ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ “COSMOTE YOUR DAY
SMS CONTEST” ΣΗ COSMOTE

Ι. ΕΙΑΓΩΓΗ
Θ ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία

«COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.»

(COSMOTE) με ζδρα ςτο Μαροφςι Αττικισ, Λεωφ. Κθφιςίασ 99, θ οποία δραςτθριοποιείται
ςτθν Ελλάδα ςτον τομζα τθσ παροχισ υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν (εφεξισ
καλοφμενθ χάριν ςυντομίασ ωσ «COSMOTE») διοργανϊνει ςτο πλαίςιο τθσ προϊκθςθσ τθσ
Τπθρεςίασ Πολυμεςικισ Πλθροφόρθςθσ «COSMOTE YOUR DAY» (εφεξισ θ «Τπθρεςία») θ
οποία αφορά ςτθν παροχι και διάκεςθ περιεχομζνου wallpapers (ταπετςαρίεσ) ςε κινθτά
τθλζφωνα, τθν προωκθτικι ενζργεια με τίτλο «COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST»
(εφεξισ το «Πρόγραμμα») ςε ςυνεργαςία με τισ εταιρείεσ «OGILVY ONE WORLDWIDEATHENS-PROMOTION, ADVERTISING AND DIRECT MARKETING S.A.» και ζδρα ςτο Γζρακα
Αττικισ (Θμακίασ αρ. 10), (εφεξισ καλοφμενθ “OgilvyOne”) και «GOING UP Α.Ε.» που
εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ, Λεωφ. Κθφιςίασ 44 (εφεξισ «Διαφθμιςτικι»). Σο Πρόγραμμα
είναι ζνα παιχνίδι γνϊςεων που οι ςυνδρομθτζσ παίηουν από το κινθτό τουσ για να
κερδίςουν τα Δϊρα.
κοπόσ των παρόντων αναλυτικϊν όρων (εφεξισ οι «Αναλυτικοί Όροι»), οι οποίοι ζχουν
κατατεκεί ςτθν ςυμβολαιογράφο Ακθνϊν κα Λιδα Λάβδα, Ηωοδόχου Πθγισ 12-14, Ακινα,
τθλ. 210 3824107, Fax: 210 3824005 είναι ο κακοριςμόσ των όρων ςυμμετοχισ ςτο
Πρόγραμμα, των κλθρϊςεων και τθσ ανάδειξθσ των νικθτϊν. Οποιοςδιποτε ςυμμετζχων ι
τρίτοσ δικαιοφται να λαμβάνει με ζξοδά του ακριβζσ αντίγραφο των όρων του παρόντοσ,
όπωσ αυτό ζχει κατατεκεί ςτθν προαναφερόμενθ υμβολαιογράφο. Οι όροι του
Προγράμματοσ είναι αναρτθμζνοι και ςτθν ιςτοςελίδα www.cosmoteyourday.gr
Θ COSMOTE διατθρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερϊσ τουσ παρόντεσ Αναλυτικοφσ
Όρουσ, κακϊσ και να παρατείνει τθ διάρκεια του Προγράμματοσ, κατόπιν προθγοφμενθσ
ανακοίνωςθσ. Κάκε τροποποίθςθ κα κατατίκεται ςτθ υμ/φο ςτθν οποία ζχουν κατατεκεί
οι Αναλυτικοί Όροι, και κα ανακοινϊνεται ςτθν ιςτοςελίδα του Προγράμματοσ

www.cosmoteyourday.gr/smscontest

Θ ςυμμετοχι του χριςτθ τθσ Τπθρεςίασ ςτο Πρόγραμμα ςυνιςτά ρθτι και ανεπιφφλακτθ
αποδοχι των παρόντων όρων. Κάκε αποςτελλόμενο SMS κα παραλαμβάνεται από ειδικά
διαμορφωμζνθ πλατφόρμα.
ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
1. Διάρκεια Προγράμματοσ
Ωσ ςυνολικι διάρκεια του Προγράμματοσ ορίηεται το διάςτθμα από τθν 23/05/2013 και
ϊρα 00:00:01

(ζναρξθ) ζωσ τθν 21/07/2013 και ϊρα 23:59:59 (λιξθ) (εφεξισ θ

«Διάρκεια»), με τθν επιφφλαξθ των παραπάνω οριηομζνων ςχετικά με τθν δυνατότθτα
τροποποίθςθσ τθσ διάρκειασ του Προγράμματοσ.
2.

Διάρκεια παροχήσ Τπηρεςίασ Wallpapers

Διευκρινίηεται ρθτά ότι θ Τπθρεςία παρζχεται για μεγαλφτερο χρονικό διάςτθμα από τθ
Διάρκεια του Προγράμματοσ και θ διάρκεια και ο τρόποσ παροχισ τθσ κακορίηεται ςτθν
ιςτοςελίδα www.cosmoteyourday.gr, οι δε χριςτεσ αυτισ, αποδζχονται τουσ όρουσ και
τισ προχποκζςεισ παροχισ τθσ.
3. Δικαίωμα υμμετοχήσ

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Πρόγραμμα ζχει

κάκε ςυνδρομθτισ τθσ COSMOTE, είτε

ςυμβολαίου είτε καρτοκινθτισ τθλεφωνίασ («COSMOΚΑΡΣΑ», «WHAT’S UP?», «FROG»), ο
οποίοσ ζχει ςυμπλθρϊςει το 18ο ζτοσ τθσ θλικίασ του. ε περίπτωςθ που ο χριςτθσ τθσ
ςφνδεςθσ είναι ανιλικοσ, κεωρείται ότι ςτο Πρόγραμμα ςυμμετζχει ο υνδρομθτισ. ε
περίπτωςθ που ο χριςτθσ τθσ ςφνδεςθσ που ςυμμετζχει ςτο Πρόγραμμα είναι διαφορετικό
πρόςωπο από το υνδρομθτι τθσ ςφνδεςθσ, ςε περίπτωςθ που κερδίςει κάποιο δϊρο
απαιτείται θ ςυναίνεςθ του υνδρομθτι τθσ ςφνδεςθσ. ε περίπτωςθ που ο χριςτθσ είναι
ανιλικοσ, το δϊρο αποδίδεται μόνο ςτο υνδρομθτι. Θ ςφνδεςθ με τθν οποία ςυμμετζχει
κάκε ςυνδρομθτισ ι/και χριςτθσ κα πρζπει να είναι COSMOTE μζχρι και τθ λιψθ του
τυχόν κερδιςμζνου Δϊρου, άλλωσ το Δϊρο δεν κα παρζχεται.

Θ Διοργανϊτρια κεωρεί ότι αυτοί που ςυμμετζχουν ςτο Πρόγραμμα είναι ςυνδρομθτζσ
COSMOTE ι ζχουν τθν νόμιμθ ζγκριςθ ι εξουςιοδότθςθ του ςυνδρομθτι τθσ ςφνδεςθσ από
τθν οποία εςτάλθ SMS ςτα 5ψιφια 54440/19545, και ζλαβε μζροσ ςτο Πρόγραμμα.

Διευκρινίηεται περαιτζρω ότι όςοι επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτο Πρόγραμμα κα πρζπει
να ζχουν κάνει χριςθ τθσ Τπθρεςίασ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ αυτισ και ςφμφωνα με τα
παρακάτω αναφερόμενα.
Θ αγορά προϊόντοσ δεν είναι υποχρεωτικι. Όποιοσ ςυνδρομθτισ COSMOTE, ο οποίοσ ζχει
ςυμπλθρϊςει το 18ο ζτοσ τθσ θλικίασ του, επικυμεί να ςυμμετζχει ςτο Πρόγραμμα μπορεί,
χωρίσ να κάνει χριςθ τθσ Τπθρεςίασ, να ςυμπλθρϊςει, με επίδειξθ τθσ αςτυνομικισ του
ταυτότθτασ, ζνα δελτίο ςυμμετοχισ ςτο Πρόγραμμα που κα βρίςκεται ςτα γραφεία τθσ
Going Up, Λεωφ. Κθφιςίασ 44, από Δευτζρα ζωσ και Παραςκευι και μεταξφ των ωρϊν από
11:00 ζωσ 16:00 κατά τθ διάρκεια του Προγράμματοσ. Ο ςυνδρομθτισ με αυτό τον τρόπο
λαμβάνει 5 πόντουσ και ςυμμετζχει ςτθν κλιρωςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ θμζρασ, κακϊσ
επίςθσ και ςτο εβδομαδιαίο δϊρο εκείνθσ τθσ εβδομάδασ.
4.

Εξαιρζςεισ

Εξαιροφνται τθσ ςυμμετοχισ ςτο Πρόγραμμα:


Οι ςυνδρομθτζσ COSMOTE – CIAO



Όςοι δεν είναι ςυνδρομθτζσ Cosmote



Οι εργαηόμενοι ςτισ εταιρείεσ Cosmote, Bold Ogilvy & Μather, Ogilvy One, Going
Up, κακϊσ και οι ςυγγενείσ τουσ μζχρι δευτζρου βακμοφ και οι ςφηυγοι αυτϊν.

