
Ό ρ ο ι  &  Π ρ ο χ π ο κ ζ ς ε ι σ   υ μ μ ε τ ο χ ι σ  ς τ ο  Π ρ ο ω κ θ τ ι κ ό  Π ρ ό γ ρ α μ μ α  « C O S M O T E  
Χ ρ ι ς τ ο φ γ ε ν ν α »  

 

Η ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΝΩΝΤΜΟ 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ» (εφεξισ «COSMOTE»), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ ςτθν οδό Λ. Κθφιςίασ 99, 

διοργανϊνει προωκθτικό πρόγραμμα με τίτλο «COSMOTE Χριςτοφγεννα» ( εφεξισ το 

«Πρόγραμμα»). κοπόσ των παρόντων όρων (εφεξισ οι « Όροι») είναι ο κακοριςμόσ των όρων 

ςυμμετοχισ ςτο Πρόγραμμα.  

1 . Γ ε ν ι κ ο ί  Ό ρ ο ι  

 

1.Η COSMOTE ωσ εταιρεία παροχισ υπθρεςιϊν κινθτισ τθλεφωνίασ, ςτο πλαίςιο τθσ προϊκθςθσ των 

προϊόντων και υπθρεςιϊν τθσ, διοργανϊνει το προωκθτικό πρόγραμμα «COSMOTE Χριςτοφγεννα» 

μζςω τθσ ιςτοςελίδασ ςτο διαδίκτυο http://xmas.cosmote.gr .  

 

2.Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Πρόγραμμα για τθν αποςτολι δϊρων ζχουν οι ςυνδρομθτζσ 

Προγραμμάτων COSMOTE , ςτακερισ ι κινθτισ τθλεφωνίασ. Tα προγράμματα ςτακερισ COSMOTE 

παρζχονται από τον ΟΣΕ.  

 

3.Μζςω του Προγράμματοσ, κάκε ςυνδρομθτισ προγραμμάτων COSMOTE, ςτακερισ ι κινθτισ 

τθλεφωνίασ, (εφεξισ ο «υνδρομθτισ») ζχει ςτθ διάκεςθ του 3 δϊρα κινθτισ τθλεφωνίασ (εφεξισ τα 

«Δϊρα») τα οποία μπορεί να ςτείλει χωρίσ καμία χρζωςθ αντίςτοιχα ςε 3 διαφορετικζσ ςυνδζςεισ 

(MSISDNs) κινθτισ τθλεφωνίασ COSMOTE τθσ επιλογισ του, δθλαδι μπορεί να ςτείλει ζνα Δϊρο ανά 

ςφνδεςθ.  

 

4.Σα Δϊρα είναι α) 100’ ομιλίασ για κλιςεισ και video-κλιςεισ εντόσ Ελλάδασ προσ όλα τα εκνικά 

δίκτυα κινθτισ & ςτακερισ τθλεφωνίασ, β) 200 γραπτά μθνφματα (SMS) για αποςτολι εντόσ Ελλάδασ 

προσ όλα τα εκνικά δίκτυα κινθτισ τθλεφωνίασ και γ) 300 MB για πλοιγθςθ ςτο διαδίκτυο εντόσ 

Ελλάδασ . Σο κάκε δϊρο ζχει ιςχφ 7 θμερϊν από τθν θμερομθνία παραλαβισ από τον αποδζκτθ του 

ενθμερωτικοφ μθνφματοσ για τθ λιψθ του δϊρου.  

 

5.Σόςο ο παραλιπτθσ του δϊρου, όςο και ο αποςτολζασ κα λαμβάνουν ειδοποιθτικά SMS μετά τθν 

παράδοςθ του δϊρου. Ωσ αποςτολζασ των SMS κα εμφανίηεται θ «COSMOTE».  

