
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 29-01-14 

 

Ανακοινώνεται από 29 Ιανουαρίου 2014, η εμπορική διάθεση των νέων Οικονομικών 

Επαγγελματικών Προγραμμάτων COSMOTE BUSINESS COST CONTROL ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 20, 

25, 30 και COSMOTE BUSINESS COST CONTROL ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ 30, που απευθύνονται σε 

Επαγγελματίες, Εταιρείες και Δημόσιο, οι οποίοι διατηρούν από τρεις συνδέσεις και άνω 

στο δίκτυο της COSMOTE.  

 

Τα νέα προγράμματα της COSMOTE προσφέρουν συγκεκριμένο όριο χρήσης με 

μηνιαίο πάγιο. Οι συνδρομητές των νέων προγραμμάτων μπορούν, εντός του 

τιμολογιακού μήνα, να καταναλώσουν το όριο χρήσης σε κλήσεις ομιλίας ή/και βιντεο-

κλήσεις, αποστολή μηνυμάτων (SMS ή/και MMS), καθώς και σε χρήση υπηρεσιών. 

Για το ποσό του μηνιαίου παγίου που αντιστοιχεί σε κάθε πρόγραμμα εκδίδεται 

μηνιαίος σταθερός λογαριασμός.  

Επιπλέον, όλα τα νέα προγράμματα παρέχουν απεριόριστο χρόνο δωρεάν 

ενδοεταιρικής επικοινωνίας για εθνικές κλήσεις φωνής. 

Η χρήση πέραν του μηνιαίου ορίου είναι εφικτή με την αγορά των καρτών ανανέωσης  

καρτοκινητής τηλεφωνίας COSMOTE.  

Το διαθέσιμο μηνιαίο ποσό κατανάλωσης και οι περαιτέρω ανανεώσεις χρόνου 

ομιλίας που δεν καταναλώνονται εντός του τιμολογιακού μήνα, μεταφέρονται και είναι 

διαθέσιμα προς χρήση στους επόμενους μήνες.  

 

Αναλυτικά, τα χαρακτηριστικά των νέων προγραμμάτων COSMOTE BUSINESS COST 

CONTROL ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ είναι: 

 

Οικονομικά Επαγγελματικά 

Προγράμματα 

COSMOTE BUSINESS COST 

CONTROL ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 

COSMOTE 

BUSINESS COST 

CONTROL 

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 20 

COSMOTE 

BUSINESS COST 

CONTROL 

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 25 

COSMOTE 

BUSINESS COST 

CONTROL 

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 30 

Μηνιαίο Πάγιο 20 € 25€ 30€ 

Δωρεάν χρόνος ομιλίας για 

εθνικές ενδοεταιρικές κλήσεις 

(VPN) 

Απεριόριστος  Απεριόριστος Απεριόριστος 

Δωρεάν λεπτά προς 

προορισμούς COSMOTE 
1500’  1500’ 1500’ 

Διαθέσιμο μηνιαίο ποσό 

κατανάλωσης  
10€ 15€ 30€ 

Χρέωση εθνικών κλήσεων 

φωνής εντός Ελλάδος 
 0,0052€/sec  

Αποστολή SMS εντός Ελλάδος  

προς εθνικά δίκτυα 
0,1320 €/SMS 

Χρέωση για πλοήγηση στο 

Internet μέσω COSMOTE 

Internet Day Pass 

1 €/ημέρα 

 

Αναλυτικά, τα χαρακτηριστικά του νέου προγράμματος COSMOTE BUSINESS COST 

CONTROL ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ 30 είναι: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Οικονομικό Επαγγελματικό Πρόγραμμα 

COSMOTE BUSINESS COST CONTROL ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ 30 

Μηνιαίο Πάγιο 30€ 

Δωρεάν χρόνος ομιλίας για εθνικές 

ενδοεταιρικές κλήσεις (VPN) 
Απεριόριστος 

Δωρεάν λεπτά ομιλίας για κλήσεις εντός 

Ελλάδος προς όλα τα εθνικά δίκτυα  

σταθερής και κινητής τηλεφωνίας  

300’ 

