
Ανακοινώνεται ότι από 01/05/2013  στο πακέτο προς επιλεγμένους διεθνείς προορισμούς, που 

διατίθεται σε όλους  τους συνδρομητές καρτοκινητής τηλεφωνίας WHAT’S UP, COSMOΚΑΡΤΑ, 

FROG, CIAO, οικιακών προγραμμάτων ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ της COSMOTE και των 

επαγγελματικών προγραμμάτων COSMOTE BUSINESS Cost Control, αυξάνονται τα δωρεάν 

λεπτά από 40  σε 50 λεπτά.  

 

Τα χαρακτηριστικά του πακέτου πλέον είναι τα εξής:  

 

Υπενθυμίζεται ότι από τους επιλεγμένους προορισμούς εξαιρούνται οι προορισμοί της Μ. 

Βρετανίας που ξεκινούν από +4470, +443, +4450, +4455, +4456, +4480, της Αλβανίας που 

ξεκινούν από +3554249, +3554250, +3554251, +3554252, της Γερμανίας που ξεκινούν από 

+49115, της Ιταλίας που ξεκινούν από +3930 +3931, +3935, +39371, +39372, +39374 , 

+39375, +393746, +39378, +39379, του Καναδά που ξεκινούν από +1250 και +1867 και 

της Ολλανδίας που ξεκινούν από +31660. Η ενεργοποίηση του πακέτου γίνεται με την 

αποστολή δωρεάν SMS στο 1330 με περιεχόμενο «INTER» υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει 

επαρκές υπόλοιπο στο λογαριασμό του συνδρομητή. Εναλλακτικά για τους συνδρομητές 

καρτοκινητής WHAT’S UP και COSMOΚΑΡΤΑ της COSMOTE, η ενεργοποίηση του πακέτου 

μπορεί να γίνει με δωρεάν κλήση στο 1330. 

 

Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του πακέτου παραμένουν ως έχουν. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε από κινητό COSMOTE την Εξυπηρέτηση Πελατών της 

COSMOTE στο 13838 (χρέωση 0,123€/κλήση) ή στο (+30) 697 1013838 από σταθερό ή άλλο 

κινητό τηλέφωνο και στο 13839 (χωρίς χρέωση από το εταιρικό κινητό COSMOTE) ή στο 

(+30) 697 1013839 από σταθερό ή άλλο κινητό τηλέφωνο για τους συνδρομητές 

επαγγελματικών προγραμμάτων COSMOTE BUSINESS Cost Control ή επισκεφτείτε την 

ιστοσελίδα www.cosmote.gr».  Για την καρτοκινητή FROG επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 

www.frogmobile.gr ή επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών FROG στο 1299 

(χρέωση 0,123€/κλήση) από κινητό FROG ή στο (+30) 697 100 1299 από σταθερό ή άλλο 

κινητό τηλέφωνο. Για την καρτοκινητή CIAO επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.ciaomobile.gr 

ή επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών CIAO στο 1277 (χρέωση 0,123€/κλήση) 

από κινητό CIAO ή στο (+30) 697 100 1277 από σταθερό ή άλλο κινητό τηλέφωνο.  

 

Για κλήσεις στα (+30) 697 1013838, (+30) 697 1013839, (+30)6971001299, 

(+30)6971001277 από κινητά τηλέφωνα άλλου δικτύου, καθώς και από σταθερά τηλέφωνα, η 

χρέωση ορίζεται από τον πάροχο του δικτύου από τον οποίο πραγματοποιείται η κλήση. 

 
 
 

Ενσωματωμένη 

Χρήση 
Επιλεγμένοι προορισμοί Χρέωση Διάρκεια 

50 λεπτά 
Κύπρος, Μ. Βρετανία, Αλβανία, Γερμανία, Ιταλία, ΗΠΑ, 

Καναδάς, Ρουμανία, Ολλανδία, Γαλλία, Ισπανία 
5€ 30 ημέρες 

http://www.cosmote.gr/

