
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ COSMOTE – The Big Clap» 

 
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
Α.Ε.» (εφεξής «COSMOTE» ή/και  «Διοργανώτρια Εταιρεία») που εδρεύει στο 
Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας αρ. 99) διοργανώνει, σε συνεργασία με την ανώνυμη 
εταιρεία με την επωνυμία «OGILVY ONE WORLDWIDE -ATHENS-PROMOTION, 
ADVERTISING AND DIRECT MARKETING S.A. (ΟΓΚΙΛΒΥ ΟΥΑΝ 
ΓΟΥΟΡΛΝΤΓΟΥΑΪΝΤ ΑΘΗΝΑΣ- ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ)» που εδρεύει στο Γέρακα, Ημαθίας 10, 
(εφεξής «Διαφημιστική» ή OGILVYONE ATHENS), προωθητικό πρόγραμμα  με τίτλο 

 «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ COSMOTE – The Big Clap» (εφεξής το «Πρόγραμμα»). 

 
Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») που 
βρίσκονται αναρτημένοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://goo.gl/b0WaJL είναι ο 
καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα, της κλήρωσης και ανάδειξης 
νικητών στο πλαίσιο του Προγράμματος. 

 
ΟΡΟΙ 
 
1. H COSMOTE επιθυμεί όπως προβεί στην προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών 
της μέσω προωθητικών ενεργειών. Στo πλαίσιο αυτό διοργανώνει το παρόν 
Πρόγραμμα με δώρο συσκευές Sony Xperia για τους νικητές των κληρώσεων, που θα 
πραγματοποιηθούν στις ημερομηνίες 23/05, 30/05, 06/06, 13/06, 21/06, 27/06, 28/6, 
04/07, 05/07, 11/07. Θα δοθούν συνολικά τέσσερις (4) συσκευές Sony Xperia M5 (στις 
κληρώσεις 23/05, 30/05, 06/06, 13/06) και έξι (6) Sony Xperia XA (στις κληρώσεις 

21/06, 22/06, 27/06, 29/6, 04/07, 11/07). 

2. Η διάρκεια του Προγράμματος καθορίζεται από τις 11:00πμ της Παρασκευής 20 

Μαΐου 2016 έως και τις 12:00μμ του Σαββάτου 9 Ιουλίου 2016 (εφεξής «Διάρκεια»). 

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, 

συνδρομητές κινητής COSMOTE, συμβολαίου, καρτοκινητής τηλεφωνίας και 

καρτοσυμβολαίου («COSMOΚΑΡΤΑ», «WHAT’S UP», «FROG»), που έχουν 

συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι των εταιριών 

του ομίλου ΟΤΕ και των καταστημάτων (ιδιόκτητων ή franchise) και της εταιρείας 

OGILVYONE ATHENS, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, καθώς και τα 

άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. 

4.  Επιπλέον,  για να θεωρηθεί κάποιος ως συμμετέχων στο Πρόγραμμα (εφεξής 

«Συμμετέχων») θα πρέπει κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, να καταφορτώσει την 

ειδική δωρεάν εφαρμογή (application The Big Clap) που βρίσκεται στο App 

Store/Google Play Store, να κάνει χρήση αυτής της εφαρμογής από το κινητό του και 

να αποδεχτεί  τους όρους χρήσης της εφαρμογής αυτής. O συμμετέχων, θα πρέπει να 

επιλέξει από μία λίστα συμμετεχόντων-διαγωνιζομένων  στο μουσικό show X Factor,  

αυτόν που πιστεύει ότι θα παραμείνει στο παιχνίδι μετά τις αποχωρήσεις που θα 

ανακοινωθούν στο τέλος του εκάστοτε επεισοδίου του show. Οι ημερομηνίες προβολής 

των επεισοδίων είναι οι 20/05, 27/05, 03/06, 10/06, 17/06, 21/06, 24/06, 28/06, 01/07, 

08/07. 

5.Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα να λάβει αποκλειστικά και μόνο μία (1) φορά μέρος 

ανά επεισόδιο. Σε περίπτωση που ένας συμμετέχων αναδειχθεί νικητής ενός 

επεισοδίου (σύμφωνα με τον όρο 7), δεν θα έχει δικαίωμα περαιτέρω συμμετοχής στα 

επόμενα επεισόδια.   
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6. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο 
διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και καταφόρτωση ειδικής δωρεάν εφαρμογής 
(application The Big Clap). Οι εταιρείες COSMOTE και OGILVY ONE ATHENS δεν 
αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της 
πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε 
ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο για την καταφόρτωση (App store, 
Google Play) της ειδικής δωρεάν εφαρμογής (application The Big Clap),  επιτρέπεται 
μόνο υπό τους όρους λειτουργίας των και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και 
προδιαγραφές που αυτά θέτουν. Περαιτέρω η COSMOTE και η Διαφημιστική δεν 
ευθύνονται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών προκύψει κατά 
την καταφόρτωση της εφαρμογής από τον εκάστοτε πάροχο, ή κατά την εγκατάσταση 
και χρήση της. Οι συμμετέχοντες ρητά αποδέχονται ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους 
εγγραφής που έχουν αναρτηθεί στο https://goo.gl/b0WaJL, καθώς και της ειδικής 
δωρεάν εφαρμογής και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους 
έναντι των COSMOTE και της Διαφημιστικής. Περαιτέρω, η COSMOTE και η 
Διαφημιστική δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Facebook και την 
σελίδα “COSMΟΤΕ” με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του 
Προγράμματος. 
  
