
ΟΡΟΙ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ  ΠΑΙΧΝΙΔΙ “COSMOTE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ QUIZ GAME” 

 

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» 

(COSMOTE) με έδρα στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας 99, η οποία δραστηριοποιείται 

στην Ελλάδα στον τομέα της παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (εφεξής 

καλούμενη χάριν συντομίας ως «COSMOTE») διοργανώνει το διαδραστικό παιχνίδι με 

τίτλο «COSMOTE QUIZ GAME» (εφεξής το «Παιχνίδι») σε συνεργασία με τις εταιρείες 

«OGILVY ONE WORLDWIDE-ATHENS-PROMOTION, ADVERTISING AND DIRECT MARKETING 

S.A.» και έδρα στο Γέρακα Αττικής (Ημαθίας αρ. 10), (εφεξής καλούμενη “OgilvyOne”) και 

«GOING UP Α.Ε.» που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Παπανικολή 22 Α (εφεξής 

«Διαφημιστική»). Το Παιχνίδι είναι ένα παιχνίδι γνώσεων που οι συνδρομητές παίζουν από 

το κινητό τους μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS), έχοντας παράλληλα τη δυνατότητα να 

κερδίσουν Δώρα.  

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι»), οι οποίοι έχουν 

κατατεθεί στην συμβολαιογράφο Αθηνών κα Λήδα Λάβδα, Ζωοδόχου Πηγής 12-14, Αθήνα, 

τηλ. 210 3824107, Fax: 210 3824005 είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Παιχνίδι 

και της ανάδειξης των νικητών. Οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να 

λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος, όπως αυτό έχει 

κατατεθεί στην προαναφερόμενη Συμβολαιογράφο. Οι όροι του Παιχνιδιού είναι 

αναρτημένοι και στην ιστοσελίδα του Παιχνιδιού www.cosmotequizgame.gr 

Η COSMOTE διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες Αναλυτικούς 

Όρους, καθώς και να παρατείνει τη διάρκεια του Παιχνιδιού, κατόπιν προηγούμενης 

ανακοίνωσης στην ανωτέρω ιστοσελίδα. Κάθε τροποποίηση θα κατατίθεται στη Συμ/φο 

στην οποία έχουν κατατεθεί οι Αναλυτικοί Όροι, και θα ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του 

Παιχνιδιού www.cosmotequizgame.gr 

Η συμμετοχή στο Παιχνίδι σημαίνει  τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων 

όρων. Κάθε αποστελλόμενο SMS θα παραλαμβάνεται από ειδικά διαμορφωμένη 

πλατφόρμα.  
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ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Περιγραφή Παιχνιδιού  

Η COSMOTE θα διεξάγει ένα παιχνίδι γνώσεων trivia quiz μέσω SMS, για τη χρονική περίοδο 

από  9/3/2015 και ώρα 00:00:00 (έναρξη) έως και την 5/4/2015 και ώρα 23:59:59 (λήξη), 

κατά τη διάρκεια του οποίου οι συνδρομητές της θα μπορούν να συμμετέχουν από το 

κινητό τους, έχοντας παράλληλα τη δυνατότητα να κερδίσουν Δώρα. 

Οι νικητές του παιχνιδιού αναδεικνύονται σε ημερήσια βάση σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 

των παρόντων αναλυτικών όρων. Οι νικητές κάθε ημέρας αναδεικνύονται σύμφωνα με 

τους πόντους που έχουν συλλέξει τη συγκεκριμένη ημέρα. Κάθε συμμετοχή αφορά μόνο τη 

συγκεκριμένη ημέρα που ο Συμμετέχων αποστέλλει μήνυμα. 

Για να συμμετάσχει κάποιος στο Παιχνίδι πρέπει να στείλει, ΔΩΡΕΑΝ,  κενό SMS  στο  

5ψήφιο αριθμό του Παιχνιδιού 19545 (μόνο για την πρώτη φορά και μόνο για μια φορά) ή 

στο χρεωστικό 5ψήφιο του Παιχνιδιού 54155 (χρέωση 0,19€/SMS, συμπ. ΦΠΑ) κάθε φορά. 

Μετά την αποστολή του πρώτου SMS, ο συνδρομητής λαμβάνει άμεσα 1 ή 2 ενημερωτικά 

μηνύματα με τις απαιτούμενες πληροφορίες όπως: 

• Δώρα Παιχνιδιού 

• Χρέωση SMS (αποστολής και λήψης)  

• Πως παίζεται το Παιχνίδι 

• Αριθμός επικοινωνίας για εξυπηρέτηση πελατών 

• Πληροφορίες αναφορικά με την απενεργοποίηση λήψης προωθητικών / 

ενημερωτικών μηνυμάτων  

• Ότι αφορά συνδρομητές  ηλικίας 18+ 

 

Στη συνέχεια, ο συνδρομητής λαμβάνει μέσω SMS την πρώτη ερώτηση του παιχνιδιού μαζί 

με 2 απαντήσεις, από τις οποίες καλείται να επιλέξει τη σωστή.  

Για να απαντήσει ο χρήστης πρέπει απλά, μετά την ερώτηση που έχει λάβει, να απαντήσει 

με γραπτό μήνυμα στον προορισμό 54155 με τον αριθμό που περιλαμβάνει κατά την γνώμη 

του τη σωστή απάντηση (1 ή 2).   

2/22



• Για κάθε ερώτηση που απαντάει, ο Συμμετέχων λαμβάνει SMS που τον ενημερώνει 

αν η απάντηση που έδωσε ήταν σωστή ή λάθος και τους πόντους που έχει 

συγκεντρώσει μέχρι εκείνη τη στιγμή καθώς και την επόμενη ερώτηση. 

• Κάθε σωστή απάντηση δίνει τουλάχιστον 10 πόντους.  

• Κάθε λάθος απάντηση δίνει 0 πόντους.  

Στα πλαίσια του παιχνιδιού εντάσσονται και μια σειρά από Bonus περιόδους, στις οποίες οι 

σωστές απαντήσεις δίνουν περισσότερους από 10 πόντους.  

Ως νικητές των Δώρων αναδεικνύονται οι Συμμετέχοντες που έχουν συγκεντρώσει τους 

περισσότερους πόντους την προηγούμενη ημέρα. 

 

2. Διάρκεια Παιχνιδιού  

Ως συνολική διάρκεια του Παιχνιδιού ορίζεται το διάστημα από την 9/3/2015 και ώρα 

00:00:00 (έναρξη) έως την 5/4/2015 και ώρα 23:59:59 (λήξη) (εφεξής η «Διάρκεια»), με την 

επιφύλαξη των παραπάνω οριζομένων σχετικά με την δυνατότητα τροποποίησης της 

διάρκειας του Παιχνιδιού.  

 

3. Δικαίωμα Συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής  στο Παιχνίδι έχει κάθε συνδρομητής COSMOTE, είτε συμβολαίου είτε 

καρτοκινητής τηλεφωνίας («COSMOΚΑΡΤΑ», «WHAT’S UP?», «FROG», «CIAO»), ο οποίος 

έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. 

 Η Διοργανώτρια θεωρεί ότι αυτοί που συμμετέχουν στο Παιχνίδι είναι συνδρομητές 

COSMOTE ή έχουν την νόμιμη έγκριση ή εξουσιοδότηση του συνδρομητή της σύνδεσης από 

την οποία εστάλη SMS στα 5ψήφια 54155/19545, και έλαβαν μέρος στο Παιχνίδι.  

