ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ
« Moto GP ΕΚΟ 2015 - ΟΣΕ TV SMS PROMO»
Η Αλώλπκε Βηνκεραληθή θαη Δκπνξηθή Δηαηξεία Πεηξειαηνεηδώλ κε ηελ επσλπκία
«ΔΚΟ ΑΒΔΔ» πνπ εδξεύεη ζην Μαξνύζη Αηηηθήο, Υεηκάξξαο 8α (εθεμήο «ΔΚΟ
ΑΒΔΔ»)

θαη ν

ΟΡΓΑΝΙΜΟ

ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΛΛΑΓΟ

ΑΝΩΝΤΜΟ

ΔΣΑΙΡΔΙΑ πνπ εδξεύεη ζην Μαξνύζη Αηηηθήο, Λεσθόξνο Κεθηζίαο 99 (εθεμήο
«ΟΣΔ»), εθεμήο από θνηλνύ νη «Γηνξγαλσηέο», κε ηε ζπλεξγαζία ηεο αλώλπκεο
εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «OGILVY ONE WORLDWIDE – ATHENS - PROMOTION,
ADVERTISING

AND

DIRECT

MARKETING

S.A.

(ΟΓΚΙΛΒΤ

ΟΤΑΝ

ΓΟΤΟΡΛΝΣΓΟΤΑΪΝΣ ΑΘΗΝΑ- ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΡΟΩΘΗΗ ΠΩΛΗΔΩΝ,
ΓΙΑΦΗΜΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΜΔΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ)», πνπ εδξεύεη ζην Γέξαθα Αηηηθήο,
Ηκαζίαο 10, (εθεμήο «Γηαθεκηζηηθή»), ε νπνία έρεη αλαιάβεη γηα ινγαξηαζκό ησλ
Γηνξγαλσηώλ ην πξνσζεηηθό πξόγξακκα κε ηίηιν « Moto GP ΔΚΟ 2015 - ΟΣΔ TV
SMS PROMO» (εθεμήο ην «Πξόγξακκα»).

θνπόο ησλ παξόλησλ αλαιπηηθώλ όξσλ (εθεμήο νη «Αλαιπηηθνί Όξνη») είλαη ν
θαζνξηζκόο ησλ όξσλ ζπκκεηνρήο ζην Πξόγξακκα, ηεο θιήξσζεο θαη αλάδεημεο
ληθεηή ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο.
ΌΡΟΙ
1.

Η δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαζνξίδεηαη από ηελ 14:00:00κκ ηεο Σεηάξηεο

9 επηεκβξίνπ 2015 έσο θαη ηελ 23:59:59 κκ ηελ Σξίηε 20 Οθησβξίνπ 2015 (εθεμήο
«Γηάξθεηα»).
2.

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Πξόγξακκα έρεη θάζε ζπλδξνκεηήο ηνπ OTE TV ή

ρξήζηεο ηεο αληίζηνηρεο ζπλδξνκήο OTE TV, εθόζνλ ζπλαηλέζεη πξνο ηνύην ν
ζπλδξνκεηήο θαη ν ρξήζηεο έρεη ζπκπιεξώζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ. Σν
πξνζσπηθό ησλ εηαηξεηώλ «OTE Α.Δ.», «OGILVYΟΝΔ WORLDWIDE ATHENS S.A,
«ΔΚΟ ΑΒΔΔ »

νη ζύδπγνη θαζώο θαη νη ζπγγελείο ησλ αλσηέξσ κέρξη θαη δεπηέξνπ

βαζκνύ δελ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Πξόγξακκα.
3.

