ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«EASTER PROMO COSMOTE»
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

«EASTER PROMO COSMOTE» (εφ’ εξής το «Πρόγραμμα») στα πλαίσια
προώθησης και προβολής των προϊόντων και των υπηρεσιών της,
αποκλειστικά μέσω των σημείων πώλησης των ιδιοχρησιμοποιούμενων
Καταστημάτων

COSMOTE

&

COSMOTE

CORNER

(εφεξής

τα

«Καταστήματα»), 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 22/04/2013 έως και τις 10/05/2013.
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 22/04/2013 έως και τις 10/05/2013

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 22/04/2013 μέχρι την
10/05/2013 (εφεξής η «Διάρκεια»).
6] ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
Α. ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50€:

Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος θα

κερδίσει μία δωροεπιταγή 50€ - χωρίς κλήρωση ή άλλη διαδικασία όποιος

στα Καταστήματα πραγματοποιήσει μία Αίτηση Σύμβασης

Σύνδεσης συμβολαίου COSMOTE ή OTE TV (εφεξής η «Αίτηση») για:
1)Νέα σύνδεση COSMOTE: Η Αίτηση πρέπει να υποβληθεί κατά το
χρονικό διάστημα 22/04/2013 έως και 10/05/2013 και να αφορά 18μηνη
ή 24μηνη σύνδεση 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 με αγορά συσκευής τύπου Smartphone. Για
το ποιες συσκευές θεωρούνται τύπου Smartphone οι καταναλωτές
μπορούν να ενημερώνονται από τα Καταστήματα.
2) Νέα σύνδεση COSMOTE από φορητότητα: Η Αίτηση φορητότητας
προς την COSMOTE πρέπει να αφορά συμβόλαιο 24μηνης δέσμευσης,
να υποβληθεί κατά το χρονικό διάστημα 22/04/2013 έως και 10/05/2013
και εγκριθεί μέχρι την 15/04/2013 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 με αγορά

συσκευής τύπου Smartphone. Για το ποιες συσκευές θεωρούνται τύπου
Smartphone οι καταναλωτές μπορούν να ενημερώνονται από τo
Κατάστημα.
3) Μετατροπή καρτοκινητού COSMOTE σε σύνδεση συμβολαίου. Η
Αίτηση μετατροπής καρτοκινητής τηλεφωνίας COSMOTE σε σύνδεση
συμβολαίου COSMOTE, θα πρέπει να υποβληθεί κατά το χρονικό
διάστημα 22/04/2013 έως και 10/05/2013 και να αφορά 18μηνη ή
24μηνη σύνδεση 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 και να συνδυαστεί με αγορά

συσκευής

τύπου Smartphone, εξαιρουμένων των συσκευών τύπου Smartphone
που

είναι

σε

προσφορά

επιδοτήσεων

κατά

τη

διάρκεια

του

Προγράμματος. Για το ποιες συσκευές θεωρούνται τύπου Smartphone
αλλά και για το ποιες συσκευές είναι σε προσφορά επιδοτήσεων οι
καταναλωτές μπορούν να ενημερώνονται από τo Κατάστημα.
4) Νέα σύνδεση OTE TV. Η Αίτηση σύμβασης για νέα σύνδεση ΟΤΕ TV
θα πρέπει να υποβληθεί κατά το χρονικό διάστημα 22/4/2013 εως και
10/05/2013 και να αφορά 12μηνη σύνδεση 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.
Όλοι οι ανωτέρω συμμετέχοντες που πληρούν τις προϋποθέσεις των
παρόντων όρων, αυτόματα κερδίζουν από μια (1) δωροεπιταγή αξίας
πενήντα ευρώ (50€). Οι όροι της δωροεπιταγής αναφέρονται στο
Παράρτημα Α των παρόντων όρων.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση της δωροεπιταγής των 50€
είναι να γίνει δεκτή η Αίτηση Σύμβασης

Σύνδεσης στο δίκτυο της

COSMOTE ή στο δίκτυο του ΟΤΕ εφόσον η Αίτηση Σύμβασης αφορά νέα
σύνδεση ΟΤΕ TV. Κάθε Συμμετέχων μπορεί να λάβει μέρος στο
Πρόγραμμα
προϋποθέσεις

με

περισσότερες

συμμετοχής

συμμετοχές,

του.

Η

εφόσον

COSMOTE

τηρούνται

θεωρεί

ότι

οι

κάθε

Συμμετέχων είναι συνδρομητής ή/και χρήστης της σύνδεσης με την
οποία συμμετέχει στο Πρόγραμμα.

Γ.

ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 75€: Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος θα

κερδίσει μία δωροεπιταγή 75€ - χωρίς κλήρωση ή άλλη διαδικασία όποιος

στα Καταστήματα πραγματοποιήσει μία Αίτηση Σύμβασης

Σύνδεσης συμβολαίου COSMOTE ή OTE TV (εφεξής η «Αίτηση») για:
1) Νέα σύνδεση COSMOTE:

Η Αίτηση πρέπει να υποβληθεί κατά το

χρονικό διάστημα 22/04/2013 έως και 10/05/2013 και να αφορά 18μηνη
ή 24μηνη σύνδεση σε ένα από τα οικονομικά προγράμματα COSMOTE
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 50, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 55, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ
65, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 70, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 85, COSMOTE
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 100, με αγορά συσκευής τύπου Smartphone. Για το ποιες
συσκευές θεωρούνται τύπου Smartphone οι καταναλωτές μπορούν να
ενημερώνονται από τα Καταστήματα.
2) Νέα σύνδεση COSMΟΤΕ από φορητότητα: Η Αίτηση φορητότητας
προς την COSMOTE πρέπει να αφορά συμβόλαιο 24μηνης δέσμευσης,
να υποβληθεί κατά το χρονικό διάστημα 22/04/2013 έως και 10/05/2013
και εγκριθεί μέχρι την 15/04/2013 και να αφορά 18μηνη ή 24μηνη
σύνδεση σε

ένα από

τα οικονομικά προγράμματα

COSMOTE

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 50, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 55, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ
65, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 70, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 85, COSMOTE
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 100, με αγορά συσκευής τύπου Smartphone. Για το ποιες
συσκευές θεωρούνται τύπου Smartphone οι καταναλωτές μπορούν να
ενημερώνονται από τα Καταστήματα.
3) Μετατροπή καρτοκινητού COSMOTE σε σύνδεση συμβολαίου. Η
Αίτηση μετατροπής καρτοκινητής τηλεφωνίας COSMOTE σε σύνδεση
συμβολαίου COSMOTE, θα πρέπει να υποβληθεί κατά το χρονικό
διάστημα 22/04/2013 έως και 10/05/2013 και να αφορά 18μηνη ή
24μηνη σύνδεση σε ένα από τα οικονομικά προγράμματα COSMOTE
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 50, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 55, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ
65, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 70, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 85, COSMOTE
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 100 και να συνδυαστεί με αγορά

συσκευής τύπου

Smartphone, εξαιρουμένων των συσκευών τύπου Smartphone που είναι
σε προσφορά επιδοτήσεων κατά τη διάρκεια του Προγράμματος. Για το
ποιες συσκευές θεωρούνται τύπου Smartphone αλλά και για το ποιες
συσκευές είναι σε προσφορά επιδοτήσεων οι καταναλωτές μπορούν να
ενημερώνονται από τα Καταστήματα.

Όλοι οι ανωτέρω που πληρούν τις προϋποθέσεις των παρόντων όρων,
αυτόματα κερδίζουν από μια (1) δωροεπιταγή αξίας εβδομήντα πέντε
ευρώ (75€). Οι όροι της δωροεπιταγής αναφέρονται στο Παράρτημα Α
των παρόντων όρων.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση της δωροεπιταγής των 75€
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.
7] ΔΩΡΑ:
Οι δωροεπιταγές 50€ και 75€ θα δίνονται στο Δικαιούχο από τα
Καταστήματα επιτόπου μαζί με την αγορά του Smartphone ή μαζί με
τον εξοπλισμό του αποκωδικοποιητή OTE TV.
2. Οι Δωροεπιταγές μπορούν να εξαργυρωθούν μέχρι τις 31/5/2013 σε
οποιοδήποτε Κατάστημα από αυτά που αναφέρονται στο Παράρτημα Β
των παρόντων όρων, και σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις των
αναλυτικών

όρων

των

Δωροεπιταγών

που

αναφέρονται

στο

Παράρτημα Α των παρόντων όρων.
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 συμμόρφωσης και αποδοχής από οποιοδήποτε νικητή των
παρόντων αναλυτικών όρων στο σύνολο τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι
ουσιώδεις,
(γ) λόγω ανικανότητας δικαιοπραξίας του Συμμετέχοντα,
(δ) λόγω

μη δήλωσης των πραγματικών στοιχείων του ατόμου που

υπέβαλε αίτηση-συμβαση σύνδεσης στο δίκτυο της COSMOTE και του
ΟΤΕ.
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] 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.
12] Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως
δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά
διακριτικά των COSMOTE και της Διαφημιστικής.
13] Η ευθύνη της COSMOTE και της Διαφημιστικής,

περιορίζεται

αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των Δώρων.
14] 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.
15] 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 Α
ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΩΝ ΑΞΙΑΣ 75€ & 50€
ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
«EASTER PROMO COSMOTE»



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 σε καταστήματα

COSMOTE ή COSMOTE Corner μέχρι τις 31/05/2013. Μετά την
πάροδο της ημερομηνίας αυτής δεν είναι δυνατή η εξαργύρωσή της
σε οποιοδήποτε 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.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Λίστα Καταστημάτων COSMOTE & COSMOTE corner
εξαργύρωσης Δωροεπιταγών αξίας 50€ & 70€ της προωθητικής
ενέργειας «EASTER PROMO COSMOTE»

