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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«COSMOTE SMARTPHONES» 

 

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

Α.Ε.» (εφεξής «COSMOTE» ή/και  «Διοργανώτρια Εταιρεία») που εδρεύει στο 

Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας αρ. 99) διοργανώνει, σε συνεργασία με την 

ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «OGILVY ONE WORLDWIDE -ATHENS-

PROMOTION, ADVERTISING AND DIRECT MARKETING S.A. (ΟΓΚΙΛΒΥ ΟΥΑΝ 

ΓΟΥΟΡΛΝΤΓΟΥΑΪΝΤ ΑΘΗΝΑΣ- ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ)» που εδρεύει στο Γέρακα, Ημαθίας 10, 

(εφεξής «Διαφημιστική»), προωθητικό πρόγραμμα  με τίτλο «COSMOTE 

SMARTPHONES» (εφεξής το «Πρόγραμμα»). Σκοπός των παρόντων 

αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων 

συμμετοχής στο Πρόγραμμα, της κλήρωσης και ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο του 

Προγράμματος. 

 

ΟΡΟΙ 

1. Η COSMOTE, ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών επιδιώκει 

και μέσω προωθητικών ενεργειών, την προβολή των υπηρεσιών της στην Ελληνική 

αγορά. Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνει την προωθητική ενέργεια «COSMOTE 

SMARTPHONES» (εφεξής το «Πρόγραμμα»). 

 

2. Η διάρκεια του Προγράμματος καθορίζεται από τη Τετάρτη 07/11/2012 μέχρι 

και την Δευτέρα 03/12/2012 (εφεξής «Διάρκεια»). Η Διοργανώτρια Εταιρεία 

διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει ή να παρατείνει τη χρονική διάρκεια του 

Διαγωνισμού  με προηγούμενη ανακοίνωση προ είκοσι τεσσάρων ωρών στην 

ηλεκτρονική σελίδα της COSMOTE στο Facebook (εφεξής «ιστοσελίδα»).  

  

3. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχει όποιος ολοκληρώσει με επιτυχία το 

παιχνίδι «COSMOTE SMARTPHONES», όπως αυτό περιγράφεται στην σελίδα της 

COSMOTE στο Facebook και συμπληρώσει την αίτηση συμμετοχής που βρίσκεται 

στην σελίδα αποδεχόμενος ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους συμμετοχής, οι 

οποίοι είναι ανηρτημένοι στην άνω σελίδα και στο site της COSMOTE 

www.cosmote.gr.  

 

4. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι 

Ελλάδας που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι 

συνδρομητής της COSMOTE, είτε συμβολαίου είτε καρτοκινητής τηλεφωνίας 

(«COSMOΚΑΡΤΑ», «WHAT’S UP?», «FROG» ). 

Σε περίπτωση που  ο χρήστης της σύνδεσης είναι διαφορετικό πρόσωπο από το 

συνδρομητή της σύνδεσης, για την παραλαβή του δώρου θα πρέπει να 

προσκομιστεί βεβαίωση του συνδρομητή ότι δέχεται να παρασχεθεί το Δώρο στο 

χρήστη. Εάν ο χρήστης της σύνδεσης είναι ανήλικος, θεωρείται ότι στο Πρόγραμμα 

συμμετέχει ο Συνδρομητής ο οποίος είναι και ο μόνος ο οποίος μπορεί να λάβει τα 

Δώρα. Η  COSMOTE θεωρεί ότι κάθε Συμμετέχων είναι συνδρομητής ή/και 

χρήστης της σύνδεσης με την οποία συμμετέχει στο Πρόγραμμα και έχει 

εξασφαλίσει τη ρητή συναίνεση ή εξουσιοδότηση του κατόχου της κάρτας SIM, 

που αντιστοιχεί στον αριθμό του κινητού με το οποίο έλαβε μέρος στο Πρόγραμμα. 

Επίσης, η COSMOTE θεωρεί ότι κάθε Συμμετέχων είναι αποκλειστικά υπεύθυνος 

για τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου που δηλώνει, το οποίο είναι υπό τον πλήρη 

και αποκλειστικό έλεγχό του και η COSMOTE δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία 

του Συμμετέχοντα από τυχόν πρόσβαση τρίτων σε αυτό.   