 

6.Ο ςυνδρομθτισ παράλλθλα με τθν αποςτολι κάκε δϊρου ζχει δυνατότθτα να ςτείλει και μια ευχι 

ςτον αποδζκτθ του δϊρου μζςω SMS ι θλεκτρονικισ κάρτασ. O ςυνδρομθτισ μπορεί να επιλζξει μια 

από δφο τυποποιθμζνεσ ευχζσ ι να γράψει τθ δικι του και ςτθ ςυνζχεια να τθν ενςωματϊςει ςε μια 

από τισ τυποποιθμζνεσ Χριςτουγεννιάτικεσ θλεκτρονικζσ κάρτεσ ευχϊν. Ωσ αποςτολζασ τθσ ευχισ 

που παραδίδεται με SMS κα εμφανίηεται θ «COSMOTE», ενϊ ςτο μινυμα κα προςτίκενται αυτόματα 

το όνομα που ζχει ειςάγει ο ςυνδρομθτισ ςτθ φόρμα επιλογισ/ςυγγραφισ τθσ ευχισ όπωσ και ο 

αρικμόσ ςφνδεςισ του. ε περίπτωςθ που ο αποςτολζασ επιλζξει να ςτείλει ευχι με θλεκτρονικι 

κάρτα, θ ευχι ενςωματϊνεται αυτόματα ςτθν κάρτα που κα επιλζξει και προςτίκεται αυτόματα και 

το όνομα που ζχει ειςάγει ο ςυνδρομθτισ ςτθ φόρμα επιλογισ/ςυγγραφισ τθσ ευχισ. Ο παραλιπτθσ 

ενθμερϊνεται μζςω SMS ότι ζχει λάβει θλεκτρονικι ευχι. Σο SMS ζχει ωσ αποςτολζα«COSMOTE», 

ενϊ ςτο πλθροφοριακό μινυμα που παραδίδεται εμπεριζχεται αυτόματα το όνομα που ζχει ειςάγει 

ο ςυνδρομθτισ ςτθ φόρμα επιλογισ/ςυγγραφισ τθσ ευχισ, ο αρικμόσ ςφνδεςισ του κακϊσ και μια 

υπερςφνδεςθ (link) μζςω τθσ οποίασ ο ςυνδρομθτισ μπορεί να δει δωρεάν (με κίνθςθ COSMOTE 

GPRS) τθν ευχι και τθν Χριςτουγεννιάτικθ θλεκτρονικι κάρτα που του ζχει ςταλεί. Η COSMOTE δε 

φζρει ευκφνθ για το όνομα και το περιεχόμενο που επιλζγει ο ςυνδρομθτισ να ςτείλει. Δεν 

επιτρζπονται μθνφματα υβριςτικά , προςβλθτικά και γενικά αντίκετα ςτο νόμο και ςτα χρθςτά 

ςυναλλακτικά ικθ.  



 

7.Ο ςυνδρομθτισ ζχει τθ δυνατότθτα να κάνει Facebook ι Twitter share μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του 

Προγράμματοσ, ϊςτε να διαδϊςει τθ Χριςτουγεννιάτικθ Προςφορά τθσ Cosmote.  

 

8.Για να κάνει ο ςυνδρομθτισ Facebook Share κα πρζπει να χρθςιμοποιιςει το username και 

password που χρθςιμοποιεί ςτο Facebook.  

 

9.H πλοιγθςθ για το Facebook share γίνεται εκτόσ τθσ ιςτοςελίδασ του Προγράμματοσ με 

ενδεχόμενθ χρζωςθ του ςυνδρομθτι ςφμφωνα με το οικονομικό του πρόγραμμα.  

 

10.Η προςφορά κα διατίκεται ωσ και τθν Πζμπτθ 7 Ιανουαρίου 2016 ςτισ 23:59:59.  

 

11.Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Πρόγραμμα ζχουν όλοι οι υνδρομθτζσ προγραμμάτων COSMOTE, 

κινθτισ ι ςτακερισ. Εξαιροφνται οι υνδρομθτζσ των προγραμμάτων COSMOTE e- TRACK, COSMOTE 

Direct Access, COSMOTE Machine to Machine, Καρτοτθλζφωνα, Business Σθλεφωνικζσ Γραμμζσ με 30 

κανάλια Φωνισ και Business Σθλεφωνικζσ Γραμμζσ με 30 κανάλια Φωνισ DDI.  

 

12.Σα Δϊρα δε μεταβιβάηονται, δεν ανταλλάςςονται, οφτε δφναται να ηθτθκεί θ αντικατάςταςθ τουσ 

με άλλα ι θ εξαργφρωςθ τουσ ςε χριμα ςε οποιαδιποτε τιμι.  

