
ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ                              

«Χριστουγεννιάτικη Προωθητική Ενέργεια Traveller 2012» 

 

Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ (εφεξισ 

Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λ. Κθφιςίασ αρ. 99) ςε ςυνεργαςία με τθν 

ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία «YARD Ανϊνυμθ Εταιρεία Υπθρεςιϊν Ραραγωγισ 

Οπτικοακουςτικϊν Ζργων και Οργάνωςθσ Εκδθλϊςεων» και με τον διακριτικό τίτλο «YARD 

Α.Ε» που εδρεφει ςτο Διμο Ν. Ψυχικοφ Αττικισ, Αδριανοφ 12, Νζο Ψυχικό (εφεξισ θ 

«εταιρία παραγωγισ»), διοργανϊνει το προωκθτικό πρόγραμμα με τίτλο 

Χριστουγεννιάτικη Προωθητική Ενέργεια Traveller 2012.» (εφεξισ το Ρρόγραμμα).  

 

Σκοπόσ των παρόντων αναλυτικϊν όρων (εφεξισ οι Αναλυτικοί Προι) είναι ο κακοριςμόσ 

των όρων ςυμμετοχισ ςτο Ρρόγραμμα τθσ κλιρωςθσ και ανάδειξθσ των νικθτϊν του 

Ρρογράμματοσ. 

ΟΟΙ 

1] Η COSMOTE ωσ εταιρία παροχισ υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν αποςκοπεί ςτθν 

προβολι των προϊόντων και υπθρεςιϊν τθσ μζςω του Ρρογράμματοσ.   

2] Το Ρρόγραμμα διενεργείται ςτα εμπορικά κζντρα The Mall Athens, Golden Hall, 

Mediterranean Cosmos και ςτο Εμπορικό Ράρκο του Αεροδρομίου Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ.  

3] Το Ρρόγραμμα κα πραγματοποιθκεί από τισ 17 Δεκεμβρίου 2012 ζωσ τισ 6 Ιανουαρίου 

2013 (εφεξισ Διάρκεια). Η COSMOTE διατθρεί το δικαίωμα να μειϊςει ι να παρατείνει τθ 

χρονικι διάρκεια του προγράμματοσ με προθγοφμενθ ανακοίνωςθ ςτο site 

www.cosmote.gr. 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Ρρόγραμμα ζχει  κάκε ςυνδρομθτισ τθσ COSMOTE, είτε 

Συμβολαίου, είτε καρτοκινθτισ τθλεφωνίασ («COSMOΚΑΤΑ», «WHAT’S UP?»), ο όποιοσ 

ζχει ςυμπλθρϊςει το 18ο ζτοσ τθσ θλικίασ του. Νικθτισ μπορεί να αναδειχκεί μόνο ο 

ςυνδρομθτισ τθσ ςφνδεςθσ ι ο χριςτθσ εφόςον δεν είναι ανιλικοσ και προςκομίςει γραπτι 

ςυναίνεςθ του ςυνδρομθτι.  

Σε περίπτωςθ που ο νικθτισ  είναι ανιλικοσ, κα ακυρϊνεται θ ςυμμετοχι του και κα 

ανακθρφςςεται νικθτισ ο πρϊτοσ επιλαχόντασ.  

4] Για να κεωρθκεί κάποιοσ ωσ Συμμετζχων ςτο Ρρόγραμμα (εφεξισ «Συμμετζχων») κα 

πρζπει κατά τθ διάρκεια του Ρρογράμματοσ, να δθλϊςει το ενδιαφζρον του αφινοντασ τον 

COSMOTE μοναδικό τθλεφωνικό αρικμό του ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ COSMOTE ςε κάκε ζνα 

από τα ςθμεία. Ο Συμμετζχων ςυμπλθρϊνει τα ςτοιχεία του ςε ειδικό κουπόνι και 

καταχωρείται άμεςα ςτο αυτοματοποιθμζνο θλεκτρονικό ςφςτθμα τθσ κλιρωςθσ. 