 

http://www.cosmote.gr/
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5. Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Πρόγραμμα οι εργαζόμενοι της COSMOTE και 

της εταιρείας OGILVY ONE, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, οι 

σύζυγοι καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. 

 

6. Για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα  δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος. Κάθε 

Συμμετέχων έχει δικαίωμα μόνο μίας έγκυρης συμμετοχής από τον δηλωθέντα 

λογαριασμό του στο Facebook, καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος.  

 

7. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να συμπληρώσουν όλα τα υποχρεωτικά πεδία 

της αίτησης συμμετοχής προκειμένου αυτή να θεωρηθεί έγκυρη. Συγκεκριμένα, θα 

πρέπει να συμπληρώσουν το όνομα και τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου. 

Ο κάθε Συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή 

συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής 

συμπλήρωση των στοιχείων του Συμμετέχοντα παρέχει δικαίωμα στην 

Διοργανώτρια Εταιρεία καθ΄ όλη την διάρκεια του παρόντος καθώς και μετά το 

τέλος αυτού να τον αποκλείσει από την προωθητική ενέργεια.  

 

8. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών 

ορίων του Προγράμματος (δηλ 07/11/2012 και ώρα 00:00 έως και 03/12/2012 και 

ώρα 23:59).  

 

9. Η Διοργανώτρια  διατηρεί  το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει 

την διάρκεια της παρούσας προωθητικής ενέργειας, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, 

κατά την κρίση της καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες 

συμμετοχής της προωθητικής ενέργειας με σχετική ανακοίνωση στο site της 

COSMOTE www.cosmote.gr, στην ηλεκτρονική σελίδα της στο Facebook και στη 

Συμβολαιογράφο Χαρά Μ. Σπυριδοπούλου, στην οποία έχουν κατατεθεί οι 

παρόντες Αναλυτικοί Όροι.  Η Διοργανώτρια διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει 

συμμετοχές με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στο 

Πρόγραμμα σε περίπτωση που τα στοιχεία τους είναι ελλιπή. Οι Συμμετέχοντες 

οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και 

συναλλακτικών ηθών. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Προγράμματος  κάθε 

υποχρέωση των COSMOTE  και OGILVY ONE παύει να υφίσταται, μη υπεχουσών 

οποιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων.  

 

10. Την Τετάρτη 05/12/2012 θα πραγματοποιηθεί κλήρωση, στις 11:30 στα 

γραφεία της Διαφημιστικής, Ημαθίας 10 Γέρακας, από εκπρόσωπο της OGILVYONE 

και παρουσία της Συμβολαιογράφου. Η κλήρωση θα αναδείξει 50 νικητές, και 100 

επιλαχόντες. 

Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της προαναφερθείσας 

ηλεκτρονικής κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα η COSMOTE 

διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα αυτής με προηγούμενη 

προ είκοσι τεσσάρων ωρών ανακοίνωσή της στο Site της και στη σελίδα της στο 

Facebook. Η Κλήρωση θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία 

εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του 

ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών. 

 

 

11. Κατά κλήρωση θα ανακυρηχθούν συνολικά 50 νικητές και 100 επιλαχόντες.  

Κάθε φυσικό πρόσωπο, ανεξαρτήτως εάν έχει περισσότερες συμμετοχές ή έχει 

συμμετάσχει με διαφορετικούς αριθμούς σύνδεσης, έχει δικαίωμα σε ένα από τα 

Δώρα και ακόμα και στην  περίπτωση που μέσα στους 50  Νικητές, το ίδιο φυσικό 

http://www.cosmote.gr/
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πρόσωπο εμφανίζεται περισσότερες από μία φορά, το Δώρο θα ακυρώνεται ως 

προς αυτόν και θα μεταφέρεται αυτόματα στον πρώτο επιλαχόντα.  