 

13.Η COSMOTE διατθρεί το δικαίωμα να τροποποιιςει τα Δϊρα κακϊσ και τον αρικμό αυτϊν μετά 

από αντίςτοιχθ ενθμζρωςθ τθσ ιςτοςελίδασ τθσ.  

 

14.Για τθ ςυμμετοχι ςτο Πρόγραμμα, δεν απαιτείται θ αγορά προϊόντοσ.  

 

15.Η ςυμμετοχι ςτο Πρόγραμμα προχποκζτει και ςυνεπάγεται ρθτι και ανεπιφφλακτθ αποδοχι των 

παρόντων Όρων.  

2 . Ό ρ ο ι  Α π ο ς τ ο λ ι σ  Δ ϊ ρ ω ν  

1.Για να ςυμμετζχει κάκε υνδρομθτισ ςτο Πρόγραμμα ωσ αποςτολζασ Δϊρων κα πρζπει να λάβει 

ζναν προςωπικό κωδικό (PIN). Για να προμθκευκεί ο υνδρομθτισ προγραμμάτων κινθτισ τον 

κωδικό (PIN) κα πρζπει να ςτείλει, δωρεάν, SMS με τθ λζξθ “XMAS” ι “ΔΩΡΑ” ςτο 1256. Αντιςτοίχωσ 

οι υνδρομθτζσ προγραμμάτων ςτακερισ COSMOTE λαμβάνουν τον κωδικό (PIN) καλϊντασ δωρεάν 

ςτο 13888 (οι ιδιϊτεσ) ι ςτο 13818 (οι επαγγελματίεσ). Κάκε κωδικόσ (PIN) είναι μοναδικόσ και 

αντιςτοιχεί ςε ζναν αρικμό υνδρομθτι κινθτισ ι ςτακερισ τθλεφωνίασ προγραμμάτων COSMOTE. 

Ο υνδρομθτισ δεν μπορεί να μεταβιβάςει οφτε να ανακοινϊςει τον κωδικό (PIN) ςε οποιοδιποτε 

τρίτο και είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν τυχόν απϊλειά του. τθ ςυνζχεια ο υνδρομθτισ κα 

πρζπει να επιςκεφκεί τθν ιςτοςελίδα του Προγράμματοσ http://xmas.cosmote.gr που φιλοξενείται 

ςτθν εταιρικι ιςτοςελίδα τθσ COSMOTE www.cosmote.gr και: α) να ςυμπλθρϊςει τα αντίςτοιχα 

πεδία με τον αρικμό ςφνδεςισ του (προγράμματοσ COSMOTE κινθτισ τθλεφωνίασ ι ςτακερισ 

τθλεφωνίασ) και τον κωδικό (PIN), β) να αποδεχκεί τουσ όρουσ ςυμμετοχισ ςτο Πρόγραμμα που 

βρίςκονται ςτθν ιςτοςελίδα, γ) αν παίρνει μζροσ με αρικμό ςτακερισ τθλεφωνίασ να ειςάγει 

προαιρετικά ζναν αρικμό κινθτισ, εφόςον κζλει να ενθμερϊνεται μζςω SMS για τθν εξζλιξθ 

αποςτολισ των δϊρων του. τθ ςυνζχεια ο ςυνδρομθτισ μπορεί: δ) να ςυμπλθρϊςει 3 

διαφορετικοφσ αρικμοφσ κινθτισ τθλεφωνίασ (MSISDNS) COSMOTE που επικυμεί να είναι αποδζκτεσ 

των Δϊρων του ε) να ςυμπλθρϊςει αν επικυμεί μαηί με το κάκε δϊρο να αποςταλεί και μια ευχι η) 

να επιλζξει μία από τισ υπάρχουςεσ ευχζσ ι να ςυντάξει τθ δικι του ευχι (εφόςον επικυμεί να 

ςτείλει ευχι) ςτ) να τθν προςαρμόςει αν επικυμεί ςε μια από τισ υπάρχουςεσ θλεκτρονικζσ κάρτεσ 

ευχϊν θ) να επιβεβαιϊςει τθν αποςτολι του δϊρου και τθσ ευχισ κ) να κάνει Facebook Share 

εφόςον το επικυμεί ι) να ειςάγει το email του εφόςον επικυμεί να ενθμερωκεί για άλλεσ μεγάλεσ 

προςφορζσ τθσ COSMOTE.  

