
 
 

Ανακοινώνεται ότι από 22/04/2013 παύει η εμπορική των ακόλουθων Επαγγελματικών Οικονομικών Προγραμμάτων 
συμβολαίου: «COSMOTE BUSINESS Απεριόριστα με Internet 25,35,45,65,95,150», «COSMOTE BUSINESS με δωρεάν χρόνο 
ομιλίας 200, 500, 700, 900, 1200» και «COSMOTE Business i 30,40,55,70,85,105,130». Παράλληλα, από την ίδια ημερομηνία 
τα προαναφερθέντα Οικονομικά Προγράμματα των σειρών COSMOTE BUSINESS Απεριόριστα με Internet και COSMOTE 
BUSINESS με δωρεάν χρόνο ομιλίας μετονομάζονται  σε  «COSMOTE BUSINESS Απεριόριστα με Internet 25 ΠΑΛ», 
«COSMOTE BUSINESS Απεριόριστα με Internet 35 ΠΑΛ», «COSMOTE BUSINESS Απεριόριστα με Internet 45 ΠΑΛ», 
«COSMOTE BUSINESS Απεριόριστα με Internet 65 ΠΑΛ», «COSMOTE BUSINESS Απεριόριστα με Internet 95 ΠΑΛ», 
«COSMOTE BUSINESS Απεριόριστα με Internet 150 ΠΑΛ», «COSMOTE BUSINESS 200 ΠΑΛ», «COSMOTE BUSINESS 500 
ΠΑΛ», «COSMOTE BUSINESS 700 ΠΑΛ», «COSMOTE BUSINESS 900 ΠΑΛ» και «COSMOTE BUSINESS 1200 ΠΑΛ». Το 
«COSMOTE BUSINESS 100» θα συνεχίσει να είναι εμπορικά διαθέσιμο. 
Στους υφιστάμενους συνδρομητές όλων των ανωτέρω Οικονομικών Επαγγελματικών Προγραμμάτων δεν επέρχεται καμία 
αλλαγή σε σχέση με τις χρεώσεις και τις υπηρεσίες που τους παρέχονται. 
 
Επίσης, από την ίδια ως άνω ημερομηνία, ανακοινώνεται η εμπορική διάθεση πέντε (5) νέων Επαγγελματικών Οικονομικών 
Προγραμμάτων COSMOTE BUSINESS ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ με Internet και έξι (6) νέων Επαγγελματικών Οικονομικών 
Προγραμμάτων COSMOTE BUSINESS με Δωρεάν Χρόνο Ομιλίας που απευθύνονται σε Επαγγελματίες, Εταιρείες και Δημόσιο, 
οι οποίοι διατηρούν τρεις συνδέσεις και άνω στο δίκτυο της COSMOTE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Τα βασικά χαρακτηριστικά των νέων Επαγγελματικών Οικονομικών Προγραμμάτων COSMOTE BUSINESS ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ με 
Internet είναι: 
 

COSMOTE BUSINESS ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ με Internet 

Επαγγελματικά Οικονομικά 
Προγράμματα 

COSMOTE BUSINESS 
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ με 

Internet 25 

COSMOTE BUSINESS 
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ με 

Internet 35 

COSMOTE BUSINESS 
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ με 

Internet 45 

COSMOTE BUSINESS 
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ με 

Internet 60 

COSMOTE 
BUSINESS 

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ με 
Internet 80 

Μηνιαίο Πάγιο 25€ 35€ 45€ 60€ 80€ 

Μηνιαία Δωρεάν Χρήση (Λεπτά ομιλίας, MB) 

Δωρεάν Χρόνος Ομιλίας για εθνικές 
ενδοεταιρικές κλήσεις (VPN) φωνής 
ή/και video-κλήσεις 

Απεριόριστος 

Δωρεάν Χρόνος Ομιλίας για εθνικές 
κλήσεις φωνής ή/και video-κλήσεις 
προς προορισμούς COSMOTE 

1.500' προς 
COSMOTE 

1.500' προς 
COSMOTE 

1.500' προς 
COSMOTE και 

σταθερά 

1.500' προς 
COSMOTE και 

σταθερά 

1.500' προς 
COSMOTE και 

σταθερά 
Δωρεάν Χρόνος Ομιλίας για εθνικές 
κλήσεις φωνής ή/και video-κλήσεις 
προς εθνικά δίκτυα σταθερής 
τηλεφωνίας  

