ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
SUMMER OFFERS Promo 2015
1. H αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ
εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο, Λ. Κεθηζίαο 99, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία
«ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ» (εθεμήο «ΟΣΔ») πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο, Λ. Κεθηζίαο
99 θαη κε ηελ αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία ΓΔΡΜΑΝΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (εθεμήο
«ΓΔΡΜΑΝΟ») πνπ εδξεχεη ζηνλ Άγην ηέθαλν Αηηηθήο (23ν ρι. Δ.Ο. Αζελψλ – Λακίαο) εθεμήο απφ θνηλνχ
θαινχκελεο «Γηνξγαλψηξηεο», δηνξγαλψλνπλ πξνσζεηηθφ πξφγξακκα κε δηαδηθαζία απφδνζεο Γσξνεπηηαγήο αμίαο
50€ (εθ’ εμήο ην «Ππόγπαμμα»), κε ηίηιν «SUMMER OFFERS PROMO 2015», ζηα πιαίζηα πξνψζεζεο θαη
πξνβνιήο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, απνθιεηζηηθά κέζσ ησλ ζεκείσλ πψιεζεο ησλ Καηαζηεκάησλ
COSMOTE, COSMOTE CORNER, OTE, ΓΔΡΜΑΝΟ (εθεμήο ηα «Καηαζηήμαηα»), ζχκθσλα κε ηνπο αθφινπζνπο
Αλαιπηηθνχο Όξνπο, νη νπνίνη είλαη θαηαηεζεηκέλνη ζηε πκβνιαηνγξάθν Αζελψλ Διέλε Κσλζηαληίλνπ
Καξθαλνπνχινπ, κε έδξα ζηελ Αζήλα, νδφο Ιππνθξάηνπο, αξ, 34 κε ΑΦΜ 044397647, ΓΟΤ: Γ’ Αζελψλ (εθεμήο ε
«ςμβολαιογπάθορ») θαη ζα δεκνζηεπζνχλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο COSMOTΔ (www.cosmote.gr) ηεο ΓΔΡΜΑΝΟ
(www.germanos.gr), ηνπ ΟΣΔ (www.ote.gr) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 25/07/2015 έσο θαη ηηο 31/08/2015.
Κάζε ζπκκεηέρσλ ή ηξίηνο δηθαηνχηαη λα ιακβάλεη κε έμνδά ηνπ αθξηβέο αληίγξαθν ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο, απφ
ηελ παξαπάλσ πκβνιαηνγξάθν αιιά θαη λα πξνκεζεχεηαη ην ζρεηηθφ έληππν ησλ φξσλ απφ ηα Καηαζηήκαηα.
2. Οη Γηνξγαλψηξηεο, επηθπιάζζνληαη ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπο λα ηξνπνπνηνχλ κνλνκεξψο ηνπο παξφληεο φξνπο ή θαη λα
παξαηείλνπλ ηε δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο. H ηπρφλ παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ή ε κεηαβνιή ησλ
παξφλησλ φξσλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε θαηάζεζε ζηε πκβνιαηνγξάθν θαη θαηφπηλ πξνεγνχκελεο αλαθνίλσζεο
ζηηο άλσ αλαθεξφκελεο ηζηνζειίδεο θαη ζα είλαη δεζκεπηηθή γηα θάζε ζπκκεηέρνληα. Οη Γηνξγαλψηξηεο δελ
αλαιακβάλνπλ νπνηαδήπνηε επζχλε αλαθνξηθά κε νπνηαδήπνηε ηέηνηα κεηαβνιή. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην
Πξφγξακκα έρνπλ φινη φζνη δηακέλνπλ λφκηκα θαη κφληκα ζηελ Διιάδα, έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο
ηνπο θαη είλαη ηθαλνί γηα θάζε δηθαηνπξαμία.
3. Δμαηξνχληαη ηεο ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα, νη εξγαδφκελνη ζηηο εηαηξείεο COSMOTE, OTE, ΓΔΡΜΑΝΟ, ελ γέλεη
ηνπ Οκίινπ Δηαηξηψλ ΟΣΔ, φινη νη ηδηνθηήηεο θαη εξγαδφκελνη ζηα Καηαζηήκαηα, αιιά θαη νη ζχδπγνη, θαζψο θαη νη
ζπγγελείο α’ θαη β’ βαζκνχ, φισλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ.