 

12. Η COSMOTE στο πλαίσιο του Προγράμματος έχει προγραμματίσει να παρέχει 

στους πενήντα (50) νικητές της κλήρωσης  ένα από τα ακόλουθα 

δώρα/smartphones (εφεξής «τα Δώρα»),  ήτοι:  

 

 Στοn 1o μέχρι και τον 5ο νικητή: από (1) SAMSUNG GALAXY S III 

BLUE 16GB+16GB  

 Στον 6ο μέχρι και τον 10ο νικητή: από (1) HTC ONE S 

 Στον 11ο μέχρι και τον 15ο νικητή: από (1) SONY XPERIA P SILVER 

 Στον 16ο μέχρι και τον 20ο νικητή: από (1) SONY XPERIA U WHITE  

 Στον 21ο έως και τον 25ο  νικητή: από (1) HTC DESIRE C BLACK 

 Στον 26ο έως και τον 30ο νικητή: από (1) ALCATEL ONE TOUCH 991 

BLACK 

 Στον 31ο έως και τον 35ο νικητή: από (1) ΝΟΚΙΑ 610 WHITE 

 Στον 36ο έως και τον 40ο νικητή: από (1) SAMSUNG GALAXY FIT 

BLACK 

 Στον 41ο έως και τον 45ο νικητή: από (1) LG OPTIMUS L3 WHITE-

E400 

 Στον 46 έως και τον 50ο νικητή: από (1) ZTE RACER II  

 

 

Τα δώρα είναι προσωπικά, δε μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται και δεν 

εξαργυρώνονται με χρήματα. 

 

13. Εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη διενέργεια της κλήρωσης θα 

επιχειρείται από τη Διαφημιστική τηλεφωνική επικοινωνία με τους νικητές προς τον 

αριθμό κλήσης MSISDN, το οποίο έχει καταχωρήσει στην φόρμα συμμετοχής του 

Προγράμματος, με σκοπό την ενημέρωση τους για τον τρόπο παραλαβής των 

δώρων, που αναφέρονται παραπάνω. Αν κάποιος νικητής δεν ανταποκριθεί σε 

διάστημα 48 ωρών από την ώρα  της πρώτης επικοινωνίας μαζί του, η 

Διαφημιστική θα επικοινωνήσει με τον 1ο επιλαχόντα. Αν και ο 1ος επιλαχόντας 

δεν επικοινωνήσει με την Διαφημιστική σε διάστημα 48 ωρών, η Διαφημιστική θα 

επικοινωνήσει και με τον 2ο επιλαχόντα και ούτω καθεξής. Κατά την τηλεφωνική 

επικοινωνία θα ζητούνται από τους νικητές τα πλήρη στοιχεία τους 

(ονοματεπώνυμο, πλήρη διεύθυνση, αριθμός κινητής τηλεφωνίας,) για τη 

δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση των Δώρων. Σε 

περίπτωση που ο νικητής δηλώσει διαφορετικά στοιχεία, από τα  στοιχεία που είναι 

καταχωρημένα στα αρχεία της COSMOTE (είτε συνδρομητή είτε χρήστη), θα 

ανακηρύσσεται νικητής ο πρώτος επιλαχόντας. Νικητής μπορεί να αναδειχθεί μόνο 

ο συνδρομητής της σύνδεσης, ενώ για να λάβει το Δώρο ο χρήστης θα πρέπει να 

συναινέσει προς τούτο γραπτώς ο συνδρομητής και ο χρήστης να μην είναι 

ανήλικος. Εάν ο  χρήστης της σύνδεσης  είναι ανήλικος, το Δώρο δικαιούται μόνο 

ο συνδρομητής της σύνδεσης.  Μετά την ολοκλήρωση των με το παρόν 

αναλαμβανομένων υποχρεώσεων της COSMOTE και της Διαφημιστικής και την 

παράδοση των Δώρων, τα ως άνω στοιχεία θα καταστρέφονται. Η Διαφημιστική 

κατά την επικοινωνία με τους νικητές μπορεί να ζητά οποιαδήποτε επιπλέον 

στοιχεία κρίνει απαραίτητα για την πιστοποίηση της ταυτότητας του νικητή – 

τελικού αποδέκτη Δώρου.  

Τα ονόματα των νικητών, μετά την επιβεβαίωση τους, δύναται να ανακοινωθούν 

στο site της COSMOTE ή/και στη σελίδα της COSMOTE Facebook.  