5.

Σρόποσ υμμετοχήσ ςτο Πρόγραμμα

Για τθ ςυμμετοχι ςτο Πρόγραμμα απαιτείται,

θ χριςθ τθσ Τπθρεςίασ.

Όλοι οι

ςυνδρομθτζσ (εφεξισ «υμμετζχοντεσ») οι οποίοι κάνουν χριςθ τθσ Τπθρεςίασ και ζχουν
τθ δυνατότθτα να κατεβάςουν wallpapers ςτζλνοντασ SMS ςτο 5ψιφιο 54440,
ςυμμετζχουν αυτόματα, χωρίσ καμία επιπλζον χρζωςθ, ςτο Πρόγραμμα. Κάκε SMS που
ςτζλνει o υμμετζχων καταχωρείται ςε ειδικό θλεκτρονικό ςφςτθμα (εφεξισ «φςτθμα»)
που τθρεί θ Διαφθμιςτικι για λογαριαςμό τθσ COSMOTE.
Θ χρζωςθ αποςτολισ SMS ςτο 54440 είναι 1,23€/SMS,ενϊ θ λιψθ SMS είναι δωρεάν.
Αρχικά, όςοι επικυμοφν να ζχουν πρόςβαςθ και να αποκτιςουν wallpapers μζςω τθσ
Τπθρεςίασ, κα πρζπει να ακολουκιςουν τα εξισ βιματα:

Βήμα 1: Αγορά Τπθρεςίασ Wallpapers COSMOTE Your Day
-

Ο υνδρομθτισ/Χριςτθσ κα πρζπει να αποςτείλει ζνα κενό μινυμα (SMS), χρζωςθσ
1,23€/SMS ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ, ςτον ςφντομο κωδικό 54440. Κάκε SMS
που ςτζλνεται ςτο 5ψιφιο, αναλογεί ςε ζνα credit, που αντιςτοιχεί ςε 1 wallpaper.
Με το πρϊτο αυτό SMS ο υνδρομθτισ/Χριςτθσ μπορεί να ςυνδεκεί ςτο
www.cosmoteyourday.gr , ειςζρχεται ςτθν ςυλλογι με τα wallpapers και μπορεί να
προχωριςει ςτο κατζβαςμα το περιεχομζνου που κα επιλζξει ακολουκϊντασ τισ
οδθγίεσ τθσ Ιςτοςελίδασ www.cosmoteyourday.gr . Εάν ο χριςτθσ τθσ Τπθρεςίασ
πλοθγθκεί ςτθν ιςτοςελίδα www.cosmoteyourday.gr μζςω άλλου παρόχου , κα
πρζπει να ταυτοποιθκεί. Για τθν ταυτοποίθςι του απαιτείται θ ειςαγωγι του
αρικμοφ ςφνδεςισ του και του αρικμοφ που κα ζχει λάβει με μινυμα.

-

Για τθν επιλογι του wallpaper που κζλει να κατεβάςει ο υνδρομθτισ/ Χριςτθσ
πατάει το κουμπί “Download”

-

τθ ςυνζχεια το wallpaper του ζρχεται ςτο κινθτό του με ςχετικό link με μινυμα για
το οποίο δεν υπάρχει χρζωςθ.

-

Για το κατζβαςμα του wallpaper όςο και για τθν πλοιγθςθ του, ςτισ ιςτοςελίδεσ τθσ
Τπθρεςίασ και του Προγράμματοσ , ο υνδρομθτισ/ Χριςτθσ δεν επιβαρφνεται με
χρεϊςεισ μεταφοράσ δεδομζνων, εφόςον αυτζσ γίνονται μζςω υπθρεςίασ
δεδομζνων τθσ COSMOTE. Για πλοιγθςθ μζςω άλλων παρόχων οι χρεϊςεισ είναι
ςφμφωνα με τον πάροχο δικτφου του χριςτθ.
Οι προχποκζςεισ για να «κατεβάςει» ζνασ ςυνδρομθτισ ζνα wallpaper είναι:


να είναι ςυνδρομθτισ τθσ COSMOTE



να ζχει μαηζψει τουλάχιςτον 1 credit ςτζλνοντασ SMS ςτον 5ψιφιο 54440



να μπει ςτθν ιςτοςελίδα

www.cosmoteyourday.gr τθσ COSMOTE και να

ακολουκιςει τισ ςχετικζσ οδθγίεσ


να ζχει ςυςκευι κινθτοφ τθλεφϊνου με Internet μζςω κινθτοφ ςυμβατότθτα , θ
υπθρεςία δεδομζνων πρζπει να είναι ενεργι και το κινθτό να ζχει
αποκθκευμζνεσ τισ όποιεσ ρυκμίςεισ απαιτοφνται. Ο ςυνδρομθτισ πρζπει να
είναι εντόσ εμβζλειασ δικτφου COSMOTE



Θ χριςθ τθσ Τπθρεςίασ και θ υμμετοχι ςτο Πρόγραμμα προχποκζτει τθν
ανεπιφφλακτθ αποδοχι των όρων χριςθσ τθσ Τπθρεςίασ και των παρόντων

Αναλυτικϊν Όρων, οι οποίοι είναι ανθρτθμζνοι ςτισ αντίςτοιχεσ ιςτοςελίδεσ.
θμειϊνεται ότι εκτόσ από τθ χρζωςθ αποςτολισ του μθνφματοσ (SMS) προσ το
54440, (1,23€/SMS με ΦΠΑ) ο υμμετζχων δεν χρεϊνεται για τθν μεταφορά
δεδομζνων (Internet μζςω κινθτοφ τθλεφϊνου)που αφορά το «κατζβαςμα»
wallpapers ςτο κινθτό του και τθν πλοιγθςθ ςτισ ιςτοςελίδεσ τθσ Τπθρεςίασ και
του Προγράμματοσ.
Βήμα 2: υμμζτοχι ςτο Πρόγραμμα
Α) Κάκε πρόςωπο που ζχει δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Πρόγραμμα μπορεί για τθν πρϊτθ
ςυμμετοχι του να ςτείλει δωρεάν μινυμα ςτον αρικμό 19545. τθ ςυνζχεια κα πρζπει να
ακολουκιςει τα αναφερόμενα ςτθν παρ. «Πενταψιφιοσ 19545» του παρόντοσ.

Β) Με τθν αποςτολι κάκε γραπτοφ μθνφματοσ (SMS) ςτο 54440 με ςκοπό τθν αγορά credit
που αντιςτοιχεί ςε 1 wallpaper,

και μόνο κατά τθ διάρκεια του Προγράμματοσ, κάκε

ςυνδρομθτισ ςυμμετζχει αυτομάτωσ και ςτο Πρόγραμμα.
Με το πρϊτο SMS ο υμμετζχων

λαμβάνει

απαντθτικά μθνφματα όπου του

ανακοινϊνονται τα Δϊρα του Προγράμματοσ, θ χρζωςθ ανά μινυμα (SMS), θ δυνατότθτα
και θ διαδικαςία για τθν μθ λιψθ προωκθτικϊν μθνυμάτων, το τθλζφωνο Επικοινωνίασ και
θ ιςτοςελίδα του Προγράμματοσ, τα χαρακτθριςτικά τθσ Τπθρεςίασ και ςφντομεσ οδθγίεσ
για το Πρόγραμμα.
τθ ςυνζχεια, κάκε υμμετζχων κα λαμβάνει ερωτιςεισ ςτισ οποίεσ εφόςον επικυμεί κα
απαντά. Κάκε αποςτολι SMS ςτον πενταψιφιο 54440, χρεϊνεται με 1,23€/SMS με ΦΠΑ. Θ
χρζωςθ αφορά θν πίςτωςθ 1 μονάδασ περιεχομζνου (1 credit) με το οποίο ο υμμετζχων
αποκτά τθ δυνατότθτα να «κατεβάςει» ζνα wallpaper και παράλλθλα με τθν δυνατότθτα
αυτι λαμβάνει και πόντουσ ςυμμετοχισ ςτο Πρόγραμμα ςφμφωνα με τα κάτωκι:
Για κάκε ερϊτθςθ κα υπάρχουν δφο αρικμθμζνεσ απαντιςεισ (μία ςωςτι και μία λάκοσ),
υπό μορφι πολλαπλισ επιλογισ. Ο υμμετζχων καλείται να πλθκτρολογιςει 1 ι 2,
ανάλογα με το ποια απάντθςθ κεωρεί ότι είναι ςωςτι. τθ ςυνζχεια ο υμμετζχων κα
λαμβάνει τθν επόμενθ ερϊτθςθ και οφτω κακ’ εξισ.