4. Η δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο νξίδεηαη απφ 25/07/2015 έσο θαη ηηο 31/08/2015 θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε φια ηα
Καηαζηήκαηα παλειιαδηθά θαηά ηελ έλαξμε ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ κέρξη ην πέξαο ηνπ
σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ.
5. Κάζε πκκεηέρσλ κπνξεί λα ιάβεη κέξνο ζην Πξφγξακκα κε πεξηζζφηεξεο ζπκκεηνρέο εθφζνλ ηεξνχληαη νη
πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπ.
6. Όποι ςμμεηοσήρ
Γηα λα ζπκκεηέρεη θάπνηνο ζην Πξφγξακκα (εθεμήο ν «ςμμεηέσων»), ζα πξέπεη λα επηζθεθζεί έλα απφ ηα
Καηαζηήκαηα θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 25/07/2015 έσο 31/08/2015, θαη λα πξνβεί ζε κία απφ ηηο αθφινπζεο
ελέξγεηεο:
Α. Να πξαγκαηνπνηήζεη κία λέα ζχλδεζε ή αλαλέσζε ζπκβνιαίνπ COSMOTE. Η Αίηεζε - χκβαζε Νέαο χλδεζεο ή
Αλαλέσζεο πξέπεη λα ππνβιεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο ή, εθφζνλ απηφ είλαη εθηθηφ κεηά απφ
ππνβνιή αηηήκαηνο θνξεηφηεηαο πξνο ηελ COSMOTE, λα ππνβιεζεί θαη λα εγθξηζεί εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο
ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη λα εληαρζεί ζε έλα απφ ηα νηθνλνκηθά πξνγξάκκαηα 24κελεο δηάξθεηαο ηεο COSMOTE θαη
ζπγθεθξηκέλα (α.) ζε πξνγξάκκαηα θσλήο κε πάγην απφ 25€ θαη άλσ, δειαδή ηα COSMOTE PLUS 25, COSMOTE
PLUS 35, COSMOTE πξνο φινπο 35, COSMOTE πξνο φινπο 35, COSMOTE PLUS 45, COSMOTE πξνο φινπο 50,
COSMOTE PLUS 65, COSMOTE PLUS 100, COSMOTE PLATINUM, COSMOTE ΚΑΡΣΟΤΜΒΟΛΑΙΟ 26,5, COSMOTE
ΚΑΡΣΟΤΜΒΟΛΑΙΟ πξνο φινπο 27,5, COSMOTE ΚΑΡΣΟΤΜΒΟΛΑΙΟ 32,5 θαη (β.) ζε πξνγξάκκαηα COSMOTE
Internet On The Go AnyWay απφ 25€ θαη άλσ. Αλαιπηηθά ηα νηθνλνκηθά πξνγξάκκαηα data είλαη: COSMOTE Internet
On The Go AnyWay 5GB, COSMOTE Internet On The Go AnyWay 10GB, COSMOTE Internet On The Go AnyWay
20GB.
Β. Να κεηαηξέςεη ηε ζχλδεζε θαξηνθηλεηήο COSMOTE ζε ζχλδεζε ζπκβνιαίνπ COSMOTE (εθεμήο ε «Αίηεζε») κε
πάγην απφ 25€ θαη άλσ θαη 24κελε δέζκεπζε. Η Αίηεζε πξέπεη λα ππνβιεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο
θαη λα εληαρζεί ζε έλα απφ ηα νηθνλνκηθά πξνγξάκκαηα 24κελεο δηάξθεηαο, COSMOTE PLUS 25, COSMOTE πξνο
φινπο 25, COSMOTE PLUS 35, COSMOTE πξνο φινπο 35, COSMOTE PLUS 45, COSMOTE πξνο φινπο 50, COSMOTE
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PLUS 65, COSMOTE PLUS 100, COSMOTE PLATINUM, COSMOTE
ΚΑΡΣΟΤΜΒΟΛΑΙΟ πξνο φινπο 27,5, COSMOTE ΚΑΡΣΟΤΜΒΟΛΑΙΟ 32,5.
