
Όροι Συµµετοχις στο Προωκθτικό Πρόγραμμα “TRAVEL & SURF” στον 

Διεκνι Αερολιμζνα Ακθνών για συνδρομθτζς Καρτοκινθτις και 

Καρτοσυμβολαίου COSMOTE 

 

Η εταιρεία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΕΙΑ» που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λ. Κθφιςίασ αρ. 99), εφεξισ «θ 

COSMOTE» ι «θ Διοργανϊτρια», διοργανϊνει ςε ςυνεργαςία με τθν διαφθμιςτικι 

εταιρεία “M.S.P.S. A.E.”, θ οποία ζχει ζδρα ςτον Άλιμο Αττικισ (Ήρωοσ Μάτςθ & 

Αρχαίου Θεάτρου), εφεξισ «θ MSPS», προωκθτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει 

προωκθτικι ενζργεια και κλιρωςθ με τθν ονομαςία “TRAVEL & SURF” (εφεξισ «το 

Ρρόγραμμα»), με τουσ παρακάτω όρουσ: 

 

1.- Στο Ρρόγραμμα δικαιοφνται να λάβουν μζροσ µόνον οι κάτοχοι καρτοκινθτοφ ι 

καρτο-ςυμβολαίου COSMOTE που ζχουν ςυμπλθρϊςει το 18 ζτοσ και ζχουν πλιρθ 

δικαιοπρακτικι ικανότθτα. Εξαιροφνται οι εργαηόμενοι τθσ Διοργανϊτριασ, των 

εταιρειϊν του Ομίλου ΟΤΕ και των καταςτθμάτων OTE-COSMOTE-ΓΕΜΑΝΟΣ, 

ιδιόκτθτων ι μθ και οι εργαηόμενοι τθσ MSPS Α.Ε., οι ςφηυγοι όλων των ανωτζρω, 

κακϊσ και οι ςυγγενείσ τουσ ωσ δευτζρου (Βϋ) βακµοφ. Για τθν ςυµµετοχι ςτο 

Ρρόγραμμα δεν απαιτείται θ αγορά προϊόντοσ τθσ Διοργανϊτριασ. Οι 

ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να είναι κάτοχοι καρτοκινθτοφ ι καρτο-ςυμβολαίου 

COSMOTE τόςο κατά τθν θμερομθνία ςυμμετοχισ τουσ ςτο Ρρόγραμμα όςο και 

κατά τθν θμερομθνία διεξαγωγισ τθσ κλιρωςθσ. 

 

2.-Τρόποσ Συμμετοχισ: Το Ρρόγραμμα κα διεξαχκεί κατά τθν διάρκεια των 

προωκθτικϊν ενεργειϊν για τθν υπθρεςία “TRAVEL & SURF” τθσ Διοργανϊτριασ, οι 

οποίεσ κα πραγματοποιθκοφν ςτον Διεκνι Αερολιμζνα Ακθνών «Ελευκζριος 

Βενιηζλος», ςτo χϊρο των αναχωριςεων, όπου κα υπάρχουν διακριτικά τθσ 

Διοργανϊτριασ κατά το χρονικό διάςτθμα από 17 Αυγοφστου 2015 μζχρι 23 

Αυγοφστου 2015 και κατά τις ώρες 06:00-12:00, 09:00-15:00 και 12:00-18:00. Η 

προωκθτικι ομάδα τθσ MSPS Α.Ε. που κα βρίςκεται ςτον αερολιμζνα προςκαλεί 

τουσ ενδιαφερόμενυσ να ςυμμετάςχουν ςε ζνα παιχνίδι μζςω tablet application, με 

ςκοπό να λάβουν μζροσ ςτθν κλιρωςθ για να διεκδικιςουν το δϊρο του 

Ρρογράμματοσ.  

 

Οι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να επιλζξουν μία από τισ εικόνεσ που εμφανίηονται ςτθν 

οκόνθ τθσ εφαρμογισ βαλίτςεσ που κινοφνται πάνω ςε ιμάντα αποςκευϊν.  

Αναλόγωσ με τθν εικόνα που κα επιλζξουν οι ςυμμετζχοντεσ, μπορεί να κερδίςουν 

2 ι 5 ι 10 ςυμμετοχζσ ςτθν κλιρωςθ που κα διεξαχκεί, όπωσ κα ενθμερωκοφν 

αμζςωσ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ επιλογισ τθσ εικόνασ. 