Διαθέσιμο μηνιαίο ποσό κατανάλωσης  5€ 

Χρέωση εθνικών κλήσεων φωνής εντός 

Ελλάδος 
0,0052€/sec 

Αποστολή SMS εντός Ελλάδος  

προς εθνικά δίκτυα 
0,1320 €/SMS 

Χρέωση για πλοήγηση στο Internet 

μέσω COSMOTE Internet Day Pass  
1 €/ημέρα 

 

Για τα νέα οικονομικά προγράμματα COSMOTE BUSINESS COST CONTROL ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 

και COSMOTE BUSINESS COST CONTROL ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ 30 ισχύουν τα εξής: 

 

 Τa νέα προγράμματα διατίθενται σε νέους και υφιστάμενους συνδρομητές 

COSMOTE.  

 Τα δωρεάν λεπτά ομιλίας που παρέχονται, αφορούν εθνικές κλήσεις φωνής 

ή/και video-κλήσεις εντός Ελλάδας προς όλα τα εθνικά δίκτυα σταθερής και 

κινητής τηλεφωνίας (γεωγραφικούς αριθμούς και αριθμούς κινητής 

τηλεφωνίας), εξαιρουμένων των σύντομων κωδικών και σύντομων κωδικών 

δικτύου. 

 Στα προγράμματα COSMOTE BUSINESS COST CONTROL ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ: 

o η χρέωση εθνικών κλήσεων φωνής εντός Ελλάδος γίνεται ανά 

δευτερόλεπτο με ελάχιστο χρόνο χρέωσης τα 60 δευτερόλεπτα. 

o η κατανάλωση των δωρεάν λεπτών προς COSMOTE (1500’) γίνεται ανά 

δευτερόλεπτο με ελάχιστο χρόνο χρέωσης τα 3 λεπτά (180’’). Μετά την 

κατανάλωση των δωρεάν λεπτών η χρέωση για τις εθνικές κλήσεις 

ή/και video-κλήσεις γίνεται ανά δευτερόλεπτο με ελάχιστο χρόνο 

χρέωσης τα 60 δευτερόλεπτα. 

o τα δωρεάν λεπτά ομιλίας προς COSMOTE (1500’) τα οποία δεν 

καταναλώθηκαν στο μήνα που αντιστοιχούν, δε μεταφέρονται σε 

επόμενο μήνα. 

 Στο πρόγραμμα COSMOTE BUSINESS COST CONTROL ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ 30: 

o η χρέωση εθνικών κλήσεων φωνής εντός Ελλάδος γίνεται ανά 

δευτερόλεπτο με ελάχιστο χρόνο χρέωσης τα 60 δευτερόλεπτα. 

o η κατανάλωση των δωρεάν λεπτών προς για κλήσεις εντός Ελλάδος 

προς όλα τα εθνικά δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας γίνεται 

ανά δευτερόλεπτο με ελάχιστο χρόνο χρέωσης τα 3 λεπτά (180’’). Μετά 

την κατανάλωση των δωρεάν λεπτών η χρέωση για τις εθνικές κλήσεις 

ή/και video-κλήσεις γίνεται ανά δευτερόλεπτο με ελάχιστο χρόνο 

χρέωσης τα 60 δευτερόλεπτα.  

o τα δωρεάν λεπτά ομιλίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα (300’), τα οποία 

δεν καταναλώθηκαν στο μήνα που αντιστοιχούν, δε μεταφέρονται σε 

επόμενο μήνα. 



