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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 

Ο ΟΤΕ ανακοινώνει τα νέα «ΟΤΕ Business Πακέτα Χρόνου» για μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις 

 
Τα νέα οικονομικά προγράμματα ΟΤΕ Business Πακέτα Χρόνου απευθύνονται κυρίως στην 
αγορά των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες διαθέτουν τουλάχιστον 2 ενεργές 
συνδέσεις. Ο πελάτης μπορεί να εντάξει από 2 έως και 8 συνδέσεις του στα εν λόγω οικονομικά 
προγράμματα, και θα λαμβάνει έναν ενιαίο διμηνιαίο λογαριασμό για το σύνολο αυτών των 
συνδέσεων. 
 

Πακέτα Χρόνου 

Τα Πακέτα Χρόνου αστικής και υπεραστικής τηλεφωνίας, έχουν πάγια μηνιαία χρέωση και 
προσφέρουν στον πελάτη 500, 1000, 1500, 2000 δωρεάν λεπτά κλήσεων προς Αστικά, 
Υπεραστικά και προς Σταθερά Τρίτα Δίκτυα, ανάλογα με το πακέτο που θα επιλέξει. Το κάθε 
πακέτο αφορά την εξερχόμενη κίνηση από το σύνολο των συνδέσεων του πελάτη που θα 
ενταχθούν σε αυτό. Οι μηνιαίες τιμές χρέωσης των Πακέτων Χρόνου παρουσιάζονται 
παρακάτω: 

 

Πακέτα Χρόνου 

Μηνιαία Τιμή Χρέωσης   
(με ΦΠΑ) 

Χρόνος Ομιλίας 
(λεπτά)* 

 Αστικά – Υπεραστικά 500 11,90 € 500 

Αστικά – Υπεραστικά 1000 21,50 € 1000 

Αστικά – Υπεραστικά 1500 28,90 € 1500 

Αστικά – Υπεραστικά 2000 36,90 € 2000 
 
Επιπλέον, οι υπεραστικές κλήσεις εκτός του εκάστοτε πακέτου (δηλαδή αφού καταναλωθούν τα 
λεπτά ομιλίας εντός πακέτου) χρεώνονται ως αστικές (ισχύει για όλες τις υπεραστικές κλήσεις 
εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ). 
 
 
Πακέτα Χρόνου Double Play 

Τα Πακέτα Χρόνου Double Play παρέχουν την δυνατότητα συνδυασμού των Πακέτων 
Χρόνου, με οποιοδήποτε υπηρεσία Conn-X ή Conn-x@Work. Σε αυτή την περίπτωση ο 
πελάτης θα έχει όφελος μόνο στην τιμή των πακέτων φωνής και όχι στις υπηρεσίες Conn-X ή 
Conn-x@Work, οι οποίες θα διατηρούν την εκάστοτε τιμολογιακή πολιτική τους καθώς και τον 
υφιστάμενο τρόπο διάθεσης τους.   

Τα Πακέτα Χρόνου Double Play έχουν πάγια μηνιαία χρέωση και προσφέρουν στον πελάτη 
που διαθέτει υπηρεσίες Conn-X ή Conn-x@Work, 500, 1000, 1500, 2000 δωρεάν λεπτά κλήσεων 
προς Αστικά, Υπεραστικά και προς Σταθερά Τρίτα Δίκτυα, ανάλογα με το πακέτο που θα επιλέξει. 
Το κάθε πακέτο αφορά την εξερχόμενη κίνηση από το σύνολο των γραμμών του πελάτη που θα 
ενταχθούν σε αυτό. Οι μηνιαίες τιμές χρέωσης των Πακέτων Χρόνου Double Play είναι οι 
ακόλουθες: 

 



 
Όπως στα Πακέτα Χρόνου έτσι και στα Πακέτα Χρόνου Double Play οι υπεραστικές κλήσεις 
εκτός του εκάστοτε πακέτου (δηλαδή αφού καταναλωθούν τα λεπτά ομιλίας εντός πακέτου) 
χρεώνονται ως αστικές (ισχύει για όλες τις υπεραστικές κλήσεις εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ). 
 
 
Πακέτα Χρόνου προς Κινητά 
 
Τα Πακέτα Χρόνου προς Κινητά έχουν πάγια μηνιαία χρέωση και προσφέρουν 100, 200 και 
500 δωρεάν λεπτά κίνησης προς όλα τα εθνικά κινητά δίκτυα από όλες τις συνδέσεις, που θα 
ενταχθούν σε αυτό. Τα πακέτα αυτά διατίθενται ως συμπληρωματικά των Πακέτων Χρόνου ή 
των Πακέτων Χρόνου Double Play που έχουν προεπιλεγεί. Οι τιμές χρέωσης των Πακέτων 
Χρόνου προς Κινητά παρουσιάζονται παρακάτω: 
 

Πακέτα Χρόνου προς Κινητά 

Μηνιαία Τιμή Χρέωσης   
(με ΦΠΑ) 

Χρόνος Ομιλίας 
(λεπτά)* 

Κινητά 100 11,25 € 100 

Κινητά 200 22,10 € 200 

Κινητά 500 52,90 € 500 
 
 
* Η ανάλωση του χρόνου ομιλίας, που εμπεριέχεται στο εκάστοτε πακέτο γίνεται ανά 
δευτερόλεπτο (βήμα χρέωσης ανά δευτερόλεπτο) με ελάχιστη χρέωση των πρώτων 30 
δευτερολέπτων ανά κλήση.  

 
Απαιτείται δωδεκάμηνη δέσμευση παραμονής στα παραπάνω οικονομικά προγράμματα. Σε 
περίπτωση διακοπής τους πριν την πάροδο του 12μήνου, ο πελάτης καταβάλει στο ήμισυ το 
σύνολο των υπολειπόμενων μηνιαίων τελών μέχρι την λήξη της 12μηνης δέσμευσης. 
 
Ημερομηνία ισχύος των ανωτέρω προγραμμάτων ορίζεται η  2/9/2009. 
 
 
 

Πακέτα Χρόνου Double Play 

Μηνιαία Τιμή Χρέωσης   
(με ΦΠΑ) 

Χρόνος Ομιλίας 
(λεπτά)* 

 Αστικά – Υπεραστικά Double Play 500 10,90 € 500 

Αστικά – Υπεραστικά Double Play 1000 20,50 € 1000 

Αστικά – Υπεραστικά Double Play 1500 26,90 € 1500 

Αστικά – Υπεραστικά Double Play 2000 34,90 € 2000 


