
Ανακοινώνεται ότι από 14/10/2013 παφει θ εμπορικι διάκεςθ του Οικονομικοφ 
Προγράμματοσ «COSMOTE ΚαρτοΣυμβόλαιο Προσ  Όλουσ 30», ενώ από τθν ίδια 
θμερομθνία το πρόγραμμα μετονομάηεται ςε «COSMOTE ΚαρτοΣυμβόλαιο Προσ  Όλουσ 30 
Π».  

Στουσ υφιςτάμενουσ ςυνδρομθτζσ του ανωτζρω Προγράμματοσ δεν επζρχεται καμία 
αλλαγι ςε ςχζςθ με  τισ χρεώςεισ και τισ υπθρεςίεσ που τουσ παρζχονται.  

Επίςθσ,  από τθν ίδια θμερομθνία ξεκινά θ εμπορικι διάκεςθ του νζου Οικονομικοφ 
Προγράμματοσ «COSMOTE ΚαρτοΣυμβόλαιο Προσ  Όλουσ 30», το οποίο κα προςφζρει: 
 

COSMOTE ΚαρτοΣυμβόλαιο Προς Όλους 30 

Μθνιαίο Πάγιο 30 € 

Δωρεάν λεπτά ομιλίασ και video κλιςεων  προσ 
όλα τα εκνικά δίκτυα ςτακερισ και κινθτισ 

τθλεφωνίασ 
350’ 

Μθνιαία ανανζωςθ υπολοίπου 8 € 

Χρζωςθ για εκνικζσ κλιςεισ ομιλίασ μετά τθν 
κατανάλωςθ των δωρεάν λεπτών 

0,0055 €/δευτ. 

Αποςτολι SMS προσ εκνικά δίκτυα 0,1250 €/SMS 

Χρζωςθ για πλοιγθςθ ςτο Internet μζςω 
COSMOTE Internet Day Pass 

1 €/θμζρα 

 Τα δωρεάν λεπτά ομιλίασ και video-κλιςεων που περιλαμβάνει το πρόγραμμα, κακώσ 
και οι αντίςτοιχεσ χρεώςεισ μετά τθν κατανάλωςθ, αφοροφν κλιςεισ  εντόσ Ελλάδοσ 
προσ εκνικά δίκτυα (γεωγραφικοφσ αρικμοφσ ςτακερισ τθλεφωνίασ και αρικμοφσ 
κινθτισ τθλεφωνίασ) εξαιρουμζνων των κλιςεων προσ μθ γεωγραφικοφσ αρικμοφσ 
(εκτόσ των αρικμών κινθτισ τθλεφωνίασ) και δεν ιςχφουν κατά τθ διάρκεια περιαγωγισ. 

 Τα δωρεάν λεπτά ομιλίασ και video-κλιςεων που δεν καταναλώνονται κάκε μινα, δε 
μεταφζρονται ςτουσ επόμενουσ μινεσ, ενώ διατθροφν τθν θμερομθνία λιξθσ τουσ, 
ανεξάρτθτα αν ο ςυνδρομθτισ ενεργοποιιςει άλλο πακζτο ομιλίασ ΚαρτοΣυμβολαίου.  

 Το μθνιαίο χρθματικό ποςό ανανζωςθσ υπολοίπου που δεν καταναλώνεται κάκε μινα, 
μεταφζρεται ςτουσ επόμενουσ μινεσ.  

 Τα δωρεάν λεπτά ομιλίασ και video-κλιςεων καταναλώνονται με ελάχιςτο χρόνο 
χρζωςθσ τα 3’ και κατόπιν ανά δευτερόλεπτο.   

 Μετά τθν κατανάλωςθ των δωρεάν λεπτών ομιλίασ, θ ελάχιςτθ διάρκεια χρζωςθσ για 
κλιςεισ προσ εκνικοφσ προοριςμοφσ είναι τα 60” και κατόπιν ιςχφει χρζωςθ ανά 
δευτερόλεπτο. 

 Για το ανωτζρω πρόγραμμα θ πλοιγθςθ ςτο διαδίκτυο γίνεται μζςω του COSMOTE 
Internet Day Pass με χρζωςθ 1€/θμζρα. Σε περίπτωςθ που ο ςυνδρομθτισ αγοράςει 
πακζτο με δωρεάν ΜΒ και καταναλώςει τα ΜΒ πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ του 
πακζτου, μζχρι τθν θμερομθνία αυτι θ χρζωςθ για πλοιγθςθ ςτο διαδίκτυο (με 
ρυκμίςεισ WAP & Internet) είναι 1,0332 €/MB, με ελάχιςτθ χρζωςθ το 1KB. Μετά τθν 
άνω θμερομθνία θ πλοιγθςθ ςτο διαδίκτυο γίνεται και πάλι μζςω του COSMOTE 
Internet Day Pass.   

 Οι λοιπζσ χρεώςεισ και πρόςκετεσ υπθρεςίεσ του νζου οικονομικοφ προγράμματοσ είναι 
ίδιεσ με αυτζσ του υφιςτάμενου Οικονομικοφ Προγράμματοσ «COSMOTE 



ΚαρτοΣυμβόλαιο με Δωρεάν Χρόνο Ομιλίασ 30»,  βάςει του ιςχφοντοσ τιμοκαταλόγου 
COSMOTE. 

 
 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ενθμερωκείτε από τθν Εξυπθρζτθςθ Πελατών COSMOTE 
ςτο 13838 (χρζωςθ 0,19€/ κλιςθ). 
 
 
Στισ ανωτέρω τιμέσ ςυμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23%. 

 