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Γ. Να πξαγκαηνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ 3 λέεο αηηήζεηο ζχκβαζεο ζχλδεζεο ζπκβνιαίνπ COSMOTE (λέα ή θνξεηφηεηα
ή κεηαηξνπή θαξηνθηλεηνχ ζε ζπκβφιαην) ζε έλα απφ ηα παξαθάησ επαγγεικαηηθά νηθνλνκηθά πξνγξάκκαηα
COSMOTE BUSINESS κε πάγην απφ 25€ θαη άλσ, δεκηνπξγψληαο έλα λέν επαγγεικαηηθφ ζρήκα ζπλδέζεσλ ή λα
ππνγξάςεη κία αίηεζε ζχκβαζεο ζχλδεζεο ζπκβνιαίνπ COSMOTE (λέα ή αλαλέσζε ή θνξεηφηεηα ή κεηαηξνπή
θαξηνθηλεηνχ ζε ζπκβφιαην) ζε έλα απφ ηα παξαθάησ επαγγεικαηηθά νηθνλνκηθά πξνγξάκκαηα COSMOTE κε πάγην
απφ 25€ θαη άλσ θαη λα ηελ εληάμεη ζε ήδε ππάξρνλ επαγγεικαηηθφ ζρήκα ζπλδέζεσλ. Η «Αίηεζε» πξέπεη λα
ελεξγνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Σα επαγγεικαηηθά πξνγξάκκαηα COSMOTE BUSINESS πνπ
ηζρχνπλ γηα ζπκκεηνρή ζην Πξφγξακκα είλαη ηα : COSMOTE BUSINESS ΑΠΔΡΙΟΡΙΣΑ κε Internet 25, COSMOTE
BUSINESS ΑΠΔΡΙΟΡΙΣΑ κε Internet 35, COSMOTE BUSINESS ΑΠΔΡΙΟΡΙΣΑ κε Internet 45, COSMOTE BUSINESS
ΑΠΔΡΙΟΡΙΣΑ κε Internet 60, COSMOTE BUSINESS ΑΠΔΡΙΟΡΙΣΑ κε Internet 80, COSMOTE BUSINESS 150,
COSMOTE BUSINESS 400, COSMOTE BUSINESS 1000, COSMOTE BUSINESS 1500, COSMOTE BUSINESS 3000 θαη
COSMOTE BUSINESS 5000.
Καη ζηηο ηξείο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο (Α), (Β) θαη (Γ) θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε
πκκεηέρσλ ζα πξέπεη επηπξφζζεηα λα αγνξάζεη ζπζθεπέο ηχπνπ Smartphone
ζχκθσλα κε ηε ηξέρνπζα ηειηθή ηηκή ηηκνθαηαιφγνπ COSMOTE, πξνθεηκέλνπ λα
50€. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα ελεκεξψλνληαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηα Καηαζηήκαηα, γηα
Tablet ζπκκεηέρνπλ ζην Πξφγξακκα.

κηαο εμ απηψλ ησλ ελεξγεηψλ ν
ή Tablet αμίαο άλσ ησλ 199 €,
δηθαηνχηαη ηε Γσξνεπηηαγή αμίαο
ην πνηεο ζπζθεπέο Smartphone ή

7. Παπάδοζη Γωποεπιηαγήρ
Οη Γηνξγαλψηξηεο ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο έρνπλ πξνγξακκαηίζεη λα παξέρνπλ ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο
Γσξνεπηηαγέο αμίαο αλάινγεο αμίαο φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ φξν 6.