 

2.Ο υνδρομθτισ μπορεί να ςτείλει κάκε δϊρο ι και να κάνει Facebook share ςε διαφορετικά 

χρονικά διαςτιματα αλλά εντόσ τθσ διάρκειασ του Προγράμματοσ.  



 

3.ε περίπτωςθ που ο υνδρομθτισ επιςκεφκεί τθν ιςτοςελίδα του Προγράμματοσ με COSMOTE 

GPRS κίνθςθ από τθ ςφνδεςθ κινθτισ τθλεφωνίασ του κα αναγνωρίηεται αυτόματα ωσ ςυνδρομθτισ 

COSMOTE και δε κα απαιτείται θ ςυμπλιρωςθ του αρικμοφ ςφνδεςισ του και του αντίςτοιχου 

κωδικοφ (PIN) για τθ ςυμμετοχι του. ε αυτι τθν περίπτωςθ θ πλοιγθςθ ςτθν ιςτοςελίδα του 

Προγράμματοσ είναι δωρεάν.  

 

4.ε περίπτωςθ που ο υνδρομθτισ επιςκεφκεί τθν ιςτοςελίδα του Προγράμματοσ μζςω Wi-FI από 

τθ ςυςκευι τθσ ςφνδεςισ του, κα πρζπει να ςυμπλθρϊςει τον αρικμό ςφνδεςισ του και τον κωδικό 

(PIN).  

 

5.ε περίπτωςθ που ο υνδρομθτισ κελιςει να δει από τθ ςφνδεςι του τθν ευχι που ζχει λάβει με 

θλεκτρονικι κάρτα μζςω COSMOTE GPRS κίνθςθσ, κα αναγνωρίηεται αυτόματα ωσ ςυνδρομθτισ 

COSMOTE και δε κα απαιτείται θ ςυμπλιρωςθ του αρικμοφ ςφνδεςισ του. ε αυτι τθν περίπτωςθ θ 

πλοιγθςθ ςτθν ιςτοςελίδα του Προγράμματοσ και θ επιςκόπθςθ τθσ ευχισ που ζχει λάβει είναι 

δωρεάν.  

 

6.Αντικζτωσ αν κελιςει να δει από τθ ςφνδεςι του και μζςω Wi-FI τθν ευχι που ζχει λάβει με 

θλεκτρονικι κάρτα, κα απαιτείται θ ςυμπλιρωςθ του αρικμοφ ςφνδεςισ του.  

 

7.Ο υνδρομθτισ προγράμματοσ COSMOTE κινθτισ τθλεφωνίασ δεν μπορεί να ςτείλει δϊρο ςτον 

αρικμό ςφνδεςθσ με τον οποίο ςυμμετζχει ςτο Πρόγραμμα.  

 

8.Ο υνδρομθτισ μπορεί να κάνει Facebook Share μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του Προγράμματοσ όςεσ 

φορζσ το επικυμεί.  

 

9.Ο υνδρομθτισ για τθν αποςτολι οποιουδιποτε δϊρου κα πρζπει να ζχει λάβει τθ ςυγκατάκεςθ 

του αποδζκτθ του Δϊρου.  

 

10.Κάκε υνδρομθτισ μπορεί να επιςκεφκεί οποτεδιποτε τθν ιςτοςελίδα του Προγράμματοσ και να 

δει τα Δϊρα που ζχει αποςτείλει κακϊσ και τα Δϊρα και ευχζσ που τυχόν ζχει λάβει.  

 

11.ε περίπτωςθ μεταβίβαςθσ ςφνδεςθσ (ςτακερισ ι κινθτισ) που ζχει λάβει δϊρο και δεν ζχει 

καταναλωκεί, το δϊρο δεν μεταβιβάηεται.  

 

12.ε περίπτωςθ μεταβίβαςθσ ςφνδεςθσ (ςτακερισ ι κινθτισ), ο υνδρομθτισ ςτον οποίο 

μεταβιβάηεται θ ςφνδεςθ ζχει δικαίωμα αποςτολισ του ςυνόλου των Δϊρων. Μετά από τρείσ (3) 

μεταβιβάςεισ κατά τθ διάρκεια του Προγράμματοσ δεν είναι δυνατι θ αποςτολι των Δϊρων.  