Στθ ςυνζχεια, εφόςον επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτθν κλιρωςθ, οι ςυμμετζχοντεσ 

καλοφνται να ειςάγουν τα ςτοιχεία επικοινωνίασ τουσ (ονοματεπϊνυμο, κινθτό 

τθλζφωνο, διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου email), να διαβάςουν και να 

αποδεχκοφν τουσ παρόντεσ όρουσ. Με τον τρόπο αυτό, αποκτοφν αυτομάτωσ το 

δικαίωμα να λάβουν μζροσ ςτθν κλιρωςθ για να διεκδικιςουν το μεγάλο δϊρο.  

Διευκρινίηεται ότι ςυνδρομθτισ που ζχει ςτο όνομα του περιςςότερεσ ςυνδζςεισ 

καρτοκινθτισ ι καρτοςυμβολαίου ζχει δικαίωμα ςυμμετοχισ μόνο για μία από 

αυτζσ.   

 

3.- Το Δϊρο: Ο Νικθτισ κερδίηει ζνα ταξίδι ςτθν ϊμθ για δφο άτομα. Το πακζτο του 

δϊρου περιλαμβάνει αποκλειςτικά δυο (2) αεροπορικά ειςιτιρια οικονομικισ 

κζςθσ από Ακινα προσ ϊμθ και επιςτροφι (περιλαμβάνονται και οι φόροι 

αεροδρομίων), τρεισ (3) διανυκτερεφςεισ ςε ξενοδοχείο τεςςάρων αςτζρων ςε 

δίκλινο δωμάτιο, με πρωϊνό ςε μπουφζ κακθμερινά. 

Το Δϊρο δεν περιλαμβάνει μεταφορά από & προσ τον ΔΑΑ «Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ», 

οφτε από το Αεροδρόμιο τθσ ϊμθσ προσ το Ξενοδοχείο και επιςτροφι, που κα 

πρζπει να γίνουν με επιμζλεια και ζξοδα του Νικθτι ι/και του ςυνοδοφ, οφτε 

ο,τιδιποτε άλλο δεν αναφζρεται ρθτϊσ παραπάνω. 

Διευκρινίηεται ότι για το αεροπορικό ταξίδι και τθν διαμονι ςτο Ξενοδοχείο απαιτεί-

ται κράτθςθ και ςυνεπϊσ θ εξαργφρωςθ του Δϊρου εξαρτάται από τθν υφιςτάμενθ 

διακεςιμότθτα αεροπορικϊν ειςιτθρίων και δωματίων. Για τθν επιβεβαίωςθ των 

κρατιςεων, το ςυνεργαηόμενο με τθν Διοργανϊτρια ταξιδιωτικό πρακτορείο χρειά-

ηεται ςχετικι ειδοποίθςθ από τον Νικθτι τουλάχιςτον 21 θμερολογιακζσ θμζρεσ 

πριν από τθν επικυμθτι θμερομθνία αναχϊρθςθσ. 

Ο Νικθτισ κα μπορεί να εξαργυρϊςει το δϊρο του κατά το διάςτθμα από τθν 7θ  

Σεπτεμβρίου 2015 μζχρι και τθν 15θ Δεκεμβρίου 2015 (τελευταία θμερομθνία για 

τθν αναχϊρθςθ), με εξαίρεςθ θμερομθνίεσ ταξιδίου που περιλαμβάνουν τθν 28θ 

Οκτωβρίου 2015. Ο Νικθτισ δεν ζχει δικαίωμα να ηθτιςει ταξίδι ςε εναλλακτικι 

θμερομθνία ςε περίπτωςθ ακφρωςθσ ι ματαίωςθσ του ταξιδιοφ για οποιονδιποτε 

λόγο που τον αφορά ι για λόγουσ ανωτζρασ βίασ ι τυχθρϊν γεγονότων. 

Το Δϊρο που κα διατεκεί από τθ Διοργανϊτρια, ωσ άνω, ορίηεται από αυτιν και 

αποκλείεται θ ανταλλαγι του με άλλο δϊρο ι θ εξαργφρωςι του με μετρθτά. Το 

δϊρο είναι ανεπίδεκτο μεταβιβάςεωσ και δεν αντικακίςταται.  