 
7. Στις 23/05, 30/05, 06/06, 13/06, 21/06, 22/06, 27/06, 29/6, 04/07, 11/07 στις 12:00 
μμ στα γραφεία της Διαφημιστικής, Ημαθίας 10, 
Γέρακας, παρουσία εκπροσώπου των διοργανωτριών εταιριών ή/και 
συμβολαιογράφου, θα διεξαχθούν αντίστοιχα  ηλεκτρονικές κληρώσεις (εφεξής 
Κλήρωση)  για την ανάδειξη των νικητών του Προγράμματος. Αν για οποιοδήποτε λόγο 
είναι αδύνατη η διεξαγωγή της κάθε προαναφερθείσας  Κλήρωσης κατά την 
προαναφερόμενη ημέρα και ώρα η COSMOTE διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την 
ημέρα και την ώρα αυτής με προηγούμενη προ είκοσι τεσσάρων ωρών ανακοίνωσή 
της στη σελίδα https://goo.gl/b0WaJL. Η κλήρωση θα διεξαχθεί με τη χρήση 
ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία 
παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών. 
Διευκρινίζεται ότι ο ίδιος συμμετέχων, δεν μπορεί να αναδειχθεί νικητής περισσότερες 
από μία φορά. 
8. Από  κάθε Κλήρωση θα αναδειχθούν συνολικά ένας (1) νικητής και δύο (2) 
επιλαχόντες. Οι νικητές από τέσσερις (4) κληρώσεις θα λάβουν ως Δώρο από μια (1) 
συσκευή Sony Xperia M5 (αφορά στις κληρώσεις 23/05, 30/05, 06/06, 13/06), ενώ οι 
νικητές από έξι (6) κληρώσεις θα λάβουν ως Δώρο από μια (1) συσκευή Sony Xperia 
XA (αφορά στις κληρώσεις 21/06, 22/06, 27/06, 29/6, 04/07, 11/07). 
Η επικοινωνία με τον κάθε νικητή, θα γίνει μέσω τηλεφωνικής κλήσης. Τα ονόματα των 
νικητών θα ανακοινωθούν στο επίσημο site της COSMOTE (https://goo.gl/b0WaJL), 
μετά την ολοκλήρωση της επικοινωνίας μαζί τους όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 
9. 
9. Η Διαφημιστική  εντός μίας εργάσιμης ημέρας από την ανάδειξη των νικητών της 
κάθε Κλήρωσης θα κάνει 3 τηλεφωνικές απόπειρες επικοινωνίας  με τον νικητή και θα 
τον ενημερώνει για το Δώρο του. Αν ο νικητής δεν ανταποκριθεί ή / και η επικοινωνία 
δεν καταστεί δυνατή, τότε το Δώρο θα ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ. Κατά την επικοινωνία μέσω 
τηλεφώνου, ο νικητής θα ερωτάται  αν αποδέχεται  τη συσκευή και σε θετική απάντηση 
θα του ζητούνται τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, αριθμός κινητής τηλεφωνίας, 
αριθμός ταυτότητας και διεύθυνση) για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της 
ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση του Δώρου. Η Διαφημιστική κατά την 
επικοινωνία με το Νικητή  μπορεί να ζητά οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία κρίνει 
απαραίτητα για την πιστοποίηση της ταυτότητας του νικητή – τελικού αποδέκτη Δώρου. 
Αν ο νικητής δεν βρεθεί  κατά την προσπάθεια επικοινωνίας από τη Διαφημιστική 
μέσα σε διάστημα μιας (1) εργάσιμης ημέρας από την ανάδειξη των νικητών, ή αν 
βρεθεί και δηλώσει ότι δεν αποδέχεται  το Δώρο του, τότε το Δώρο θα περνάει στον 
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πρώτο επιλαχόντα κ.ο.κ.  
10. Οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της 
παράδοσης των Δώρων, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: 

(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες 

όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, 

(β) λόγω κωλύματός του βάσει των παρόντων Αναλυτικών Όρων, 

(γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον 

νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες 

όρους, 

(δ) Χωρίς προσκόμιση ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ,  κατά την παράδοση των 

Δώρων, 

(στ) λόγω ανικανότητας προς δικαιοπραξία. 