Σε περίπτωση που ο χρήστης της σύνδεσης είναι ανήλικος, θεωρείται ότι στο Παιχνίδι 

συμμετέχει ο συνδρομητής. Σε περίπτωση που ο χρήστης της σύνδεσης κερδίσει κάποιο 

δώρο και είναι διαφορετικό πρόσωπο από το συνδρομητή της σύνδεσης, απαιτείται η 

συναίνεση του συνδρομητή της σύνδεσης για την παραλαβή του. Σε περίπτωση που ο 

χρήστης είναι ανήλικος, το Δώρο αποδίδεται μόνο στο συνδρομητή. Η σύνδεση με την 

οποία συμμετέχει κάθε συνδρομητής ή/και χρήστης θα πρέπει να είναι COSMOTE μέχρι και 

τη λήψη του τυχόν κερδισμένου Δώρου, άλλως το Δώρο δεν θα παρέχεται.  
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4. Εξαιρέσεις  

Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Παιχνίδι:  

• Όσοι δεν είναι συνδρομητές COSMOTE 

• Οι εργαζόμενοι στις εταιρείες COSMOTE, Bold Ogilvy & Μather, Ogilvy One, Going Up, 

καθώς και οι συγγενείς τους μέχρι δευτέρου βαθμού και οι σύζυγοι αυτών. 

 

 

5. Τρόπος Συμμετοχής στο Παιχνίδι 

Όλοι οι συνδρομητές στέλνοντας SMS στο 5ψήφιο 54155 ή στο 19545, συμμετέχουν 

αυτόματα στο Παιχνίδι (εφεξής «Συμμετέχοντες»), σύμφωνα με τα παρακάτω οριζόμενα. 

Κάθε SMS που στέλνει o Συμμετέχων καταχωρείται σε ειδικό ηλεκτρονικό σύστημα (εφεξής 

«Σύστημα») που τηρεί η Διαφημιστική για λογαριασμό της COSMOTE. 

 

Συμμετοχή στο Παιχνίδι 

Α) Κάθε πρόσωπο που έχει δικαίωμα συμμετοχής κατά τη Διάρκεια του Παιχνιδιού μπορεί 

για την πρώτη μόνο συμμετοχή του και για μία φορά να στείλει δωρεάν μήνυμα στον 

αριθμό 19545. Στη συνέχεια θα πρέπει να ακολουθήσει τα αναφερόμενα στην παρ. 

«Πενταψήφιος 19545» του παρόντος.  

Β) Με την αποστολή κάθε γραπτού μηνύματος (SMS) στο πενταψήφιο 54155 και μόνο κατά 

τη Διάρκεια του Παιχνιδιού, κάθε συνδρομητής συμμετέχει αυτομάτως και στο Παιχνίδι.  

Μετά το πρώτο SMS που αποστέλλει ο Συμμετέχων, λαμβάνει απαντητικά μηνύματα όπου 

του ανακοινώνονται τα Δώρα του Παιχνιδιού, η χρέωση ανά μήνυμα (SMS), η δυνατότητα 

και η διαδικασία για την μη λήψη προωθητικών μηνυμάτων, το τηλέφωνο Επικοινωνίας και 

η ιστοσελίδα του Παιχνιδιού και σύντομες οδηγίες για το Παιχνίδι.  

Στη συνέχεια, κάθε Συμμετέχων έχει τη δυνατότητα να απαντήσει σε ερωτήσεις γνώσεων 

με γραπτό μήνυμα SMS προς τον πενταψήφιο αριθμό 54155 . Κάθε αποστολή SMS στον 

πενταψήφιο 54155, χρεώνεται με 0,19€/SMS με ΦΠΑ. Η χρέωση αφορά την δυνατότητα 

συμμετοχής στο Παιχνίδι σύμφωνα με τα κάτωθι: 

Ο Συμμετέχων λαμβάνει ερωτήσεις οι οποίες συνοδεύονται η κάθε μια από δύο απαντήσεις 

(μία σωστή και μία λάθος), υπό μορφή αριθμημένης επιλογής.  Ο Συμμετέχων καλείται να 

πληκτρολογήσει 1 ή 2, ανάλογα με το ποια απάντηση θεωρεί ότι είναι σωστή και να 
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απαντήσει μέσω SMS. Στη συνέχεια ο Συμμετέχων λαμβάνει την επόμενη ερώτηση και 

ούτω καθ’ εξής.  

Για κάθε ερώτηση που απαντάει, ο Συμμετέχων λαμβάνει δωρεάν SMS που τον ενημερώνει 

αν η απάντηση που έδωσε ήταν σωστή ή λάθος, τους πόντους που έχει συγκεντρώσει 

συνολικά μέχρι εκείνη τη στιγμή, καθώς και την επόμενη ερώτηση. 

Με το πρώτο SMS ο Συμμετέχων κερδίζει 10 πόντους.  

Στη συνέχεια, για κάθε ερώτηση που απαντά κερδίζει πόντους ανάλογα με το αν έχει 

απαντήσει σωστά ή λάθος. Αν οι απαντήσεις που δίνει είναι σωστές τότε κερδίζει κάθε 

φορά 10 πόντους τουλάχιστον. Αν οι απαντήσεις είναι λάθος τότε κερδίζει 0 πόντους.  

 

Μη αποδεκτές απαντήσεις 

Στην περίπτωση που ο Συμμετέχων απαντήσει χωρίς να πληκτρολογήσει 1 ή 2, λαμβάνει 

SMS που τον ενημερώνει ότι η απάντησή του δεν είναι αποδεκτή και οδηγίες αναφορικά με 

τον τρόπο που πρέπει να απαντήσει. Στην περίπτωση αυτή ο Συμμετέχων λαμβάνει 0 

πόντους. 

 

Πενταψήφιος 19545 

Κάθε Συνδρομητής εφόσον επιθυμεί να συμμετέχει στο Παιχνίδι, μπορεί να στείλει 

αποκλειστικά και μόνο το πρώτο γραπτό μήνυμα (SMS) στον πενταψήφιο 19545. Η 

αποστολή & λήψη SMS προς/από το 19545 είναι δωρεάν. 

Με την αποστολή του SMS στο 19545, ο Συμμετέχων λαμβάνει απαντητικό μήνυμα για τους 

10 πόντους που ήδη έχει και την ενημέρωση πως αν θέλει να συνεχίσει, θα πρέπει να 

στείλει το επόμενο SMS στο 54155 με χρέωση 0,19€/SMS. Με αυτό το SMS κάθε 

Συμμετέχων λαμβάνει μέρος στην κατάταξη της ημέρας με 10 συμμετοχές. Στη συνέχεια, ο 

Συμμετέχων αφού στείλει μήνυμα στο 54155, λαμβάνει τα ενημερωτικά μηνύματα που 

αναφέρονται στα Δώρα του Παιχνιδιού, στη χρέωση ανά μήνυμα (SMS), στην δυνατότητα 

και την διαδικασία για την μη λήψη ενημερωτικών μηνυμάτων μαζί με την πρώτη ερώτηση 

του Παιχνιδιού. Οι απαντήσεις αποστέλλονται μόνο προς το 54155, με χρέωση 0,19€/SMS 

συμπ ΦΠΑ. Σε περίπτωση αποστολής απάντησης στο 19545, ο συνδρομητής λαμβάνει 

δωρεάν απαντητικό μήνυμα που τον ενημερώνει ότι για να ληφθεί έγκυρη η συμμετοχή του 

θα πρέπει να στείλει την απάντησή του στο 54155. Σε περίπτωση αποστολής περισσότερων 
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του ενός μηνυμάτων στο 19545, ο Συμμετέχων ενημερώνεται ότι για να συνεχίσει θα 

πρέπει να στείλει την απάντησή του στο 54155 με την αντίστοιχη χρέωση.  

