
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ COSMOTE Bonus 4U 
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο 

Μαρούσι Λεωφ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449 (2008) και αριθμό μητρώου Προμηθευτών 
του αρ. 4 του Ν. 2251/1994, 318/06,,  παρέχει στους συνδρομητές του COSMOTE Mobile Internet με κάρτα το προωθητικό 

πρόγραμμα  με τίτλο «COSMOTE Bonus 4U» (καλούμενο εφεξής, για χάρη συντομίας, «Πρόγραμμα»). 

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο 
Πρόγραμμα. 

1) Η COSMOTE ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας επιθυμεί όπως προβεί στην προβολή των προϊόντων και 
υπηρεσιών της μέσω προωθητικών ενεργειών. Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνει το πρόγραμμα επιβράβευσης «COSMOTE Bonus 
4U». 

2) Οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι, θα ισχύουν από τη δημοσίευση τους στο http://ciotgprepaid.cosmote.gr &  
http://www.cosmote.gr.  Η λήξη του Προγράμματος θα ανακοινωθεί στο δικτυακό τόπο http://ciotgprepaid.cosmote.gr &  
www.cosmote.gr δέκα πέντε (15) ημέρες πριν την επέλευσή της.  
 
3) ∆ικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχει κάθε συνδρομητής  «COSMOTE Mobile Internet με κάρτα» της COSMOTE,  
(«εφεξής ο Συμμετέχων») ο οποίος έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα. Η 
σύνδεση με την οποία συμμετέχει κάθε συνδρομητής θα πρέπει να είναι COSMOTE Mobile Internet με κάρτα κατά την αγορά 
πάσου πρόσβασης στο Internet μέχρι και τη λήψη του τυχόν κερδισμένου δώρου επιβράβευσης («εφεξής ∆ώρο»), άλλως το 
∆ώρο δεν θα παρέχεται.   
 
4) Για να θεωρηθεί κάποιος ως συμμετέχων στο Πρόγραμμα θα πρέπει κατά τη διάρκεια του Προγράμματος  να εγγραφεί στο 
Πρόγραμμα συμπληρώνοντας στα αντίστοιχα πεδία της ιστοσελίδας http://ciotgprepaid.cosmote.gr τη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (e-mail) ή να δηλώσει αυτή και τα στοιχεία του σε ένα από τα καταστήματα  του δικτύου πωλήσεων της COSMOTE. 
Ο Συνδρομητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που δηλώνει, για την οποία 
δηλώνει ότι είναι η προσωπική του, αληθινή και υπό τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχό του, της COSMOTE μη ευθυνόμενης για 
οποιαδήποτε ζημία του Συνδρομητή από τυχόν πρόσβαση τρίτων στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο. Στην περίπτωση που η 
ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), την οποία δήλωσε αρχικά ο Συνδρομητής , διακοπεί για οποιοδήποτε λόγο ή επιθυμεί να την 
αλλάξει, τότε ο Συνδρομητής οφείλει να ενημερώσει την COSMOTE , υποβάλλοντας τη νέα ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)  
Με ένα από τους κάτοθι τρόπους: 1.συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία της ιστοσελίδας http://ciotgprepaid.cosmote.gr  2. σε 
ένα από τα καταστήματα του δικτύου πωλήσεων της COSMOTE ή 3. καλώντας στο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών στο 13888.  
Η COSMOTE διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από το Συνδρομητή περαιτέρω δικαιολογητικά για να επιβεβαιώσει ότι αυτός είναι ο 
νόμιμος κάτοχος της δηλωθείσας από αυτόν διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή έχει την άδεια για τη χρήση της από το 
νόμιμο κάτοχο αυτού. Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής αρνηθεί να αποστείλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή η COSMOTE 
διαπιστώσει ότι ο Συνδρομητής δεν είναι ο νόμιμος κάτοχος της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η COSMOTE διατηρεί το 
δικαίωμα να τον διαγράψει από το Πρόγραμμα.  

5) Η COSMOTE θεωρεί ότι κάθε Συμμετέχων έχει εξασφαλίσει τη ρητή συναίνεση ή εξουσιοδότηση του Συνδρομητή ή/και κατόχου 
της κάρτας SIM που αντιστοιχεί στον αριθμό σύνδεσης με τον οποίο έλαβε μέρος στο Πρόγραμμα, ευθυνόμενος έναντι της 
COSMOTE ή/και του κατόχου της κάρτας sim σε αντίθετη περίπτωση.  

