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ΠΡΑΞΗ Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
(ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)
------------********---------------Στην Αθήνα σήμερα στις δέκα έξι (16) του μηνός Μαϊου
του
έτους δύο χιλιάδες δέκα επτά (2017) ημέρα Τρίτη, στα γραφεία
της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «PROXIMITY ZZ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ»,
που βρίσκoνται στην οδό Αμβροσίου Φραντζή
αριθ.16, Νέος Κόσμος, όπου προς υπογραφή της παρούσης πράξεως
κλήθηκα και ήλθα, σε εμένα τo Συμβολαιογράφο Αθηνών και κάτοικο
Νέας Ερυθραίας, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟ, με έδρα την
Αθήνα, (Νικηταρά αριθ.2-4), με Α.Φ.Μ 102915677 της Δ.Ο.Υ Α.
Αθηνών, παρουσιάστηκε η μη εξαιρούμενη από το
Νόμο:
Αλεξάνδρα-Μαρία Δουσλατζή του Κωνσταντίνου και της Άννας,
ιδιωτική υπάλληλος, γεννημένη στην Αθήνα, στις 31-7-1979, κάτοικος
Πειραιά Αττικής (οδός Παν. Μυρτιδιωτίσσης αριθμός 17), κάτοχος Δ.Τ.
του Τ.Α. Πειραιά, με αριθμό ΑΕ.501939/20-4-2007 και Α.Φ.Μ.
121292057, η οποία ζήτησε την σύνταξη της παρούσης πράξεως,
ενεργούσα για λογαριασμό της ως άνω Ανωνύμου Εταιρείας και
δήλωσε ότι θέλει να καταθέσει και κατέθεσε σε μένα έγγραφο
που αφορά
τους όρους
συμμετοχής, τη
διαδικασία του
διαγωνισμού καθώς και τη διαδικασία της κλήρωσης, που διοργάνωσε
η
ανώνυμη
εταιρεία
με
την
επωνυμία
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
«OTE» ένα
προωθητικό πρόγραμμα με τίτλο «COSMOTE TV Τα παιδιά ταξιδεύουν
στην ιστορία».
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
«COSMOTE TV _ TA ΠΑΙΔΙΑ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ »»
Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(εφεξής ο «OTE» ή «Διοργανωτής), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής,
Λεωφόρος Κηφισίας 99, με τη συνεργασία της ανώνυμης εταιρείας 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 Αττικής, Ημαθίας 10, καθώς και της ανώνυμης εταιρείας
με την επωνυμία, «ZZDOT ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην Αθήνα στην
οδό Αμβροσίου Φραντζή 16, TK 11745, εφεξής από κοινού οι «οι
Διαφημιστικές» οι οποίες έχουν αναλάβει για λογαριασμό του
Διοργανωτή το προωθητικό πρόγραμμα με τίτλο «COSMOTE TV Τα
παιδιά ταξιδεύουν στην ιστορία» (εφεξής το «Πρόγραμμα»).
Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί
Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα, της
κλήρωσης και ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Προγράμματος.
ΌΡΟΙ
1. Η διάρκεια του Προγράμματος καθορίζεται από την 08:00:00 της
17ης Μαΐου 2017 έως και την 23:59:59 της 5ης Ιουνίου 2017 (εφεξής
«Διάρκεια»).
2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχει κάθε συνδρομητής ή
χρήστης της αντίστοιχης συνδρομής COSMOTE TV, εφόσον συναινέσει
προς τούτο ο συνδρομητής και ο χρήστης έχει συμπληρώσει το 18ο
έτος της ηλικίας του.
Διευκρινίζεται ότι το Πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως
12 ετών και κάθε συμμετέχων θα πρέπει είτε να ασκεί την γονική
μέριμνα, είτε να είναι ο νόμιμος κηδεμόνας του παιδιού που θα
δηλώσει για συμμετοχή στο Πρόγραμμα, είτε να έχει την ρητή
συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα του ανήλικου τέκνου
προσκομίζοντας και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86.
Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή του Συνδρομητή COSMOTE TV θα
πρέπει να προσκομίσει, εφόσον αναδειχθεί νικητής, υπογεγραμμένη
Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής Δώρου, με θεωρημένο το γνήσιο της
υπογραφής του, στην οποία θα δηλώνει ότι συναινεί στο να
συμμετάσχει το ανήλικο τέκνο του στο «Δώρο» του Προγράμματος
ή/και να υποδείξει τον Συνοδό που θα λάβει το Δώρο και να
προσκομίσει Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 των προσώπων που
ασκούν την γονική μέριμνα του ανηλίκου που θα συμμετάσχει, όπως
αυτό περιγράφεται κατωτέρω στον όρο 9. Το ακριβές περιεχόμενο της
Υπεύθυνης δήλωσης Αποδοχής Δώρου - και σε περίπτωση που ο
νικητής υποδείξει άλλο Συνοδό, της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν.