Κάκε αρικμόσ λαμβάνει ζνα μοναδικό κωδικό, ο οποίοσ κα  καταχωρείται  ςε 

αυτοματοποιθμζνο θλεκτρονικό ςφςτθμα για τθ διεξαγωγι των κλθρϊςεων που κα 

αναδείξουν τουσ νικθτζσ. Κάκε Συμμετζχων ευκφνεται αποκλειςτικά για τθν ακρίβεια και 

τθν αλικεια των δθλωκζντων ςτοιχείων και δθλϊνει ότι τα δθλωκζντα ςτοιχεία του 

ανικουν και είναι αλθκινά. 

http://www.cosmote.gr/


5] Για τθν ανάδειξθ των νικθτϊν κα πραγματοποιθκεί μία θλεκτρονικι Κλιρωςθ, (εφεξισ θ 

«Κλιρωςθ»).  

 

6] Από τθν Κλιρωςθ κα αναδειχκοφν  τρείσ (3) νικθτζσ και τρείσ (3) επιλαχόντεσ. Για το 

Ρρόγραμμα «Χριςτουγεννιάτικθ Ρροωκθτικι Ενζργεια Traveller 2012» κα πραγματοποιθκεί 

μία (1) θλεκτρονικι κλιρωςθ ςτισ 8 Ιανουαρίου 2013, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 18:00 μμ, ςτα 

γραφεία τθσ εταιρίασ παραγωγισ, «YARD Α.Ε» που εδρεφει ςτο Διμο Ν. Ψυχικοφ Αττικισ, 

οδόσ Αδριανοφ 12, Νζο Ψυχικό παρουςία τθσ ςυμβολαιογράφου Ακθνϊν, Μικροφ 

Ουρανίασ ι νόμιμου αναπλθρωτι τθσ.  

 

H κλιρωςθ κα γίνει με χριςθ θλεκτρονικϊν μζςων, τα οποία κα εξαςφαλίςουν το 

αδιάβλθτο αυτισ, ιτοι το τυχαίο τθσ επιλογισ και τθν αδυναμία παρζμβαςθσ του 

ανκρϊπινου παράγοντα κατά τθ διαδικαςία ανάδειξθσ των νικθτϊν.  

7] Αν για οποιοδιποτε λόγο είναι αδφνατθ θ διεξαγωγι τθσ Κλιρωςθσ κατά τθν 

προαναφερόμενθ θμζρα και ϊρα θ COSMOTE διατθρεί το δικαίωμα να αλλάξει τθν θμζρα 

και τθν ϊρα αυτισ με προθγοφμενθ προ είκοςι τεςςάρων ωρϊν ανακοίνωςι τθσ ςτο Site 

τθσ. Η Κλιρωςθ κα διεξαχκεί με τρόπο ϊςτε να εξαςφαλίηεται το τυχαίο τθσ επιλογισ κατά 

τθ διαδικαςία ανάδειξθσ των νικθτϊν.   

8] Η Cosmote, ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ, ζχει προγραμματίςει να διακζςει ςε κάκε 

νικθτι τα ακόλουκα Δϊρα (εφεξισ «Δϊρα»): 

Για το Ρρόγραμμα «Χριςτουγεννιάτικθ Ρροωκθτικι Ενζργεια Traveller 2012» τρείσ (3) 

τυχεροί κερδίηουν από ζνα (1) 2θμερο πακζτο διαμονισ για 2 άτομα α. Στθν Βαρκελϊνθ, β. 

ςτθν Γενεφθ και γ. ςτθν ϊμθ. Κάκε νικθτισ εφόςον αποδεχκεί το δϊρο του, μπορεί να 

κάνει χριςθ του το αργότερο μζχρι τισ 30/3/2013.   

