
Ανακοινϊνεται θ από 15/10/2013 εμπορικι διάκεςθ του νζου Οικονομικοφ Προγράμματοσ “COSMOTE 
ΚαρτοΣυμβόλαιο Student”, για νζουσ και υφιςτάμενουσ ςυνδρομθτζσ COSMOTE οι οποίοι είναι  
φοιτθτζσ. 

Τα βαςικά χαρακτθριςτικά και οι χρεϊςεισ του νζου οικονομικοφ προγράμματοσ ςυνοψίηονται ςτον 
παρακάτω πίνακα: 
 

“COSMOTE ΚαρτοΣυμβόλαιο Student” 

Μθνιαίο Πάγιο 20 € 

Δωρεάν λεπτά ομιλίασ και video κλιςεων προσ 
COSMOTE 

1500’ 

Δωρεάν λεπτά ομιλίασ και video κλιςεων προσ 
άλλα εκνικά δίκτυα 

300’ 

Δωρεάν SMS προσ εκνικοφσ προοριςμοφσ 100 

Δωρεάν MB 2 GB 

Μθνιαία ανανζωςθ υπολοίπου 1 € 

Χρζωςθ για εκνικζσ κλιςεισ ομιλίασ μετά τθν 
κατανάλωςθ των δωρεάν λεπτϊν 

0,0055 €/δευτ. 

Χρζωςθ για αποςτολι SMS προσ εκνικά δίκτυα 
μετά τθ κατανάλωςθ τθσ δωρεάν χριςθσ  

0,1250 €/SMS 

Χρζωςθ για πλοιγθςθ ςτο διαδίκτυο (με ρυκμίςεισ 
WAP & Internet) μετά τθν κατανάλωςθ των δωρεάν 

ΜΒ 
1,0332 €/MB 

(Πίνακασ 1) 

 Το “COSMOTE ΚαρτοΣυμβόλαιο Student” είναι διακζςιμο για νζα ενεργοποίθςθ ι αλλαγι 
οικονομικοφ προγράμματοσ ςε αυτό, ςε ενιλικουσ φοιτθτζσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε δθμόςια 
AEI/TEI, Ιερατικζσ Σχολζσ, Στρατιωτικζσ και Αςτυνομικζσ Σχολζσ, Σχολζσ Εμπορικοφ Ναυτικοφ & 
Λιμενικοφ Σϊματοσ και Σχολζσ Πυροςβεςτικισ Ακαδθμίασ, και βρίςκονται ςτα βαςικά χρόνια 
φοίτθςθσ, όπωσ αυτά ορίηονται από κάκε Ίδρυμα Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ.  

 Για τθν εγγραφι ςτο άνω Οικονομικό Πρόγραμμα κα πρζπει, επιπλζον των νομίμων δικαιολογθτικϊν, 
να προςκομιςτεί και αποδεικτικό φοιτθτικισ ιδιότθτασ (ακαδθμαϊκι ταυτότθτα, βεβαίωςθ επιτυχίασ 
ςτισ πανελλινιεσ ειςαγωγικζσ εξετάςεισ για τουσ πρωτοετείσ φοιτθτζσ  ι ταυτότθτα φοίτθςθσ ςε 
ςτρατιωτικζσ ςχολζσ).   

 Ο ςυνδρομθτισ  κα μπορεί να παραμείνει ςτο οικονομικό πρόγραμμα για διάςτθμα ίςο με τθν 
θμερομθνία ςυμπλιρωςθσ των βαςικϊν χρόνων φοίτθςθσ ι τθ ςυμπλιρωςθ τθσ διάρκειασ 
δζςμευςθσ του ςυμβολαίου του, όποια από τισ δφο θμερομθνίεσ είναι μεταγενζςτερθ των δφο.  

 Μετά το πζρασ του ανωτζρω διαςτιματοσ, ο ςυνδρομθτισ κα χάνει το δικαίωμα παραμονισ ςτο 
“COSMOTE ΚαρτοΣυμβόλαιο Student” και κα μεταβαίνει αυτόματα ςε άλλο πρόγραμμα “COSMOTE 
ΚαρτοΣυμβολαίου με ΔΧΟ” ιδίου παγίου με το “COSMOTE ΚαρτοΣυμβόλαιο Student” ι ςε 
οποιοδιποτε Οικονομικό Πρόγραμμα τθσ επιλογισ του. Η αλλαγι κα πραγματοποιείται εντόσ 2 
μθνϊν από τθ λιξθ τθσ φοιτθτικισ ιδιότθτασ ι του χρόνου δζςμευςισ του και εφόςον ο ςυνδρομθτισ 
δεν προχωριςει ο ίδιοσ ςε αλλαγι οικονομικοφ προγράμματοσ τθσ επιλογισ του.  