Ακολουθεί η λίστα με τις εντολές που οι Συμμετέχοντες μπορούν να στέλνουν δωρεάν στο 

19545 προκειμένου να λάβουν σχετική ενημέρωση: 

Info: Πληροφορίες αναφορικά με το ποιες είναι εντολές που μπορεί να στείλει δωρεάν ο 

χρήστης του Παιχνιδιού στο 19545  

Stop: Φραγή ενημερωτικών μηνυμάτων σχετικά με το διαγωνισμό 

Last: Ο Συμμετέχων λαμβάνει ξανά την τελευταία ερώτηση  

Points: Οι πόντοι που έχει συγκεντρώσει ο συνδρομητής μέσα στην ημέρα 

Extra: Πληροφορίες σχετικά με το καλύτερο σερί συνεχόμενων σωστών απαντήσεων που 

έχει δώσει ο συνδρομητής μέσα στην ημέρα και το Δευτερεύων Δώρο που διατίθεται τη 

συγκεκριμένη ημέρα. 

 

Περίοδοι επιβράβευσης 

Στο παιχνίδι υπάρχουν Περίοδοι Επιβράβευσης / bonus phases όπου ο Συμμετέχων μπορεί 

να κερδίσει ακόμη περισσότερους πόντους. Καθώς οι Περίοδοι Επιβράβευσης βασίζονται 

στην ημέρα της εβδομάδας, όλοι οι συμμετέχοντες συναντούν ακριβώς τις ίδιες Περιόδους 

Επιβράβευσης  εντός της ίδιας ημέρας, ώστε να έχουν την ίδια διαβάθμιση πόντων στις 

ερωτήσεις που απαντούν. Δηλαδή, για όλους  τους Συμμετέχοντες της ίδιας ημέρας  

υπάρχουν  οι ίδιες  Περίοδοι  Επιβράβευσης.  

Σε κάθε μια από τις Περιόδους Επιβράβευσης, όταν ένας Συμμετέχων είναι ενεργός κατά τη 

διάρκεια λήξης μιας Περιόδου Επιβράβευσης, λαμβάνει ενημερωτικό μήνυμα αναφορικά 

με τη λήξη της και για την έναρξη της επόμενης Περιόδου Επιβράβευσης.  

Σε περίπτωση που πριν από τη λήξη της Περιόδου Επιβράβευσης ο Συμμετέχων δεν είναι 

ενεργός, δηλαδή δεν έχει απαντήσει στην τελευταία ερώτηση που έχει λάβει, τότε δε 

λαμβάνει το ενημερωτικό SMS λήξης και ενημερώνεται για την νέα Περίοδο Επιβράβευσης 

όταν απαντήσει την ερώτηση που εκκρεμεί.  
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Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των σχετικών Περιόδων Επιβράβευσης. 

Περίοδος Επιβράβευσης 1 

Ο Συμμετέχων λαμβάνει μήνυμα (SMS) που τον ενημερώνει για την έναρξη της Περιόδου 

Επιβράβευσης και του δίνει οδηγίες για το τι πρέπει να κάνει. Κατά την Περίοδο 

Επιβράβευσης 1 , το bonus των πόντων των σωστών απαντήσεων αυξάνει κατά 10. Δηλαδή:  

• Το bonus της πρώτης ερώτησης είναι 10 πόντοι 

• Το bonus της δεύτερης ερώτησης είναι 20 πόντοι 

• Το bonus της τρίτης ερώτησης είναι 30 πόντοι.  

Οι πόντοι που δίνει η κάθε σωστή απάντηση  συνεχίζουν να αυξάνονται, ασχέτως με το αν ο 

Συμμετέχων έχει  απαντήσει σωστά ή όχι σε προηγούμενη ερώτηση. Η Περίοδος 

Επιβράβευσης 1 έχει διάρκεια από την ανακοίνωση της στους Συμμετέχοντες μέσω SMS 

μέχρι το τέλος της ημέρας (23:59:59), δηλαδή οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν στείλει 

τις απαντήσεις τους μέχρι τις 23:59:59 προκειμένου να ισχύσουν οι αυξημένοι πόντοι της 

Συγκεκριμένης Περιόδου Επιβράβευσης που έχουν παίξει. 

Περίοδος Επιβράβευσης 2 

Κάθε Συμμετέχων λαμβάνει μήνυμα (SMS) που τον ενημερώνει για την έναρξη της 

Περιόδου Επιβράβευσης και του δίνει οδηγίες για το τι πρέπει να κάνει. Ο Συμμετέχων στην 

Περίοδο αυτή έχει 30 λεπτά προθεσμία, από την στιγμή που θα απαντήσει στην πρώτη 

ερώτηση της περιόδου αυτής, ώστε να απαντήσει σε όσες περισσότερες ερωτήσεις μπορεί 

καθώς κάθε ερώτηση που αποστέλλεται εντός του διαστήματος αυτού αξίζει 50 πόντους. Οι 

Συμμετέχοντες θα ανταμείβονται με το bonus ακόμα και αν απαντήσουν σωστά την 

τελευταία ερώτηση μετά από το ως άνω χρονικό διάστημα (30 λεπτών), πριν όμως λάβουν 

νέα ερώτηση και πριν τις 23:59:59 της ίδιας ημέρας. 
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Περίοδος Επιβράβευσης 3.  

Κάθε Συμμετέχων λαμβάνει μήνυμα (SMS) που τον ενημερώνει για την έναρξη της 

Περιόδου Επιβράβευσης και του δίνει οδηγίες για το τι πρέπει να κάνει. Στην Περίοδο 

Επιβράβευσης 3, κάθε δεύτερη σωστή απάντηση  δίνει 300 πόντους.  

πχ.  

1η απάντηση = σωστή = 10 πόντους 

2η απάντηση = σωστή = 300 πόντους 

3η απάντηση = λάθος = 0 πόντους 

4η απάντηση = σωστή = 300 πόντους κ.ο.κ.  

Η Περίοδος Επιβράβευσης 3 έχει διάρκεια από την ανακοίνωση της στους Συμμετέχοντες 

μέσω SMS μέχρι το τέλος της ημέρας (23:59:59), δηλαδή οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να 

έχουν στείλει τις απαντήσεις τους μέχρι τις 23:59:59 προκειμένου να ισχύσουν οι αυξημένοι 

πόντοι της Συγκεκριμένης Περιόδου Επιβράβευσης που έχουν παίξει.  

Περίοδος Επιβράβευσης 4  

Κάθε Συμμετέχων λαμβάνει μήνυμα (SMS) που τον ενημερώνει για την έναρξη της 

Περιόδου Επιβράβευσης και του δίνει οδηγίες για το τι πρέπει να κάνει. Στην Περίοδο 

Επιβράβευσης 4 κάθε δεύτερη ερώτηση είναι «χρυσή» και χαρίζει ένα bonus που αυξάνει 

κατά 50. Το bonus αυτό αυξάνεται ασχέτως με το αν έχουν απαντηθεί σωστά οι ερωτήσεις, 

αλλά δεν κερδίζεται όταν η αντίστοιχη ερώτηση δεν απαντηθεί σωστά.  

πχ.  

1η ερώτηση = σωστή απάντηση = 10 πόντοι 

2η ερώτηση = σωστή απάντηση = 50 πόντοι 

3η ερώτηση = λάθος απάντηση = 0 πόντοι 

4η ερώτηση = σωστή απάντηση = 100 πόντοι 

5η ερώτηση = σωστή απάντηση = 10 πόντοι 

6η ερώτηση = λάθος απάντηση = 0 πόντοι  

7η ερώτηση = σωστή απάντηση = 10 πόντοι 

8η ερώτηση = σωστή απάντηση = 150 πόντοι 

8/22



Η Περίοδος Επιβράβευσης 4 έχει διάρκεια από την ανακοίνωση της στους Συμμετέχοντες 

μέσω SMS, μέχρι το τέλος της ημέρας (23:59:59, δηλαδή οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να 

έχουν στείλει τις απαντήσεις τους μέχρι τις 23:59:59 προκειμένου να ισχύσουν οι αυξημένοι 

πόντοι της Συγκεκριμένης Περιόδου Επιβράβευσης που έχουν παίξει. 