 

13.ε περίπτωςθ μετατροπισ μιασ ςφνδεςθσ υμβολαίου κινθτισ ςε ςφνδεςθ Καρτοκινθτισ ι 

Καρτουμβολαίου ι Business Mobile Cost Control και το αντίςτροφο, τυχόν δϊρα που ζχει λάβει ο 

ςυνδρομθτισ και δεν ζχουν καταναλωκεί δε μεταβιβάηονται. Επιπρόςκετα μετά τθ μετατροπι ο 

ςυνδρομθτισ ζχει δικαίωμα αποςτολισ του ςυνόλου των Δϊρων.  

 

14.ε περίπτωςθ μεταβίβαςθσ μιασ ςφνδεςθσ υμβολαίου κινθτισ λόγω ζνταξθσ ςε COSMOTE 

Mobile Οικογενειακό Πακζτο, COSMOTE Mobile PLUS Family ι COSMOTE Smart Play, τυχόν δϊρα 

που ζχει λάβει ο ςυνδρομθτισ και δεν ζχουν καταναλωκεί δε μεταβιβάηονται. Επιπρόςκετα μετά τθ 

μεταβίβαςθ ο υνδρομθτισ ζχει δικαίωμα αποςτολισ του ςυνόλου των Δϊρων.  

 

15.ε περίπτωςθ αλλαγισ αρικμοφ ςφνδεςθσ ενόσ υνδρομθτι κινθτισ, τυχόν Δϊρα που ζχει λάβει ο 

προθγοφμενοσ αρικμόσ ςφνδεςθσ μεταφζρονται ςτθ νζα ςφνδεςθ και τυχόν Δϊρα που δεν ζχουν 

ςταλεί από τον προθγοφμενο αρικμό ςφνδεςθσ, μποροφν να ςταλοφν από το νζο αρικμό ςφνδεςθσ.  

 



16.ε περίπτωςθ αλλαγισ αρικμοφ ςφνδεςθσ ενόσ υνδρομθτι ςτακερισ, ο υνδρομθτισ ζχει 

δικαίωμα αποςτολισ του ςυνόλου των Δϊρων.  

3 . Ό ρ ο ι  Χ ρ ι ς θ σ  γ ι α  τ ο υ σ  α π ο δ ζ κ τ ε σ  Δ ϊ ρ ω ν  

1.Οι αποδζκτεσ των Δϊρων μπορεί να είναι μόνο ςυνδρομθτζσ COSMOTE προγραμμάτων κινθτισ 

τθλεφωνίασ που δεν βρίςκονται ςε προςωρινι φραγι ι δεν ζχει ακυρωκεί θ ςφνδεςι τουσ. Οι 

ςυνδρομθτζσ καρτοκινθτισ τθλεφωνίασ COSMOTE για να λάβουν δϊρο κα πρζπει να ζχουν προβεί 

τουλάχιςτον ςε μία ανανζωςθ χρόνου ομιλίασ τουσ τελευταίουσ 12 μινεσ.  

 

2.Σο Δϊρο 100’ ομιλίασ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για κλιςεισ και video-κλιςεισ εντόσ Ελλάδοσ προσ 

όλα τα εκνικά δίκτυα κινθτισ & ςτακερισ τθλεφωνίασ (γεωγραφικοί αρικμοί και αρικμοί κινθτισ 

τθλεφωνίασ).  

 

3.Αποδζκτεσ του Δϊρου 100’ ομιλίασ μποροφν να είναι όλοι οι ςυνδρομθτζσ προγραμμάτων 

COSMOTE κινθτισ τθλεφωνίασ, εξαιρουμζνων των ςυνδρομθτϊν των προγραμμάτων COSMOTE 

Mobile Internet, COSMOTE Mobile Internet με κάρτα, COSMOTE Mobile i-Data, COSMOTE Mobile 

Internet Any Way, COSMOTE Mobile Internet Extra SIM, COSMOTE Business Data & COSMOTE 

Machine to Machine.  