11. H COSMOTE σε περίπτωση που στο πρόσωπο κάποιου από τους νικητές, 

συντρέχει κάποια από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις έχει το δικαίωμα να προβεί 

στην ακύρωση της συμμετοχής του σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και κατά το στάδιο 

της απόδοσης  των Δώρων.  

12. Τα Δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η 

αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή. 

13. H COSMOTE διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα Δώρα καθώς και τον 

αριθμό αυτών με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών νικητών. Η 

ευθύνη της COSMOTE περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των 

προγραμματισμένων Δώρων. 

H COSMOTE δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή  

συνοδό του 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 

τη χρήση της συσκευής για οποιονδήποτε λόγο. Ειδικότερα αναφορικά με το Δώρο η 

COSMOTE  δεν ευθύνεται για την καλή λειτουργία του, ούτε παρέχει κανενός είδους 

εγγύηση και για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει από τη χρήση του οι νικητές θα 

πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά στην κατασκευάστρια εταιρεία ή τον 

αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα. 

14. Η παράδοση του Δώρου  στον νικητή θα γίνεται μέσω courier, σε περιοχές εντός 

Ελλάδος, στον τόπο κατοικίας και σε συγκεκριμένη μέρα και ώρα που θα καθοριστεί 

κατά την επικοινωνία της Διαφημιστικής με τον κάθε νικητή. Τα έξοδα αποστολής 

βαρύνουν την COSMOTE. ‘Όλοι οι νικητές κατά την παράδοση των δώρων τους, θα 

πρέπει να επιδείξουν ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ, για την ταυτοπροσωπία και να 

υπογράψουν την δήλωση αποδοχής δώρου. Η COSMOTE δεν εμπλέκεται στην 

διαδικασία παράδοσης, ούτε φέρει ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις ή προβλήματα 

κατά την παράδοση των Δώρων με οποιονδήποτε τρόπο. Μετά την εκπνοή της 

Διάρκειας του Προγράμματος και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, 

κάθε υποχρέωση της COSMOTE και της Διαφημιστικής παύει να υφίσταται.  

15. Οι Συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα παρέχουν τη ρητή και ανεπιφύλακτη 

συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στη COSMOTE για την προβολή του 

Προγράμματος ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, 

κινηματογράφου καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του 

INTERNET (συμπεριλαμβανόμενου internet και social media) και ιδίως μέσω του 

επίσημου site της COSMOTE  https://goo.gl/b0WaJL) Έτσι, η COSMOTE  

επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει για 

διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και 
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ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με το 

παρόν Πρόγραμμα για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στο Πρόγραμμα 

παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων 

δικαιωμάτων (πνευματικών, εκμετάλλευσης) χωρίς καμία άλλη απαίτηση κατά της 

COSMOTE.  

16. Οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι, έχουν κατατεθεί στην συμβολαιογράφο Αθηνών, κα 

Χαρίκλεια Σπυριδοπούλου (Ασκληπιού 26-28, Αθήνα). Οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή 

τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος, 

όπως αυτό θα κατατεθεί στην παραπάνω Συμβολαιογράφο. Επίσης οι παρόντες όροι, 

κατά την Διάρκεια του Προγράμματος, θα είναι αναρτημένοι στην επίσημη σελίδα της 

COSMOTE (https://goo.gl/b0WaJL).   

17. H COSMOTE διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Αναλυτικούς 

Όρους του Προγράμματος, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Κάθε τέτοια τροποποίηση 

θα κατατίθεται στη Συμβολαιογράφο, στην οποία έχουν κατατεθεί και οι παρόντες 

Αναλυτικοί Όροι, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Αναλυτικών Όρων 

και θα ισχύει από τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στην επίσημη ιστοσελίδα 

της COSMOTE https://goo.gl/b0WaJL. H COSMOTE δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε 

ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή. 

18. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα αποτελεί σαφή εκ μέρους του κάθε Συμμετέχοντα 

δήλωση συναίνεσης κατά την έννοια του ν. 2472/1997 για τις ανάγκες διεξαγωγής και 

δημοσιότητας του Προγράμματος, καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και 

επικοινωνίας του σχετικά με το Πρόγραμμα, είτε μέσω των εταιριών COSMOTE & 

OGILVYΟΝΕ ATHENS, είτε μέσω συνεργατών τους που ενεργούν κατ’ εντολή και για 

λογαριασμό τους.  Τα προσωπικά στοιχεία των Συμμετεχόντων που παρέχονται από 

αυτούς για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα  θα τηρούνται σε ειδικό αρχείο μέχρι την 

λήξη του Προγράμματος. Μετά δε την λήξη του Προγράμματος, κατά τα οριζόμενα 

στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους και την ολοκλήρωση των σκοπών του 

Προγράμματος, τα   στοιχεία αυτά θα καταστρέφονται, σύμφωνα με την με αριθμ. 