 

4.-Η ανάδειξθ του τυχεροφ που κα κερδίςει το Δϊρο κα γίνει με κλιρωςθ που κα 

διεξαχκεί με τθ χριςθ θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ που διακζτει θ MSPS και το οποίο 

αποκλείει πικανότθτα ανκρϊπινθσ παρζμβαςθσ και εξαςφαλίηει το αδιάβλθτο τθσ 

διαδικαςίασ. 



Η κλιρωςθ κα διεξαχκεί ςτισ 31/08/2015 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 11:00, ςτα 

γραφεία τθσ Συμβολαιογράφου Ακθνϊν κασ Ρορτοκαλάκθ Ευςτακίασ (οδόσ 

Ακαδθμίασ 91-93). 

Θα κλθρωκοφν ζνασ (1) τυχερόσ Νικθτισ κακϊσ και τρεισ (3) επιλαχόντεσ για τθν 

περίπτωςθ που δεν καταςτεί δυνατι θ επικοινωνία με τον Νικθτι ι δεν 

επαλθκευκεί θ εγκυρότθτα τθσ ςυμμετοχισ του ι θ ςυμμετοχι του ακυρωκεί λόγω 

παράβαςθσ των παρόντων όρων. 

 

5.-Εντόσ πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμζρα τθσ κλιρωςθσ, εκπρόςωποσ 

τθσ MSPS κα επικοινωνιςει μζςω τθλεφϊνου ι e-mail με τον Νικθτι. Κατά τθν 

επικοινωνία κα ηθτθκοφν από τον Νικθτι τα πλιρθ ςτοιχεία του (ονοματεπϊνυμο, 

αρικμόσ δελτίου ταυτότθτασ κοκ.) ϊςτε να υπάρχει δυνατότθτα εξακρίβωςθσ τθσ 

ταυτοπροςωπίασ κατά τθν παράδοςθ του Δϊρου. Σε περίπτωςθ που το πρόςωπο 

που κλθρϊκθκε είναι διαφορετικό πρόςωπο από το ςυνδρομθτι τθσ ςφνδεςθσ/ 

ςυνδρομισ, για τθν παραλαβι του Δϊρου κα πρζπει να προςκομιςτεί υπεφκυνθ 

διλωςθ του ςυνδρομθτι ότι δζχεται να δοκεί το Δϊρο ςτο πρόςωπο / Νικθτι που 

αναδείχκθκε από τθν κλιρωςθ.  

 

Σε περίπτωςθ που ο Νικθτισ δεν απαντιςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν ι δθλϊςει ότι 

δεν επικυμεί να παραλάβει το Δϊρο, τότε χάνει αυτόµατα το δικαίωµα ςτο Δϊρο 

του Ρρογράμματοσ και υπειςζρχεται ςτθ κζςθ του ο 1οσ επιλαχϊν. Το όνομα του 

Νικθτι κα ανακοινωκεί και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Διοργανϊτριασ www.cosmote.gr 

τθν θμζρα τθσ κλιρωςθσ και ο Νικθτισ, με τθ ςυμμετοχι του ςτο Ρρόγραμμα και 

τθν αποδοχι των παρόντων όρων, λογίηεται ότι ςυναινεί ρθτά προσ τοφτο. 

 

6.-Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο Ρρόγραμμα παρζχουν τθ ςυγκατάκεςθ και εξουςιοδότθςθ 

προσ τθν Διοργανϊτρια για τθν προβολι του Ρρογράμματοσ, και των αποτελε-

ςμάτων του μζςω του ζντυπου και θλεκτρονικοφ τφπου ι και του INTERNET, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ/ social media). Η 

Διοργανϊτρια κα ζχει το δικαίωμα να χρθςιμοποιιςει και δθμοςιεφςει για 

διαφθμιςτικοφσ ςκοποφσ το όνομα και τθν εικόνα του Νικθτι, φωτογραφίεσ και 

βίντεο από τθν παράδοςθ του Δϊρου, κακϊσ και να χρθςιμοποιιςει οποιοδιποτε 

ειδθςεογραφικό ςτοιχείο ςχετικό με το παρόν Ρρόγραμμα για διαφθμιςτικοφσ 

ςκοποφσ, θ δε ςυμμετοχι ςτο Ρρόγραμμα παρζχει αυτομάτωσ και τθν προσ τοφτο 

ςυναίνεςθ και εκχϊρθςθ των αναγκαίων δικαιωμάτων, όπωσ το δικαίωμα επί τθσ 

ιδίασ εικόνασ του προςϊπου, χωρίσ καμία απαίτθςθ κατά τθσ Διοργανϊτριασ ι τθσ 

MSPS.  