 Επίσης από την ίδια ημερομηνία τα υφιστάμενα προγράμματα COSMOTE 

BUSINESS COST CONTROL ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ10, COSMOTE BUSINESS COST CONTROL 

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 20, COSMOTE BUSINESS COST CONTROL ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 30, 

COSMOTE BUSINESS Cost Control 15, COSMOTE BUSINESS Cost Control 25 και 

COSMOTE BUSINESS Cost Control Ενδοεταιρικά μετονομάζονται σε COSMOTE 

BUSINESS COST CONTROL 10, COSMOTE BUSINESS COST CONTROL 20, 

COSMOTE BUSINESS COST CONTROL 30, COSMOTE BUSINESS Cost Control 15 Π, 

COSMOTE BUSINESS Cost Control 25 Π και COSMOTE BUSINESS Cost Control 

Ενδοεταιρικά Π αντίστοιχα, χωρίς καμία αλλαγή σε σχέση με τις χρεώσεις ή τις 

υπηρεσίες που  παρέχονται.  

 Οι συνδρομητές των νέων  οικονομικών προγραμμάτων COSMOTE BUSINESS 

COST CONTROL μπορούν να ενημερώνονται, χωρίς χρέωση, για το διαθέσιμο 

υπόλοιπο του λογαριασμού τους, στέλνοντας γραπτό μήνυμα με το κείμενο " 

ΥΠ " ή " YP " στο 1313 . 

 Η χρέωση του COSMOTE Internet Day Pass ξεκινά με την πρώτη είσοδο στο 

Internet από το κινητό και επιτρέπει απεριόριστη πλοήγηση για 24 ώρες από 

την στιγμή της πρώτης εισόδου στο Internet. 

 Η χρέωση μέσω της υπηρεσίας COSMOTE Internet Day Pass ισχύει στην 

περίπτωση που δεν έχει ενεργοποιηθεί  μια από τις πρόσθετες υπηρεσίες που 

παρέχουν δωρεάν MB. 

 Η υπηρεσία COSMOTE Internet Day Pass λειτουργεί τόσο με τη ρύθμιση 

“COSMOTE WAP” όσο και με τη ρύθμιση “COSMOTE Internet” για πλοήγηση 

στο internet και στο menu υπηρεσιών COSMOTE my view. 

 Η απενεργοποίηση της υπηρεσίας COSMOTE Internet Day Pass γίνεται με 

αποστολή δωρεάν μηνύματος με κείμενο “END DAY” στο 1333 ή με κλήση 

δωρεάν από κινητό COSMOTE  στην Εξυπηρέτηση Εταιρικών Πελατών στο 

13839 ή μέσω των καταστημάτων  του δικτύου πωλήσεων της COSMOTE. 

 Η υπηρεσία COSMOTE Internet Day Pass δεν ισχύει κατά την περιαγωγή.  

 Με σκοπό την απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών δεδομένων της COSMOTE, 

τη διατήρηση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και την αποφυγή 

τυχόν κινδύνων κατά την παροχή των Υπηρεσιών Δεδομένων της COSMOTE, η 

μέγιστη επιτρεπτή ημερήσια χρήση της υπηρεσίας COSMOTE Internet Day Pass, 

είναι 20ΜΒ, όπως  και για τους συνδρομητές προγραμμάτων συμβολαίου.  Σε  

περίπτωση υπέρβασης του ως άνω ορίου, η COSMOTE δικαιούται να 

περιορίσει την ταχύτητα πρόσβασης στο διαδίκτυο για το υπόλοιπο της 

διάρκειας ισχύος του συγκεκριμένου COSMOTE Internet Day Pass. 

 Οι συνδρομητές των Επαγγελματικών Προγραμμάτων έχουν τη δυνατότητα να 

μεταβούν σε οποιοδήποτε πρόγραμμα μεγαλύτερου παγίου, όποτε το 

επιθυμούν. Μετάβαση σε  πρόγραμμα με μικρότερο πάγιο είναι δυνατή μόνο 

μετά την πάροδο της ορισμένου χρόνου διάρκειας της σύμβασης του 

συνδρομητή (είτε λόγω ενεργοποίησης είτε λόγω ανανέωσης) και με την 

παρέλευση ενός  μήνα από την προηγούμενη αλλαγή προγράμματος. Όλες οι 

μεταβάσεις μεταξύ οικονομικών προγραμμάτων πραγματοποιούνται ατελώς. 

