ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«Χορηγικές δράσεις COSMOTE σε αθλητικούς αγώνες»
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «COSMOTE»), που εδρεύει στο Μαρούσι
Αττικής, Λ. Κηφισίας 99, σε συνεργασία με την εταιρεία «PROXIMITY ZZDOT»
που εδρεύει στην Αθήνα στην οδό Αμβροσίου Φραντζή 16, TK 11745, (εφεξής
«PROXIMITY» ή «Διαφημιστική»), ως επίσημος χορηγός των ομάδων ΚΑΕ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (μπάσκετ), ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ, ΠΑΕ ΑΕΚ, ΠΑΕ ΑΡΗΣ, ΠΑΕ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ και ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (εφεξής οι «Ομάδες»), διοργανώνει,
προωθητική ενέργεια με τίτλο «Χορηγικές δράσεις COSMOTE σε αθλητικούς
αγώνες» (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.
Η COSMOTE διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Αναλυτικούς
Όρους του Προγράμματος, καθώς και να παρατείνει τη διάρκεια του
Προγράμματος, για εύλογη αιτία και εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Κάθε τέτοια
τροποποίηση θα κατατίθεται στη Συμβολαιογράφο, στην οποία έχουν κατατεθεί και
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.
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 στα γήπεδα που χρησιμοποιούν ως έδρα οι Ομάδες
(εφεξής τα Γήπεδα).
3] Το Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί από 26 Ιανουαρίου 2013 έως τις 21
Απριλίου 2013 (εφεξής Διάρκεια), στα Γήπεδα των Ομάδων.
Συγκεκριμένα δύο ώρες πριν από τους αγώνες που αναφέρονται στον Πίνακα του
Παραρτήματος Α των παρόντων όρων (εφεξής οι «Αγώνες») έξω από το εκάστοτε
Γήπεδο θα υπάρχει περίπτερο της COSMOTE, όπου από το χρονικό διάστημα των
δύο ωρών πριν την έναρξη του Αγώνα έως την ώρα της έναρξής του θα
δηλώνονται συμμετοχές στο Πρόγραμμα.
4] Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχει κάθε συνδρομητής της COSMOTE,
είτε Συμβολαίου, είτε καρτοκινητής τηλεφωνίας («COSMOΚΑΡΤΑ», «WHAT’S
UP?»), ο οποίος 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.
Για να συμμετέχει κάποιος στο Πρόγραμμα θα πρέπει να δηλώσει τα στοιχεία του
(ονοματεπώνυμο, αριθμός σύνδεσης COSMOTE) στο περίπτερο της COSMOTE δύο
ώρες πριν την έναρξη κάθε Αγώνα μέχρι την ώρα έναρξής του.
Η COSMOTE δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αλλαγή στις ημέρες και ώρες
διεξαγωγής των Αγώνων από την εκάστοτε Διοργανώτρια Αρχή. Σε περίπτωση
τέτοιας αλλαγής το Πρόγραμμα θα διενεργείται το αντίστοιχο χρονικό διάστημα
των δύο ωρών πριν την έναρξη του Αγώνα μέχρι την ώρα έναρξής του.
Κάθε συμμετέχων μπορεί να πάρει μέρος στο Πρόγραμμα όσες φορές επιθυμεί.
Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα να αναδειχθεί νικητής μόνο μία φορά. Σε
περίπτωση που κάποιος συμμετέχων κληρωθεί ως νικητής πάνω από μια φορά θα
αντικαθίσταται από τον αμέσως επόμενο επιλαχόντα.
5] Την επόμενη ημέρα από την ημέρα διεξαγωγής του εκάστοτε Αγώνα θα
πραγματοποιείται κλήρωση (εφεξής η «Κλήρωση»), μέσα από ηλεκτρονική