Για κάκε ερϊτθςθ που απαντάει, ο υμμετζχων λαμβάνει δωρεάν SMS που τον ενθμερϊνει
αν θ απάντθςθ που ζδωςε ιταν ςωςτι ι λάκοσ και τουσ πόντουσ που ζχει ςυγκεντρϊςει
μζχρι εκείνθ τθ ςτιγμι κακϊσ και τθν επόμενθ ερϊτθςθ.

Με το πρϊτο SMS ο υμμετζχων κερδίηει 20 πόντουσ. τθ ςυνζχεια, για κάκε ερϊτθςθ που
απαντά κερδίηει ανάλογα με το αν ζχει απαντιςει ςωςτά ι λάκοσ. Αν οι απαντιςεισ που
δίνει είναι ςωςτζσ τότε κερδίηει κάκε φορά 20 πόντουσ τουλάχιςτον και παίρνει 1 credit για
αγορά wallpaper. Αν οι απαντιςεισ είναι λάκοσ τότε κερδίηει 10 πόντουσ και παίρνει 1
credit για αγορά wallpaper.
Μθ αποδεκτζσ απαντιςεισ
Όταν ο υμμετζχων απαντιςει χωρίσ να πλθκτρολογιςει 1 ι 2, λαμβάνει SMS που τον
ενθμερϊνει ότι θ απάντθςι του δεν είναι αποδεκτι και για τον τρόπο που πρζπει να
απαντιςει. τθν περίπτωςθ αυτι ο ςυμμετζχων λαμβάνει 10 πόντουσ και 1 credit για τθν
αγορά wallpaper.

Πενταψιφιοσ 19545
Κάκε υνδρομθτισ εφόςον επικυμεί να ςυμμετζχει ςτο Πρόγραμμα, μπορεί να ςτείλει
αποκλειςτικά και μόνο το πρϊτο γραπτό μινυμα (SMS) ςτον

πενταψιφιο 19545. Θ

αποςτολι & λιψθ SMS προσ/από το 19545 είναι δωρεάν.
Με τθν αποςτολι του SMS ςτο 19545 ο υμμετζχων λαμβάνει απαντθτικό μινυμα για τισ 5
ςυμμετοχζσ που ιδθ ζχει και τθν ενθμζρωςθ ότι αν κζλει να ςυνεχίςει κα πρζπει να ςτείλει
το επόμενο SMS ςτο 54440 με χρζωςθ 1,23 €/SMS. Με αυτό το SMS κάκε υμμετζχων
λαμβάνει μζροσ ςτθν θμεριςια (Δευτζρα ζωσ και άββατο) κλιρωςθ με 5 ςυμμετοχζσ
αλλά και ςτθν εβδομαδιαία κατάταξθ (Κυριακι) όπωσ αυτι αναφζρεται κατωτζρω. τθ
ςυνζχεια, ο υμμετζχων αφοφ ςτείλει μινυμα ςτο 54440, λαμβάνει τα ενθμερωτικά
ειςαγωγικά μθνφματα που αναφζρονται ςτα Δϊρα του Προγράμματοσ, ςτθ χρζωςθ ανά
μινυμα (SMS), ςτθν δυνατότθτα και τθν διαδικαςία για τθν μθ

λιψθ προωκθτικϊν

μθνυμάτων, ςτα χαρακτθριςτικά τθσ Τπθρεςίασ και του Προγράμματοσ , και ακόμθ και τθν
πρϊτθ ερϊτθςθ από το 54440 τθν οποία καλείται να απαντιςει και να ςυνεχίςει κανονικά
τθ ςυμμετοχι του.

Οι απαντιςεισ αποςτζλλονται μόνο προσ το 54440 με χρζωςθ

1,23€/sms με ΦΠΑ. ε περίπτωςθ αποςτολισ απάντθςθσ ςτο 19545, ο ςυνδρομθτισ
λαμβάνει δωρεάν απαντθτικό μινυμα που τον ενθμερϊνει ότι για να λθφκεί ζγκυρθ θ
ςυμμετοχι του κα πρζπει να ςτείλει τθν απάντθςι του ςτο 54440.

ε περίπτωςθ αποςτολισ περιςςότερων του ενόσ μθνυμάτων ςτο 19545, ο υμμετζχων
ενθμερϊνεται ότι για να ςυνεχίςει κα πρζπει να ςτείλει τθν απάντθςι του ςτο 54440 με
τθν αντίςτοιχθ χρζωςθ.
Ακολουκεί λίςτα με τουσ διάφορουσ εντολζσ που οι ςυμμετζχοντεσ μποροφν να ςτζλνουν
δωρεάν ςτο 19545 προκειμζνου να λάβουν ςχετικι ενθμζρωςθ:
Info: Πλθροφορίεσ αναφορικά με το ποιεσ είναι εντολζσ που μπορεί να ςτείλει δωρεάν ο
χριςτθσ τθσ υπθρεςίασ ςτο 19545
Credits: Σα ςυνολικά credits που αντιςτοιχοφν ςτα wallpapers του χριςτθ
Stop: Φραγι ενθμερωτικϊν μθνυμάτων ςχετικά με το διαγωνιςμό
Pass: Ο ςυμμετζχων λαμβάνει τον κωδικό τθσ ιςτοςελίδασ
Last: Ο ςυμμετζχων λαμβάνει ξανά τθν τελευταία ερϊτθςθ
Points: Οι ςυνολικοί πόντοι του ςυνδρομθτι
Περίοδοι επιβράβευςθσ
το παιχνίδι υπάρχουν περίοδοι επιβράβευςθσ/ bonus phases όπου ο υμμετζχων μπορεί
να κερδίςει ακόμθ περιςςότερουσ πόντουσ. Όλοι οι υμμετζχοντεσ ςυναντοφν ακριβϊσ τισ
ίδιεσ Περιόδουσ Επιβράβευςθσ ϊςτε να ζχουν τισ ίδιεσ ευκαιρίεσ να κερδίςουν. Οι Περίοδοι
Επιβράβευςθσ εξαρτϊνται από τθ μζρα ςυμμετοχισ ςτο παιχνίδι

Θ πρϊτθ θμζρα ςυμμετοχισ ςτο Πρόγραμμα κάκε υμμετζχοντα κεωρείται θ Θμζρα
υμμετοχισ του Νο1. Θ επόμενθ θμζρα κατά τθν οποία κα ςυμμετζχει , ακόμα κι εάν αυτι
είναι 4 θμζρεσ μετά τθν προθγοφμενθ, αυτι κα είναι θ Θμζρα υμμετοχισ του Νο 2, κ.ο.κ.
Οι Περίοδοι Επιβράβευςθσ βαςίηονται ςε θμζρεσ ςυμμετοχισ, και όχι ςε θμερολογιακζσ
θμζρεσ. Ζχουν θμερολογιακι διάρκεια, δθλαδι αρχίηουν από τθ ςτιγμι αποςτολισ του
μθνφματοσ και λιγουν ςτισ 24:00 τθσ ίδιασ θμζρασ.
Περίοδοσ Επιβράβευςθσ 1
Ο υμμετζχων κα λαμβάνει μινυμα (SMS) που κα τον ενθμερϊνει για τθν ζναρξθ τθσ
Περιόδου Επιβράβευςθσ και κα του δίνει οδθγίεσ για το τι πρζπει να κάνει. Κατά τθν
Περίοδο Επιβράβευςθσ 1 , το bonus των πόντων των ςωςτϊν απαντιςεων αυξάνει κατά 50.
Δθλαδι,
Σο bonus τθσ πρϊτθσ ερϊτθςθσ είναι 50 πόντοι
Σο bonus τθσ δεφτερθσ ερϊτθςθσ είναι 100 πόντοι
Σο bonus τθσ τρίτθσ ερϊτθςθσ είναι 150 πόντοι. Οι πόντοι που δίνει θ κάκε ερϊτθςθ
ςυνεχίηουν να αυξάνονται), αςχζτωσ με το αν ο ςυμμετζχων κα απαντιςει ςωςτά ι όχι. Αν

κάποιοσ παίκτθσ ςτείλει 200 SMS κα πάρει bonus 10.000 πόντουσ εάν απαντιςει ςωςτά.
Μετά το 200ο SMS, το bonus ςτακεροποιείται, δθλαδι κάκε ςωςτι απάντθςθ δίνει 10.000
πόντουσ.
Περίοδοσ Επιβράβευςθσ 2
Κάκε υμμετζχων κα λαμβάνει μινυμα (SMS) που κα τον ενθμερϊνει για τθν ζναρξθ τθσ
Περιόδου Επιβράβευςθσ και κα του δίνει οδθγίεσ για το τι πρζπει να κάνει. Ο υμμετζχων
ςτθν Περίοδο αυτι κα ζχει 30 λεπτά προκεςμία, από τθ λιψθ του ενθμερωτικοφ
μθνφματοσ (SMS) για τθν ζναρξθ τθσ Περιόδου Επιβράβευςθσ, να απαντιςει ςε όςεσ
περιςςότερεσ ερωτιςεισ μπορεί. Κάκε ςωςτι απάντθςθ δίνει 50 πόντουσ αντί για 20. Κάκε
ερϊτθςθ που αποςτζλλεται εντόσ του διαςτιματοσ αυτοφ, αξίηει 50 πόντουσ και οι
υμμετζχοντεσ