1/2005 Οδηγία της ΑΠΔΠΧ για την ασφαλή καταστροφή προσωπικών δεδομένων μετά 

το πέρας της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση του σκοπού 

επεξεργασίας.  Οι συμμετέχοντες θα έχουν δικαίωμα ενημέρωσης, αντίρρησης και 

διόρθωσης των προσωπικών τους δεδομένων και να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς 

επιβάρυνση την τροποποίηση ή διαγραφή στοιχείων τους που χορήγησαν στα πλαίσια 

του Προγράμματος κατά τους όρους του Ν. 2472/1997, άρθρ. 11-13, επικοινωνώντας 

με την εταιρεία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. με συστημένη επιστολή 

στην διεύθυνση Λ. Κηφισίας 99 στο Μαρούσι: Για το Πρόγραμμα «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

COSMOTE – The Big Clap». 

19.Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το Πρόγραμμα και την εφαρμογή 

των παρόντων Αναλυτικών Όρων θα επιλύεται από την τριμελή Επιτροπή κρίσης της 

COSMOTE που απαρτίζεται από τους: Εκπρόσωπο της Δ/ντης Εξυπηρέτησης 

Πελατών, εκπρόσωπο των Νομικών Υπηρεσιών και εκπρόσωπο της Διεύθυνσης 

Marketing. Εάν για οποιοδήποτε λόγο η διαφορά που τυχόν ανακύψει σχετικά με το 

Πρόγραμμα δεν θα μπορεί να επιλυθεί από την προαναφερόμενη Επιτροπή, τότε θα 

επιλύεται από τα καθ' ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών. 

20. Η συμμετοχή προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του 

συνόλου των παρόντων Αναλυτικών Όρων. 

https://goo.gl/b0WaJL
https://goo.gl/b0WaJL


21. Διευκρινίζεται ότι η Apple Inc. δεν εμπλέκεται κατ’ οιονδήποτε τρόπο και δεν μπορεί 

να θεωρηθεί υπεύθυνη για τη δημιουργία της Εφαρμογής, τη διενέργεια του 

Προγράμματος και στα δώρα αυτού. 
 

 

 

Όροι Χρήσης Εφαρμογής «The Big Clap» 

 

Γενικά 

H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

Α.Ε.» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας αρ. 99) (εφεξής «COSMOTE» 

ή/και «Διοργανώτρια Εταιρεία»), σε συνεργασία με την εταιρεία «OGILVY ONE 

WORLDWIDE – ATHENS – PROMOTION, ADVERTISING AND DIRECT 

MARKETING A.E.» που δραστηριοποιείται στο διαφημιστικό κλάδο (εφεξής καλούμενη 

«OGILVY ONE») και εδρεύει στην οδό Ημαθίας, αρ. 10, Τ.Κ. 153 44, με Α.Φ.Μ. 

094188587 και ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, (από κοινού αναφερόμενες και ως «οι 

εταιρείες»), δημιούργησαν και διαχειρίζονται το λογισμικό της παρούσας ειδικής 

δωρεάν εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα με την ονομασία «The Big Clap» (εφεξής η 

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ»), στο πλαίσιο της προωθητικής ενέργειας «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

COSMOTE – The Big Clap» (εφεξής Πρόγραμμα) και της προβολής της 

επικοινωνίας. Σκοπός των παρόντων όρων (εφεξής οι «Όροι Χρήσης») είναι ο 

καθορισμός των όρων χρήσης της ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. 

 

Η χρήση της ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ προϋποθέτει και συνεπάγεται την ρητή, ανεπιφύλακτη και 

πλήρη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης, οι οποίοι βρίσκονται αναρτημένοι στην 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Αν ο επισκέπτης δεν συμφωνεί με τους Όρους Χρήσης της 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, οφείλει να μην προχωρήσει στην χρήση της. Ο επισκέπτης θα πρέπει 

να είναι ενήλικος και να έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.  

 

Η COSMOTE  δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη 

προειδοποίηση, τους παρόντες Όρους Χρήσης, αναλαμβάνει όμως την υποχρέωση να 

ενημερώνει το παρόν κείμενο για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη. Οι επισκέπτες-

χρήστες οφείλουν να ενημερώνονται για ενδεχόμενες αλλαγές των παρόντων Όρων 

Χρήσης και, εφόσον εξακολουθούν να κάνουν χρήση της ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, τεκμαίρεται ότι 

έχουν αποδεχθεί τις τροποποιήσεις.   

 

Η COSMOTE  διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την παροχή της ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ αυτής, 

είτε μεμονωμένα είτε συνολικά, ανά πάσα στιγμή και χωρίς υποχρέωση προηγούμενης 

ενημέρωσης των επισκεπτών-χρηστών.  

 

 

Λίγα Λόγια για την ΕΦΑΡΜΟΓΗ: 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ The Big Clap έχει αποκλειστικό σκοπό να εξυπηρετήσει τους 

συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα και  «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ COSMOTE – The Big Clap». 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ είναι προσβάσιμη από mobile συσκευές (iOS 9.1 + και Android 6.0+). 