1599/86- θα σταλεί στο νικητή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(email) στη διεύθυνση που θα δηλώσει. Η ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση
Αποδοχής Δώρου, συμπληρωμένη και με θεώρηση του γνησίου
υπογραφής και σε περίπτωση που ο Νικητής δεν είναι ο γονέας ή
κηδεμόνας ή Συνοδός, μαζί με την Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86
με θεώρηση αντίστοιχα του γνησίου της υπογραφής, θα πρέπει να
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σταλεί με fax στο 210-8253672 ή mail στο moderator@zzdot.gr στα
γραφεία της «ZZ DOT. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ» εντός δύο
(2) ημερών από την ημερομηνία επικοινωνίας και αναγγελίας του
Δώρου.
Οι εργαζόμενοι των εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ, της εταιρείας
«OGILVYΟΝΕ WORLDWIDE ATHENS S.A», της εταιρείας «ZZDOT
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
οι σύζυγοι, καθώς και οι συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και δευτέρου
βαθμού καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής
ικανότητας δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα.
3.
Σε περίπτωση που δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις
συμμετοχής που αναφέρονται παραπάνω η COSMΟΤΕ δύναται να
ακυρώσει οποιαδήποτε συμμετοχή σε οποιοδήποτε στάδιο του
Προγράμματος, ακόμα και κατά την απονομή του Δώρου.
4. Για να θεωρηθεί κάποιος ως συμμετέχων στο Πρόγραμμα (εφεξής
«Συμμετέχων») θα πρέπει, κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, να
αποστείλει γραπτό μήνυμα SMS (εφεξής "SMS") στον πενταψήφιο
αριθμό 19129, γράφοντας “Αθήνα” για συμμετοχή στα μουσεία της
Αθήνας, ή
“Θεσσαλονίκη” για συμμετοχή στα μουσεία της
Θεσσαλονίκης, Το λεκτικό θα συμπεριλαμβάνει μικρά ή/και κεφαλαία
γράμματα, ελληνικούς ή/ και αγγλικούς χαρακτήρες, είτε χωρίς κενά,
είτε με κενά.
Η χρέωση είναι € 0,11 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (μη αυξημένη
χρέωση). Με την αποστολή του SMS, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου
(εφεξής “MSISDN”), μέσω του οποίου αποστάλθηκε το κάθε SMS, θα
καταχωρείται σε αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό σύστημα (εφεξής
«Σύστημα») με μια (1) συμμετοχή. Κάθε Συμμετέχων θα μπορεί να
αποστείλει, ένα (1) μόνο SMS με το οποίο θα μπαίνει στην Κλήρωση.
Μετά την αποστολή του SMS στον ως άνω πενταψήφιο αριθμό, ο
Συνδρομητής θα λαμβάνει απαντητικό SMS, το οποίο θα επιβεβαιώνει
τη συμμετοχή του και θα τον ενημερώνει για τον τρόπο με τον οποίο
θα ενημερωθεί σε περίπτωση ανάδειξής του ως νικητή από την
κλήρωση. Διευκρινίζεται ότι κάθε συμμετέχων μπορεί να συμμετέχει
με μία (1) μόνο συμμετοχή.
5. Ο αριθμός MSISDN κάθε Συμμετέχοντα μπαίνει στην ηλεκτρονική
Κλήρωση που αναφέρεται κατωτέρω (εφεξής «Κλήρωση»). Νικητές θα
ανακηρύσσονται, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο όρο 2
ανωτέρω, οι χρήστες της κάρτας SIM, που αντιστοιχεί στον αριθμό
MSISDN με τον οποίο οι Συμμετέχοντες έλαβαν μέρος στο Πρόγραμμα.
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που νικητής αναδειχθεί χρήστης
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MSISDN εταιρικής σύνδεσης, το Δώρο θα αποδίδεται σε αυτόν, με την
προϋπόθεση ότι θα είναι δηλωμένος ως χρήστης της MSISDN από το
νομικό πρόσωπο – κάτοχο της σύνδεσης και ότι θα προσκομίσει
βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, με την
οποία θα βεβαιώνεται ότι ο συγκεκριμένος νικητής είναι χρήστης του
συγκεκριμένου τηλεφωνικού αριθμού και συνδρομητής COSMOTE TV,
σε διαφορετική περίπτωση η συμμετοχή του θα ακυρώνεται.