κα ανταμείβονται με το bonus ακόμα και αν απαντιςουν εκείνθ τθν

ερϊτθςθ μετά από το ωσ άνω χρονικό διάςτθμα, πριν όμωσ λάβουν νζα ερϊτθςθ. Μετά τθ
λιξθ τθσ Περιόδου Επιβράβευςθσ 2 ο υμμετζχων λαμβάνει ενθμερωτικό μινυμα ςχετικά
με τθ λιξθ τθσ και για τθν ζναρξθ τθσ Περιόδου Επιβράβευςθσ 3. Αν πριν από τθ λιξθ τθσ
Περιόδου Επιβράβευςθσ 2 ο υμμετζχων δεν ζχει απαντιςει ςτθν τελευταία ερϊτθςθ που
κα ζχει λάβει κατά τθν παροφςα Περίοδο Επιβράβευςθσ, τότε δε λαμβάνει το ενθμερωτικό
SMS λιξθσ τθσ Περιόδου Επιβράβευςθσ 2.
Περίοδοσ Επιβράβευςθσ 3.
Κάκε υμμετζχων κα λαμβάνει μινυμα (SMS) που κα τον ενθμερϊνει για τθν ζναρξθ τθσ
Περιόδου Επιβράβευςθσ και κα του δίνει οδθγίεσ για το τι πρζπει να κάνει. τθν Περίοδο
Επιβράβευςθσ 3, κάκε δεφτερθ ερϊτθςθ δίνει 200 πόντουσ. Σο bonus αυτό διαρκεί μζχρι τισ
24.00 τθσ θμζρασ ζναρξθσ τθσ Περιόδου αυτισ.
πχ.
1θ απάντθςθ = ςωςτι = 20 πόντουσ
2θ απάντθςθ = ςωςτι = 200 πόντουσ
3θ απάντθςθ = λάκοσ = 10 πόντουσ
4θ απάντθςθ = ςωςτι = 200 πόντουσ κ.ο.κ.
Μετά τθ λιξθ τθσ Περιόδου Επιβράβευςθσ 3 ο υμμετζχων λαμβάνει ενθμερωτικό μινυμα
ςχετικά με τθ λιξθ τθσ και για τθν ζναρξθ τθσ Περιόδου Επιβράβευςθσ 4. Αν πριν από τθ
λιξθ τθσ Περιόδου Επιβράβευςθσ 3 ο υμμετζχων δεν ζχει απαντιςει ςτθν τελευταία
ερϊτθςθ που κα ζχει λάβει κατά τθν παροφςα Περίοδο Επιβράβευςθσ, τότε δε λαμβάνει το
ενθμερωτικό SMS λιξθσ τθσ Περιόδου Επιβράβευςθσ 3.

Περίοδοσ Επιβράβευςθσ 4
Κάκε υμμετζχων κα λαμβάνει μινυμα (SMS) που κα τον ενθμερϊνει για τθν ζναρξθ τθσ
Περιόδου Επιβράβευςθσ και κα του δίνει οδθγίεσ για το τι πρζπει να κάνει. τθν Περίοδο
Επιβράβευςθσ 4 κάκε δεφτερθ ερϊτθςθ είναι «χρυςι» και χαρίηει ζνα bonus που αυξάνει
κατά 100.

Σο bonus αυτό αυξάνεται αςχζτωσ με το αν ζχουν απαντθκεί ςωςτά οι

ερωτιςεισ, αλλά δεν κερδίηεται όταν θ αντίςτοιχθ ερϊτθςθ δεν απαντθκεί ςωςτά. Θ
Περίοδοσ Επιβράβευςθσ διαρκεί μζχρι τισ 24.00 τθσ θμζρασ ζναρξθσ τθσ Περιόδου αυτισ.
πχ.
1θ ερϊτθςθ = ςωςτι απάντθςθ = 210 πόντοι
2θ ερϊτθςθ = ςωςτι απάντθςθ = 100 πόντοι
3θ ερϊτθςθ = λάκοσ απάντθςθ = 10 πόντοι
4θ ερϊτθςθ = ςωςτι απάντθςθ = 200 πόντοι
5θ ερϊτθςθ = ςωςτι απάντθςθ = 20 πόντοι
6θ ερϊτθςθ = λάκοσ απάντθςθ = 10 πόντοι
7θ ερϊτθςθ = ςωςτι απάντθςθ = 20 πόντοι
8θ ερϊτθςθ = ςωςτι απάντθςθ = 400 πόντοι
Αν κάποιοσ παίκτθσ ςτείλει 200 SMS κα πάρει bonus 10.000 πόντουσ, εφόςον απαντιςει
ςωςτά. Μετά από αυτό, το bonus ςτακεροποιείται, δθλαδι κάκε ςωςτι απάντθςθ δίνει
10.000 πόντουσ.
Μετά τθ λιξθ τθσ Περιόδου Επιβράβευςθσ 4 ο υμμετζχων λαμβάνει ενθμερωτικό μινυμα
ςχετικά με τθ λιξθ τθσ και για τθν ζναρξθ τθσ Περιόδου Επιβράβευςθσ 5. Αν πριν από τθ
λιξθ τθσ Περιόδου Επιβράβευςθσ 4 ο υμμετζχων δεν ζχει απαντιςει ςτθν τελευταία
ερϊτθςθ που κα ζχει λάβει κατά τθν παροφςα Περίοδο Επιβράβευςθσ, τότε δε λαμβάνει το
ενθμερωτικό SMS λιξθσ τθσ Περιόδου Επιβράβευςθσ 4.

Περίοδοσ Επιβράβευςθσ 5
Κάκε υμμετζχων κα λαμβάνει μινυμα (SMS) που κα τον ενθμερϊνει για τθν ζναρξθ τθσ
Περιόδου Επιβράβευςθσ και κα του δίνει οδθγίεσ για το τι πρζπει να κάνει. τθν Περίοδο
Επιβράβευςθσ 5:


Οι πρϊτεσ 3 ςωςτζσ απαντιςεισ δίνουν 500 πόντουσ



Οι επόμενεσ 5 ςωςτζσ απαντιςεισ δίνουν 1.500 πόντουσ



Οι επόμενεσ 10 ςωςτζσ απαντιςεισ δίνουν 10.000 πόντουσ



Οι επόμενεσ 10 ςωςτζσ απαντιςεισ δίνουν 20.000 πόντουσ



Οι επόμενεσ 10 ςωςτζσ απαντιςεισ δίνουν 30.000 πόντουσ



Σο bonus των 10 ςωςτϊν απαντιςεων μεγαλϊνει κατά 10.000 κάκε φορά, μζχρι το
ποςό των 100.000 πόντων. Από εκεί και πζρα, κάκε 10 ςωςτζσ απαντιςεισ, δίνουν
100.000 πόντουσ.

Οι ςωςτζσ απαντιςεισ δε χρειάηεται να είναι ςτθ ςειρά. Κάποιοσ μπορεί να απαντιςει
ςωςτά 2 ερωτιςεισ, μετά να κάνει λάκοσ. τθν επόμενθ ςωςτι απάντθςθ κερδίηει το πρϊτο
bonus των 500 πόντων, κοκ. Σο bonus αυτό διαρκεί μζχρι τα μεςάνυχτα.
Μετά τθ λιξθ τθσ Περιόδου Επιβράβευςθσ 5 ο υμμετζχων λαμβάνει ενθμερωτικό μινυμα
ςχετικά με τθ λιξθ τθσ και για τθν ζναρξθ τθσ Περιόδου Επιβράβευςθσ 1. Αν πριν από τθ
λιξθ τθσ Περιόδου Επιβράβευςθσ 5 ο υμμετζχων δεν ζχει απαντιςει ςτθν τελευταία
ερϊτθςθ που κα ζχει λάβει κατά τθν παροφςα Περίοδο Επιβράβευςθσ, τότε δε λαμβάνει το
ενθμερωτικό SMS λιξθσ τθσ Περιόδου Επιβράβευςθσ 5.