Ο πκκεηέρσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη αληίζηνηρε αγνξά Smartphone ή Tablet θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο εθ
ησλ άλσ ελεξγεηψλ, φπσο αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 6 (Α), (B) θαη (Γ) ζε θαηαζηήκαηα ΓΔΡΜΑΝΟ , θεξδίδεη
έληππε Γσξνεπηηαγή ΓΔΡΜΑΝΟ γηα επφκελε αγνξά ηνπ κε δηθαίσκα εμαξγχξσζεο κφλν ζηα θαηαζηήκαηα
ΓΔΡΜΑΝΟ ζε επφκελε επίζθεςε θαη ζχκθσλα κε ηνπο αλαιπηηθνχο φξνπο Γσξνεπηηαγψλ ΓΔΡΜΑΝΟ πνπ
παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα Α ησλ παξφλησλ φξσλ. Δπηπιένλ, εηδηθά ζηελ πεξίπησζε πνπ ν πκκεηέρσλ
πξαγκαηνπνηήζεη αλαλέσζε ζπκβνιαίνπ COSMOTE ή κεηαηξνπή ηεο ζχλδεζεο θαξηνθηλεηήο COSMOTE ζε ζχλδεζε
ζπκβνιαίνπ COSMOTE, εθφζνλ ην επηζπκεί ζα κπνξεί λα θάλεη επηηφπνπ εμαξγχξσζε ηεο δσξνεπηηαγήο (κφλν ζε
απηή ηε πεξίπησζε ε παξερφκελε δσξνεπηηαγή ΓΔΡΜΑΝΟ ζα είλαη άπιε θη φρη έληππε).
Ο πκκεηέρσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη αληίζηνηρε αγνξά Smartphone ή Tablet, θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο εθ
ησλ άλσ ελεξγεηψλ φπσο αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 6 (Α), (Β) θαη (Γ) ζε θαηαζηήκαηα COSMOTE θαη
COSMOTE corner , θεξδίδεη έληππε Γσξνεπηηαγή COSMOTE γηα επφκελε αγνξά ηνπ κε δηθαίσκα εμαξγχξσζεο κφλν
ζηα θαηαζηήκαηα COSMOTE θαη COSMOTE corner ζε επφκελε επίζθεςε θαη ζχκθσλα κε ηνπο αλαιπηηθνχο φξνπο
Γσξνεπηηαγψλ COSMOTE πνπ παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα Β ησλ παξφλησλ φξσλ. Δπηπιένλ, εηδηθά ζηελ
πεξίπησζε πνπ ν πκκεηέρσλ πξαγκαηνπνηήζεη αλαλέσζε ζπκβνιαίνπ COSMOTE ή κεηαηξνπή ηεο ζχλδεζεο
θαξηνθηλεηήο COSMOTE ζε ζχλδεζε ζπκβνιαίνπ COSMOTE, εθφζνλ ην επηζπκεί ζα κπνξεί λα θάλεη επηηφπνπ
εμαξγχξσζε ηεο δσξνεπηηαγήο (κφλν ζε απηή ηε πεξίπησζε ε παξερφκελε δσξνεπηηαγή COSMOTE ζα είλαη άπιε θη
φρη έληππε).
Ο πκκεηέρσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη αληίζηνηρε αγνξά Smartphone ή Tablet, θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο εθ
ησλ άλσ ελεξγεηψλ φπσο αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 6 (Α), (Β) θαη (Γ) ζε θαηαζηήκαηα OTE, θεξδίδεη έληππε
Γσξνεπηηαγή OTE γηα επφκελε αγνξά ηνπ κε δηθαίσκα εμαξγχξσζεο κφλν ζηα θαηαζηήκαηα OTE ζε επφκελε
επίζθεςε θαη ζχκθσλα κε ηνπο αλαιπηηθνχο φξνπο Γσξνεπηηαγψλ OTE πνπ παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα Γ ησλ
παξφλησλ φξσλ. Δπηπιένλ, εηδηθά ζηελ πεξίπησζε πνπ ν πκκεηέρσλ πξαγκαηνπνηήζεη αλαλέσζε ζπκβνιαίνπ
COSMOTE ή κεηαηξνπή ηεο ζχλδεζεο θαξηνθηλεηήο COSMOTE ζε ζχλδεζε ζπκβνιαίνπ COSMOTE, εθφζνλ ην
επηζπκεί ζα κπνξεί λα θάλεη επηηφπνπ εμαξγχξσζε ηεο δσξνεπηηαγήο (κφλν ζε απηή ηε πεξίπησζε ε παξερφκελε
δσξνεπηηαγή OTE ζα είλαη άπιε θη φρη έληππε).
Η επζχλε ησλ Γηνξγαλσηξηψλ πεξηνξίδεηαη
πξνγξακκαηηζκέλσλ Γσξνεπηηαγψλ.
