
 

Ανακοινώνεται ότι από την 1η Ιουλίου 2013 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις στην 

υπηρεσία COSMOTE Travel & Surf για χρήση δεδομένων στην Ευρωζώνη Α&Β, για όλους 

τους συνδρομητές COSMOTE:  Στο ημερήσιο πάσο πρόσβασης των 2€ ο παρεχόμενος όγκος 

αυξάνεται από 5ΜΒ σε 10ΜΒ και η χρέωση για το ημερήσιο πάσο απεριόριστης πρόσβασης 

μειώνεται από 7€ σε 5€. Τέλος, το τριήμερο πάσο απεριόριστης πρόσβασης αυξάνει την 

διάρκεια του σε  7 ημέρες, διατηρώντας την ίδια χρέωση των 15€. 

Μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις τα πάσα πρόσβασης παρουσιάζονται στον παρακάτω 

πίνακα: 

Πάσο 
Πρόσβασης/Χρέωση 

Δωρεάν Όγκος 
Δεδομένων 

Λεκτικό 
ενεργοποίησης 
μέσω SMS στο 

1256 

Διάρκεια 

2,00€ 10ΜΒ EUDATAS 24 ώρες από 

την 

ενεργοποίηση 5,00€ Απεριόριστος* EUDATAM 

15,00€ Απεριόριστος* EUDATAL 

7 ημέρες από 

την 

ενεργοποίηση 

Η ογκοχρέωση γίνεται ανά 10KΒ, με ελάχιστη χρέωση τα 10KΒ ανά πρόσβαση 

(1ΜΒ=1024KΒ). 

*Με σκοπό την απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών δεδομένων, στα πάσα πρόσβασης των 

5€ και των 15€ ισχύει πολιτική ορθής χρήσης με όριο τα 50ΜΒ και 150ΜB αντίστοιχα. Αν ο 

συνδρομητής υπερβεί το όριο αυτό, η COSMOTE δύναται να περιορίσει την ταχύτητα 

παροχής των υπηρεσιών της για λόγους διασφάλισης της ποιότητας του δικτύου της. Ο 

συνδρομητής έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει τη χρήση, χωρίς επιπλέον χρέωση, με 

μειωμένη ταχύτητα μέχρι το πέρας των 24 ωρών / 7 ημερών αντίστοιχα ή να επιλέξει ένα 

νέο πάσο για να ανακτήσει την αρχική ταχύτητα.  

Όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας COSMOTE Travel & Surf, παραμένουν 

αμετάβλητα. 

Υπενθυμίζεται ότι η υπηρεσία COSMOTE Travel & Surf είναι διαθέσιμη σε όλα τα 

συνεργαζόμενα δίκτυα των χωρών της Ευρωζώνης Α&Β (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, 

Γαλλία, Γαλλική Γουιάνα, Γερμανία, Γιβραλτάρ, Γουαδελούπη, Δανία, Εσθονία, Ην. Βασίλειο, 

Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λιχτενστάιν, 

Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μαρτινίκη, Νήσος Ρεουνιόν, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, 

Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία, Φινλανδία, 

Φινλανδία - Ν. Άλαντ). 

Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23%. 