Η θμερομθνία παροχισ του Δϊρου κα οριςτεί κατόπιν ςυνεννόθςθσ του κάκε νικθτι με τθν 

εταιρία παραγωγισ Υard. Κάκε νικθτισ μπορεί να κάνει χριςθ του Δϊρου από τθν 

θμερομθνία αποδοχισ του και το αργότερο μζχρι τισ 30 Μαρτίου 2013. 

9] Εντόσ δφο (2) θμερϊν από τθ διενζργεια κάκε Κλιρωςθσ κα επιχειρείται από τθ εταιρία 

παραγωγισ τθλεφωνικι επικοινωνία με τουσ νικθτζσ προσ τον αρικμό κλιςθσ που ο κάκε 

νικθτισ ζχει ςθμειϊςει ςτο κουπόνι κατά τθ ςυμμετοχι του ςτο Ρρόγραμμα. 

 Κατά τθν τθλεφωνικι επικοινωνία κα ηθτοφνται  από το νικθτι τα ςτοιχεία του 

(ονοματεπϊνυμο, πλιρθ διεφκυνςθ, κ.λπ.) για τθ δυνατότθτα εξακρίβωςθσ τθσ 

ταυτοπροςωπίασ κατά τθν παράδοςθ του Δϊρου, ενϊ ο νικθτισ κα πρζπει να επιβεβαιϊνει 

μζςα ςε διάςτθμα δφο (2) θμερϊν ότι επικυμεί το Δϊρο. 

Αν ο νικθτισ  αρνθκεί το Δϊρο του ι αδρανιςει όςον αφορά ςτθν κατοχφρωςι του, ι αν 

ακυρωκεί θ ςυμμετοχι του, χάνει αυτομάτωσ και οριςτικϊσ το δικαίωμά του επ’ αυτοφ, 

ενϊ το Δϊρο μεταφζρεται ςτον πρϊτο επιλαχόντα  που κα προκφψει από τθν Κλιρωςθ. Οι 

επιλαχόντεσ  κα πρζπει να κατοχυρϊςουν το Δϊρο τουσ με τθν ίδια ακριβϊσ διαδικαςία ςε 

διάςτθμα μίασ θμζρασ από τθν ενθμζρωςι τουσ. Σε περίπτωςθ αδράνειασ του επιλαχόντα 

νικθτι, το Δϊρο μεταφζρεται ςτον επόμενο, κοκ. Ο νικθτισ κατά τθν παραλαβι του Δϊρου 

του υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει και να υπογράψει τθν Διλωςθ Αποδοχισ Δϊρου, 



προςκομίηοντασ και επιδεικνφοντασ τθν ταυτότθτά του, αλλιϊσ χάνει  το δικαίωμα ςτο 

Δϊρο που κζρδιςε. Μετά τθν ολοκλιρωςθ των με το παρόν αναλαμβανομζνων 

υποχρεϊςεων τθσ COSMOTE και τθσ Εταιρίασ Ραραγωγισ και τθν παράδοςθ του Δϊρου, τα 

ωσ άνω ςτοιχεία κα καταςτρζφονται.  

10] Οποιοςδιποτε από τουσ νικθτζσ, ςε οποιοδιποτε ςτάδιο ακόμα και αυτό τθσ 

παράδοςθσ και παραλαβισ των Δϊρων, μπορεί να ακυρωκεί για τουσ εξισ λόγουσ:  

α) ςε περίπτωςθ που, για οποιοδιποτε λόγο, δεν αποδεχτεί πλιρωσ τουσ παρόντεσ όρουσ ι 

δεν πλθροί αυτοφσ ςτο ςφνολό τουσ, οι οποίοι κεωροφνται όλοι ουςιϊδεισ, β) ςε 

περίπτωςθ που για οποιοδιποτε λόγο δεν καταςτεί δυνατι θ επικοινωνία με τον νικθτι 

εντόσ των προκακοριςμζνων προκεςμιϊν που τάςςονται ςτουσ παρόντεσ όρουσ  

γ) Χωρίσ προςκόμιςθ δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι διαβατθρίου  (εν ιςχφ) κατά τθν 

παραλαβι του Δϊρου  

δ) ςε περίπτωςθ που, για οποιοδιποτε λόγο, δεν υπογράψει τθ ςχετικι διλωςθ αποδοχισ 

Δϊρου 

ε) λόγω κωλφματόσ του βάςει των  παρόντων Αναλυτικϊν Πρων. 

