
Ανακοινώνεται ότι, από 21/10/2013 για την υπηρεσία COSMOTE Internet On The Go με 
κάρτα της COSMOTE που παρέχει προπληρωμένη χρήση Διαδικτύου (Internet) επέρχονται 
οι παρακάτω αλλαγές:  

Η χρέωση στο πάσο χρόνου πρόσβασης των 30 ημερών μειώνεται από τα 40€ στα 30€.  

Ο συνδρομητής COSMOTE Internet On The Go με κάρτα έχει δύο νέες επιλογές χρόνου 
πρόσβασης στο Internet, για πέντε (5) ημέρες και δεκαπέντε (15) ημέρες, με χρέωση 10 € 
και 18€ αντίστοιχα.  

Καταργείται το πάσο χρόνου πρόσβασης των 10 ημερών. Το πάσο πρόσβασης των 10 
ημερών θα ισχύει για τους συνδρομητές που θα το ενεργοποιήσουν πριν την ως άνω 
αναφερόμενη ημερομηνία.  

Κάθε πάσο πρόσβασης θα ισχύει από την ώρα της ενεργοποίησής του μέχρι την παρέλευση 
του αντίστοιχου χρόνου διάρκειάς του. Μετά την παρέλευση της διάρκειας κάθε πάσο 
πρόσβασης, θα γίνεται αυτόματα απενεργοποίησή του, εκτός εάν καταναλωθεί νωρίτερα ο 
διαθέσιμος όγκος χρήσης.  

Οι διαθέσιμες  επιλογές χρόνου πρόσβασης στο Internet με τις αντίστοιχες χρεώσεις (πάσο 
πρόσβασης) και τον μέγιστο όγκο χρήσης ανά πάσο πρόσβασης, όπως διαμορφώνονται από 
την ως άνω ημερομηνία, φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα:  

*1GB=1024MB και 1MB=1024KB. 

Οι παραπάνω χρεώσεις δεν περιλαμβάνουν Τέλος Κινητής Τηλεφωνίας.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα χαρακτηριστικά της Υπηρεσίας COSMOTE Internet On The Go με 
κάρτα.  

Πληροφορίες για την υπηρεσία COSMOTE Internet On The Go με κάρτα παρέχονται από την 
ιστοσελίδα www.cosmote.gr, και όλο το 24ωρο από την Εξυπηρέτηση Πελατών 
Καρτοκινητής COSMOTE με κλήση στο 138 38 από κινητό τηλέφωνο COSMOTE με χρέωση 
0,19€/κλήση ή στο +30 697 10 138 38, αν βρίσκεστε στο εξωτερικό, με χρέωση σύμφωνα με 
τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο περιαγωγής εξερχόμενων κλήσεων προς την Ελλάδα 

 

Χρόνος πρόσβασης 
στο Internet 

Χρέωση (€) 
συμπεριλαμβανομένου  

ΦΠΑ   
(πάσο πρόσβασης) 

Μέγιστος Όγκος Χρήσης  
ανά πάσο πρόσβασης* 

1 ημέρα (24 ώρες) 5 1 GB 
5 ημέρες (120 ώρες) 10 2 GB 

15 ημέρες (360 ώρες) 18 3 GB 
30 ημέρες (720 ώρες) 30 5 GB 

http://www.cosmote.gr/

