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Ο ΟΤΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ CONN-X TALK 

Το νέο οικονομικό πρόγραμμα Conn-x talk είναι ο συνδυασμός στην ίδια τηλεφωνική 

σύνδεση (PSTN ή ISDN ΒRΑ), δικτύου ΟΤΕ: 

- Σύνδεσης Conn-x και, 

- Ενός εκ των κατωτέρω πακέτων. 

1. Πακέτου που περιλαμβάνει απεριόριστες αστικές και υπεραστικές (εθνικές) κλήσεις 

εντός του δικτύου ΟΤΕ που πραγματοποιούνται όλες τις ώρες του 

Σαββατοκύριακου και συγκεκριμένα από ώρα 00.00 του Σαββάτου έως 24.00 

της Κυριακής, με τιμή πώλησης 4,40 € ανά μήνα. 

2. Πακέτου που περιλαμβάνει απεριόριστες αστικές και υπεραστικές κλήσεις (εθνικές) 

κλήσεις εντός δικτύου ΟΤΕ, που πραγματοποιούνται κάθε μέρα εκτός Σαββάτου 

και Κυριακής από ώρα 00.00 έως 08.00 και από 20:00 έως 24.00, με τιμή 

πώλησης 4,40 € ανά μήνα. 

3. Πακέτου που αποτελεί συνδυασμό των δυο προηγούμενων με τιμή πώλησης 7,30 

€ ανά μήνα και περιλαμβάνει: 

 Απεριόριστες αστικές και υπεραστικές κλήσεις (εθνικές) κλήσεις εντός 

δικτύου ΟΤΕ που πραγματοποιούνται κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και 

Κυριακής από ώρα 00.00 έως 08.00 και από 20:00 έως 24.00 και 

 Απεριόριστες αστικές και υπεραστικές κλήσεις (εθνικές) κλήσεις εντός 

δικτύου ΟΤΕ που πραγματοποιούνται όλες τις ώρες μέσα στο 

Σαββατοκύριακο (από ώρα 00.00 του Σαββάτου έως 24.00 της 

Κυριακής). 

Επιπλέον, ο ίδιος πελάτης και εφόσον το επιθυμεί θα μπορεί εκτός των ανωτέρω πακέτων να 

κάνει χρήση ενός εκ των ήδη ισχυόντων προγραμμάτων προπληρωμένου χρόνου 

ομιλίας ΟΤΕ 480, 600, 720, 900 για αστικοϋπεραστικές κλήσεις ή ενός εκ των ΟΤΕbusiness 

500, 750, 1000 για αστικές κλήσεις και ενός εκ των ΟΤΕbusiness 100, 200, 300 & 500 για 

υπεραστικές κλήσεις και επιβάρυνση με το ανά περίπτωση ποσό μηνιαίως. 

Εναλλακτικά μπορεί να επιλέξει ένα εκ των 2 νέων προγραμμάτων προπληρωμένου χρόνου 

ομιλίας , τα οποία παρέχονται μόνο σε πελάτες του πακέτου conn-x talk, δηλαδή του: 

 ΟΤΕ 120 με το οποίο παρέχονται 120 λεπτά αστικοϋπεραστικών κλήσεων 

έναντι 3,57 € μηνιαίως ή του, 

 ΟΤΕ 240 με το οποίο παρέχονται 240 λεπτά αστικοϋπεραστικών κλήσεων 

έναντι 6,95 € μηνιαίως. 

Σε όλες τις περιπτώσεις ο προπληρωμένος χρόνος υπολογίζεται μόνον για τις κλήσεις που 

πραγματοποιούνται εκτός των χρονικών ζωνών των οικονομικών πακέτων 1 ή 2 ή 3. 

Ακόμη τα οικονομικά προγράμματα conn-x talk είναι δυνατό να συνδυαστούν και με τα 

οικονομικά προγράμματα ΟΤΕΠΙΛΟΓΕΣ ή ΟΤΕΠΙΧΕΙΡΩ μόνο ως προς τις διεθνείς κλήσεις. 



Στις ανωτέρω τιμές περιλαμβάνεται ΦΠΑ 19%. 

Οι τιμές των ανωτέρω πακέτων χρεώνονται πέραν της συνδρομής Conn-x. 

Ημερομηνία ισχύος όλων των ανωτέρω η 30-10-2006. 

 


