
Οικονοµικά Προγράµµατα
COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 

µε internet

COSMOTE 
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 
µε internet 25

COSMOTE 
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 
µε internet 35

COSMOTE 
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 
µε internet 45

COSMOTE 
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 
µε internet 60

COSMOTE 
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 
µε internet 70

COSMOTE 
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 
µε internet 85

COSMOTE 
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 

µε internet 125

Μηνιαίο Πάγιο (€)
∆ωρεάν χρήση (Λεπτά οµιλίας, Μηνύµατα, ΜΒ)

∆ωρεάν λεπτά προς
προορισµούς COSMOTE1

∆ωρεάν SMS προς
προορισµούς COSMOTE

1.500’
προς COSMOTE

1.500’
προς COSMOTE 1.500’

προς 
COSMOTE

και σταθερά

1.500’
προς 

COSMOTE
και σταθερά

1.500’
προς 

COSMOTE
και σταθερά

1.500’
προς 

COSMOTE
και σταθερά

1.500’
προς 

COSMOTE
και σταθερά

∆ωρεάν λεπτά προς 
λοιπά εθνικά δίκτυα 
κινητής τηλεφωνίας1

∆ωρεάν λεπτά προς 
εθνικά δίκτυα

σταθερής τηλεφωνίας1 30'
προς λοιπά 

εθνικά δίκτυα

60'
προς λοιπά 

εθνικά δίκτυα 120'
προς λοιπά 

δίκτυα κινητής

270'
προς λοιπά 

δίκτυα κινητής

370'
προς λοιπά 

δίκτυα κινητής

480'
προς λοιπά 

δίκτυα κινητής

1.000'
προς λοιπά 

δίκτυα κινητής
1.500 SMS 

προς COSMOTE
1.500 SMS 

προς COSMOTE
1.500 SMS 

προς COSMOTE
1.500 SMS 

προς COSMOTE
1.500 SMS 

προς COSMOTE
30 SMS 

προς λοιπά 
εθνικά δίκτυα

60 SMS 
προς λοιπά 

εθνικά δίκτυα

120 SMS 
προς λοιπά 

εθνικά δίκτυα

270 SMS 
προς λοιπά 

εθνικά δίκτυα

370 SMS 
προς

εθνικά δίκτυα

1.500 SMS 
προς

εθνικά δίκτυα

1.500 SMS 
προς

εθνικά δίκτυα

250 MB 350 MB 500 MB 1,5 GB 1,5 GB 1,5 GB 1,5 GB

Χρεώσεις µετά την κατανάλωση της δωρεάν χρήσης

0,0056 €/δευτ.

0,1220 €/SMS

0,1017 €/MB

Ανακοινώνεται η από 30-4-2010  εµπορική διάθεση, για υφιστάµενους και νέους ιδιώτες συνδροµητές συµβολαίου της COSMOTE, 
των νέων Οικονοµικών Προγραµµάτων «COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ µε internet 25», «COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ µε internet 35», 
«COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ µε internet 45», «COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ µε internet 60», «COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ µε internet 70» και 
«COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ µε internet 85». 
Από την ίδια ως άνω ηµεροµηνία ανακοινώνεται η αύξηση του δωρεάν όγκου δεδοµένων για πλοήγηση στο διαδίκτυο από 1GB σε 
1,5GB στο υφιστάµενο οικονοµικό πρόγραµµα «COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 195». Επιπλέον, το υφιστάµενο οικονοµικό πρόγραµµα 
«COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 125» µετονοµάζεται σε «COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ µε internet 125», ο δωρεάν όγκος δεδοµένων του 
προγράµµατος για πλοήγηση στο διαδίκτυο αυξάνεται από 1GB σε 1,5GB, ενώ το µηνιαίο πάγιό του µειώνεται από 127,10€ σε 125€. 
Οι παραπάνω αλλαγές ισχύουν για υφιστάµενους και νέους συνδροµητές συµβολαίου της COSMOTE.
Τα βασικά χαρακτηριστικά και οι χρεώσεις των οικονοµικών προγραµµάτων «COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ µε internet» συνοψίζονται στον 
ακόλουθο πίνακα:

1. O δωρεάν χρόνος αφορά εθνικές κλήσεις & βιντεοκλήσεις
Στις ανωτέρω τιµές συµπεριλαµβάνεται Φ.Π.Α. 21%.
• O χρόνος οµιλίας και τα µηνύµατα που περιλαµβάνονται στη δωρεάν χρήση, αφορούν µόνο σε κλήσεις (οµιλίας και βιντεοκλήσεις) 
και αποστολή µηνυµάτων (SMS) προς όλα τα εθνικά δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας (γεωγραφικούς αριθµούς και αριθµούς 
κινητής τηλεφωνίας), εξαιρουµένων των σύντοµων κωδικών και σύντοµων κωδικών δικτύου.
• Τα δωρεάν ΜΒ για πλοήγηση στο διαδίκτυο, καθώς και οι χρεώσεις µετά την κατανάλωσή τους, αφορούν χρήση εντός Ελλάδας 
για πλοήγηση στο Internet, καθώς και την υπηρεσία WAP, ενώ δεν  περιλαµβάνουν την ειδική υπηρεσία MMS.
• Η δωρεάν µηνιαία χρήση (Λεπτά οµιλίας και βιντεοκλήσης, Μηνύµατα και ΜΒ) µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο εντός Ελλάδος 
και δεν ισχύει κατά τη διάρκεια περιαγωγής.
• Η είσοδος στο COSMOTE my view είναι δωρεάν για όλα τα οικονοµικά προγράµµατα «COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ µε internet», καθώς 
και για τα υφιστάµενα οικονοµικά προγράµµατα «COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 100» και «COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 195».
• Σε περίπτωση που ο συνδροµητής δεν εξαντλήσει τη δωρεάν µηνιαία χρήση του προγράµµατός του, αυτή δε µεταφέρεται στον 
επόµενο µήνα τιµολόγησης. 
• Για το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την ενεργοποίηση της σύνδεσης µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης του πρώτου 
λογαριασµού, το πάγιο και η δωρεάν χρήση είναι ανάλογα του χρονικού αυτού διαστήµατος. Σε κάθε λογαριασµό χρεώνεται 
προκαταβολικά το πάγιο του επόµενου µήνα.
• Η δωρεάν µηνιαία χρήση παρέχεται µόνο για ιδία χρήση. Απαγορεύεται ρητά κάθε εµπορική εκµετάλλευση ή µεταπώληση των 
παρεχόµενων υπηρεσιών της COSMOTE µέσω των Οικονοµικών Προγραµµάτων «COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ µε internet» σε τρίτους, 
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα.
• Η χρήση του δωρεάν χρόνου οµιλίας ή/και των γραπτών µηνυµάτων δύναται να γίνεται µόνο µέσω συσκευής κινητής τηλεφωνίας. 
Απαγορεύεται  η χρήση µέσω PBX, ή οποιασδήποτε άλλης γραµµής που συνδέεται µε υπολογιστή, µε σκοπό την εκτέλεση µεγάλου 
αριθµού κλήσεων οµιλίας και βιντεοκλήσεων ή/και την αποστολή µεγάλου όγκου και ταυτόχρονης αποστολής γραπτών µηνυµάτων. 
Σε περίπτωση που Συνδροµητής κάνει χρήση του Προγράµµατος µέσω PBX ή οποιασδήποτε άλλης γραµµής που συνδέεται µε 
υπολογιστή, η COSMOTE διατηρεί το δικαίωµα να προβεί σε διακοπή παροχής των υπηρεσιών της. 
• Τα προγράµµατα συµβολαίου «COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ µε internet», είναι διαθέσιµα µόνο σε ιδιώτες (φυσικά πρόσωπα). Κάθε 
φυσικό πρόσωπο µπορεί να διατηρεί κατ’ ανώτατο όριο µέχρι πέντε (5) συνδέσεις στο σύνολο των Οικονοµικών Προγραµµάτων 
«COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ» και «COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ µε internet».  
• Για όλα τα προγράµµατα «COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ µε internet» προβλέπεται επιδότηση τηλεπικοινωνιακής συσκευής, µε διάρκεια 
της σχετικής σύµβασης δώδεκα (12) ή δεκαοχτώ (18) µήνες, ανάλογα µε το ύψος της επιδότησης.
• Η χρέωση για τις εθνικές κλήσεις οµιλίας ή/και βιντεοκλήσεις γίνεται ανά δευτερόλεπτο, µε ελάχιστο χρόνο χρέωσης τα 45 
δευτερόλεπτα.  
• Η ογκοχρέωση για την πλοήγηση στο διαδίκτυο γίνεται ανά KByte, µε ελάχιστη χρέωση το 1 ΚΒyte ανά σύνδεση (1 MByte = 1.024 
KBytes).
• Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά των υφιστάµενων οικονοµικών προγραµµάτων «COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 100» και «COSMOTE 
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 195» παραµένουν αµετάβλητα. 
• Οι λοιπές χρεώσεις των υπηρεσιών COSMOTE γίνονται βάσει του ισχύοντος τιµοκαταλόγου της COSMOTE για το Οικονοµικό 
Πρόγραµµα «COSMOTE 120». 

25 € 35 € 45 € 60 € 70 € 85 € 125 €

∆ωρεάν SMS προς λοιπά
εθνικά δίκτυα τηλεφωνίας

∆ωρεάν MB για πλοήγηση
στο διαδίκτυο

Εθνικές κλήσεις οµιλίας
και βιντεοκλήσεις (€/δευτ.)

Αποστολή SMS
προς εθνικά δίκτυα (€/SMS)

Χρέωση πέρα των
δωρεάν MB για πλοήγηση

στο διαδίκτυο  (€/ΜΒ)