6) Εάν ο Συμμετέχων επιθυμεί να διαγραφεί από το Πρόγραμμα μπορεί να το κάνει στέλνοντας αίτημα μέσω της ιστοσελίδας  
http://ciotgprepaid.cosmote.gr, σε ένα από τα καταστήματα του δικτύου πωλήσεων της COSMOTE ή καλώντας στο κέντρο 
εξυπηρέτησης πελατών στο 13888.  Σε περίπτωση που ο Συμμετέχων αιτηθεί τη διαγραφή του από το Πρόγραμμα ή μεταφερθεί 
από το COSMOTE Mobile Internet με κάρτα σε άλλο οικονομικό πρόγραμμα ή απενεργοποιηθεί ή καταργηθεί η σύνδεση 
COSMOTE Mobile Internet με κάρτα , δεν μπορεί να συμμετέχει στο Πρόγραμμα ή/και να λάβει το ∆ώρο του. Σε περίπτωση 
μεταβίβασης της σύνδεσης COSMOTE Mobile Internet με κάρτα   ο μεταβιβάζων-εκχωρητής  δεν μπορεί να  συμμετέχει στο 
Πρόγραμμα ή/και να λάβει το ∆ώρο του. 

7) ∆ΩΡΑ:  
Για να παρασχεθούν τα ∆ώρα του Προγράμματος θα πρέπει πρώτα ο Συμμετέχων να αγοράσει ένα πάσο χρόνου πρόσβασης 
στο internet μετά την εγγραφή του στο Πρόγραμμα.  
Μετά την αγορά του πρώτου πάσου χρόνου πρόσβασης στο internet ,με κάθε πάσο πρόσβασης στο Internet που αγοράζει ο 
Συμμετέχων δικαιούται τα ακόλουθα ∆ώρα:  

Α) Μετά την αγορά πάσου χρόνου πρόσβασης στο Internet 5  ημερών εάν ο Συμμετέχων αγοράσει οποιοδήποτε πάσο χρόνου 
πρόσβασης στο Internet εντός οχτώ (8) ημερών θα λαμβάνει επιπλέον όγκο πρόσβασης 100ΜΒ και η διάρκεια του νέου πάσου 
χρόνου πρόσβασης στο internet θα παρατείνεται κατά μία (1) ημέρα. 

Β) Μετά την αγορά πάσου χρόνου πρόσβασης στο Internet 15 ημερών εάν ο Συμμετέχων αγοράσει οποιοδήποτε πάσο χρόνου 
πρόσβασης στο Internet εντός δεκαεπτά (17) ημερών θα λαμβάνει επιπλέον όγκο πρόσβασης 500ΜΒ και η διάρκεια του νέου 
πάσου χρόνου πρόσβασης στο internet θα παρατείνεται κατά δύο (2) ημέρες .  

Γ) Μετά την αγορά πάσου χρόνου πρόσβασης στο Internet 30 ημερών εάν ο Συμμετέχων αγοράσει οποιοδήποτε πάσο χρόνου 
πρόσβασης στο Internet εντός τριάντα τριών (33) ημερών θα λαμβάνει επιπλέον όγκο πρόσβασης 1GB και η διάρκεια του νέου 
πάσου χρόνου πρόσβασης στο internet θα παρατείνεται κατά τέσσερις (4) ημέρες.  

Στη συνέχεια ο Συμμετέχων με κάθε αγορά επόμενου πάσου χρόνου πρόσβασης στο Internet θα λαμβάνει το ∆ώρο που 
αντιστοιχεί στο προηγούμενο πάσο χρόνου πρόσβασης στο internet που έχει αγοράσει.  



Η COSMOTE θα στείλει ένα e-mail στη δηλωθείσα από το Συμμετέχοντα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο Συμμετέχων 
εάν επιθυμεί μπορεί να επιβεβαιώσει την εγκυρότητα του e-mail ΜΟΝΟ μέσω της πρόσβασής του από το COSMOTE Mobile 
Internet με κάρτα. Εφόσον ο Συμμετέχων επιβεβαιώσει την εγκυρότητα του e-mail που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του στο 
Πρόγραμμα θα λάβει άμεσα έξτρα δώρο 100ΜΒ και η διάρκεια του νέου πάσου χρόνου πρόσβασης στο internet θα παρατείνεται 
κατά μία (1) ημέρα. Ο Συμμετέχων για να επιβεβαιώσει το e-mail μέσω της πρόσβασής του στο COSMOTE Mobile Internet με 
Κάρτα θα καταναλώσει όγκο δεδομένων από το πάσο χρόνου πρόσβασης στο internet που ήδη έχει αγοράσει αλλά θα κερδίσει 
άμεσα στο υφιστάμενο πάσο χρόνου πρόσβασης τα 100ΜΒ.  

8) Για την παροχή κάθε ∆ώρου ο Συμμετέχων θα λαμβάνει  ενημερωτικό μήνυμα στην ιστοσελίδα http://ciotgprepaid.cosmote.gr 
το οποίο θα τον ενημερώνει ότι έχει ενεργοποιηθεί το ∆ώρο του.  