 

http://www.cosmote.gr/


7.- Η Διοργανϊτρια διατθρεί το δικαίωμα να ακυρϊςει κάκε ςυμμετοχι ςε κάκε 

ςτάδιο του Ρροργράμματοσ, ακόμα και ςε αυτό τθσ απονομισ του Δϊρου, εφόςον ο 

ςυμμετζχων δεν ςυμμορφϊνεται ι δεν αποδζχεται τουσ παρόντεσ όρουσ. Η 

Διοργανϊτρια ζχει το δικαίωµα µονοµερϊσ να διακόψει ι να µαταιϊςει το 

Ρρόγραμμα, να τροποποιιςει χωρίσ περιοριςµοφσ τουσ όρουσ αυτοφ, να µεταβάλει 

τον χρόνο και τόπο διεξαγωγισ, να ςυντοµεφςει ι να παρατείνει τθν διάρκεια του. 

Κάκε τζτοια τροποποίθςθ κα αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ των παρόντων 

Αναλυτικϊν Πρων και κα ιςχφει από τθ δθμοςίευςθ των τροποποιθμζνων όρων 

ςτθν ιςτοςελίδα τθσ COSMOTE www.cosmote.gr. Η COSMOTE δεν αναλαμβάνει 

οποιαδιποτε ευκφνθ αναφορικά με οποιαδιποτε τζτοια μεταβολι. Η ∆ιοργανϊτρια 

διατθρεί το δικαίωμα να ακυρϊνει ςυµµετοχζσ, µε αποτζλεςµα οι ςυμμετζχοντεσ 

να αποκλείονται από το Ρρόγραμμα, µεταξφ άλλων ςε περίπτωςθ που τα ςτοιχεία 

τουσ είναι ελλιπι, εφόςον δεν πλθροφν τουσ όρουσ του παρόντοσ, ι προςβάλλουν 

τθν εικόνα τθσ Διοργανϊτριασ ι τα χρθςτά ικθ και ζκιµα ι µπορεί να κεωρθκεί ότι 

κίγουν κακ’ οιονδιποτε τρόπο δικαιϊµατα ι νόµιµα ςυµφζροντα τρίτων κ.ο.κ. κατά 

τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ. 

 

8.-Η ευκφνθ τθσ Διοργανϊτριασ περιορίηεται αποκλειςτικά και μόνο ςτθ διάκεςθ 

του Δϊρου, μετά από τθν διλωςθ αποδοχισ του Δϊρου που κα υπογράψει ο 

Νικθτισ ι/και ο ςυνοδόσ του κατά τθν παράδοςθ του Δϊρου. Η Διοργανϊτρια δεν 

κα φζρει καμία ευκφνθ ποινικι ι αςτικι προσ οποιονδιποτε Νικθτι, ςυνοδό του 

Νικθτι ι τρίτο, για οποιοδιποτε ατφχθμα ικελε ςυμβεί και/ι ηθμία και/ι για 

οποιαδιποτε ςωματικι ι άλλθ βλάβθ ικελε προκλθκεί ςε αυτοφσ ςχετιηόμενθ 

άμεςα ι ζμμεςα με το Δϊρο, τθν χριςθ του Δϊρου ι για οποιαδιποτε άλλθ αιτία. 

Η Διοργανϊτρια δεν φζρει ευκφνθ για τθν μετάβαςθ και παραμονι του Νικθτι και 

του ςυνοδοφ του ςτο Ξενοδοχείο ι τθν ματαίωςθ/ αναβολι/ διακοπι ι τυχόν μθ 

διεξαγωγι του ταξιδίου για οποιονδιποτε λόγο. Ο Νικθτισ και ο ςυνοδόσ του δεν 

καλφπτονται από αςφάλιςθ αναφορικά με οποιοδιποτε ςτάδιο του ταξιδιοφ. 