Στ) λόγω ανικανότθτασ για δικαιοπραξία του νικθτι 

11] Η COSMOTE ςε περίπτωςθ που ςτο πρόςωπο του νικθτι, ςυντρζχει κάποια από τισ 

προαναφερόμενεσ περιπτϊςεισ ζχει το δικαίωμα να προβεί ςτθν ακφρωςθ τθσ ςυμμετοχισ 

του ςε οποιοδιποτε ςτάδιο, ακόμα και κατά το ςτάδιο τθσ παράδοςθσ και παραλαβισ του 

Δϊρου. 

12] H COSMOTE ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ πζρα από το αναφερόμενο Δϊρο δφναται 

κατά τθν κρίςθ τθσ να διακζςει προσ τουσ ςυμμετζχοντεσ και άλλα επιπλζον Δϊρα. 

Τα Δϊρα είναι προςωπικά και δεν ανταλλάςςονται, οφτε δφναται να ηθτθκεί θ 

αντικατάςταςι τουσ με άλλα ι θ εξαργφρωςθ τουσ ςε χριματα. Διευκρινίηεται ότι ςε 

περίπτωςθ που νικθτισ αναδειχκεί αρικμόσ κλιςθσ (MSISDN) εταιρικισ ςφνδεςθσ, το Δϊρο 

κα αποδίδεται ςτο χριςτθ με τθν προχπόκεςθ ότι είτε κα είναι δθλωμζνοσ ωσ χριςτθσ από 

το νομικό πρόςωπο- ςυνδρομθτι τθσ ςφνδεςθσ, είτε κα προςκομίςει και βεβαίωςθ του 

νομίμου εκπροςϊπου του νομικοφ προςϊπου, ςτθν οποία κα δθλϊνεται και κα 

βεβαιϊνεται ότι είναι χριςτθσ του ςυγκεκριμζνου αρικμοφ κλιςθσ (MSISDN), άλλωσ κα 

ακυρϊνεται και δεν κα δικαιοφται το Δϊρο, που του αντιςτοιχεί. 

13] H COSMOTE  διατθρεί το δικαίωμα να τροποποιιςει το Δϊρο, κακϊσ και τον αρικμό 

των Δϊρων.  

14] Κατά τθ διάρκεια του Ρρογράμματοσ και μζχρι τθν παράδοςθ του Δϊρου, θ COSMOTE  

δικαιοφται να χρθςιμοποιιςει το Δϊρο για ςκοποφσ διαφιμιςθσ. Οι τελικοί αποδζκτεσ δεν 

δικαιοφνται να εγείρουν καμία αξίωςθ κατά τθσ COSMOTE  λόγω τθσ χριςθσ του Δϊρου για 

διαφθμιςτικοφσ ςκοποφσ. 

15] Η ευκφνθ τθσ COSMOTE και τθσ Εταιρίασ Ραραγωγισ περιορίηεται αποκλειςτικά και 

μόνο ςτθ διάκεςθ του Δϊρου και οι ςυμμετζχοντεσ δεν διατθροφν καμία απαίτθςθ, αξίωςθ 

ι δικαίωμα κατά αυτϊν  ςε περίπτωςθ που για λόγουσ ανωτζρασ βίασ, ι καιρικϊν 

ςυνκθκϊν δεν είναι δυνατι θ παροχι  του Δϊρου κακϊσ και για οτιδιποτε μπορεί να 



ςυμβεί (ατφχθμα κλπ) πριν, κατά τθ διάρκεια ι εξαιτίασ τθσ παροχισ του Δϊρου ι ακόμα 