Περίοδος Επιβράβευσης 5  

Κάθε Συμμετέχων λαμβάνει μήνυμα (SMS) που τον ενημερώνει για την έναρξη της 

Περιόδου Επιβράβευσης και του δίνει οδηγίες για το τι πρέπει να κάνει. Στην Περίοδο 

Επιβράβευσης 5: 

• Οι πρώτες 3 σωστές απαντήσεις δίνουν 500 πόντους  

• Οι επόμενες 5 σωστές απαντήσεις δίνουν 1.000 πόντους 

• Οι επόμενες 10 σωστές απαντήσεις δίνουν 2.000 πόντους 

• Οι επόμενες 10 σωστές απαντήσεις δίνουν 3.000 πόντους 

• Οι επόμενες 10 σωστές απαντήσεις δίνουν 5.000 πόντους 

• Από εκεί και πέρα, κάθε 10 σωστές απαντήσεις, δίνουν 5.000 πόντους. 

Οι σωστές απαντήσεις δε χρειάζεται να είναι στη σειρά. Κάποιος μπορεί να απαντήσει 

σωστά 2 ερωτήσεις, μετά να κάνει λάθος. Στην επόμενη σωστή απάντηση κερδίζει το πρώτο 

bonus των 500 πόντων, κοκ.  

Η Περίοδος Επιβράβευσης 5 έχει διάρκεια από την ανακοίνωση της στους Συμμετέχοντες 

μέσω SMS μέχρι το τέλος της ημέρας (23:59:59), δηλαδή οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να 

έχουν στείλει τις απαντήσεις τους μέχρι τις 23:59:59 προκειμένου να ισχύσουν οι αυξημένοι 

πόντοι της Συγκεκριμένης Περιόδου Επιβράβευσης που έχουν παίξει.  

 

Περίοδοι επιβράβευσης γενικά  

Οι Περίοδοι Επιβράβευσης που υπάρχουν για όλους τους Συμμετέχοντες είναι, ανά ημέρα 

της εβδομάδας, οι κάτωθι: 

 Δευτέρα: Περιόδος Επιβράβευσης 2 και Περίοδος Επιβράβευσης 3 

 Τρίτη: Περιόδος Επιβράβευσης 1 

 Τετάρτη: Περιόδος Επιβράβευσης 4 

 Πέμπτη: Περιόδος Επιβράβευσης 5 
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 Παρασκευή: Περιόδος Επιβράβευσης 2 και Περίοδος Επιβράβευσης 3 

 Σάββατο: Περιόδος Επιβράβευσης 1 

 Κυριακή: Περιόδος Επιβράβευσης 4 

H COSMOTE διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει το Παιχνίδι και την σειρά των Περιόδων 

επιβράβευσης, τους πόντους που κάθε Περίοδος Επιβράβευσης δίνει, καθώς επίσης και να 

προσθέσει ή να αφαιρέσει περιόδους επιβράβευσης στο Παιχνίδι. Η ενημέρωση των 

Συμμετεχόντων αναφορικά με τις περιόδους επιβράβευσης θα γίνεται μέσω SMS.  

Οι Περιόδοι Επιβράβευσης απονέμουν τους πόντους που περιγράφονται παραπάνω μόνο 

όταν οι συμμετέχοντες απαντούν σωστά σε ερωτήσεις και όχι σε περιπτώσεις όπου 

αποστέλλουν εντολές (πχ. STATUS) στο 54155. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι πόντοι που θα 

λαμβάνουν θα είναι πάντοτε 10, ανεξαρτήτως της Περιόδου Επιβράβευσης που μπορεί να 

είναι ενεργή εκείνη τη στιγμή. 

 

Ενημερωτικά μηνύματα 

Κατά τη διάρκεια του Παιχνιδιού, ο Συμμετέχων λαμβάνει δωρεάν ενημερωτικά μηνύματα 

σχετικά με το Παιχνίδι. Με τη συμμετοχή στο Παιχνίδι, οι Συμμετέχοντες παρέχουν τη 

συγκατάθεσή τους για τη λήψη ενημέρωσης που αφορά στο Παιχνίδι. Οι Συμμετέχοντες 

μπορούν οποιαδήποτε χρονική στιγμή να αναιρέσουν τη συγκατάθεσή τους, καλώντας, 

χωρίς χρέωση,  στο 1222 από κινητό COSMOTE ή στέλνοντας  δωρεάν γραπτό μήνυμα στο 

19545 με τη λέξη STOP ή ΣΤΟΠ. Στην περίπτωση αυτή ο Συμμετέχων λαμβάνει ενημερωτικό 

μήνυμα ότι η διαδικασία απενεργοποίησης ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Αν ο Συμμετέχων 

επιθυμεί να λάβει πάλι ενημερωτικά μηνύματα, μπορεί να καλέσει δωρεάν στο 1222 από 

κινητό COSMOTE και να το ζητήσει. Η επιθυμία του Συμμετέχοντα να λαμβάνει ή όχι 

Προωθητικά Μηνύματα δεν έχει σχέση με τη συμμετοχή του στο Παιχνίδι.  

 

Αναπάντητες ερωτήσεις 

Κάθε σωστή απάντηση  δίνει τους πόντους που αναγράφονται στην ερώτηση που έχει 

προηγηθεί ακόμα και αν έχει περάσει η Περίοδος Επιβράβευσης εκτός αν έχει αλλάξει η 

ημέρα συμμετοχής. Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της συμμετοχής στο Παιχνίδι ισχύει 

πάντα μόνο η τελευταία ερώτηση. Αν ο Συμμετέχων έχει αφήσει κάποια ερώτηση 

αναπάντητη και λάβει μία νέα, τότε η αναπάντητη ακυρώνεται και ισχύει η τελευταία 

ερώτηση.  
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Επίσης, όταν κάποια ερώτηση μείνει αναπάντητη τότε ο Συμμετέχων μπορεί να λάβει μέσα 

στις επόμενες ημέρες μια άλλη νέα ερώτηση. Κάθε Συμμετέχων μπορεί καθ’ όλη τη 

διάρκεια του Παιχνιδιού να στείλει κενό SMS στο 54155 και να λάβει μία νέα ερώτηση.  

 

Μοναδικός Κωδικός Επιβεβαίωσης  

H COSMOTE δύναται να ζητήσει από τους Συμμετέχοντες να στείλουν τον Μοναδικό Κωδικό 

Επιβεβαίωσης που θα τους έχει γνωστοποιήσει μέσω δωρεάν SMS στο 19545 όποτε εκείνη 

το κρίνει απαραίτητο. Η μη  αποστολή ή η λανθασμένη αποστολή του Μοναδικού Κωδικού 

Επιβεβαίωσης συνεπάγεται  την προσωρινή διακοπή λήψης ερωτήσεων από τον 

Συμμετέχοντα, έως ότου εκείνος στείλει τον σωστό Μοναδικό Κωδικό Επιβεβαίωσης μέσω 

SMS.  

 

Πόντοι ημέρας 

Κάθε Συμμετέχων μπορεί να απαντήσει σε όσες ερωτήσεις επιθυμεί. Στις 23:59:59 κάθε 

ημέρας, μηδενίζονται οι πόντοι όλων των συμμετεχόντων του διαγωνισμού ώστε να έχουν 

όλοι 0 πόντους. Η COSMOTE  θα διατηρεί σε αρχείο τους πόντους που συγκέντρωσαν οι 

Συμμετέχοντες ώστε να αναδεικνύονται οι νικητές της κάθε ημέρας καθώς και για την 

περίπτωση παραπόνων εκ μέρους των Συμμετεχόντων.  