9) Οποιοσδήποτε από τους Συμμετέχοντες, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της παράδοσης των δώρων, μπορεί να 
ακυρωθεί:  (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) εάν ο Συμμετέχων είναι ανίκανος για δικαιοπραξία 

10) Η COSMOTE σε περίπτωση που στο πρόσωπο κάποιου από τους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα, 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 παροχής  των δώρων.  

11) Τα  ∆ώρα είναι προσωπικά και δεν μεταβιβάζονται, δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με 
άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.  

12) Η COSMOTE διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα ∆ώρα καθώς και τον αριθμό αυτών μετά από  αντίστοιχη ενημέρωση 
της ιστοσελίδας.  

13) Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος και μέχρι την παράδοσή τους, η COSMOTE δικαιούται να χρησιμοποιεί τα ∆ώρα για 
σκοπούς διαφήμισης. Οι τελικοί αποδέκτες των ∆ώρων δεν δικαιούνται να εγείρουν καμία αξίωση κατά της COSMOTE λόγω της 
χρήσης των ∆ώρων για διαφημιστικούς σκοπούς.  

14) Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα αποτελεί σαφή και εκ μέρους του 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.  Κατά το στάδιο συμμετοχής στο Πρόγραμμα τα μόνα στοιχεία που απαιτούνται είναι ο αριθμός 
σύνδεσης του κινητού COSMOTE των Συμμετεχόντων. Μετά τη λήξη του Προγράμματος τα στοιχεία των Συμμετεχόντων 
διαγράφονται, εκτός από αυτά που απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία ή για την παροχή των υπηρεσιών της COSMOTE.  

15) 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 ∆/ντης Εξυπηρέτησης 
Πελατών, εκπρόσωπο των Νομικών Υπηρεσιών και εκπρόσωπο της ∆ιεύθυνσης Marketing. Η κρίση της Επιτροπής στις 
περιπτώσεις αυτές είναι δεσμευτική για τους Συμμετέχοντες. 

16) Η COSMOTE καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του ∆ικτύου της, σε καμία όμως περίπτωση δεν 
εγγυάται ότι οι λειτουργίες των διαδικτυακών τόπων ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, 
απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία, είτε πρόκειται για τους ∆ικτυακούς της τόπους, είτε για κάποιο άλλο site ή server 
μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενο της. Συνεπώς η COSMOTE δεν φέρει ευθύνη για αποζημίωση ή και επανόρθωση 
οποιασδήποτε ζημίας που μπορεί να προκύψει από την χρήση αυτών. Συνεπώς κάθε χρήστης πρέπει να φροντίζει για την δική 
του προστασία (χρήση antivirus, virus scanner ή άλλων συστημάτων προστασίας) πριν τη συμμετοχή του στην ιστοσελίδα 
http://ciotgprepaid.cosmote.gr  ή την αποθήκευση πληροφοριών, λογισμικού ή περιεχομένου αυτού στον Η/Υ του. 

17) Κάθε συμμετέχων οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και 
∆ιεθνούς ∆ικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και 
καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας http://ciotgprepaid.cosmote.gr Οιαδήποτε ζημία 
προκληθεί στην http://ciotgprepaid.cosmote.gr ή στο ∆ίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών 
υπηρεσιών από τον συμμετέχοντα ή επισκέπτη της ιστοσελίδας ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης. Για το λόγο 
αυτό η COSMOTE δικαιούται οποτεδήποτε να διακόπτει την πρόσβαση σε συμμετέχοντες ή επισκέπτες της ιστοσελίδας εφόσον 
διαπιστώσει τέτοιου είδους ενέργειες. 

18) Tο σύνολο του Περιεχομένου της ιστοσελίδας http://ciotgprepaid.cosmote.gr (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: κείμενα, γραφικά, 
φωτογραφίες, ψηφιακά φωνογραφήματα, προγράμματα, πηγαίος κώδικας, ειδήσεις, άρθρα, πληροφορίες, δεδομένα, 
σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ονόματα, λογότυπα, ονομασίες προϊόντων, ονόματα 
εταιρειών κλπ.), αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκει αποκλειστικά στη COSMOTE ή στους Προμηθευτές του 
Περιεχομένου της και διέπεται από τις εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, διατίθεται δε στους 
συμμετέχοντες ή τους επισκέπτες αυτής αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση. Απαγορεύεται ρητά 
οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, μεταποίηση, αναδημοσίευση, μετάδοση, διανομή, πώληση, 
έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, ανακοίνωση, διάδοση ή 
οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, τμηματικά ή 
περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της COSMOTE. Η COSMOTE επιφυλάσσεται έναντι πάντων για 
κάθε νόμιμο ή/ και συμβατικό δικαίωμά της, πέραν των ρητώς αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο.  

19) Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων 
Αναλυτικών Όρων. 