και μετά τθν παροχι του. Τθν ευκφνθ για οτιδιποτε ςυμβεί ςτουσ νικθτζσ κατά τθ διάρκεια 

τθσ παροχισ του Δϊρου αναλαμβάνουν αποκλειςτικά οι ίδιοι οι νικθτζσ και οι ςυνοδοί 

αυτϊν οι οποίοι κα πρζπει να αποδεχκοφν και να ακολουκοφν τισ οδθγίεσ και τισ 

προχποκζςεισ που κα τεκοφν για τθν παροχι του Δϊρου από τρίτουσ.  

Οι νικθτζσ ςυμμετζχουν ςτο Ρρόγραμμα και αποδζχονται το Δϊρο με ιδία ευκφνθ, 

απαλλαςςόμενθσ τθσ COSMOTE  από οποιαδιποτε ευκφνθ.  

Η COSMOTE και θ εταιρία παραγωγισ δεν φζρουν καμία ευκφνθ ποινικι ι αςτικι προσ 

οποιονδιποτε νικθτι ι τρίτο, για οποιοδιποτε ατφχθμα ικελε ςυμβεί και/ι ηθμία και/ι για 

οποιαδιποτε ςωματικι ι άλλθ βλάβθ ικελε προκλθκεί ςε αυτοφσ ςχετιηόμενθ άμεςα ι 

ζμμεςα με τα Δϊρα, τθν χριςθ των Δϊρων, τθν μεταφορά τουσ, ι για οποιαδιποτε άλλθ 

αιτία. Οι ανωτζρω εταιρείεσ δεν φζρουν ευκφνθ για τυχόν ελαττϊματα ςτα Δϊρα και δεν 

υπζχουν οφτε αναλαμβάνουν οποιαδιποτε περαιτζρω υποχρζωςθ ζναντι των νικθτϊν.  

Η COSMOTE και εταιρία παραγωγισ ουδεμία ευκφνθ αναλαμβάνουν και ουδεμία ευκφνθ 

κα φζρουν για οποιαδιποτε ηθμία ι βλάβθ τυχόν υποςτεί οποιοςδιποτε νικθτισ κατά τθν 

παροχι υπθρεςιϊν ςυνδεομζνων με οποιοδιποτε τρόπο με το Δϊρο ι οφειλόμενθ ςτθ 

χριςθ του Δϊρου , δεν υπόςχονται οφτε εγγυϊνται τθν εκτζλεςθ των ςυμβατικϊν ι άλλων 

υποχρεϊςεων οποιουδιποτε τρίτου ςε ςχζςθ με τα Δϊρα, ςυμπεριλαμβανομζνων των 

υπθρεςιϊν εκ μζρουσ των εκπαιδευτϊν ι άλλων φορζων, οφτε κα φζρουν ευκφνθ ςε 

περίπτωςθ διαπράξεωσ απάτθσ από οποιονδιποτε τρίτο.   

16] Επίςθσ, θ COSMOTE και θ εταιρία παραγωγισ δεν φζρουν καμία ευκφνθ και οι 

ςυμμετζχοντεσ δεν διατθροφν καμία αξίωςθ, απαίτθςθ ι δικαίωμα κατά αυτισ για κάλυψθ 

τυχόν εξόδων μεταφοράσ κτλ. Επίςθσ, θ COSMOTE δφναται για λόγουσ ανωτζρασ βίασ, να 

μθν προςφζρει ςτουσ νικθτζσ τα Δϊρα οφτε άλλα εναλλακτικά, οπότε και κα απαλλάςςεται 

από κάκε ευκφνθ.  

