ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
«Απόκτησε το Samsung Galaxy Note 3 και πάρε ΔΩΡΟ το Samsung Galaxy Gear αξίας
299€»
1] H εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (εφ’ εξής καλούμενη «ΓΕΡΜΑΝΟΣ») και 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 διαφημιστική εταιρεία «ΜΑΙΝΤ ΤΡΑΠ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΠΕ»,

(εφεξής

καλούμενη

«MINDTRAP»

ή

«Διαφημιστική»),

διοργανώνουν

προωθητική ενέργεια με τίτλο «Απόκτησε το Samsung Galaxy Note 3 και πάρε ΔΩΡΟ
το Samsung Galaxy Gear αξίας 299€»(εφεξής το «Πρόγραμμα»). Υποστηρικτής του
Προγράμματος είναι η SAMSUNG η οποία ευθύνεται αποκλειστικά για την παροχή των
δώρων.
Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο
καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα κάθε ενδιαφερομένου και της
απόδοσης του δώρου στα πλαίσια του Προγράμματος με τη διαδικασία που αναφέρεται
στους παρόντες όρους.

1. Το Πρόγραμμα
Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η Cosmote διοργανώνουν το «Πρόγραμμα» μέσω

των σημείων

πώλησης του Δικτύου Καταστημάτων OTE ,,COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ.
Διάρκεια Προγράμματος
Η διάρκεια του Προγράμματος ορίζεται από την 8/11 έως 8/12 ή μέχρι εξαντλήσεως
των δώρων, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.(εφεξής η «Διάρκεια»).

2. Δικαίωμα και Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Στο πρόγραμμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής (εφεξής οι «Συμμετέχοντες») όσοι:
Α. Διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους
και είναι ικανοί για κάθε δικαιοπραξία.
Β. Επισκεφθούν ένα από τα σημεία πώλησης που αναφέρονται παραπάνω κατά τη
διάρκεια του Προγράμματος, και πραγματοποιήσουν αγορά με οποιοδήποτε τρόπο

Galaxy Note 3 με οποιοδήποτε τρόπο (ως σκέτη συσκευή, με ανανέωση, νέα σύνδεση
ή φορητότητα ή μετατροπή καρτοκινητού σε συμβόλαιο COSMOTE)
Από το Πρόγραμμα εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στις εταιρείες COSMOTE, OTE &
ΓΕΡΜΑΝΟΣ και της MINDTRAP , καθώς και στις εταιρίες που συνεργάζονται με την
τελευταία για τη διενέργεια της προωθητικής ενέργειας, καθώς και οι ιδιοκτήτες και
εργαζόμενοι στα Καταστήματα, αλλά και οι σύζυγοι, καθώς και οι συγγενείς α’ και β΄
βαθμού, όλων των προαναφερόμενων.
Κάθε Συμμετέχων που επιθυμεί να συμμετέχει στην προωθητική ενέργεια θα
συμπληρώνει τη «Φόρμα αποδοχής του δώρου» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α & Β) η οποία θα
αποστέλλεται στην Διαφημιστική, μαζί με την απόδειξη αγοράς και φωτοτυπία
ταυτότητας του πελάτη.
Κάθε Συμμετέχων μπορεί να λάβει μέρος στο Πρόγραμμα με περισσότερες συμμετοχές,
εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής του.
Σε περίπτωση τυχόν παραποιήσεων ή ελλιπών στοιχείων της φόρμας συμμετοχής εξ
υπαιτιότητας των Συμμετεχόντων, η ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η COSMOTE δεν φέρει καμία
ευθύνη έναντι παντός τρίτου και δικαιούται να ακυρώσει τη συμμετοχή και να μην
παρέχει οποιοδήποτε δώρο.
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 ΓΕΡΜΑΝΟΣ και
στην COSMOTE να τον αποκλείσει από το Πρόγραμμα.

3. Δώρο Ενέργειας
Στο πλαίσιο του Προγράμματος θα διατεθούν διακόσιες (200) συσκευές Samsung
Galaxy Gear .
4. Επικοινωνία με τους δικαιούχους
Η επικοινωνία με τους δικαιούχους, θα γίνει μέσω τηλεφώνου. Η Διαφημιστική εντός
2 ημερών από την παραλαβή της «Φόρμας Αποδοχής» του εκάστοτε δικαιούχου, θα
επικοινωνεί τηλεφωνικά με τους δικαιούχους, στα στοιχεία που έχουν δηλώσει στη
«Φόρμα Αποδοχής», με σκοπό την ενημέρωσή τους για τον τρόπο και τον χρόνο
παραλαβής των δώρων.
Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία θα ζητούνται από τους δικαιούχους τα πλήρη
στοιχεία τους που έχουν συμπληρώσει στη «Φόρμα Αποδοχής» (ονοματεπώνυμο,

