
Ανακοινώνεται  η  από 12/11/2018 εμπορική διάθεση: 

 
1. του νέου πακέτου «300 λεπτά & 50 SMS προς όλους & 600ΜΒ» αποκλειστικά για 

συνδρομητές καρτοκινητής τηλεφωνίας COSMOKAPTA της COSMOTE, με τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά:  

 

Λεπτά προς 
Όλους  

SMS προς 
Όλους  

ΜΒ 
Διάρκεια 

Ισχύος 
Χρέωση 

300’ 50 600 30 ημέρες 10€ 

 
2. του νέου πακέτου COMBO CALL THEM ALL EXTRAi  αποκλειστικά σε συνδρομητές 

καρτοκινητής τηλεφωνίας WHAT’S UP της COSMOTE, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:  
 

Λεπτά προς 
WHAT’S UP 

SMS προς 
WHAT’S UP 

Λεπτά προς 
Όλους  

SMS προς 
Όλους  

ΜΒ 
Διάρκεια 

Ισχύος 
Χρέωση 

400’ 400 200’ 200 400 
30 

ημέρες 
10€ 

 
Για τα παραπάνω πακέτα ισχύουν τα ακόλουθα: 
  
 Η κατανάλωση των δωρεάν λεπτών των πακέτων γίνεται με ελάχιστη διάρκεια κλήσης 

τα 3 λεπτά και στη συνέχεια με χρέωση ανά δευτερόλεπτο. Σε περίπτωση κλήσης με 
διάρκεια μικρότερη των 3 λεπτών, ο χρόνος που αφαιρείται από το σύνολο του χρόνου 
ομιλίας του πακέτου είναι 3 λεπτά. 

 Τα δωρεάν λεπτά των πακέτων μπορούν να καταναλωθούν σε κλήσεις & video – 
κλήσεις προς εθνικούς προορισμούς. Εξαιρούνται οι σύντομοι κωδικοί και οι σύντομοι 
κωδικοί δικτύου. 

 Μετά τη λήξη της διάρκειας ισχύος των πακέτων ή την κατανάλωση της 
ενσωματωμένης χρήσης του, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο, ισχύουν οι χρεώσεις του 
εκάστοτε δημοσιευμένου τιμοκατάλογου. 
 

 Τα λεπτά ομιλίας και SMS προς What’s Up προορισμούς δεν είναι διαθέσιμα για χρήση 
σε περιαγωγή. Η κατανάλωση των διαθέσιμων λεπτών και SMS προς όλους και των ΜΒ 
των πακέτων είναι διαθέσιμη για χρήση και στην περιαγωγή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
Επίσης από 09/12/2018 ανακοινώνονται οι ακόλουθες αλλαγές  για τους συνδρομητές 
καρτοκινητής τηλεφωνίας COSMOKAPTA της COSMOTE:  
 
A. Για  τους συνδρομητές που είναι εγγεγραμμένοι στην προσφορά με την οποία 

λαμβάνουν 450 λεπτά ομιλίας προς όλα τα κινητά και σταθερά τηλέφωνα στην Ελλάδα 
& 100ΜΒ  για 1 μήνα για τις δυο πρώτες ανανεώσεις ανά μήνα από €10 και άνω, 
αυξάνεται ο διαθέσιμος όγκος δεδομένων για πλοήγηση στο Intrenet από 100ΜΒ σε 
200ΜΒ  και παράλληλα αυξάνεται το κόστος του πακέτου από 5€ σε 6€.  
Οι συνδρομητές που είναι εγγεγραμμένοι στη προσφορά θα ενημερώνονται για την 
τροποποίηση της, και τη δυνατότητα απενεργοποίησης της μέσω ενημερωτικού 
ηχογραφημένου μηνύματος στο μενού ανανέωσης χρόνου ομιλίας 1314. 
Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της προσφοράς δεν τροποποιούνται. 

 
B. Τα διαθέσιμα λεπτά ομιλίας του πακέτου «200’ προς Όλους & 200ΜΒ» αυξάνονται 

από 200΄ σε 300΄, αυξάνεται ο διαθέσιμος όγκος των ΜΒ του πακέτου από 200ΜΒ 



σε 500ΜΒ, το πακέτο μετονομάζεται σε «300΄ προς όλους & 500ΜΒ» και αυξάνεται 
το κόστος του πακέτου από 7€ σε 8,5€. Οι συνδρομητές που είναι εγγεγραμμένοι 
στην αυτόματη ενεργοποίηση του πακέτου, θα ενημερώνονται για την 
τροποποίηση της  και τη δυνατότητα απενεργοποίησης της μέσω ενημερωτικού 
ηχογραφημένου μηνύματος στο μενού ανανέωσης χρόνου ομιλίας 1314 
 

Γ.   Για  τους συνδρομητές που είναι εγγεγραμμένοι στο αυτόματο μη εμπορικά 
διαθέσιμο πακέτο «250΄ προς όλους & 100ΜΒ», αυξάνονται τα διαθέσιμα λεπτά 
του πακέτου από 250΄σε 300΄, αυξάνεται ο διαθέσιμος όγκος των ΜΒ από 100ΜΒ 
σε 500ΜΒ, το πακέτο μετονομάζεται σε «300΄ προς όλους & 500ΜΒ» και αυξάνεται 
το κόστος του πακέτου από 7€ σε 8,5€. 
Οι συνδρομητές θα ενημερώνονται για την τροποποίηση της  και τη δυνατότητα 
απενεργοποίησης της μέσω ενημερωτικού ηχογραφημένου μηνύματος στο μενού 
ανανέωσης χρόνου ομιλίας 1314 

 
Οι συνδρομητές των ανωτέρω προγραμμάτων έχουν το δικαίωμα να καταγγείλουν τη 
σύμβασή τους αζημίως εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία εφαρμογής των 
ανωτέρω τροποποιήσεων.   
 
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε από κινητό την Εξυπηρέτηση Πελατών της 
COSMOTE στο 13888 (χρέωση 0,19€/κλήση) ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 
www.cosmote.gr  
 
Οι παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24%. 
 

 

http://www.cosmote.gr/

