ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
« ΚΑΘΕ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΡΔΙΖΕΙ»
1.
H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΑΕ» (εφεξής η «COSMOTE»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας 99, σε
συνεργασία με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (εφεξής η «ΓΕΡΜΑΝΟΣ») που
εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής (23ο χλ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας) εφεξής από κοινού
καλούμενες οι «Διοργανώτριες» και σε συνεργασία με την ανώνυμη εταιρεία με την
επωνυμία «ΜΑΝΑΦΑΣ Χ. & ΣΙΑ Ε.Ε. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ», που εδρεύει στην Νέα Ιωνία
Αττικής στη διεύθυνση Αλέκου Παναγούλη 40 & Κυζίκου 34, TK1 4231, (εφεξής η
«HEADLINE» ή η «διαφημιστική εταιρεία»), διοργανώνουν προωθητική ενέργεια , που
βρίσκεται σε εξέλιξη, με τον τίτλο “ΚΑΘΕ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΡΔΙΖΕΙ” που περιλαμβάνει α)
διαδικασία άμεσης νίκης (instant win) και β) διαδικασία Προϊοντικών προσφορών
(SALES) (εφ’ εξής το «Πρόγραμμα»), στο πλαίσιο προώθησης και προβολής των
προϊόντων και των υπηρεσιών τους, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και σύμφωνα
με τους όρους συμμετοχής, οι οποίοι είναι κατατεθειμένοι στη Συμβολαιογράφο
Αθηνών Ελένη Καρκανοπούλου (εφεξής η «Συμβολαιογράφος») και βρίσκονται
δημοσιευμένοι στην ιστοσελίδα της COSMOTE (www.cosmote.gr), και της ΓΕΡΜΑΝΟΣ
(www.germanos.gr) κατά το χρονικό διάστημα από 12/05/2014 έως και τις 10/ 8/2014.
Κάθε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο
των ανωτέρω όρων και της παρούσας τροποποίησής τους, από την παραπάνω
Συμβολαιογράφο αλλά και να προμηθεύεται το σχετικό έντυπο των όρων από τα
αναφερόμενα στο Παράρτημα A των παρόντων όρων Καταστήματα COSMOTE &
COSMOTE CORNER και ΓΕΡΜΑΝΟΣ, καθώς και να ενημερώνεται περαιτέρω σχετικά με
το Πρόγραμμα κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την Headline στο τηλέφωνο 2102711128, κατά τις εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα έως και Παρασκευή και από τις 10.00
π.μ. έως τις 18.00 μ.μ. κατά το χρονικό διάστημα από 12/05/2014 έως και τις
31/07/2014.

1. Με την παρούσα τροποποίηση των όρων του Προγράμματος και σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο άρθρο 1 αυτών, οι Διοργανώτριες, ενημερώνουν ότι ειδικά για την
συμμετοχή στην διαδικασία Προϊοντικών προσφορών (sales), τροποποιούνται και
μετονομάζονται με ισχύ από 30/5/2014 τα ακόλουθα προγράμματα ως εξής (πλην του
COSMOTE με σταθερά 55 που καταργείται):
COSMOTE 25  COSMOTE PLUS 25
COSMOTE 35  COSMOTE PLUS 35
COSMOTE με σταθερά 45 COSMOTE PLUS 45
COSMOTE με σταθερά 55  καταργείται
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COSMOTE προς όλους 65  COSMOTE PLUS 65
COSMOTE προς όλους 100  COSMOTE PLUS 100
COSMOTE PLATINUM  COSMOTE PLUS PLATINUM
Βάσει της παραπάνω μετονομασίας, η παράγραφος Α) και Β) του άρθρου 8 των
αναρτημένων από 12/05/2014 όρων του Προγράμματος, αντικαθίσταται ως εξής, με
ισχύ από 30/5/2014:
« 8. Α) Να πραγματοποιήσει μία Αίτηση - Σύμβαση Σύνδεσης για νέα σύνδεση
συμβολαίου COSMOTE (εφεξής η «Αίτηση»). Η Αίτηση πρέπει να υποβληθεί κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας SALES του Προγράμματος ή, εφόσον αυτό είναι εφικτό
μετά από υποβολή αιτήματος φορητότητας προς την COSMOTE, να υποβληθεί και
να εγκριθεί εντός του χρονικού διαστήματος της διαδικασίας SALES του
Προγράμματος και να ενταχθεί σε ένα από τα οικονομικά προγράμματα, 18μηνης ή
24μηνης διάρκειας, COSMOTE PLUS 25 , COSMOTE προς όλους 25, COSMOTE
PLUS 35 , COSMOTE προς όλους 35, COSMOTE PLUS 45, COSMOTE προς όλους 50,
COSMOTE PLUS 65, COSMOTE PLUS 100, COSMOTE PLUS PLATINUM, COSMOTE
ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 25, COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 25 με ΔΧΟ, COSMOTE
ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 30, COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 30 με ΔΧΟ, COSMOTE
ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 30 προς όλους, COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 35, COSMOTE
ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 35 με ΔΧΟ.»
ή
Β) Να μετατρέψει τη σύνδεση καρτοκινητής COSMOTE σε 18μηνη ή 24μηνη
σύνδεση συμβολαίου COSMOTE σε ένα από τα οικονομικά προγράμματα COSMOTE
ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 20, COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 20 με ΔΧΟ, COSMOTE
ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ STUDENT, COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 25, COSMOTE
ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 25 με ΔΧΟ, COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 30, COSMOTE
ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 30 με ΔΧΟ, COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 30 προς όλους,
COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 35, COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 35 με ΔΧΟ,
COSMOTE PLUS 20, COSMOTE PLUS 25, COSMOTE προς όλους 25, COSMOTE PLUS
35, COSMOTE προς όλους 35, COSMOTE PLUS 45, COSMOTE προς όλους 50,
COSMOTE PLUS 65, COSMOTE PLUS 100, COSMOTE PLUS PLATINUM
2. Κατά τα λοιπά, όλοι οι όροι του Προγράμματος, παραμένουν ως έχουν.
Η παρούσα τροποποίηση είναι κατατεθειμένη στη Συμβολαιογράφο Αθηνών Ελένη
Καρκανοπούλου και βρίσκεται δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της COSMOTE
(www.cosmote.gr), και της ΓΕΡΜΑΝΟΣ (www.germanos.gr) και είναι δεσμευτική για
κάθε Συμμετέχοντα.
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