
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

COSMOTE SANTA SMART 

 

1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «COSMOTE» ή 

«Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας 99)  σε 

συνεργασία με την  εταιρεία «MINDTRAP», και τον διακριτικό τίτλο 

«ΜΑΙΝΤ ΤΡΑΠ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕ» που εδρεύει στην Αθήνα 

στην οδό Λ. Πεντέλης 70, Χαλάνδρι, TK 152 34, (εφεξής 

«ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ» ή «Διαφημιστική»), διοργανώνει προωθητική ενέργεια 

με διαδικασία κλήρωσης (εφεξής η «Κλήρωση») με τίτλο «COSMOTE 

SANTA SMART» (εφ’ εξής το «Πρόγραμμα») στα πλαίσια προώθησης και 

προβολής των προϊόντων και των υπηρεσιών της, αποκλειστικά μέσω 

των σημείων πώλησης των ιδιοχρησιμοποιούμενων Καταστημάτων 

COSMOTE & COSMOTE CORNER (εφεξής τα «Καταστήματα»),  

σύμφωνα με τους ακόλουθους Αναλυτικούς Όρους , οι οποίοι είναι 

κατατεθειμένοι στη Συμβολαιογράφο Αθηνών Αγλαΐα Κατσούλα (εφεξής 

η «Συμβολαιογράφος») οι οποίοι είναι ανηρτημένοι στην ιστοσελίδα 

www.cosmote.gr (εφ εξής το «Site») κατά το χρονικό διάστημα από 

08/12/2012 έως και τις 21/1/2013. 

 

2] Η COSMOTE επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιεί 

μονομερώς τους παρόντες όρους ή και να παρατείνει τη διάρκεια του 

Προγράμματος. Τυχόν τροποποιήσεις του Προγράμματος θα 

κατατίθενται στη Συμβολαιογράφο Αγλαΐα Κατσούλα, στην οποία έχουν 

κατατεθεί και οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι, θα αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος των παρόντων Αναλυτικών Όρων και θα ισχύουν από τη 

δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στο «Site». Κάθε συμμετέχων ή 

τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων 

του παρόντος, από την παραπάνω Συμβολαιογράφο, στην οδό 

Ασκληπιού 1, Αθήνα, τηλέφωνο 210-3609860 ή  να προμηθεύεται το 

σχετικό έντυπο των όρων από τα  Καταστήματα που συμμετέχουν στο 

Πρόγραμμα, καθώς και να ενημερώνεται γι αυτό καλώντας τη 

Διαφημιστική  στο τηλέφωνο 210-6840922, κατά τις εργάσιμες ημέρες 

από Δευτέρα έως και Παρασκευή και από τις 10:00 π.μ. έως τις 16:00 

μ.μ. κατά το χρονικό διάστημα από 8/12/2012 έως και τις 31/12/2013. 

 

http://www.cosmote.gr/


3]  Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν κατ’ αρχήν όλοι όσοι 

διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το 18ο 

έτος της ηλικίας τους και είναι ικανοί για κάθε δικαιοπραξία. 

 

4] Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στην COSMOTE και στη Διαφημιστική, 

καθώς και στις εταιρίες που συνεργάζονται με την τελευταία για τη 

διενέργεια του Προγράμματος, όλοι οι ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι στα 

καταστήματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αλλά και οι σύζυγοι, 

καθώς και οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού, όλων των προαναφερόμενων. 

 

5] Η διάρκεια του Προγράμματος ορίζεται από 8/12/2012 μέχρι την 

31/12/2012 (εφεξής η «Διάρκεια»).  

 

6] Οι νικητές του Προγράμματος αναδεικνύονται μέσα από διαδικασία 

άμεσης νίκης (Instant Win) και μέσα από διαδικασία κλήρωσης.  

 

7] ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:  

Διαδικασία  Instant Win: Για να συμμετέχει κάποιος στην διαδικασία  

Instant Win θα πρέπει κατά την διάρκεια του Προγράμματος, να λάβει το 

ενημερωτικό 2πτυχο έντυπο, που θα διανέμεται από προωθητικές 

ομάδες που θα βρίσκονται έξω από τα Καταστήματα κατά το διάστημα  

8 έως 24/12 και στη συνέχεια να επισκεφθεί ένα από αυτά και να 

σκανάρει (με τη βοήθεια του πωλητή του καταστήματος) το barcode του 

εντύπου ώστε να διαπιστώσει άμεσα μέσω ειδικά σχεδιασμένης για την 

ενέργεια  on line εφαρμογής  ποιο δώρο   κέρδισε.  

Τα δώρα της διαδικασίας  Instant Win, διακρίνονται σε δυο κατηγορίες: 

α) μικρά δώρα & β) μεγάλα δώρα.  

Στην περίπτωση που ο Συμμετέχων έχει κερδίσει κάποιο από τα μικρά 

δώρα το παραλαμβάνει άμεσα από το Κατάστημα. 

Σε περίπτωση που ο συμμετέχων κερδίσει κάποιο από τα μεγάλα δώρα, 

καλείται  να συμπληρώσει την Φόρμα Κατοχύρωσης  Μεγάλων Δώρων 

Instant Win του Παραρτήματος Β, την οποία θα αποστείλει το 

Κατάστημα στη Διαφημιστική και η οποία με τη σειρά της θα 

επικοινωνήσει με τους νικητές εντός 10 ημερών όπου θα  τους 

ενημερώσει για την ημερομηνία και τον τρόπο παραλαβής του δώρου 

τους. 