 Αναφορικά με τις λοιπές χρεώσεις,  υπηρεσίες και χαρακτηριστικά των νέων 

Οικονομικών Επαγγελματικών Προγραμμάτων, ισχύει ο εκάστοτε 

δημοσιευμένος τιμοκατάλογος του  Επαγγελματικού  Προγράμματος  

COSMOTE BUSINESS COST CONTROL 20. Εξαίρεση αποτελούν οι κλήσεις προς 

τους σύντομους κωδικούς των σειρών 10xx, 11xx (πλην των σειρών 116xx & 

118xx), 181xx, 182xx και 183xx, όπου η χρέωση είναι ίδια με τη χρέωση προς 

εθνικά δίκτυα σταθερής τηλεφωνίας του εκάστοτε προγράμματος που είναι 

ενταγμένη η σύνδεση, καθώς και προς τους σύντομους κωδικούς 100, 112, 



108, 109, 1056, 1014, 10400, 1154, 1170, 1057, 1010, 11555, 1077 που είναι 

δωρεάν. 

 

Επίσης ανακοινώνεται η από 28/01/14  εμπορική διάθεση των πακέτων «SMS 

1500+INTERNET με αυτόματη μηνιαία ενεργοποίηση» και «SMS 1500+INTERNET», για τους 

συνδρομητές των Οικονομικών Επαγγελματικών Προγραμμάτων COSMOTE BUSINESS 

COST CONTROL ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 20, COSMOTE BUSINESS COST CONTROL ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 25, 

COSMOTE BUSINESS COST CONTROL ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 30, COSMOTE BUSINESS COST 

CONTROL ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ 30, COSMOTE BUSINESS COST CONTROL 10, COSMOTE 

BUSINESS COST CONTROL 20, COSMOTE BUSINESS COST CONTROL 30.  

Τα ανωτέρω πακέτα προσφέρουν γραπτά μηνύματα (SMS) και όγκο δεδομένων (ΜΒ). 

Τα χαρακτηριστικά των νέων πακέτων είναι: 

 

Πακέτο   

Ενσωματωμένα 

Μηνύματα 

προς 

COSMOTE 

Ενσωματωμένα  

Μηνύματα 

προς λοιπά 

Εθνικά Δίκτυα 

Ενσωματωμένα  

ΜΒ 

Χρέωση  

Πακέτου 

Διάρκεια 

ισχύος 

SMS 

1500+INΤERNET 

με αυτόματη 

μηνιαία 

ενεργοποίηση 

1500 50 600 7,00€ 
31 

ημέρες 

SMS 

1500+INTERNET 
1500 50 500 7,00€ 

31 

ημέρες 

 

Για το νέο Πακέτο SMS 1500+INΤERNET με αυτόματη μηνιαία ενεργοποίηση ισχύουν τα 

ακόλουθα: 

 

 Με την ενεργοποίηση του πακέτου, μετά την πάροδο της χρονικής διάρκειας 

ισχύος του, γίνεται αυτόματη ανανέωσή του. Η ενεργοποίηση ή 

απενεργοποίηση του πακέτου  γίνεται από το Νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας 

με κλήση στην Εξυπηρέτηση Εταιρικών Πελατών COSMOTE στο 13839 (δωρεάν 

από εταιρικό κινητό COSMOTE) ή με επίσκεψη σε ένα από τα καταστήματα του 

δικτύου πωλήσεων της COSMOTE ή μέσω του COSMOTE My Account @ 

Business μέσα από το www.cosmote.gr 

 Ελάχιστη παραμονή στο πακέτο: 2 μήνες (2 ενεργοποιήσεις) 

 Το κόστος του πακέτου θα χρεώνεται κάθε μήνα στο λογαριασμό. Δεν είναι 

δυνατή η  επιλογή της χρέωσης του πακέτου στο χρηματικό υπόλοιπο του 

συνδρομητή. 

