
ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΜΕ ΣΙΣΛΟ «ΑΠΟΚΑΛΤΠΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ» 

Α. Ειςαγωγή  

Η ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «ΣΑΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΣΗΛΕΟΠΣΙΚΗ Α.Ε» 

(με ζδρα τo Περιςτζρι Αττικισ, Γουμενίτςθσ 24, εφεξισ «EXTRA TV»), θ οποία 

λειτουργεί και εκμεταλλεφεται τον τθλεοπτικό ςτακμό «EXTRA TV», προβάλλει, 

πζντε (5) φορζσ τθν εβδομάδα, ςε ηωντανι μετάδοςθ, τθν ενθμερωτικι, 

τθλεοπτικι εκπομπι με τον τίτλο «ΑΠΟΚΑΛΤΠΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ» (εφεξισ 

«Εκπομπι»). Η Εκπομπι περιλαμβάνει, μεταξφ άλλων, προωκθτικι ενζργεια με 

τθ ςυμμετοχι τθλεκεατϊν (εφεξισ «Προωκθτικι Ενζργεια»). Σθν τεχνικι 

υποςτιριξθ τθσ Προωκθτικισ Ενζργειασ ζχει αναλάβει θ εταιρεία με τθν 

επωνυμία «LEXITEL M.E.Π.Ε.», που εδρεφει ςτον Αγ. Δθμιτριο Αττικισ, Ι. Μεταξά 

αρ. 8 (εφεξισ «LEXITEL»).  

 

Β. Περιγραφή Προωθητικήσ Ενέργειασ τησ Εκπομπήσ «ΑΠΟΚΑΛΤΠΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ» 

- Σρόποσ υμμετοχήσ  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν όλοι οι χριςτεσ υπθρεςιϊν κινθτισ και ςτακερισ 

τθλεφωνίασ και μόνο εφόςον βρίςκονται εντόσ τθσ Ελλάδοσ και είναι άνω των 18 

ετϊν, με δικαιοπρακτικι ικανότθτα, ωσ ο Νόμοσ ορίηει. Για να κεωρθκεί ότι 

κάποιοσ δθλϊνει ςυμμετοχι ςτθν Προωκθτικι Ενζργεια τθσ Εκπομπισ (εφεξισ 

«υμμετζχων»), κα πρζπει, κατά τθ διάρκεια τθσ εκάςτοτε Εκπομπισ, που 

προβάλλεται, κατ’ αρχιν, από Δευτζρα ζωσ και Παραςκευι και ϊρα 11:00- 13:00, 

να καλζςει (από ςτακερό και κινθτό τθλζφωνο εντόσ Ελλάδοσ) (από κινθτό 

τθλζφωνο εντόσ Ελλάδοσ) ςτον αρικμό υψθλισ χρζωςθσ 9019014343, με χρζωςθ 

από ςτακερό 1,86 ευρϊ/κλιςθ και από κινθτό 2,08 ευρϊ/κλιςθ 

(ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α), ι να ςτείλει SMS ςτο 54154, με χρζωςθ 1,49 

ευρϊ/sms (ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α), πλζον τζλουσ ςυνδρομθτϊν ςτακερισ 

και κινθτισ τθλεφωνίασ, βάςει λογαριαςμοφ.  