Με το πρώτο SMS που στέλνει ο Συμμετέχων μέσα σε κάθε ημερολογιακή ημέρα (00:00 – 

23:59:59) λαμβάνει τουλάχιστον 10 πόντους και μπορεί να συμμετάσχει στην ημερήσια 

κατάταξη. Σε περίπτωση που ένας Συμμετέχων δεν στείλει SMS μέσα στη διάρκεια μιας 

ημέρας (00:00 – 23:59), τότε δεν μπορεί να συμμετάσχει στην κατάταξη της συγκεκριμένης 

ημέρας άρα και να κερδίσει κάποιο από τα Δώρα της. 

Σε περίπτωση που ο συμμετέχων δεν καταφέρει να απαντήσει ορθώς μία ερώτηση για 

λόγους που αποδεδειγμένα δεν οφείλονται σε δική του υπαιτιότητα, όπως τυχόν η ύπαρξη 

αμφισβητούμενης ερώτησης, τότε ο συμμετέχων δικαιούται να λάβει για εκείνη την ημέρα 

και για κάθε τέτοια ερώτηση, πόντους ίσους με το μέγιστο των πόντων που δύναται να 

δώσει μία ερώτηση εκείνης της ημέρας και οι οποίοι ορίζονται ως: για Δευτέρα 300 πόντοι, 

για Τρίτη 1.000 πόντοι, για Τετάρτη 1.000 πόντοι, για Πέμπτη 5.000 πόντοι, για Παρασκευή 

300 πόντοι, για Σάββατο 1.000 πόντοι και για Κυριακή 1.000 πόντοι.  

 

Κατάταξη ημέρας 
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Κάθε Συμμετέχων έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί για τη κατηγορία θέσης που βρίσκεται 

στην κατάταξη της συγκεκριμένης ημέρας στέλνοντας μήνυμα με το λεκτικό “STATUS” στο 

54155 με χρέωση 0,19€/SMS συμπ ΦΠΑ , λαμβάνοντας ταυτόχρονα 10 πόντους για κάθε 

αποστολή γραπτού μηνύματος.   

Το δωρεάν απαντητικό μήνυμα που θα λάβει θα τον ενημερώνει 

Α) για τον ακριβή αριθμό των πόντων που έχει συγκεντρώσει στη συγκεκριμένη 

ημέρα και μέχρι εκείνη τη στιγμή 

Β) την κατηγορία θέσης στην οποία ανήκει βάσει της κατάταξης 

Γ) τα δώρα που κερδίζουν οι νικητές της ημέρας 

Οι κατηγορίες θέσης που μπορεί να ανήκει ένας Συμμετέχων είναι: 

- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1os – 100os 

- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 101os – 150os 

- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 151os – 200os 

- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 201os – 250os 

- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 251os – 300os 

- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 301os – 350os 

- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 351os – 400os 

- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 401os – 500os 

- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 501os – 1.000os 

- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.001os – 2.000os 

- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2.001os – 3.000os 

- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3.001os – 4.000os 

- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4.001os – 5.000os 

- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5.001os και άνω 

Ειδικά για όσους ανήκουν στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος – 100ος, το Σύστημα θα ενημερώνει για την 

ακριβή θέση που κατέχει ο Συμμετέχων εκείνη τη στιγμή και βάσει της κατάταξης ημέρας, 

όπως επίσης και για τους πόντους που έχει ο Συμμετέχων που καταλαμβάνει τη θέση πάνω 

από τον ίδιο, αν υπάρχει. 
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Για παράδειγμα, ένας Συμμετέχων που καταλαμβάνει την 86η θέση της κατάταξης ημέρας, 

θα ενημερωθεί, για τη θέση που καταλαμβάνει (86η) για τους πόντους που έχει 

συγκεντρώσει ο ίδιος μέσα στην ημέρα όπως και για τους πόντους που έχει συγκεντρώσει ο 

Συμμετέχων που καταλαμβάνει τη θέση 85. 

Ένας Συμμετέχων που καταλαμβάνει την 1η θέση της κατάταξης ημέρας, θα ενημερωθεί 

μόνο για τους πόντους που έχει συγκεντρώσει ο ίδιος μέσα στην ημέρα καθώς δεν υπάρχει 

Συμμετέχων με υψηλότερη θέση από εκείνον. 

 

6. Χρεώσεις   

Η χρέωση για την αποστολή γραπτού μηνύματος (SMS) στο 54155 είναι 0,19€/SMS, ενώ η 

λήψη μηνύματος είναι ΔΩΡΕΑΝ.  

H αποστολή και λήψη γραπτού μηνύματος (SMS) προς/από το 19545 είναι δωρεάν. 

Η κλήση φωνής προς το προορισμό εξυπηρέτησης πελατών για το Παιχνίδι 1222 είναι 

δωρεάν για τους συνδρομητές της  COSMOTE. 

H χρήση Internet μέσω κινητού τηλεφώνου COSMOTE για την πλοήγηση στην ιστοσελίδα 

του Παιχνιδιού www.cosmotequizgame.gr είναι ΔΩΡΕΑΝ. Η πλοήγηση μέσω άλλου 

παρόχου είναι σύμφωνη με τις χρεώσεις του παρόχου δικτύου που ανήκει ο συνδρομητής.  

 

7.  Χρήση του αριθμού κλήσης (MSISDN)   

Για κάθε SMS που αποστέλλεται, ο αριθμός κλήσης (MSISDN), μέσω του οποίου απεστάλη 

το κάθε SMS, θα καταχωρείται σε ηλεκτρονικό σύστημα, με σκοπό τη συμμετοχή στο 

Παιχνίδι και τις λειτουργίες αυτού καθώς και την κατάταξη για την ανάδειξη των νικητών 

του Παιχνιδιού. Συμπληρωματικά για τη συμμετοχή στο Παιχνίδι, τα αρχεία τα οποία θα 

τηρούνται με τους αριθμούς κλήσης (MSISDN) των Συμμετεχόντων θα συνιστούν πλήρη 

απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιουδήποτε SMS στο Παιχνίδι, την εγκυρότητα του SMS 

αυτού, και τον αριθμό κλήσης (MSISDN) από τον οποίο προέρχεται το SMS.  

 

8. Δώρα Παιχνιδιού  

Τα Δώρα που θα απονεμηθούν συνολικά στους νικητές είναι τα εξής:  
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(Α) Κάθε ημέρα από την 9/3/2015 έως και την 5/4/2015, οι 10 Συμμετέχοντες που έχουν 

συλλέξει τους περισσότερους πόντους της κάθε ημέρας, με βάση τους πόντους που έχουν 

καταχωρηθεί από το Σύστημα, και εφόσον έχουν στείλει τουλάχιστον 1 SMS την τρέχουσα 

ημέρα, κερδίζουν: 

• Ο πρώτος σε πόντους Συμμετέχων κερδίζει 1.000 Ευρώ μετρητά 

• Ο δεύτερος σε πόντους Συμμετέχων κερδίζει 500 Ευρώ μετρητά  

• Ο τρίτος σε πόντους Συμμετέχων κερδίζει 300 Ευρώ μετρητά 

• Ο τέταρτος σε πόντους Συμμετέχων κερδίζει 200 Ευρώ μετρητά 

• Οι Συμμετέχοντες που βρίσκονται στις θέσεις 5 έως 10 της ημερήσιας κατάταξης, 

κερδίζουν 100 Ευρώ μετρητά. 

 

Όλοι οι νικητές των ανωτέρω δώρων από Δευτέρα έως και την Πέμπτη κάθε εβδομάδας, θα 

ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του παιχνιδιού εντός 24 ωρών από την ανάδειξη τους. Οι 

νικητές της Παρασκευής, του Σαββάτου, της Κυριακής και των επισήμων αργιών, θα 

ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Παιχνιδιού την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα που 

ακολουθεί μέχρι τις 19:00. Τα στοιχεία των νικητών θα ανακοινώνονται εφόσον συναινούν 

οι ίδιοι στη δημοσίευσή τους. Σε περίπτωση που κάποιος νικητής δεν επιθυμεί να 

ανακοινώνονται τα στοιχεία του θα ανακοινώνεται ο αριθμός της σύνδεσής του  με 

διαγραμμένα τα τέσσερα τελευταία ψηφία του.  

