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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 « XMAS PROMO LOOSE»  

 

 

1.   H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
ΑΕ» (εφεξής  «COSMOTE» ή «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο Μαρούσι 

Αττικής, Λ. Κηφισίας 99,  διοργανώνει προωθητικό πρόγραμμα με διαδικασία απόδοσης 
Δωροεπιταγής αξίας 25€ ή 50€ ή 75€ ή 100€ ή 125€ ή 150€ ή 275€ (εφ’ εξής το 

«Πρόγραμμα»), με τίτλο «ΧΜΑΣ PROMO LOOSE», στα πλαίσια προώθησης και 

προβολής των προϊόντων και των υπηρεσιών της, αποκλειστικά μέσω των σημείων 
πώλησης των Καταστημάτων COSMOTE, COSMOTE CORNER, OTE, ΓΕΡΜΑΝΟΣ 

(εφεξής τα «Καταστήματα»),  σύμφωνα με τους ακόλουθους Αναλυτικούς Όρους, οι 
οποίοι είναι κατατεθειμένοι στο Συμβολαιογράφο Παναγιώτη Κορομάτζο, με έδρα την 

Αθήνα (εφεξής ο «Συμβολαιογράφος») και δημοσιευμένοι στην ιστοσελίδα της 

COSMOTΕ (www.cosmote.gr) της ΓΕΡΜΑΝΟΣ (www.germanos.gr), του ΟΤΕ 
(www.ote.gr) κατά το χρονικό διάστημα από 13/12/2014 έως και τις 10/01/2015. Κάθε 

συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των 
όρων του παρόντος, από την παραπάνω Συμβολαιογράφο αλλά και να προμηθεύεται 

το σχετικό έντυπο των όρων από τα  Καταστήματα. 

2. Το Πρόγραμμα πραγματοποιείται  σε όλα τα Καταστήματα πανελλαδικά κατά την 
έναρξη του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων μέχρι το πέρας του ωραρίου 

λειτουργίας των καταστημάτων. Η διάρκεια του Προγράμματος ορίζεται  από  
13/12/2014 έως και τις 10/1/2015.  

3. Με την παρούσα τροποποίηση των όρων συμμετοχής του Προγράμματος και σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 αυτών περί μονομερούς τροποποίησης, η  

Διοργανώτρια ενημερώνει ότι για τη διαδικασία συμμετοχής στο Πρόγραμμα, 
τροποποιούνται με ισχύ από 17/12/2014 τα εξής: 

Α. Ο όρος 6, στον οποίο προσθέτονται οι εξής εξαιρέσεις συσκευών Smartphone: 

 LG G3 16GB στα οποία ο πελάτης δικαιούται δωροεπιταγή 150€. 

 LG G3 32GB στα οποία ο πελάτης δικαιούται δωροεπιταγή 150€. 

4. Κατά τα λοιπά, όλοι οι όροι συμμετοχής του Προγράμματος,  παραμένουν ως έχουν. 
 

5. Η παρούσα τροποποίηση είναι κατατεθειμένη στη Συμβολαιογράφο Αθηνών Κατερίνα 
Παπαντωνίου και βρίσκεται δημοσιευμένη  στην ιστοσελίδα της COSMOTE 

(www.cosmote.gr), της ΓΕΡΜΑΝΟΣ (www.germanos.gr) και του ΟΤΕ (www.ote.gr)  

και είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα. 
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