Μετά τθ λιξθ τθσ Περιόδου Επιβράβευςθσ 5 αρχίηουν πάλι από τθν αρχι και με τθν ίδια
ςειρά οι Περίοδοι Επιβράβευςθσ.
H COSMOTE διατθρεί το δικαίωμα να μεταβάλει το πρόγραμμα και τθν ςειρά των Περιόδων
επιβράβευςθσ, τουσ πόντουσ που κάκε Περίοδοσ Επιβράβευςθσ δίνει κακϊσ επίςθσ και να
προςκζςει ι να αφαιρζςει περιόδουσ επιβράβευςθσ ςτο Πρόγραμμα.
Περίοδοι επιβράβευςθσ γενικά
Πζραν των ωσ άνω περιόδων επιβράβευςθσ θ Διοργανϊτρια δφναται να αποςτζλλει ειδικζσ
ερωτιςεισ επανενεργοποίθςθσ, οι οποίεσ αν απαντθκοφν ςωςτά, κερδίηουν ζξτρα πόντουσ,
πζραν των 20 πόντων που δίνουν οι απαντιςεισ ςε κοινζσ ερωτιςεισ.
Προωκθτικά μθνφματα
Κατά τθ διάρκεια τθσ Προωκθτικισ Ενζργειασ, ο υμμετζχων

λαμβάνει δωρεάν

ενθμερωτικά προωκθτικά μθνφματα ςχετικά με το Πρόγραμμα όπωσ πχ. το ψευδϊνυμο
του

προθγοφμενου

νικθτι. Με τθ ςυμμετοχι ςτο Πρόγραμμα , οι υμμετζχοντεσ

παρζχουν τθ ςυγκατάκεςι τουσ για τθ λιψθ ενθμζρωςθσ που αφορά ςτο Πρόγραμμα. Οι
υμμετζχοντεσ μποροφν οποιαδιποτε χρονικι ςτιγμι να αναιρζςουν τθ ςυγκατάκεςι τουσ,
επικοινωνϊντασ ςτο 1222 από κινθτό COSMOTE χωρίσ χρζωςθ ι να ςτείλουν δωρεάν
γραπτό μινυμα ςτο 19545 με τθ λζξθ STOP ι ΣΟΠ. τθν περίπτωςθ αυτι ο υμμετζχων
λαμβάνει ενθμερωτικό μινυμα,

ότι θ διαδικαςία απενεργοποίθςθσ ολοκλθρϊκθκε

επιτυχϊσ. Αν ο υμμετζχων επικυμεί να λάβει πάλι προωκθτικά μθνφματα, μπορεί να
καλζςει δωρεάν ςτο 1222 από κινθτό του δικτφου τθσ COSMOTE και να το ηθτιςει. Θ
επικυμία του υμμετζχοντα να λαμβάνει ι όχι Προωκθτικά Μθνφματα δεν ζχει ςχζςθ με τθ
ςυμμετοχι του ςτο Πρόγραμμα.

Αναπάντθτεσ ερωτιςεισ
Κάκε ερϊτθςθ δίνει τουσ πόντουσ που αναγράφει ακόμα και αν ζχει περάςει θ Περίοδοσ
Επιβράβευςθσ ι ζχει αλλάξει θ θμζρα ςυμμετοχισ.
θμειϊνεται ότι κατά τθ διάρκεια τθσ υμμετοχισ ςτο Πρόγραμμα ιςχφει πάντα μόνο θ
τελευταία ερϊτθςθ. Αν ο υμμετζχων ζχει αφιςει κάποια ερϊτθςθ αναπάντθτθ και λάβει
μία νζα, τότε θ αναπάντθτθ ακυρϊνεται και ιςχφει θ τελευταία ερϊτθςθ.
Επίςθσ, όταν κάποια ερϊτθςθ μείνει αναπάντθτθ τότε ο υμμετζχων μπορεί να λάβει μζςα
ςτισ επόμενεσ θμζρεσ άλλθ μια νζα ερϊτθςθ. Κάκε υμμετζχων μπορεί κακ’ όλθ τθ
διάρκεια του Προγράμματοσ να ςτείλει κενό SMS ςτο 54440 και να λάβει μία νζα ερϊτθςθ.
Μεταφορά Πόντων
Κάκε υμμετζχων μπορεί να απαντιςει ςε όςεσ ερωτιςεισ επικυμεί. Με το πρϊτο SMS
που ςτζλνει μζςα ςε κάκε θμερολογιακι θμζρα (00:00 – 24:00), μεταφζρονται όλοι οι
προθγοφμενοι πόντοι του ςτθν κλιρωςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ θμζρασ. Οπότε, ο ςυμμετζχων
για να ςυμμετάςχει ςτθν όποια θμεριςια κλιρωςθ, πρζπει να ςτείλει τουλάχιςτον 1 SMS
ςτθν διάρκεια τθσ ςυγκεκριμζνθσ θμζρασ. Σο ίδιο ιςχφει και για τον νικθτι του
Εβδομαδιαίου Δϊρου. Με το πρϊτο SMS που ςτζλνει κάκε υμμετζχων μζςα ςτθν κάκε
εβδομάδα (Δευτζρα 00:00 – Κυριακι 23:59) μεταφζρονται οι πόντοι του ςτθν ςυγκεκριμζνθ
εβδομάδα, ϊςτε να μπορζςει να ανακθρυχκεί ωσ ο παίκτθσ με τουσ περιςςότερουσ
πόντουσ και να κερδίςει το Εβδομαδιαίο Δϊρο, χωρίσ κλιρωςθ.
6.

Χρεώςεισ

Κάκε SMS ςτο 54440 αντιςτοιχεί με πίςτωςθ 1 μονάδασ περιεχομζνου (1 credit) με το οποίο
ο ςυνδρομθτισ αποκτά τθ δυνατότθτα να «κατεβάςει» ζνα wallpaper. Κάκε wallpaper που
«κατεβάηει» ο χριςτθσ, μειϊνει αντίςτοιχα κατά ζνα (1) τα credits που ζχει ςτο λογαριαςμό
του.
Θ χρζωςθ για τθν αποςτολι μθνφματοσ ςτο 54440 κοςτίηει 1,23€/SMS, ενϊ θ λιψθ
μθνφματοσ από αυτό το 5ψιφιο είναι ΔΩΡΕΑΝ.
H χρζωςθ για τθν αποςτολι και λιψθ μθνφματοσ ςτο 19545 είναι δωρεάν.
H χριςθ Internet μζςω κινθτοφ τθλεφϊνου COSMOTE για το κατζβαςμα του Wallpaper και
τθν πλοιγθςθ ςτθν ιςτοςελίδα του Προγράμματοσ είναι ΔΩΡΕΑΝ. Θ πλοιγθςθ μζςω άλλου
παρόχου είναι ςφμφωνθ με τισ χρεϊςεισ του παρόχου του ςυνδρομθτι.

7.

Χρήςη του MSISDN

Για κάκε SMS που αποςτζλλεται, ο αρικμόσ κλιςθσ (MSISDN), μζςω του οποίου απεςτάλθ
το κάκε SMS, κα καταχωρείται ςε θλεκτρονικό ςφςτθμα, με ςκοπό τθ καταγραφι κίνθςθσ
τθσ Τπθρεςίασ (αποςτολι και λιψθ wallpapers) κακϊσ και τθ διεξαγωγι των κλθρϊςεων
για τθν ανάδειξθ των νικθτϊν του Προγράμματοσ. υμπλθρωματικά για τθ ςυμμετοχι ςτο
Πρόγραμμα, τα αρχεία τα οποία κα τθροφνται με τουσ αρικμοφσ κλιςθσ (MSISDN) των
υμμετεχόντων κα ςυνιςτοφν πλιρθ απόδειξθ αναφορικά με τθ λιψθ οποιουδιποτε SMS
ςτο Πρόγραμμα, τθν εγκυρότθτα του SMS αυτοφ, και τον αρικμό κλιςθσ (MSISDN) από τον
οποίο προζρχεται το SMS.
8.

Δώρα Προγράμματοσ

Κάκε μζρα, για 60 θμζρεσ, κα αναδεικνφεται ζνασ νικθτισ, ο οποίοσ κερδίηει ζνα
αυτοκίνθτο Smart Pure Coupe (45Kw/61hp) micro hybrid drive, 999cc – Βαςικι ζκδοςθ ςε
μαφρο χρϊμα Σα ζξοδα για τθν άδεια κυκλοφορίασ, τα τζλθ κλπ, δεν ςυμπεριλαμβάνονται.
τα Δϊρα δεν ςυμπεριλαμβάνονται τυχόν πρόςκετεσ επιβαρφνςεισ λόγω φόρων.
Από Σρίτθ ζωσ και Κυριακι, κα αναδεικνφεται με κλιρωςθ ζνασ νικθτισ τθν θμζρα
(«Θμεριςια κλιρωςθ»). Εάν θ θμζρα τθσ Κλιρωςθσ είναι επίςθμθ αργία, θ αντίςτοιχθ
κλιρωςθ κα γίνεται τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα. Θ κλιρωςθ κα γίνεται μεταξφ των
MSISDN’s που ζχουν ςυμμετάςχει ςτο Πρόγραμμα τθν προθγοφμενθ θμερολογιακι θμζρα
και με βάςθ τουσ πόντουσ που κα ζχουν ςυλλζξει (πχ για το νικθτι τθσ Δευτζρασ θ κλιρωςθ
κα γίνει τθν Σρίτθ κοκ).
Εβδομαδιαίο Δϊρο: Επίςθσ κάκε Δευτζρα, κακ’ όλθ τθ διάρκεια του Προγράμματοσ, κα
αναδεικνφεται ο Εβδομαδιαίοσ Νικθτισ. Εάν θ Δευτζρα είναι επίςθμθ αργία ο νικθτισ κα
αναδεικνφεται τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα. Ωσ Εβδομαδιαίοσ Νικθτισ κα αναδεικνφεται
ο υμμετζχων που κα ζχει ςυλλζξει τουσ περιςςότερουσ πόντουσ τθσ προθγοφμενθσ
εβδομάδασ («Εβδομαδιαίο Δϊρο»), με βάςθ τουσ πόντουσ που ζχουν καταχωρθκεί από το
φςτθμα και ζχει ςτείλει τουλάχιςτον 1 SMS τθν εβδομάδα αυτι. Ωσ εβδομάδα ορίηεται θ
περίοδοσ από Δευτζρα ζωσ και Κυριακι.
Δευτερεφοντα δϊρα: Θ COSMOTE, ςτο πλαίςιο του Προγράμματοσ, πζρα από τα
προαναφερόμενα Δϊρα, δφναται, κατά τθν κρίςθ τθσ, να διακζςει προσ τουσ
υμμετζχοντεσ και επιπλζον Δϊρα. Σα Δϊρα αυτά μπορεί να είναι: δωροεπιταγζσ,