Γηα λα ζεσξεζεί θάπνηνο σο ζπκκεηέρσλ ζην Πξόγξακκα (εθεμήο

«πκκεηέρσλ») ζα πξέπεη, θαηά ηε Γηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο, λα απνζηείιεη
γξαπηό κήλπκα SMS (εθεμήο "SMS") ζηνλ πεληαςήθην αξηζκό 19129, γξάθνληαο
ηελ ιέμε “ΔΚΟ”. Σν ιεθηηθό ζα ζπκπεξηιακβάλεη κηθξά ή/θαη θεθαιαία γξάκκαηα,
ειιεληθνύο ή/θαη αγγιηθνύο ραξαθηήξεο, είηε ρσξίο θελά είηε κε θελά.
1

Η ρξέσζε είλαη € 0,11 πιένλ Φ.Π.Α. (κε απμεκέλε ρξέσζε). Με ηελ απνζηνιή ηνπ
SMS, ν αξηζκόο θηλεηνύ ηειεθώλνπ (εθεμήο “MSISDN”), κέζσ ηνπ νπνίνπ
απνζηάιζεθε ην θάζε SMS, ζα θαηαρσξείηαη ζε απηνκαηνπνηεκέλν ειεθηξνληθό
ζύζηεκα (εθεμήο «ύζηεκα») κε κηα (1) ζπκκεηνρή. Κάζε πκκεηέρσλ ζα κπνξεί λα
απνζηείιεη, έλα (1) κόλν SMS κε ην νπνίν ζα κπαίλεη ζηελ Κιήξσζε. Μεηά ηελ
απνζηνιή ηνπ SMS ζηνλ σο άλσ πεληαςήθην αξηζκό, ν πλδξνκεηήο ζα ιακβάλεη
απαληεηηθό SMS, ην νπνίν ζα επηβεβαηώλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ θαη ζα ηνλ ελεκεξώλεη
γηα ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζα ελεκεξσζεί ζε πεξίπησζε αλάδεημήο ηνπ σο ληθεηή
από ηελ θιήξσζε.
4.

Ο αξηζκόο MSISDN θάζε πκκεηέρνληα κπαίλεη ζηελ ειεθηξνληθή θιήξσζε

πνπ αλαθέξεηαη θαησηέξσ (εθεμήο «Κιήξσζε»). Νηθεηήο ζα αλαθεξπρηεί ν ρξήζηεο
ηεο θάξηαο SIM, πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ αξηζκό MSISDN κε ηνλ νπνίν ν πκκεηέρσλ
έιαβε κέξνο ζην Πξόγξακκα. Γηεπθξηλίδεηαη όηη ζε πεξίπησζε πνπ ληθεηήο
αλαδεηρζεί ρξήζηεο MSISDN εηαηξηθήο ζύλδεζεο, ην δώξν ζα απνδίδεηαη ζε απηόλ,
κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζα είλαη δεισκέλνο σο ρξήζηεο ηεο MSISDN από ην λνκηθό
πξόζσπν – θάηνρν ηεο ζύλδεζεο θαη όηη ζα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε ηνπ λνκίκνπ
εθπξνζώπνπ ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ, κε ηελ νπνία ζα βεβαηώλεηαη όηη είλαη ρξήζηεο
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηειεθσληθνύ αξηζκνύ, άιισο ε ζπκκεηνρή ηνπ αθπξώλεηαη.
5.

ηηο 21 Οθησβξίνπ 2015, ζηηο 11:00 πκ ζηα γξαθεία ηεο Γηαθεκηζηηθήο,

Ηκαζίαο 10, Γέξαθαο, παξνπζία ηεο ζπκβνιαηνγξάθνπ Αζελώλ, θαο Υαξίθιεηαο
ππξηδνπνύινπ ή λόκηκνπ αλαπιεξσηή ηεο, ζα δηεμαρζεί ε ειεθηξνληθή Κιήξσζε
γηα ηελ αλάδεημε ησλ ληθεηώλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Οη Γηνξγαλσηέο δηαηεξνύλ ην
δηθαίσκα λα αιιάμνπλ ηελ εκέξα θαη ηελ ώξα απηήο, κε αλαθνίλσζή ηνπο ζην
www.otetv.gr και ζηο www.eko.gr ή ζηηο ζειίδεο πνπ δηαηεξνύλ ζην Facebook. Η
Κιήξσζε ζα δηεμαρζεί κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθώλ κέζσλ, ηα νπνία εμαζθαιίδνπλ ην
ηπραίν ηεο επηινγήο θαη ηελ αδπλακία παξέκβαζεο ηνπ αλζξώπηλνπ παξάγνληα θαηά
ηε δηαδηθαζία αλάδεημεο ηνπ ληθεηή. Γηεπθξηλίδεηαη όηη ην ίδην θπζηθό πξόζσπν δελ
κπνξεί λα αλαδεηρζεί ληθεηήο πεξηζζόηεξεο από κία (1) θνξά.
6.

