
 
Ανακοινώνεται θ από 30/04/2013 εμπορικι διάκεςθ, για τουσ ςυνδρομθτζσ των 
Οικονομικών Προγραμμάτων COSMOTE ΚΑΡΣΟΤΜΒΟΛΑΙΟ ΔΧΟ 15, COSMOTE 
ΚΑΡΣΟΤΜΒΟΛΑΙΟ ΔΧΟ 20, COSMOTE ΚΑΡΣΟΤΜΒΟΛΑΙΟ ΔΧΟ 25, COSMOTE 
ΚΑΡΣΟΤΜΒΟΛΑΙΟ ΔΧΟ 30 και COSMOTE ΚΑΡΣΟΤΜΒΟΛΑΙΟ ΔΧΟ 35, των δφο (2) νζων  
πακζτων ομιλίασ «Εβδομαδιαίο πακζτο ομιλίασ» και «Πακζτο ομιλίασ για 1 
αββατοκφριακο», τα οποία αναλφονται ςτον ακόλουκο πίνακα:  

Πίνακασ 1 

Πακζτο   

Ενςωματωμζνα 
λεπτά ομιλίασ και 

video-κλήςεων 
προσ λοιπά 

εθνικά δίκτυα 

Χρζωςη  
Πακζτου 

Διάρκεια ιςχφοσ 

Εβδομαδιαίο πακζτο 
ομιλίασ 

60’ 4,00€ 7 θμζρεσ 

Πακζτο Ομιλίασ για 1 
Σαββατοκφριακο 

60’ 2,00€ 
Σο αμζςωσ ερχόμενο  
αββατοκφριακο από 
τθν ενεργοποίθςθ του 

 Ο χρόνοσ ομιλίασ που περιλαμβάνεται ςτθ δωρεάν ενςωματωμζνθ χριςθ κάκε πακζτου 

αφορά  μόνο ςε  κλιςεισ ομιλίασ και Video Κλιςεισ εντόσ Ελλάδοσ προσ λοιπά εκνικά δίκτυα 

κινθτισ ι/και ςτακερισ τθλεφωνίασ (γεωγραφικοφσ αρικμοφσ και αρικμοφσ κινθτισ 

τθλεφωνίασ), πλθν COSMOTE, εξαιρουμζνων των κλιςεων προσ μθ γεωγραφικοφσ αρικμοφσ 

(εκτόσ των αρικμών κινθτισ τθλεφωνίασ). Επιπλζον, ο χρόνοσ ομιλίασ δεν ιςχφει κατά τθ 

διάρκεια περιαγωγισ.  

 Σα ενςωματωμζνα λεπτά καταναλώνονται με ελάχιςτο χρόνο ανά κλιςθ το 1 λεπτό και 

κατόπιν ανά δευτερόλεπτο. Μετά τθν κατανάλωςθ των ενςωματωμζνων λεπτών θ χρζωςθ 

για τισ εκνικζσ κλιςεισ ομιλίασ και video-κλιςεων γίνονται ςφμφωνα με τον ιςχφοντα 

τιμοκατάλογο του Οικονομικοφ Προγράμματοσ του υνδρομθτι. 

 Σα ενςωματωμζνα λεπτά του Πακζτου Ομιλίασ για 1 αββατοκφριακο μποροφν να 

καταναλωκοφν ςτο αμζςωσ επόμενο αββατοκφριακο από τθν θμζρα ενεργοποίθςθσ του 

πακζτου και ςυγκεκριμζνα από το άββατο 00:00:01 π.μ. ζωσ και τθν Κυριακι 23:59:59 μ.μ.. 

 Σα ενςωματωμζνα λεπτά ομιλίασ και video-κλιςεων κάκε πακζτου διατθροφν τθν 

θμερομθνία λιξθσ τουσ, ανεξάρτθτα αν ο ςυνδρομθτισ ενεργοποιιςει και άλλο πακζτο 

ομιλίασ ςε μεταγενζςτερθ θμερομθνία.  

 Σα ενςωματωμζνα λεπτά που δεν καταναλώνονται κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ του κάκε 

πακζτου, διαγράφονται. 

 Ο ςυνδρομθτισ μπορεί να επιλζξει αν θ χρζωςθ του Πακζτου ομιλίασ κα αφαιρεκεί: 

- είτε από το διακζςιμο χρθματικό υπόλοιπό του, 

- είτε να χρεωκεί ςτον επόμενο μθνιαίο λογαριαςμό του, επιπρόςκετα του μθνιαίου 

παγίου του οικονομικοφ προγράμματοσ.   

Για τθν ενεργοποίθςθ κάκε πακζτου με χρζωςθ ςτο χρθματικό υπόλοιπο κα πρζπει να 

υπάρχει το αντίςτοιχο διακζςιμο υπόλοιπο ςτθ ςφνδεςθ του ςυνδρομθτι.  

 Η ενεργοποίθςθ των Πακζτων Ομιλίασ γίνεται με δωρεάν κλιςθ ςτο 1330. Εναλλακτικά, με 

τθν αποςτολι γραπτοφ μθνφματοσ χωρίσ χρζωςθ, ςτο 1330: 

- Για το «Εβδομαδιαίο πακζτο ομιλίασ» με το λεκτικό «ΕΒ» ι «ΕΒΧ» για χρζωςθ του 

κόςτουσ του πακζτου ςτο χρθματικό υπόλοιπο ι ςτον επόμενο λογαριαςμό του 

ςυνδρομθτι αντίςτοιχα. 