2. O υμμετζχων, που καλεί ςτον ωσ άνω αρικμό, ςυνδζεται με το αυτόματο 

ςφςτθμα διαχείριςθσ κλιςεων τθσ LEXITEL, όπου μζςω θχθτικοφ ενθμερϊνεται 

για α) τθ χρζωςθ τθσ κλιςθσ του, β) τθν επιβεβαίωςθ ςυμμετοχισ του ςτθν 

Προωκθτικι Ενζργεια & γ) τον μοναδικό κωδικό αρικμό (ο οποίοσ ανακοινϊνεται 



δφο φορζσ) και ο οποίοσ αντιςτοιχεί ςε μία (1) Δωροεπιταγι (αντίςτοιχθσ αξίασ 

με το κόςτοσ τθσ κλιςθσ ι του sms) για υπθρεςίεσ ι προϊόντα από τον 

διαδικτυακό τόπο www.instawin.gr. O υμμετζχων μζςω φωνθτικισ κλιςθσ, 

πρζπει να θχογραφιςει το τθλζφωνο και ονοματεπϊνυμό του και μζςω γραπτοφ 

μθνφματοσ SMS, πρζπει να πλθκτρολογιςει τθν εντολι ΑΔ και το 

ονοματεπϊνυμό του. Κάκε τθλεκεατισ μπορεί να καλζςει ι να ςτείλει sms 

περιςςότερεσ από μία φορζσ για να δθλϊςει αντίςτοιχεσ ςυμμετοχζσ, ωςτόςο 

κάκε φορά που καλεί ι αποςτζλλει γραπτό μινυμα, κα λαμβάνει νζο κωδικό 

αρικμό, που αντιςτοιχεί ςε μία (1) Δωροεπιταγι για υπθρεςίεσ ι προϊόντα από 

τον διαδικτυακό τόπο www.instawin.gr. τθν τθλεοπτικι κάρτα που εμφανίηονται 

οι αρικμοί 9019014343 και 54154, παρζχεται αναλυτικι πλθροφόρθςθ για τθν 

τθλεφωνικι γραμμι υποςτιριξθσ τθσ υπθρεςίασ, τισ χρεϊςεισ, κακϊσ και τον 

πάροχο, όπωσ προβλζπεται από τουσ Κανονιςμοφσ τθσ ΕΕΣΣ. Οι ςυμμετζχοντεσ 

μποροφν να λάβουν από τθν LEXITEL τον κωδικό τθσ Δωροεπιταγισ κατόπιν 

επικοινωνίασ, εφόςον δεν κατζςτθ δυνατό αυτό κατά τθ διάρκεια τθσ κλιςθσ και 

εφόςον δεν ζχουν καλζςει με απόκρυψθ του αρικμοφ κλιςθσ. Η χριςθ τθσ 

Δωροεπιταγισ υπόκειται ςτουσ αναφερόμενουσ κατωτζρω, ςτο κεφάλαιο Ε του 

παρόντοσ, όρουσ. Σα ςτοιχεία των υμμετεχόντων καταχωροφνται ςτο ςχετικό 

φςτθμα τθσ εταιρείασ LEXITEL και κατά τθ διάρκεια τθσ Εκπομπισ κα διεξάγεται 

από τουσ προςτθκζντεσ τθσ Εταιρίασ EXTRA TV θλεκτρονικι κλιρωςθ  με 

πιςτοποιθμζνθ γεννιτρια, ςτθ βάςθ όλων των υμμετεχόντων Ενζργειασ (όπωσ 

ζχει ανακοινωκεί από τον παρουςιαςτι τθσ εκπομπισ) και ςταματάει θ 

δυνατότθτα διλωςθσ ςυμμετοχισ για τθν ςυγκεκριμζνθ ενζργεια, ωσ εκ τοφτου, 

δεν κα γίνονται δεκτζσ εκπρόκεςμεσ δθλϊςεισ ςυμμετοχισ.  

 

Γ. Ενημέρωςη νικητών   

Σο «EXTRA TV» είναι υπεφκυνο για τθν παράδοςθ/καταβολι των χρθματικϊν 

επάκλων ςτουσ νικθτζσ, τα οποία κα αποδίδονται φςτερα από ςχετικι 

ενθμζρωςι τουσ, ωσ ακολοφκωσ: Οι προςτθκζντεσ του «EXTRA TV» ενθμερϊνουν 

τθλεφωνικά τουσ νικθτζσ για τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, που πρζπει να 

προςκομίςουν, ϊςτε να τουσ αποδοκοφν τα χρθματικά ζπακλα. υγκεκριμζνα, 

εντόσ πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν από τθν προβολι τθσ Εκπομπισ, το «EXTRA 

TV» κα επιχειρεί τθλεφωνικι επικοινωνία με τουσ νικθτζσ ςτον τθλεφωνικό 



αρικμό, που οι ίδιοι ζχουν δϊςει, ϊςτε να τουσ ενθμερϊςει για τον τρόπο 

παραλαβισ του εκάςτοτε επάκλου. Κατά τθν επικοινωνία αυτι κα ηθτοφνται από 

τουσ νικθτζσ τα πλιρθ ςτοιχεία τουσ για τθν δυνατότθτα εξακρίβωςθσ τθσ 

ταυτοπροςωπίασ κατά τθν παράδοςθ των ςχετικϊν επάκλων. ε περίπτωςθ που 

κατά το χρονικό διάςτθμα των είκοςι (20) εργάςιμων θμερϊν από τθν προβολι 

τθσ Εκπομπισ δεν ζχει καταςτεί δυνατι θ επικοινωνία με τουσ νικθτζσ, αυτοί 

χάνουν το ςχετικό ζπακλο. Οι νικθτζσ κα πρζπει εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από 