Δεδομζνου ότι για τθν διοργάνωςθ του ταξιδιοφ θ COSMOTE ζχει ςυνεργαςτεί με 

τρίτουσ, ο Νικθτισ και ο ςυνοδόσ του υποχρεοφνται να παράςχουν εγγράφωσ, 

εφόςον τουσ ηθτθκεί, ζγγραφθ επιβεβαίωςθ των όρων που κακορίηονται από 

αυτοφσ ςχετικά με τθν διεξαγωγι του ταξιδιοφ (ιδίωσ πράκτορεσ, αεροπορικζσ 

εταιρείεσ και λοιποφσ εμπλεκόμενουσ). Η ςυμμετοχι ςτο ταξίδι γίνεται με 

αποκλειςτικι ευκφνθ του Νικθτι και του ςυνοδοφ του. 

 

9.-Η ∆ιοργανϊτρια κα δθμιουργιςει αρχείο µε τα προςωπικά δεδοµζνα των 

ςυµµετεχόντων, ςφµφωνα µε τισ διατάξεισ του Ν. 2472/1997, όπωσ ιςχφει. Οι 

ςυµµετζχοντεσ, µε τθν παροχι των προςωπικϊν τουσ ςτοιχείων, δθλϊνουν τθ 

ςυναίνεςι τουσ όπωσ γίνει επεξεργαςία αυτϊν, με αυτοµατοποιθµζνα ι όχι µζςα, 

είτε από τθν ίδια τθν Διοργανϊτρια, είτε µζςω οποιουδιποτε άλλου προςϊπου που 

http://www.cosmote.gr/


µπορεί να διορίςει θ Διοργανϊτρια να τα επεξεργαςκεί κατ’ εντολι και για 

λογαριαςµό τθσ, για τισ ανάγκεσ και κατά το χρόνο διενζργειασ του Ρρογράμματοσ. 

Τα προςωπικά ςτοιχεία των ςυμμετεχόντων δεν κα κοινοποιθκοφν ςε τρίτουσ, μετά 

δε τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ και τθν παράδοςθ του Δϊρου κα 

καταςτραφοφν. 

Οι ςυμμετζχοντεσ ζχουν δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτο αρχείο που κα δθμιουργθκεί, 

διόρκωςθσ, διαγραφισ ι προβολισ αντιρριςεων ςχετικά με τα ςτοιχεία που τουσ 

αφοροφν. Επιπλζον, για τθν άςκθςθ των δικαιωμάτων που απορρζουν από τα 

άρκρα 11-13 του Ν. 2472/1997 (δικαιϊματα ενθμζρωςθσ, πρόςβαςθσ και 

αντίρρθςθσ για τθν επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα αντίςτοιχα), οι 

ςυμμετζχοντεσ μποροφν να αποςτείλουν γραπτι αίτθςι τουσ προσ τθν εταιρεία 

COSMOTE (Λ. Κθφιςίασ 99–Μαροφςι 15124) με τθν επιςιμανςθ πρόγραμμα 

“TRAVEL & SURF”. 

 

10.-Οι παρόντεσ όροι ζχουν ζχουν αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Διοργανϊτριασ 

www.cosmote.gr.  

 

11.-Για οποιαδιποτε πλθροφορία ςχετικά με το Ρρόγραμμα, κάκε ςυμμετζχων ι 

τρίτοσ μπορεί να επικοινωνιςει μζςω τθλεφϊνου (210-9604200) με τθν εταιρεία 

MSPS. 

 

12.-Οι παρόντεσ όροι διζπονται από το Ελλθνικό Δίκαιο και κάκε διαφορά που 

τυχόν προκφψει κα επιλφεται από τα αρμόδια δικαςτιρια των Ακθνϊν. 

 

13.-Η ςυµµετοχι ςτο Ρρόγραμμα προχποκζτει και ςυνεπάγεται τθν ανεπιφφλακτθ 

αποδοχι του ςυνόλου των ανωτζρω όρων και τθ ςυνακόλουκθ παραίτθςθ από 

κάκε ςχετικι αξίωςθ ι απαίτθςθ κατά τθσ ∆ιοργανϊτριασ. Η ςυµµετοχι υπό όρουσ 

ι µε επιφφλαξθ δεν είναι δυνατι, και ωσ εκ τοφτου είναι άκυρθ. 

http://www.cosmote.gr/