50’ 150' 
Δωρεάν Χρόνος Ομιλίας για εθνικές 
κλήσεις φωνής ή/και video-κλήσεις 
προς λοιπά δίκτυα κινητής 
τηλεφωνίας 

250' 500' 1000' 

Δωρεάν MB για πλοήγηση στο 
διαδίκτυο 

100MB 200ΜΒ 300ΜΒ 750ΜΒ 2GB 

Χρεώσεις μετά την κατανάλωση της δωρεάν χρήσης 

Εθνικές κλήσεις ομιλίας και video-
κλήσεις  

0,2952€/λεπτό 

Χρέωση πέραν των δωρεάν MB για 
πλοήγηση στο διαδίκτυο  

0,1034€/ΜΒ 

Αποστολή SMS προς εθνικά δίκτυα  0,1349€/SMS 

 
 
 



Τα βασικά χαρακτηριστικά των νέων Επαγγελματικών Οικονομικών Προγραμμάτων COSMOTE BUSINESS με Δωρεάν Χρόνο 
Ομιλίας είναι: 

 

COSMOTE BUSINESS με δωρεάν χρόνο ομιλίας 

Επαγγελματικά Οικονομικά Προγράμματα 

COSMOTE 
BUSINESS 100 
(διαθέσιμο από 
18/07/2012) 

COSMOTE 
BUSINESS 

150 

COSMOTE 
BUSINESS 

400  

COSMOTE 
BUSINESS 

1000  

COSMOTE 
BUSINESS 

1500 

COSMOTE 
BUSINESS 

3000 

COSMOTE 
BUSINESS 

5000  

Μηνιαίο Πάγιο 20 € 25 € 35 € 50 € 70 € 100 € 130 € 

Μηνιαία Δωρεάν Χρήση (Λεπτά ομιλίας, MB) 

Δωρεάν χρόνος ομιλίας για εθνικές ενδοεταιρικές 
κλήσεις (VPN) φωνής ή/και  video-κλήσεις 

Απεριόριστος 

Δωρεάν Χρόνος Ομιλίας για εθνικές κλήσεις φωνής 
ή/και video-κλήσεις προς εθνικά  δίκτυα σταθερής 
τηλεφωνίας  

100' 150' 

1500' 
προς 

σταθερά 

1500' 
προς 

σταθερά 

1500' 
προς 

σταθερά 

1500' 
προς 

σταθερά 

1500' 
προς 

σταθερά 

Δωρεάν Χρόνος Ομιλίας για εθνικές κλήσεις φωνής 
ή/και video-κλήσεις προς εθνικά  δίκτυα  κινητής 
τηλεφωνίας  

400’ 1000’ 1500’ 3000' 5000’ 

Δωρεάν MB για πλοήγηση στο διαδίκτυο - 50MB 200MB 300MB 1GB 2GB 5GB 

Δωρεάν SMS προς εθνικά δίκτυα - - - - 1500 1500 1500 

Δωρεάν Χρόνος Ομιλίας για κλήσεις προς διεθνείς 
προορισμούς 

- - - - - 
150’ σταθερά 
& 50’ κινητά 

*  

300’ 
σταθερά 
& 100’ 

κινητά * 

Χρεώσεις μετά την κατανάλωση της δωρεάν χρήσης 

Εθνικές κλήσεις ομιλίας και video-κλήσεις 
(€/λεπτό.) 

0,2952 €/λεπτό 

Χρέωση πέρα των δωρεάν MB για πλοήγηση στο 
διαδίκτυο (€/ΜΒ) 

0,1034 €/ΜΒ                                                                                                                              
(Η χρέωση ισχύει μόνο για όσα από τα οικονομικά προγράμματα  

περιέχουν δωρεάν ενσωματωμένη χρήση MB) 

Αποστολή SMS προς εθνικά δίκτυα (€/SMS) 0,1349 €/SMS 

Χρεώσεις Διεθνών Κλήσεων 
Όπως το υφιστάμενο Οικονομικό Επαγγελματικό πρόγραμμα                                                                      

COSMOTE BUSINESS 100 

 
 