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, πλήρης διεύθυνση, κ.λ.π.) με σκοπό την εξακρίβωση της
ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση των δώρων.
Μετά την ολοκλήρωση με το παρόν αναλαμβανομένων υποχρεώσεων της ΓΕΡΜΑΝΟΣ
και της COSMOTE, τα ως άνω στοιχεία θα καταστρέφονται. Η Διαφημιστική κατά την
επικοινωνία με τους δικαιούχους μπορεί να ζητά οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία κρίνει
απαραίτητα για την πιστοποίηση της ταυτότητας του δικαιούχου – τελικού αποδέκτη
του δώρου.
Οποιοσδήποτε από τους συμμετέχοντες/δικαιούχους, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να
ακυρωθεί για τους εξής λόγους:
(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες
όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.
(β) λόγω κωλύματός του βάσει των παρόντων Αναλυτικών Όρων.
(γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία εντός
των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους.
(δ) Χωρίς παρουσίαση της ταυτότητας ή διαβατηρίου κατά την συμπλήρωση της
φόρμας αποδοχής του Προγράμματος και κατά την παραλαβή του Δώρου.
(ε) Εάν δεν υπογράψει και δεν αποδεχθεί την δήλωση αποδοχής δώρου.
Ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η COSMOTE, σε περίπτωση που στο πρόσωπο κάποιου από τους
συμμετέχοντες/δικαιούχους συντρέχει κάποια από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις
έχουν το δικαίωμα να προβούν στην ακύρωση της συμμετοχής του σε οποιοδήποτε
στάδιο, ακόμα και κατά το στάδιο της απόδοσης των δώρων.
Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Προγράμματος κάθε υποχρέωση της ΓΕΡΜΑΝΟΣ,
της COSMOTE και της Διαφημιστικής

παύει να υφίσταται, μη υπεχουσών αυτών

οποιασδήποτε

ευθύνης

άλλης

υποχρέωσης

ή

έναντι

των

συμμετεχόντων

και

δικαιούχων.
Τα Δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η
αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.
Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η COSMOTE

δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική για

οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί στους δικαιούχους σχετιζόμενη
άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, ή την χρήση των Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
Οι ανωτέρω εταιρείες δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στα Δώρα. Για κάθε
τυχόν

πραγματικό

ελάττωμα

των

δώρων

οι

νικητές

θα

απευθύνονται

στην

κατασκευάστρια εταιρεία ή το νόμιμο αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα. Μετά την εκπνοή

της

Διάρκειας

του

προαναφερόμενα,

Προγράμματος

κάθε

υποχρέωση

και
της

της

διανομής

ΓΕΡΜΑΝΟΣ,

των
της

Δώρων

COSMOTE

κατά

τα

και

της

Διαφημιστικής παύει να υφίσταται και η ΓΕΡΜΑΝΟΣ, η COSMOTE και η Διαφημιστική
δεν

θα

υπέχουν

ούτε

θα

αναλάβουν

οποιαδήποτε

υποχρέωση

έναντι

των

Συμμετεχόντων.
Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα
σήματα,

ονόματα,

ενδείξεις

εμβλήματα

και

λοιπά

διακριτικά

των

ΓΕΡΜΑΝΟΣ,

COSMOTE και Διαφημιστική.

5. Παράδοση των δώρων
Η απόδοση του Δώρου θα γίνεται με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή
άλλου αποδεικτικού της ταυτότητάς του δικαιούχου και θα συνοδεύεται από την
υπογραφή της σχετικής Δήλωσης Αποδοχής Δώρου όπως παρουσιάζεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α & Β (εφ εξής η «Αποδοχή Δώρου»). Η ευθύνη της ΓΕΡΜΑΝΟΣ και της
COSMOTE περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων
Δώρων.
Σε περίπτωση που δεν έχουν διατεθεί όλα τα Δώρα, η ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η COSMOTE
διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στη ματαίωση της διάθεσης των μη διατεθέντων
Δώρων.
Την παράδοση των δώρων των δικαιούχων θα αναλάβει η ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ, κατόπιν
συνεννόησης με τον δικαιούχο, εφόσον έχει προηγηθεί η σχετική ενημέρωσή του.
6.

Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και της διανομής των Δώρων
κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της ΓΕΡΜΑΝΟΣ, της COSMOTE και της
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ παύει να υφίσταται και η ΓΕΡΜΑΝΟΣ, η COSMOTE και η
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλαμβάνουν οποιαδήποτε υποχρέωση
έναντι των Συμμετασχόντων.

7.