θλεκτρικά είδθ, εκδρομζσ, κτλ, και οι νικθτζσ κα αναδεικνφονται με κλιρωςθ θ οποία κα
ανακοινϊνεται ςτθν ιςτοςελίδα του Προγράμματοσ 24 ϊρεσ πριν τθ διεξαγωγι. Θ κλιρωςθ
κα γίνεται μεταξφ των MSISDN’s που ζχουν ςυμμετάςχει ςτο Πρόγραμμα τθν προθγοφμενθ
θμερολογιακι θμζρα και με βάςθ τουσ πόντουσ που κα ζχουν ςυλλζξει.
Σα Δϊρα είναι ςυγκεκριμζνα, προςωπικά και δεν μεταβιβάηονται, δεν ανταλλάςςονται ι
αντικακίςτανται με άλλα. Οι νικθτζσ του Προγράμματοσ , ι οι τυχόν επιλαχόντεσ αυτϊν, δεν
ζχουν κανζνα από τα άνω δικαιϊματα. Προ ι κατά τθν διάρκεια του Προγράμματοσ και
μζχρι τθν παράδοςθ των Δϊρων ςτουσ νικθτζσ ι ςτουσ τυχόν επιλαχόντεσ αυτϊν, θ
COSMOTE ι/και θ Διαφθμιςτικι ζχουν δικαίωμα να χρθςιμοποιοφν τα Δϊρα για ςκοποφσ
διαφιμιςθσ, χωρίσ να γεννάται οποιαδιποτε αξίωςθ ςτουσ νικθτζσ.
Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο Πρόγραμμα παρζχουν τθ ςυγκατάκεςι τουσ και εξουςιοδότθςθ ςτθ
Διοργανϊτρια για τθν προβολι των αποτελεςμάτων του Προγράμματοσ μζςω τθλεόραςθσ,
ραδιοφϊνου, κακϊσ και μζςω του ζντυπου και θλεκτρονικοφ τφπου ι και του INTERNET. Θ
Διοργανϊτρια

διατθρεί

το δικαίωμα να δθμοςιεφςει και να χρθςιμοποιιςει

για

διαφθμιςτικοφσ ςκοποφσ τον κατάλογο των νικθτϊν, και ενδεχομζνωσ να χρθςιμοποιιςουν
οποιοδιποτε ειδθςεογραφικό ςτοιχείο (video, φωτογραφία, κ.τλ) ςχετικό με τθν απονομι
και τθν κλιρωςθ του Δϊρου για διαφθμιςτικοφσ ςκοποφσ, θ δε ςυμμετοχι ςτο Πρόγραμμα
παρζχει αυτομάτωσ και τθν προσ τοφτο ςυναίνεςθ και εκχϊρθςθ των αναγκαίων
πνευματικϊν δικαιωμάτων ατελϊσ χωρίσ υποχρζωςθ για τθ Διοργανϊτρια για άλλθ
ενθμζρωςθ ι καταβολι οποιαςδιποτε αποηθμίωςθσ.
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Σρόποσ Ανάδειξησ Νικητών Προγράμματοσ

Οι νικθτζσ των Θμεριςιων Δϊρων κα αναδεικνφονται με κλιρωςθ από Σρίτθ ζωσ Κυριακι,
εκτόσ αν θ μζρα αυτι είναι επίςθμθ αργία οπότε θ κλιρωςθ κα γίνεται τθν επόμενθ
εργάςιμθ θμζρα, ενϊ ο νικθτισ του Εβδομαδιαίου Δϊρου κα αναδεικνφεται τθ Δευτζρα,
εκτόσ αν θ Δευτζρα αυτι είναι επίςθμθ αργία, οπότε ο νικθτισ κα αναδεικνφεται τθν
επόμενθ εργάςιμθ θμζρα. Νικθτισ του Εβδομαδιαίου Δϊρου κα αναδεικνφεται ο
υμμετζχων που κα ζχει ςυγκεντρϊςει τουσ περιςςότερουσ πόντουσ τθν προθγοφμενθ
εβδομάδα (ςυνολικοί πόντοι από Δευτζρα ζωσ και Κυριακι). Όλεσ οι κλθρϊςεισ από Σρίτθ
ζωσ και Κυριακι, και οι κλθρϊςεισ των επιπλζον Δϊρων, κα γίνονται θλεκτρονικά ςτα
γραφεία τθσ ςυμβολαιογράφου κασ Λιδασ Λάβδα, Ηωοδόχου Πθγισ 12-14, Ακινα. Θ
ανάδειξθ του νικθτι του Εβδομαδιαίου Δϊρου κα γίνεται κάκε Δευτζρα, κατά τθ διάρκεια
του προγράμματοσ, ςτα γραφεία τθσ ςυμβολαιογράφου κασ Λιδασ Λάβδα, Ηωοδόχου

Πθγισ 12-14, Ακινα, με τθ χριςθ θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ οποίο εξαςφαλίηει το γεγονόσ
ότι δε κα υπάρχει ανκρϊπινθ παρζμβαςθ κατά τθ διαδικαςία ανάδειξθσ του εβδομαδιαίου
νικθτι. τισ εν λόγω κλθρϊςεισ για τθν ανάδειξθ των νικθτϊν κα υποβάλλονται το ςφνολο
των πόντων που ζχει ςυγκεντρϊςει κάκε αρικμόσ ςφνδεςθσ (MSISDN) ανάλογα με τα
ζγκυρα SMS. (Ωσ «ζγκυρο SMS» κατά τα ανωτζρω, νοείται οποιοδιποτε SMS για το οποίο
ιςχφουν ςυνολικά τα κατωτζρω: (α) ζχει αποςταλεί ςτον ςφντομο κωδικό 54440 ι 19545
από κινθτό COSMOTE, (β) δεν αποτελεί, κατά τθν κρίςθ τθσ Διοργανϊτριασ ι τθσ
Διαφθμιςτικισ, προϊόν παράνομθσ τεχνικισ επιρροισ από το ςυμμετζχοντα των
ςυςτθμάτων τθσ Going Up ι εν γζνει απάτθσ ι ακζμιτθσ παρεμβολισ του ςυμμετζχοντα ι
τρίτου και (γ) ζχει υποβλθκεί και ζχει καταχωρθκεί ςτα ςυςτιματα τθσ Διαφθμιςτικισ,
εντόσ των ακόλουκων χρονικϊν διαςτθμάτων: 23.05.2013 (00:01) – 21.07.2013 (23:59).
(α) κάκε αρικμόσ ςφνδεςθσ (MSISDN) ςυμμετζχει ςτισ κλθρϊςεισ των θμεριςιων Δϊρων με
τόςεσ ςυμμετοχζσ όςοι οι πόντοι που ζχουν καταχωρθκεί ςτο φςτθμα από τθν Ζναρξθ του
Προγράμματοσ, μζχρι τισ 00:00.00 τθσ θμζρασ ςυμμετοχισ, υπό τον όρο ότι ζχει
καταχωρθκεί ςτο φςτθμα τουλάχιςτον ζνα ζγκυρο SMS του ίδιου MISISDN , κατά το
χρονικό διάςτθμα τθσ ςυγκεκριμζνθσ θμζρασ, ςτθν οποία αφορά θ ςυγκεκριμζνθ κλιρωςθ.
Θ κλιρωςθ των Θμεριςιων Δϊρων κάκε θμζρασ, κα γίνεται ςτισ 10:00, ςτα γραφεία τθσ
ςυμβολαιογράφου κασ Λιδασ Λάβδα, Ηωοδόχου Πθγισ 12-14, Ακινα, και κα αφορά το
ςφνολο των ςυμμετοχϊν τθσ αμζςωσ προθγοφμενθσ θμζρασ, αρχισ γενομζνθσ από τθν
ακριβϊσ επόμενθ θμζρα μετά τθν Ζναρξθ τθσ Προωκθτικισ Ενζργειασ (24/05/2013) μζχρι
και τθν επόμενθ θμζρα από τθ Λιξθ τθσ Προωκθτικισ Ενζργειασ (22/07/2013).
(β) το Εβδομαδιαίο Δϊρο το κερδίηει ο αρικμόσ ςφνδεςθσ (MSISDN) που ζχει ςυγκεντρϊςει
τουσ περιςςότερουσ πόντουσ τθν προθγοφμενθ εβδομάδα, όπωσ οι πόντοι κάκε αρικμοφ
ςφνδεςθσ (MSISDN) ζχουν καταχωρθκεί ςτο φςτθμα, υπό τον όρο ότι ζχει καταχωρθκεί
ςτο φςτθμα τουλάχιςτον ζνα ζγκυρο SMS του ίδιου αρικμοφ ςφνδεςθσ (MSISDN), κατά το
χρονικό διάςτθμα τθσ προθγοφμενθσ εβδομάδασ, για τθν οποία κα αναδειχκεί το
Εβδομαδιαίο Δϊρο. Κάκε Δευτζρα κατά τθ διάρκεια του Προγράμματοσ και ϊρα 10.00 π.μ.
, ςτο γραφείο τθσ ςυμβολαιογράφου κασ Λιδασ Λάβδα, Ηωοδόχου Πθγισ 12-14, Ακινα, κα
κακορίηεται από το φςτθμα ο νικθτισ τθσ Κυριακισ. Σο φςτθμα κα υπολογίηει τουσ
πόντουσ που ζχει ςυλλζξει ο κάκε αρικμόσ ςφνδεςθσ (MSISDN) τθν προθγοφμενθ εβδομάδα
(από ϊρα 00:01 τθσ προθγοφμενθσ Δευτζρασ μζχρι ϊρα 23:59 τθσ Κυριακισ που προθγείται
τθσ θμερομθνίασ ανάδειξθσ του νικθτι τθσ εβδομάδασ).