6. Την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017, στις 11:00 πμ στα γραφεία της «ZZDOT
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
παρουσία του συμβολαιογράφου Αθηνών, κ. Παναγιώτη Κορομάντζου
ή νόμιμου αναπληρωτή του, θα διεξαχθεί η ηλεκτρονική Κλήρωση για
την ανάδειξη των «Νικητών» του Προγράμματος. Η COSMOTE TV
διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα αυτής, με
ανακοίνωσή του στην ιστοσελίδα www.cosmotetv.gr ή στην σελίδα
που διατηρεί στο Facebook https: //www.facebook. com/
cosmotetv.gr/. 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 το ίδιο φυσικό
πρόσωπο δεν μπορεί να αναδειχθεί Νικητής περισσότερες από μία (1)
φορές.
7. Κατά την Κλήρωση θα ανακηρυχθούν ογδόντα τέσσερεις (84)
νικητές και εκατόν εξήντα (160) επιλαχόντες για την Αθήνα,
εικοσιτέσσερις (24) νικητές και πενήντα (50) επιλαχόντες για τη
Θεσσαλονίκη, οι οποίοι θα επιλεχτούν τυχαία από το ηλεκτρονικό
μέσο.
Διευκρινίζεται ότι κάθε Νικητής μπορεί να δηλώσει ενα (1) άτομο (ως
Συνοδός), το οποίο θα λάβει το Δώρο και μέχρι και δύο επιπλέον (2)
άτομα που θα λάβουν μαζί του το Δώρο όπου τουλάχιστον ένα (1) θα
πρέπει να είναι το παιδί το οποίο θα συμμετέχει στην ενέργεια.
8. Μετά την ολοκλήρωση της Κλήρωσης, ο ΟΤΕ ή/και η Διαφημιστικές
θα επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τους Νικητές προς τον αριθμό
MSISDN με σκοπό την ενημέρωσή τους για τον τρόπο παραλαβής του
Δώρου. Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία με τους Νικητές, θα
ζητούνται τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, αριθμός δελτίου
ταυτότητας, αριθμός διαβατηρίου, καθώς και στοιχεία της συνδρομής
COSMOTE ΤV κλπ.) για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της
ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση του Δώρου, ως και οποιαδήποτε
επιπλέον στοιχεία/νομιμοποιητικά έγγραφα κρίνονται απαραίτητα. Σε
περίπτωση που ο ΟΤΕ ή/και η Διαφημιστικές δεν καταφέρει να
εντοπίσει τον Νικητή στον αριθμό MSISDN, με τον οποίο είχε
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συμμετάσχει στο Πρόγραμμα, εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας, ο
Νικητής θα ενημερώνεται ακολούθως με SMS υπενθύμισης που θα
αποστέλλεται στον αριθμό MSISDN με τον οποίο έχει λάβει μέρος στο
Πρόγραμμα. Εάν ο Νικητής δεν ανταποκριθεί εντός μίας (1) εργάσιμης
ημέρας από την αποστολή του SMS, ή δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να
λάβει το Δώρο, η συμμετοχή του θα ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ και η ΟΤΕ ή/και η
Διαφημιστικές θα προχωρά στην ενημέρωση του πρώτου επιλαχόντα
Νικητή με τον ίδιο τρόπο, ο οποίος οφείλει να ανταποκριθεί εντός του
ίδιου χρονικού διαστήματος, αλλιώς η συμμετοχή του ομοίως
ακυρώνεται. Ομοίως, εάν ο Νικητής δεν προσκομίσει τα τυχόν
επιπλέον στοιχεία/νομιμοποιητικά έγγραφα που θα κριθούν αναγκαία
εντός τριών δύο (2) εργάσιμων ημερών από την αποδοχή του Δώρου, η
συμμετοχή του θα ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ και ο ΟΤΕ ή/και η Διαφημιστικές θα
προχωρά στην ενημέρωση του πρώτου επιλαχόντα Νικητή με τον ίδιο
τρόπο, ο οποίος οφείλει να ανταποκριθεί εντός του ίδιου χρονικού
διαστήματος, αλλιώς η συμμετοχή του ομοίως ακυρώνεται.