τθν θμερομθνία τθλεφωνικισ ενθμζρωςισ τουσ, να αποςτείλουν ςτα γραφεία 

του «EXTRA TV» (ςτθ διεφκυνςθ που αναφζρεται ανωτζρω ςτο παρόν), τα εξισ 

δικαιολογθτικά: 1. Επικυρωμζνθ φωτοτυπία τθσ αςτυνομικισ τουσ ταυτότθτασ ι 

του διαβατθρίου τουσ, από αςτυνομικό τμιμα ι από ΚΕΠ. 2. Επικυρωμζνθ (για το 

γνιςιο τθσ υπογραφισ) υπεφκυνθ διλωςθ από αςτυνομικό τμιμα ι από ΚΕΠ, ότι 

αποδζχονται το ζπακλο και τουσ όρουσ & προχποκζςεισ των προωκθτικϊν 

ενεργειϊν τθσ εκπομπισ, κακϊσ και το Α.Φ.Μ και τθ Δ.Ο.Τ. ςτθν οποία ανικουν. 

3. Φωτοτυπία τθσ πρϊτθσ ςελίδασ του βιβλιαρίου του τραπεηικοφ τουσ 

λογαριαςμοφ, ϊςτε το χρθματικό ζπακλο να κατατεκεί ςτον εν λόγω τραπεηικό 

λογαριαςμό εντόσ τριάντα εργάςιμων (30) θμερϊν από τθν ςτιγμι που 

παραλαμβάνει το «EXTRA TV» όλα τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά. 

Διευκρινίηεται ότι ςε κάκε περίπτωςθ ο φόροσ που επιβάλλεται από το Ελλθνικό 

Κράτοσ με βάςθ τον νόμο 2961 / 2010 (Άρκρο 58 παράγραφοσ 1 περίπτωςθ ε & 

Άρκρο 60 παράγραφοσ 3) ςε ζπακλα άνω των 1000€ βαραίνει τον νικθτι του 

επάκλου και είναι 20%. Η καταβολι των μθ χρθματικϊν επάκλων γίνεται ωσ 

εξισ: Σο «EXTRA TV» είναι υπεφκυνο και για τθν καταβολι των μθ χρθματικϊν 

επάκλων ςτουσ νικθτζσ, τα οποία κα αποδίδονται φςτερα από ςχετικι 

ενθμζρωςι τουσ, ωσ ακολοφκωσ: Οι προςτθκζντεσ του «EXTRA TV» ενθμερϊνουν 

τθλεφωνικά τουσ νικθτζσ για τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, που πρζπει να 

