
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«H COSMOTE  ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ» 

 

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 «ΜΑΙΝΤ ΤΡΑΠ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΠΕ», και τον διακριτικό τίτλο «MINDTRAP» που εδρεύει στην Αθήνα 

στην οδό Λ. Πεντέλης 70, Χαλάνδρι, TK 152 34, (εφεξής «MINDTRAP» ή 

«Διαφημιστική»), διοργανώνει προωθητικό πρόγραμμα με τίτλο «H 

COSMOTE  ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ» (εφ’ εξής το 

«Πρόγραμμα») στα πλαίσια προώθησης και προβολής των προϊόντων και 

των υπηρεσιών της, αποκλειστικά μέσω του  Καταστημάτος  COSMOTE 

που εδρεύει στην Αθήνα, Πανεπιστημίου 39 (εφεξής το «Κατάστημα»),  

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 

15/03/2013 έως και τις 30/04/2013. 

 

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 το Κατάστημα που συμμετέχει 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 15/03/2013 έως και τις 30/04/2013 

 

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  εργαζόμενοι στο Κατάστημα που 

συμμετέχει στο Πρόγραμμα αλλά και οι σύζυγοι, καθώς και οι συγγενείς 

α’ και β’ βαθμού, όλων των προαναφερόμενων. 

 

5] Η διάρκεια του Προγράμματος ορίζεται από 15/03/2013 μέχρι την 

30/03/2013 (εφεξής η «Διάρκεια»). 

 

 

6] ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:  

Α. Διαδικασία  Instant Win: Για να συμμετέχει κάποιος στην διαδικασία  

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

ενημερωτικό 3πτυχο έντυπο, που θα διανέμεται από προωθητικές 

ομάδες που θα βρίσκονται κοντά από το Κατάστημα κατά το διάστημα  

15 έως 28/03 και στη συνέχεια να επισκεφθεί το Κατάστημα και να 

σκανάρει (με τη βοήθεια του πωλητή του Καταστήματος) το QR code 

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 Δήλωση Αποδοχής Μεγάλων Δώρων 

Instant Win του Παραρτήματος Α1, 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. 

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. 

 

Β.  ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 70€:  Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος θα 

κερδίσει μία δωροεπιταγή 70€ - χωρίς κλήρωση ή άλλη διαδικασία - 

όποιος  στο Κατάστημα : 

1) πραγματοποιήσει μία Αίτηση Σύμβασης Σύνδεσης για νέα σύνδεση 

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

υποβληθεί κατά το χρονικό διάστημα 15/03/2013 έως και 30/3/2013  ή, 

εάν γίνεται μετά από υποβολή αιτήματος φορητότητας προς την 

COSMOTE, να υποβληθεί από 15/3/2013 έως 30/3/2013 και να εγκριθεί 

μέχρι την 10/04/2013, και να ενταχθεί σε ένα από τα οικονομικά 

προγράμματα 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 

25, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 35, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 45, COSMOTE 

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 55, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 70,COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 

100, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 150.  

2) μετατρέψει  τη σύνδεση καρτοκινητής  τηλεφωνίας COSMOTE σε 

σύνδεση συμβολαίου COSMOTE σε ένα από τα οικονομικά προγράμματα 

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 25, COSMOTE 

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 35, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 45, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 

55, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 70,COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 100, 

COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 150.  

 Στις ανωτέρω περιπτώσεις ο συνδρομητής θα πρέπει να αγοράσει 

συσκευή τύπου Smartphone. Για το ποιες συσκευές θεωρούνται τύπου 

Smartphone οι καταναλωτές μπορούν να ενημερώνονται από τo 

Καταστήμα. 

3) όποιος κάνει  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 και αγοράσει παράλληλα 



συσκευή τύπου Tablet. Για το ποιες συσκευές θεωρούνται τύπου Tablet 

οι καταναλωτές μπορούν να ενημερώνονται από τo Κατάστημα. 

