ΑΝΑΛΥΤΙΚOI ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ COSMOTE 1+1 ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΤΩΝ DEPECHE MODE
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ

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 «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ-ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (εφεξής ΓΕΡΜΑΝΟΣ) στον Άγιο Στέφανο Αττικής, 23ο χλ. Ε.Ο. ΑθηνώνΛαμίας, προσφέρει , για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων, 1 εισιτήριο δωρεάν με κάθε
αγορά ενός (1) εισιτηρίου της συναυλίας των DEPECHE MODE (εφεξής «Προσφορά»). Η
Προσφορά διενεργείται μέσω του δικτύου καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ».
1] Η COSMOTE ως εταιρία παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και μεγάλος
χορηγός (εφεξής «Χορηγός») της συναυλίας των Depeche Mode στις 10/5/2013 στο Terra
Vibe (εφεξής «Συναυλία») αποσκοπεί στην επικοινωνία της χορηγίας και την επιβράβευση
των καταναλωτών της μέσω της Προσφοράς.
2] Η Προσφορά διενεργείται αποκλειστικά μέσω του δικτύου καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ.
3] Η COSMOTE, στο πλαίσιο της Προσφοράς, έχει προγραμματίσει να διαθέσει συνολικά
1.000 Front of Stage εισιτήρια για τη Συναυλία. Με την αγορά κάθε εισιτηρίου ο
αγοραστής, ο οποίος πρέπει να είναι συνδρομητής COSMOTE, δικαιούται άλλο ένα (1)
εισιτήριο Front of Stage δωρεάν.
4] Κάθε Front of Stage εισιτήριο κοστίζει 40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου φπα.
5] Η Προσφορά θα ξεκινήσει στις 19/1/2013 και ισχύει μέχρι της εξάντλησης των χιλίων
(1000) εισιτηρίων που θα διατεθούν μέσω του δικτύου των καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ.
Δικαίωμα συμμετοχής στην Προσφορά έχουν μόνο συνδρομητές της COSMOTE, είτε
Συμβολαίου, είτε καρτοκινητής τηλεφωνίας («COSMOΚΑΡΤΑ», «WHAT’S UP?»), ο όποιος
έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και εφόσον προσκομίζει στον υπάλληλο του
καταστήματος ΓΕΡΜΑΝΟΣ την ταυτότητά του.
6] Κάθε συνδρομητής COSMOTE δικαιούται να αγοράσει μέχρι δυο (2) εισιτήρια για τη
συναυλία και να παραλάβει άλλα 2 δωρεάν.
7] Για να μπορεί κάποιος να πάρει την Προσφορά, θα πρέπει κατά τη διάρκειά της, να
επισκεφθεί ένα κατάστημα ΓΕΡΜΑΝΟΣ, να δηλώσει τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου
COSMOTE του οποίου είναι συνδρομητής, και να επιδείξει την ταυτότητά του, έτσι ώστε να
αποδεικνύεται ότι είναι συνδρομητής COSMOTE. Στη συνέχεια θα μπορεί αγοράζοντας ένα
εισιτήριο Front Of Stage για τη Συναυλία των Depeche Mode στις 10 Μαΐου 2013 στο Terra
Vibe να πάρει δώρο άλλο ένα.
8] Κάθε αγοραστής εισιτηρίου μετά την πληρωμή αυτού θα παραλαμβάνει ονομαστικό
αποδεικτικό της αγοράς του (voucher) και στη συνέχεια θα ενημερώνεται από το
κατάστημα για την παραλαβή του επίσημου εισιτηρίου (και του δωρεάν εισιτηρίου) ώστε
να τα παραλάβει.
9] Κατά τη διάρκεια της Προσφοράς και μέχρι την παράδοση των εισιτηρίων στους
αγοραστές, η COSMOTE δικαιούται να χρησιμοποιήσει την Προσφορά για σκοπούς
διαφήμισης. Οι τελικοί αποδέκτες δεν δικαιούνται να εγείρουν καμία αξίωση κατά της
COSMOTE λόγω της χρήσης της Προσφοράς για διαφημιστικούς σκοπούς.
10] Η ευθύνη της COSMOTE και της ΓΕΡΜΑΝΟΣ περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη
διάθεση της Προσφοράς και οι αγοραστές δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή
δικαίωμα κατά αυτών για την μεταφορά τους από και προς τη Συναυλία, για την
περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας, ή καιρικών συνθηκών ή για οποιοδήποτε άλλο
λόγο δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή της Συναυλίας καθώς και για οτιδήποτε μπορεί να

συμβεί (ατύχημα κλπ) πριν, κατά τη διάρκεια της Συναυλίας ή ακόμα και μετά από αυτήν.
Την ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί στους συνδρομητές κατά τη διάρκεια της Συναυλίας
αναλαμβάνουν αποκλειστικά οι ίδιοι οι συνδρομητές και οι συνοδοί αυτών οι οποίοι θα
πρέπει να αποδεχθούν και να ακολουθούν τους όρους και προϋποθέσεις του Διοργανωτή
της Συναυλίας. Σε περίπτωση ματαίωσης της Συναυλίας οι αγοραστές των εισιτηρίων για
οποιαδήποτε απαίτησή τους θα πρέπει να απευθυνθούν στο Διοργανωτή της Συναυλίας
για την τυχόν επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου.
Η COSMOTE και η ΓΕΡΜΑΝΟΣ δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς
οποιονδήποτε συνδρομητή 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 τη Συναυλία, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Οι ανωτέρω εταιρείες δεν
φέρουν ευθύνη και δεν υπέχουν ούτε αναλαμβάνουν οποιαδήποτε περαιτέρω υποχρέωση
έναντι των συνδρομητών.
Η COSMOTE και η ΓΕΡΜΑΝΟΣ ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνουν και ουδεμία ευθύνη θα
φέρουν για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν υποστεί οποιοσδήποτε συνδρομητής κατά
την παροχή υπηρεσιών συνδεομένων με οποιοδήποτε τρόπο με τη Συναυλία, δεν
υπόσχονται ούτε εγγυώνται την εκτέλεση των συμβατικών ή άλλων υποχρεώσεων
οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με τη Συναυλία, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών εκ
μέρους των εκπαιδευτών ή άλλων φορέων, ούτε θα φέρουν ευθύνη σε περίπτωση
διαπράξεως απάτης από οποιονδήποτε τρίτο.
11] Μετά την εξάντληση των εισιτηρίων και τη διανομή αυτών κατά τα προαναφερόμενα
κάθε υποχρέωση της COSMOTE και της ΓΕΡΜΑΝΟΣ παύει να υφίσταται. Η COSMOTE και η
ΓΕΡΜΑΝΟΣ δεν υπέχουν ούτε αναλαμβάνουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των
συνδρομητών.