 

 



 

4 

 

14. Η παραλαβή των Δώρων θα γίνεται με τους εξής τρόπους: 

α) Όσον αφορά στους νικητές που διαμένουν εντός Αττικής η παραλαβή των 

δώρων τους θα γίνεται από τα γραφεία  της Διαφημιστικής, Ημαθίας 10Α, Γέρακας, 

153 44. 

β) Όσον αφορά στους νικητές που διαμένουν εκτός Αττικής η παράδοση του 

Δώρου τους  θα γίνεται μέσω courier σε συγκεκριμένη μέρα και ώρα που θα 

καθοριστεί κατά την επικοινωνία της Διαφημιστικής μαζί τους. Τα έξοδα αποστολής 

βαρύνουν την COSMOTE. 

Οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί για 

τους εξής λόγους: 

(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους 

παρόντες όρους ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις κάποιου από τους όρους,  οι οποίοι 

θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. 

(β) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με 

τον νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους 

παρόντες όρους. 

Η COSMOTE σε περίπτωση που στο πρόσωπο κάποιου από τους νικητές, συντρέχει 

κάποια από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις έχει το δικαίωμα να προβεί στην 

ακύρωση της συμμετοχής του σε οποιοδήποτε στάδιο , ακόμα και κατά το στάδιο 

της απόδοσης των δώρων. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που νικητής 

οποιουδήποτε από τα προαναφερόμενα Δώρα αναδειχθεί αριθμός κλήσης 

(MSISDN) εταιρικής σύνδεσης, το Δώρο θα αποδίδεται στο χρήστη με την 

προϋπόθεση ότι θα προσκομίσει και βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου του 

νομικού προσώπου, στην οποία θα δηλώνεται και θα βεβαιώνεται ότι είναι χρήστης 

του συγκεκριμένου αριθμού κλήσης (MSISDN), άλλως θα ακυρώνεται και δεν θα 

δικαιούται το Δώρο, που του αντιστοιχεί. 

 

 

15. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω 

στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των COSMOTE και 

OGILVY ONE. 

 

16. Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των 

ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Οι εταιρίες COSMOTE 

και OGILVY ONE δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την 

εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή 

διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο του 

Προγράμματος  επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου 

διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του 

Προγράμματος. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια  δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε 

επιβάρυνση των συμμετεχόντων – χρηστών εκ των άνω αιτιών. 

 

17. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα αποτελεί σαφή και εκ μέρους του Συμμετέχοντα 

δήλωση συναίνεσης κατά την έννοια του ν. 2472/1997, όπως ισχύει σήμερα, για 

την τήρηση των στοιχείων του και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες 

διεξαγωγής και δημοσιότητας του Προγράμματος, καθώς και για σκοπούς 

ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με το Πρόγραμμα. Τα προσωπικά 

στοιχεία των Συμμετεχόντων δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους, θα τηρηθούν μέχρι  

τη  διεξαγωγή της Κλήρωσης  και μετά θα καταστρέφονται. Τα προσωπικά στοιχεία 

των νικητών και των επιλαχόντων θα τηρούνται μέχρι την παράδοση των Δώρων 

κατά τα ανωτέρω. Μετά δε την παράδοση των Δώρων, κατά τα οριζόμενα στους 

παρόντες Αναλυτικούς Όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται.  
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18. Η συμμετοχή στη προωθητική ενέργεια προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή 

των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε 

σχετική αξίωση έναντι της COSMOTE και της Διαφημιστικής.  

 

19. Η COSMOTE διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα Δώρα καθώς και τον 

αριθμό αυτών με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών νικητών. 

 

 

20. Οι παρόντες Αναλυτικοί όροι, έχουν κατατεθεί στη συμβολαιογράφο Αθηνών 

Χαρά Μ. Σπυριδοπούλου, με έδρα Ασκληπιού 26 – 28. Οποιοσδήποτε Συμμετέχων 

ή τρίτος δικαιούται  να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του 

παρόντος που κατατέθηκαν στην ως άνω Συμβολαιογράφο.   

  

21. Κατά τη Διάρκεια του Προγράμματος και μέχρι την παράδοσή τους, η 

COSMOTE δικαιούται να χρησιμοποιεί τα Δώρα για σκοπούς διαφήμισης. Οι τελικοί 

αποδέκτες των Δώρων δεν δικαιούνται να εγείρουν καμία αξίωση κατά της 

COSMOTE λόγω της χρήσης των Δώρων για διαφημιστικούς σκοπούς. 