Μέσω της ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, οι χρήστες θα μπορούν να σημειώνουν μέσω ενός 

«ηλεκτρονικού χειροκροτήματος» τους διαγωνιζόμενους - καλλιτέχνες του τηλεοπτικού 

show Χ-Factor των οποίων η απόδοση τους ικανοποιεί και στο τέλος του 



συγκεκριμένου επεισοδίου του show να δώσουν το μεγάλο τους χειροκρότημα σε 

παίκτη που θα παραμείνει στο παιχνίδι, για να μπουν σε μια κλήρωση που θα δώσει σε 

1 τυχερό, ένα Sony Xperia M5 ή ένα Sony Xperia XA. Πιο συγκεκριμένα: 

 

Α. Οι χρήστες μπορούν να καταφορτώσουν την ΕΦΑΡΜΟΓΗ ( application The Big 

Clap) στο κινητό τους τηλέφωνο.  

Β. Αφού καταθέσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου που θα τους ζητηθεί κατά 

την διαδικασία καταφόρτωσης, θα λάβουν έναν κωδικό επιβεβαίωσης τον οποίο 

οφείλουν να καταχωρήσουν. 

Γ. Από εκείνη τη στιγμή θεωρούνται ενεργοί χρήστες και μπορούν να πάρουν μέρος 

στο Πρόγραμμα. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η δυνατότητα λήψης ηλεκτρονικών 

ειδοποιήσεων (push notifications), η οποία ενεργοποιείται  από τις ρυθμίσεις (settings) 

της συσκευής του χρήστη. 

Δ. Οι χρήστες μπορούν να παρακολουθήσουν ζωντανά (live), από τις 20/5/2016 μέχρι 

και τις 4/7/2016, τα επεισόδια του show του X Factor που προβάλλεται από τη 

συχνότητα του ΣΚΑΪ και καλούνται κατά τη διάρκεια του επεισοδίου να αποδώσουν ένα 

«ηλεκτρονικό χειροκρότημα» με το πάτημα ενός κουμπιού στον / στους 

διαγωνιζόμενους-καλλιτέχνες που κατ’ αυτούς έχουν την καλύτερη επίδοση. 

Ε. Όταν ολοκληρωθούν οι live εμφανίσεις του επεισοδίου, στους χρήστες 

παρουσιάζεται η πλήρης λίστα των διαγωνιζομένων-καλλιτεχνών, με ειδική σήμανση σε 

αυτούς που έλαβαν το «ηλεκτρονικό χειροκρότημα» κατά τη διάρκεια του επεισοδίου 

και ο χρήστης καλείται να δώσει το μεγάλο του «χειροκρότημα» σε έναν από τους 

διαγωνιζόμενους  που πιστεύει ότι θα παραμείνει στο παιχνίδι με το τέλος του 

επεισοδίου.  

ΣΤ. Ο χρήστης θα πρέπει να δώσει το μεγάλο του χειροκρότημα πριν την ανακοίνωση 

των αποχωρήσεων. Αν το κάνει εγκαίρως η εφαρμογή επιβεβαιώνει ότι λαμβάνει μέρος 

στην αντίστοιχη κλήρωση. Εάν η τελική του επιλογή είναι εκπρόθεσμη, μπορεί να 

ξαναπροσπαθήσει στο επόμενο επεισόδιο του show. 

 

Επισημαίνεται και πάλι ότι είναι απαραίτητο οι χρήστες να δύνανται να λαμβάνουν 

ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις μέσω Push notifications στο κινητό τους. Εάν οι χρήστες 

απενεργοποιήσουν τις Push ειδοποιήσεις μέσα από το μενού Ρυθμίσεις της συσκευής 

τους, όση ώρα οι Push ειδοποιήσεις είναι απενεργοποιημένες, η ΕΦΑΡΜΟΓΗ δεν θα 

λειτουργεί και ο χρήστης δεν θα μπορεί να λάβει μέρος στο Πρόγραμμα. .  

 

 

Συνοψίζοντας, οι βασικές λειτουργίες της ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ θα είναι:  

- Μηχανισμός σημείωσης των καλύτερων performances διαγωνιζομένων του 

τηλεοπτικού show της συχνότητας του ΣΚΑΪ, X-Factor. 

- Μηχανισμός ψήφισης του παίκτη που ο χρήστης πιστεύει ότι θα παραμείνει στο 

παιχνίδι 

- Οθόνη επιβεβαίωσης συμμετοχής ή μη συμμετοχής σε κλήρωση  

- Παρουσίαση στατιστικών του show της προηγούμενης εβδομάδας  

- Οθόνη ενημέρωσης για το επόμενο live  

- Σελίδα όρων και προϋποθέσεων 

 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ παρέχεται χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων 

παρεμβάσεων από το χρήστη. Oι Εταιρείες καταβάλλουν κάθε εύλογη προσπάθεια, 

ώστε η περιήγηση στην ΕΦΑΡΜΟΓΗ να γίνεται με ασφάλεια για τον επισκέπτη της 



ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, καθώς και να περιέχονται ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και 

επίκαιρες πληροφορίες.  