17] Μετά τθν εκπνοι τθσ διάρκειασ του προγράμματοσ και τθσ διανομισ του Δϊρου κατά τα 

προαναφερόμενα κάκε υποχρζωςθ τθσ COSMOTE και τθσ εταιρίασ παραγωγισ παφει να 

υφίςταται. Η COSMOTE και θ εταιρία παραγωγισ δεν υπζχουν οφτε  αναλαμβάνουν 

οποιαδιποτε υποχρζωςθ ζναντι των ςυμμετεχόντων. 

18] H COSMOTE διατθρεί το δικαίωμα να ανακοινϊςει τα ονόματα των νικθτϊν και να 

δθμοςιεφςει φωτογραφίεσ τουσ κακϊσ και να προβεί ςε διαφθμιςτικι εκμετάλλευςθ κάκε 

ςχετικοφ γεγονότοσ, όπωσ ενδεικτικά τθσ παραλαβισ των Δϊρων. Ο νικθτισ υποχρεοφται, 

κατά τθν παραλαβι του Δϊρου, ςε υπογραφι διλωςθσ – ςυναίνεςθσ για παρουςία ςε 

ςχετικό διαφθμιςτικό πρόγραμμα, ι για τθ χριςθ του ονόματόσ του και φωτογραφία του 

για λόγουσ διαφθμιςτικισ προβολισ από τθν COSMOTE μζςω ραδιοφϊνου, τθλεόραςθσ, 

κινθματογράφου κακϊσ και μζςω του ζντυπου και θλεκτρονικοφ τφπου ι και του INTERNET 

χωρίσ τθν καταβολι οποιαςδιποτε αμοιβισ ι αποηθμιϊςεωσ. Άρνθςθ του Νικθτι να 

ςυμμετάςχει ςε ςχετικό διαφθμιςτικό πρόγραμμα ι άλλθ ανακοίνωςθ ι άρνθςθ να 

περιλθφκεί το όνομά του ςε καταχωριςεισ, εφόςον κλθκεί για τοφτο, νομιμοποιεί τθν 

COSMOTE να αρνθκεί τθ χοριγθςθ του ςχετικοφ Δϊρου. 

19] Οι παρόντεσ όροι ζχουν κατατεκεί ςτθν ςυμβολαιογράφο Ακθνϊν Ουρανία Μικροφ 

(Δ/νςθ: Κοδριγκτϊνοσ 18, Ακινα) και οποιοςδιποτε ςυμμετζχων ι τρίτοσ δικαιοφται να 



λαμβάνει αντίγραφο με ζξοδά του. Επίςθσ, οι παρόντεσ όροι κατά τθ διάρκεια του 

προγράμματοσ κα είναι αναρτθμζνοι ςτο site www.cosmote.gr. 

20] Η COSMOTE  διατθρεί το δικαίωμα να τροποποιιςει τουσ παρόντεσ αναλυτικοφσ όρουσ, 

εφόςον κρικεί απαραίτθτο. Κάκε τροποποίθςθ κα κατατίκεται ςτθ ςυμβολαιογράφο ςτθν 

οποία κα ζχουν κατατεκεί οι παρόντεσ αναλυτικοί όροι, κα αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ 

των παρόντων Αναλυτικϊν Πρων και κα ιςχφει από τθ δθμοςίευςθ των τροποποιθμζνων 

όρων ςτο Site τθσ COSMOTE www.cosmote.gr.  

21] Το προςωπικό τθσ COSMOTE και τθσ εταιρίασ παραγωγισ, οι ςφηυγοι κακϊσ κι οι 

ςυγγενείσ των ανωτζρω μζχρι και πρϊτου βακμοφ εξ αίματοσ δεν ζχουν δικαίωμα 

ςυμμετοχισ ςτο Ρρόγραμμα. 