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8. Οποιοζδήποηε από ηοςρ ζςμμεηέσονηερ μποπεί να ακςπωθεί για ηοςρ εξήρ λόγοςρ:
(α) ιφγσ θσιχκαηνο ηνπ πκκεηέρνληνο-Γηθαηνχρνπ βάζεη ησλ παξφλησλ αλαιπηηθψλ φξσλ, (β) ιφγσ κε
ζπκκφξθσζεο θαη απνδνρήο απφ νπνηνδήπνηε ζπκκεηέρνληα ησλ παξφλησλ αλαιπηηθψλ φξσλ ζην ζχλνιν ηνπο, νη
νπνίνη ζεσξνχληαη φινη νπζηψδεηο.
Οη Γηνξγαλψηξηεο ζε πεξίπησζε πνπ ζην πξφζσπν θάπνηνπ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο , ζπληξέρεη θάπνηα απφ ηηο
πξναλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο έρνπλ ην δηθαίσκα λα πξνβνχλ ζηελ αθχξσζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζε νπνηνδήπνηε
ζηάδην.
9. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1. Οπνηαδήπνηε δηαθνξά ηπρφλ αλαθχςεη ζρεηηθά κε ην Πξφγξακκα θαη ηελ εθαξκνγή ησλ παξφλησλ Αλαιπηηθψλ
Όξσλ ζα επηιχεηαη απφ ηελ ηξηκειή Δπηηξνπή θξίζεο ηεο COSMOTE πνπ απαξηίδεηαη απφ ηνπο: Δθπξφζσπν ηεο
Γ/λζεο Δμππεξέηεζεο Πειαηψλ, εθπξφζσπν ησλ Ννκηθψλ Τπεξεζηψλ θαη εθπξφζσπν ηεο Γηεχζπλζεο Retail
Marketing ε θάζε πεξίπησζε πνπ ε δηαθνξά δελ δχλαηαη λα επηιπζεί, ζα επηιχεηαη απφ ηα θαζ’ χιε αξκφδηα
Γηθαζηήξηα ησλ Αζελψλ.
2. Η ζπκκεηνρή ζην παξφλ Πξφγξακκα πξνυπνζέηεη θαη ζπλεπάγεηαη ξεηή θαη αλεπηθχιαθηε απνδνρή ηνπ
ζπλφινπ ησλ παξφλησλ Αλαιπηηθψλ Όξσλ.
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’
ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΩΝ ΓΔΡΜΑΝΟ :
1. Οη «Γσξνεπηηαγέο ΓΔΡΜΑΝΟ» αληαιιάζζνληαη κε εκπνξεχκαηα ίζεο ή θαη κεγαιχηεξεο αμίαο έσο ηελ
εκεξνκελία πνπ αλαγξάθνπλ νη Γσξνεπηηαγέο ζην έκπξνζζελ κέξνο, απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηα
θαηαζηήκαηα ηνπ δηθηχνπ Καηαζηεκάησλ ΓΔΡΜΑΝΟ ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα. Γελ αληαιιάζζνληαη νη
«Γσξνεπηηαγέο ΓΔΡΜΑΝΟ» κε ππεξεζίεο, φπσο, ελδεηθηηθψο, εμφθιεζε ινγαξηαζκψλ, εμφθιεζε
εγγπήζεσλ, θξάηεζε εηζηηεξίσλ, service, αλαλέσζε ρξφλνπ (άπινο ρξφλνο ή voucher) θ.ιπ.
2. Σν θαηάζηεκα πξνζθφκηζεο ηεο «Γσξνεπηηαγήο ΓΔΡΜΑΝΟ» κπνξεί λα είλαη νπνηνδήπνηε θαηάζηεκα ηνπ
Γηθηχνπ Καηαζηεκάησλ ΓΔΡΜΑΝΟ ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα.
3. Η «Γσξνεπηηαγή ΓΔΡΜΑΝΟ» δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα εμαξγπξσζεί κε κεηξεηά, αιιά κφλν λα
αληαιιαρζεί κε εκπνξεχκαηα ίζεο ή κεγαιχηεξεο αμίαο. Γηα αγνξέο εκπνξεπκάησλ αμίαο κηθξφηεξεο ηεο
νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ «Γσξνεπηηαγψλ ΓΔΡΜΑΝΟ» δε ζα γίλεηαη νπνηαδήπνηε επηζηξνθή ρξεκάησλ.
