
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ                              

«Χριστουγεννιάτικη Προωθητική Ενέργεια στην Μαρίνα Φλοίσβου 2012» 

 

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ (εφεξής 
Cosmote), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας αρ. 99) σε συνεργασία με την 
ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «YARD Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσιών Παραγωγής 
Οπτικοακουστικών Έργων και Οργάνωσης Εκδηλώσεων» και με τον διακριτικό τίτλο «YARD 
Α.Ε» που εδρεύει στο Δήμο Ν. Ψυχικού Αττικής, Αδριανού 12, (εφεξής η «εταιρία 
παραγωγής»), διοργανώνει  το προωθητικό πρόγραμμα με τίτλο «Χριστουγεννιάτικη 

Προωθητική Ενέργεια στην Μαρίνα Φλοίσβου 2012» (εφεξής το Πρόγραμμα).  
 

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι Αναλυτικοί Όροι) είναι ο καθορισμός 
των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα της κλήρωσης και ανάδειξης των νικητών του 
Προγράμματος. 

ΟΡΟΙ 

1] Η COSMOTE ως εταιρία παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών αποσκοπεί στην 
προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών της μέσω του Προγράμματος.   

2] Το Πρόγραμμα διενεργείται στη Μαρίνα Φλοίσβου.  

3] Το Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί από τις 13  Δεκεμβρίου 2012 έως την 1η Ιανουαρίου 
2013 (εφεξής Διάρκεια). Η COSMOTE διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει ή να παρατείνει τη 
χρονική διάρκεια του προγράμματος με προηγούμενη ανακοίνωση στο site 
www.cosmote.gr. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχει κάθε συνδρομητής της COSMOTE, είτε 
Συμβολαίου, είτε καρτοκινητής τηλεφωνίας («COSMOΚΑΡΤΑ», «WHAT’S UP?»), ο όποιος 
έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Νικητής μπορεί να αναδειχθεί μόνο ο 
συνδρομητής της σύνδεσης ή ο χρήστης εφόσον δεν είναι ανήλικος και προσκομίσει γραπτή 
συναίνεση του συνδρομητή.  

Σε περίπτωση που ο νικητής  είναι ανήλικος, θα ακυρώνεται η συμμετοχή του και θα 
ανακηρύσσεται νικητής ο πρώτος επιλαχόντας.  

4] Για να θεωρηθεί κάποιος ως Συμμετέχων στο Πρόγραμμα (εφεξής «Συμμετέχων») θα 
πρέπει κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, να επισκεφθεί το ειδικά διαμορφωμένο 
περίπτερο και να δηλώσει τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου (εφόσον είναι 
συνδρομητής COSMOTE) στο ειδικό κουπόνι συμμετοχής (εφεξής «Κουπόνι»). 

Η κάθε  συμμετοχή στο Πρόγραμμα  λαμβάνει ένα μοναδικό κωδικό, ο οποίος θα  
καταχωρείται  σε αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό σύστημα για τη διεξαγωγή της Κλήρωσης 
που θα αναδείξει τους νικητές. Κάθε Συμμετέχων λαμβάνει αντίγραφο του μοναδικού 
κωδικού με το οποίο συμμετείχε στο Πρόγραμμα. Κάθε Συμμετέχων έχει τη δυνατότητα 
μιας συμμετοχής στο Πρόγραμμα, και ευθύνεται αποκλειστικά για την ακρίβεια και την 
αλήθεια των δηλωθέντων στοιχείων και δηλώνει ότι τα δηλωθέντα στοιχεία του ανήκουν 
και είναι αληθινά. 

5] Για την ανάδειξη των νικητών θα πραγματοποιηθεί μία ηλεκτρονική Κλήρωση, (εφεξής η 
«Κλήρωση»).  
6] Από την Κλήρωση θα αναδειχθούν  Έξι (6) νικητές και έξι (6) επιλαχόντες. Η Κλήρωση θα 
πραγματοποιηθεί στις 3 Ιανουαρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μμ, στα γραφεία 
της εταιρίας παραγωγής, «YARD Α.Ε» που εδρεύει στο Δήμο Ν. Ψυχικού Αττικής, οδός 

http://www.cosmote.gr/


Αδριανού 12 (Νέο Ψυχικό) παρουσία της συμβολαιογράφου Αθηνών Μικρού Ουρανίας ή 
νόμιμου αναπληρωτή της.  
 

H κλήρωση θα γίνει με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία θα εξασφαλίσουν το 
αδιάβλητο αυτής, ήτοι το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του 
ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών.  

7] Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της 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. Η Κλήρωση θα διεξαχθεί με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται το τυχαίο της επιλογής κατά 
τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών.   

