ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«COSMOTE ΜΟΝΑΓΙΚΔ ΣΙΓΜΔ ΧΑΛΑΡΩΗ ΣΑ GB Spa»
Η αλώλπκε εηαηξία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ.» (εθεμήο ε
«COSMOTE» ή «Γηνξγαλώηξηα»), πνπ εδξεύεη ζην Μαξνύζη Αηηηθήο (Λεσθ. Κεθηζίαο αξ. 44),
θαη εθπξνζσπείηαη λόκηκα, δηελεξγεί πξνσζεηηθό πξόγξακκα κε ηίηιν «COSMOTE ΜΟΝΑΓΙΚΔ
ΣΙΓΜΔ ΧΑΛΑΡΩΗ ΣΑ GB Spa» (εθεμήο ην «Πξόγξακκα»), ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δηαηξεία
Διιεληθώλ Ξελνδνρείσλ Λάκςα Α.Δ. – Ξελνδνρείν Μεγάιε Βξεηαλλία, ε νπνία εδξεύεη ζηελ
Αζήλα, Βαζηιέσο Γεσξγίνπ Α’ 1 ζύκθσλα κε ηνπο αθόινπζνπο όξνπο ζπκκεηνρήο, νη νπνίνη,
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζα είλαη αλεξηεκέλνη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο COSMOTE
(www.cosmote.gr).
Η Γηνξγαλώηξηα επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηώκαηόο ηεο λα ηξνπνπνηεί κνλνκεξώο ηνπο παξόληεο
όξνπο, λα ζπληνκεύεη ή παξαηείλεη ηε δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο ή θαη λα ην καηαηώζεη / παύζεη
γηα ζπνπδαίν ιόγν. H ηπρόλ παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ή ε κεηαβνιή ησλ όξσλ
ηνπ Πξνγξάκκαηνο ή ε καηαίσζε / παύζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη θαηόπηλ
πξνεγνύκελεο αλαθνίλσζεο ζην δηθηπαθό ηόπν ηεο COSMOTE www.cosmote.gr (εθεμήο ην
«Site») ηνπιάρηζηνλ 24 ώξεο λσξίηεξα θαη ζα είλαη δεζκεπηηθή γηα θάζε πκκεηέρνληα. Η
Γηνξγαλώηξηα δελ αλαιακβάλεη νπνηαδήπνηε επζύλε αλαθνξηθά κε νπνηαδήπνηε ηέηνηα
κεηαβνιή.
Σο Πρόγραμμα.
Η COSMOTE σο εηαηξεία παξνρήο ππεξεζηώλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ επηδηώθεη κέζσ
πξνσζεηηθώλ ελεξγεηώλ ζηελ πξνβνιή ησλ πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ ηεο ζηελ Διιεληθή αγνξά.
ην πιαίζην απηό δηνξγαλώλεη ην πξνσζεηηθό Πξόγξακκα κε ηίηιν “COSMOTE ΜΟΝΑΓΙΚΔ
ΣΙΓΜΔ ΧΑΛΑΡΩΗΗ ΣΑ GB Spa”.

Διάρκεια Προγράμματος - Όροι σμμετοτής.
1. Η δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαζνξίδεηαη από 01/08/2012 κέρξη 31/12/2012 (εθεμήο ε
«Γηάξθεηα»).
2. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Πξόγξακκα, έρεη θάζε νηθηαθόο ζπλδξνκεηήο ζπκβνιαίνπ ηεο
COSMOTE.
3. ην Πξόγξακκα ζπκκεηέρνπλ όζνη έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, είλαη
ηθαλνί πξνο δηθαηνπξαμία θαη δηακέλνπλ ζηελ Διιάδα.

Σρόπος σσμμετοτής στο Πρόγραμμα-Δώρα.
4. Η COSMOTE ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζα παξέρεη ζηνπο νηθηαθνύο ζπλδξνκεηέο ηεο
ζπκβνιαίνπ, πνπ επηζπκνύλ λα θάλνπλ ρξήζε ησλ πξνγξακκάησλ spa ηνπ Ξελνδνρείνπ
ΜΔΓΑΛΗ ΒΡΔΣΣΑΝΙΑ ηηο αθόινπζεο εθπηώζεηο αλά πξόγξακκα: (εθεμήο ηα «Παθέηα»):
Παθέηα Spa :
-25€ ζηα παξαθάησ πξνγξάκκαηα Spa:


Relax! You’re at GB Spa! Σηκή: €95 - €25 = € 70 (2 ώξεο)



Express Facial package. Σηκή: €130 - €25 = € 105 (2 ώξεο)



Radiance Face Treatment by Valmont. Σηκή: €150 - €25 = € 125 (1 ώξα 10 ιεπηά)



ESPA Balinese Massage. Σηκή: €160 - €25 = € 135 (1 ώξα 20 ιεπηά)