Καηά ηελ Κιήξσζε ζα αλαθεξπρζνύλ (2) ληθεηέο θαη πέληε (5) επηιαρόληεο.

7.

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο Κιήξσζεο, ε Γηαθεκηζηηθή

ζα επηθνηλσλήζεη

ηειεθσληθά κε ηνλ ληθεηή πξνο ηνλ αξηζκό MSISDN κε ζθνπό ηελ ελεκέξσζε ηνπ
γηα ηνλ ηξόπν παξαιαβήο ηνπ δώξνπ. Καηά ηελ ηειεθσληθή επηθνηλσλία ζα
δεηνύληαη από ηνπο ληθεηέο ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπο (νλνκαηεπώλπκν, αξηζκόο
δειηίνπ ηαπηόηεηαο, αξηζκόο δηαβαηεξίνπ, θιπ.) γηα ηε δπλαηόηεηα εμαθξίβσζεο ηεο
ηαπηνπξνζσπίαο θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ δώξνπ, σο θαη νπνηαδήπνηε επηπιένλ
ζηνηρεία / λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θξίλνληαη απαξαίηεηα. ε πεξίπησζε πνπ νη
ληθεηέο αλαδεηρζνύλ ρξήζηεο ζπλδξνκήο ΟΣΔ TV, ζα δεηνύληαη, επηπξνζζέησο ησλ
2

παξαπάλσ, ηα ζηνηρεία ηνπ ζπλδξνκεηή κε ηε ζπλαίλεζε ηνπ νπνίνπ ζπκκεηείρε ζην
Πξόγξακκα. ε πεξίπησζε πνπ νη ληθεηέο δειώζνπλ δηαθνξεηηθά ζηνηρεία, από ηα
ζηνηρεία ζπλδξνκεηή πνπ είλαη θαηαρσξεκέλα ζηα αξρεία ηνπ ΟΣΔ ή / δελ
ζπλαηλέζεη ν ζπλδξνκεηήο, ζα αλαθεξύζζεηαη ληθεηήο ν πξώηνο επηιαρώλ. ε
πεξίπησζε πνπ νη Γηνξγαλσηέο ή ε Γηαθεκηζηηθή δελ θαηαθέξνπλ λα εληνπίζνπλ ηνλ
ληθεηή ζηνλ αξηζκό MSISDN, κε ηνλ νπνίν είρε ζπκκεηάζρεη ζην Πξόγξακκα, εληόο
δύν (2) εξγάζηκσλ εκεξώλ ν ληθεηήο ζα ελεκεξώλεηαη αθνινύζσο κε SMS
ππελζύκηζεο πνπ ζα απνζηέιιεηαη ζηνλ αξηζκό MSISDN κε ηνλ νπνίν έρεη ιάβεη
κέξνο ζην Πξόγξακκα. Δάλ ν ληθεηήο δελ αληαπνθξηζεί εληόο κίαο (1) εξγάζηκεο
εκέξαο από ηελ απνζηνιή ηνπ SMS, ή δειώζεη όηη δελ επηζπκεί λα ιάβεη ην δώξν, ε
ζπκκεηνρή ηνπ ζα ΑΚΤΡΩΝΔΣΑΙ θαη ε Γηαθεκηζηηθή ζα πξνρσξά ζηελ ελεκέξσζε
ηνπ πξώηνπ επηιαρόληα ληθεηή κε ηνλ ίδην ηξόπν, ν νπνίνο νθείιεη λα αληαπνθξηζεί
εληόο ηνπ ίδηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο, αιιηώο ε ζπκκεηνρή ηνπ νκνίσο αθπξώλεηαη.
8. Οη Γηνξγαλσηέο ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο έρνπλ πξνγξακκαηίζεη λα
δηαζέζνπλ ζηνπο 2 ληθεηέο ηεο Κιήξσζεο ην αθόινπζν δώξν (εθεμήο ην «Γώξν»):
Έλα 3εκεξν ηαμίδη γηα 4 άηνκα ζην Moto GP ηεο Βαιέλζηαο. Σν δώξν πεξηιακβάλεη
πην ζπγθεθξηκέλα ηα εμήο:
-