8] Η COSMOTE, στο πλαίσιο του προγράμματος, έχει προγραμματίσει να διαθέσει σε κάθε 
νικητή τα ακόλουθα Δώρα (εφεξής «Δώρα»): 

 Ένα ποδήλατο αντρικό για κάθε έναν από τους τρεις (3) πρώτους νικητές  

 Ένα ποδήλατο γυναικείο για κάθε έναν από τους τρεις (3) επόμενους νικητές 

Η ημερομηνία παροχής του Δώρου θα οριστεί κατόπιν συνεννόησης του κάθε νικητή με την 
εταιρία παραγωγής Υard. Κάθε νικητής μπορεί να κάνει χρήση του Δώρου από την 
ημερομηνία αποδοχής του και το αργότερο μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2013. 

9] Εντός δύο (2) ημερών από τη διενέργεια της Κλήρωσης θα επιχειρείται από τη εταιρία 
παραγωγής τηλεφωνική επικοινωνία με τους νικητές  προς τον αριθμό κλήσης που ο κάθε 
νικητής  έχει σημειώσει στο κουπόνι κατά τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα. 

Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία θα ζητούνται  από το νικητή τα στοιχεία του 
(ονοματεπώνυμο, πλήρη διεύθυνση, κ.λπ.) για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της 
ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση του Δώρου, ενώ ο νικητής θα πρέπει να επιβεβαιώνει 
μέσα σε διάστημα δύο (2) ημερών ότι επιθυμεί το Δώρο. 

Αν ο νικητής  αρνηθεί το Δώρο του ή αδρανήσει όσον αφορά στην κατοχύρωσή του, ή αν 
ακυρωθεί η συμμετοχή του, χάνει αυτομάτως και οριστικώς το δικαίωμά του επ’ αυτού, 
ενώ το Δώρο μεταφέρεται στον πρώτο επιλαχόντα  που θα προκύψει από την Κλήρωση. Οι 
επιλαχόντες  θα πρέπει να κατοχυρώσουν το Δώρο τους με την ίδια ακριβώς διαδικασία σε 
διάστημα μίας ημέρας από την ενημέρωσή τους. Σε περίπτωση αδράνειας του επιλαχόντα 
νικητή, το Δώρο μεταφέρεται στον επόμενο, κοκ. Ο νικητής κατά την παραλαβή του Δώρου 
του υποχρεούται να συμπληρώσει και να υπογράψει την Δήλωση Αποδοχής Δώρου, 
προσκομίζοντας και επιδεικνύοντας την ταυτότητά του, αλλιώς χάνει  το δικαίωμα στο 
Δώρο που κέρδισε. Μετά την ολοκλήρωση των με το παρόν αναλαμβανομένων 
υποχρεώσεων της COSMOTE και της Εταιρίας Παραγωγής και την παράδοση του Δώρου, τα 
ως άνω στοιχεία θα καταστρέφονται.  

10] Οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της 
παράδοσης και παραλαβής των Δώρων, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:  

α) σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, δεν αποδεχτεί πλήρως τους παρόντες όρους ή 
δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, 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  

γ) Χωρίς προσκόμιση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου  (εν ισχύ) κατά την 
παραλαβή του Δώρου  



δ) σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, δεν υπογράψει τη σχετική δήλωση αποδοχής 
Δώρου 

ε) λόγω κωλύματός του βάσει των  παρόντων Αναλυτικών Όρων 

στ) λόγω ανικανότητας για δικαιοπραξία του νικητή 

11] Η COSMOTE σε περίπτωση που στο πρόσωπο του νικητή, 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 παράδοσης και παραλαβής του 
Δώρου. 

12] H COSMOTE στο πλαίσιο του προγράμματος πέρα από τα αναφερόμενα Δώρα δύναται 
κατά την κρίση της να διαθέσει προς τους συμμετέχοντες και άλλα επιπλέον Δώρα. 

Τα Δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η 
αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωση τους σε χρήματα. Διευκρινίζεται ότι σε 
περίπτωση που νικητής αναδειχθεί αριθμός κλήσης (MSISDN) εταιρικής σύνδεσης, το Δώρο 
θα αποδίδεται στο χρήστη με την προϋπόθεση ότι  θα προσκομίσει  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. 

13] H COSMOTE  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα Δώρα, καθώς και τον αριθμό 
των Δώρων.  

14] Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος και μέχρι την παράδοση των Δώρων, η COSMOTE  
δικαιούται να χρησιμοποιήσει τα Δώρα για σκοπούς διαφήμισης. Οι τελικοί αποδέκτες δεν 
δικαιούνται να εγείρουν καμία αξίωση κατά της COSMOTE  λόγω της χρήσης του Δώρου για 
διαφημιστικούς σκοπούς. 

15] Η ευθύνη της COSMOTE  και της εταιρίας παραγωγής περιορίζεται αποκλειστικά και 
μόνο στη διάθεση του Δώρου και οι συμμετέχοντες δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση 
ή δικαίωμα κατά αυτών  σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας, ή καιρικών 
συνθηκών δεν είναι δυνατή η παροχή  του Δώρου καθώς και για οτιδήποτε μπορεί να 
συμβεί (ατύχημα κλπ) πριν, κατά τη διάρκεια ή εξαιτίας της παροχής του Δώρου ή ακόμα 
και μετά την παροχή του.  

