
 
Ανακοινώνεται η από 29/07/2013 εμπορική διάθεση των νέων Επαγγελματικών Οικονομικών 

Προγραμμάτων COSMOTE Machine to Machine (M2M) για νέους και υφιστάμενους συνδρομητές 

συμβολαίου COSMOTE. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά των νέων προγραμμάτων M2M συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

COSMOTE Machine to Machine  

Οικονομικό Πρόγραμμα 
M2M 
50MB 

M2M 
100MB 

M2M 
500MB 

M2M 
1GB 

M2M 
2GB 

M2M 
5GB 

M2M 
10GB 

M2M  
20GB 

Μηνιαίο Πάγιο 4 € 5 € 10 € 15 € 20 € 30 € 40 € 50 € 

Δωρεάν Μηνιαίος Όγκος 
Δεδομένων (MB) 50 MB 

100 
MB 

500 
MB 1 GB 2 GB 5 GB 10 GB 20 GB 

Χρέωση πέραν του 
Δωρεάν Όγκου 

Δεδομένων 0,1034 €/ΜΒ 0,0307 €/ΜΒ 

Εφαρμόζεται 
Πολιτική 
Ορθής 
Χρήσης 

Χρέωση Αποστολής SMS 
προς Εθνικά Δίκτυα 0,1107 €/SMS 

Χρέωση Αποστολής SMS 
προς Ξένα Δίκτυα 0,1968 €/SMS 

 

Σε όλες τις ανωτέρω χρεώσεις συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 

Επιπλέον για τα νέα προγράμματα ισχύουν τα ακόλουθα: 

 Ο δωρεάν Μηνιαίος Όγκος Δεδομένων, καθώς και οι χρεώσεις μετά την κατανάλωσή του αφορούν 
χρήση εντός Ελλάδας για πλοήγηση Internet/Intranet. Οι χρεώσεις όταν ο συνδρομητής συμβολαίου 
COSMOTE βρίσκεται στο εξωτερικό, γίνονται βάσει του εκάστοτε ισχύοντος τιμοκαταλόγου της 
COSMOTE για την Υπηρεσία Περιαγωγής. 

 Η υπηρεσία της περιαγωγής ενεργοποιείται κατόπιν αιτήματος του συνδρομητή. 

 Οι χρεώσεις πέρα των δωρεάν ΜΒ ανά μήνα γίνονται ανά KB με ελάχιστη χρέωση 1 ΚΒ ανά σύνδεση 
(1MB = 1024 KB). 

 Σε κάθε λογαριασμό χρεώνεται προκαταβολικά το πάγιο του επόμενου μήνα. Για το χρονικό διάστημα 
που μεσολαβεί από την ενεργοποίηση της σύνδεσης των συνδρομητών στα οικονομικά προγράμματα 
COSMOTE Machine to Machine μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του πρώτου λογαριασμού ή σε 
περίπτωση αλλαγής οικονομικού προγράμματος από την ημερομηνία αλλαγής μέχρι την έκδοση του 
επόμενου λογαριασμού, ο δωρεάν όγκος δεδομένων που προσφέρεται, καθώς και το πάγιο που 
χρεώνεται είναι ανάλογα του χρονικού αυτού διαστήματος.  

 Ο δωρεάν όγκος δεδομένων των οικονομικών προγραμμάτων συμβολαίου COSMOTE Machine to 
Machine που δεν καταναλώνεται στον τιμολογιακό μήνα που αντιστοιχεί, δε μεταφέρεται στον 
επόμενο μήνα ούτε δύναται να αντικατασταθεί με χρηματική καταβολή. 

 Οι υπηρεσίες “Αυτόματης Ενημέρωσης στο 80%”, “Travel and Surf” & “Έλεγχος Υπολοίπου” και 
“Roaming Data Limit” δεν παρέχονται  στα ως άνω  προγράμματα. 

 Οι λοιπές χρεώσεις των υπηρεσιών COSMOTE γίνονται βάσει ισχύοντος τιμοκαταλόγου της COSMOTE 

για το Οικονομικό Πρόγραμμα COSMOTE INTERNET ON THE GO 100. 

 Σε όλα τα Οικονομικά Προγράμματα Machine to Machine δεν επιβάλλεται Τέλος Συνδρομητών Κινητής 

Τηλεφωνίας για τη χρήση Δεδομένων. 



 
 Με σκοπό την απρόσκοπτη παροχή των Υπηρεσιών Δεδομένων της COSMOTE και την αποφυγή τυχόν 

κινδύνων, στo οικονομικό πρόγραμμα Machine to Machine 20GB η μέγιστη επιτρεπτή μηνιαία χρήση 
είναι 20GΒ. Αν ο Συνδρομητής υπερβεί τη μέγιστη επιτρεπτή μηνιαία χρήση, η COSMOTE δικαιούται να 
περιορίσει την παροχή των Υπηρεσιών της. Η μέγιστη επιτρεπτή μηνιαία χρήση, αφορά στην πρόσβαση 
Internet εντός Ελλάδος μέσω του δικτύου της COSMOTE και δεν περιλαμβάνει πρόσβαση σε υπηρεσία 
COSMOTE WAP. 

 Η δωρεάν μηνιαία χρήση παρέχεται μόνο για ιδία χρήση. Απαγορεύεται ρητά κάθε εμπορική 
εκμετάλλευση ή μεταπώληση των παρεχόμενων υπηρεσιών της COSMOTE μέσω των Οικονομικών 
Προγραμμάτων σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 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. 

 

 