 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ θα λειτουργεί μόνο όταν η εκάστοτε συσκευή έχει πρόσβαση στο 

Internet.  Η χρήση της ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ δεν επιβαρύνει τους χρήστες με κάποια χρέωση, 

παρά μόνο με οποιαδήποτε χρέωση σχετίζεται με την λήψη/αποστολή δεδομένων στο 

πλαίσιο χρήσης της ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (πχ., redirect από το κινητό τους στο App Store / 

Google play store προκειμένου να κατεβάσουν την δωρεάν εφαρμογή The Big Clap, 

χωρίς τη χρήση wi-fi αλλά με χρήση ογκοδεδομένων 3G/4G). Για την κατανάλωση 

δεδομένων, ο χρήστης χρεώνεται σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο για 

τη χρήση δεδομένων των οικείων παρόχων.(χρέωση χρήσης δεδομένων).   

 

Επιτρεπόμενη Χρήση 

Χρησιμοποιώντας την ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ο χρήστης αποδέχεται τους Όρους Χρήσης και 

αναλαμβάνει να αποζημιώνει την Εταιρεία έναντι  αξιώσεων τρίτων, που θα προέλθουν 

από παραβίαση των Όρων Χρήσης. Ο χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί την 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ, σύννομα, με υπευθυνότητα και ασκώντας την εύλογη κρίση του μέσου 

συνετού ανθρώπου. Η χρήση της ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ επιτρέπεται μόνο για νόμιμους 

σκοπούς  και σε καμία περίπτωση για την πρόκληση βλάβης σε άλλα πρόσωπα. Η 

χρήση της ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Ο χρήστης, 

μπορεί να χρησιμοποιήσει την ΕΦΑΡΜΟΓΗ, μόνο στην προσωπική του συσκευή και 

δεν έχει δικαίωμα περαιτέρω αναδιανομής, υποαδειοδότησης, ενοικίασης, 

μεταπώλησης, δανεισμού ή εκμίσθωσής της και γενικά άλλης χρήσης πλην της 

οριζόμενης στους παρόντες όρους. Συγκεκριμένα, απαγορεύονται: 

 

 Η χρήση αυτής της ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ κατά παράβαση της ελληνικής και 

ευρωπαϊκής νομοθεσίας,  συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, αλλά όχι 

περιοριστικά, της νομοθεσίας περί αθέμιτου ανταγωνισμού γενικά και 

παραπλανητικής διαφήμισης ειδικότερα, περί προστασίας καταναλωτών, περί 

άμεσης διαφήμισης γενικότερα και αποστολής ανεπιθύμητων μηνυμάτων 

(spamming) ειδικότερα, καθώς και της νομοθεσίας περί προστασίας 

προσωπικών δεδομένων.  

 Η χρήση της ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ με τρόπο που να προσβάλει δικαιώματα 

πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, 

σήματα προϊόντων ή υπηρεσιών, εμπορικές επωνυμίες, εμπορικά απόρρητα ή 

άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ή την προσωπικότητα τρίτων, και το 

δικαίωμα επί της προσωπικότητας. 

 Η ανάρτηση παράνομων, απειλητικών, δυσφημιστικών, προσβλητικών, 

άσεμνων, προκλητικών, πορνογραφικών ή εμπαθών κατά οιουδήποτε 

μηνυμάτων κειμένου ή/και εικόνας, ή οποιουδήποτε άλλου υλικού που μπορεί 

να αποτελέσει ή να ενθαρρύνει συμπεριφορές που συνιστούν ποινικό αδίκημα, 

ή μπορούν να προκαλέσουν την έγερση άλλων αξιώσεων ή να παραβιάζουν το 

νόμο με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. 

 

Ο χρήστης διατηρεί  όσα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας έχει  στο περιεχόμενο 

που αναρτά μέσω της ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ και δηλώνει και εγγυάται ότι είναι απαλλαγμένο/α 

από κάθε είδους ελάττωμα ή δικαίωμα τρίτου ιδίως δικαιωμάτων πνευματικής 

ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων τρίτου, ενώ με την ανάρτηση αυτή, δίνει στην 



COSMOTE και στους εν γένει βοηθούς εκπλήρωσης αυτής, την ρητή  και 

ανεπιφύλακτη άδεια για κάθε χρήση, φιλοξενία, αποθήκευση, δημοσίευση με κάθε 

μέσο, και δημιουργία κάθε είδους παράγωγων εργασιών,  προκειμένου να εκτελεστεί ο 

σκοπός της ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ και του Προγράμματος, άνευ οιουδήποτε ανταλλάγματος και 

άνευ χρονικού ή  τοπικού περιορισμού.  Περαιτέρω , ο χρήστης αποδέχεται ρητά και 

ανεπιφύλακτα ότι δεν διατηρεί αξίωση για την καταβολής αμοιβής ή άλλης αξίωσης που 

να απορρέει από τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία της πνευματικής 

ιδιοκτησίας.   

