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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

Ο ΟΤΕ ανακοινώνει την εφαρμογή δύο  νέων  οικονομικών προγραμμάτων  που αφορούν    οικιακούς 
πελάτες , τα οποία   αναλυτικά έχουν ως  εξής: 
1. Σταθερά 180:  

Το πρόγραμμα αυτό θα παρέχει στον οικιακό  πελάτη απλής (PSTN) τηλεφωνικής σύνδεσης με μηνιαία 
χρέωση 19,80€, 180 λεπτά αστικών ή υπεραστικών κλήσεων εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ. Η χρέωση του 
προγράμματος θα εμφανίζεται ενιαία στον λογαριασμό του πελάτη και θα συμπεριλαμβάνει την ισχύουσα 
σήμερα τιμή του μηνιαίου παγίου απλής τηλεφωνικής σύνδεσης και τη χρήση  των 180 λεπτών αστικών ή 
υπεραστικών κλήσεων. 

2. Σταθερά  και Κινητά  300:  
Το πρόγραμμα αυτό θα παρέχει στον οικιακό πελάτη απλής (PSTN) τηλεφωνικής σύνδεσης με μηνιαία 
χρέωση 24,90€  250 λεπτά αστικών ή υπεραστικών κλήσεων εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ και 50 λεπτά 
κλήσεων προς κινητά όλων των εταιριών κινητής τηλεφωνίας. Η χρέωση του προγράμματος θα εμφανίζεται 
στον λογαριασμό του πελάτη ενιαία και θα συμπεριλαμβάνει την ισχύουσα σήμερα τιμή του μηνιαίου 
παγίου απλής τηλεφωνικής σύνδεσης, και τη χρήση  των 250 λεπτών αστικών ή υπεραστικών κλήσεων 
εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ καθώς και 50 λεπτών κλήσεων προς κινητά.  

3. Η αντίστοιχη μηνιαία χρέωση με ΦΠΑ, για έναν πελάτη ISDN -BRA σύνδεσης θα είναι αυξημένη όσο και η 
διαφορά των δύο μηνιαίων παγίων τελών σύνδεσης PSTN και ISDN -BRA απλής ή DDI. 

4. Ο υπολογισμός του προπληρωμένου χρόνου  (προς σταθερό ή κινητό) θα γίνεται σε ακέραια λεπτά. Τυχόν 
κλάσμα λεπτού, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. 

5. Μετά τη  συμπλήρωση του προπληρωμένου χρόνου, όλες οι κλήσεις σε σταθερά τηλέφωνα θα 
χρεώνονται ως αστικές εντός δικτύου ΟΤΕ, ενώ οι κλήσεις προς κινητά μετά τη συμπλήρωση των 50 
λεπτών θα χρεώνονται κανονικά με το ισχύον τιμολόγιο.  

6. Για την παροχή ενός εκ των δύο ως ανωτέρω προγραμμάτων,  ο πελάτης δεσμεύεται, κατόπιν  υπογραφής  
σύμβασης, για  υποχρεωτική  παραμονή 12 μήνες στο πρόγραμμα. 

7. Σε περίπτωση υπαναχώρησης  πριν τη λήξη της δωδεκάμηνης δέσμευσης ,  επιβάλλεται  εφάπαξ  τέλος 
απενεργοποίησης  ίσο με 20,00 € .  

8. Στις ανωτέρω τιμές εμπεριέχεται ΦΠΑ 19% 
Η Ημερομηνία ισχύος  όλων  των ανωτέρω  θα είναι  η  29/7/2009  και ώρα 00.00.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