Οποιοσδήποτε από τους δικαιούχους μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:
(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους
παρόντες όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι
ουσιώδεις
(β) λόγω κωλύματός του βάσει των παρόντων Αναλυτικών Όρων.

(γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με
τον δικαιούχο εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους
παρόντες όρους.
(δ) Χωρίς παρουσίαση της ταυτότητας ή διαβατηρίου κατά την παραλαβή του
Δώρου.
Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η COSMOTE σε περίπτωση που στο πρόσωπο κάποιου από τους
δικαιούχους, 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.
Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος και μέχρι την παράδοσή τους, η ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η
COSMOTE δικαιούνται να χρησιμοποιούν τα δώρα για σκοπούς διαφήμισης. Οι
Δικαιούχοι δεν δικαιούνται να εγείρουν καμία αξίωση κατά της ΓΕΡΜΑΝΟΣ λόγω της
χρήσης των δώρων για διαφημιστικούς σκοπούς.
8.

Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η COSMOTE διατηρούν

το δικαίωμα να ανακοινώσουν

τα

ονόματα των Δικαιούχων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να προβαίνει σε
διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της παραλαβής των
Δώρων κλπ. Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η COSMOTE δικαιούται κατά την παράδοση των
Δώρων να ζητήσει από τους Δικαιούχους την υπογραφή σχετικής δήλωσης με την
οποία οι Δικαιούχοι θα συναινούν στην παρουσίασή τους σε σχετικό διαφημιστικό
πρόγραμμα, ή στη χρήση του ονόματός τους και φωτογραφία τους για λόγους
διαφημιστικής προβολής από την ΓΕΡΜΑΝΟΣ και την COSMOTE, χωρίς την
καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Άρνηση του Δικαιούχου να
συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να
περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιεί
την ΓΕΡΜΑΝΟΣ και την COSMOTE να αρνηθεί την χορήγηση του σχετικού Δώρου.
9.

Οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι, θα κατατεθούν στη Συμβολαιογράφο Αθηνών,
Ελένη Καρκανοπούλου, Ιπποκράτους 34 , Αθήνα (εφεξής η «Συμβολαιογράφος»).
Οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές
αντίγραφο

των

όρων

του

παρόντος

που

κατατέθηκαν

στην

ως

άνω

Συμβολαιογράφο. Επίσης οι παρόντες όροι, κατά την Διάρκεια του Προγράμματος,
θα είναι αναρτημένοι στο www.germanos.gr & www.cosmote.gr. Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ και
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, 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

www.germanos.gr

&

www.cosmote.gr..
10. 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.
11.Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το Πρόγραμμα και την εφαρμογή
των παρόντων Αναλυτικών Όρων θα επιλύεται από την τριμελή Επιτροπή κρίσης
της ΓΕΡΜΑΝΟΣ και 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.
12. Η

συμμετοχή

στο

Πρόγραμμα

προϋποθέτει

και

συνεπάγεται

ρητή

και

ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Αναλυτικών Όρων και των
Παραρτημάτων τους και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική
αξίωση έναντι της ΓΕΡΜΑΝΟΣ, της COSMOTE και της Διαφημιστικής. Η ευθύνη της
ΓΕΡΜΑΝΟΣ και της COSMOTE περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των
προγραμματισμένων Δώρων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΦΟΡΜΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΔΩΡΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΣ
Κατόπιν αγοράς ενός Samsung Galaxy Note 3, όπως αναφέρεται στους Αναλυτικούς
όρους παράγραφος 2, δηλώνω ότι επιθυμώ να συμμετέχω στο Πρόγραμμα «Απόκτησε
το Samsung Galaxy Note 3 και πάρε ΔΩΡΟ το Samsung Galaxy Gear αξίας 299€»
σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος, των οποίων έχω λάβει γνώση και τους
οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλαχτα στο σύνολό τους.
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Αριθμός
Απόδειξης

Συμμετοχή στην ενέργεια για το «Απόκτησε το Samsung Galaxy
Note 3 και πάρε ΔΩΡΟ το Samsung Galaxy Gear αξίας 299€»
Επίσης δηλώνω ότι επιθυμώ να παραλάβω το δώρο μου(Samsung
Galaxy Gear) σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος, των
οποίων έχω λάβει γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.

Συμπληρώνεται από τον πωλητή και τηρείται στο κατάστημα.
Υπογραφή
…………………………………………………..