2 VIP δηπιά εηζηηήξηα γηα ηνλ ηειηθό MotoGP πνπ ζα δηεμαρζεί ζηε Βαιέλζηα
ζηηο 08/11.


Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα γηα 4 άηνκα (αλαρώξεζε γηα Βαιέλζηα 06/11επηζηξνθή 08/11.



Γηακνλή ζε μελνδνρείν 4*. Γελ πεξηιακβάλνληαη ηα έμνδα ζίηηζεο
(εθηόο πξσηλνύ) θαηά ηελ παξάλνκε ηνπ ληθεηή ζην μελνδνρείν, ηα
νπνία επηβαξύλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ ληθεηή.



Μεηαθνξηθά από θαη πξνο ην μελνδνρείν θαη κεηαθνξά από θαη πξνο
ην γήπεδν ηελ εκέξα ηνπ αγώλα.

Ειδικότεποι όποι για το ταξίδι :
- Ηκεξνκελία Αλαρώξεζεο ε 06/11/2015 θαη επηζηξνθήο ε 08/11/2015
-. Οη δύν ληθεηέο ζα πξέπεη λα απνζηείινπλ κέζσ e-mail ζηε Γηαθεκηζηηθή ηα
ζηνηρεία πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ θξάηεζε ησλ εηζηηεξίσλ, μελνδνρείνπ θιπ., πέληε
(5) εξγάζηκεο εκέξεο από ην ηειεθώλεκα πνπ ζα ιάβεη θαη ζα ηνλ ελεκεξώλεη γηα
ηελ αλάδεημή ηνπ ζε ληθεηή. ε πεξίπησζε πνπ νη ληθεηέο δελ αληαπνθξηζνύλ ζην
αλσηέξσ ρξνληθό δηάζηεκα ή αξλεζνύλ λα παξαρσξήζνπλ θάπνην/α από ηα
απαξαίηεηα ζηνηρεία, ην Γώξν ζα αθπξώλεηαη θαη ληθεηήο ζα αλαθεξύζζεηαη ν
πξώηνο επηιαρώλ γηα ηνλ νπνίν ηζρύνπλ νη ίδηνη όξνη.
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Οη Γηνξγαλσηέο έρνπλ ην δηθαίσκα λα πξνβνύλ ζηελ αθύξσζε ηεο

9.

ζπκκεηνρήο

ηνπ

ληθεηή

ζε

νπνηνδήπνηε

ζηάδην

αθόκα

θαη

απηό

ηεο

παξάδνζεο/παξαιαβήο ηνπ Γώξνπ, γηα ηνπο εμήο ιόγνπο:
(α) ζε πεξίπησζε πνπ, γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν ν ληθεηήο δελ απνδερζεί πιήξσο
ηνπο παξόληεο Αλαιπηηθνύο Όξνπο ή δελ πιεξνί απηνύο ζην ζύλνιό ηνπο, νη νπνίνη
ζεσξνύληαη όινη νπζηώδεηο,
(β) ζε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν δελ θαηαζηεί δπλαηή ε επηθνηλσλία κε
ην ληθεηή ή ν ληθεηήο δελ αληαπνθξηζεί εληόο ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ πξνζεζκηώλ
πνπ ηάζζνληαη θαηά πεξίπησζε ζηνπο παξόληεο Όξνπο.
(γ) Δάλ ν ληθεηήο δελ πξνζθνκίζεη ηαπηόηεηα ή δηαβαηήξην ή άιιν έγγξαθν
ηαπηνπνίεζεο θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ Γώξνπ.
(δ) ζε πεξίπησζε πνπ ν ληθεηήο ή/θαη ν ζπλνδόο ηνπ δελ απνδερζνύλ λα
ππνγξάςνπλ ηε Γήισζε Απνδνρήο θαη Παξαιαβήο Γώξνπ θαηά ηελ παξάδνζε
απηνύ.
10.