  Επιτρζπεται μία ςφνδεςθ ανά φυςικό πρόςωπο ςτο ανωτζρω Οικονομικό Πρόγραμμα.  



 Τα δωρεάν λεπτά ομιλίασ και video-κλιςεων και SMS του Προγράμματοσ κακϊσ και οι αντίςτοιχεσ 
χρεϊςεισ μετά τθν κατανάλωςθ, αφοροφν χριςθ εντόσ Ελλάδοσ προσ εκνικά δίκτυα (γεωγραφικοφσ 
αρικμοφσ ςτακερισ τθλεφωνίασ και αρικμοφσ κινθτισ τθλεφωνίασ) εξαιρουμζνθσ τθσ χριςθσ  προσ 
μθ γεωγραφικοφσ αρικμοφσ (εκτόσ των αρικμϊν κινθτισ τθλεφωνίασ) και δεν ιςχφουν κατά τθ 
διάρκεια περιαγωγισ. 

 Τα δωρεάν λεπτά ομιλίασ και video-κλιςεων, SMS και MB του Προγράμματοσ που δεν 
καταναλϊνονται  κάκε μινα δεν μεταφζρονται  ςτουσ επόμενουσ μινεσ.  

 Τα δωρεάν MB του προγράμματοσ αφοροφν χριςθ εντόσ Ελλάδοσ. 

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

 Τα δωρεάν λεπτά, SMS και MB του Προγράμματοσ διατθροφν τθν θμερομθνία λιξθσ τουσ, ανεξάρτθτα 
αν ο ςυνδρομθτισ ενεργοποιιςει άλλο πακζτο ΚαρτοΣυμβολαίου ομιλίασ ι με δωρεάν SMS ι δωρεάν 
ΜΒ αντίςτοιχα.  

 Σε περίπτωςθ ενεργοποίθςθσ πρόςκετων πακζτων (ομιλίασ , SMS, ΜΒ), καταναλϊνεται πρϊτα θ 
δωρεάν χριςθ του πακζτου ι του προγράμματοσ  που λιγει νωρίτερα.  

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

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

 Η ογκοχρζωςθ για τθν πλοιγθςθ ςτο διαδίκτυο γίνεται ανά KByte, με ελάχιςτθ χρζωςθ το 1 ΚΒyte ανά 
ςφνδεςθ.  

 Οι λοιπζσ χρεϊςεισ και πρόςκετεσ υπθρεςίεσ του νζου οικονομικοφ προγράμματοσ είναι ίδιεσ με 
αυτζσ του υφιςτάμενου Οικονομικοφ Προγράμματοσ COSMOTE ΚαρτοΣυμβόλαιο 30 με Δωρεάν Χρόνο 
Ομιλίασ, βάςει του ιςχφοντοσ τιμοκαταλόγου COSMOTE. 

 

Από τθν ίδια θμερομθνία ιςχφει προςφορά ςτουσ ςυνδρομθτζσ που κα πραγματοποιιςουν νζα ςφνδεςθ 
ςτο άνω πρόγραμμα ι που κα μεταβοφν λόγω αλλαγισ οικονομικοφ προγράμματοσ ςε αυτό. 
Συγκεκριμζνα, κα παρζχονται, για όςο διάςτθμα θ ςφνδεςι τουσ παραμζνει ςτο άνω πρόγραμμα: 

“COSMOTE ΚαρτοΣυμβόλαιο Student” 
(προςφορά) 

Μθνιαίο Πάγιο 20 € 

Δωρεάν λεπτά ομιλίασ και video κλιςεων προσ 
COSMOTE 

1500’ 

Δωρεάν λεπτά ομιλίασ και video κλιςεων προσ 
άλλα εκνικά δίκτυα 

500’ 

Δωρεάν SMS προσ εκνικοφσ προοριςμοφσ 100 

Δωρεάν MB 2 GB 

Μθνιαία ανανζωςθ υπολοίπου 1 € 

(Πίνακασ 2) 

Κατά τα λοιπά, οι χρεϊςεισ και τα υπόλοιπα χαρακτθριςτικά του προγράμματοσ κα παραμείνουν ίδια.  

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