* Ο Δωρεάν χρόνος για διεθνείς κλήσεις στα Οικονομικά Προγράμματα COSMOTE BUSINESS 3000 και COSMOTE 
BUSINESS 5000 αφορά κλήσεις από την Ελλάδα προς τις χώρες: Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, 
Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Η.Π.Α., Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Καναδάς, Κύπρος, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, 
Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία. Από τον 
ενσωματωμένο χρόνο ομιλίας που προσφέρουν τα προγράμματα, εξαιρούνται οι κλήσεις προς τα παρακάτω προθέματα 
Διεθνών Δικτύων : +1250, +35770, +35777, +352021, +352028, +352061, +352068, +352091, +352098, +35221, 
+35228, +35261, +35268, +35291, +35298, +31660, +38650. Μετά την κατανάλωση του δωρεάν χρόνου ομιλίας, η 
χρέωση γίνεται βάσει των τελών διεθνών κλήσεων του προγράμματος «COSMOTE BUSINESS 100». 

 
 
 



Επίσης, για τα νέα Επαγγελματικά Οικονομικά Προγράμματα COSMOTE 
BUSINESS Απεριόριστα με Internet και COSMOTE BUSINESS με Δωρεάν 
Χρόνο Ομιλίας ισχύουν τα ακόλουθα: 

 Τα δωρεάν λεπτά ομιλίας (κλήσεις φωνής ή/και video-κλήσεις) που 
συμπεριλαμβάνονται στη δωρεάν χρήση,  καθώς και οι αντίστοιχες χρεώσεις 
μετά την κατανάλωσή τους, αφορούν μόνο σε κλήσεις (ομιλίας και video-
κλήσεις) και αποστολή μηνυμάτων (SMS) εντός Ελλάδος προς όλα τα εθνικά 
δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας (γεωγραφικούς αριθμούς και 
αριθμούς κινητής τηλεφωνίας), εξαιρουμένων των κλήσεων/μηνυμάτων προς 
μη γεωγραφικούς αριθμούς (εκτός των αριθμών κινητής τηλεφωνίας) και δεν 
ισχύουν κατά τη διάρκεια περιαγωγής.  
 Ο δωρεάν όγκος χρήσης για πλοήγηση στο διαδίκτυο, καθώς και οι 
χρεώσεις μετά την κατανάλωσή του αφορούν χρήση εντός Ελλάδας για 
πλοήγηση στο Internet/Ιntranet.Για πρόσβαση σε εταιρικό δίκτυο (Intranet) 
ενδεχομένως να απαιτείται πρόσθετη τεχνική υλοποίηση. Ο δωρεάν όγκος 
χρήσης δεν περιλαμβάνει την υπηρεσία MMS. 
 Η χρέωση για τις εθνικές κλήσεις φωνής ή/και video-κλήσεις γίνεται ανά 
δευτερόλεπτο, με ελάχιστο χρόνο χρέωσης τα 60 δευτερόλεπτα. 
 Η ογκοχρέωση για την πλοήγηση στο διαδίκτυο γίνεται ανά KB, με ελάχιστη 
χρέωση το 1 ΚΒ ανά σύνδεση (1 MB = 1.024 KB).  
 Ο ρυθμός χρέωσης διεθνών κλήσεων θα είναι ανά λεπτό, με ελάχιστη 
χρέωση το ένα λεπτό. Σε περίπτωση που ο συνδρομητής δεν εξαντλήσει τη 
ενσωματωμένη δωρεάν μηνιαία χρήση του προγράμματός του, αυτή δεν 
μεταφέρεται στον επόμενο μήνα τιμολόγησης.  
 Η είσοδος στο COSMOTE my view είναι δωρεάν για όλα τα νέα Οικονομικά 
Προγράμματα.  
 Όταν γίνεται χρήση της υπηρεσίας COSMOTE Traveller στα Οικονομικά 
Επαγγελματικά Προγράμματα: 

