
Ανακοινώνεται ότι παρατείνεται έως 31/03/2014, η προσφορά με την οποία οι συνδρομητές καρτοκινητής 

τηλεφωνίας What’s Up , COSMOΚΑΡΤΑ και FROG της  COSMOTE, για κάθε ενεργοποίηση του πακέτου 

COSMOTE Internet Monthly Pass 200 λαμβάνουν 500ΜΒ αντί για 200ΜΒ για την διάρκεια ισχύος του 

πακέτου.  

Παράλληλα ανακοινώνεται ότι, από 17/03/2014, ισχύουν τα εξής: 

Για τους συνδρομητές καρτοκινητής WHAT’S UP που έχουν ενεργοποιηθεί μετά την 22/11/2007 ή έχουν 

μεταφερθεί στο νέο πρόγραμμα χρεώσεων WHAT’s Up που ισχύει από 22/11/2007, και τους συνδρομητές 

COSMOKAPTA της COSMOTE που δεν είναι εγγεγραμμένοι στην προσφορά ανανέωσης με την οποία λαμβάνουν 

300 δωρεάν λεπτά ομιλίας προς όλα τα κινητά και σταθερά τηλέφωνα στην Ελλάδα για 1 μήνα με κάθε 

ανανέωση από €10, η χρέωση για κλήσεις ομιλίας προς εθνικά δίκτυα κινητής και σταθερής τηλεφωνίας 

αυξάνεται από 0,006200 €/δευτ. σε 0,006549 €/δευτ. Για τους συνδρομητές WHAT’S UP που έχουν 

ενεργοποιηθεί πριν τις 22/11/2007 και δεν έχουν μεταφερθεί στο νέο πρόγραμμα χρεώσεων WHAT’s Up που 

ισχύει από 22/11/2007,  αυξάνεται η χρέωση για κλήσεις ομιλίας προς προορισμούς WHAT’S UP από 0,006200 

€/δευτ. σε 0,006549 €/δευτ. Για τους συνδρομητές καρτοκινητής WHAT’S UP που έχουν ενεργοποιηθεί μετά την 

22/11/2007 ή έχουν μεταφερθεί στο νέο πρόγραμμα χρεώσεων που ισχύει από 22/11/2007, η χρέωση 

αποστολής γραπτών μηνυμάτων προς εθνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και σταθερά Ο.Τ.Ε. αυξάνεται από 0,09 

€/μήνυμα σε 0,10 €/μήνυμα. Για τους συνδρομητές καρτοκινητής COSMOΚΑΡΤΑ, η χρέωση αποστολής γραπτών 

μηνυμάτων προς εθνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και σταθερά Ο.Τ.Ε. αυξάνεται από 0,1136 €/μήνυμα σε 0,12 

€/μήνυμα.  

Εφαρμόζεται εφάπαξ χρέωση εγγραφής 5€, στους συνδρομητές καρτοκινητής COSMOKAPTA, που εγγράφονται 

στην υπηρεσία «0,01€/λεπτό προς 2 αριθμούς COSMOTE» ενώ τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας 

παραμένουν ιδία.  

Για τους υφιστάμενους συνδρομητές COSMOΚΑΡΤΑ που είναι εγγεγραμμένοι στην προσφορά ανανέωσης με την 

οποία λαμβάνουν 300 δωρεάν λεπτά ομιλίας προς όλα τα κινητά και σταθερά τηλέφωνα στην Ελλάδα για 1 μήνα 

με κάθε ανανέωση από €10, μετά την κατανάλωση των τυχόν διαθέσιμων λεπτών ομιλίας και βιντεοκλήσεων, η 

χρέωση για κλήσεις ομιλίας αυξάνεται από  0,006200 €/δευτ σε 0,008334 €/δευτ και η χρέωση για βιντεοκλήσεις 

αυξάνεται από  0,006700 €/δευτ σε 0,008334 €/δευτ . Η ελάχιστη χρέωση, το βήμα χρέωσης και οι υπόλοιπες 

χρεώσεις παραμένουν ως έχουν.  

Οι συνδρομητές WHAT’S UP και COSMOΚΑΡΤΑ έχουν δικαίωμα να καταγγείλουν τη σύμβασή τους αζημίως εντός 

ενός (1) μηνός από την ανακοίνωση της παρούσας,  

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι χρεώσεις και τα χαρακτηριστικά των προγραμμάτων WHAT’S UP & COSMOΚΑΡΤΑ. Για 

περισσότερες πληροφορίες ενημερωθείτε από το www.cosmote.gr και από την Εξυπηρέτηση Πελατών της 

COSMOTE στο 13838 (χρέωση 0,19€/κλήση από κινητό COSMOTE). 

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

http://www.cosmote.gr/