4. Κάζε «Γσξνεπηηαγή ΓΔΡΜΑΝΟ», γηα ιφγνπο αζθαιείαο θαη εμαζθάιηζεο ηεο κνλαδηθφηεηαο ηεο, θέξεη ηα
εμήο ζηνηρεία αζθαιείαο: ζην έκπξνζζελ κέξνο απηήο γξακκνθψδηθα αζθαιείαο (barcode) ε πεξίπησζε
πνπ ηα σο άλσ ζηνηρεία αζθαιείαο είλαη θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν αιινησκέλα, έηζη ψζηε λα κελ είλαη βεβαία ε
γλεζηφηεηα ηεο «Γσξνεπηηαγήο ΓΔΡΜΑΝΟ», ην θαηάζηεκα έρεη θάζε δηθαίσκα λα αξλεζεί ηελ αληαιιαγή
ηεο κε εκπφξεπκα.
5. Η «Γσξνεπηηαγή ΓΔΡΜΑΝΟ» πξέπεη λα θπιάζζεηαη φπσο ηα κεηξεηά ρξήκαηα, θαζψο ζε πεξίπησζε
απψιεηαο ή θινπήο ε «Γσξνεπηηαγή ΓΔΡΜΑΝΟ» δελ αληηθαζίζηαηαη, νχηε αθπξψλεηαη. Σα θαηαζηήκαηα
ΓΔΡΜΑΝΟ θαη ε εηαηξία ΓΔΡΜΑΝΟ ΑΒΔΔ δελ επζχλνληαη ζε πεξίπησζε απψιεηαο ή θινπήο «Γσξνεπηηαγήο
ΓΔΡΜΑΝΟ».
6. Σα θαηαζηήκαηα ΓΔΡΜΑΝΟ ζα αληαιιάζζνπλ ηελ πξνζθνκηζζεζφκελε «Γσξνεπηηαγή ΓΔΡΜΑΝΟ»
παξαδίδνληαο εκπνξεχκαηα ίζεο αμίαο ζηνλ θνκηζηή απηήο ρσξίο λα δηελεξγνχλ έιεγρν ηαπηνπξνζσπίαο θαη
δελ θέξνπλ επζχλε γη’ απηφ.
7. Σν θνξνινγηθφ ζηνηρείν πνπ ζα ζπλνδεχεη ην αγνξαδφκελν εκπφξεπκα κε ην νπνίν αληαιιάζζεηαη ε
«Γσξνεπηηαγή ΓΔΡΜΑΝΟ», ζα αλαθέξεη κεδεληθή πιεξσηέα αμία εθφζνλ ε αμία ηνπ εκπνξεχκαηνο ζα είλαη
ίζε κε ηελ αμία ηεο «Γσξνεπηηαγήο ΓΔΡΜΑΝΟ», ή ηε δηαθνξά εθφζνλ ε αμία ηνπ εκπνξεχκαηνο ζα είλαη
κεγαιχηεξε. Η δηαθνξά απηή εμνθιείηαη απφ ηνλ θνκηζηή ηεο «Γσξνεπηηαγήο ΓΔΡΜΑΝΟ» (πειάηε).
8. Δάλ ε αμία ηνπ εκπνξεχκαηνο είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ αμία ηεο «Γσξνεπηηαγήο ΓΔΡΜΑΝΟ», ζα πξέπεη ε
δηαθνξά λα εμνθιείηαη απφ ηνλ θνκηζηή κε νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο ηξφπνπο πιεξσκήο (κεηξεηά, θάξηεο
θ.ιπ.) γίλνληαη γεληθφηεξα δεθηνί ζηα θαηαζηήκαηα ΓΔΡΜΑΝΟ.