α) COSMOTE BUSINESS ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ με Internet 25 έως και 80 δεν ισχύει  η 
ενσωματωμένη χρήση που αφορά τον Απεριόριστο χρόνο ομιλίας για 
ενδοεταιρικές κλήσεις, τα  1.500’ προς COSMOTE και τα  1.500’ προς 
COSMOTE και Σταθερά. 
β) COSMOTE BUSINESS με Δωρεάν Χρόνο Ομιλίας 100’ εως 5000’ δεν ισχύει η 
ενσωματωμένη χρήση που αφορά τον  Απεριόριστο χρόνο ομιλίας για 
ενδοεταιρικές κλήσεις, και τα 1500’ προς Σταθερά. 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις οποιαδήποτε εξερχόμενη κλήση φωνής κατά τη 
χρήση της υπηρεσίας COSMOTE Traveller αφαιρείται από τα δωρεάν λεπτά για 
εθνικές κλήσεις προς λοιπά δίκτυα τηλεφωνίας που αντιστοιχούν σε κάθε 
Πρόγραμμα. Η ελάχιστη διάρκεια χρέωσης, ο ρυθμός χρέωσης και οι χρεώσεις 
για εθνικές κλήσεις φωνής μετά την κατανάλωση του δωρεάν χρόνου ομιλίας 
για εθνικές κλήσεις προς δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, ισχύουν και για την 
χρήση της υπηρεσίας COSMOTE Traveller, σύμφωνα με τα  ανωτέρω 
Προγράμματα. 

 Αν κάποιο από τα ανωτέρω Οικονομικά Προγράμματα συνδυαστεί με τα 
προγράμματα COSMOTE Internet Any Way, η χρέωση για πρόσβαση στο 



Internet μετά την κατανάλωση του δωρεάν όγκου δεδομένων του 
Οικονομικού  Προγράμματος και του COSMOTE Internet Any Way,  θα είναι 
0,0307€/MB. 

 Για την ένταξη στα νέα Προγράμματα απαιτείται προηγουμένως ο 
προσδιορισμός του σύντομου αριθμού κλήσης της κάθε σύνδεσης για την 
ενδοεταιρική επικοινωνία (VPN). Η τροποποίηση του σύντομου αριθμού 
γίνεται από τον συνδρομητή ατελώς και οποτεδήποτε. 
 Όλα τα νέα Επαγγελματικά Οικονομικά Προγράμματα μπορούν να 
συνδυαστούν με όλες τις υφιστάμενες πρόσθετες υπηρεσίες των 
Επαγγελματικών Προγραμμάτων της COSMOTE, εξαιρουμένων των υπηρεσιών 
COSMOTE Business Value, COSMOTE Business προς Σταθερά και BUSINESS 
1000 προς COSMOTE. Επιπλέον, δεν παρέχεται στα ανωτέρω Προγράμματα η 
υπηρεσία COSMOTE Internet Day Pass με εξαίρεση το Επαγγελματικό 
Οικονομικό Πρόγραμμα COSMOTE BUSINESS 100.  

 Οι λοιπές χρεώσεις των υπηρεσιών COSMOTE γίνονται βάσει του ισχύοντος 
τιμοκαταλόγου της COSMOTE για το Οικονομικό Πρόγραμμα «COSMOTE 
BUSINESS 100». 
 Για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την ενεργοποίηση της 
σύνδεσης μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του πρώτου λογαριασμού, ή, σε 
περίπτωση αλλαγής οικονομικού προγράμματος, από την ημερομηνία αλλαγής 
μέχρι την έκδοση του επόμενου λογαριασμού, το πάγιο και η δωρεάν χρήση 
είναι ανάλογα του χρονικού αυτού διαστήματος. Σε κάθε λογαριασμό 
χρεώνεται προκαταβολικά το πάγιο του επόμενου μήνα. 

 Η χρήση του δωρεάν χρόνου ομιλίας ή/και των γραπτών μηνυμάτων των 
προγραμμάτων δύναται να γίνεται μόνο μέσω συσκευής κινητής τηλεφωνίας. 
Απαγορεύεται η χρήση μέσω PBX ή οποιασδήποτε άλλης γραμμής που 
συνδέεται με υπολογιστή με σκοπό την εκτέλεση μεγάλου αριθμού κλήσεων 
φωνής και video-κλήσεων ή/και την αποστολή μεγάλου όγκου και 
ταυτόχρονης αποστολής γραπτών μηνυμάτων. Σε περίπτωση που 
Συνδρομητής κάνει χρήση του Προγράμματος μέσω PBX ή οποιασδήποτε 
άλλης γραμμής που συνδέεται με υπολογιστή, η COSMOTE διατηρεί το 
δικαίωμα να προβεί σε διακοπή παροχής των υπηρεσιών της.  

