
Ανακοινώνεται ότι από 19/10/2020 επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές για υφιστάμενους 
και νέους συνδρομητές των προγραμμάτων COSMOTE GIGAMAX Family :  
 

-          Στο Πρόγραμμα COSMOTE GIGAMAX Family S: 
 

α.       Τα ενσωματωμένα λεπτά ομιλίας του προγράμματος αυξάνονται από 
1000 σε απεριόριστα προς όλα τα εθνικά δίκτυα κινητής & σταθερής 
τηλεφωνίας 

β.       Τα ενσωματωμένα δεδομένα του προγράμματος αυξάνονται από 3GB σε 
5GB  

γ.      Τα ενσωματωμένα SMS του προγράμματος αυξάνονται από 1000 σε 4000 
προς όλα τα εθνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας . 

 
-          Στο Πρόγραμμα COSMOTE GIGAMAX Family M: 

 
α.      Τα ενσωματωμένα λεπτά ομιλίας του προγράμματος αυξάνονται από 2000 

σε απεριόριστα προς όλα τα εθνικά δίκτυα κινητής & σταθερής τηλεφωνίας 
 
β.       Τα ενσωματωμένα δεδομένα του προγράμματος αυξάνονται από 6GB σε 

10GB  
γ.      Τα ενσωματωμένα SMS του προγράμματος αυξάνονται από 2000 σε 4000 

προς όλα τα εθνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.  
 
Το μηνιαίο πάγιο των προγραμμάτων COSMOTE GIGAMAX Family S & COSMOTE GIGAMAX 
Family Μ καθώς και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά αυτών, παραμένουν αμετάβλητα.  
 
Επιπλέον από την ίδια ημερομηνία, ξεκινάει η εμπορική διάθεση νέου προγράμματος 
COSMOTE GIGAMAX Family L με τα εξής βασικά χαρακτηριστικά: 
 
 

Πρόγραμμα 
COSMOTE GIGAMAX 

Family L 

Μηνιαίο Πάγιο (2 μέλη) 132,92 € 

Πάγιο για προσθήκη επιπλέον μέλους 15,90 € 

Μηνιαία Δωρεάν Χρήση (Λεπτά ομιλίας, Mηνύματα, MB) 

Δωρεάν λεπτά προς όλα τα εθνικά δίκτυα Απεριόριστα 

Δωρεάν λεπτά για κλήσεις μεταξύ των μελών Απεριόριστα 

Δωρεάν SMS προς όλα τα εθνικά δίκτυα Απεριόριστα 

Δωρεάν MB για πλοήγηση στο διαδίκτυο 20 GB 

Χρεώσεις μετά την κατανάλωση της δωρεάν χρήσης 
 

Χρεώσεις Κλήσεων & Βιντεοκλήσεων σε χώρες της ΕΕ 0,2356 €/λεπτό 

Αποστολή SMS προς εθνικά δίκτυα (€/SMS) 0,25 €/SMS 

Αποστολή SMS σε χώρες της ΕΕ 0,0744 €/SMS 

Αποστολή SMS προς Ξένα Δίκτυα (€/SMS) 0,2218 €/SMS 



Χρέωση πέραν των δωρεάν MB για πλοήγηση στο Internet 
χωρίς την υπηρεσία COSMOTE My Internet (με ρυθμίσεις 
WAP & Internet) (€/ΜΒ) 

0,09 €/MB 

 
Το υφιστάμενο πρόγραμμα COSMOTE GIGAMAX Family L καθίσταται από τις 19/10/2020 μη 
εμπορικά διαθέσιμο και μετονομάζεται σε COSMOTE GIGAMAX Family L ΠΑΛ. 
 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις των προγραμμάτων COSMOTE GIGAMAX 
Family που αναφέρονται στην ιστοσελίδα www.cosmote.gr 
 
Στην ανωτέρω τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24% και το αναλογούν τέλος συνδρομητών 
κινητής τηλεφωνίας που έχει υπολογιστεί βάσει του μηνιαίου παγίου χωρίς έξτρα χρεώσεις 
ή επιπρόσθετες υπηρεσίες. 
Το τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας υπολογίζεται ως ποσοστό επί του συνόλου του 
μηνιαίου λογαριασμού κάθε σύνδεσης (προ ΦΠΑ ) και είναι 12% για λογαριασμούς μέχρι 
50€, 15% για λογαριασμούς από 50,01 μέχρι και 100€, 18% για λογαριασμούς από 100,01 
έως και 150€ και 20% για λογαριασμούς άνω των 150,01€.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες ενημερωθείτε από το www.cosmote.gr και από την 
Εξυπηρέτηση Πελατών της COSMOTE στο 13888 (χρέωση 0,19€/κλήση από κινητό 
COSMOTE). Η χρέωση για κλήσεις προς τον αριθμό 13888 από άλλα δίκτυα είναι σύμφωνα 
με τον τιμοκατάλογο του παρόχου του καλούντος. 