9. Ο OTE, στο πλαίσιο του Προγράμματος, έχει προγραμματίσει να
διαθέσει στους Νικητές της Κλήρωσης, το ακόλουθο Δώρο (εφεξής το
«Δώρο»):
Εκατόν οκτώ(108) συμμετοχές σε μια οργανωμένη επίσκεψη με group,
σε Μουσείο ή χώρο ιστορικού ενδιαφέροντος της Αθήνας, ή της
Θεσσαλονίκης, που θα επιλέξει η COSMOTE TV. Η επίσκεψη
αποτελείται από μια διαδραστική ξενάγηση και ένα βιωματικό παιχνίδι
στους χώρους του μουσείου.
10. O OTE έχει το δικαίωμα να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής
οποιουδήποτε από τους Νικητές σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και
αυτό της παράδοσης/παραλαβής του Δώρου, για τους εξής λόγους:(α)
σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο ο Νικητής δεν αποδεχθεί
πλήρως τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους ή δεν πληροί αυτούς στο
σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις,
(β) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η
επικοινωνία με το
Νικητή ή ο Νικητής δεν ανταποκριθεί ή
ανταποκριθεί πλημμελώς εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών
και σύμφωνα με τα οριζόμενα κατά περίπτωση στους παρόντες
Αναλυτικούς Όρους.
(γ) Εάν ο Νικητής δεν προσκομίσει ταυτότητα ή διαβατήριο ή άλλο
έγγραφο ταυτοποίησης κατά την παράδοση του Δώρου.
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(δ) σε περίπτωση που ο Νικητής ή/και ο συνοδός του δεν αποδεχθούν
να υπογράψουν τη Δήλωση Αποδοχής και Παραλαβής Δώρου κατά την
παράδοση αυτού.
11. Το Δώρο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να
ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλα ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα
σε οποιαδήποτε τιμή.
12. O OTE διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το Δώρο, καθώς και
τον αριθμό των Νικητών, ενημερώνοντας σχετικώς τους Συμμετέχοντες
στοwww.cosmotetv.gr ή /και στην σελίδα που διατηρεί στο Facebook
(https://www.facebook.com/cosmotetv.gr/).
13. Η ευθύνη του ΟΤΕ περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση
του προγραμματισμένου Δώρου σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.
Με την εκπνοή της διάρκειας του Προγράμματος και την απονομή του
Δώρου, ο ΟΤΕ, και οι Διαφημιστικές δεν υπέχουν ούτε θα αναλάβουν
οποιαδήποτε περαιτέρω υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων ή /και
των Νικητών.
14. Ο ΟΤΕ και οι Διαφημιστικές δεν φέρουν καμία ευθύνη, ποινική
ή/και αστική προς οποιονδήποτε Νικητή, συνοδό του Νικητή ή τρίτο,
για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή για οποιαδήποτε
σωματική ή άλλη βλάβη και/ή ζημιά ή απώλειες οποιουδήποτε είδους,
συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, άμεσες, έμμεσες,
επακόλουθες, αποθετικές ή εύλογες ζημίες που μπορεί να προκύψουν
στον Νικητή ή/και τον συνοδό του από την συμμετοχή στο Πρόγραμμα,
τη χρήση του Δώρου ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία που απορρέει ή
σχετίζεται με το Πρόγραμμα.
14. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή
των παρόντων όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη
παραίτηση από κάθε αξίωση έναντι του ΟΤΕ και τις Διαφημιστικές .
15. Ο ΟΤΕ διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και να
δημοσιεύσει φωτογραφίες των Νικητών στην ιστοσελίδα της
COSMOTE TV (www.cosmotetv.gr), στη σελίδα του στο Facebookκαι σε
οποιοδήποτε έντυπό του ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης (ενδεικτικά
τηλεόραση, ραδιόφωνο, internet και έντυπα) ή/και των συνοδών τους
ανήλικων και μη και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε
σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παράδοσης του Δώρου. Οι
Συμμετέχοντες με την συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα και την
αποδοχή των παρόντων όρων, συγκατατίθενται στη χρήση τυχόν
αρχείων προβολής (βίντεο, φωτογραφίες κλπ) που υλοποιήθηκαν κατά
την Διάρκεια του Διαγωνισμού ή της παράδοσης του Δώρου, καθώς
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και στην τυχόν αναφορά του ονόματός τους ή/και φωτογραφίας τους
ή/και των συνοδών τους ανήλικων και μη για διαφημιστικούς
σκοπούς, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή
αποζημιώσεως. Με την συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα και την
αποδοχή του Δώρου, οι Νικητές και ο/η συνοδός τους, ανήλικος ή μη,
συναινούν για την εμφάνισή τους σε σχετικό διαφημιστικό
πρόγραμμα, καθώς και στην εύλογη χρήση της εικόνας, της φωνής
ή/και φωτογραφιών τους, από τον ΟΤΕ και τις Διαφημιστικές καθώς
και των στοιχείων που γνωστοποίησαν στις Διαφημιστικές στα
πλαίσια του Προγράμματος (π.χ. όνομα, ηλικία κλπ), χωρίς την
καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως για οποιαδήποτε
τυχόν μελλοντική προωθητική δραστηριότητα.
