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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Η ΟΤΕ Α.Ε. ανακοινώνει τη διάθεση των προγραμμάτων 24μηνης δέσμευσης, του παρακάτω πίνακα: 
 

Εθνικά 

σταθερά

Εθνικά 

Κινητά

Διεθνή 

Σταθερά 

& Κινητά 

xDSL

COSMOTE Double Play 50 M Απεριόριστα
έως 50 

Mbps
31,90 € 44,90 €

COSMOTE Double Play 50 L Απεριόριστα
έως 50 

Mbps
34,90 € 47,90 €

COSMOTE Double Play 50 XL Απεριόριστα
έως 50 

Mbps
36,90 € 49,90 €420 λεπτά

-

120 λεπτά

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Χαρακτηριστικά Προγράμματος

Μηνιαία Τέλη

24μηνης δέσμευσης

Μηνιαία Τέλη

μετά τη λήξη της 

δέσμευσης 

(αορίστου)

 
 
 
Στα παραπάνω μηνιαία τέλη περιλαμβάνονται: 

 Βασικό μηνιαίο τέλος τηλεφωνικής γραμμής με 1 Κανάλι Φωνής (σε όλα τα προγράμματα) 

 Ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο ταχύτητας έως 50 Mbps  

 Απεριόριστες αστικο-υπεραστικές κλήσεις εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ 

 Ενσωματωμένος χρόνος ομιλίας σε εθνικά κινητά τηλέφωνα ή σταθερά και κινητά τηλέφωνα 29 
Ευρωπαϊκών χωρών (διεθνή τηλεφωνία) για τα προγράμματα COSMOTE DP 50 L & 50XL 

Σε όλα τα προγράμματα τα αντίστοιχα μηνιαία τέλη είναι αυξημένα κατά 6,50€ για Τηλεφωνικές Γραμμές με 2 
κανάλια φωνής.  
Στα παραπάνω προγράμματα, τα 120 ή τα 420 λεπτά κλήσεων μπορούν να καταναλωθούν είτε προς εθνικά 
κινητά είτε προς διεθνή σταθερά και κινητά 29 Ευρωπαϊκών χωρών, όπως επιθυμεί ο πελάτης. Οι 29 αυτές 
χώρες είναι οι: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, 
Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Νορβηγία,  Ολλανδία, 
Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία και Φινλανδία.   
 Μετά την εξάντληση του προπληρωμένου χρόνου ομιλίας, όλες οι κλήσεις προς εθνικά κινητά θα χρεώνονται 
με ενιαία τιμή 0,40€/min, ενώ όλες οι κλήσεις προς διεθνή σταθερά και κινητά θα χρεώνονται με ενιαία τιμή 
βάσει του εκάστοτε ισχύοντος τιμοκαταλόγου (διεθνών κλήσεων). Τo βήμα χρέωσης των κλήσεων θα είναι το 
λεπτό, ενώ τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. 
Με την παροχή κάθε προγράμματος ο Πελάτης δεσμεύεται με υπογραφή σύμβασης 24μηνης ελάχιστης 

διάρκειας παραμονής σ’ αυτό. Σε περίπτωση που σύμβαση ορισμένου χρόνου λυθεί χωρίς σπουδαίο λόγο από 

τον Πελάτη, ή από την Εταιρεία λόγω υπαιτιότητας του Πελάτη πριν από την πάροδο της ελάχιστης διάρκειας 

παραμονής σε αυτή, τότε ο Πελάτης θα χρεωθεί εφάπαξ στο λογαριασμό της Τηλεφωνικής του Γραμμής το 

Τέλος Αποδέσμευσης, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το μικρότερο από τα παρακάτω ποσά: i) το σύνολο 

της έκπτωσης του μηνιαίου τέλους του οικονομικού προγράμματος (διαφορά μεταξύ του μηνιαίου τέλους της 

ελάχιστης διάρκειας παραμονής και του μηνιαίου τέλους μετά τη λήξη της) που έχει λάβει ο Πελάτης μέχρι τη 

στιγμή καταγγελίας της σύμβασης. Σε περίπτωση που η καταγγελία της σύμβασης γίνει πριν την πάροδο 2 

μηνών από την έναρξη εφαρμογής του οικονομικού προγράμματος, ο Πελάτης θα χρεωθεί το διπλάσιο του 

μηνιαίου τέλους του προγράμματος όπως αυτό διαμορφώνεται μετά τη λήξη της ελάχιστης διάρκειας 

παραμονής ii) το ένα τρίτο του αθροίσματος των μηνιαίων τελών από τη στιγμή της καταγγελίας της σύμβασης 

μέχρι την λήξη της ελάχιστης διάρκειας παραμονής. Όλα τα παραπάνω ποσά υπολογίζονται προ ΦΠΑ και Τέλους 

Συνδρομητών Σταθερής Τηλεφωνίας 5% και στο τελικό ποσό εφαρμόζεται ΦΠΑ 24%. 

Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24% και Τέλος Συνδρομητών Σταθερής Τηλεφωνίας 5%.  
H ημερομηνία έναρξης ισχύος όλων των ανωτέρω  προγραμμάτων είναι 4/6/2019 και ώρα 00:00.  
 
Περισσότερες πληροφορίες στο www.cosmote.gr, στο 13888 ή στο Δίκτυο Καταστημάτων COSMOTE -  
ΓΕΡΜΑΝΟΣ. 

http://www.cosmote.gr/