22] Η ςυμμετοχι ςτο Ρρόγραμμα αποτελεί ςαφι και εκ μζρουσ του Συμμετζχοντα διλωςθ 

ςυναίνεςθσ κατά τθν ζννοια του ν. 2472/1997 και του ν. 3471/2006 ωσ προσ τθν χριςθ των 

ςτοιχείων που καταχωρεί ςτθν ωσ άνω ειδικι εφαρμογι για τισ ανάγκεσ διεξαγωγισ και 

δθμοςιότθτασ του Ρρογράμματοσ κακϊσ και για ςκοποφσ ενθμζρωςθσ και επικοινωνίασ του 

ςχετικά με το Ρρόγραμμα. Αμζςωσ μετά τθν διεξαγωγι του Ρρογράμματοσ  και τθν 

παράδοςθ των Δϊρων, κατά τα οριηόμενα ςτουσ παρόντεσ  Αναλυτικοφσ Προυσ, τα ςχετικά 

ςτοιχεία κα καταςτρζφονται. Κάκε Συμμετζχων διατθρεί το δικαίωμα πρόςβαςθσ και 

αντίρρθςθσ των άρκρων 11 και 13 του Ν. 2472/97.  

23] Οποιαδιποτε διαφορά τυχόν ανακφψει ςχετικά με το πρόγραμμα και τθν εφαρμογι 

του κα επιλφεται από τριμελι Επιτροπι κρίςθσ τθσ COSMOTE που απαρτίηεται από τουσ: 

Εκπρόςωπο τθσ Δ/ντθσ Ρροϊόντων και Υπθρεςιϊν, των Νομικϊν Υπθρεςιϊν και τθσ Δ/νςθσ 

Μarketing τθσ COSMOTE. Η κρίςθ τθσ Επιτροπισ ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ είναι δεςμευτικι 

για τουσ Συμμετζχοντεσ. 

 

 

 

Ραράρτθμα Α’ 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 

 
Οι ακόλουκοι ειδικοί όροι ιςχφουν αναφορικά με τουσ νικθτζσ. Διευκρινίηεται: 