Κλήρωση: Για να συμμετέχει κάποιος στη διαδικασία κλήρωσης του 

Προγράμματος, θα πρέπει να επισκεφθεί οποιοδήποτε κατάστημα 

COSMOTE ή COSMOTE CORNER ανά την Ελλάδα, κατά τη διάρκεια του 

Προγράμματος και να: 

α) πραγματοποιήσει μία Αίτηση Σύμβασης Σύνδεσης για νέα σύνδεση 

συμβολαίου COSMOTE (εφεξής η «Αίτηση»). Η Αίτηση πρέπει να 

υποβληθεί κατά το άνω χρονικό διάστημα ή, εάν γίνεται μετά από 

υποβολή αιτήματος φορητότητας προς την COSMOTE, να υποβληθεί από 

08/12/2012 έως 31/12/2012 και να εγκριθεί μέχρι την 15/01/2013, και 

να ενταχθεί σε ένα από τα οικονομικά προγράμματα COSMOTE 

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 25, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 35, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 

45, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 55, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 70,COSMOTE 

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 100, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 150. Επίσης στη Κλήρωση 

συμμετέχουν και όσοι μετατρέψουν τη σύνδεση καρτοκινητής  

COSMOTE σε σύνδεση συμβολαίου COSMOTE σε ένα από τα οικονομικά 

προγράμματα COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 20, COSMOTE 

ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 20 με ΔΧΟ, COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 25, 

COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 25 με ΔΧΟ, COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 

30, COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 30 με ΔΧΟ, COSMOTE 

ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ  35, COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 35 με ΔΧΟ, 

COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 20, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 25, COSMOTE 

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 35, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 45, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 

55, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 70, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 100, 

COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 150. Τέλος, στην Κλήρωση συμμετέχουν και 

όσοι κάνουν νέα αίτηση σύνδεσης στα προγράμματα COSMOTE Internet 

On The Go 2GB, COSMOTE Internet On The Go 3 GB, COSMOTE 

Internet On The Go 5GB, COSMOTE Internet On The Go 10GB, 

COSMOTE Internet On The Go 20GB, COSMOTE Internet Any Way 2GB, 

COSMOTE Internet Any Way 5GB   

β) Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις εξαιρουμένων των προγραμμάτων 

COSMOTE Internet On The Go 2GB, COSMOTE Internet On The Go 3 

GB, COSMOTE Internet On The Go 5GB, COSMOTE Internet On The Go 

10GB, COSMOTE Internet On The Go 20GB, COSMOTE Internet Any 

Way 2GB, COSMOTE Internet Any Way 5GB,  ο συνδρομητής θα πρέπει 

να αγοράσει συσκευή τύπου Smartphone. Για το ποιες συσκευές 

θεωρούνται τύπου Smartphone οι καταναλωτές μπορούν να 

ενημερώνονται από τα Καταστήματα.  



Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στην Κλήρωση, είναι να 

γίνει δεκτή η Αίτηση Σύμβασης  Σύνδεσης στο δίκτυο της COSMOTE. 

Κάθε Συμμετέχων μπορεί να λάβει μέρος στο Πρόγραμμα με 

περισσότερες συμμετοχές, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις 

συμμετοχής του. Η COSMOTE θεωρεί ότι κάθε Συμμετέχων είναι 

συνδρομητής ή/και χρήστης της σύνδεσης με την οποία συμμετέχει στο 

Πρόγραμμα. Μετά τη λήξη του Προγράμματος, θα γίνει μία (1) 

ηλεκτρονική κλήρωσή και  θα ανακηρυχτούν 225 (διακόσιοι είκοσι πέντε) 

νικητές και 60 (εξήντα) επιλαχόντες. 

Εναλλακτικά, όποιος επιθυμεί να συμμετέχει στη κλήρωση του 

Προγράμματος μπορεί, να συμπληρώσει, με επίδειξη της αστυνομικής 

του ταυτότητας, μία φόρμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα που θα 

βρίσκεται στα γραφεία της Διαφημιστικής, στην Αθήνα, Λ. Πεντέλης 70 - 

Χαλάνδρι, από Δευτέρα έως και Παρασκευή και μεταξύ των ωρών από 

10:00 έως 16:00 κατά τη διάρκεια του Προγράμματος.  

Ενέργεια ΟΤΕ TV: Οποιοσδήποτε πραγματοποιεί κατά τη διάρκεια του 

Προγράμματος νέα σύνδεση ΟΤΕ TV σε ένα από τα προγράμματα α) 

ΟΤΕ ΤV Family Pack– Μέσω Δορυφόρου, β) OTE TV Full Pack – Μέσω 

Δορυφόρου, γ) ΟΤΕ ΤV Family Pack – Μέσω Conn-x, δ) OTE TV Full 

pack – Μέσω Conn-x,  σε ένα Κατάστημα θα λαμβάνει μέρος, εφόσον 

επιθυμεί, στο Πρόγραμμα συμπληρώνοντας τη σχετική δήλωση 

κατοχύρωσης δώρου για να αποκτήσει προπληρωμένη κάρτα της 

Τράπεζας Κύπρου αξίας 50€.  

Με την υποβολή της αίτησης για νέα  σύνδεση ΟΤΕ TV, οι δικαιούχοι θα 

πρέπει να συμπληρώσουν επί τόπου, εφ’ όσον το ζητήσουν, την δήλωση 

κατοχύρωσης  Δώρου του Παραρτήματος  Ε΄ των παρόντων όρων μέσω 

της οποίας κατοχυρώνουν το δικαίωμα για να τους αποσταλεί 

Προπληρωμένη κάρτα της Τράπεζας Κύπρου αξίας 50€ (όροι χρήσης 

προπληρωμένης κάρτας στο www.prepaidcards.gr).  