Σν Γώξν είλαη πξνζσπηθό θαη δελ αληαιιάζζεηαη, νύηε δύλαηαη λα δεηεζεί ε

αληηθαηάζηαζή ηνπ κε άιια ή ε εμαξγύξσζή ηνπ ζε ρξήκα ζε νπνηαδήπνηε ηηκή.
11.

Οη Γηνξγαλσηέο δηαηεξνύλ ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζνπλ ην Γώξν, θαζώο

θαη ηνλ αξηζκό

ησλ ληθεηώλ, ελεκεξώλνληαο ζρεηηθώο ηνπο πκκεηέρνληεο ζην

www.otetv.gr και ζηο www.eko.gr ή και ζηις ζελίδες ποσ διαηηρούν ζηο Facebook.
12.

Η επζύλε ησλ Γηνξγαλσηώλ πεξηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζηε δηάζεζε

ηνπ πξνγξακκαηηζκέλνπ Γώξνπ ζύκθσλα κε ηνπο παξόληεο Όξνπο. Με ηε ιήμε ηνπ
Πξνγξάκκαηνο θαη ηελ απνλνκή ηνπ Γώξνπ νη Γηνξγαλσηέο θαη ε Γηαθεκηζηηθή δελ
ππέρνπλ νύηε ζα αλαιάβνπλ νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ ππνρξέσζε έλαληη ησλ
πκκεηερόλησλ ή /θαη ηνπ ληθεηή.
13.

Οη Γηνξγαλσηέο, ε Γηαθεκηζηηθή θαη νη θνξείο MotoGP 2015 δελ θέξνπλ θακία

επζύλε, πνηληθή ή/θαη αζηηθή πξνο νπνηνλδήπνηε ληθεηή, ζπλνδό ηνπ ληθεηή ή ηξίην,
γηα νπνηνδήπνηε αηύρεκα ήζειε ζπκβεί θαη/ή γηα νπνηαδήπνηε ζσκαηηθή ή άιιε
βιάβε θαη/ή δεκηά ή ή απώιεηεο νπνηνπδήπνηε είδνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ρσξίο
πεξηνξηζκό, άκεζεο, έκκεζεο, επαθόινπζεο, απνζεηηθέο ή εύινγεο δεκίεο πνπ κπνξεί
λα πξνθύςνπλ ζηνλ ληθεηή θαη ηνλ/ηελ ζπλνδό ηνπ από ηελ ζπκκεηνρή ζην
Πξόγξακκα, ηε ρξήζε ηνπ Γώξνπ ή από νπνηαδήπνηε άιιε αηηία πνπ απνξξέεη ή
ζρεηίδεηαη κε ηνλ παξόληα δηαγσληζκό Δλδεηθηηθά , νη Γηνξγαλσηέο, ε Γηαθεκηζηηθή
θαη νη θνξείο MotoGP 2015 δελ θέξνπλ νπδεκία επζύλε γηα ηελ ηπρόλ καηαίσζε,
θαζπζηέξεζε,

αδπλακία

πξαγκαηνπνίεζεο

ησλ

πηήζεσλ

αλαρώξεζεο

θαη

επηζηξνθήο από θαη πξνο ηε Βαιέλζηα γηα νπνηνδήπνηε ιόγν, γηα νπνηνδήπνηε ζέκα
ζρεηηθό κε ηελ δηακνλή ηνπ ληθεηή θαη ηνπ ζπλνδνύ ηνπ ζην μελνδνρείν, γηα
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καηαίσζε/αλαβνιή/δηαθνπή ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ αγώλσλ ή/θαη ησλ ζρεηηθώλ
δξαζηεξηνηήησλ πνπ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί σο θαη γηα νπνηνδήπνηε δήηεκα πνπ
ζρεηίδεηαη κε ην ηαμίδη θαη ηελ παξακνλή ηνπ ληθεηή θαη ηνπ/ηεο ζπλνδνύ ηνπ ζηε
Βαιέλζηα.
14.