 Η δωρεάν μηνιαία χρήση παρέχεται μόνο για ιδία χρήση. Απαγορεύεται 
ρητά κάθε εμπορική εκμετάλλευση ή μεταπώληση των παρεχομένων 
υπηρεσιών της COSMOTE μέσω των νέων Οικονομικών Προγραμμάτων σε 
τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.  
 Διευκρινίζεται ότι στο Οικονομικό Επαγγελματικό Πρόγραμμα COSMOTE 
BUSINESS 100, στο οποίο δεν εμπεριέχεται δωρεάν ενσωματωμένη χρήση 
MB, η πλοήγηση στο Internet γίνεται μέσω της Υπηρεσίας COSMOTE Internet 
Day Pass. Ή  απενεργοποίηση της Υπηρεσίας γίνεται μέσω  αποστολής 
δωρεάν μηνύματος με  κείμενο «END DAY» στο 1333, με κλήση στην 
εξυπηρέτηση Εταιρικών πελατών στο 13839 ή μέσω  των καταστημάτων  του 
δικτύου πωλήσεων της COSMOTE. Η πρώτη χρήση της υπηρεσίας COSMOTE 
Internet Day Pass, παρέχεται δωρεάν σε όλους τους συνδρομητές COSMOTE 
που κάνουν χρήση αυτής για πρώτη φορά. Στη συνέχεια κάθε νέα είσοδος για 
πλοήγηση στο Internet από το κινητό μέσω της υπηρεσίας COSMOTE Internet 
Day Pass χρεώνεται με 1€/ημέρα και επιτρέπει πλοήγηση στο διαδίκτυο για 24 
ώρες από την πρώτη είσοδο σε αυτό. Με σκοπό την απρόσκοπτη παροχή των 



υπηρεσιών δεδομένων της COSMOTE, τη διατήρηση της ποιότητας των 
παρεχομένων υπηρεσιών και την αποφυγή τυχόν κινδύνων κατά την παροχή 
των Υπηρεσιών Δεδομένων της COSMOTE, η μέγιστη επιτρεπτή ημερήσια 
χρήση της υπηρεσίας COSMOTE Internet Day Pass είναι 20ΜΒ. Σε κάθε 
περίπτωση υπέρβασης του ως άνω ορίου, η COSMOTE δικαιούται να 
περιορίσει την ταχύτητα πρόσβασης στο διαδίκτυο για το υπόλοιπο της 
διάρκειας ισχύος του συγκεκριμένου COSMOTE Internet Day Pass. 

 Αναφορικά με την εμπορική διάθεση υπηρεσιών μέσω του δικτύου 
μετάδοσης δεδομένων 4ης γενιάς (COSMOTE 4G) οι νέοι συνδρομητές στα 
Οικονομικά Επαγγελματικά Προγράμματα COSMOTE BUSINESS Απεριόριστα 
με Internet και COSMOTE BUSINESS με Δωρεάν Χρόνο Ομιλίας μπορούν μέχρι 
την 31.5.2013, με αίτημα τους στα σημεία πώλησης του δικτύου COSMOTE 
και μέσω της Εξυπηρέτησης Εταιρικών Πελατών της COSMOTE, να αιτούνται, 
χωρίς κόστος, την παροχή υπηρεσιών μέσω του δικτύου COSMOTE 4G  για 
όσο χρονικό διάστημα έχουν πρόγραμμα με δωρεάν όγκο δεδομένων ή 
ενεργοποιημένη στη σύνδεσή τους πρόσθετη υπηρεσία δεδομένων (COSMOTE 
Internet Monthly Pass, COSMOTE Intranet Monthly Pass, COSMOTE Internet 
Monthly Pass Plus, Wireless Internet, Wireless Intranet, Wireless Intranet 
Plus, COSMOTE Internet Day Pass). 