προςκομίςουν ϊςτε να τουσ αποδοκοφν τα μθ χρθματικά ζπακλα. υγκεκριμζνα, 

εντόσ είκοςι (20) εργάςιμων θμερϊν από τθν προβολι τθσ Εκπομπισ, το «EXTRA 

TV» κα επιχειρεί τθλεφωνικι επικοινωνία με τουσ νικθτζσ ςτον τθλεφωνικό 

αρικμό, που οι ίδιοι ζχουν δϊςει, ϊςτε να τουσ ενθμερϊςει για τον τρόπο 

παραλαβισ του εκάςτοτε δϊρου. Κατά τθν επικοινωνία αυτι κα ηθτοφνται από 

τουσ νικθτζσ τα πλιρθ ςτοιχεία τουσ για τθν δυνατότθτα εξακρίβωςθσ τθσ 

ταυτοπροςωπίασ κατά τθν παράδοςθ των μθ χρθματικϊν επάκλων. Συχόν 

μεταφορικά ζξοδα για τθν αποςτολι των επάκλων εκτόσ Ακθνϊν, βαρφνουν τουσ 

νικθτζσ. ε περίπτωςθ που κατά το χρονικό διάςτθμα των είκοςι (20) εργάςιμων 



θμερϊν από τθν προβολι τθσ Εκπομπισ δεν ζχει καταςτεί δυνατι θ επικοινωνία 

με τουσ νικθτζσ, αυτοί χάνουν το εν λόγω μθ χρθματικό ζπακλο. Διευκρινίηεται 

ότι ςε κάκε περίπτωςθ ο φόροσ που επιβάλλεται από το Ελλθνικό Κράτοσ με 

βάςθ τον νόμο 2961 / 2010 (Άρκρο 58 παράγραφοσ 1 περίπτωςθ ε & Άρκρο 60 

παράγραφοσ 3) ςε ζπακλα άνω των 1000€ βαραίνει τον νικθτι του επάκλου και 

είναι 20%. Ρθτά διευκρινίηεται ότι, ευκφνθ για τθν απονομι των χρθματικϊν και 

μθ επάκλων φζρει αποκλειςτικά το «EXTRA TV». Η LEXITEL/ΑΜΑΖΕ που παρζχει 

τθν τεχνικι υποςτιριξθ του διαγωνιςμοφ, ουδεμία ευκφνθ ζχει για τα χρθματικά 

και μθ ζπακλα, κακϊσ και τθ διαδικαςία, επιμζλεια και ευκφνθ απόδοςθσ αυτϊν 

ςτουσ νικθτζσ. Η LEXITEL/ΑΜΑΖΕ δεν ζχει επίςθσ οποιαδιποτε ευκφνθ, οφτε 

ςχετίηεται κακ’ οιονδιποτε τρόπο με – τυχόν- άλλουσ διαγωνιςμοφσ ι 

προωκθτικζσ ενζργειεσ που προβάλλονται ςτα πλαίςια τθσ Εκπομπισ.   

 

Δ. Ακφρωςη νικητή  

Κάκε νικθτισ μπορεί να ακυρωκεί: 1. Όταν θ θχογράφθςθ τθσ ςυμμετοχισ του 

δεν περιλαμβάνει όλα τα απαιτοφμενα ςτοιχεία (ονοματεπϊνυμο & τθλζφωνο) ι 

το περιεχόμενο τθσ θχογράφθςθσ είναι κενό ι ακατανόθτο. 2. τθν περίπτωςθ 

που δεν ζχει αποςτείλει (βάςει τθσ θμερομθνίασ τθσ ςφραγίδασ του 

ταχυδρομείου), εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν από τθν προβολι τθσ 

Εκπομπισ, όλα τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά. 3. τθν περίπτωςθ που δεν 

καταςτεί δυνατι θ επικοινωνία με τον εκάςτοτε νικθτι ςτον τθλεφωνικό αρικμό 

που ο ίδιοσ ζχει δϊςει ςτουσ προςτθκζντεσ του «EXTRA TV», εντόσ τθσ 

προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ των είκοςι (20) εργάςιμων θμερϊν από τθν 

προβολι τθσ Εκπομπισ, ςφμφωνα με τουσ παρόντεσ όρουσ. 4. τθν περίπτωςθ 

που αρνθκεί να καταβάλλει τουσ αναλογοφντεσ φόρουσ τθσ εφορίασ ςε βραβεία 

άνω των 1000 ευρϊ όπωσ ορίηεται από τον νομό 2961 / 2010 (Άρκρο 58 

παράγραφοσ 1 περίπτωςθ ε & Άρκρο 60 παράγραφοσ 3) για να ολοκλθρωκεί θ 

μεταβίβαςθ του δϊρου. 

 

Ε. Χρήςη Δωροεπιταγήσ  

Ο ςυμμετζχων κα πρζπει να ειςάγει το μοναδικό κωδικό (ι κωδικοφσ ςε 

περίπτωςθ περιςςότερων τουσ ενόσ) ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα www.instawin.gr, 



εξαργυρϊνοντάσ τον ςε ζνα προϊόν ι μια υπθρεςία τθσ επιλογισ του. Η 

ιςτοςελίδα www.instawin.gr προςφζρει προϊόντα και υπθρεςίεσ διαφόρων 

κατθγοριϊν, οι οποίεσ είναι χριςιμεσ για το ςφνολο των ςυμμετεχόντων ςτο 

διαγωνιςμό, δίνοντασ τουσ τθ δυνατότθτα τθσ επιλογισ. Οι προςφερόμενεσ 

παροχζσ (προϊόντα ι υπθρεςίεσ) ςτουσ ςυμμετζχοντεσ είναι πάντα μεγαλφτερθ ι 

ίςθ του κόςτουσ ςυμμετοχισ. Κάκε κωδικόσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί μόνο μία 