 

8] 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 COSMOTE να τον αποκλείσει από το Πρόγραμμα. 

 

9] ΔΩΡΑ:   



9Α. Δώρα Ενέργειας Instant Win: Τα μικρά δώρα θα διατεθούν μέσω των 

Καταστημάτων.  Τα μεγάλα δώρα θα αποσταλούν στους νικητές, κατόπιν 

συμπλήρωσης της Φόρμα Κατοχύρωσης  Μεγάλων Δώρων Instant Win 

όπως παρουσιάζεται στο Παράρτημα Β. Τα μικρά και μεγάλα δώρα είναι 

τα ακόλουθα: 

ΜΙΚΡΑ ΔΩΡΑ  ΜΕΓΑΛΑ ΔΩΡΑ 

180 τεμάχια USB 4 GB 3 ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ LG LED LCD TV 

32'' 32LV5500 SMART TV 

900  τεμάχια USB 8 GB 20  HOME CINΕΜΑ LG DVD 2.1 CH 

HT44M/3H85 DM-F/N 

100  τεμάχια USB 16 USB 30  HARD DISK WESTERN 

DIGITAL 500GB 

100  τεμάχια HANDSFREE MUVIT 10  Τροχήλατες Βαλίτσες 

300  τεμάχια USB HUB 30  ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΟΡΝΙΖΕΣ ROLLEI 

PICTURE LINE 4085 

400 τεμάχια ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΑ 10 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ MICROSOFT 

LIFECHAT LX-2000 

400  τεμάχια ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ 

(head) 

20 τεμάχια MP4 CRYPTO COOL 

10.500  τεμάχια ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΑ 

ΜΑΥΡΑ COSMOTE 

 

17.000  ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΞΙΑΣ 

20€* ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ 100€ & ΑΝΩ 

 

*οι όροι των Δωροεπιταγών αξίας 20€ για αγορές 100€ και άνω αναφέρονται στο Παράρτημα Δ 

9Β. Δώρα Κλήρωσης: Τα Δώρα που θα διατεθούν κατόπιν της Κλήρωσης 

είναι τα ακόλουθα:  

Κατηγορία Δώρο Νικητές Επιλαχόντες 

 

1 

Προπληρωμένη 

 κάρτα* αξίας 10.000€ 

της Τράπεζας Κύπρου 

1 

 

5 

2 TV 40’’ Samsung - 
LE40D503 LCD TV 40'' 
 

15 
5 

3 Ποδήλατα πόλης 20 5 

4 Προπληρωμένη 

 κάρτα* αξίας 2.500€ 

της Τράπεζας Κύπρου 

1 

5 



5 Play Station 3 5 5 

6 Ticket restaurant αξίας 

50€** 
50 

5 

7 Microsoft wireless 

desktop 800 
10 

5 

8 Camera Οlympus 10 5 

9 MP4 SONY NWZ-C463 25 5 

10 Εξωτερικοί δίσκοι 

 HITACHI 
15 

5 

11 Mini radio 23 5 

12 Wireless keyboards 50 5 

. **Οι διατακτικές γευμάτων (ticket restaurant): 

α) Μπορούν να χρησιμοποιούνται για την λήψη γευμάτων ή έτοιμης τροφής από τις Συμβεβλημένες 
Επιχειρήσεις σύμφωνα με τους όρους της παρούσης. 
β) Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για σκοπούς που δεν καλύπτονται από την παρούσα. 
γ) Δεν εξαργυρώνονται έναντι χρημάτων από τις Συμβεβλημένες Επιχειρήσεις. 
δ) Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για τη λήψη γευμάτων  ή έτοιμης τροφής αξίας ίσης ή 
μικρότερης από την αναγραφόμενη σ’ αυτές. Εάν η αξία του γεύματος ή της έτοιμης τροφής που 
λαμβάνεται έναντι της Διατακτικής Γεύματος υπερβαίνει την αξία που αναγράφεται σε αυτήν, το 
επιπλέον ποσό θα πληρώνεται ξεχωριστά, από τον χρήστη με άλλο τρόπο. Αντίθετα, σε περίπτωση 
που μια Διατακτική Γεύματος χρησιμοποιηθεί για τη λήψη γεύματος ή έτοιμης τροφής αξίας 
μικρότερης από αυτήν που αναγράφεται σε αυτήν, η διαφορά δεν επιστρέφεται. 

 

9Γ. Δώρα ΟΤΕ TV: 

Προπληρωμένες κάρτες* της Τράπεζας Κύπρου αξίας 50€ 

 

*Οι προπληρωμένες κάρτες δεν είναι πιστωτικές κάρτες, ως εκ τούτου δεν συμμετέχουν σε 

προγράμματα αγορών με δόσεις (άτοκες/έντοκες). Οι προπληρωμένες κάρτες διέπονται από τους 

ειδικότερους όρους που θέτει η Τράπεζα, ιδίως αναφορικά με στοιχεία ταυτοποίησης των τυχερών 

στα πλαίσια της σχετικής απόφασης της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων (ΕΤΠΘ) 

281/5/17.3.2009 της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Β’ 650/9.4.2009), που στοχεύουν στην πρόληψη 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από 

εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, αλλά και την προστασία 

των έννομων συμφερόντων κάθε συναλλασσομένου, καθώς και τη διασφάλιση των οικονομικών 

συναλλαγών του. Οι τυχεροί των προπληρωμένων καρτών οφείλουν να συμμορφώνονται με τους 

όρους αυτούς και ιδίως να παράσχουν στην Τράπεζα τα απαιτούμενα στοιχεία ταυτοποίησής τους 

μαζί με την αίτηση ενεργοποίησης των προπληρωμένων καρτών. Οι προπληρωμένες κάρτες 

εκδίδονται σε συνεργασία με την Τράπεζα Κύπρου (εφεξής «Τράπεζα»).  