Από την 1.6.2013, η παροχή  υπηρεσιών μέσω του δικτύου COSMOTE 4G θα 
γίνεται σύμφωνα με τις παρακάτω προϋποθέσεις:  
− Οι υφιστάμενοι και οι νέοι συνδρομητές των Οικονομικών Επαγγελματικών 

προγραμμάτων COSMOTE BUSINESS Απεριόριστα με Internet 35 έως και 
80, COSMOTE BUSINESS με Δωρεάν Χρόνο Ομιλίας 400 έως και 5000 θα 
μπορούν, με αίτημα τους στα σημεία πώλησης του δικτύου COSMOTE και 
μέσω της Εξυπηρέτησης Εταιρικών Πελατών της COSMOTE, χωρίς κόστος, 
να ενεργοποιούν την παροχή υπηρεσιών δεδομένων μέσω του δικτύου 
COSMOTE 4G. 
Σε περίπτωση που ο συνδρομητής μεταβεί σε διαφορετικό οικονομικό 
πρόγραμμα από τα ως άνω αναφερόμενα θα απενεργοποιείται αυτόματα 
και η παροχή υπηρεσιών δεδομένων μέσω του δικτύου COSMOTE 4G και 
δεν απαιτείται αίτημα απενεργοποίησης των υπηρεσιών COSMOTE 4G.  
Μετά την απενεργοποίηση της πρόσβασης στο δίκτυο COSMOTE 4G, εάν ο 
συνδρομητής επιθυμεί εκ νέου την παροχή υπηρεσιών δεδομένων μέσω 
του δικτύου COSMOTE 4G θα πρέπει είτε να μεταβεί και πάλι σε ένα από 
τα ανωτέρω οικονομικά προγράμματα είτε να ενεργοποιήσει μία εκ των 
πρόσθετων υπηρεσιών δεδομένων COSMOTE Internet Monthly Pass 750-
1.5GB-3GB, COSMOTE Intranet Monthly Pass 750-1.5GB-3GB, COSMOTE 
Internet Monthly Pass Plus 750-1.5GB-3GB, Wireless Internet 5GB-
Unlimited,Wireless Intranet 5GB-Unlimited, Wireless Intranet Plus 5GB-
Unlimited, και να υποβάλλει αίτημα ενεργοποίησης για την παροχή 
υπηρεσιών δεδομένων μέσω του δικτύου COSMOTE 4G.  
Η παροχή υπηρεσιών δεδομένων μέσω του δικτύου COSMOTE 4G θα 
συνεχίσει να παρέχεται και στην περίπτωση που ο συνδρομητής μεταβεί σε 
διαφορετικό οικονομικό πρόγραμμα από τα ανωτέρω αναφερόμενα εφόσον 
ο συνδρομητής έχει ήδη ενεργοποιημένη μία εκ των ανωτέρω πρόσθετων 
υπηρεσιών δεδομένων.  



Στα ανωτέρω προγράμματα, κατά την ενεργοποίηση των υπηρεσιών 
δεδομένων μέσω του δικτύου COSMOTE 4G, θα ενεργοποιείται αυτόματα 
και η δωρεάν υπηρεσία «Αυτόματης Ενημέρωσης στο 80%», εκτός και εάν 
δεν το επιθυμεί ο συνδρομητής.  

− Οι υπόλοιποι Συνδρομητές των προγραμμάτων COSMOTE BUSINESS 
Απεριόριστα με Internet 25, COSMOTE BUSINESS με Δωρεάν Χρόνο 
Ομιλίας 150 που  έχουν  ενεργοποιημένη στη σύνδεσή τους  μια από τις 
ακόλουθες πρόσθετες υπηρεσίες δεδομένων: COSMOTE Internet Monthly 
Pass 750-1.5GB-3GB, COSMOTE Intranet Monthly Pass 750-1.5GB-3GB, 
COSMOTE Internet Monthly Pass Plus 750-1.5GB-3GB, Wireless Internet 
5GB-Unlimited, Wireless Intranet 5GB-Unlimited, Wireless Intranet Plus 
5GB-Unlimited, θα μπορούν, με αίτημα τους στα σημεία πώλησης του 
δικτύου COSMOTE και μέσω της Εξυπηρέτησης Εταιρικών Πελατών της 
COSMOTE, χωρίς κόστος, να ενεργοποιούν την παροχή υπηρεσιών 
δεδομένων μέσω του δικτύου COSMOTE 4G.   
Για τους ανωτέρω  συνδρομητές η παροχή υπηρεσιών δεδομένων μέσω 
του δικτύου COSMOTE 4G θα ισχύει για όσο χρονικό διάστημα είναι 
ενεργοποιημένη η πρόσθετη υπηρεσία δεδομένων και η παροχή υπηρεσιών 
δεδομένων μέσω του δικτύου COSMOTE 4G και δεν απαιτείται αίτημα του 
συνδρομητή.  
Η απενεργοποίηση της πρόσθετης υπηρεσίας δεδομένων επιφέρει 
αυτόματη διακοπή των υπηρεσιών δεδομένων μέσω δικτύου COSMOTE 4G 
χωρίς αίτημα του συνδρομητή.  
Εάν ο συνδρομητής επιθυμεί εκ νέου την παροχή υπηρεσιών δεδομένων 
μέσω του δικτύου COSMOTE 4G θα πρέπει να ενεργοποιήσει μία εκ των 
ανωτέρω πρόσθετων υπηρεσιών δεδομένων και να υποβάλλει αίτημα 
ενεργοποίησης των υπηρεσιών δεδομένων μέσω του δικτύου COSMOTE 
4G.  
Οι συνδρομητές των ανωτέρω Οικονομικών Επαγγελματικών 
Προγραμμάτων, θα μπορούν, οποτεδήποτε και χωρίς κόστος, να ζητήσουν 
με αίτημα τους  στα σημεία πώλησης του δικτύου COSMOTE και μέσω της 
Εξυπηρέτησης Εταιρικών Πελατών της COSMOTE, την απενεργοποίηση της 
παροχής υπηρεσιών μέσω του δικτύου COSMOTE 4G.   
 