 

4.Σο Δϊρο των 100’ ομιλίασ δεν καταναλϊνεται για κλιςεισ προσ τουσ επιλεγμζνουσ προοριςμοφσ 

τθσ υπθρεςίασ ‘0.01€/ λεπτό προσ 2 αρικμοφσ COSMOTE’ τθσ COSMOΚΑΡΣΑ, εξαιρουμζνθσ τθσ 

περίπτωςθσ που το υπόλοιπο χρόνου ομιλίασ του ςυνδρομθτι-Αποδζκτθ του Δϊρου δεν επαρκεί για 

κλιςεισ προσ τουσ προοριςμοφσ αυτοφσ.  

 

5.τθν περίπτωςθ που ο ςυνδρομθτισ προγραμμάτων COSMOTE καρτοκινθτισ, Καρτουμβολαίου ι 

Business Mobile Cost Control ζχει διακζςιμα δωρεάν λεπτά ομιλίασ προσ όλα τα δίκτυα είτε από 

άλλα πακζτα χρόνου ομιλίασ είτε από δϊρα που ζλαβε μζςω του Προγράμματοσ, ο χρόνοσ ομιλίασ 

από κάκε πακζτο καταναλϊνεται ανεξάρτθτα, και με προτεραιότθτα του πακζτου με τθν 

πλθςιζςτερθ θμερομθνία λιξθσ.  

 

6.Σα διακζςιμα δωρεάν λεπτά ομιλίασ που πικανόν να ζχει λάβει ο ςυνδρομθτισ ςυμβολαίου από 

δϊρα μζςω του Προγράμματοσ, καταναλϊνονται ανεξάρτθτα, και με προτεραιότθτα ςε ςχζςθ με 

άλλα πακζτα ι τθ δωρεάν ενςωματωμζνθ χριςθ του προγράμματόσ του. τθν περίπτωςθ που ο 

ςυνδρομθτισ ςυμβολαίου ζχει λάβει περιςςότερα του ενόσ δϊρα μζςω του προγράμματοσ, τα 

διακζςιμα δωρεάν λεπτά ομιλίασ κάκε δϊρου, καταναλϊνονται ανεξάρτθτα και με προτεραιότθτα 

του δϊρου με τθν πλθςιζςτερθ θμερομθνία λιξθσ.  

 

7.Για τουσ ςυνδρομθτζσ υμβολαίου Κινθτισ ι COSMOTE Business Mobile Cost Control, θ ελάχιςτθ 

διάρκεια κλιςθσ του Δϊρου των 100’ ομιλίασ είναι τα 60’’ και ςτθ ςυνζχεια ανά δευτερόλεπτο.  

 

8.Για τουσ ςυνδρομθτζσ Καρτοκινθτισ, Καρτουμβολαίου, θ ελάχιςτθ διάρκεια κλιςθσ του Δϊρου 

των 100’ ομιλίασ είναι τα 3’ και ςτθ ςυνζχεια ανά δευτερόλεπτο.  

 

9.Σο Δϊρο 200 SMS μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για αποςτολι 200 SMS εντόσ Ελλάδοσ προσ όλα τα 

εκνικά δίκτυα κινθτισ τθλεφωνίασ.  

 

10.τθ περίπτωςθ που ο ςυνδρομθτισ καρτοκινθτισ και Καρτουμβολαίου ζχει διακζςιμα δωρεάν 

SMS προσ όλα τα δίκτυα είτε από άλλα πακζτα είτε από δϊρα που ζλαβε μζςω του Προγράμματοσ, 

τα SMS από κάκε πακζτο καταναλϊνονται ανεξάρτθτα, και με προτεραιότθτα του πακζτου με τθν 

πλθςιζςτερθ θμερομθνία λιξθσ.  

 

11.Σα διακζςιμα δωρεάν SMS προσ όλα τα δίκτυα που ζχει λάβει ο ςυνδρομθτισ ςυμβολαίου 

κινθτισ από δϊρα μζςω του Προγράμματοσ, καταναλϊνονται ανεξάρτθτα, και με προτεραιότθτα ςε 

ςχζςθ με άλλα πακζτα ι τθ δωρεάν ενςωματωμζνθ χριςθ του προγράμματόσ του. τθ περίπτωςθ 



που ο ςυνδρομθτισ ςυμβολαίου ζχει λάβει περιςςότερα του ενόσ δϊρα μζςω του Προγράμματοσ, τα 

διακζςιμα δωρεάν SMS προσ όλα τα εκνικά δίκτυα, κάκε δϊρου, καταναλϊνονται ανεξάρτθτα και με 

προτεραιότθτα του δϊρου με τθν πλθςιζςτερθ θμερομθνία λιξθσ.  

