
Προσφορά αναβάθμισης τηλεοπτικού περιεχομένου 
 
Γενικά 

• Η παρούσα προσφορά παρέχεται από τις εταιρείες Nova Broadcasting Μονοπρόσωπη Α.Ε. 
και WIND Hellas Τηλεπικοινωνίες Μονοπρόσωπη Α.Ε.Β.Ε. (στο εξής Διοργανώτριες). 

• Η προσφορά έχει έναρξη την 19/12/2022 και λήξη την 19/01/2023, και η ημερομηνία λήξης 
της είναι κοινή για όλους τους συμμετέχοντες. 

• Στο πλαίσιο της προσφοράς οι δικαιούχοι απολαμβάνουν δωρεάν πρόσβαση σε όλο το 
συναρπαστικό, τηλεοπτικό περιεχόμενο των Διοργανωτριών. 

• Η Διοργανώτριες έχουν το δικαίωμα να παρατείνουν, να αναβάλουν ή και να ματαιώσουν την 
προσφορά κατά τη διακριτική της ευχέρεια, ανακοινώνοντας την όποια εξέλιξη στην επίσημη 
ιστοσελίδα της. 

• Το οπτικοακουστικό περιεχόμενο που μπορούν να απολαύσουν οι αποδέκτες της προσφοράς 
δύναται να διαφοροποιηθεί κατά τη διακριτική ευχέρεια των Διοργανωτριών. 

• Από την προσφορά εξαιρείται η πρόσβαση στα Πρόσθετα Προγράμματα Ενηλίκων. 

• Η πρόσβαση στην προσφορά παρέχεται από τις Διοργανώτριες στον εκάστοτε δικαιούχο της 
προσφοράς αποκλειστικά και μόνο για οικιακή/ιδιωτική χρήση του τελευταίου. Κάθε άλλη 
χρήση απαγορεύεται και ο παραβάτης της θα διώκεται σύμφωνα με το υφιστάμενο 
νομοθετικό πλαίσιο. Οι Διοργανώτριες θα δικαιούνται να διακόψουν άμεσα κάθε πρόσβαση 
στην υπηρεσία εφόσον διαπιστωθεί κακή χρήση αυτής από τον εκάστοτε χρήστη. 

• Η χρήση της προσφερόμενης υπηρεσίας θα γίνεται αποκλειστικά εντός της ελληνικής 
επικράτειας με την επιφύλαξη εφαρμογής ειδικοτέρων ευρωπαϊκών οδηγιών. 

Δικαίωμα συμμετοχής 

• Δικαίωμα συμμετοχής στην προσφορά έχουν οι ενεργοί συνδρομητές οικιακών υπηρεσιών 
των Διοργανωτριών σε προγράμματα Τηλεόρασης NOVA ή EON, που δεν έχουν 
ενεργοποιημένο το πλήρες πακέτο υπηρεσιών οπτικοακουστικού περιεχομένου. 

Τρόπος συμμετοχής 

• Η προσφορά ενεργοποιείται αυτόματα στους αποδέκτες της μέσω αναβάθμισης του 
τηλεοπτικού περιεχομένου του προγράμματός τους, χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια 
από την πλευρά τους. Οι εν λόγω πελάτες μπορούν να απολαμβάνουν την αναβάθμιση στις 
συσκευές που έχουν συνδεδεμένες με το πρόγραμμά τους. 

• Οι Διοργανώτριες δεν ευθύνονται για αδυναμία από μέρους του συμμετέχοντα πρόσβασης 
στην υπηρεσία που μπορεί να οφείλεται σε προβλήματα που τυχόν παρουσιαστούν στις 
συσκευές πρόσβασης που ο ίδιος διαθέτει ή τη σύνδεσή του στο διαδίκτυο. 

• Για την περίπτωση πρόσβασης μέσω της Διαδικτυακής Υπηρεσίας Οπτικοακουστικού 
Περιεχομένου «EON», σε σχέση με την προσήκουσα λήψη της πρέπει να διατίθεται στον 
εξοπλισμό των Διοργανωτριών καθώς και στην ηλεκτρονική εφαρμογή «EON» ελάχιστη 
ταχύτητα σύνδεσης στο διαδίκτυο 2 Mbps για SD και 5 Mbps για HD ανάλυση. Για να 
επιτευχθεί βέλτιστη απόδοση και καλύτερη ποιότητα εικόνας, ο συνιστώμενος ρυθμός 
μετάδοσης bit rate είναι 5 Mbps για SD και 10 Mbps για ανάλυση HD. 