 

Εμπορικά Σήματα/Πνευματική Ιδιοκτησία/Διανοητική Ιδιοκτησία 

Τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα, το εν γένει περιεχόμενο, οι χαρακτήρες και τα σήματα 

υπηρεσιών (συλλογικά "Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας") που εμφανίζονται σε αυτή 

την ΕΦΑΡΜΟΓΗ ανήκουν στην COSMOTE  ή χρησιμοποιούνται από αυτή κατόπιν 

έγγραφης άδειας. Απαγορεύεται η μη εγκεκριμένη πώληση, αναπαραγωγή, επανέκδοση, 

ανάρτηση (uploading), λήψη δεδομένων (downloading), διανομή, ανάρτηση, παρουσίαση, 

μεταβίβαση, δημιουργία παραγώγων έργων αυτής της ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ή των Δικαιωμάτων 

Διανοητικής Ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων της αντίστροφης μηχανικής (reverse 

engineering) ή της απόπειρας αποκάλυψης του πηγαίου κώδικα της Εφαρμογής. Ο 

χρήστης επιτρέπεται να χρησιμοποιεί την ΕΦΑΡΜΟΓΗ αποκλειστικά και μόνο για τη 

συγκεκριμένη, καθορισμένη, προσωπική του χρήση, όπως ορίζεται στους παρόντες όρους.  

Προστασία προσωπικών δεδομένων 

Κατά την διαδικασία χρήσης της ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, με σκοπό την συμμετοχή στο 
Πρόγραμμα, ο χρήστης πρέπει να δηλώσει τα στοιχεία του , για να διασφαλισθεί η 
διαδικασία ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας. Τα προσωπικά αυτά δεδομένα, θα 
χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς αυτούς, τηρουμένων των διατάξεων περί 
προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ν.2472/1997) και περί προστασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (ν. 3471/2006), 
όπως ισχύουν και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά από τις Εταιρείες για τις ανάγκες 
του Προγράμματος, καθώς και τους εν γένει προστηθέντες αυτών και διαγράφονται με 
την ολοκλήρωση του άνω σκοπού. Ο χρήστης, έχει τα δικαιώματα ενημέρωσης και 
αντίρρησης που προβλέπονται από τα άρθρα 11- 13 του ν. 2472/1997, τα οποία 
μπορεί να ασκήσει  
 κατόπιν γραπτού αιτήματός του στη διεύθυνση Αριστοτέλους 19-21, Μεταμόρφωση, 

Τ.Κ. 144 52 Αθήνα. 

 

Εγγύηση και Ευθύνη 

Η παρούσα ΕΦΑΡΜΟΓΗ και το περιεχόμενό της διατίθενται «ως έχουν» χωρίς 

οποιασδήποτε μορφής εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά 

και όχι περιοριστικά οιασδήποτε εγγύησης περί κυριότητας, εμπορευσιμότητας ή 

καταλληλότητας για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό. Με την χρήση της 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ο χρήστης αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα  ότι αυτή γίνεται 

αποκλειστικά με δική του ευθύνη,  ότι αναλαμβάνει  την πλήρη ευθύνη για ε τη 

συντήρηση ή επισκευή οποιουδήποτε εξοπλισμού χρησιμοποιεί σε σχέση με την 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ και ότι η COSMOTE  δεν  έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά 

σχετίζεται με τη χρήση αυτής της ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. . 

 

Στο επιτρεπόμενο από τον νόμο όριο, η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την 

χρήση της ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Η Εταιρεία δεν παρέχει 

κανένα είδος εγγύησης σχετικά με την πρόσβαση, τη λειτουργία και τις δυνατές 

επιλογές της ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ούτε για το ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα είναι 

συνεχόμενες και χωρίς λάθη, ότι τυχόν ελαττώματα θα διορθώνονται, ότι η ΕΦΑΡΜΟΓΗ 



και οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα πληρούν προκαθορισμένες προδιαγραφές ή κριτήρια 

απόδοσης ή ποιότητας ή ότι η ΕΦΑΡΜΟΓΗ δεν φέρει ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία. 