(B) Δευτερεύοντα Δώρα: Η COSMOTE, στο πλαίσιο του Παιχνιδιού, πέρα από τα 

προαναφερόμενα Δώρα, δύναται, κατά την κρίση της, να διαθέσει προς τους 

Συμμετέχοντες και επιπλέον Δώρα. Τα Δώρα αυτά μπορεί να είναι: δωροεπιταγές, 

ηλεκτρικά είδη, εκδρομές, κτλ. Τα δώρα θα ανακοινώνονται μέσω SMS στους 

Συμμετέχοντες την ημέρα κατά την οποία θα δοθούν .  

Τα Δευτερεύοντα Δώρα απονέμονται στους Συμμετέχοντες που στο τέλος κάθε ημέρας που 

αυτά διανέμονται, έχουν τις περισσότερες συνεχόμενες σωστές απαντήσεις σε ερωτήσεις 

που έχουν λάβει στο Παιχνίδι. 

Στην περίπτωση που 2 (δύο) ή και παραπάνω Συμμετέχοντες φθάσουν σε θέση που 

απονέμει Δευτερεύον Δώρο με τον ίδιο αριθμό συνεχόμενων σωστών απαντήσεων, τότε 

νικητής του δώρου ορίζεται εκείνος ο οποίος κατάφερε την συγκεκριμένη επίδοση χρονικά 

πρώτος μέσα στην ημέρα. 
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Οι Συμμετέχοντες μπορούν να ενημερώνονται κάθε στιγμή για το καλύτερο σερί σωστών 

απαντήσεων που έχουν επιτύχει μέσα στην ημέρα στέλνοντας την εντολή “EXTRA” δωρεάν 

στο 19545. 

Στις 23:59:59 κάθε ημέρας, μηδενίζονται οι πόντοι των συμμετεχόντων της ημέρας αυτής 

έτσι ώστε την επόμενη ημέρα όλοι οι συμμετέχοντες να ξεκινούν με μηδενικούς πόντους. 

τα σερί σωστών απαντήσεων όλων των συμμετεχόντων του διαγωνισμού ώστε να ξεκινούν 

όλοι με 0 την επόμενη ημέρα παιχνιδιού. Η COSMOTE  θα διατηρεί σε αρχείο τους πόντους 

και τις απαντήσεις των Συμμετεχόντων κάθε ημέρας. α σερί συνεχόμενων απαντήσεων που 

σημείωσαν οι Συμμετέχοντες ώστε να αναδεικνύονται οι νικητές δευτερευόντων δώρων της 

κάθε ημέρας καθώς και για την περίπτωση παραπόνων εκ μέρους των Συμμετεχόντων. 

Στα Δώρα δεν συμπεριλαμβάνονται τυχόν πρόσθετες επιβαρύνσεις λόγω φόρων, τα οποία 

επωμίζεται ο νικητής.  

Γ) Τα Δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά και δεν μεταβιβάζονται, δεν ανταλλάσσονται ή 

αντικαθίστανται με άλλα. Οι νικητές του Παιχνιδιού, ή οι τυχόν επιλαχόντες αυτών, δεν 

έχουν κανένα από τα άνω δικαιώματα. Προ ή κατά την διάρκεια του Παιχνιδιού και μέχρι 

την παράδοση των Δώρων στους νικητές ή στους τυχόν επιλαχόντες αυτών, η Διοργανώτρια 

έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα Δώρα για σκοπούς διαφήμισης, χωρίς να γεννάται 

οποιαδήποτε αξίωση στους νικητές.  

Δ) Οι Συμμετέχοντες στο Παιχνίδι παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στη 

Διοργανώτρια για την προβολή των αποτελεσμάτων του Παιχνιδιού μέσω τηλεόρασης, 

ραδιοφώνου, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του internet. Η 

Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύσει και να χρησιμοποιήσει για 

διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει 

οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο (video, φωτογραφία, όνομα κ.τλ) σχετικό με την 

απονομή και την κλήρωση του Δώρου για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στο 

Παιχνίδι παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων 

πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς χωρίς υποχρέωση για τη Διοργανώτρια για άλλη 

ενημέρωση ή καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης.  

 

9. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Παιχνιδιού  

(α) Κάθε ημέρα κατά τη διάρκεια του Παιχνιδιού, θα αναδεικνύονται αυτόματα από το 

Σύστημα οι νικητές της προηγούμενης ημέρας. Η ανάδειξη των νικητών των Δώρων θα 

15/22



γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικού συστήματος το οποίο εξασφαλίζει το γεγονός ότι δε θα 

υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση κατά τη διαδικασία ανάδειξης των Νικητών. Το Σύστημα θα 

υπολογίζει τους πόντους που έχει συλλέξει ο κάθε αριθμός σύνδεσης (MSISDN) την 

προηγούμενη ημέρα (από ώρα 00:00 μέχρι ώρα 23:59:59),υπό τον όρο ότι έχει αποσταλεί 

από τον Συμμετέχοντα και καταχωρηθεί στο Σύστημα,  τουλάχιστον ένα έγκυρο SMS προς 

το 54155 ή το 19545 (μόνο για την πρώτη φορά και μόνο για μια φορά) του ίδιου αριθμού 

σύνδεσης (MSISDN), κατά το ως άνω χρονικό διάστημα. Τα στοιχεία των συνδέσεων των 

νικητών και αντίγραφο από το ηλεκτρονικό σύστημα θα αποστέλλονται στις 10.00 π.μ., 

κάθε ημέρα σύμφωνα με τα ανωτέρω, στα γραφεία της συμβολαιογράφου κας Λήδας 

Λάβδα, Ζωοδόχου Πηγής 12-14, Αθήνα, για τη σύνταξη σχετικού πρακτικού.   

Στην περίπτωση που 2 (δύο) ή και παραπάνω Συμμετέχοντες ισοβαθμήσουν στον αριθμό 

των πόντων, τότε νικητής ορίζεται αυτός, ο οποίος κατάφερε να συγκεντρώσει το 

συγκεκριμένο αριθμό πόντων χρονικά πρώτος μέσα στην ημέρα.  

Για την ανάδειξη των νικητών θα υποβάλλονται το σύνολο των πόντων που έχει 

συγκεντρώσει κάθε αριθμός σύνδεσης (MSISDN) την συγκεκριμένη ημέρα  ανάλογα με τα 

έγκυρα SMS. Ως «έγκυρο SMS» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιοδήποτε SMS για το οποίο 

ισχύουν συνολικά τα κατωτέρω: (α) έχει αποσταλεί στον σύντομο κωδικό 54155 ή 19545 

από κινητό COSMOTE, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας ή της 

Διαφημιστικής, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το Συμμετέχοντα των 

συστημάτων της Διαφημιστικής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του 

Συμμετέχοντα ή τρίτου και (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της 

Διαφημιστικής, εντός των ακόλουθων χρονικών διαστημάτων: 9/3/2015 (00:00:00) – 

5/4/2015 (23:59:59).  

β) Κάθε ένας από τους νικητές ημερήσιων επάθλων, Θέσεων Κατάταξης 1 έως 10 για το 

χρονικό διάστημα μεταξύ 9/3/2015 και 5/4/2015, μπορεί να κερδίσει ημερήσια έπαθλα 

μέχρι τρεις φορές συνολικά κατά τη διάρκεια του Παιχνιδιού (9/3/2015 έως 5/4/2015). Σε 

περίπτωση που κάποιος Συμμετέχων φθάσει για τέταρτη φορά στις Θέσεις Κατάταξης των 

ημερήσιων επάθλων, τότε εξαιρείται, δεν μπορεί να κερδίσει το έπαθλο που δίνει η θέση 

που κατέλαβε, και όλοι οι Συμμετέχοντες που βρίσκονται κάτω από εκείνον μετακινούνται 

μια θέση ψηλότερα στην κατάταξη.  