 

12.Αποδζκτεσ του Δϊρου 200 SMS μποροφν να είναι όλοι οι ςυνδρομθτζσ προγραμμάτων COSMOTE 

κινθτισ, εξαιρουμζνων των ςυνδρομθτϊν του προγράμματοσ COSMOTE Mobile Internet με κάρτα & 

COSMOTE Machine to Machine.  

 

13.Σο Δϊρο Internet 300 ΜΒ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για πλοιγθςθ ςτο διαδίκτυο εντόσ Ελλάδασ.  

 

14.Αποδζκτεσ του Δϊρου των 300 MB μποροφν να είναι όλοι οι ςυνδρομθτζσ προγραμμάτων 

COSMOTE κινθτισ, εξαιρουμζνων των ςυνδρομθτϊν των προγραμμάτων COSMOTE Home Telephony 

SIM, COSMOTE Business Telephony SIM, COSMOTE Machine to Machine, και όςων ςυνδρομθτϊν 

υμβολαίου ζχουν δθλϊςει ότι δεν επικυμοφν χριςθ δεδομζνων μζςω τθσ ςφνδεςισ τουσ (NO DATA 

υνδρομθτζσ).  

 

15.ε περίπτωςθ που ο αποδζκτθσ του δϊρου είναι ςυνδρομθτισ υμβολαίου COSMOTE κινθτισ 

χωρίσ ενςωματωμζνθ χριςθ δεδομζνων ςτο πρόγραμμά του, τότε το Δϊρο Internet 300 MB κα 

αντιςτοιχεί ςε 8 δωρεάν διαδοχικά Day Passes, ςυμπεριλαμβανόμενθσ και τθσ θμζρασ που ζλαβε το 

Δϊρο.  

 

16.ε περίπτωςθ που ο αποδζκτθσ του δϊρου είναι ςυνδρομθτισ υμβολαίου COSMOTE κινθτισ και 

τθ μζρα παραλαβισ του Δϊρου ζχει κάνει χριςθ τθσ υπθρεςίασ Day Pass πριν από τθν παραλαβι 

του Δϊρου, τότε για τθ ςυγκεκριμζνθ μζρα κα ιςχφςει θ χρζωςθ τθσ υπθρεςίασ Day Pass και το Δϊρο 

Internet 300 MB κα αντιςτοιχεί ςε 7 δωρεάν διαδοχικά Day Passes μετά τθ λιξθ του αρχικοφ.  

 

17.ε περίπτωςθ που ο αποδζκτθσ του δϊρου είναι χριςτθσ τθσ υπθρεςίασ Day Pass και ζχει ιδθ 

δεχτεί ζνα Δϊρο Internet 300 MB, δε κα είναι εφικτι θ παραλαβι επιπλζον Δϊρου Internet 300 ΜΒ 

μζχρι τθ λιξθ ιςχφοσ ι τθν κατανάλωςθ του πρϊτου.  

 

18. ε περίπτωςθ που ο αποδζκτθσ του δϊρου είναι ςυνδρομθτισ υμβολαίου κινθτισ και δεν ζχει 

ενεργοποιθμζνθ υπθρεςία mobile internet δεν μπορεί να λάβει το δϊρο Internet 300MB.  

 

19.τθ περίπτωςθ που ο ςυνδρομθτισ καρτοκινθτισ και Καρτουμβολαίου ζχει διακζςιμα δωρεάν 

ΜΒ από περιςςότερα δϊρα MB, τότε τα ΜΒ από τα δϊρα προςτίκενται μεταξφ τουσ με θμερομθνία 

λιξθσ του δϊρου που παραλιφτθκε τελευταίο. Σα ΜΒ από δϊρα MB του Προγράμματοσ, 

καταναλϊνονται ανεξάρτθτα από τα δωρεάν ΜΒ που μπορεί να ζχει ςτο λογαριαςμό του ο 

ςυνδρομθτισ από άλλεσ υπθρεςίεσ και ζχουν προτεραιότθτα ςτθν κατανάλωςθ. Για τουσ 

ςυνδρομθτζσ COSMOTE Mobile Internet με κάρτα το δϊρο των MB προςτίκεται ςτο διακζςιμο όγκο 

δεδομζνων του πακζτου COSMOTE Mobile Internet με κάρτα που ζχουν επιλζξει.  