 Μόνο ένα πακέτο “SMS 1500+INTERNET με μηνιαία ενεργοποίηση” μπορεί να 

είναι ενεργό κάθε φορά ανά σύνδεση. 

 Τα γραπτά μηνύματα (SMS) κάθε πακέτου αφορούν αποστολή μηνυμάτων 

εντός Ελλάδος σε Εθνικά Δίκτυα (γεωγραφικούς αριθμούς και αριθμούς 

κινητής τηλεφωνίας), εξαιρουμένων των σύντομων κωδικών και σύντομων 

κωδικών δικτύου.  

 Τα δωρεάν ΜΒ του πακέτου διατίθενται για χρήση εντός Ελλάδος.  

 Τα ενσωματωμένα μηνύματα (SMS) του πακέτου που δεν καταναλώθηκαν 

εντός της διάρκειας ισχύος του πακέτου δεν μεταφέρονται με την αυτόματη 

μηνιαία ενεργοποίησή του ή με την ενεργοποίηση άλλου πακέτου.   

 Τα ενσωματωμένα ΜΒ του πακέτου που δεν καταναλώθηκαν  εντός της 

διάρκειας ισχύος του πακέτου δεν μεταφέρονται με την αυτόματη μηνιαία 

ενεργοποίησή του, εκτός εάν πριν από τη λήξη ισχύος του πακέτου 



ενεργοποιηθεί  πακέτο «SMS 1500+INTERNET» ή πακέτο της υπηρεσίας 

«COSMOTE Internet Monthly Pass», οπότε όλα τα διαθέσιμα ΜΒ αποκτούν την 

μεταγενέστερη ημερομηνία λήξης του πακέτου «SMS 1500+INTERNET» ή του 

πακέτου της υπηρεσίας «COSMOTE Internet Monthly Pass».  

 

Για το νέο Πακέτο SMS 1500+INΤERNET ισχύουν τα ακόλουθα: 

 

 Η ενεργοποίηση του πακέτου «SMS 1500+INTERNET» γίνεται με την αποστολή 

γραπτού μηνύματος, δωρεάν, στους αριθμούς 1330 ή 1313, με περιεχόμενο 

«1500ΒPLUS».  

 Η χρέωση του  πακέτου  αφαιρείται από το διαθέσιμο υπόλοιπο του 

συνδρομητή. Για την ενεργοποίηση κάθε πακέτου θα πρέπει να υπάρχει το 

αντίστοιχο διαθέσιμο υπόλοιπο στη σύνδεση του συνδρομητή.  

 Τα γραπτά μηνύματα (SMS) του  πακέτου αφορούν αποστολή μηνυμάτων 

εντός Ελλάδος σε Εθνικά Δίκτυα (γεωγραφικούς αριθμούς και αριθμούς 

κινητής τηλεφωνίας), εξαιρουμένων των σύντομων κωδικών και σύντομων 

κωδικών δικτύου.  

 Τα ενσωματωμένα μηνύματα (SMS) του πακέτου που δεν καταναλώθηκαν 

εντός της διάρκειας ισχύος του πακέτου δεν μεταφέρονται με την αυτόματη 

μηνιαία ενεργοποίησή του ή με την ενεργοποίηση άλλου πακέτου.   

 Τα ΜΒ που δεν καταναλώνονται εντός της διάρκειας ισχύος τους, δεν 

μεταφέρονται, εκτός εάν πριν τη λήξη ισχύος τους ενεργοποιηθεί είτε νέο πακέτο 

«SMS 1500+INTERNET», είτε πακέτο της υπηρεσίας «COSMOTE Internet Monthly 

Pass», οπότε όλα τα διαθέσιμα ΜΒ αποκτούν τη μεταγενέστερη ημερομηνία 

λήξης του πακέτου «SMS 1500+INTERNET» ή του πακέτου της υπηρεσίας 

«COSMOTE Internet Monthly Pass».  