εφαρμογή, για την ανάδειξη του νικητή και του δώρου του. Σε περίπτωση που
Αγώνας διεξάγεται Παρασκευή, Σάββατο ή Κυριακή η Κλήρωση θα διεξάγεται την
αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή Δευτέρα.
Με το πέρας της Κλήρωσης, τα στοιχεία του νικητή και των επιλαχόντων θα
αποστέλλονται στην COSMOTE, προκειμένου να γίνει η ταυτοποίηση των στοιχείων
τους και να επιβεβαιωθεί πως πρόκειται πράγματι για συνδρομητές COSMOTE.
Συνολικά θα γίνουν 10 κληρώσεις, όσοι και οι Αγώνες. Γίνεται μία κλήρωση για
κάθε αγώνα και από κάθε Κλήρωση θα αναδεικνύεται ένας νικητής και δυο
επιλαχόντες. Συνολικά δηλαδή έπειτα από κάθε αγώνα θα κληρώνονται ένας (1)
νικητής
και
δύο
(2)
αναπληρωματικοί.
Κάθε
Κλήρωση
γίνεται
με
αυτοματοποιημένο σύστημα, στα γραφεία της Proximity ZZ Διαφημιστική ΑΕ,
Αμβροσίου Φραντζή 16, Ν. Κόσμος, στις 16:00 με την παρουσία της
συμβολαιογράφου Κορομάντζου Γεωργίας και ενός εκπροσώπου από την Proximity
ZZ.
6] Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή κάποιας ή όλων των
προαναφερθέντων Κληρώσεων 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 κάθε φορά θα διεξάγεται με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται το τυχαίο της
επιλογής κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών.
7] Η Cosmote, στο πλαίσιο του προγράμματος, έχει προγραμματίσει να διαθέσει σε
κάθε νικητή το ακόλουθο Δώρο (εφεξής «Δώρα»):
Διπλή πρόσκληση για όλους τους επόμενους Αγώνες της Ομάδας, κατά τον εντός
έδρας Αγώνα της οποίας έλαβαν μέρος στο Πρόγραμμα, για την αγωνιστική
περίοδο 2012-2013.
8] Ο νικητής θα ενημερώνεται τηλεφωνικά, μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας,
από την ημέρα της εκάστοτε Κλήρωσης, από την Διαφημιστική.
Μετά την επιβεβαίωση των στοιχείων του ο νικητής θα ενημερώνεται για τον
τρόπο απόδοσης του Δώρου.
Αν ο νικητής δεν ανταποκριθεί στο τηλεφώνημα στο διάστημα πέντε (5) ημερών,
χάνει το δικαίωμα παραλαβής του δώρου του και θα ειδοποιείται ο πρώτος
επιλαχόντας κλπ. Για περισσότερες πληροφορίες οι νικητές καθώς και οι
συμμετέχοντες θα μπορούν να καλούν στο 210-8253751-3. Η διαδικασία
απόδοσης των Δώρων θα γίνεται κάθε φορά σε συνεννόηση με την εκάστοτε
Ομάδα.
9] Τα Δώρα θα δοθούν προσωπικά στους νικητές.
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) λόγω κωλύματός του βάσει των παρόντων Αναλυτικών Όρων.
ε) 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 το αναφερόμενο Δώρο
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 των Δώρων για διαφημιστικούς σκοπούς.
15] Η ευθύνη της COSMOTE και της Διαφημιστικής περιορίζεται αποκλειστικά και
μόνο στη διάθεση των Δώρων 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. Την ευθύνη για οτιδήποτε
συμβεί στους νικητές κατά τη διάρκεια της παροχής του Δώρου αναλαμβάνουν
αποκλειστικά οι ίδιοι οι νικητές και οι συνοδοί αυτών οι οποίοι θα πρέπει να
αποδεχθούν και να ακολουθούν τις οδηγίες και τις προϋποθέσεις που θα τεθούν
για την παροχή του Δώρου από τρίτους.
Η COSMOTE και η Διαφημιστική 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 η Διαφημιστική 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 το
Δώρο ή οφειλόμενη στη χρήση του Δώρου, δεν υπόσχονται ούτε εγγυώνται την
εκτέλεση των συμβατικών ή άλλων υποχρεώσεων οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση
με τα Δώρα, ούτε θα φέρουν ευθύνη σε περίπτωση διαπράξεως απάτης από
οποιονδήποτε τρίτο.
16] Επίσης, η COSMOTE και Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη και οι
συμμετέχοντες δεν διατηρούν καμία αξίωση, απαίτηση ή δικαίωμα κατά αυτής για
κάλυψη τυχόν εξόδων μεταφοράς από και προς τους αγώνες της εκάστοτε Ομάδας
κλπ. 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 των
Δώρων κατά τα προαναφερόμενα κάθε υποχρέωση της COSMOTE
και της
Διαφημιστικής παύει να υφίσταται. Η COSMOTE και η Διαφημιστική 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 Κορομάντζου
Γεωργία (Δ/νση: Νικηταρά 2-4, 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] Το προσωπικό της COSMOTE και της Διαφημιστικής, οι σύζυγοι καθώς κι οι
συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και πρώτου βαθμού εξ αίματος δεν έχουν δικαίωμα
συμμετοχής στο Πρόγραμμα.
21] 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. Μετά τη
λήξη του Προγράμματος και την παράδοση των Δώρων τα σχετικά στοιχεία θα
καταστρέφονται. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα να ζητήσει οποτεδήποτε, και
χωρίς επιβάρυνση, την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή στοιχείων του που
τηρούνται σε Aρχείο, κατά τους όρους του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει και ιδίως τα
δικαιώματα των άρθρων 11 (δικαίωμα ενημέρωσης), 12 (δικαίωμα πρόσβασης) και
13 (δικαίωμα αντιρρήσεως). Για τυχόν άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων από
τους συμμετέχοντες, οι τελευταίοι μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα:
210 82 53 751-3.
22] Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το πρόγραμμα και
εφαρμογή του θα επιλύεται από τριμελή Επιτροπή κρίσης της COSMOTE
απαρτίζεται από τους: Εκπρόσωπο της Δ/ντης Προϊόντων και Υπηρεσιών,
Νομικών Υπηρεσιών και της Δ/νσης Μarketing της COSMOTE. Η κρίση
Επιτροπής στις περιπτώσεις αυτές είναι δεσμευτική για τους Συμμετέχοντες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ

ΑΓΩΝΑΣ

19η αγωνιστική

A.E.K. - ΟΦΗ

19η αγωνιστική

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

20η αγωνιστική

ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

21η αγωνιστική

ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

23η Αγωνιστική

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - Ο.Φ.Η.

24η αγωνιστική

A.E.K. - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

28η Αγωνιστική

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

ΑΓΩΝΑΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - REAL
MADRID
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ANADOLU
EFES
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - CSKA
MOSCOW

Euroleague (Top 16)
Euroleague (Top 16)
Euroleague (Top 16)