16. Οι παρόντες Αναλυτικοί
Όροι έχουν κατατεθεί στον
συμβολαιογράφο Αθηνών, κ. Παναγιώτη Κορομάντζο ( Νικηταρά 2-4,
Αθήνα). Οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει
με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των Αναλυτικών Όρων, όπως θα
κατατεθούν στην παραπάνω Συμβολαιογράφο. Επίσης οι Αναλυτικοί
Όροι, κατά την Διάρκεια του Προγράμματος, θα είναι αναρτημένοι στο
Site της COSMOTE TV (www.cosmotetv.gr/cosmotetv).
17. O OTE διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους Αναλυτικούς
Όρους, εφόσον κριθεί απαραίτητο. Κάθε τροποποίηση θα κατατίθεται
στην παραπάνω Συμβολαιογράφο, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
των παρόντων Αναλυτικών Όρων και θα ισχύει από τη δημοσίευση των
τροποποιημένων όρων στο Site της COSMOTE TV (www.cosmotetv.gr
). O OTE δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε
μεταβολή στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους.
18. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα αποτελεί σαφή και εκ μέρους του
Συμμετέχοντα δήλωση συναίνεσης κατά την έννοια του ν. 2472/1997
και του ν. 3471/2006 για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του
Προγράμματος, καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας
του σχετικά με το Πρόγραμμα. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται
ρητώς στην παράγραφο 15 των παρόντων όρων, τα προσωπικά
στοιχεία των Συμμετεχόντων θα τηρούνται μέχρι την λήξη του
Προγράμματος. Μετά δε την λήξη του Προγράμματος, κατά τα
οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, τα σχετικά στοιχεία θα
καταστρέφονται. Οι Συμμετέχοντες έχουν τα δικαιώματα ενημέρωσης,
πρόσβασης και αντίρρησης σύμφωνα με τα άρθρα 11 έως 13 του ν.
2472/1997.
19. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το Πρόγραμμα
και την εφαρμογή των παρόντων Αναλυτικών Όρων θα επιλύεται από
την τριμελή Επιτροπή κρίσης του Διοργανωτή που απαρτίζεται από
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τους: Εκπρόσωπο της Δ/νσης Εξυπηρέτησης Πελατών, εκπρόσωπο των
Νομικών Υπηρεσιών και εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Marketing. Η
κρίση της Επιτροπής στις περιπτώσεις αυτές είναι δεσμευτική για τους
Συμμετέχοντες. Σε κάθε περίπτωση καθ’ ύλην αρμόδια ορίζονται τα
δικαστήρια της Αθήνας.
20. Με την συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα, οι

Συμμετέχοντες

αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα το σύνολο των παρόντων
Αναλυτικών Όρων
Σε πίστωση και βεβαίωση όλων των παραπάνω έγινε η πράξη αυτή
που γράφτηκε σε (4) φύλλα και εισπράχτηκαν για τέλη και
δικαιώματά μου μεθ΄ενός αντιγράφου ευρώ ( 68,00) επί των
εισπραχθέντων δικαιωμάτων
εισπράχθηκε Φ.Π.Α ευρώ (16,3)
επικολλήθηκε ΤΑΧΔΙΚ 3,00 και αφού διαβάστηκε καθαρά και
μεγαλόφωνα στην εμφανισθείσα υπογράφτηκε από αυτήν και από
εμένα το Συμβολαιογράφο νόμιμα.
Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
(ΤΣ) Παναγιώτης Κορομάντζος
Ακριβές αντίγραφο-Αθήνα αυθημερόν
Ο Συμβολαιογράφος Αθηνών
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