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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Η ΟΤΕ Α.Ε. ανακοινώνει τη διάθεση των προγραμμάτων COSMOTE Home Internet 50 Εξοχικό 
και COSMOTE Home Internet 50 Εξοχικό ΣΚ, αναλυτικά ως εξής: 
 

1. Τα νέα προγράμματα αφορούν στην παροχή ευρυζωνικής σύνδεσης  στην ταχύτητα των 
50 Mbps και παρέχονται μόνο σε πελάτες  τηλεφωνικών γραμμών που είναι ενταγμένοι ή 
προτίθενται να ενταχθούν  στα οικονομικά  προγράμματα COSMOTΕ Home Telephony 
Εξοχικό και COSMOTΕ Home Telephony Εξοχικό ΣΚ.  

2. Το χρονικό διάστημα  παροχής  του προγράμματος COSMOTE Home Internet 50 Εξοχικό 
συμπίπτει με αυτό του  προγράμματος COSMOTΕ Home Telephony Εξοχικό, δηλαδή 
συνολικά  6 μήνες  και συγκεκριμένα  παρέχεται  από : 

 15/12 μέχρι και 15/1 του επόμενου έτους 

 15 μέρες πριν από το Πάσχα & 15 μέρες μετά το Πάσχα  

 1/6 μέχρι και 30/9  εκάστου έτους,   
ενώ το χρονικό διάστημα  παροχής  του προγράμματος COSMOTE Home Internet 50 
Εξοχικό ΣΚ όταν συνδυάζεται με το πρόγραμμα  COSMOTΕ Home Internet Εξοχικό ΣΚ, 
εκτός  των ανωτέρω 6 μηνών,  περιλαμβάνει  και όλα τα  υπόλοιπα Σαββατοκύριακα  που 
δεν εντάσσονται  στο πρόγραμμα «COSMOTΕ Home Telephony Εξοχικό». 

3. Το πρόγραμμα COSMOTΕ Home Internet 50  Εξοχικό διατίθεται στην τιμή των 12,155 € 
αρχική τιμή  ή 15,83 € τελική τιμή, ανά μήνα σε 12μηνη βάση 

4. Ενώ το COSMOTΕ Home Internet 50  Εξοχικό ΣΚ διατίθεται στην τιμή των 15,558 € αρχική 
τιμή  ή 20,26 € τελική τιμή, ανά μήνα σε 12μηνη βάση. 

5. Οι ανωτέρω χρεώσεις αφορούν μόνο την ευρυζωνική πρόσβαση και είναι πέραν των 
χρεώσεων  των αναλογούντων βασικών μηνιαίων τελών, τελών χρήσης και  λοιπών τελών 
της γραμμής.  

Τα προγράμματα  διατίθενται με δέσμευση παραμονής 12 μηνών. Σε περίπτωση διακοπής 
πριν τους 12 μήνες, χρεώνεται τέλος απενεργοποίησης που ισούται με το σύνολο των 
μηνιαίων τελών για τους μήνες που υπολείπονται μέχρι τη συμπλήρωση του ελάχιστου 
χρόνου παραμονής του πελάτη στο εκπτωτικό πρόγραμμα.   
 
 
H ημερομηνία έναρξης ισχύος όλων των ανωτέρω  προγραμμάτων είναι η  3/4/2018 και ώρα 
00:00.  
 
Περισσότερες πληροφορίες στο www.cosmote.gr, στο 13888 ή στο Δίκτυο Καταστημάτων 
COSMOTE -  ΓΕΡΜΑΝΟΣ. 

 

http://www.cosmote.gr/