 

Σύνδεσμοι (Links) σε άλλες Εφαρμογές, Δικτυακούς τόπους ή Servers 

Για σκοπούς ευκολίας και διασκέδαση, η ΕΦΑΡΜΟΓΗ μας μπορεί να παρέχει 

συνδέσμους (links) σε άλλους δικτυακούς τόπους ή εφαρμογές, οι οποίοι έχουν τον 

πλήρη έλεγχο για το περιεχόμενο που αναρτούν σε αυτές και συνεπώς την πλήρη 

(αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια των ιστοσελίδων τους, το σύννομο και την 

εγκυρότητα του περιεχομένου και των υπηρεσιών τους, και τους οποίους σε κάθε 

περίπτωση δεν διαχειρίζεται η COSMOTE  ή κάποια από τις συνδεδεμένες με αυτήν 

εταιρίες. Το περιεχόμενο τρίτων, που τυχόν εμφανίζεται στις οθόνες της ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, 

αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των τρίτων, οι οποίοι φέρουν την 

ευθύνη για την αποκατάσταση κάθε αξίωσης από τυχόν παραβίαση δικαιωμάτων 

άλλων προσώπων, όπως ενδεικτικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής 

ιδιοκτησίας κ.ο.κ., αποκλειόμενης ρητά κάθε ευθύνης των Εταιρειών για το περιεχόμενο 

ή την ασφάλεια των ιστοσελίδων αυτών. Οι σύνδεσμοί αυτοί δεν σημαίνουν ότι η 

COSMOTE  ή οιαδήποτε συνδεδεμένη με αυτήν εταιρία ασπάζονται, εγκρίνουν, ή 

χορηγούν τους συνδεδεμένους δικτυακούς τόπους, τις εφαρμογές ή τις πληροφορίες, 

τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που εμπεριέχονται σε αυτούς, ούτε η COSMOTE φέρει 

οιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί σε εσάς από τη χρήση τέτοιων 

πληροφοριών, προϊόντων ή υπηρεσιών. Οι χρήστες αναγνωρίζουν ότι οι Εταιρείες δεν 

υποχρεούνται, ούτε δύνανται να ελέγξουν την ασφάλεια και το περιεχόμενο των 

ιστοσελίδων και των υπηρεσιών τρίτων, για τις οποίες παρέχεται σύνδεσμος στην 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Οι χρήστες υποχρεούνται να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους 

των ιστοσελίδων αυτών για τυχόν ερωτήσεις ή άλλα θέματα που σχετίζονται με την 

επίσκεψη ή/και τη χρήση αυτών, ως και να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης 

αυτών. Οι Εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν οποτεδήποτε, κατά την κρίση 

τους από την ΕΦΑΡΜΟΓΗ συνδέσμους σε ιστοσελίδες τρίτων. 

 

Σε περίπτωση που η ΕΦΑΡΜΟΓΗ είναι διαθέσιμη ή προσβάσιμη μέσω άλλων 

πλατφορμών ή παρόχων, τους οποίους δεν διαχειρίζεται ή/και δεν ελέγχει η 

COSMOTE , συμφωνείτε ότι ενδεχομένως να πρέπει να αποδεχτείτε τους Όρους 

Χρήσης των παρόχων αυτών και να συμμορφωθείτε με αυτούς. 

 

Η χρήση της ΕΦΑΡΜΟΓΗ προϋποθέτει πρόσβαση των χρηστών στο Διαδίκτυο με δικά 

τους τεχνικά μέσα. Η COSMOTE  δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με 

την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή 

διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Περαιτέρω, η COSMOTE  δεν ευθύνεται για 

οιαδήποτε επιβάρυνση των χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι χρήστες ρητά 

αναγνωρίζουν ότι έχουν αποδεχθεί τους Όρους Χρήσης και συνακόλουθα παραιτούνται 

από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Εταιρείας. Περαιτέρω, η COSMOTE  δεν 

ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη 

διακοπή της ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. 

 

Αναρτήσεις 

Η COSMOTE  δεν υποχρεούται να παρακολουθεί και να ελέγχει τα μηνύματα των 

χρηστών, και δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο των μηνυμάτων που 

ανταλλάσσονται ή για οιοδήποτε σφάλμα, δυσφήμιση, συκοφαντία, παράλειψη, 

ψευδολογία, παραπληροφόρηση, πορνογραφία, αισχρολογία, έκφραση εμπάθειας, 



κίνδυνο, εν γένει παρανομία ή ανακρίβεια που πιθανώς εμπεριέχεται σε κάθε τέτοια 

πληροφορία που ανταλλάσσεται από και προς οποιονδήποτε χρήστη μέσω της 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Η COSMOTE  ουδεμία ευθύνη φέρει και για τυχόν παράνομες πράξεις 

των χρηστών της ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Η COSMOTE  θα σεβαστεί κάθε νόμιμη διαδικασία 

από κάθε αρμόδια διοικητική ή δικαστική Αρχή για την αποκάλυψη της ταυτότητας και 

κάθε στοιχείου ή και πληροφορίας που αφορά τους χρήστες της ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.   

 

Εφαρμοσμένο δίκαιο – δωσιδικία 

Οι παρόντες Όροι Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό 

Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια 

ορίζονται τα καθ' ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.  

 

Επικοινωνία 

Για κάθε διευκρίνιση σχετική με την ΕΦΑΡΜΟΓΗ, οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν 

μέσω της σελίδας της COSMOTE  στο Facebook (https://www.facebook.com/cosmote). 


