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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 

Ο ΟΤΕ ανακοινώνει τα νέα οικονοµικά προγράµµατα ΟΤΕ Business Double Play µε 
ενδοεταιρικά κινητά 

 

Τα νέα οικονοµικά προγράµµατα ΟΤΕ Business Double Play µε ενδοεταιρικά κινητά 
απευθύνονται στην αγορά των επιχειρησιακών πελατών και παρέχουν µια ολοκληρωµένη 
υπηρεσία που προσφέρει δωρεάν χρόνο προς εθνικά σταθερά, απεριόριστη πρόσβαση στο 
∆ιαδίκτυο σε ταχύτητες έως 24 Mbps µε ενσωµατωµένες Υπηρεσίες Προστιθέµενης Αξίας (1 

Static IP, Web Presence, Corporate mail) (OTE Business Conn-x (DP)), δωρεάν λεπτά προς όλα τα 
εθνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, δωρεάν ενδοεταιρικές κλήσεις προς εταιρικά κινητά 
COSMOTE BUSINESS καθώς και εκπτώσεις προς επιλεγµένους διεθνείς προορισµούς, για 1 έως 
4 τηλεφωνικές συνδέσεις. 

Τα δωρεάν λεπτά / µήνα παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα : 
 

 
Πλήθος τηλεφωνικών συνδέσεων 

 
1 2 3 4 

 
Χρονοπακέτο προς Εθνικά Σταθερά (λεπτά / µήνα) 

 
2.000 4.000 6.000 8.000 

 
Χρονοπακέτο προς Εθνικά Κινητά (λεπτά / µήνα) 

 
60 90 120 150 

 
Χρονοπακέτο προς Ενδοεταιρικά Κινητά (λεπτά / 

µήνα) 
 

1.000 1.000 2.000 2.000 

Προκειµένου ο πελάτης να επωφελείται από τον δωρεάν χρόνο του Χρονοπακέτου Κλήσεων 
προς Ενδοεταιρικά Κινητά, πρέπει να διαθέτει εταιρικά κινητά COSMOTE που να είναι 
εγγεγραµµένα σε οποιοδήποτε από τα προγράµµατα COSMOTE BUSINESS και να έχουν 
ενεργοποιηµένη την υπηρεσία ενδοεταιρικών κλήσεων της COSMOTE. 

Τα µηνιαία τέλη των προγραµµάτων ΟΤΕ Business Double Play µε ενδοεταιρικά κινητά, 
διαµορφώνονται ως εξής: 

 

 
Πλήθος τηλεφωνικών συνδέσεων 

 
1 2 3 4 

Μηνιαίο Τέλος µε Internet 2 Mbps 
(οι τιµές περιλαµβάνουν ΦΠΑ 23%) 

35,44€ 44,89€ 54,33€ 63,77€ 

Μηνιαίο Τέλος µε Internet 24 Mbps (οι 
τιµές περιλαµβάνουν ΦΠΑ 23%) 

40,44€ 49,89€ 59,33€ 68,77€ 

Οι ανωτέρω τιµές δεν περιλαµβάνουν τα πάγια των τηλεφωνικών συνδέσεων του πελάτη. 
Ανάλογα µε την πρόσβαση που έχει ο πελάτης σε κάθε του τηλεφωνική σύνδεση, οι 
παραπάνω τιµές διαµορφώνονται προσθέτοντας τις αντίστοιχες λιανικές τιµές για προσβάσεις 
τύπου PSTN, ΙSDN BRA (απλής ή DDI).  

Για όλα τα χρονοπακέτα των προγραµµάτων ισχύει ότι ο χρόνος κλήσεων αναλώνεται από 
οποιαδήποτε από τις 1 έως 4 τηλεφωνικές συνδέσεις που έχουν ενταχθεί σε αυτά. Το βήµα 
χρέωσης του διαθέσιµου χρόνου οµιλίας κάθε χρονοπακέτου προς εθνικά σταθερά είναι ανά 
λεπτό, χωρίς ελάχιστο χρόνο χρέωσης ανά κλήση. Το βήµα χρέωσης του διαθέσιµου χρόνου 
οµιλίας κάθε χρονοπακέτου προς εθνικά κινητά και προς ενδοεταιρικά κινητά είναι ανά 
δευτερόλεπτο µε ελάχιστο χρόνο χρέωσης ανά κλήση τα 45 δευτερόλεπτα.  



Μετά την ανάλωση του εκάστοτε χρονοπακέτου προς εθνικά σταθερά, όλες οι κλήσεις προς 
εθνικούς σταθερούς προορισµούς θα χρεώνονται µε την εκάστοτε τιµή και το βήµα χρέωσης 
που προβλέπεται για αστικές κλήσεις εντός ΟΤΕ. Μετά την ανάλωση του εκάστοτε 
χρονοπακέτου προς εθνικά κινητά και ενδοεταιρικά κινητά, όλες οι κλήσεις προς εθνικά κινητά 
θα χρεώνονται µε την εκάστοτε τιµή και βήµα χρέωσης που προβλέπεται για κλήσεις από 
σταθερό ΟΤΕ προς κινητό. 

Τα προγράµµατα ΟΤΕ Business Double Play µε ενδοεταιρικά κινητά, προσφέρουν για τις 
κλήσεις προς τα σταθερά της Ζώνης Ε.Ε. µειωµένη χρέωση ανά λεπτό χωρίς ελάχιστο χρόνο 
χρέωσης ανά κλήση και ειδικές χρεώσεις (ανά δευτερόλεπτο χωρίς ελάχιστη χρέωση) για 
κλήσεις προς σταθερά στις ζώνες Αλβανία, Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV, όπως παρουσιάζονται στον 
παρακάτω πίνακα : 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΖΩΝΗ 
Τιµή ανά λεπτό µε 

ΦΠΑ 23% 
Βήµα χρέωσης 

Ε.Ε.  0,0320 € ανά λεπτό 

Αλβανία  0,2319 € ανά δευτερόλεπτο 

Ζώνη I 0,2729 € ανά δευτερόλεπτο 

Ζώνη II 0,3247 € ανά δευτερόλεπτο 

Ζώνη III 0,6496 € ανά δευτερόλεπτο 

Ζώνη IV 0,9744 € ανά δευτερόλεπτο 

 

Οι χρεώσεις και το βήµα χρέωσης προς τις υπόλοιπες ζώνες διεθνούς τηλεφωνίας ακολουθούν 
τον εκάστοτε ονοµαστικό τιµοκατάλογο του ΟΤΕ προς διεθνείς προορισµούς. 

Ο πελάτης δεσµεύεται µε 12µηνη παραµονή των συνδέσεων του στα προγράµµατα ΟΤΕ 
Business Double Play µε ενδοεταιρικά κινητά. Σε περίπτωση κατάργησης των προγραµµάτων 
πριν την λήξη της 12µηνης δέσµευσης, ο πελάτης καταβάλει τα παρακάτω τέλη αποσύνδεσης: 

 

Ηµεροµηνία ισχύος των ανωτέρω προγραµµάτων είναι η  02/05/2012. 

 

 
Πλήθος τηλεφωνικών συνδέσεων 

 
1 2 3 4 

Τέλος αποσύνδεσης για Internet 2 Mbps 
(οι τιµές περιλαµβάνουν ΦΠΑ 23%) 

129,00 € 198,00 € 267,00 € 336,00 € 

Τέλος αποσύνδεσης για Internet 24 Mbps 
(οι τιµές περιλαµβάνουν ΦΠΑ 23%) 

141,00 € 210,00 € 280,00 € 349,00 € 