Μετά τη συμπλήρωσή της από τον πωλητή του καταστήματος η φόρμα
αποστέλλεται άμεσα στη MINDTRAP, ΜΑΖΙ με την απόδειξη αγοράς,
μέσω
:fax
στον
αριθμό:
210
6840923
mail
στο
info@mindtrap.com.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

ΦΟΡΜΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΔΩΡΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
«Απόκτησε το Samsung Galaxy Note 3 και πάρε ΔΩΡΟ το Samsung Galaxy
Gear αξίας 299€»
Κατόπιν συμμετοχής μου στην προωθητική ενέργεια «Απόκτησε το Samsung Galaxy
Note 3 και πάρε ΔΩΡΟ το Samsung Galaxy Gear αξίας 299€» δηλώνω ότι αποδέχομαι
το δώρο μου όπως αναφέρεται κατωτέρω, σύμφωνα με τους όρους του
Προγράμματος, των οποίων έχω λάβει γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.
Όνομα

Επώνυμο

Κινητό Τηλέφωνο

Διεύθυνση

Πόλη

ΤΚ

Ημερομηνία Γέννησης

Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας

Δώρο

Samsung Galaxy Gear

Δηλώνω και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα δια της παρούσης ότι μετά την παραλαβή του
συμφωνηθέντος δώρου από την εταιρεία δεν έχω ουδεμία άλλη απαίτηση έναντι
αυτής.
Υπογραφή
………………………………………………………
Όροι συμμετοχής στο www.germanos.gr

Μετά τη συμπλήρωσή της από το συμμετέχοντα, η φόρμα να παραδίδεται
στον υπάλληλο courier και στη συνέχεια άμεσα στη MINDTRAP

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B’
ΦΟΡΜΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΔΩΡΟΥ COSMOTE - OTE
Κατόπιν αγοράς ενός Samsung Galaxy Note 3, όπως αναφέρεται στους Αναλυτικούς
όρους παράγραφος 2, δηλώνω ότι επιθυμώ να συμμετέχω στο Πρόγραμμα «Απόκτησε
το Samsung Galaxy Note 3 και πάρε ΔΩΡΟ το Samsung Galaxy Gear αξίας 299€»
σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος, των οποίων έχω λάβει γνώση και τους
οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλαχτα στο σύνολό τους.
Κωδικός
Καταστήματος

Τηλέφωνο
Καταστήματος

Όνομα

Επώνυμο

Αριθμός
κινητού
τηλεφώνου
(MSISDN)

Διεύθυνση

Πόλη

ΤΚ

Ημερομηνία
Γέννησης

Αριθμός
Δελτίου
Ταυτότητας

Smartphone
που
αγοράστηκε

Samsung Galaxy Note 3

Αριθμός
Απόδειξης

Συμμετοχή στην ενέργεια για το «Απόκτησε το Samsung Galaxy
Note 3 και πάρε ΔΩΡΟ το Samsung Galaxy Gear αξίας 299€»
Επίσης δηλώνω ότι επιθυμώ να παραλάβω το δώρο μου(Samsung
Galaxy Gear) σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος, των
οποίων έχω λάβει γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.

Συμπληρώνεται από τον πωλητή και τηρείται στο κατάστημα.
Υπογραφή
…………………………………………………..

Μετά τη συμπλήρωσή της από τον πωλητή του καταστήματος η φόρμα
αποστέλλεται άμεσα στη MINDTRAP, ΜΑΖΙ με την απόδειξη αγοράς,
μέσω
:fax
στον
αριθμό:
210
6840923
mail
στο
info@mindtrap.com.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

ΦΟΡΜΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΔΩΡΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
«Απόκτησε το Samsung Galaxy Note 3 και πάρε ΔΩΡΟ το Samsung Galaxy
Gear αξίας 299€»
Κατόπιν συμμετοχής μου στην προωθητική ενέργεια «Απόκτησε το Samsung Galaxy
Note 3 και πάρε ΔΩΡΟ το Samsung Galaxy Gear αξίας 299€» δηλώνω ότι αποδέχομαι
το δώρο μου όπως αναφέρεται κατωτέρω, σύμφωνα με τους όρους του
Προγράμματος, των οποίων έχω λάβει γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.
Όνομα

Επώνυμο

Κινητό Τηλέφωνο

Διεύθυνση

Πόλη

ΤΚ

Ημερομηνία Γέννησης

Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας

Δώρο

Samsung Galaxy Gear

(ΣΗΜ: Δηλώνω υπευθύνως και ανεπιφύλακτα δια της παρούσης ότι μετά την
παραλαβή του συμφωνηθέντος δώρου από την εταιρεία δεν έχω ουδεμία άλλη
απαίτηση έναντι αυτής.)
Υπογραφή
………………………………………………………
Όροι συμμετοχής στο www.cosmote.gr

Μετά τη συμπλήρωσή της από το συμμετέχοντα, η φόρμα να παραδίδεται
στον υπάλληλο courier και στη συνέχεια άμεσα στη MINDTRAP

