
 
Αλαθνηλώλεηαη όηη από 31/10/2013 ζην παθέην πξνο επηιεγκέλνπο δηεζλείο 

πξννξηζκνύο, πνπ δηαηίζεηαη ζε όινπο ηνπο ζπλδξνκεηέο θαξηνθηλεηήο 

ηειεθωλίαο WHAT’S UP, COSMOΚΑΡΣΑ, FROG, CIAO, νηθηαθώλ πξνγξακκάηωλ 

ΚΑΡΣΟΤΜΒΟΛΑΙΟΤ ηεο COSMOTE θαη ηωλ επαγγεικαηηθώλ πξνγξακκάηωλ 

COSMOTE BUSINESS Cost Control, κεηώλνληαη ηα δωξεάλ ιεπηά από 50 ζε 40 

ιεπηά. 

 

 
 Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παθέηνπ πιένλ είλαη ηα εμήο: 

 

 
 Ενςωματωμένη 
Χρήςη  

Επιλεγμένοι 
προοριςμοί  

Χρέωςη  Διάρκεια  

40 λεπτά  Κφπροσ, Μ. Βρετανία, 
Αλβανία, Γερμανία, 
Ιταλία, ΗΠΑ, Καναδάσ, 
Ρουμανία, Ολλανδία, 
Γαλλία, Ιςπανία  

5€  30 ημέρεσ  

 
Τπελζπκίδεηαη όηη από ηνπο επηιεγκέλνπο πξννξηζκνύο εμαηξνύληαη νη πξννξηζκνί 

ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο πνπ μεθηλνύλ από 44 70, 44 3, 44 50, 44 55, 44 56, 44 

80,  ηεο Αιβαλίαο πνπ μεθηλνύλ από 355 4249 έωο 4252, ηεο Γεξκαλίαο πνπ 

μεθηλνύλ από 49 115, ηεο Ιηαιίαο πνπ μεθηλνύλ από 39 30 έωο 31, 39 35, 39 371 

έωο 372, 39 374 έωο 376, 39 378 έωο 379, ηνπ Καλαδά πνπ μεθηλνύλ από 1 250 

θαη 1 867 & ηεο Οιιαλδίαο πνπ μεθηλνύλ από 31 660.  

 

ηηο αλωηέξω εμαηξέζεηο πξνζηίζεληαη θαη νη πξννξηζκνί 44 870, 44 871, 44  872, 

44 873 ηεο Μ. Βξεηαλίαο, νη πξννξηζκνί 3470, 34902, 34904 ηεο Ιζπαλίαο θαζώο 

θαη ν πξννξηζκόο ηεο Γαιιίαο  33 8. 

 

Η ελεξγνπνίεζε ηνπ παθέηνπ γίλεηαη κε ηελ απνζηνιή δωξεάλ SMS ζην 1330 κε 

πεξηερόκελν «INTER» ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ππάξρεη επαξθέο ππόινηπν ζην 

ινγαξηαζκό ηνπ ζπλδξνκεηή. Ελαιιαθηηθά γηα ηνπο ζπλδξνκεηέο θαξηνθηλεηήο 

WHAT’S UP θαη COSMOΚΑΡΣΑ ηεο COSMOTE, ε ελεξγνπνίεζε ηνπ παθέηνπ κπνξεί 

λα γίλεη κε δωξεάλ θιήζε ζην 1330.  

 
Σα ππόινηπα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παθέηνπ παξακέλνπλ ωο έρνπλ. 

 
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαιέζηε από θηλεηό COSMOTE ηελ Εμππεξέηεζε 

Πειαηώλ ηεο COSMOTE ζην 13838 (ρξέωζε 0,19 €/θιήζε) ή ζην (+30) 697 

1013838 από ζηαζεξό ή άιιν θηλεηό ηειέθωλν θαη ζην 13839 (ρωξίο ρξέωζε από 

ην εηαηξηθό θηλεηό COSMOTE) ή ζην (+30) 697 1013839 από ζηαζεξό ή άιιν 

θηλεηό ηειέθωλν γηα ηνπο ζπλδξνκεηέο επαγγεικαηηθώλ πξνγξακκάηωλ 

COSMOTE BUSINESS Cost Control ή επηζθεθηείηε ηελ ηζηνζειίδα 

www.cosmote.gr». Γηα ηελ θαξηνθηλεηή FROG επηθνηλωλήζηε κε ην Σκήκα 

Εμππεξέηεζεο Πειαηώλ FROG ζην 1299 (ρξέωζε 0,19€/θιήζε) από θηλεηό FROG 

ή ζην (+30) 697 100 1299 από ζηαζεξό ή άιιν θηλεηό ηειέθωλν. Γηα ηελ 

θαξηνθηλεηή CIAO επηθνηλωλήζηε κε ην Σκήκα Εμππεξέηεζεο Πειαηώλ CIAO ζην 

1277 (ρξέωζε 0,19€/θιήζε) από θηλεηό CIAO ή ζην (+30) 697 100 1277 από 

ζηαζεξό ή άιιν θηλεηό ηειέθωλν. 

 

 



Γηα θιήζεηο ζηα (+30) 697 1013838, (+30) 697 1013839, (+30)6971001299, 

(+30)6971001277 από θηλεηά ηειέθωλα άιινπ δηθηύνπ, θαζώο θαη από ζηαζεξά 

ηειέθωλα, ε ρξέωζε νξίδεηαη από ηνλ πάξνρν ηνπ δηθηύνπ από ηνλ νπνίν 

πξαγκαηνπνηείηαη ε θιήζε. 

 

 