  

Όλοι οι ανωτέρω που πληρούν τις προϋποθέσεις των παρόντων όρων,  

αυτόματα κερδίζουν από μια (1) δωροεπιταγή αξίας εβδομήντα ευρώ 

(70€). Οι όροι της δωροεπιταγής αναφέρονται στο Παράρτημα Δ των 

παρόντων όρων. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση της δωροεπιταγής των 70€ 

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.  

 

Γ.  ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50€: Οποιοσδήποτε πραγματοποιεί στο Κατάστημα, 

κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, μία αίτηση Σύμβασης για 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,   θα 

λαμβάνει μέρος, εφόσον επιθυμεί, στο Πρόγραμμα για να αποκτήσει 

αυτόματα μια (1) δωροεπιταγή αξίας πενήντα ευρώ (50€). Απαραίτητη 

προϋπόθεση για την απόκτηση της δωροεπιταγής των 50€ είναι να γίνει 

δεκτή η Αίτηση Σύμβασης  στο δίκτυο του OTE. Οι όροι της 

δωροεπιταγής αναφέρονται στο παράρτημα Δ των παρόντων όρων. 

Η παράδοση της δωροεπιταγής θα γίνεται μαζί με την απόδοση του 

εξοπλισμού (αποκωδικοποιητή OTE TV). 

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 της σύνδεσης με την οποία συμμετέχει στο Πρόγραμμα.  

 

 

 

7] ΔΩΡΑ:   

Α. Δώρα Ενέργειας Instant Win (εφεξής «Δώρα instant win»): Τα μικρά 

δώρα θα διατεθούν μέσω του Καταστήματος.  Τα μεγάλα δώρα θα 



αποσταλούν στους νικητές, κατόπιν συμπλήρωσης της Φόρμα 

Κατοχύρωσης  Μεγάλων Δώρων Instant Win όπως παρουσιάζεται στο 

Παράρτημα Α1. Τα μικρά και μεγάλα δώρα είναι τα ακόλουθα: 

ΜΙΚΡΑ ΔΩΡΑ  ΜΕΓΑΛΑ ΔΩΡΑ 

500 τεμάχια USB 8 GB 2 ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ LED LCD TV 32'' 

3D & 3D Blu Ray 

2.119  τεμάχια USB 16 GB 2  Σπαστά ποδήλατα 

200 τεμάχια mousepads COSMOTE 40 Προπληρωμένες κάρτες** της 

Τράπεζας Κύπρου, αξίας 50€ 

100  τεμάχια ακουστικά   

25  τεμάχια MP4 SONY NWZ-E463 

4GB 

 

9 τεμάχια DIGITAL CAMERA 

OLYMPUS FE-47 

 

41  τεμάχια DIGITAL FRAME   

2.500  κουπόνια έκπτωσης αξίας 

20€* για αγορές 100€ και άνω 

 

 

*οι όροι των Κουπονιών Έκπτωσης αξίας 20€ για αγορές 100€ και άνω αναφέρονται στο 

Παράρτημα Γ 

**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»). Περισσότερες πληροφορίες 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.prepaidcards.gr/default.asp?siteID=1&pageID=2&langID=1 
  

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 προς τους  

νικητές, θα γίνει από τη 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 Παραλαβής 

Μεγάλου Δώρου Instant Win  

http://www.prepaidcards.gr/default.asp?siteID=1&pageID=2&langID=1


του  Παραρτήματος Α2. 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. 

Β. Δωροεπιταγή 70€ & 50€ 
1. Οι δωροεπιταγές θα δίνονται στο Δικαιούχο από το Κατάστημα    
επιτόπου μαζί με την αγορά του Smartphone/Tablet από τον πελάτη 
στην περίπτωση της δωροεπιταγής 70€ και μαζί με τον εξοπλισμό του 
αποκωδικοποιητή OTE TV στην περίπτωση της δωροεπιταγής 50€2.
 Οι Δωροεπιταγές μπορούν να εξαργυρωθούν μόνο στο 
Κατάστημα, όπως αναφέρεται και στους αναλυτικούς όρους των 
Δωροεπιταγών στο Παράρτημα Δ.  
 

9] Οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να 

ακυρωθεί για τους εξής λόγους: 

(α) λόγω κωλύματος του Συμμετέχοντος - νικητή βάσει των  παρόντων 

αναλυτικών όρων, 

(β) λόγω μη εντοπισμού κάποιου νικητή καθιστώντας έτσι αδύνατη την 

ενημέρωση του εντός των προβλεπόμενων στους παρόντες όρους 

προθεσμιών η την παράδοση σε αυτόν του δώρου για οποιονδήποτε 

λόγο,  

(γ) λόγω μη συμμόρφωσης και αποδοχής από οποιοδήποτε νικητή των 

παρόντων αναλυτικών όρων στο σύνολο τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι 

ουσιώδεις,  

(δ) λόγω ανικανότητας δικαιοπραξίας του Συμμετέχοντα, 

 (ε) λόγω  μη δήλωσης των πραγματικών στοιχείων του ατόμου που 

υπέβαλε αίτηση-συμβαση σύνδεσης στο δίκτυο της COSMOTE, 

(στ) λόγω μη προσκόμισης ταυτότητας, διαβατηρίου ή άλλου 

αντίστοιχου εγγράφου κατά τον ν. 3783/2009 κατά την παραλαβή του 

δώρου, 

(ζ) λογω μη συμπλήρωσης & υπογραφής της σχετικής δήλωσης  

παραλαβής δώρου της COSMOTE. 

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. 

 



10] 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. 

 

11] Τα Δώρα instant win είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ούτε 

δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους 

σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή. 

 

12] 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 instant win, ή την 

χρήση των Δώρων instant win ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.  Οι 

ανωτέρω εταιρείες δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στα Δώρα 

instant win. Για οποιοδήποτε ελάττωμα των Δώρων instant win 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.  

 

13] Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως 

δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά 

διακριτικά των COSMOTE και  της Διαφημιστικής. 

 

 

14] Η ευθύνη της COSMOTE  και της Διαφημιστικής,  περιορίζεται 

αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων 

instant win. 

 

15] 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. 

 

16] 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. 

 

17]  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1 

1. Δήλωση Αποδοχής  Μεγάλων Δώρων Instant Win 

Κατόπιν νικητήριας συμμετοχής μου στην προωθητική ενέργεια «Η 

COSMOTE ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ» (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 TV 32’ 3D LED & LG 3D BLU RAY 

Δώρο 2* 
 

Σπαστό ποδήλατο 

Δώρο 3* 
 

Pre-Paid Card αξίας 50€ 

 

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 

παρούσα 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 

QRcode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                       2. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΩΡΟΥ ΤΥΧΕΡΟΥ 

 

 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΩΡΟΥ ΤΥΧΕΡΟΥ 

Ημερομηνία  

Δώρο 1* 
 

LG TV 32’ 3D LED & LG 3D BLU RAY 

Δώρο 2* 
 

Σπαστό ποδήλατο 

Δώρο 3* 
 

Pre-Paid Card αξίας 50€ 

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

 
 

Όροι συμμετοχής στο www.cosmote.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cosmote.gr/


Παράρτημα A2 

Δήλωση Παραλαβής  Μεγάλου Δώρου Instant Win 

 

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: «Η COSMOTE ΞΑΝΑ 

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ» (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 √ 

LG TV 32’ 3D LED & LG 3D BLU RAY  

Σπαστό ποδήλατο  

Pre-Paid Card αξίας 50€  

 

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  εταιρεία.  

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 Γ 

ΟΡΟΙ ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ 20€ για αγορές 100€ και άνω από 

Instant Win 

Το κουπόνι έκπτωσης εξαργυρώνεται  αποκλειστικά στο κατάστημα 

COSMOTE Πανεπιστημίου 39.  