9. Οη θνκηζηέο ησλ «Γσξνεπηηαγψλ ΓΔΡΜΑΝΟ» ζα κπνξνχλ λα ηηο αληαιιάζζνπλ απνθιεηζηηθά εληφο ηεο
πεξηφδνπ ηζρχνο ηνπο, φπσο αλαγξάθεηαη ζηελ εκπξφζζηα φςε απηψλ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β’
ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΩΝ COSMOTE
1. H Γσξνεπηηαγή κπνξεί λα εμαξγπξσζεί ζε νπνηνδήπνηε θαηάζηεκα COSMOTE ή/θαη COSMOTE CORNER
κέρξη ηελ 10/09/2015 θαη ηζρχεη κφλν γηα αγνξά εκπνξεπκάησλ. Γελ ηζρχεη γηα εμφθιεζε ινγαξηαζκψλ
COSMOTE ή ΟΣΔ, γηα αγνξά Υξφλνπ Οκηιίαο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ή γηα παξνρή ππεξεζηψλ. Μεηά ηελ
πάξνδν ηεο σο άλσ εκεξνκελίαο δελ είλαη δπλαηή ε εμαξγχξσζε ηεο Γσξνεπηηαγήο.
2. Η Γσξνεπηηαγή αληαιιάζζεηαη κε εκπνξεχκαηα ίζεο ή θαη κεγαιχηεξεο αμίαο.
3. Η παξνχζα Γσξνεπηηαγή δελ ζπλδπάδεηαη κε Γσξνεπηηαγή απφ άιιεο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο ηεο COSMOTE.
Γχλαηαη φκσο λα ζπλδπαζηεί κε Γσξνεπηηαγή ηεο ίδηαο πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο. Μπνξνχλ λα εμαξγπξσζνχλ
ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξεο απφ 1 (κία) δσξνεπηηαγέο αλά απφδεημε ιηαληθήο πψιεζεο/ηηκνιφγην.
4. Η Γσξνεπηηαγή δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα εμαξγπξσζεί κε κεηξεηά. Κάζε Γσξνεπηηαγή, γηα ιφγνπο
αζθαιείαο θαη εμαζθάιηζεο ηεο κνλαδηθφηεηαο ηεο, θέξεη ζην έκπξνζζελ κέξνο απηήο κνλαδηθφ αξηζκφ 6 σλ
ςεθίσλ. ε πεξίπησζε πνπ ην σο άλσ ζηνηρείν αζθαιείαο είλαη θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν αιινησκέλν, έηζη
ψζηε λα κελ είλαη βεβαία ε γλεζηφηεηα ηεο Γσξνεπηηαγήο, ην θαηάζηεκα έρεη θάζε δηθαίσκα λα αξλεζεί ηελ
αληαιιαγή ηεο κε εκπφξεπκα.
5. ε πεξίπησζε θαηαζηξνθηθήο θζνξάο, απψιεηαο ή θινπήο ε Γσξνεπηηαγή δελ αληηθαζίζηαηαη. Η COSMOTE,
κεηά ηελ παξάδνζε ηεο Γσξνεπηηαγήο, δελ επζχλεηαη ζε πεξίπησζε θαηαζηξνθηθήο θζνξάο απψιεηαο ή
θινπήο ηεο θαη δελ ηελ αληηθαζηζηά.
6. Δάλ ε αμία ηνπ εκπνξεχκαηνο είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ αμία ηεο Γσξνεπηηαγήο, ζα πξέπεη ε δηαθνξά λα
εμνθιείηαη απφ ηνλ θνκηζηή κε νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο ηξφπνπο πιεξσκήο (κεηξεηά, θάξηεο θ.ιπ.) γίλνληαη
γεληθφηεξα δεθηνί ζηα θαηαζηήκαηα COSMOTE θαη COSMOTE CORNER.
7. Σν θνξνινγηθφ ζηνηρείν πνπ ζα ζπλνδεχεη ην αγνξαδφκελν εκπφξεπκα κε ην νπνίν αληαιιάζζεηαη ε
Γσξνεπηηαγή, ζα αλαθέξεη κεδεληθή πιεξσηέα αμία εθφζνλ ε αμία ηνπ εκπνξεχκαηνο ζα είλαη ίζε κε ηελ
αμία ηεο Γσξνεπηηαγήο, ή ηε δηαθνξά εθφζνλ ε αμία ηνπ εκπνξεχκαηνο ζα είλαη κεγαιχηεξε. Η δηαθνξά
απηή εμνθιείηαη απφ ηνλ θνκηζηή ηεο Γσξνεπηηαγήο (πειάηε).