Οη Γηνξγαλσηέο δηαηεξνύλ ην δηθαίσκα λα αλαθνηλώζνπλ ην όλνκα θαη λα

δεκνζηεύνπλ θσηνγξαθίεο ηνπ ληθεηή ζην Site ηνπ OTE TV (www.otetv.gr) , ζην Site
ηεο ΔΚΟ ΑΒΔΔ (www. Eko.gr) θαη ζε νπνηνδήπνηε έληππν ηoπ ή ζε κέζα καδηθήο
ελεκέξσζεο (ελδεηθηηθά ηειεόξαζε, ξαδηόθσλν, internet θαη έληππα) θαη λα πξνβεί
ζε δηαθεκηζηηθή εθκεηάιιεπζε θάζε ζρεηηθνύ γεγνλόηνο, όπσο ελδεηθηηθά ηεο
παξάδνζεο ηνπ Γώξνπ. Οη πκκεηέρνληεο κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζην Πξόγξακκα,
ζπγθαηαηίζεληαη ζηε ρξήζε ηπρόλ αξρείσλ πξνβνιήο (βίληεν, θσηνγξαθίεο θιπ) πνπ
πινπνηήζεθαλ θαηά ηελ Γηάξθεηα ηνπ Γηαγσληζκνύ ή ηεο παξάδνζεο ηνπ Γώξνπ,
θαζώο θαη ζηελ ηπρόλ αλαθνξά ηνπ νλόκαηόο ηνπο γηα δηαθεκηζηηθνύο ζθνπνύο,
ρσξίο ηελ θαηαβνιή νπνηαζδήπνηε ακνηβήο ή απνδεκηώζεσο. Με ηελ ζπκκεηνρή
ηνπ ζην Πξόγξακκα θαη ηελ απνδνρή ηνπ Γώξνπ, ν Νηθεηήο θαη ν/ε ζπλνδόο ηνπ
ζπλαηλνύλ γηα ηελ εκθάληζή ηνπο ζε ζρεηηθό δηαθεκηζηηθό πξόγξακκα, ν δε ληθεηήο
ζπλαηλεί ζηελ εύινγε ρξήζε ηεο εηθόλαο, ηεο θσλήο ή/θαη θσηνγξαθηώλ ηνπ, από
ηνπο

Γηνξγαλσηέο, ηε Γηαθεκηζηηθή θαη ηνπο θνξείο ηνπ ΜotoGP 2015, θαζώο

ζηνηρείσλ πνπ γλσζηνπνίεζε ζηε Γηαθεκηζηηθή ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο (πρ
όλνκα, ειηθία θιπ), ρσξίο ηελ θαηαβνιή νπνηαζδήπνηε ακνηβήο ή απνδεκηώζεσο γηα
νπνηαδήπνηε ηπρόλ κειινληηθή πξνσζεηηθή δξαζηεξηόηεηα .
15.

Οη Αλαιπηηθνί

Όξνη έρνπλ θαηαηεζεί ζηελ ζπκβνιαηνγξάθν Αζελώλ, θα

Υαξίθιεηα ππξηδνπνύινπ (Αζθιεπηνύ 26 - 28, Αζήλα). Οπνηνζδήπνηε πκκεηέρσλ
ή ηξίηνο δηθαηνύηαη λα ιακβάλεη κε έμνδά ηνπ αθξηβέο αληίγξαθν ησλ Αλαιπηηθώλ
Όξσλ, όπσο ζα θαηαηεζνύλ ζηελ παξαπάλσ πκβνιαηνγξάθν. Δπίζεο νη Αλαιπηηθνί
Όξνη, θαηά ηελ Γηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ζα είλαη αλαξηεκέλνη ζην Site ηνπ ΟTE
TV (www.otetv.gr) θαη ζην Site ηεο ΔΚΟ ΑΒΔΔ (www. Eko.gr) .
16.

