Ανακοινώνεται θ νζα δυνατότθτα για όλουσ τουσ ςυνδρομθτζσ των Οικονομικών
Προγραμμάτων Καρτουμβολαίου τθσ COSMOTE να μποροφν να χρεωκοφν το κόςτοσ των
πακζτων «SMS 600+INTERNET» και «SMS 1500+INTERNET» ςτον επόμενο λογαριαςμό τουσ.
Η ενεργοποίθςθ κάκε πακζτου με χρζωςθ ςτον επόμενο λογαριαςμό μπορεί να γίνει με
δωρεάν αποςτολι γραπτοφ μθνφματοσ ςτο 1330 ι ςτο 1313, με περιεχόμενο «600Χ» και
«1500Χ» αντίςτοιχα ι με δωρεάν κλιςθ ςτο 1330. Μζςω τθσ νζασ δυνατότθτασ χρζωςθσ
ςτον επόμενο λογαριαςμό, κάκε ςυνδρομθτισ μπορεί να ενεργοποιιςει ανά θμερολογιακό
μινα ζωσ 3 πακζτα «SMS 1500+INTERNET» και ζωσ 3 «SMS 600+INTERNET». Η υφιςτάμενθ
δυνατότθτα, με τθν οποία θ χρζωςθ του πακζτου αφαιρείται από το διακζςιμο υπόλοιπο
του ςυνδρομθτι, κακώσ και τα υπόλοιπα χαρακτθριςτικά και οι όροι παροχισ των ανωτζρω
πακζτων παραμζνουν ωσ ζχουν.
Επίςθσ, ανακοινώνεται ότι, από 06/03/2012, ιςχφουν τα εξισ:
ε περίπτωςθ που ζνασ ςυνδρομθτισ καρτοκινθτισ τθλεφωνίασ WHAT’S UP τθσ COSMOTE
ενεργοποιιςει ζνα από τα πακζτα SMS THEM ALL 300, SMS THEM ALL 600, SMS THEM ALL
600 PLUS INTERNET ι CALL THEM ALL PLUS και πριν τθ λιξθ του ενεργοποιιςει εκ νζου
ζνα από τα ανωτζρω πακζτα, τότε τα τυχόν εναπομείναντα μθνφματα του πακζτου με τθν
προγενζςτερθ θμερομθνία ενεργοποίθςθσ και τα μθνφματα του νζου πακζτου δεν μποροφν
να καταναλωκοφν από κοινοφ μζχρι τθν θμερομθνία λιξθσ του νζου πακζτου αλλά τα
μθνφματα κάκε πακζτου καταναλώνονται ανεξάρτθτα και μζχρι τθν θμερομθνία λιξθσ που
αντιςτοιχεί ςτα μθνφματα κάκε πακζτου με προτεραιότθτα των μθνυμάτων του πακζτου με
τθν προγενζςτερθ θμερομθνία ενεργοποίθςθσ.
Η ίδια τροποποίθςθ ιςχφει και για τουσ ςυνδρομθτζσ καρτοκινθτισ τθλεφωνίασ WHAT’S UP
τθσ COSMOTE που ζχουν ενεργοποιιςει ζνα από τα πακζτα SMS CHOICE 40, SMS CHOICE
60, SMS CHOICE 100, SMS CHOICE 250 ι SMS CHOICE 500 και πριν τθ λιξθ του
ενεργοποιιςουν εκ νζου ζνα από τα ανωτζρω πακζτα, κακώσ και για τουσ ςυνδρομθτζσ
καρτοκινθτισ τθλεφωνίασ COSMOΚΑΡΣΑ που ζχουν ενεργοποιιςει
ζνα από τα πακζτα SMS 40, SMS 60, SMS 100, SMS 250, SMS 500 Ή SMS 100 PLUS
INTERNET και πριν τθ λιξθ του ενεργοποιιςουν εκ νζου ζνα από τα ανωτζρω πακζτα.
Οι ςυνδρομθτζσ WHAT’S UP και COSMOΚΑΡΣΑ ζχουν το δικαίωμα να καταγγείλουν αηθμίωσ
τθ ςφμβαςι τουσ εντόσ ενόσ μθνόσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ.
Σα υπόλοιπα χαρακτθριςτικά και οι όροι παροχισ όλων των ωσ άνω πακζτων παραμζνουν
αμετάβλθτα.