• Σχετικά με τη χρήση της προσφερόμενης υπηρεσίας, ισχύουν απαρέγκλιτα οι ειδικοί όροι που 
τη διέπουν και είναι διαθέσιμοι στο https://eon.nova.gr/resources/pdf/eon_tv_terms.pdf. 

 
Προσφορά παροχής πρόσβασης στην υπηρεσία EON 

 
Γενικά 

• Η παρούσα προσφορά παρέχεται από τις εταιρείες Nova Broadcasting Μονοπρόσωπη Α.Ε. 
και WIND Hellas Τηλεπικοινωνίες Μονοπρόσωπη Α.Ε.Β.Ε. (στο εξής Διοργανώτριες). 

• Η προσφορά έχει έναρξη την 19/12/2022 και λήξη την 19/01/2023, και η ημερομηνία λήξης 
της είναι κοινή για όλους τους συμμετέχοντες, ανεξάρτητα από την ημερομηνία αποδοχής 
της προσφοράς. 

• Στο πλαίσιο της προσφοράς οι δικαιούχοι απολαμβάνουν δωρεάν πρόσβαση στο EON+ 
περιεχόμενο μέσω της υπηρεσίας EON από συσκευές Smart TV, PC/Mac και 
Tablet/Smartphone. 

https://eon.nova.gr/resources/pdf/eon_tv_terms.pdf


• Οι Διοργανώτριες έχουν το δικαίωμα να παρατείνουν, να αναβάλουν ή και να ματαιώσουν 
την προσφορά κατά τη διακριτική της ευχέρεια, ανακοινώνοντας την όποια εξέλιξη στην 
επίσημη ιστοσελίδα τους. 

• Το οπτικοακουστικό περιεχόμενο που μπορούν να απολαύσουν οι αποδέκτες της προσφοράς 
δύναται να διαφοροποιηθεί κατά τη διακριτική ευχέρεια των Διοργανωτριών. 

• Από την προσφορά εξαιρείται η πρόσβαση στα Πρόσθετα Προγράμματα Ενηλίκων. 

• Δεν απαιτείται η αγορά αποκωδικοποιητή για την απόκτηση πρόσβασης στην προσφερόμενη 
υπηρεσία. 

• Η πρόσβαση στην προσφερόμενη υπηρεσία EON παρέχεται από τις Διοργανώτριες στον 
εκάστοτε δικαιούχο της προσφοράς αποκλειστικά και μόνο για οικιακή/ιδιωτική χρήση του 
τελευταίου. Κάθε άλλη χρήση απαγορεύεται και ο παραβάτης της θα διώκεται σύμφωνα με 
το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο. Οι Διοργανώτριες θα δικαιούνται να διακόψουν άμεσα 
κάθε πρόσβαση στην υπηρεσία εφόσον διαπιστωθεί κακή χρήση αυτής από τον εκάστοτε 
χρήστη. 

• Η χρήση της υπηρεσίας EON θα γίνεται αποκλειστικά εντός της ελληνικής επικράτειας με την 
επιφύλαξη εφαρμογής ειδικοτέρων ευρωπαϊκών οδηγιών. 

Δικαίωμα συμμετοχής 

• Δικαίωμα συμμετοχής στην προσφορά έχουν οι ενεργοί συνδρομητές οικιακών υπηρεσιών 
των Διοργανωτριών σε προγράμματα Σταθερής ή/και Κινητής Τηλεφωνίας. Εξαιρούνται οι 
συνδρομητές προγραμμάτων Τηλεόρασης NOVA και EON καθώςκαι Καρτοκινητής. 

• Κάθε δικαιούχος της προσφοράς δικαιούται μίας (1) συμμετοχής. 
Τρόπος συμμετοχής 

• Η συμμετοχή στην προσφορά είναι εφικτή μέσω του https://eon.nova.gr. 
o Οι συμμετέχοντες εισάγουν το Όνομα και το Επίθετο τους, το ΑΦΜ που έχουν 

δηλώσει για την/ις υπηρεσία/ες τους, την διεύθυνση email και τον αριθμό του 
κινητού τους τηλεφώνου. 

o Το ΑΦΜ χρειάζεται για την αναγνώριση της σχέσης τους με τις Διοργανώτριες, και η 
διεύθυνση email και ο αριθμός κινητού τηλεφώνου για την αποστολή του username 
και password που είναι απαραίτητα για την πρόσβαση στην υπηρεσία EON. 

• Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εγγραφής, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέσω SMS στον 
αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχουν δηλώσει, και μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
που έχουν δηλώσει, τα στοιχεία πρόσβασης (username, password) στην υπηρεσία EON, και 
μια μοναδική διεύθυνση ιστοτόπου για την περίπτωση που επιθυμούν να συνδεθούν μέσω 
Smart TV.  

o Για σύνδεση μέσω Smart TV χρειάζεται να εγκαταστήσουν το EON TV app στη 
συμβατή Smart TV ή τη συσκευή streaming τους (π.χ. Android TV media player), να 
επιλέξουν πάροχο EON Greece και να εισάγουν τον κωδικό ενεργοποίησης που 
εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασής τους στα σχετικά πεδία που εμφανίζονται 
στη μοναδική διεύθυνση ιστοτοτόπου που έλαβαν μέσω SMS και email. 

o Για σύνδεση μέσω PC/Mac χρειάζεται να μπουν στο https://eon.tv/login, να 
επιλέξουν γλώσσα και πάροχο EON Greece και να πληκτρολογήσουν τα username 
και password που έλαβαν. 

o Για σύνδεση μέσω Tablet/Smartphone χρειάζεται να εγκαταστήσουν το EON TV app 
που είναι διαθέσιμο στο Google Play Store και το iOS App Store, να επιλέξουν την 
επιθυμητή γλώσσα και πάροχο EON Greece και να πληκτρολογήσουν το username 
και password που έλαβαν. 

o Πληροφορίες για την υπηρεσία EON είναι διαθέσιμες εδώ. 

• Η πρόσβαση στην υπηρεσία ΕΟΝ στο πλαίσιο της προσφοράς είναι εφικτή μέσω Smart TV, 
PC/Mac, tablet ή smartphone. Η σύνδεση μέσω PC/Mac από διαφορετικούς browsers της 
ίδιας συσκευής δεσμεύει 1 επιπλέον θέση από τις 3 διαθέσιμες. 

• Στο πλαίσιο της προσφοράς, η εφαρμογή EON TV είναι δυνατό να εγκατασταθεί σε έως 3 
φορητές συσκευές, και δεν είναι εφικτή η ταυτόχρονη παρακολούθηση σε περισσότερες από 
1 συσκευές.  

• Η ανανέωση συσκευών στο πλαίσιο της παρούσας προσφοράς δεν είναι εφικτή. 

https://eon.nova.gr/
https://eon.tv/login
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqVGYGa6fLDQkRa1DR9-zyoDs_hHfpH4M


• Οι Διοργανώτριες δεν ευθύνονται για αδυναμία από μέρους του συμμετέχοντα πρόσβασης 
στην υπηρεσία που μπορεί να οφείλεται σε προβλήματα που τυχόν παρουσιαστούν στις 
συσκευές πρόσβασης που ο ίδιος διαθέτει ή τη σύνδεσή του στο διαδίκτυο. 

• Για την προσήκουσα λήψη και πρόσβαση στη Διαδικτυακή Υπηρεσία Οπτικοακουστικού 
Περιεχομένου «EON», πρέπει να διατίθεται στον εξοπλισμό των Διοργανωτριών καθώς και 
στην ηλεκτρονική εφαρμογή «EON» ελάχιστη ταχύτητα σύνδεσης στο διαδίκτυο 2 Mbps για 
SD και 5 Mbps για HD ανάλυση. Για να επιτευχθεί βέλτιστη απόδοση και καλύτερη ποιότητα 
εικόνας, ο συνιστώμενος ρυθμός μετάδοσης bit rate είναι 5 Mbps για SD και 10 Mbps για 
ανάλυση HD. 

• Σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας EON, ισχύουν απαρέγκλιτα οι ειδικοί όροι που τη διέπουν 
και είναι διαθέσιμοι στο https://eon.nova.gr/resources/pdf/eon_tv_terms.pdf. 

 

https://eon.nova.gr/resources/pdf/eon_tv_terms.pdf

