηα ζε ηπρφλ
ληθεηέο ή επηιαρφληεο ηεο Θιήξσζεο ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 20ε
Πεπηεκβξίνπ 2012. Ζ Γηαθεκηζηηθή θαηά ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο ληθεηέο
κπνξεί λα δεηά νπνηαδήπνηε επηπιένλ ζηνηρεία θξίλεη απαξαίηεηα γηα ηελ
πηζηνπνίεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ληθεηή – ηειηθνχ απνδέθηε ηνπ δψξνπ.
11] Νπνηνζδήπνηε 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) ιφγσ κε δήισζεο θαηά ηελ επηθνηλσλία γηα ηελ αλαθνίλσζε ηνπ
Γψξνπ, ησλ πξαγκαηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ αηφκνπ πνπ ππέβαιιε αίηεζεζχκβαζε ζχλδεζεο ζην δίθηπν ηεο COSMOTE.
(ε) Σσξίο παξνπζίαζε ηεο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ θαηά ηελ
παξαιαβή ηνπ Γψξνπ.
(ζη) Δάλ δελ ππνγξάςεη θαη δελ απνδερζεί ηελ δήισζε απνδνρήο
δψξνπ.

Ζ COSMOTE ζε πεξίπησζε πνπ ζην πξφζσπν θάπνηνπ απφ ηνπο ληθεηέο,
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 απφδνζεο ησλ δψξσλ.
12] Κεηά ηελ εθπλνή ηεο δηάξθεηαο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο

θάζε

ππνρξέσζε ηεο COSMOTE θαη ηεο Γηαθεκηζηηθήο παχεη λα πθίζηαηαη,
κε ππερνπζψλ απηψλ νηαζδήπνηε άιιεο ππνρξέσζεο ή επζχλεο έλαληη
ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ληθεηψλ.
13] Ρα 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] Ζ COSMOTE θαη ε Γηαθεκηζηηθή δε 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. Νη 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. Κεηά ηελ
εθπλνή ηεο Γηάξθεηαο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο θαη ηεο δηαλνκήο ησλ Γψξσλ
θαηά ηα πξναλαθεξφκελα, θάζε ππνρξέσζε ηεο COSMΝΡΔ θαη ηεο
Γηαθεκηζηηθήο παχεη λα πθίζηαηαη. Ζ COSMΝΡΔ θαη ε Γηαθεκηζηηθή δελ
ζα ππέρνπλ νχηε ζα αλαιάβνπλ νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε έλαληη ησλ
Ππκκεηερφλησλ.
15] Νη Ππκκεηέρνληεο δελ έρνπλ νχηε απνθηνχλ θαλέλα απνιχησο
δηθαίσκα πάλσ ζηα ζήκαηα, νλφκαηα, ελδείμεηο εκβιήκαηα θαη ινηπά
δηαθξηηηθά ησλ COSMOTE θαη ηεο Γηαθεκηζηηθήο.
16] Νη Ππκκεηέρνληεο ζην Ξξφγξακκα παξέρνπλ ηε ζπγθαηάζεζε ηνπο
θαη εμνπζηνδφηεζε ζηε COSMOTE γηα ηελ πξνβνιή ηνπ Ξξνγξάκκαηνο
ή/θαη

ησλ

απνηειεζκάησλ

ηνπ

κέζσ

ξαδηνθψλνπ,

ηειεφξαζεο,

θηλεκαηνγξάθνπ θαζψο θαη κέζσ ηνπ έληππνπ θαη ειεθηξνληθνχ ηχπνπ ή
θαη ηνπ INTERNET. Έηζη, ε COSMOTE επηθπιάζζεη γηα ηνλ εαπηφ ηεο
ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη δεκνζηεχζεη

γηα δηαθεκηζηηθνχο

ζθνπνχο ηνλ θαηάινγν ησλ ληθεηψλ, θσηνγξαθίεο, θηικ θαη βίληεν θαη
ελδερνκέλσο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νπνηνδήπνηε εηδεζενγξαθηθφ ζηνηρείν
ζρεηηθφ κε ην