τθν περίπτωςθ που 2 ι και παραπάνω ςυμμετζχοντεσ ιςοβακμιςουν ςτον αρικμό των
πόντων, τότε νικθτισ ορίηεται αυτόσ ο οποίοσ κατάφερε να ςυγκεντρϊςει το ςυγκεκριμζνο
αρικμό πόντων πρϊτοσ.

Οι νικθτζσ των Θμεριςιων και του Εβδομαδιαίου Δϊρου, είτε πρόκειται για τον ίδιο αρικμό
ςφνδεςθσ (MSISDN) είτε πρόκειται για το ίδιο φυςικό πρόςωπο που ςυμμετζχει ςτο
Πρόγραμμα με διαφορετικό αρικμό ςφνδεςθσ (MSISDN), δεν μποροφν να κερδίςουν
οποιοδιποτε άλλο δϊρο. Μποροφν όμωσ να ζχουν πρόςβαςθ ςτθν υπθρεςία
«www.comsoteyourday.gr», να «κατεβάηουν» wallpapers και να αγοράηουν καινοφργια
ςτζλνοντασ SMS ςτο 54440. Επίςθσ, όποιοσ ςυμμετζχων κερδίςει κάποιο Δευτερεφον
Δϊρο, μπορεί να κερδίςει το Θμεριςιο ι Εβδομαδιαίο δϊρο αλλά όχι άλλο Δευτερεφον
Δϊρο.
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Ενημζρωςη για την κατακφρωςη

(α) Θ Διαφθμιςτικι κα ενθμερϊνει όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο Πρόγραμμα ςχετικά με
τα ςτοιχεία των νικθτϊν και επιλαχόντων ανά Δϊρο, με ανάρτθςθ του αρικμοφ κλιςθσ
MSISDN ςτθν ειδικι ιςτοςελίδα του Προγράμματοσ www.cosmoteyourday.gr μετά από τθν
ζγγραφθ ςυναίνεςθ των νικθτϊν. (β) Θ Διαφθμιςτικι κα επικοινωνεί με τουσ νικθτζσ του
Προγράμματοσ τθλεφωνικά, προκειμζνου να ςυλλζξει τα ελάχιςτα αναγκαία δεδομζνα
τουσ (ενδεικτικά: ονοματεπϊνυμο – πλιρθσ διεφκυνςθ – αρικμόσ ταυτότθτασ), ϊςτε να
προβεί ςε όλεσ τισ αναγκαίεσ ενζργειεσ για τθν παράδοςθ των Δϊρων ςε αυτοφσ. ε κάκε
περίπτωςθ το Δϊρο παραδίδεται ςτον υνδρομθτι του αρικμοφ ςφνδεςθσ (MSISDN) και όχι
ςτον τυχόν δθλωκζντα Χριςτθ.
ε κάκε κλιρωςθ και ςε κάκε ανάδειξθ νικθτι του Εβδομαδιαίου Δϊρου κα
αναδεικνφονται και πζντε (5) επιλαχόντεσ νικθτζσ.
ε περίπτωςθ που δεν καταςτεί

δυνατι θ επικοινωνία με οποιοδιποτε νικθτι του

Προγράμματοσ εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ τριϊν (3) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν
τθλεφωνικι κλιςθ προσ αυτόν, το ςχετικό δϊρο του Προγράμματοσ κα κεωρείται ότι ζχει
κατακυρωκεί ςτον 1ο, κατά τθ ςειρά ανάδειξισ του από τθ ςχετικι κλιρωςθ, επιλαχόντα,
και εάν και πάλι δεν κατζςτθ δυνατι θ επικοινωνία με το πρόςωπο αυτό το ςχετικό δϊρο
του Προγράμματοσ κα κεωρείται ότι ζχει κατακυρωκεί ςτο 2ο, κατά τθ ςειρά ανάδειξισ του
από τθ ςχετικι κλιρωςθ, επιλαχόντα, για τον οποίο το κατά τα ανωτζρω χρονικό διάςτθμα
κα είναι διάρκειασ επίςθσ τριϊν (3) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν τθλεφωνικι κλιςθ ςε
αυτόν, κ.ο.κ.

Οι νικθτζσ κα πρζπει απαραιτιτωσ κατά τθν παραλαβι των Δϊρων να υπογράφουν ςχετικι
διλωςθ αποδοχισ αυτϊν, επιδεικνφοντασ τθν ταυτότθτα ι το διαβατιριό τουσ και τθν
κάρτα SIM που αντιςτοιχεί ςτον αρικμό κλιςθσ (MSISDN), με τον οποίο ςυμμετείχαν ςτο
Πρόγραμμα.
Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν παράδοςθ του δϊρου ςτουσ υμμετζχοντεσ που είναι
ςυνδρομθτζσ ςυμβολαίου ι/και Καρτοςυμβολαίου COSMOTE αποτελεί θ προςκόμιςθ τθσ
απόδειξθσ εξόφλθςθσ του λογαριαςμοφ τθσ ςφνδεςθσ με τθν οποία ςυμμετείχαν ςτο
Πρόγραμμα, μζςα ςτθν περίοδο χριςθσ του οποίου λογαριαςμοφ κα πρζπει να
ςυμπεριλαμβάνεται και θ θμζρα κατά τθν οποία αναδείχκθκαν νικθτζσ ςτο Πρόγραμμα.
Σζλοσ, οι ςυνδρομθτζσ καρτοκινθτισ τθλεφωνίασ κατά τθν παράδοςθ του Δϊρου δεν κα
πρζπει να

ζχουν αρνθτικό υπόλοιπο ςτθ ςφνδεςθ με τθν οποία ζλαβαν μζροσ ςτο

Πρόγραμμα, άλλωσ χάνουν τα δικαιϊματα ςτο Δϊρο που κζρδιςαν.
Επιπλζον, οι νικθτζσ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο, ακόμα και αυτό τθσ παραλαβισ των Δϊρων,
μποροφν να ακυρωκοφν για τουσ εξισ λόγουσ :
(α) ςε περίπτωςθ που, για οποιονδιποτε λόγο, δεν υπογράψουν τθ ςχετικι διλωςθ
παραλαβισ Δϊρου
(β) ςε περίπτωςθ που, για οποιονδιποτε λόγο, δεν αποδεχκοφν πλιρωσ τουσ παρόντεσ
όρουσ ςτο ςφνολό τουσ, οι οποίοι κεωροφνται όλοι ουςιϊδεισ
(γ) ςε περίπτωςθ που, για οποιονδιποτε λόγο, ο νικθτισ δεν παρουςιαςκεί ι παρουςιαςκεί
κακυςτερθμζνα, πζρα των 60 ιμερων από ανάδειξθ του ωσ νικθτι, ςτθν παραλαβι του
Δϊρου.
(δ) ςε περίπτωςθ που ο νικθτισ διλωςε ψευδι ςτοιχεία,
(ε) Χωρίσ προςκόμιςθ ταυτότθτασ ι διαβατθρίου ι άλλου αντίςτοιχου κατά το ν. 3783/2009
εγγράφου, κατά τθν παράδοςθ του Δϊρου
(ςτ) Λόγω ανικανότθτασ δικαιοπραξίασ του υμμετζχοντα
(η) δε κα γίνονται αποδεκτζσ, ςυμμετοχζσ με περιεχόμενο που προςβάλλει τθ δθμόςια αιδϊ
και τα χρθςτά ικθ.
Επίςθσ, κα ακυρϊνονται ςυμμετοχζσ που περιζχουν προςβλθτικό τθσ τιμισ και
αξιοπρζπειασ περιεχόμενο ζναντι Δθμόςιασ ι Διοικθτικισ ι Εκκλθςιαςτικισ Αρχισ ι
οποιουδιποτε τρίτου, περιεχόμενο υβριςτικό, εμπρθςτικό, ρατςιςτικό, ι αντικείμενο ςτισ
κείμενεσ διατάξεισ ι με οποιονδιποτε άλλο τρόπο απρεπζσ κατά τθν απόλυτθ κρίςθ των
«Διοργανωτριϊν».
ε όλεσ τισ παραπάνω περιπτϊςεισ το Δϊρο κα δικαιοφται ο αντίςτοιχοσ επιλαχόντασ , ο
οποίοσ κα ενθμερωκεί ςφμφωνα με τθν προαναφερόμενθ διαδικαςία.