 

Η COSMOTE διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα Δώρα καθώς και 

τον αριθμό αυτών με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των 

τελικών νικητών. 

Η  αποστολή των μεγάλων Δώρων της διαδικασίας instant win και της 

κλήρωσης προς τους  νικητές, θα γίνει από Διαφημιστική με μεταφορική 

εταιρεία της επιλογής της και χρέωση δική της. 



 Η παράδοση των Δώρων  θα γίνεται με την επίδειξη της αστυνομικής 

ταυτότητας ή άλλου αποδεικτικού της ταυτότητάς του νικητή και θα 

συνοδεύεται από την υπογραφή της σχετικής Δήλωσης Αποδοχής Δώρου 

Κλήρωσης στο Πρόγραμμα «COSMOTE SANTA SMART» 

του  Παραρτήματος Α. Η COSMOTE και η Διαφημιστική δεν φέρουν 

καμία ευθύνη σε περίπτωση καθυστέρησης των αποστολών, λόγω 

απεργιών ή παρόμοιο λόγο. Εάν η εταιρία ταχυμεταφοράς (courier) δεν 

καταφέρει να εντοπίσει κάποιον από τους νικητές  εντός δέκα (10) 

ημερών από την αρχική συμφωνία συνάντησης, τα Δώρα θα 

επιστρέφονται.  Η ευθύνη της COSMOTE περιορίζεται αποκλειστικά και 

μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων. 

 

10] ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΙΚΗΤΩΝ ΚΛΗΡΩΣΗΣ:  

Η Κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών του Προγράμματος θα 

διεξαχθεί στις 07/02/2013 και ώρα 12.00μμ, με ηλεκτρονικά μέσα, στα 

γραφεία της COSMOTE, στη διεύθυνση Κηφισίας 99, Μαρούσι Τ.Κ 151 

24, παρουσία της Συμβολαιογράφου κας Αγλαΐας Κατσούλας στην οποία 

έχουν κατατεθεί οι παρόντες Όροι, ή νομίμου αναπληρωτή της και 

εκπροσώπου της COSMOTE. Κατά την Κλήρωση, η ανάδειξη των 

νικητών θα γίνει με την σειρά που αναφέρονται τα Δώρα Κλήρωσης στον  

πίνακα του άρθρου 9Β των παρόντων Αναλυτικών Όρων. 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 

αυτών με προηγούμενη προ είκοσι τεσσάρων ωρών ανακοίνωσή της στο 

Site της. Κάθε 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] Επικοινωνία με τους νικητές:   

Κλήρωση: Η επικοινωνία με τους νικητές, θα γίνει μέσω τηλεφώνου. Η  

Διαφημιστική εντός 7 ημερών από την ανάδειξη των νικητών της 

Κλήρωσης θα επικοινωνεί τηλεφωνικά είτε με τους αριθμούς MSISDN, οι 

οποίοι συμμετείχαν στη Κλήρωση και αναδείχθηκαν νικητές είτε στο 

τηλέφωνο επικοινωνίας που έχουν δηλώσει, με σκοπό την ενημέρωση 

των νικητών για τον τρόπο και τον χρόνο παραλαβής των δώρων. Κατά 



την τηλεφωνική επικοινωνία θα ζητούνται από τους κατόχους των 

ΜSISDNs τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, Αριθμός Δελτίου 

Ταυτότητας, πλήρης διεύθυνση, κ.λ.π.) με σκοπό την εξακρίβωση της 

ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση των δώρων. Μετά την 

ολοκλήρωση των αναλαμβανομένων υποχρεώσεων της COSMOTE που 

προκύπτουν από τους παρόντες όρους, τα ως άνω στοιχεία θα 

καταστρέφονται. Σε περίπτωση που κατά την επικοινωνία τα δηλωθέντα 

στοιχεία δεν αντιστοιχούν με τα στοιχεία που διατηρεί η  COSMOTE , θα 

καλείται ο αντίστοιχος επιλαχών νικητής  ο οποίος και θα είναι ο νικητής 

του αντίστοιχου δώρου. Σε περίπτωση που για χρονικό διάστημα δέκα 

(10) ημερών από την ημερομηνία της Κλήρωσης,  η Διαφημιστική δεν 

μπορέσει να έρθει σε επικοινωνία με κάποιους ή όλους τους νικητές , 

τότε θα ενημερώνονται οι αντίστοιχοι επιλαχόντες. Σε κάθε περίπτωση, η 

Διαφημιστική θα ανακοινώσει τηλεφωνικά τα αποτελέσματα σε τυχόν 

νικητές ή επιλαχόντες της Κλήρωσης το αργότερο μέχρι την 28η 

Ιανουαρίου 2013. 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 του δώρου. 