1. Το κουπόνι έκπτωσης δεν εξαργυρώνεται με μετρητά.  

2. Το Κουπόνι ‘Έκπτωσης δεν αντικαθίσταται σε περίπτωση απώλειας ή 

κλοπής. Το κατάστημα και η Διαφημιστική δεν ευθύνονται σε 

περίπτωση απώλειας ή κλοπής της δωροεπιταγής.  

3. Η εξαργύρωση του Κουπονίου Έκπτωσηςμπορεί να γίνει έως και  

30/04/2013.  

4. Ειδικότερα αναφορικά με την εξαργύρωση των Κουπονιών Έκπτωσης 

ισχύουν τα παρακάτω: 

  Το Κουπόνι Έκπτωσης  αξίας 20€ ισχύουν για αγορές 

προϊόντων αξίας 100€ και άνω. 

 Το Κουπόνι Έκπτωσης  αξίας 20€,  μπορεί να εξαργυρωθεί 

αποκλειστικά στο κατάστημα, Πανεπιστημίου 39. 

 Το Κουπόνι Έκπτωσης  ισχύει μόνο για αγορά εμπορευμάτων 

και δεν ισχύει για εξόφληση λογαριασμών COSMOTE ή ΟΤΕ, 

για αγορά Χρόνου Ομιλίας με οποιοδήποτε τρόπο, για παροχή 

υπηρεσιών ή για εγγυήσεις.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

 

ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΩΝ ΑΞΙΑΣ 70€ & 50€ 
ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Η COSMOTE ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ» 

 

 

 

 Οι Δωροεπιταγές ισχύουν μόνο για αγορά εμπορευμάτων και 

δεν ισχύουν για εξόφληση λογαριασμών COSMOTE ή ΟΤΕ , 

για αγορά Χρόνου Ομιλίας με οποιοδήποτε τρόπο ή  για 

παροχή υπηρεσιών. 

 Μπορούν να εξαργυρωθούν ταυτόχρονα περισσότερες από 1 

(μία) δωροεπιταγές ανά απόδειξη λιανικής 

πώλησης/τιμολόγιο, αρκεί η αξία του/των αγοραζομένων 

εμπορευμάτων να είναι μεγαλύτερης ή ίσης αξίας από το 

σύνολο των δωροεπιταγών που εξαργυρώνονται.  

 Η  Δωροεπιταγή μπορεί να εξαργυρωθεί μόνο στο Κατάστημα 

COSMOTE Πανεπιστημίου 39 μέχρι τις 30/4/2013. Μετά την 

πάροδο της ημερομηνίας αυτής δεν είναι δυνατή η 

εξαργύρωσή της στο κατάστημα. 

 Η Δωροεπιταγή δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να 

εξαργυρωθεί με μετρητά, αλλά μόνο να ανταλλαχθεί με 

εμπορεύματα ίσης ή μεγαλύτερης αξίας. Για αγορές 

εμπορευμάτων αξίας μικρότερης της ονομαστικής αξίας των 

Δωροεπιταγών δεν θα γίνεται οποιαδήποτε επιστροφή 

χρημάτων.  

 Μετά την παράδοση της Δωροεπιταγής,  η COSMOTE δεν 

φέρει καμία ευθύνη για την τυχόν απώλεια, κλοπή ή 

καταστροφή της με οποιοδήποτε τρόπο και δεν υποχρεούται 

σε αντικατάστασή της.   

 Κατά την εξαργύρωση της Δωροεπιταγής δεν θα γίνεται 

έλεγχος ταυτοπροσωπίας του κομιστή της.  

 Εάν η αξία του εμπορεύματος είναι μεγαλύτερη από την αξία 

της Δωροεπιταγής, θα πρέπει η διαφορά να εξοφλείται από 

τον κομιστή με οποιονδήποτε από τους τρόπους πληρωμής 



(μετρητά, κάρτες κ.λπ.) γίνονται γενικότερα δεκτοί στα 

καταστήματα COSMOTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


