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∆ωρεάν SMS
ανά µήνα Μηνιαίο Πάγιο Λεκτικό ενεργοποίησης

στο 1256

Ανακοινώνεται η από 1/10/2009 εµπορική διάθεση των παρακάτω πρόσθετων πακέτων µηνυµάτων και οµιλίας για 
τους ιδιώτες συνδροµητές Οικονοµικών Προγραµµάτων συµβολαίου COSMOTE:
1) Νέα πρόσθετα «Πακέτα SMS»
2)  Νέο πρόσθετο πακέτο οµιλίας «COSMOTE My Number One»
3) Νέο πρόσθετο πακέτο οµιλίας «COSMOTE προς Σταθερά 200»
4) Νέο πρόσθετο πακέτο οµιλίας και µηνυµάτων «COSMOTE 600 λεπτά οµιλίας και 600 SMS»
Η ενεργοποίηση των πρόσθετων πακέτων γίνεται σε οποιοδήποτε κατάστηµα δικτύου COSMOTE ή µέσω κλήσης στο 
1212 ή µέσω της ιστοσελίδας της COSMOTE (www.cosmote.gr) στην ενότητα «My Account». 
Τα  πρόσθετα πακέτα  παρουσιάζονται παρακάτω:

1) Τα «Πακέτα SMS» προσφέρουν κάθε µήνα συγκεκριµένο αριθµό δωρεάν γραπτών µηνυµάτων (SMS) έναντι 
µηνιαίου παγίου. Ενεργοποιούνται και µέσω δωρεάν αποστολής SMS στο 1256. Τα χαρακτηριστικά των πακέτων 
εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 

2) Το πακέτο «COSMOTE My Number One» προσφέρει κάθε µήνα 2.000 λεπτά οµιλίας για κλήσεις εντός Ελλάδος, 
προς έναν επιλεγµένο αριθµό κινητού COSMOTE, έναντι µηνιαίου παγίου 5€. Οι συνδροµητές έχουν τη δυνατότητα να 
αλλάζουν τον επιλεγµένο προορισµό τους µετά την πάροδο 1 µηνός από την τελευταία αλλαγή, εντελώς δωρεάν. 

3) Το πακέτο «COSMOTE προς Σταθερά 200» προσφέρει κάθε µήνα 200 λεπτά οµιλίας προς εθνικά δίκτυα 
σταθερής τηλεφωνίας έναντι µηνιαίου παγίου 5€. Η ενεργοποίηση του πακέτου γίνεται και µε δωρεάν αποστολή 
γραπτού µηνύµατος (SMS) στο 1256, µε το λεκτικό 200. 

4) Το πακέτο «COSMOTE 600 λεπτά οµιλίας και 600 SMS» προσφέρει κάθε µήνα 600 λεπτά οµιλίας και 600 
γραπτά µηνύµατα (SMS) προς αριθµούς κινητών COSMOTE έναντι µηνιαίου παγίου 7,5€. Η ενεργοποίηση του πακέτου 
γίνεται και µε δωρεάν αποστολή γραπτού µηνύµατος (SMS) στο 1256, µε το λεκτικό 600. 

Τα δωρεάν λεπτά οµιλίας, καθώς και τα δωρεάν SMS που συµπεριλαµβάνονται στα νέα πακέτα αφορούν κλήσεις και 
αποστολή µηνυµάτων (εξαιρουµένων των σύντοµων κωδικών και σύντοµων κωδικών δικτύου) εντός Ελλάδος προς 
Εθνικά ∆ίκτυα. ∆ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση κατά την οποία τα δωρεάν λεπτά οµιλίας και τα δωρεάν SMS που 
προσφέρουν τα παραπάνω πρόσθετα πακέτα, δεν καταναλωθούν µέσα στο µήνα τιµολόγησης στον οποίο αντιστοιχούν, 
δε µεταφέρονται στον επόµενο µήνα.

Η χρέωση στα παραπάνω πρόσθετα πακέτα οµιλίας είναι ανά δευτερόλεπτο, µε ελάχιστο χρόνο χρέωσης 30 
δευτερόλεπτα. Όλες οι αναγραφόµενες χρεώσεις περιλαµβάνουν ΦΠΑ 19%.

ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 13x13.2cm