OTE TV: Εντός 10 ημερών από την υπογραφή της Δήλωσης, η 

Διαφημιστική, θα επικοινωνεί με το δικαιούχο για την ταυτοποίησή των 

στοιχείων του και την περαιτέρω συνεννόηση ως προς την παράδοση 

της προπληρωμένης κάρτας. Σε περίπτωση που η Διαφημιστική δεν 

μπορέσει να έρθει σε επικοινωνία με κάποιους τυχερούς στα στοιχεία  

επικοινωνίας που έχουν δηλώσει, τότε  η αποστολή της προπληρωμένης 

κάρτας θα ακυρώνεται. 

Η παράδοση  της δωροεπιταγής θα αποστέλλεται με COURIER στον 

δικαιούχο  από την MINDTRAP. Η εταιρεία επιβαρύνεται με τα έξοδα 

αποστολής του δώρου. Η παράδοση των προπληρωμένων καρτών θα 

γίνεται με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου 

αποδεικτικού της ταυτότητάς του έγγραφο στοιχείο και θα συνοδεύεται 

από την υπογραφή του σχετικού αποδεικτικού παραλαβής του δώρου 

από μέρους των δικαιούχων (Παράρτημα Α). Η MINDTRAP και η 

COSMOTE δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση καθυστέρησης των 

αποστολών, λόγω απεργιών ή παρόμοιο λόγο.  

Η Διαφημιστική κατά την επικοινωνία με τους δικαιούχους   μπορεί να 

ζητά οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία κρίνει απαραίτητα για την 

πιστοποίηση της ταυτότητας του δικαιούχου– τελικού αποδέκτη του 



Δώρου. Σε περίπτωση που κάποιος δικαιούχος  δηλώσει στη 

Διαφημιστική στοιχεία που δεν αντιστοιχούν στον κάτοχο της νέας 

σύνδεσης  OTE TV με βάση την αίτηση για τη σύνδεση που υποβλήθηκε 

στο Κατάστημα το δώρο θα ακυρώνεται.  

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.  

Για την απόδοση του Δώρου απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο 

Συμμετέχων να μην έχει υποβάλλει αίτημα ακύρωσης της Αίτησής του ή 

της σύνδεσής του ή η αίτησή του να μην απορριφθεί από την COSMOTE 

ή τον  ΟΤΕ αντίστοιχα, για λόγους που οφείλονται σε υπαιτιότητά του.  

 

12] 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 αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι 

θεωρούνται όλοι ουσιώδεις 

(β) λόγω κωλύματός του, βάσει των παρόντων Αναλυτικών Όρων. 

(γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η 

επικοινωνία με τον νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που 

τάσσονται στους παρόντες όρους. 

(δ) λόγω μη δήλωσης κατά την επικοινωνία για την ανακοίνωση του 

Δώρου, των πραγματικών στοιχείων του ατόμου που υπέβαλλε αίτηση-

σύμβαση σύνδεσης στο δίκτυο Καταστημάτων. 

(ε) Χωρίς παρουσίαση της ταυτότητας ή διαβατηρίου κατά την 

παραλαβή του Δώρου. 

(στ) Εάν δεν υπογράψει και δεν αποδεχθεί την δήλωση αποδοχής 

δώρου. 

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. 

 

13] Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Προγράμματος  κάθε 

υποχρέωση της  COSMOTE και της Διαφημιστικής  παύει να υφίσταται, 

μη υπεχουσών αυτών οιασδήποτε άλλης υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι 

των συμμετεχόντων και νικητών. 



 

14] Τα Δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να 

ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα 

σε οποιαδήποτε τιμή. 

 

15] Η COSMOTE και η Διαφημιστική δε φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή 

αστική για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί στους 

νικητές σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, ή την χρήση των 

Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.  Οι ανωτέρω εταιρείες δεν φέρουν 

ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στα Δώρα. Για οποιοδήποτε ελάττωμα 

των Δώρων οι νικητές μπορούν να απευθύνονται μόνο στην 

κατασκευάστρια εταιρεία ή τον αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα. Μετά την 

εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και της διανομής των Δώρων 

κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της COSMΟΤΕ και της 

Διαφημιστικής παύει να υφίσταται. Η COSMΟΤΕ και η Διαφημιστική δεν 

θα υπέχουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των 

Συμμετεχόντων.  

 

16] Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως 

δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά 

διακριτικά των COSMOTE και  της Διαφημιστικής. 

 

17] Οι Συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα  παρέχουν τη συγκατάθεση τους 

και εξουσιοδότηση στη COSMOTE για την προβολή του Προγράμματος 

ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, 

κινηματογράφου καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή 

και του INTERNET. Έτσι, η COSMOTE επιφυλάσσει  για τον εαυτό της  

το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει  για διαφημιστικούς 

σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και 

ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο 

σχετικό με το  παρόν Πρόγραμμα  για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε 

συμμετοχή στο Πρόγραμμα παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο 

συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων 

ατελώς. 

 

18] Η ευθύνη της COSMOTE  και της Διαφημιστικής,  περιορίζεται 

αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων. 



 

19] Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα αποτελεί σαφή και εκ μέρους του 

Συμμετέχοντα δήλωση συναίνεσης κατά την έννοια του ν. 2472/1997 και 

του ν. 3471/2006 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 

θα τηρούνται μέχρι την λήξη του Προγράμματος. Μετά δε την λήξη του 

Προγράμματος, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, 

τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται. Οι Συμμετέχοντες έχουν τα 

δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης σύμφωνα με τα άρθρα 11 έως 13 

του ν. 2472/1997. 