 

Γενικοί Όροι Πακέτων SMS 1500+INΤERNET με αυτόματη μηνιαία ενεργοποίηση, SMS 

1500+INΤERNET  

 

 Σε περίπτωση που τα ενσωματωμένα MB καταναλωθούν νωρίτερα από την 

αρχική ημερομηνία λήξης του πακέτου, η χρέωση για κατανάλωση δεδομένων 

μέχρι και τη συμπλήρωση της ημερομηνίας της διάρκειας ισχύος του  πακέτου  

είναι 1,0332€/MB.  

 Τα ΜΒ για πλοήγηση στο διαδίκτυο, καθώς και οι χρεώσεις μετά την 

κατανάλωσή τους, αφορούν χρήση εντός Ελλάδας για πλοήγηση στο Internet, 

καθώς και την υπηρεσία WAP εκτός περιβάλλοντος «COSMOTE my view», ενώ 

δεν περιλαμβάνουν την ειδική υπηρεσία MMS. 

 Η ογκοχρέωση για την πλοήγηση στο διαδίκτυο γίνεται ανά KByte, με ελάχιστη 

χρέωση το 1 ΚΒyte ανά σύνδεση (1 MByte = 1.024 KBytes). 

 Η ενημέρωση του διαθέσιμου υπόλοιπου των γραπτών μηνυμάτων (SMS) και 

MB κάθε πακέτου γίνεται με αποστολή μηνύματος χωρίς χρέωση στο 1313 με 

λεκτικό «ΥΠ».  

 Η χρήση των γραπτών μηνυμάτων των πακέτων δύναται να γίνεται μόνο μέσω 

συσκευής κινητής τηλεφωνίας. Απαγορεύεται η χρήση μέσω PBX ή 

οποιασδήποτε άλλης γραμμής που συνδέεται με υπολογιστή με σκοπό την 

εκτέλεση αποστολής μεγάλου όγκου και ταυτόχρονης αποστολής γραπτών 

μηνυμάτων. 

 Κατά τα λοιπά ισχύουν οι χρεώσεις και τα χαρακτηριστικά του προγράμματος 

στο οποίο είναι ενταγμένη η σύνδεση κάθε συνδρομητή.  

 



Επίσης από 28/01/14 ανακοινώνεται η εμπορική διάθεση των πακέτων «1500' προς 

Σταθερά με μηνιαία ενεργοποίηση» και «1500' προς Σταθερά» για τους συνδρομητές 

του Οικονομικού Επαγγελματικού Προγράμματος COSMOTE BUSINESS COST CONTROL 

ΠΡΟΣ  ΟΛΟΥΣ 30. Τα ανωτέρω πακέτα προσφέρουν 1500’ χρόνο ομιλίας προς όλα τα 

Σταθερά.  

Τα χαρακτηριστικά των νέων πακέτων είναι: 

 

Πακέτο   

Δωρεάν Χρόνος 

Ομιλίας φωνής ή/και 

video-κλήσεων 

Χρέωση  

Πακέτου 

Διάρκεια 

ισχύος 

1500' προς Σταθερά με 

μηνιαία ενεργοποίηση 
1500 5,00€ 31 ημέρες 

1500' προς Σταθερά  1500 5,00€ 31 ημέρες 

 

Για το νέο Πακέτο «1500' προς Σταθερά με μηνιαία ενεργοποίηση» ισχύουν τα 

ακόλουθα: 

 

 Με την ενεργοποίηση του πακέτου, μετά την πάροδο της χρονικής διάρκειας 

ισχύος του, γίνεται αυτόματη ανανέωσή του. Η ενεργοποίηση ή 

απενεργοποίηση του πακέτου γίνεται  από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της 

Εταιρείας με κλήση στην Εξυπηρέτηση Εταιρικών Πελατών COSMOTE στο 13839 

(δωρεάν από το εταιρικό κινητό COSMOTE) ή με επίσκεψη σε ένα από τα 

καταστήματα του δικτύου πωλήσεων της COSMOTE ή μέσω του COSMOTE My 

Account @ Business μέσα από το www.cosmote.gr 

 Ελάχιστη παραμονή στο πακέτο: 2 μήνες (2 ενεργοποιήσεις). 