8. Οη δσξνεπηηαγέο είλαη αμίαο 50€.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ’
ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΩΝ OTE
H Γσξνεπηηαγή κπνξεί λα εμαξγπξσζεί ζε νπνηνδήπνηε θαηάζηεκα OTE κέρξη ηελ 10/09/2015 θαη ηζρχεη
κφλν γηα αγνξά εκπνξεπκάησλ. Γελ ηζρχεη γηα εμφθιεζε ινγαξηαζκψλ COSMOTE ή ΟΣΔ, γηα αγνξά Υξφλνπ
Οκηιίαο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ή γηα παξνρή ππεξεζηψλ. Μεηά ηελ πάξνδν ηεο σο άλσ εκεξνκελίαο δελ
είλαη δπλαηή ε εμαξγχξσζε ηεο Γσξνεπηηαγήο.
Η Γσξνεπηηαγή αληαιιάζζεηαη κε εκπνξεχκαηα ίζεο ή θαη κεγαιχηεξεο αμίαο.
Η παξνχζα Γσξνεπηηαγή δελ ζπλδπάδεηαη κε Γσξνεπηηαγή απφ άιιεο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο ηνπ OTE.
Γχλαηαη φκσο λα ζπλδπαζηεί κε Γσξνεπηηαγή ηεο ίδηαο πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο. Μπνξνχλ λα εμαξγπξσζνχλ
ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξεο απφ 1 (κία) δσξνεπηηαγέο αλά απφδεημε ιηαληθήο πψιεζεο/ηηκνιφγην.
Η Γσξνεπηηαγή δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα εμαξγπξσζεί κε κεηξεηά. Κάζε Γσξνεπηηαγή, γηα ιφγνπο
αζθαιείαο θαη εμαζθάιηζεο ηεο κνλαδηθφηεηαο ηεο, θέξεη ζην έκπξνζζελ κέξνο κνλαδηθφ αξηζκφ 6 σλ
ςεθίσλ. ε πεξίπησζε πνπ ην σο άλσ ζηνηρείν αζθαιείαο είλαη θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν αιινησκέλν, έηζη
ψζηε λα κελ είλαη βεβαία ε γλεζηφηεηα ηεο Γσξνεπηηαγήο, ην θαηάζηεκα έρεη θάζε δηθαίσκα λα αξλεζεί ηελ
αληαιιαγή ηεο κε εκπφξεπκα.
ε πεξίπησζε θαηαζηξνθηθήο θζνξάο, απψιεηαο ή θινπήο ε Γσξνεπηηαγή δελ αληηθαζίζηαηαη. Ο OTE, κεηά
ηελ παξάδνζε ηεο Γσξνεπηηαγήο, δελ επζχλεηαη ζε πεξίπησζε θαηαζηξνθηθήο θζνξάο απψιεηαο ή θινπήο
ηεο θαη δελ ηελ αληηθαζηζηά.
Δάλ ε αμία ηνπ εκπνξεχκαηνο είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ αμία ηεο Γσξνεπηηαγήο, ζα πξέπεη ε δηαθνξά λα
εμνθιείηαη απφ ηνλ θνκηζηή κε νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο ηξφπνπο πιεξσκήο (κεηξεηά, θάξηεο θ.ιπ.) γίλνληαη
γεληθφηεξα δεθηνί ζηα θαηαζηήκαηα OTE.
Σν θνξνινγηθφ ζηνηρείν πνπ ζα ζπλνδεχεη ην αγνξαδφκελν εκπφξεπκα κε ην νπνίν αληαιιάζζεηαη ε
Γσξνεπηηαγή, ζα αλαθέξεη κεδεληθή πιεξσηέα αμία εθφζνλ ε αμία ηνπ εκπνξεχκαηνο ζα είλαη ίζε κε ηελ
αμία ηεο Γσξνεπηηαγήο, ή ηε δηαθνξά εθφζνλ ε αμία ηνπ εκπνξεχκαηνο ζα είλαη κεγαιχηεξε. Η δηαθνξά
απηή εμνθιείηαη απφ ηνλ θνκηζηή ηεο Γσξνεπηηαγήο (πειάηε).
Οη δσξνεπηηαγέο είλαη αμίαο 50€.
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