 

20] 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/ντης Εξυπηρέτησης Πελατών, εκπρόσωπο των 

Νομικών Υπηρεσιών και εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Marketing. Η κρίση 

της Επιτροπής στις περιπτώσεις αυτές είναι δεσμευτική για τους 

Συμμετέχοντες. 

 

21]  Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή 

των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από 

κάθε σχετική αξίωση έναντι της COSMOTE και της Διαφημιστικής. Η 

ευθύνη της COSMOTE περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση 

των προγραμματισμένων Δώρων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Παράρτημα A 

Δήλωση Αποδοχής Δώρου Κλήρωσης στο Πρόγραμμα 

«COSMOTE SANTA SMART» 

  

1. Στοιχεία Προσώπου που Δεσμεύεται από την παρούσα Δήλωση 

Επώνυμο:_______________________________ 

Όνομα: ________________________________ 

Αριθμός Ταυτότητας : ____________________  

Ημερομηνία Γεννήσεως:___________________ 

Διεύθυνση: _____________________________ 

Τηλέφωνο : _____________________________ 

2. Το πρόσωπο του οποίου τα στοιχεία αναγράφονται ανωτέρω θα 

καλείται στη συνέχεια «Δωρεοδόχος».Ο Δωρεοδόχος συμμετείχε στο 

προωθητικό πρόγραμμα με γενικό τίτλο: «COSMOTE SANTA 

SMART» (εφεξής το «Πρόγραμμα») που διοργάνωσε η ανώνυμη 

εταιρία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

Α.Ε.» (εφεξής η «COSMOTE»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής 

(Λ. Κηφισίας αρ. 99), σε συνεργασία με την ανώνυμη εταιρεία με την 

επωνυμία «ΜΑΙΝΤ ΤΡΑΠ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕ», που 

εδρεύει στην Αθήνα στην οδό Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 70 TK 15234, (εφεξής 

«ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ»), βάσει των Αναλυτικών Όρων του 

Προγράμματος και αναδείχθηκε νικητής. 

3. Ο Δωρεοδόχος δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση του συνόλου των 

Αναλυτικών Όρων του Προγράμματος, τους οποίους αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους. 

4. Ο Δωρεοδόχος δηλώνει ότι αποδέχεται το δώρο του, το οποίο 

σημειώνεται στη συνέχεια (εφεξής το «Δώρο»)  

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΩΡΟΥ 

Σημειώστε 

με √ 

Προπληρωμένη κάρτα Τράπεζας Κύπρου αξίας 10.000€   

TV 40’’ Samsung - LE40D503 LCD TV 40''  

Ποδήλατο πόλης  

Προπληρωμένη κάρτα Τράπεζας Κύπρου αξίας 2.500€  



Play Station 3  

Ticket restaurant 50€  

Microsoft wireless desktop 800  

Camera olympus  

MP4 SONY NWZ-C463  

Εξωτερικοί δίσκοι HITACHI  

Mini radio  

Wireless keyboard  

Προπληρωμένη κάρτα Τράπεζας Κύπρου αξίας 50€ (ΟΤΕ ΤV)  

 

5. Ο Δωρεοδόχος δηλώνει ότι είναι πλήρως ικανοποιημένος από το 

Δώρο του, το οποίο βρήκε της απόλυτης αρεσκείας του. Ο 

Δωρεοδόχος δηλώνει ότι δεν έχει οποιαδήποτε αξίωση, υφιστάμενη 

ή/ και μελλοντική κατά της COSMOTE και της ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ, των 

στελεχών, υπαλλήλων και βοηθών εκπληρώσεώς της αναφορικά με 

τη διενέργεια του Προγράμματος, την εφαρμογή των όρων, την 

παράδοση  του Δώρου ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετίζεται άμεσα ή 

έμμεσα με το Πρόγραμμα. 

6. Ο Δωρεοδόχος δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε χρηματικό 

αντάλλαγμα. 

7. Ο Δωρεοδόχος δηλώνει και αποδέχεται ότι η COSMOTE και η 

Διαφημιστική ουδεμία ευθύνη φέρουν σχετικά με την ποιότητα, 

καταλληλότητα και/ή τη χρήση των Δώρων και αποδέχεται ότι η 

ευθύνη της COSMOTE περιορίζεται στη διάθεση των Δώρων που 

αναφέρονται ανωτέρω. Για την καλή λειτουργία ή /και οποιοδήποτε 

ελάττωμα των Δώρων προκύψει, καθώς και για τυχόν αντικατάστασή 

τους λόγω πραγματικών ή νομικών ελαττωμάτων ο Δωρεοδόχος 

αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι ευθύνεται αποκλειστικά η αντίστοιχη 

κατασκευάστρια ή προμηθεύτρια εταιρεία του Δώρου.  

8. O Δωρεοδόχος: 

□ συναινεί  

□ δεν συναινεί  

στην παρουσίασή του σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα, ή στη χρήση 

του ονόματός του ή/και φωτογραφίας του για λόγους διαφημιστικής 



προβολής από την COSMOTE χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής 

ή αποζημιώσεως. Άρνηση του Δωρεοδόχου 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 την χορήγηση του σχετικού Δώρου. 

9. Ο Δωρεοδόχος δηλώνει ότι τα αναγραφόμενα στην παρούσα στοιχεία 

του είναι πλήρη, ακριβή και επίκαιρα και διαβεβαιώνει την COSMOTE 

και την ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ότι ούτε ο ίδιος ούτε ο/η σύζυγός του ούτε 

και οποιοσδήποτε συγγενής του έως και πρώτου βαθμού είναι 

υπάλληλος των εταιρειών «COSMOTE Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.» 