- Για το «Πακζτο Ομιλίασ για 1 αββατοκφριακο» με το λεκτικό «Κ» ι «ΚΧ» για 

χρζωςθ του κόςτουσ του πακζτου ςτο χρθματικό υπόλοιπο ι ςτον επόμενο 

λογαριαςμό του ςυνδρομθτι αντίςτοιχα. 

 Σο «Πακζτο Ομιλίασ για 1 αββατοκφριακο» μπορεί να ενεργοποιθκεί μεταξφ Δευτζρασ και 

Παραςκευισ. Δεν είναι δυνατι θ ενεργοποίθςθ του κατά τισ θμζρεσ του αββατοκφριακου.  

 Ο ςυνδρομθτισ μπορεί να ενεργοποιιςει παραπάνω από ζνα «Πακζτα Ομιλίασ για 1 

αββατοκφριακο» με ιςχφ για το ίδιο αββατοκφριακο και παραπάνω από ζνα «Εβδομαδιαία 

Πακζτα» ςτο ίδιο διάςτθμα των 7 θμερών. 

 Μζγιςτοσ αρικμόσ ενεργοποιιςεων με χρζωςθ ςτο επόμενο λογαριαςμό του ςυνδρομθτι: 

3 ενεργοποιιςεισ ανά πακζτο, ανά θμερολογιακό μινα. Δεν υπάρχει περιοριςμόσ ςτον 

αρικμό των πακζτων που ενεργοποιοφνται με χρζωςθ ςτο διακζςιμο υπόλοιπο του 

ςυνδρομθτι. 

 Η ενθμζρωςθ του διακζςιμου υπόλοιπου του ςυνδρομθτι γίνεται με δωρεάν κλιςθ ςτο 

1314 ι με τθν αποςτολι μθνφματοσ χωρίσ χρζωςθ ςτο 1314 με το λεκτικό «ΤΠ».  

 

Επιπλζον, ανακοινώνεται ότι από 01/07/2013 επζρχονται οι παρακάτω μεταβολζσ (μειώςεισ 
των μθνιαίων ανανεώςεων υπολοίπου και αυξιςεισ δωρεάν χρόνου ομιλίασ) ςτα 
Οικονομικά Προγράμματα COSMOTE Καρτουμβολαίου με Δωρεάν Χρόνο Ομιλίασ 
COSMOTE ΚΑΡΣΟΤΜΒΟΛΑΙΟ ΔΧΟ 15,  COSMOTE ΚΑΡΣΟΤΜΒΟΛΑΙΟ ΔΧΟ 20, COSMOTE 
ΚΑΡΣΟΤΜΒΟΛΑΙΟ ΔΧΟ 25, COSMOTE ΚΑΡΣΟΤΜΒΟΛΑΙΟ ΔΧΟ 30 και COSMOTE 
ΚΑΡΣΟΤΜΒΟΛΑΙΟ ΔΧΟ 35, με εφαρμογι ςε νζουσ και υφιςτάμενουσ ςυνδρομθτζσ: 

Πίνακασ 2 

  
Δωρεάν λεπτά προσ λοιπά 

εκνικά δίκτυα 
Μθνιαία ανανζωςθ 

υπολοίπου 

Οικονομικό Πρόγραμμα 
Ζωσ και 

30/06/2013 
Από 

01/07/2013 
Ζωσ και 

30/06/2013 
Από 

01/07/2013 

COSMOTE ΚΑΡΣΟΤΜΒΟΛΑΙΟ 
ΔΧΟ 15 

10’ 15’ 3 € 3 € 

COSMOTE ΚΑΡΣΟΤΜΒΟΛΑΙΟ 
ΔΧΟ 20 

20' 25' 5 € 3 € 

COSMOTE ΚΑΡΣΟΤΜΒΟΛΑΙΟ 
ΔΧΟ 25 

30' 35' 7 € 5 € 

COSMOTE ΚΑΡΣΟΤΜΒΟΛΑΙΟ 
ΔΧΟ 30 

45' 60' 8 € 6 € 

COSMOTE ΚΑΡΣΟΤΜΒΟΛΑΙΟ 
ΔΧΟ 35 

60' 75' 9 € 7 € 

 
Σζλοσ, από τθν ίδια ωσ άνω θμερομθνία αυξάνεται το μθνιαίο πάγιο ςτο Οικονομικό 
Πρόγραμμα “COSMOTE ΚΑΡΣΟΤΜΒΟΛΑΙΟ ΔΧΟ 15”, για υφιςτάμενουσ και νζουσ 
ςυνδρομθτζσ, από 15€ ςε 16,50€. 

 
Οι ςυνδρομθτζσ των παραπάνω προγραμμάτων ζχουν δικαίωμα να καταγγείλουν τθ 
ςφμβαςι τουσ αηθμίωσ (εξαιροφνται τυχόν υπόλοιπα επιδοτιςεων για τθ ςφνδεςθ), εντόσ 
ενόσ μθνόσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ. 

 

 
Σε όλα τα ανωτζρω ποςά ςυμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% 