 

Τα παραπάνω ισχύουν ακόμα και εάν φυσικό ή νομικό πρόσωπο συμμετέχει με 

διαφορετικό αριθμό σύνδεσης στο παιχνίδι. Ο κάθε Συμμετέχων μπορεί να κερδίζει 
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Δευτερεύοντα Δώρα χωρίς όριο ή περιορισμό, εφ’ όσον αυτά δεν έχουν κερδηθεί μέσα 

στην ίδια ημέρα του Παιχνιδιού. Σε περίπτωση που κάποιος Συμμετέχων κερδίσει δυο ή 

περισσότερα Δευτερεύοντα Δώρα εντός της ίδιας ημέρας, κατακυρώνεται ως έπαθλο 

εκείνο που βρίσκεται υψηλότερα στη λίστα των Δευτερευόντων Δώρων που απονέμονται 

μέσα στην ημέρα και τα υπόλοιπα αποδίδονται κατά σειρά στους επόμενους νικητές 

σύμφωνα με την κατάταξη των νικητών.  Για παράδειγμα, αν μια ημέρα δίδονται 3 

Δευτερεύοντα Δώρα, στους 3 Συμμετέχοντες με τις περισσότερες συνεχόμενες σωστές 

απαντήσεις και ένας Συμμετέχων έχει επιτύχει την πρώτη και τη δεύτερη καλύτερη 

επίδοση, με τον ίδιο ή διαφορετικό αριθμό σύνδεσης, τότε θα κερδίσει το έπαθλο της 

πρώτης θέσης, ενώ της δεύτερης θα απονεμηθεί στον Συμμετέχοντα με την αμέσως 

επόμενη καλύτερη επίδοση. 

 

10. Ενημέρωση για την κατακύρωση  

(α) Η Διαφημιστική θα επικοινωνεί με τους νικητές του Παιχνιδιού τηλεφωνικά, 

προκειμένου να συλλέξει τα ελάχιστα αναγκαία δεδομένα τους (ενδεικτικά: 

ονοματεπώνυμο – πλήρης διεύθυνση – αριθμός ταυτότητας), ώστε να προβεί σε όλες τις 

αναγκαίες ενέργειες για την παράδοση των Δώρων σε αυτούς. Σε κάθε περίπτωση το Δώρο 

παραδίδεται στον Συνδρομητή του αριθμού σύνδεσης (MSISDN) και όχι στον τυχόν 

δηλωθέντα Χρήστη.  

(β) Η Διαφημιστική θα ενημερώνει όλους τους Συμμετέχοντες του Παιχνιδιού σχετικά με τα 

στοιχεία των νικητών ανά Δώρο, με ανάρτηση του Ονόματος και του Επίθετού τους στην 

ειδική ιστοσελίδα του Παιχνιδιού www.cosmotequizgame.gr, β1)  για νικητές Δευτέρας έως 

Πέμπτης εντός 24 ωρών από την ανάδειξή τους, β2) για νικητές Παρασκευής, Σαββάτου, 

Κυριακής και Επίσημων Αργιών, την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανάδειξή 

τους. Σε περίπτωση άρνησης νικητή για τη δημοσίευση των στοιχείων του, θα 

δημοσιεύονται τα στοιχεία της σύνδεσης του νικητή με διαγραφή των τεσσάρων 

τελευταίων ψηφίων.  

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιοδήποτε νικητή του 

Παιχνιδιού εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) εργάσιμων ημερών από την τηλεφωνική 

κλήση ή το ενημερωτικό SMS προς αυτόν, το σχετικό Δώρο του Παιχνιδιού θα 

κατακυρώνεται  στον επόμενο στη σειρά κατάταξης της ημέρας συμμετέχοντα, κοκ. Για την 

επικοινωνία με οποιοδήποτε επόμενο νικητή ισχύουν τα ανωτέρω. Οι νικητές θα πρέπει 

απαραιτήτως κατά την αποδοχή των Δώρων να υπογράφουν σχετική δήλωση αποδοχής 
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αυτών, επιδεικνύοντας την ταυτότητα ή το διαβατήριό τους και την κάρτα SIM που 

αντιστοιχεί στον αριθμό κλήσης (MSISDN) με τον οποίο συμμετείχαν στο Παιχνίδι, και 

κατόπιν η Διοργανώτρια προχωρεί σε παράδοση του Δώρου βάσει όσων ορίζονται στο 

άρθρο 12. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παράδοση του Δώρου στους Συμμετέχοντες που είναι 

συνδρομητές συμβολαίου ή/και Καρτοσυμβολαίου COSMOTE αποτελεί η εξόφληση του 

λογαριασμού της σύνδεσης με την οποία συμμετείχαν στο Παιχνίδι, μέσα στην περίοδο 

χρήσης του οποίου λογαριασμού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και η πιο πρόσφατη 

ημέρα κατά την οποία αναδείχθηκαν νικητές στο Παιχνίδι. Σε περίπτωση που κάποιος 

Συμμετέχων που είναι συνδρομητής συμβολαίου ή/και Καρτοσυμβολαίου COSMOTE 

βρίσκεται σε διαδικασία εξόφλησης του υπολοίπου του μέσω διακανονισμού, τότε δεν θα 

μπορεί να παραλάβει το Δώρο που κέρδισε μέχρι την εξόφληση του ποσού που αφορά τη 

χρήση που πραγματοποίησε έως και την ημερομηνία έκδοσης του λογαριασμού στον 

οποίον συμπεριλαμβάνεται και η ημέρα / οι ημέρες κατά την οποία / τις οποίες 

αναδείχθηκαν  νικητές στο Παιχνίδι. 

Τέλος, οι συνδρομητές καρτοκινητής τηλεφωνίας κατά την παράδοση του Δώρου δεν θα 

πρέπει να έχουν αρνητικό υπόλοιπο στη σύνδεση με την οποία έλαβαν μέρος στο Παιχνίδι, 

άλλως χάνουν τα δικαιώματα στο Δώρο που κέρδισαν.  

Επιπλέον, οι νικητές σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και αυτό της παραλαβής των Δώρων, 

μπορούν να ακυρωθούν για τους εξής λόγους:  

(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν υπογράψουν τη σχετική δήλωση 

παραλαβής Δώρου 

(β) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθούν πλήρως τους παρόντες 

όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις 

(γ) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο νικητής δεν παρουσιασθεί ή 

παρουσιασθεί καθυστερημένα, πέρα των 60 ημερών από ανάδειξη του ως νικητή, στην 

παραλαβή του Δώρου  

(δ) σε περίπτωση που ο νικητής δήλωσε ψευδή στοιχεία  

(ε) Σε περίπτωση μη προσκόμισης ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου αντίστοιχου κατά το 

ν. 3783/2009 εγγράφου, κατά την παράδοση του Δώρου 

(στ) Σε περίπτωση που δεν είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος λογαριασμού ελληνικής 

τράπεζας ή ξένης με παράρτημα στην Ελλάδα. Ο τραπεζικός λογαριασμός είναι 
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απαραίτητος για την παράδοση των Δώρων σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 11, των 

παρόντων όρων 

(ζ) Λόγω ανικανότητας δικαιοπραξίας του Συμμετέχοντα 

(η) Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται ανωτέρω. 

Επίσης, θα ακυρώνονται συμμετοχές που περιέχουν προσβλητικό της τιμής και 

αξιοπρέπειας περιεχόμενο έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής ή Εκκλησιαστικής Αρχής ή 

οποιουδήποτε τρίτου, περιεχόμενο υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, ή αντικείμενο στις 

κείμενες διατάξεις ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπές κατά την απόλυτη κρίση της 

Διοργανώτριας.  