(1) φορά. Ο κωδικόσ δεν δφναται να εξαργυρωκεί ςε χριματα. Η χριςθ κάκε 

κωδικοφ μπορεί να γίνει αποκλειςτικά και μόνο εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ ενόσ 

(1) μινα από τθν επομζνθ τθσ θμζρασ λιψθσ του ςχετικοφ κωδικοφ, μετά δε το 

πζρασ του διαςτιματοσ αυτοφ, ο κωδικόσ ακυρϊνεται και δεν ιςχφει. Η 

χοριγθςθ του κατά τα ωσ άνω κωδικοφ και θ χριςθ του από τον ςυμμετζχοντα 

είναι ανεξάρτθτθ του εάν αυτόσ κλθρωκεί ι όχι ωσ νικθτισ του επάκλου του 

διαγωνιςμοφ. Οι ςυμμετζχοντεσ μποροφν να λάβουν από τον τεχνικό πάροχο τον 

κωδικό κατόπιν επικοινωνίασ, εφόςον αυτό δεν κατζςτθ δυνατό κατά τθ 

διάρκεια τθσ κλιςθσ και εφόςον δεν ζχουν καλζςει με απόκρυψθ του αρικμοφ 

ςυνδρομθτι. 

 

Σ. Λοιποί όροι  

Σα δϊρα είναι προςωπικά και δεν ανταλλάςςονται οφτε δφναται να ηθτθκεί θ 

αντικατάςταςι τουσ με άλλα. Σο «EXTRA TV» και θ LEXITEL δεν ευκφνονται για 

ςυμμετοχζσ που ενδεχομζνωσ ζχουν λάκοσ ςτοιχεία ι είναι ελλιπείσ. Οι παρόντεσ 

Αναλυτικοί Όροι κατά τθν Διάρκεια του Προγράμματοσ κα παραμζνουν 

αναρτθμζνοι και κα ενθμερϊνονται διαρκϊσ, ςτθν ιςτοςελίδα του τθλεοπτικοφ 

ςτακμοφ «EXTRA TV», http://www.neotv.gr . Σο «EXTRA TV» και θ LEXITEL 

διατθροφν το δικαίωμα, ανά πάςα ςτιγμι, να τροποποιοφν μζρθ των παρόντων 

όρων ςυμμετοχισ, με τθν κατάκεςθ νεότερου εγγράφου ςτθν ιςτοςελίδα του 

τθλεοπτικοφ ςτακμοφ «EXTRA TV», απαλλαςςόμενοι από οποιαδιποτε ευκφνθ 

ςχετικά. Μετά τθν απόδοςθ των Δϊρων κατά τα προαναφερόμενα, κάκε 

υποχρζωςθ του «EXTRA TV», παφει να υφίςταται. Σο προςωπικό των εταιρειϊν 

«EXTRA TV», LEXITEL & ΑΜΑΖΕ, οι ςφηυγοι κακϊσ και οι ςυγγενείσ των ανωτζρω 

μζχρι και δευτζρου βακμοφ εξ’ αίματοσ δεν ζχουν δικαίωμα διλωςθσ 

ςυμμετοχισ ςτισ προωκθτικζσ ενζργειεσ τθσ εκπομπισ. Η υλοποίθςθ του 

Προγράμματοσ απαιτεί τθ δθμιουργία αρχείου δεδομζνων προςωπικοφ 

http://www.neotv.gr/


χαρακτιρα, το οποίο κα ςυμπεριλαμβάνει τα ονόματα των υμμετεχόντων, 

κακϊσ και τα λοιπά αναφερόμενα ςτο πλαίςιο των παρόντων όρων ςτοιχεία. Για 

αυτόν τον λόγο μόνθ θ διλωςθ ςυμμετοχισ ςε οιαδιποτε κλιρωςθ ςτο πλαίςιο 

του παρόντοσ, ςυνεπάγεται τθν ανεπιφφλακτθ παροχι τθσ ρθτισ ςυναίνεςθσ 