Επιπλέον, ανακοινώνεται ότι από 22/04/2013 αντικαθίσταται το πακέτο EXTRA 
30 ΛΕΠΤΑ από το πακέτο EXTRA 60 ΛΕΠΤΑ αντίστοιχα. Το νέο πακέτο παρέχει 
αυξημένο χρόνο ομιλίας για χρήση εντός Ελλάδος προς Εθνικά Δίκτυα, με την 
ίδια χρέωση, ενώ τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του νέου πακέτου παραμένουν 
τα ίδια με τα χαρακτηριστικά του πακέτου που αντικαθιστά. Τα βασικά 
χαρακτηριστικά και οι χρεώσεις του νέου πακέτου EXTRA 60 ΛΕΠΤΑ καθώς και 
τα Οικονομικά Επαγγελματικά Προγράμματα συμβολαίου στα οποία είναι 
διαθέσιμο αναφέρονται στον ακόλουθο Πίνακα: 
 
 
 
 
 
 



ΠΑΚΕΤΟ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜ

Ε 
ΝΗ ΧΡΗΣΗ 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΧΡΕΩΣ

Η 

ΔΙΑΡΚΕΙ
Α 

ΙΣΧΥΟΣ 

ΛΕΚΤΙΚΟ 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Σ 
ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ 

SMS ΣΤΟ 1256 

ΕΧΤRΑ  
60 

ΛΕΠΤΑ 

60 
ΛΕΠΤΑ 

 COSMOTE BUSINESS AΠΕΡΙΟΡΙΣTΑ 
με Ιnternet 25 έως και 80 

 COSMOTE BUSINESS 100 έως και 
5000 

 COSMOTE BUSINESS AΠΕΡΙΟΡΙΣTΑ 
με Ιnternet 25 ΠΑΛ έως και 150 ΠΑΛ 

 COSMOTE BUSINESS 200 ΠΑΛ έως 
και 1200 ΠΑΛ 

 COSMOTE BUSINESS EUROPE 
 COSMOTE BUSINESS AΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 

20 έως και 195 
 COSMOTE BUSINESS PLUS 100 έως 

και 1000 
 COSMOTE BUSINESS PLUS 90P 
 COSMOTE BUSINESS PLUS 180P 

 COSMOTE BUSINESS PLUS 240P 
 COSMOTE BUSINESS PLUS 300 PO 
 COSMOTE BUSINESS PLUS 540P 
 COSMOTE BUSINESS – i 

5 € 
10 

ημέρες 
60Λ 

 
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε την εξυπηρέτηση 
Εταιρικών Πελατών της COSMOTE στο 13839 (χωρίς χρέωση από εταιρικό 
κινητό COSMOTE) ή να ενημερωθείτε στο www.cosmote.gr/ 

 

Όλες οι προαναφερόμενες χρεώσεις συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 23%. 
 
 

http://www.cosmote.gr/

