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ΠΡΟΣΦΟΡΑ για Άνεργους και Συνταξιούχους 

Συχνές Ερωτήσεις  
 
 

1. Τι ακριβώς περιλαµβάνει η προσφορά της COSMOTE για άνεργους και συνταξιούχους; 
Η COSMOTE προσφέρει σε όλους τους νέους και υφιστάµενους συνδροµητές της, οι οποίοι είναι 
άνεργοι ή συνταξιούχοι άνω των 65 ετών,  έκπτωση 15% στο µηνιαίο πάγιο για 12 ολόκληρους 
µήνες από την ενεργοποίηση της προσφοράς. 

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την προσφορά από τις 21/6 έως και 31/7/2010 σε όλα τα εµπορικά 
διαθέσιµα και µη διαθέσιµα προγράµµατα συµβολαίου για ιδιώτες (συµπεριλαµβάνονται και τα 
προγράµµατα Καρτοσυµβολαίου). 

 

2. Είµαι Νέος συνδροµητής Άνεργος ή Συνταξιούχος 65 ετών και άνω. Πώς µπορώ να πάρω 
την προσφορά; 

Μπορείτε να απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε κατάστηµα του δικτύου της COSMOTE (COSMOTE SHOPS, 
ΓΕΡΜΑΝΟΣ, OTEshops και ∆ίκτυο Αντιπροσώπων) προσκοµίζοντας την αστυνοµική σας ταυτότητα και 
το αναγκαίο ανά περίπτωση δικαιολογητικό άνεργου ή συνταξιούχου.  

 

3.  Είµαι Υφιστάµενος συνδροµητής – Άνεργος ή Συνταξιούχος 65 ετών και άνω. Πώς 
µπορώ να ενεργοποιήσω την προσφορά; 
Θα καλέσετε στο 1212 ή 13838 (από σταθερό) και θα σας ενηµερώσουν για το πώς ακριβώς θα λάβετε 
την προσφορά. Η διαδικασία είναι απλή και γρήγορη, ενώ η προσφορά σας αποδίδεται αφού 
επιβεβαιωθούν τα στοιχεία σας και ελεγχθεί το αναγκαίο δικαιολογητικό.  
 

4. Τι δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκοµίσω; 
- Εάν είστε άνεργος θα πρέπει να προσκοµίσετε «Βεβαίωση Χρόνου Ανεργίας», η οποία εκδίδεται 
από τους κατά τόπους ΟΑΕ∆ αλλά µπορεί να δοθεί και από τα ΚΕΠ. Σηµειώνεται ότι αποδεχόµαστε 
βεβαιώσεις µε ηµεροµηνία έως και 30 ηµέρες πριν την ηµεροµηνία της αίτησής σας για ενεργοποίηση 
της προσφοράς.  

- ∆εν αποδεχόµαστε ως δικαιολογητικό την κάρτα ανεργίας. 

 

- Εάν είστε συνταξιούχος θα πρέπει να προσκοµίσετε βεβαίωση του συνταξιοδοτικού σας φορέα που 
να πιστοποιεί ότι είστε συνταξιούχος ή κάποιο έντυπο συνταξιοδοσίας σας (δηλαδή απόκοµµα πληρωµής 
σύνταξης, εκκαθαριστική κατάσταση σύνταξης (µηνιαία, τριµηνιαία, ετήσια κλπ.)) ή εναλλακτικά ένα 
επίσηµο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι είστε συνταξιούχος, ο  συνταξιοδοτικός σας φορέας 
και το όνοµά σας.  

- Η προσφορά δίνεται ΜΟΝΟ σε συνταξιούχους 65 ετών και άνω (δηλαδή µέχρι και σε όλους όσους 
γεννήθηκαν το 1945).  

 

5. Είµαι άνεργος ή συνταξιούχος άνω των 65 ετών και θέλω να κάνω νέα σύνδεση αλλά δεν 
έχω µαζί µου το απαιτούµενο δικαιολογητικό. Τι µπορώ να κάνω; 

Για την ολοκλήρωση της νέας σας σύνδεσης µε ταυτόχρονη απόδοση της προσφοράς, θα πρέπει να 
έχετε µαζί σας το απαιτούµενο δικαιολογητικό, κατά την προσέλευσή σας στο κατάστηµα.  

 
6. Μπορώ να πάρω την προσφορά µαζί µε την έκπτωση αντί επιδότησης; 

Ναι, η προσφορά είναι συµβατή µε την επιλογή έκπτωσης αντί επιδότησης.  
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7. Έχω στο όνοµά µου ένα Οικογενειακό πακέτο. Μπορώ να ενεργοποιήσω την προσφορά;  

Ναι, αν είστε ο υπεύθυνος πληρωµής του οικογενειακού πακέτου, µπορείτε να ενεργοποιήσετε και την 
προσφορά.   
 

8. Αν επωφελούµαι ήδη κάποιας άλλης έκπτωσης στο πάγιο του προγράµµατός µου, µέσω 
προσφοράς που παρείχε στο παρελθόν η COSMOTE (π.χ. έκπτωση 10€ στο πάγιό µου), 
µπορώ να ενεργοποιήσω επιπρόσθετα και τη νέα προσφορά;  

Αν έχετε ήδη ενεργή κάποια άλλη προσφορά έκπτωσης στο µηνιαίο πάγιό σας, η νέα προσφορά δεν 
είναι διαθέσιµη. 

 

9.  Είµαι συνδροµητής και έχω λάβει την προσφορά. Πότε θα δω την έκπτωση στο 
λογαριασµό µου; 

Η έκπτωση θα φανεί στον επόµενο λογαριασµό σας, µετά την αρχική ενεργοποίηση της προσφοράς. 

 

10.  Όταν λήξει η προσφορά τι πάγιο θα πληρώσω; 

Μετά τη λήξη της προσφοράς, δηλαδή µετά από 12 µήνες από την αρχική ενεργοποίηση, χρεώνεστε 
βάσει του τιµοκαταλόγου του προγράµµατός σας. 