 Το κόστος του πακέτου θα χρεώνεται κάθε μήνα στο λογαριασμό. Δεν είναι 

δυνατή η  επιλογή της χρέωσης του πακέτου στο χρηματικό υπόλοιπο του 

συνδρομητή. 

 Μόνο ένα πακέτο «1500' προς Σταθερά με μηνιαία ενεργοποίηση» μπορεί να 

είναι ενεργό κάθε φορά ανά σύνδεση. 

 Τα λεπτά προς Σταθερά μπορούν να καταναλωθούν για κλήσεις εντός Ελλάδος 

προς όλα τα εθνικά δίκτυα Σταθερής τηλεφωνίας. Η κατανάλωση του δωρεάν 

χρόνου ομιλίας  γίνεται ανά δευτερόλεπτο με ελάχιστο χρόνο χρέωσης τα 3 

λεπτά (180’’). Μετά την κατανάλωση του δωρεάν χρόνου ομιλίας η χρέωση για 

τις ανωτέρω κλήσεις γίνεται ανά δευτερόλεπτο με ελάχιστο χρόνο χρέωσης τα 

60 δευτερόλεπτα. 

 Τα δωρεάν λεπτά του πακέτου, που δεν καταναλώθηκαν κατά την διάρκεια 

ισχύος του πακέτου, δεν μεταφέρονται κατά την αυτόματη μηνιαία 

ενεργοποίησή του.   

 Η ενημέρωση του διαθέσιμου υπόλοιπου των λεπτών ομιλίας προς Σταθερά 

γίνεται με αποστολή μηνύματος χωρίς χρέωση στο 1313 με λεκτικό «ΥΠ».  

 

Για το νέο Πακέτο «1500' προς Σταθερά» ισχύουν τα ακόλουθα: 

 

 Η ενεργοποίηση του πακέτου «1500' προς Σταθερά» γίνεται με την αποστολή 

γραπτού μηνύματος, δωρεάν, στους αριθμούς 1330 ή 1313, με περιεχόμενο 

«1500Σ».  

 Η χρέωση του πακέτου αφαιρείται από το διαθέσιμο υπόλοιπο του 

συνδρομητή. Για την ενεργοποίηση του  πακέτου θα πρέπει να υπάρχει το 

αντίστοιχο διαθέσιμο υπόλοιπο στη σύνδεση του συνδρομητή.  



 Τα λεπτά προς Σταθερά μπορούν να καταναλωθούν για κλήσεις εντός Ελλάδος 

προς όλα τα εθνικά δίκτυα Σταθερής τηλεφωνίας. Η κατανάλωση του δωρεάν 

χρόνου ομιλίας γίνεται ανά δευτερόλεπτο με ελάχιστο χρόνο χρέωσης τα 3 

λεπτά (180’’). Μετά την κατανάλωση του δωρεάν χρόνου ομιλίας η χρέωση 

γίνεται ανά δευτερόλεπτο με ελάχιστο χρόνο χρέωσης τα 60 δευτερόλεπτα. 

 Τα δωρεάν λεπτά του πακέτου, που δεν καταναλώθηκαν κατά την διάρκεια του 

πακέτου, χάνονται με την λήξη της διάρκειας ισχύος του.   

 Η ενημέρωση του διαθέσιμου υπόλοιπου των λεπτών ομιλίας προς Σταθερά 

γίνεται με αποστολή μηνύματος χωρίς χρέωση στο 1313 με λεκτικό «ΥΠ».  

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες για τα νέα προγράμματα και πρόσθετα πακέτα φωνής, 

SMS και MB ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα www.cosmote.gr, από τα σημεία 

πώλησης COSMOTE και από την Εξυπηρέτηση Εταιρικών Πελατών της COSMOTE στο 

13839 (με δωρεάν κλήση από εταιρικό κινητό COSMOTE).  

 

Οι παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. 23%. 