Η COSMOTE και η εταιρία παραγωγής δεν φέρουν 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, την μεταφορά τους, ή για οποιαδήποτε άλλη 
αιτία. Οι ανωτέρω εταιρείες δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στα Δώρα και δεν 
υπέχουν ούτε αναλαμβάνουν οποιαδήποτε περαιτέρω υποχρέωση έναντι των νικητών.  

Η COSMOTE και εταιρία παραγωγής ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνουν και ουδεμία ευθύνη 
θα φέρουν για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν υποστεί οποιοσδήποτε νικητής κατά την 
παροχή υπηρεσιών συνδεομένων με οποιοδήποτε τρόπο με τα Δώρα ή οφειλόμενη στη 
χρήση του Δώρου , δεν υπόσχονται ούτε εγγυώνται την εκτέλεση των συμβατικών ή άλλων 
υποχρεώσεων οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με τα Δώρα, συμπεριλαμβανομένων των 
υπηρεσιών εκ μέρους των εκπαιδευτών ή άλλων φορέων, ούτε θα φέρουν ευθύνη σε 
περίπτωση διαπράξεως απάτης από οποιονδήποτε τρίτο.   

16] Επίσης, η COSMOTE και η εταιρία παραγωγής  δεν φέρουν καμία ευθύνη και οι 
συμμετέχοντες δεν διατηρούν καμία αξίωση, απαίτηση ή δικαίωμα κατά αυτής για κάλυψη 
τυχόν εξόδων μεταφοράς κτλ. Επίσης, η COSMOTE  δύναται για λόγους ανωτέρας βίας, να 
μην προσφέρει στους νικητές τα Δώρα ούτε άλλα εναλλακτικά, οπότε και θα απαλλάσσεται 
από κάθε ευθύνη.  



17] Μετά την εκπνοή της διάρκειας του προγράμματος και της διανομής του Δώρου κατά 
τα προαναφερόμενα κάθε υποχρέωση της COSMOTE  και της εταιρίας παραγωγής  παύει να 
υφίσταται. Η COSMOTE και η εταιρία παραγωγής  δεν υπέχουν ούτε αναλαμβάνουν 
οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων. 

18] H COSMOTE διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα των νικητών και να 
δημοσιεύσει φωτογραφίες τους καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε 
σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παραλαβής των Δώρων. Ο νικητής υποχρεούται, 
κατά την παραλαβή του Δώρου, σε υπογραφή δήλωσης – συναίνεσης για παρουσία σε 
σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα, ή για τη χρήση του ονόματός του και φωτογραφία του 
για λόγους διαφημιστικής προβολής από την COSMOTE μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, 
κινηματογράφου καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET 
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. 

19] Οι παρόντες όροι έχουν κατατεθεί στην συμβολαιογράφο Αθηνών Ουρανία Μικρού 
(Δ/νση: Κοδριγκτώνος 18, Αθήνα) και οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να 
λαμβάνει αντίγραφο με έξοδά του. Επίσης, οι παρόντες όροι κατά τη διάρκεια του 
προγράμματος θα είναι αναρτημένοι στο site www.cosmote.gr. 

20] Η COSMOTE  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες αναλυτικούς όρους, 
εφόσον κριθεί απαραίτητο. Κάθε τροποποίηση θα κατατίθεται στη συμβολαιογράφο στην 
οποία θα έχουν κατατεθεί οι παρόντες αναλυτικοί όροι, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
των παρόντων Αναλυτικών Όρων και θα ισχύει από τη δημοσίευση των τροποποιημένων 
όρων στο Site της COSMOTE www.cosmote.gr.  

21] Το προσωπικό της  COSMOTE και της εταιρίας παραγωγής, οι σύζυγοι καθώς κι οι 
συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και πρώτου βαθμού εξ αίματος δεν έχουν δικαίωμα 
συμμετοχής στο Πρόγραμμα. 

22] Κατά το στάδιο συμμετοχής στο Πρόγραμμα τα μόνα στοιχεία που απαιτούνται είναι ο 
αριθμός σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας των Συμμετεχόντων. Κατά το στάδιο της 
επιβεβαίωσης των νικητών, τα στοιχεία ταυτότητας 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. 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.   

23] Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το πρόγραμμα και την εφαρμογή 
του θα επιλύεται από τριμελή Επιτροπή κρίσης της COSMOTE που απαρτίζεται από τους: 
Εκπρόσωπο της Δ/ντης Προϊόντων και Υπηρεσιών, των Νομικών Υπηρεσιών και της Δ/νσης 
Μarketing της COSMOTE. Η κρίση της Επιτροπής στις περιπτώσεις αυτές είναι δεσμευτική 
για τους Συμμετέχοντες. 

 

http://www.cosmote.gr/
http://www.cosmote.gr/