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Δώρο θα δικαιούται ο αντίστοιχος επιλαχόντας , ο 

οποίος θα ενημερωθεί σύμφωνα με την προαναφερόμενη διαδικασία. 

Εταιρικές συνδέσεις 

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που νικητής οποιουδήποτε από τα προαναφερόμενα Δώρα 

αναδειχθεί αριθμός κλήσης (MSISDN) εταιρικής σύνδεσης, το Δώρο θα αποδίδεται, υπό 

όλες τις εδώ αναφερόμενες προϋποθέσεις, στο χρήστη με την επιπλέον προϋπόθεση ότι θα 

προσκομίσει και βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, στην οποία 

θα δηλώνεται και θα βεβαιώνεται ότι είναι χρήστης του συγκεκριμένου αριθμού κλήσης 

(MSISDN), άλλως θα ακυρώνεται και δεν θα δικαιούται το Δώρο, που του αντιστοιχεί. 

 

11. Χορήγηση Δώρων 

Οι νικητές του Παιχνιδιού  θα πρέπει είτε να επισκεφτούν τα γραφεία της Διαφημιστικής 

(GOING UP) στη διεύθυνση Παπανικολή 22 Α, ώστε να υπογράψουν τη σχετική δήλωση 

αποδοχής Δώρου εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησής 

τους είτε να αποστείλουν μέσω fax στο 210 6854512 ή μέσω κούριερ στη διεύθυνση 

Παπανικολή 22Α, Χαλάνδρι Αττικής, 15232 – Εταιρεία Going Up, τα απαραίτητα έγγραφα 

που αναφέρονται στην παράγραφο 10β. Κατόπιν αυτού, θα τους αποσταλεί μέσω courier η 

δήλωση αποδοχής Δώρου την οποία και θα πρέπει να υπογράψουν και να την επιστρέψουν 

ξανά στην εταιρεία Going Up.  

Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν έξοδα παράστασης, ταξιδίου ή 

μεταφορικών για την υπογραφή ή προσκόμιση της δήλωσης αποδοχής Δώρου των νικητών.  
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Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των 

προγραμματισμένων Δώρων. 

Η διάθεση των χρηματικών Δώρων για την περίοδο από 9/3/2015 έως και την 5/4/2015 θα 

γίνει μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό ελληνικής τράπεζας ή ξένης με ελληνικό 

παράρτημα που θα υποδείξουν οι νικητές στη δήλωση αποδοχής Δώρου και στον οποίο θα 

είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι Η υπόδειξη μέσω της φόρμας αποδοχής θα πρέπει να 

γίνει το μέγιστο εντός 30 ημερών από την λήξη του παιχνιδιού. Με την παράδοση του 

Δώρου, οι νικητές υποχρεούνται να υπογράψουν και να επιστρέψουν τη δήλωση 

Παράδοσης Δώρου που θα τους αποστείλει η Going Up μέσω courier στη διεύθυνση που θα 

έχουν οι ίδιοι υποδείξει.  

 

Δευτερεύοντα Δώρα 

Ο νικητής κάποιου δευτερεύοντος Δώρου θα ενημερώνεται για την παραλαβή του Δώρου 

από τη Διαφημιστική.  

Ο χρόνος παράδοσης των Δώρων εξαρτάται από τη διαθεσιμότητά τους και τις διαδικασίες 

και χρόνους προμήθειας των αντίστοιχων προμηθευτών οίκων.  

Η διάθεση των Δευτερευόντων δώρων θα γίνει το μέγιστο εντός 60 ημερών από την λήξη 

του Παιχνιδιού.  

 

Η ευθύνη της COSMOTE περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των 

προγραμματισμένων  Δώρων. Η COSMOTE δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς 

οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για 

οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή 

έμμεσα με τα Δώρα, την χρήση των Δώρων  ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Ειδικότερα 

αναφορικά με τα Δώρα η COSMOTE δεν ευθύνεται για την καλή λειτουργία τους, ούτε 

παρέχει κανενός είδους εγγύηση και για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει από τη χρήση 

τους και οι νικητές θα πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά στην κατασκευάστρια 

εταιρεία.  Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Παιχνιδιού και της διανομής των Δώρων 

κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της COSMOTE και της Διαφημιστικής παύει να 

υφίσταται. Η COSMOTE και η Διαφημιστική δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλάβουν 

οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. 
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12. Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων 

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, όπως ισχύουν σήμερα, 

για την τήρηση των στοιχείων του και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και 

δημοσιότητας του Προγράμματος καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του 

σχετικά με το Πρόγραμμα. Κατά το στάδιο συμμετοχής στο Παιχνιδιού τα μόνα στοιχεία 

που απαιτούνται είναι ο αριθμός σύνδεσης του κινητού COSMOTE των Συμμετεχόντων. 

Κατά το στάδιο της επιβεβαίωσης των νικητών, τα στοιχεία ταυτότητας θα τηρούνται μέχρι 

την παράδοση των Δώρων κατά τα ανωτέρω και θα διατηρούνται σύμφωνα με τη ισχύουσα 

νομοθεσία. Το ονοματεπώνυμο των νικητών θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του 

Παιχνιδιού μόνο μετά τη συναίνεσή τους. Για τον σκοπό αυτό, η COSMOTE θα τηρεί αρχείο 

με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό του 

Παιχνιδιού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997. Οι συμμετέχοντες-νικητές έχουν 

τα δικαιώματα πρόσβασης, ενημέρωσης και αντίρρησης των άρθρων 11-13 του Ν. 

2472/1997 όπως ισχύει, που μπορούν να ασκήσουν με γραπτή αίτηση προς την εταιρεία 

COSMOTE με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση Κηφισίας 99, Διοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ, 

ΤΚ 15124 υπόψη  Μονάδας Mobile Data Internet Services & Terminals Σταθερής & Κινητής 

με την επισήμανση:. «COSMOTE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ QUIZ GAME” 

 

13. Ευθύνη  

 Οι Συμμετέχοντες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους και τη συμμετοχή 

τους στο Παιχνίδι. Μετά τη Λήξη του Παιχνιδιού καθώς και της παράδοσης των Δώρων, 

κάθε υποχρέωση της COSMOTE και της Διαφημιστικής παύει να υφίσταται.  

 

14. Δημοσιότητα  

Οι όροι συμμετοχής στο Παιχνίδι έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνών κα Λήδα 

Λάβδα, Ζωοδόχου Πηγής 12-14, Αθήνα, Τηλ. 210 3824107, Fax: 210 3824005 και έχουν 

αναρτηθεί και θα ενημερώνονται διαρκώς στην ιστοσελίδα του Παιχνιδιού 

www.cosmotequizgame.gr. Οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται με έξοδά του να 

λαμβάνει ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων, όπως αυτοί θα κατατεθούν στην 

ανωτέρω Συμβολαιογράφο.  
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15. Πληροφορίες - Παράπονα  

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Παιχνίδι οποιοσδήποτε 

Συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο 1222 από κινητό COSMOTE χωρίς χρέωση, 24 

ώρες το 24ώρο, συμπεριλαμβανομένων αργιών.  

 

16. Αποδοχή των όρων  

Η συμμετοχή στο Παιχνίδι συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, 

ως παρατίθενται ανωτέρω ακόμη και αν τροποποιηθούν μελλοντικώς σύμφωνα με τα 

ανωτέρω οριζόμενα, παραιτούμενου του Συμμετέχοντα από την προσβολή της εγκυρότητας 

των παρόντων ή μελλοντικώς τροποποιημένων Όρων και από τη διεκδίκηση οιασδήποτε 

αποζημιώσεως εξ' αυτού του λόγου. 
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