 

20.Σα διακζςιμα δωρεάν ΜΒ που ζχει λάβει ο ςυνδρομθτισ ςυμβολαίου κινθτισ από δϊρα μζςω 

του Προγράμματοσ, καταναλϊνονται ανεξάρτθτα, και με προτεραιότθτα ςε ςχζςθ με άλλα πακζτα ι 

τθ δωρεάν ενςωματωμζνθ χριςθ του προγράμματόσ του. τθ περίπτωςθ που ο ςυνδρομθτισ 

ςυμβολαίου ζχει λάβει περιςςότερα του ενόσ δϊρα μζςω του προγράμματοσ, τα διακζςιμα δωρεάν 

ΜΒ κάκε δϊρου, καταναλϊνονται ανεξάρτθτα από κάκε πακζτο, και με προτεραιότθτα του δϊρου 

με τθν πλθςιζςτερθ θμερομθνία λιξθσ.  

 

21.Για τουσ ςυνδρομθτζσ υμβολαίου και Καρτοςυμβολαίου Κινθτισ, θ ογκοχρζωςθ για τθν 

πλοιγθςθ ςτο διαδίκτυο γίνεται ανά KByte, με ελάχιςτθ χρζωςθ το 1 ΚΒyte ανά ςφνδεςθ (1 MByte = 

1.024 KBytes)  

 

22.ε περίπτωςθ που ο αποδζκτθσ δϊρου ΜΒ είναι ςυνδρομθτισ υμβολαίου COSMOTE κινθτισ με 

ςχιμα Data Sharing, τα διακζςιμα δωρεάν ΜΒ του δϊρου καταναλϊνονται μόνο από τον αποδζκτθ 



του δϊρου (δεν μοιράηονται δθλαδι ςτο ςχιμα Data Sharing).  

 

23.Σα Δϊρα ζχουν ιςχφ 7 θμζρεσ από τθν θμερομθνία παραλαβισ από τον αποδζκτθ του 

ενθμερωτικοφ μθνφματοσ για τθ λιψθ του δϊρου και δεν μποροφν να καταναλωκοφν όταν ο 

αποδζκτθσ βρίςκεται ςε περιαγωγι. Μετά τθ λιξθ διάρκειασ ιςχφοσ του κάκε Δϊρου, οποιοδιποτε 

υπόλοιπο δεν ζχει καταναλωκεί, μθδενίηεται.  

 

24.Κάκε υνδρομθτισ μπορεί να δεχτεί κατ’ ανϊτατο όριο 20 Δϊρα κατά τθ διάρκεια του 

Προγράμματοσ.  

 

25.Μετά τθν επιτυχι αποςτολι των Δϊρων από το υνδρομθτι, τα Δϊρα παραδίδονται άμεςα ςτον 

αποδζκτθ. Κατά τθ χρονικι ςτιγμι παράδοςθσ των Δϊρων ςτον αποδζκτθ, ενθμερϊνονται αυτόματα 

με SMS και ο υνδρομθτισ και ο αποδζκτθσ.  

 

26.Όλοι οι υνδρομθτζσ ζχουν ανά πάςα ςτιγμι το δικαίωμα να ηθτιςουν να μθν λαμβάνουν Δϊρα 

μζςω του Προγράμματοσ ςτζλνοντασ το SMS “NOGIFT” ςτο 1256 χωρίσ καμία χρζωςθ.  

 

27.Οι υνδρομθτζσ που ζχουν ηθτιςει να εξαιρεκοφν από τθ δυνατότθτα αποδοχισ Δϊρων του 

Προγράμματοσ μποροφν να ενεργοποιιςουν ξανά τθ δυνατότθτα αποδοχισ Δϊρων, ςτζλνοντασ το 

SMS “REPLAY” ςτο 1256 χωρίσ καμία χρζωςθ.  
 