παξφλ Ξξφγξακκα

γηα δηαθεκηζηηθνχο ζθνπνχο, ε δε

ζπκκεηνρή ζην Ξξφγξακκα παξέρεη απηνκάησο θαη ηελ πξνο ηνχην

ζπλαίλεζε θαη εθρψξεζε ησλ αλαγθαίσλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ
αηειψο.
17] Ζ επζχλε ηεο COSMOTE θαη ηεο Γηαθεκηζηηθήο,

πεξηνξίδεηαη

απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηε δηάζεζε ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ Γψξσλ.
18] Ζ ζπκκεηνρή ζην Ξξφγξακκα απνηειεί ζαθή θαη εθ κέξνπο ηνπ
Ππκκεηέρνληα δήισζε ζπλαίλεζεο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ λ. 2472/1997 θαη
ηνπ λ. 3471/2006 γηα ηηο αλάγθεο δηεμαγσγήο θαη δεκνζηφηεηαο ηνπ
Ξξνγξάκκαηνο θαζψο θαη γηα ζθνπνχο ελεκέξσζεο θαη επηθνηλσλίαο ηνπ
ζρεηηθά κε ην Ξξφγξακκα. Ρα πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ Ππκκεηερφλησλ
ζα ηεξνχληαη κέρξη ηελ ιήμε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. Κεηά δε ηελ ιήμε ηνπ
Ξξνγξάκκαηνο, θαηά ηα νξηδφκελα ζηνπο παξφληεο Αλαιπηηθνχο Όξνπο,
ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ζα θαηαζηξέθνληαη. Νη Ππκκεηέρνληεο έρνπλ ηα
δηθαηψκαηα πξφζβαζεο θαη αληίξξεζεο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 11 έσο 13
ηνπ λ. 2472/1997.
19] Νπνηαδήπνηε δηαθνξά ηπρφλ αλαθχςεη ζρεηηθά κε ην Ξξφγξακκα
θαη ηελ εθαξκνγή ησλ παξφλησλ Αλαιπηηθψλ Όξσλ ζα επηιχεηαη απφ
ηελ ηξηκειή Δπηηξνπή θξίζεο ηεο COSMOTE πνπ απαξηίδεηαη απφ ηνπο:
Δθπξφζσπν ηεο Γ/ληεο Δμππεξέηεζεο Ξειαηψλ, εθπξφζσπν ησλ
Λνκηθψλ πεξεζηψλ θαη εθπξφζσπν ηεο Γηεχζπλζεο Marketing. Ζ θξίζε
ηεο Δπηηξνπήο ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνπο
Ππκκεηέρνληεο.
20] Ζ ζπκκεηνρή ζην Ξξφγξακκα πξνυπνζέηεη αλεπηθχιαθηε απνδνρή
ησλ φξσλ ζπκκεηνρήο θαη ζπλεπάγεηαη ηε ζπλαθφινπζε παξαίηεζε απφ
θάζε ζρεηηθή αμίσζε έλαληη ηεο COSMOTE θαη ηεο Γηαθεκηζηηθήο. Ζ
επζχλε ηεο COSMOTE πεξηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηε δηάζεζε
ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ Γψξσλ.