ή της «Διαφημιστικής». 

  

Ο Δωρεοδόχος 

 

____________________________ (ονοματεπώνυμο πλήρες)  

 

 

 

____________________________ (υπογραφή)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

1. ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΩΡΩΝ Instant Win 

Κατόπιν νικητήριας συμμετοχής μου στην προωθητική ενέργεια 

«SANTA SMART» (instant win), δηλώνω ότι αποδέχομαι το δώρο 

που περιγράφεται παρακάτω, σύμφωνα με τους όρους της προωθητικής 

ενέργειας, των οποίων έχω λάβει γνώση και τους οποίους αποδέχομαι 

ανεπιφύλαχτα στο σύνολό τους. 

 

Όνομα  Επώνυμο  

Τηλέφωνο  Διεύθυνση  

Πόλη  ΤΚ  

Ημερομηνία 

Γέννησης 
 

Αριθμός 

Δελτίου 

Ταυτότητας 

 

Ημερομηνία  Υπογραφή  

Δώρο 1* 
 

LG LED LCD TV 32'' 32LV5500 SMART TV  

Δώρο 2* 
 

HOME CINEMA  LG DVD 2.1 CH HT44M/3H85 DM-F/N 

Δώρο 3* 
 

HARD DISK WESTERN DIGITAL 500GB 

Δώρο 4* 
 

Τροχήλατη Βαλίτσα 

Δώρο 5* 
 

DIGITAL FRAME ROLLEI PICTURE LINE 4085 

Δώρο 6* 
 

MP4 CRYPTO COOL 

Δώρο 7* 
 

MICROSOFT LIFECHAT LX-2000 

 

Βάλτε Χ στο κερδισμένο δώρο. 

Με την παρούσα ρητά αποδέχομαι ότι η COSMOTΕ δεν φέρει καμία 

ευθύνη για οποιαδήποτε πραγματικά ή/και νομικά ελαττώματα των 

δώρων και ότι μετά την παράδοσή τους καμία άλλη υποχρέωση δεν έχει 

απέναντί μου.  



Με την παρούσα συναινώ ρητά και ανεπιφύλακτα όπως τα προσωπικά 

μου στοιχεία που συλλέγονται κατά την συμπλήρωση της παρούσας 

φόρμας κατοχύρωσης δώρου και της φόρμας αποδοχής δώρου 

χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία COSMOTE αποκλειστικά και μόνο για 

τον σκοπό της διενέργειας της προωθητικής ενέργειας και της 

ενημέρωσής μου για την παραλαβή του δώρου μου. Αμέσως μετά την 

διεξαγωγή της προωθητικής ενέργειας  και την παράδοση του δώρου 

μου, κατά τα οριζόμενα στους Αναλυτικούς Όρους της προωθητικής 

ενέργειας, τα ως άνω στοιχεία μου θα καταστραφούν. Σε οποιαδήποτε 

χρονική στιγμή διατηρώ το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά 

δεδομένα μου και ενημέρωσης, ή και αντίρρησης στην περαιτέρω 

επεξεργασία των στοιχείων του βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97 για 

την προστασία προσωπικών δεδομένων, επικοινωνώντας με την 

COSMOTE στο τηλ. 800-11-40000. Αποδέκτης των παραπάνω στοιχείων 

είναι η διαφημιστική εταιρεία ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΉ  ΕΠΕ», που εδρεύει στο 

Χαλάνδρι, Λεωφ. Πεντέλης 70, TK 152 34, τηλ. 210-6840922, η οποία 

αναλαμβάνει να με ενημερώσει για τον χρόνο παραλαβής του δώρου 

μου. 

 

Υπογραφή 

 

 ………………………………………………….. 

 

Μετά τα συμπλήρωσή της από τον πωλητή του καταστήματος η 

φόρμα αποστέλλεται άμεσα στη Διαφημιστική  μέσω fax στον 

αριθμό: 210 6840923 μαζί με τη φωτοτυπία της ταυτότητάς 

του τυχερού και τη φωτοτυπία του εντύπου με το Barcode. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΩΡΩΝ Instant Win 

 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΩΡΟΥ ΤΥΧΕΡΟΥ 

Ημερομηνία  

Δώρο 1* 
 
LG LED LCD TV 32'' 32LV5500 SMART TV  

Δώρο 2* 
 

HOME CINΕΜΑ LG DVD 2.1 CH HT44M/3H85 DM-F/N 

Δώρο 3* 
 

HARD DISK WESTERN DIGITAL 500GB 

Δώρο 4* 
 

Τροχήλατη Βαλίτσα 

Δώρο 5* 

 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΡΝΙΖΑ ROLLEI PICTURE LINE 4085 

Δώρο 6* 

 
MP4 CRYPTO COOL 

Δώρο 7* 

 
MICROSOFT LIFECHAT LX-2000 

Υπεύθυνος 
καταστήματος 

  

Σφραγίδα 
καταστήματος 

 

 
Συμπληρώνεται από το κατάστημα και το κρατάει ο τυχερός. 
* Βάλτε Χ στο κερδισμένο δώρο. 

 
 

Όροι συμμετοχής στο www.cosmote.gr 

 

 

 

 

http://www.cosmote.gr/


 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

ΟΡΟΙ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΩΝ 20€ από Instant Win 

1. Η Δωροεπιταγές εξαργυρώνονται σε οποιοδήποτε Κατάστημα 

συμμετείχε στο Πρόγραμμα.  

