
Ανακοινώνεται  η από 15/03/2011 εµπορική διάθεση για νέους και υφιστάµενους συνδροµητές COSMOTE των νέων Οικονοµικών Προγραµµάτων 
ΚαρτοΣυµβολαίου µε ∆ωρεάν Χρόνο Οµιλίας «COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ∆ΧΟ 15», «COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ∆ΧΟ 20», «COSMOTE 
ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ∆ΧΟ 25» και «COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ∆ΧΟ 35».
Τα νέα Προγράµµατα προσφέρουν, έναντι µηνιαίου παγίου, δωρεάν λεπτά οµιλίας και video-κλήσεων για εθνικές κλήσεις, καθώς και µηνιαίο 
χρηµατικό ποσό ανανέωσης υπολοίπου.
Τα βασικά χαρακτηριστικά και οι χρεώσεις των νέων Οικονοµικών Προγραµµάτων ΚαρτοΣυµβολαίου συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Στις ανωτέρω τιµές περιλαµβάνεται Φ.Π.Α. 23%.
• Τα δωρεάν λεπτά οµιλίας και video-κλήσεων προς COSMOTE και λοιπά εθνικά δίκτυα που περιλαµβάνονται στα Οικονοµικά Προγράµµατα, 

αφορούν εθνικές κλήσεις προς εθνικά δίκτυα (γεωγραφικούς αριθµούς σταθερής τηλεφωνίας και αριθµούς κινητής τηλεφωνίας), 
εξαιρουµένων των σύντοµων κωδικών και σύντοµων κωδικών δικτύου.

• Τα δωρεάν λεπτά οµιλίας και video-κλήσεων που δεν καταναλώνονται κάθε µήνα, δεν µεταφέρονται στους επόµενους µήνες.
• Το µηνιαίο χρηµατικό ποσό ανανέωσης υπολοίπου που δεν καταναλώνεται κάθε µήνα, µεταφέρεται στους επόµενους µήνες.
• Τα δωρεάν λεπτά οµιλίας και video-κλήσεων προς COSMOTE και λοιπά εθνικά δίκτυα µπορούν να καταναλωθούν µόνο εντός Ελλάδος και δεν 

ισχύουν κατά τη διάρκεια περιαγωγής.
• Τα δωρεάν λεπτά οµιλίας και video-κλήσεων προς COSMOTE καταναλώνονται µε ελάχιστο χρόνο χρέωσης ανά κλήση τα 3 λεπτά και κατόπιν 

ανά δευτερόλεπτο. Τα δωρεάν λεπτά οµιλίας και video-κλήσεων προς λοιπά εθνικά δίκτυα καταναλώνονται µε ελάχιστο χρόνο χρέωσης ανά 
κλήση τα 45 δευτερόλεπτα και κατόπιν ανά δευτερόλεπτο. Μετά την κατανάλωση των δωρεάν λεπτών οµιλίας και video-κλήσεων, η χρέωση 
για τις εθνικές κλήσεις οµιλίας ή/και video-κλήσεις ανά κλήση, 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).
• Η χρήση του δωρεάν χρόνου οµιλίας και video-κλήσεων προς COSMOTE και λοιπά εθνικά δίκτυα µπορεί 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 video-κλήσεων. Σε περίπτωση που ο 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.

Οι λοιπές χρεώσεις και οι πρόσθετες υπηρεσίες των νέων Οικονοµικών Προγραµµάτων είναι ίδιες µε αυτές του υφιστάµενου Οικονοµικού 
Προγράµµατος ΚαρτοΣυµβόλαιο COSMOTE 15, βάσει του ισχύοντος τιµοκαταλόγου της COSMOTE.
Για περισσότερες πληροφορίες ενηµερωθείτε από το www.cosmote.gr και από την Εξυπηρέτηση Πελατών της COSMOTE στο 13838 (χρέωση 
0,123€/κλήση από κινητό COSMOTE). 

COSMOTE
ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

∆ΧΟ 15
15€
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3€

COSMOTE
ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

∆ΧΟ 20
20€

1.500
20
5€

 
 
 
 
 
 
 

0,0050€/δευτ.

0,1136€/SMS
0,0010€/ΚΒ
0,0123€/ΚΒ

COSMOTE
ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

∆ΧΟ 25
25€

1.500
30
7€

COSMOTE
ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

∆ΧΟ 35
35€

1.500
60
9€

Μηνιαίο πάγιο
∆ωρεάν λεπτά προς COSMOTE
∆ωρεάν λεπτά προς λοιπά εθνικά δίκτυα
Μηνιαία ανανέωση υπολοίπου
Χρεώσεις για εθνικές κλήσεις οµιλίας 
µετά την κατανάλωση των δωρεάν λεπτών
Αποστολή SMS προς εθνικά δίκτυα τηλεφωνίας
Χρέωση για πλοήγηση στο διαδίκτυο µε ρύθµιση internet
Χρέωση για πλοήγηση στο διαδίκτυο µε ρύθµιση wap