Παράρηημα A
Δήλωζη Αποδοτής Δώροσ Κλήρωζης ζηο Πρόγραμμα
«COSMOTE ΏΡΑ ΓΙΑ SMART SUMMER»
1. Πηνηρεία Ξξνζψπνπ πνπ Γεζκεχεηαη απφ ηελ παξνχζα Γήισζε
Δπψλπκν:_______________________________
Όλνκα: ________________________________
Αξηζκφο Ραπηφηεηαο : ____________________
Ζκεξνκελία Γελλήζεσο:___________________
Γηεχζπλζε: _____________________________
Ρειέθσλν : _____________________________
2. Ρν πξφζσπν ηνπ νπνίνπ ηα ζηνηρεία αλαγξάθνληαη αλσηέξσ ζα θαιείηαη
ζηε ζπλέρεηα «Γσξενδφρνο».Ν Γσξενδφρνο ζπκκεηείρε ζην πξνσζεηηθφ
πξφγξακκα κε γεληθφ ηίηιν: «COSMOTE ΏΡΑ ΓΙΑ SMART SUMMER»
(εθεμήο ην «Ξξφγξακκα») πνπ δηνξγάλσζε ε αλψλπκε εηαηξία κε ηελ
επσλπκία «COSMOTE ΘΗΛΖΡΔΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΔΠ Α.Δ.» (εθεμήο ε
«COSMOTE»), πνπ εδξεχεη ζην Καξνχζη Αηηηθήο (Ι. Θεθηζίαο αξ. 44), ζε
ζπλεξγαζία κε ηελ αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Υ. ΜΑΝΑΦΑ &
ΙΑ Ε.Ε », πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα ζηελ νδφ Αιέθνπ Ξαλαγνχιε 40 &
Θπδίθνπ 34, (Λ. Ησλία) TK 14231, (εθεμήο «ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ»), βάζεη ησλ
Αλαιπηηθψλ Όξσλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο θαη αλαδείρζεθε ληθεηήο.
3. Ν Γσξενδφρνο δειψλεη φηη έιαβε πιήξε γλψζε ηνπ ζπλφινπ ησλ
Αλαιπηηθψλ Όξσλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη
αλεπηθχιαθηα ζην ζχλνιφ ηνπο.
4. Ν Γσξενδφρνο δειψλεη φηη απνδέρεηαη ην δψξν ηνπ, ην νπνίν ζεκεηψλεηαη
ζηε ζπλέρεηα (εθεμήο ην «Δώρο»)
ημειώζηε
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΩΡΟΤ
με √

VOLKSWAGEN* – κνληέιν MOVE UP, 1.0-60PS
PLAYSTATION 3
NOKIA 500
SONY ERICSSON Xperia mini
πνδήιαηα IDEAL
Φσηνγξαθηθέο κεραλέο Olympus FE 47
Ονιφγηα ηνίρνπ
5. Ν Γσξενδφρνο δειψλεη φηη είλαη πιήξσο ηθαλνπνηεκέλνο απφ ην Γψξν ηνπ,
ην νπνίν βξήθε ηεο απφιπηεο αξεζθείαο ηνπ. Ν Γσξενδφρνο δειψλεη φηη
δελ έρεη νπνηαδήπνηε αμίσζε, πθηζηάκελε ή/ θαη κειινληηθή θαηά ηεο
COSMOTE θαη ηεο ΓΗΑΦΖΚΗΠΡΗΘΖΠ, ησλ ζηειερψλ, ππαιιήισλ θαη βνεζψλ
εθπιεξψζεψο ηεο αλαθνξηθά κε ηε δηελέξγεηα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, ηελ
εθαξκνγή ησλ φξσλ, ηελ παξάδνζε ηνπ Γψξνπ ή νπνηαδήπνηε άιιε αηηία
ζρεηίδεηαη άκεζα ή έκκεζα κε ην Ξξφγξακκα.
6. Ν Γσξενδφρνο δελ έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη νπνηνδήπνηε ρξεκαηηθφ
αληάιιαγκα.
7. Ν Γσξενδφρνο δειψλεη θαη απνδέρεηαη φηη ε COSMOTE θαη ε Γηαθεκηζηηθή
νπδεκία επζχλε θέξνπλ 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. Ν Γσξενδφρνο δειψλεη φηη ηα αλαγξαθφκελα ζηελ παξνχζα ζηνηρεία ηνπ
είλαη πιήξε, αθξηβή θαη επίθαηξα θαη δηαβεβαηψλεη ηελ COSMOTE θαη ηελ
ΓΗΑΦΖΚΗΠΡΗΘΖ φηη νχηε ν ίδηνο νχηε ν/ε ζχδπγφο ηνπ νχηε θαη
νπνηνζδήπνηε ζπγγελήο ηνπ έσο θαη πξψηνπ βαζκνχ είλαη ππάιιεινο ησλ
εηαηξεηψλ
«COSMOTE
Θηλεηέο
Ρειεπηθνηλσλίεο
Α.Δ.»
ή
ηεο
«Γηαθεκηζηηθήο».
Ν Γσξενδφρνο
____________________________ (νλνκαηεπψλπκν πιήξεο)

____________________________ (ππνγξαθή)