2. Οι Δωροεπιταγές δεν εξαργυρώνονται με μετρητά.  

3. Οι δωροεπιταγές δεν αντικαθίστανται σε περίπτωση απώλειας ή 

κλοπής. Τα Καταστήματα και οι Διοργανώτριες δεν ευθύνονται σε 

περίπτωση απώλειας ή κλοπής δωροεπιταγής.  

4. Το φορολογικό στοιχείο που θα συνοδεύει το αγοραζόμενο είδος με 

το οποίο ανταλλάσσεται η δωροεπιταγή, θα αναφέρει μηδενική 

πληρωτέα αξία εφόσον η αξία του εμπορεύματος είναι ίση με την 

αξία της δωροεπιταγής ή τη διαφορά εφόσον η αξία του 

εμπορεύματος είναι μεγαλύτερη. Η διαφορά αυτή εξοφλείται από τον 

κομιστή της δωροεπιταγής (πελάτη).  

5. Η εξαργύρωση των δωροεπιταγών μπορεί να γίνει από 08/12/2012 

έως και  31/01/2013.  

6. Ειδικότερα αναφορικά με την εξαργύρωση των Δωροεπιταγών 

ισχύουν τα παρακάτω: 

 Οι δωροεπιταγές αξίας 20€ ισχύουν για αγορές προϊόντων 

αξίας 100€. 

  Οι δωροεπιταγές αξίας 20€,  μπορούν να εξαργυρωθούν στα  

Καταστήματα που συμμετέχουν στην ενέργεια. 

 Οι Δωροεπιταγές ισχύουν μόνο για αγορά εμπορευμάτων και 

δεν ισχύουν για εξόφληση λογαριασμών COSMOTE ή ΟΤΕ, 

για αγορά Χρόνου Ομιλίας με οποιοδήποτε τρόπο, για παροχή 

υπηρεσιών ή για εγγυήσεις.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 

Α) ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΔΩΡΟΥ ΟΤΕ ΤV 

Κατόπιν πραγματοποίησης νέας σύνδεσης OTE TV δηλώνω ότι 

αποδέχομαι το δώρο που περιγράφεται παρακάτω, σύμφωνα με τους 

όρους της προωθητικής ενέργειας, των οποίων έχω λάβει γνώση και τους 

οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλαχτα στο σύνολό τους. 

Όνομα  Επώνυμο  

Τηλέφωνο  Διεύθυνση  

Πόλη  ΤΚ  

Ημερομηνία 

Γέννησης 
 

Αριθμός 

Δελτίου 

Ταυτότητας 

 

Ημερομηνία  Υπογραφή  

Αριθμός αίτησης 

σύμβασης ΟΤΕ 

ΤV  

 

Δώρο 1 προπληρωμένη κάρτας Τράπεζας Κύπρου αξίας 50€  

 

Συμπληρώνεται από τον πωλητή και τηρείται στο κατάστημα.  

Με την παρούσα συναινώ ρητά και ανεπιφύλακτα όπως τα προσωπικά 

μου στοιχεία που συλλέγονται κατά την συμπλήρωση της παρούσας 

φόρμας κατοχύρωσης δώρου και της Δήλωση Αποδοχής δώρου 

χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία COSMOTE αποκλειστικά και μόνο για 

τον σκοπό της διενέργειας της προωθητικής ενέργειας και της 

ενημέρωσής μου για την παραλαβή του δώρου μου. Αμέσως μετά την 

διεξαγωγή της προωθητικής ενέργειας  και την παράδοση του δώρου 

μου, κατά τα οριζόμενα στους Αναλυτικούς Όρους της προωθητικής 

ενέργειας, τα ως άνω στοιχεία μου θα καταστραφούν. Σε οποιαδήποτε 

χρονική στιγμή διατηρώ το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά 

δεδομένα μου και ενημέρωσης, ή και αντίρρησης στην περαιτέρω 

επεξεργασία των στοιχείων του βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97 για 

την προστασία προσωπικών δεδομένων, επικοινωνώντας με την 

COSMOTE στο τηλ. 210-6177777. Η εκτέλεση της επεξεργασίας των  

ανωτέρω στοιχείων θα γίνει από  τη διαφημιστική εταιρεία MINDTRAP 

ΕΠΕ», που εδρεύει στο Χαλάνδρι, Λεωφ. Πεντέλης 70, TK 152 34, τηλ. 



210-6840922, η οποία αναλαμβάνει να με ενημερώσει για τον χρόνο 

παραλαβής του δώρου μου. 

 

Υπογραφή δικαιούχου  

 

………………………………………………….. 

 

 

 

Μετά τα συμπλήρωσή της από τον πωλητή του καταστήματος η 

φόρμα αποστέλλεται άμεσα στη Mindtrap μέσω fax στον 

αριθμό: 210 6840923 ή με e-mail στο info@mindtrap.com.gr  

μαζί με τη φωτοτυπία της ταυτότητάς του δικαιούχου . 

 

 

 

 

Β) ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΩΡΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ – OTE TV 

Ημερομηνία  

Δώρο  1 προπληρωμένη κάρτα Τράπεζας Κύπρου αξίας 50€  

Υπεύθυνος 

καταστήματος 
  

Αριθμός 

Αίτησης 

σύμβασης OTE 

TV 

  

Σφραγίδα 

καταστήματος 
 

 

Συμπληρώνεται από το κατάστημα και το κρατάει ο καταναλωτής. 

 

mailto:info@mindtrap.com.gr