Hot Stones Package: Σηκή: € 190 - €25 = € 165 (2 ώξεο 40 ιεπηά)

ή
-30% ζηα παξαθάησ πξνγξάκκαηα Spa:


Well-being Ouzo Oil Massage! Σηκή: € 115 – 30% = € 80 (55 ιεπηά)



Signature Nourishing Yoghurt, Honey & Sugar Wrap Treatment! Σηκή: €165 – 30% = €
115 (1 ώξα 10 ιεπηά)



Signature Escape! Σηκή: €165 – 30% = € 115 (2 ώξεο)



Balance package! Σηκή: €265 – 30% = € 185 (3 ώξεο θαη 30 ιεπηά)

5. Όπνηνο επηζπκεί λα ζπκκεηέρεη ζην Πξόγξακκα (εθεμήο ν «πκκεηέρσλ»), ζα πξέπεη, θαηά ηε
Γηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο, λα θαιέζεη ζην 138 38 ζηελ Δμππεξέηεζε Πειαηώλ πκβνιαίνπ (κε
ρξέσζε 0,123€/θιήζε από θηλεηό ηειέθσλν COSMOTE ή κε ρξεώζεηο πνπ νξίδνληαη από ηνλ
πάξνρν ηνπ δηθηύνπ σο εμήο: ΟΣΔ 0,110577€/ιεπηό, Wind ζηαζεξή 0,1305€/ιεπηό, Wind θηλεηή
από 0,25€/ιεπηό έσο 0,34€/ιεπηό, HOL 0,1292€/ιεπηό, Forthnet 0,13038€/ιεπηό, CYTA
HELLAS 0,1305€/ιεπηό, Vivodi 0,1240€/ιεπηό, ΟΝ TELECOMS 0,1240€/ιεπηό, VOICENET
0,1305€/ιεπηό, Cosmoline 0,11062€/ιεπηό*) γηα ζέκα αλαθνξηθά κε ηε ζύλδεζή ηνπ θαη
παξάιιεια λα δεηήζεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην Πξόγξακκα δειώλνληαο ηνλ αξηζκό ηεο ζύλδεζεο
κε ηνλ νπνίν είλαη ζπλδξνκεηήο ηεο COSMOTE. Με ηε δήισζε ζπκκεηνρήο ζην Πξόγξακκα, θαη
αθνύ ε COSMOTE δηαπηζηώζεη όηη ε δεισζείζα ζύλδεζε έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην
Πξόγξακκα, ζα απνζηείιεη εληόο ησλ επόκελσλ 48 σξώλ, ζηνλ αξηζκό ζύλδεζεο ηνπ
ζπλδξνκεηή, γξαπηό κήλπκα (SMS) κε ηνλ θσδηθό θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο κε ην Ξελνδνρείν
ΜΔΓΑΛΗ ΒΡΔΣΑΝNΙΑ. Κάζε πκκεηέρσλ δηθαηνύηαη κία ζπκκεηνρή.
6. Ο ζπλδξνκεηήο πνπ επηζπκεί λα θάλεη ρξήζε ηνπ θσδηθνύ ζα πξέπεη λα ηνλ δειώζεη είηε
θαιώληαο γηα λα θιείζεη ξαληεβνύ γηα ην πξόγξακκα ζην 210-3330799/772 (GB Spa) είηε θαηά
ηελ πξνζέιεπζή ηνπ ζην μελνδνρείν.

7. Ο πκκεηέρσλ πνπ έρεη παξαιάβεη ην SMS κε ην κνλαδηθό θσδηθό ζα πξέπεη λα θαιέζεη από
ηελ κεζεπόκελε εκέξα ηεο παξαιαβήο ηνπ θσδηθνύ έσο ηηο 31/12/2012 ην GB Spa (ηα ζηνηρεία
επηθνηλσλίαο ηνπ νπνίνπ εκπεξηέρνληαη ζην SMS πνπ ζηέιλεη ε COSMOTE).
8. Η έθπησζε παξέρεηαη κόλν ζην θάηνρν ηεο ζύλδεζεο πνπ έιαβε ηνλ θσδηθό θαη δελ
αληαιιάζζεηαη ή κεηαβηβάδεηαη νύηε δύλαηαη λα δεηεζεί ε αληηθαηάζηαζή ηεο κε άιιε

ή ε

εμαξγύξσζή ηεο ζε ρξήκα ζε νπνηαδήπνηε ηηκή.
9. Μεηά ηελ εθπλνή ηεο Γηάξθεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαηά ηα πξναλαθεξόκελα, θάζε
ππνρξέσζε ηεο Γηνξγαλώηξηαο εηαηξείαο παύεη λα πθίζηαηαη θαη ε COSMOTE δελ ζα ππέρεη νύηε
αλαιακβάλεη νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε έλαληη ησλ δηθαηνύρσλ.
10. Η έθπησζε ηζρύεη κόλν γηα ηα παθέηα πξνζθνξάο πνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαπάλσ.