 

22. Η COSMOTE δύναται και δικαιούται να ΜΗΝ προσφέρει στους νικητές τα Δώρα 

ούτε άλλα εναλλακτικά δώρα, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και 

δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικών δώρων οποιασδήποτε μορφής και 

αξίας.  Η COSMOTE δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε 

νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για 

οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη 

άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, την χρήση των Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

Η ανωτέρω εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στα Δώρα και δεν 

υπέχει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων. 

 

23. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και της διανομής των 

Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση των Διοργανωτριών παύει να 

υφίσταται. Οι COSMOTE και OGILVY ONE δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλαμβάνουν 

οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. 

 

24. Οι  COSMOTE και OGILVY ONE διατηρούν το δικαίωμα να ανακοινώσουν τα 

ονόματα και να δημοσιεύσουν φωτογραφίες των νικητών στο Site της COSMOTE, 

στο internet, social media, σε οποιοδήποτε έντυπο της ή σε μέσα μαζικής 

ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, κ.τλ) και να προβούν σε διαφημιστική 

εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της διάρκειας του 

Προγράμματος ή/και της παραλαβής των Δώρων. Οι νικητές υποχρεούνται, κατά 

την παραλαβή των Δώρων, σε υπογραφή δήλωσης – συναίνεσης για παρουσία σε 

σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα, ή για τη χρήση του ονόματός τους και 

φωτογραφία τους ή/και video για λόγους διαφημιστικής προβολής από 

τιςCOSMOTE και OGILVY ONE, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή 

αποζημιώσεως. Άρνηση του Νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό 

πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε 

καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιεί την COSMOTE να αρνηθεί τη 

χορήγηση του σχετικού Δώρου.  

 

25. Δεν θα γίνονται αποδεκτές, συμμετοχές με περιεχόμενο που προσβάλλει τη 

δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή παρουσιάζουν ασάφειες ή άλλα τεχνικά 

ελαττώματα. Επίσης, θα ακυρώνονται συμμετοχές που περιέχουν προσβλητικό της 

τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής ή 

Εκκλησιαστικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου,), περιεχόμενο υβριστικό, 

εμπρηστικό, ρατσιστικό, ή αντικείμενο στις κείμενες διατάξεις ή με οποιονδήποτε 
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άλλο τρόπο απρεπές κατά την απόλυτη κρίση της διοργανώτριας και της 

διαφημιστικής. 

 

26. Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο Πρόγραμμα βρίσκονται 

αναρτημένοι στη σελίδα της COSMOTE στο Facebook                

(http://www.facebook.com/cosmote )  και στο www.cosmote.gr. 

 

27. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το Πρόγραμμα και την 

εφαρμογή των παρόντων Αναλυτικών Όρων θα επιλύεται από την τριμελή 

Επιτροπή κρίσης της COSMOTE που απαρτίζεται από τους: Εκπρόσωπο της Δ/νσς 

POST-PAID RESIDENTIAL MARKETING, της Νομικής Υπηρεσίας και της Δ/νσης 

Μarketing της COSMOTE. Η κρίση της Επιτροπής στις περιπτώσεις αυτές είναι 

δεσμευτική για τους Συμμετέχοντες. 

 

28. Το παρόν Πρόγραμμα δεν διενεργείται από το Facebook, ούτε χορηγείται ή με 

άλλον τρόπο κυρώνεται ή σχετίζεται με το Facebook.  Οι συμμετέχοντες παρέχουν 

τα στοιχεία τους στις ανωτέρω αναφερόμενες εταιρίες και όχι στο Facebook.  Τα 

στοιχεία που παρέχονται θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τις ανάγκες του τρέχοντος 

Προγράμματος όπως περιγράφηκε παραπάνω και υπό τους όρους που τον διέπουν. 

 

29. Οι όροι συμμετοχής έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνών, Χαρά Μ. 

Σπυριδοπούλου (Ασκληπιού 26-28). Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται 

να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος. 

 

30. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων 

συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση 

έναντι των εταιρειών. 

 