Εταιρικζσ ςυνδζςεισ
Διευκρινίηεται ότι ςε περίπτωςθ που νικθτισ οποιουδιποτε από τα προαναφερόμενα Δϊρα
αναδειχκεί αρικμόσ κλιςθσ (MSISDN) εταιρικισ ςφνδεςθσ, το Δϊρο κα αποδίδεται, υπό
όλεσ τισ εδϊ αναφερόμενεσ προχποκζςεισ, ςτο χριςτθ με τθν επιπλζον προχπόκεςθ ότι 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.
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Χορήγηςη Δώρων

Οι νικθτζσ τθσ Προωκθτικισ Ενζργειασ κα πρζπει να επιςκεφτοφν τα γραφεία τθσ
Διαφθμιςτικισ (GOING UP) ςτθ διεφκυνςθ Κθφιςίασ 44, Μαροφςι, ϊςτε να υπογράψουν τθ
ςχετικι διλωςθ αποδοχισ δϊρου εντόσ επτά (7) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν
θμερομθνία ειδοποίθςισ τουσ.
Θ Διαφθμιςτικι και θ Διοργανϊτρια δεν αναλαμβάνουν καμία ευκφνθ για τυχόν ζξοδα
παράςταςθσ και ταξιδίου για τθν υπογραφι ι προςκόμιςθ τθσ διλωςθσ αποδοχισ Δϊρου
των νικθτϊν.
Ο χρόνοσ παράδοςθσ των Δϊρων εξαρτάται από τθ διακεςιμότθτά τουσ και τισ διαδικαςίεσ
και χρόνουσ προμικειασ των αντίςτοιχων προμθκευτϊν οίκων.
Θ ευκφνθ τθσ Διοργανϊτριασ περιορίηεται αποκλειςτικά και μόνο ςτθ διάκεςθ των
προγραμματιςμζνων Δϊρων. Διευκρινίηεται ότι θ Διοργανϊτρια δεν φζρει καμία ευκφνθ
και οι υμμετζχοντεσ δεν διατθροφν καμία απαίτθςθ, αξίωςθ ι δικαίωμα κατά αυτισ ςε
περίπτωςθ που λόγοι ανωτζρασ βίασ, όπωσ ενδεικτικά αναφερόμενων καιρικϊν ςυνκθκϊν,
απεργίασ ελεγκτϊν εναζριασ κυκλοφορίασ, γενικισ απεργίασ κλπ., δεν είναι δυνατι θ
πραγματοποίθςθ του τυχόν ταξιδιοφ από και προσ οποιοδιποτε προοριςμό ςτο πλαίςιο
των προςφερόμενων ταξιδιϊν. Επίςθσ, θ Διοργανϊτρια δεν φζρει καμία ευκφνθ και οι
υμμετζχοντεσ δεν διατθροφν καμία απαίτθςθ, αξίωςθ ι δικαίωμα κατά αυτισ για κάλυψθ
τυχόν εξόδων λόγω ματαίωςθσ ι ακφρωςθσ του ταξιδίου. Θ Διοργανϊτρια δεν φζρει 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

ι για

οποιαδιποτε άλλθ αιτία. Θ Διοργανϊτρια δεν φζρει ευκφνθ για τθν καλι λειτουργία ι
τυχόν ελαττϊματα των Δϊρων και δεν υπζχει οφτε αναλαμβάνει οποιαδιποτε υποχρζωςθ
ζναντι των ςυμμετεχόντων. Για τθν καλι λειτουργία ι /και οποιοδιποτε ελάττωμα των

Δϊρων προκφψει, ευκφνονται αποκλειςτικά οι καταςκευάςτριεσ ι προμθκεφτριεσ εταιρείεσ
αυτϊν.

Δευτερεφοντα Δώρα
Ο νικθτισ κάποιου δευτερεφοντοσ δϊρου κα ενθμερϊνεται για τθν παραλαβι του Δϊρου
από τθ Διαφθμιςτικι.

Κατά το ςτάδιο ςυμμετοχισ ςτο Πρόγραμμα τα μόνα ςτοιχεία που απαιτοφνται είναι ο αρικμόσ
ςφνδεςθσ του κινθτοφ COSMOTE των υμμετεχόντων. Κατά το ςτάδιο τθσ επιβεβαίωςθσ των
νικθτϊν, τα ςτοιχεία ταυτότθτασ κα τθροφνται μζχρι τθν παράδοςθ των Δϊρων κατά τα ανωτζρω.
Μετά δε τθν παράδοςθ των Δϊρων, κατά τα οριηόμενα ςτουσ παρόντεσ Αναλυτικοφσ Όρουσ, τα
ςχετικά ςτοιχεία κα καταςτρζφονται. Θ ςυμμετοχι ςτο Πρόγραμμα αποτελεί ςαφι και εκ μζρουσ
του υμμετζχοντα διλωςθ κατά τθν ζννοια του ν. 2472/1997 και ν. 3471/2006 για τισ ανάγκεσ
διεξαγωγισ και δθμοςιότθτασ του Προγράμματοσ κακϊσ και για ςκοποφσ ενθμζρωςθσ και
επικοινωνίασ του ςχετικά με το Πρόγραμμα.

12.

Ευθφνη

Οι ςυμμετζχοντεσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοι για τισ ενζργειζσ τουσ και τθ ςυμμετοχι
τουσ ςτο Πρόγραμμα. Μετά τθ Λιξθ του Προγράμματοσ κακϊσ και τθσ παράδοςθσ των
Δϊρων , κάκε υποχρζωςθ τθσ COSMOTE και τθσ Διαφθμιςτικισ παφει να υφίςταται.
13.

Δημοςιότητα

Οι όροι ςυμμετοχισ ςτο Πρόγραμμα ζχουν κατατεκεί ςτθ υμβολαιογράφο Ακθνϊν κα
Λιδα Λάβδα, Ηωοδόχου Πθγισ 12-14, Ακινα, Σθλ. 210 3824107, Fax: 210 3824005 και
ζχουν αναρτθκεί και κα ενθμερϊνονται διαρκϊσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Προωκθτικισ
Ενζργειασ www.cosmoteyourday.gr/smscontest. Οποιοςδιποτε ςυμμετζχων ι τρίτοσ
δικαιοφται με ζξοδά του να λαμβάνει ακριβζσ αντίγραφο των παρόντων όρων, όπωσ αυτοί
κα κατατεκοφν ςτθν ανωτζρω υμβολαιογράφο.
14.

Πληροφορίεσ - Παράπονα

Για οποιαδιποτε πλθροφορία ι παράπονο ςχετικά με τθν Τπθρεςία ι/και το Πρόγραμμα
οποιοςδιποτε ςυμμετζχων ι τρίτοσ μπορεί να καλεί ςτο τθλζφωνο: 1222 από κινθτό
COSMOTE χωρίσ χρζωςθ, 24 ϊρεσ το 24ϊρο, ςυμπεριλαμβανομζνων αργιϊν.
15.

Αποδοχή των όρων

Θ ςυμμετοχι ςτο Πρόγραμμα ςυνεπάγεται τθν ανεπιφφλακτθ αποδοχι των παρόντων
όρων, ωσ παρατίκενται ανωτζρω ακόμθ και αν τροποποιθκοφν μελλοντικϊσ ςφμφωνα με
τα ανωτζρω οριηόμενα, παραιτοφμενου του ςυμμετζχοντα από τθν προςβολι τθσ
εγκυρότθτασ των παρόντων ι μελλοντικϊσ τροποποιθμζνων Όρων και από τθ διεκδίκθςθ
οιαςδιποτε αποηθμιϊςεωσ εξ' αυτοφ.