κάκε υμμετζχοντα προσ τισ LEXITEL/ΑΜΑΖΕ, προκειμζνου να καταχωρθκεί το 

ονοματεπϊνυμό του (και τα τυχόν λοιπά ςτοιχεία του κατά τα ανωτζρω 

αναφερόμενα) ςε αρχείο που κα δθμιουργθκεί (και τθρθκεί) από τθν LEXITEL, 

κατά τθν ζννοια του Ν. 2472/1997, όπωσ ιςχφει, του Ν. 2774/1999 και τισ 

Αποφάςεισ και Οδθγίεσ τθσ Αρχισ Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ 

Χαρακτιρα. κοπόσ τθσ εκ μζρουσ των LEXITEL/ΑΜΑΖΕ, τιρθςθσ του αρχείου 

αυτοφ και επεξεργαςίασ ςτοιχείων του είναι αποκλειςτικά θ διεξαγωγι και 

υλοποίθςθ των Διαγωνιςμϊν και θ ταυτοποίθςθ των νικθτϊν. Μετά τθν πάροδο 

τουλάχιςτον δϊδεκα (12) μθνϊν από τθν προβολι τθσ εκάςτοτε Εκπομπισ και 

υπό τθν προχπόκεςθ τθσ προθγοφμενθσ παράδοςθσ των δϊρων ςτουσ νικθτζσ, 

κατά τα οριηόμενα ςτουσ παρόντεσ Αναλυτικοφσ Όρουσ, τα ςχετικά ςτοιχεία κα 

καταςτρζφονται. Κάκε ςυμμετζχων διατθρεί το δικαίωμα πρόςβαςθσ ι/και 

αντίρρθςθσ ςτθν επεξεργαςία των ςτοιχείων του από τισ LEXITEL/ΑΜΑΖΕ, (βάςει 

του άρκρου 12 και 13 του Ν. 2472/1997) επικοινωνϊντασ με τθν LEXITEL, ςτo 

τθλζφωνο 211 1885511. Οι LEXITEL/ΑΜΑΖΕ δεςμεφονται να μθν αποκαλφψουν 

τα προςωπικά αυτά δεδομζνα των ςυμμετεχόντων ςε τρίτουσ, με εξαίρεςθ 

όςουσ ενδεχομζνωσ ςυνεργαςτοφν μαηί τουσ/προςτθκζντεσ τουσ ςτο πλαίςιο 

διεξαγωγισ των Προωκθτικϊν Ενεργειϊν. Οι ςυμμετζχοντεσ αναγνωρίηουν και 

αποδζχονται ότι ο διαγωνιςμόσ ενδζχεται να επθρεαςτεί ι διακοπεί προςωρινά 

λόγω προβλθμάτων του δικτφου ι των παροχϊν ςτακερισ & κινθτισ τθλεφωνίασ 

ι ςε περίπτωςθ τεχνικϊν προβλθμάτων κατά τθν διάρκεια χριςθσ τθσ 

υπθρεςίασ, που είτε οφείλεται ςε απρόβλεπτθ βλάβθ του εξοπλιςμοφ του 

τεχνικοφ παρόχου (ανωτζρα βία) είτε οφείλονται ςε βλάβεσ ι αδυναμίεσ 

τθλεπικοινωνιακϊν δικτφων ι τεχνικοφ εξοπλιςμοφ και λογιςμικοφ για τα οποία 

ουδεμία ευκφνθ φζρουν το «EXTRA TV», ι/και οι LEXITEL/ΑΜΑΖΕ. Θα 

καταβάλλεται κάκε προςπάκεια να επιλυκεί ςυμβιβαςτικά κάκε διαφορά ι 

απαίτθςθ που κα προκφψει ςε ςχζςθ με τθν προωκθτικι ενζργεια τθσ εκπομπισ. 

Θζματα ςχετικά με τθν εφαρμογι, ερμθνεία, ακυρότθτα των παρόντων όρων, 

ερμθνεφονται ςφμφωνα με το Ελλθνικό Δίκαιο και υπάγονται ςτθν αποκλειςτικι 

δικαιοδοςία των κακ’ φλθν αρμοδίων δικαςτθρίων τθσ πόλεωσ των Ακθνϊν. 