Οη Γηνξγαλσηέο δηαηεξνύλ ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζνπλ ηνπο Αλαιπηηθνύο

Όξνπο, εθόζνλ θξηζεί απαξαίηεην. Κάζε ηξνπνπνίεζε ζα θαηαηίζεηαη ζηελ
παξαπάλσ πκβνιαηνγξάθν, ζα απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ησλ παξόλησλ
Αλαιπηηθώλ Όξσλ θαη ζα ηζρύεη από ηε δεκνζίεπζε ησλ ηξνπνπνηεκέλσλ όξσλ ζην
Site ηνπ OTE TV (www.otetv.gr) θαη ζην Site ηεο ΔΚΟ ΑΒΔΔ (www. Eko.gr). Οη
Γηνξγαλσηέο δελ ππέρνπλ νπνηαδήπνηε επζύλε αλαθνξηθά κε νπνηαδήπνηε
κεηαβνιή ζηνπο Αλαιπηηθνύο ΄Οξνπο.

17.

Η ζπκκεηνρή ζην Πξόγξακκα απνηειεί ζαθή θαη εθ κέξνπο ηνπ πκκεηέρνληα

δήισζε ζπλαίλεζεο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ λ. 2472/1997 θαη ηνπ λ. 3471/2006 γηα ηηο
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αλάγθεο δηεμαγσγήο θαη δεκνζηόηεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαζώο θαη γηα ζθνπνύο
ελεκέξσζεο θαη επηθνηλσλίαο ηνπ ζρεηηθά κε ην Πξόγξακκα. Με ηελ επηθύιαμε όζσλ
νξίδνληαη ξεηώο ζηελ παξάγξαθν 14 ησλ παξόλησλ όξσλ , ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία
ησλ πκκεηερόλησλ ζα ηεξνύληαη κέρξη ηελ ιήμε ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Μεηά δε ηελ
ιήμε ηνπ Πξνγξάκκαηνο, θαηά ηα νξηδόκελα ζηνπο παξόληεο Αλαιπηηθνύο Όξνπο, ηα
ζρεηηθά ζηνηρεία ζα θαηαζηξέθνληαη, Οη πκκεηέρνληεο έρνπλ ηα δηθαηώκαηα
ελεκέξσζεο, πξόζβαζεο θαη αληίξξεζεο ζύκθσλα κε ηα άξζξα 11 έσο 13 ηνπ λ.
2472/1997.
18.

Οπνηαδήπνηε δηαθνξά ηπρόλ αλαθύςεη ζρεηηθά κε ην Πξόγξακκα θαη ηελ

εθαξκνγή ησλ παξόλησλ Αλαιπηηθώλ Όξσλ ζα επηιύεηαη από ηελ ηξηκειή Δπηηξνπή
θξίζεο ησλ Γηνξγαλσηώλ πνπ απαξηίδεηαη από ηνπο: Δθπξόζσπν ηεο Γ/λζεο
Δμππεξέηεζεο Πειαηώλ, εθπξόζσπν ησλ Ννκηθώλ Τπεξεζηώλ θαη εθπξόζσπν ηεο
Γηεύζπλζεο Marketing. Η θξίζε ηεο Δπηηξνπήο ζηηο πεξηπηώζεηο απηέο είλαη
δεζκεπηηθή γηα ηνπο πκκεηέρνληεο. ε θάζε πεξίπησζε θάζε δηαθνξά πνπ κπνξεί
λα πξνθύςεη ζην πιαίζην ησλ παξόλησλ Αλαιπηηθώλ „Οξσλ ζα επηιύεηαη από ηα θαζ‟
ύιελ αξκόδηα δηθαζηήξηα ηεο Αζήλαο.
19.

Με ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζην Πρόγραμμα, νη πκκεηέρνληεο απνδέρνληαη ξεηά

θαη αλεπηθύιαθηα ην ζύλνιν ησλ παξόλησλ Αλαιπηηθώλ Όξσλ.
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