 
1. Νικθτζσ με κινθτικά, διανοθτικά ι άλλα προβλιματα κα ταξιδζψουν με ιδία ευκφνθ, 
απαλλαςςόμενθσ τθσ COSMOTE  από οποιαδιποτε ευκφνθ, ςυνοδευόμενα από άτομα που κα 
υποδείξουν οι ίδιοι. 
2. Το ταξίδι ιςχφει μόνο για το δρομολόγιο και τισ θμερομθνίεσ που αναφζρονται ςτουσ 
Αναλυτικοφσ Προυσ. Οι νικθτζσ δεν ζχουν δικαίωμα να ηθτιςουν οποιοδιποτε χρθματικό 
αντάλλαγμα ι ταξίδι ςε εναλλακτικι θμερομθνία ςε περίπτωςθ ακφρωςθσ ι ματαίωςθσ του 
ταξιδιοφ ι αδυναμίασ τουσ να ταξιδζψουν για οποιονδιποτε λόγο.  
3. Δεδομζνου ότι θ διοργάνωςθ του ταξιδιοφ ζχει αναλθφκεί από τθν Εταιρία Ραραγωγισ 
ςε ςυνεργαςία με τρίτουσ, θ ςυμμετοχι των νικθτϊν προχποκζτει τθν εκ μζρουσ τουσ ρθτι και 
ζγγραφθ αποδοχι των ειδικότερων όρων που κζτουν οι τρίτοι αυτοί (ιδίωσ πράκτορεσ, 
αεροπορικζσ εταιρίεσ και λοιπά εμπλεκόμενα πρόςωπα), και θ Εταιρία Ραραγωγισ καμία 
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περαιτζρω ευκφνθ δεν ζχει.  Κατά ςυνζπεια, οι ςυμμετζχοντεσ υποχρεοφνται να παράςχουν 
εγγράφωσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί, ζγγραφθ επιβεβαίωςθ των όρων που κακορίηονται από τα 
πρόςωπα αυτά και αφοροφν τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο ταξίδι. 
4. Εφόςον θ ςυμμετοχι ςτο ταξίδι προχποκζτει τθν ζκδοςθ ςτο όνομα του νικθτι ζγκυρων 
ταξιδιωτικϊν εγγράφων (διαβατθρίου) και ανάλογα με τθν εκνικότθτα ι τθν ικαγζνειά του 
ενδεχομζνωσ και κεϊρθςθ ταξιδιοφ (Visa), θ COSMOTE και οι ςυνεργαηόμενοι ςυνδιοργανωτζσ 
κακϊσ και θ Εταιρία Ραραγωγισ δεν κα ευκφνονται ςε περίπτωςθ κατά τθν οποία ο νικθτισ δεν 
είναι ςε κζςθ να εξαςφαλίςει, για οποιονδιποτε λόγο, τα ςχετικά ζγγραφα, θ νομικι τάξθ των 
οποίων αποτελεί προχπόκεςθ τθσ ςυμμετοχισ. Η μζριμνα και θ δαπάνθ τθσ ζκδοςθσ των 
παραπάνω εγγράφων βαρφνει αποκλειςτικά το νικθτι. 
5. Η ςυμμετοχι ςτο ταξίδι γίνεται με αποκλειςτικι ευκφνθ του νικθτι. Στο ευρφτερο μζτρο 
που είναι επιτρεπτό από το κατά περίπτωςθ ιςχφον εφαρμοςτζο δίκαιο, θ COSMOTE, κακϊσ 
και θ Εταιρία Ραραγωγισ οι ταξιδιωτικοί πράκτορεσ, οι αεροπορικζσ εταιρείεσ και οι λοιποί 
εμπλεκόμενοι φορείσ απαλλάςςονται από κάκε ευκφνθ. Ειδικότερα, θ COSMOTE και θ Εταιρία 
Ραραγωγισ δεν υπζχουν οποιαδιποτε ευκφνθ για κακυςτεριςεισ δρομολογίων, ατυχιματα, 
αςκζνειεσ ι πταίςμα των προςϊπων τα οποία αναλαμβάνουν τθν παροχι υπθρεςιϊν 
οποιαςδιποτε μορφισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο του ταξιδιοφ. 
6. Ο νικθτισ φζρει πλιρωσ και αποκλειςτικϊσ κάκε οικονομικι και άλλθ ευκφνθ για τθν 
ςυμπεριφορά του κατά τθ διάρκεια του ταξιδιοφ και τισ ςυνζπειζσ τθσ. 
7. Η COSMOTE επιφυλάςςει το δικαίωμα να μεταβάλει κάκε λεπτομζρεια, ουςιϊδθ ι μθ 
του ταξιδιοφ. Τυχόν αλλαγζσ κα γνωςτοποιοφνται μόλισ αυτό καταςτεί αντικειμενικά εφλογα 
δυνατό. 
8. Η ςυμμετοχι ςτο ταξίδι του νικθτι δεν καλφπτει προςωπικζσ δαπάνεσ όπωσ ενδεικτικά, 
κατανάλωςθ φαγθτοφ και ποτϊν, κάκε άλλθ προςωπικι δαπάνθ, όπωσ ιδίωσ αγορζσ από 
καταςτιματα, μουςεία ι ξενοδοχεία, τθλεφωνιματα, ζξοδα κακαριςτθρίου ι πλυντθρίου 
ροφχων, εξυπθρζτθςθ δωματίου (room service), ενοικίαςθ οχθμάτων, οποιαδιποτε εκδρομι 
κ.ά. τισ οποίεσ κα επιβαρυνκεί αποκλειςτικά ο νικθτισ. 
9. Ο νικθτισ φζρει ανεπιφφλακτα και αποκλειςτικά κάκε ευκφνθ και κίνδυνο αναφορικά με 
δραςτθριότθτεσ πζραν από το δθμοςιευμζνο δρομολόγιο του ταξιδιοφ. 

 
 

 


