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Προνόμια για τους νέους από την COSMOTE  

με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων 
 

 

Αθήνα, 27 Μαΐου 2014 

 
Προνόμια στους κατόχους της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων παρέχει η COSMOTE σε συνεργασία με τη Γενική 

Γραμματεία Νέας Γενιάς και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης. Αυτό προβλέπει η συμφωνία 

συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων με την COSMOTE. 

 

Η COSMOTE παρέχει στους ενήλικους κατόχους της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων τα παρακάτω προνόμια: 

 έκπτωση 10% στο πάγιο του προγράμματος για 12 μήνες σε συνδρομητές Συμβολαίου ή 

ΚαρτοΣυμβολαίου COSMOTE1 

 δώρο 600 λεπτά ομιλίας προς προορισμούς WHAT’S UP και 600 ΜB Internet από το κινητό κάθε 

μήνα σε συνδρομητές What’s Up2  

 έκπτωση 4% σε όλα τα κινητά τηλέφωνα3 

 έκπτωση 4% σε όλα τα Tablets3 

 έκπτωση 5% σε όλα τα πακέτα καρτοκινητής με συσκευή3 

 έκπτωση 5% σε όλα τα πακέτα COSMOTE Prepaid Internet on the Go full pack4  

 έκπτωση 5% σε όλα τα Laptops TOSHIBA & SONY VAIO3. 

 

Οι κάτοχοι της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων θα μπορούν να αποκτούν τις παραπάνω προσφορές 

καταχωρώντας τον αριθμό της κάρτας τους στο δίκτυο καταστημάτων ΟΤΕ, COSMOTE, ΓΕΡΜΑΝΟΣ. 

 

 

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων 
 

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εκπτωτική κάρτα που παρέχει σημαντικά προνόμια σε 5 εκατομμύρια 

νέους σε όλη την Ευρώπη. 
Πρόκειται για ένα σημαντικό βοήθημα στα χέρια των νέων, καθώς: 

 Διευκολύνει την καθημερινότητά τους, παρέχοντάς τους προσφορές και εκπτώσεις σε μεγάλο 

αριθμό προϊόντων και υπηρεσιών 

                                                           
1
 Η έκπτωση σε συνδρομητές Συμβολαίου ή ΚαρτοΣυμβολαίου COSMOTE, δεν θα παρέχεται επιπλέον οποιωνδήποτε ειδικών 

προσφορών ή προγραμμάτων της COSMOTE για φοιτητές ή ανέργους. 
2
 Το δώρο για συνδρομητές WHAT’S UP αποδίδεται  με την πρώτη ανανέωση 10€ που θα γίνεται κάθε μήνα, για 12 μήνες μετά την 

εγγραφή του κατόχου της Κάρτας Νέων στην προσφορά. H προσφορά δεν ισχύει για τους κατόχους της Κάρτας Νέων που είναι 
συνδρομητές καρτοκινητής WHAT’S UP της COSMOTE και λαμβάνουν οποιαδήποτε προσφορά της COSMOTE για φοιτητές. 
3
 Οι εκπτώσεις σε κινητά, Tablets και Laptops ισχύουν στα καταστήματα ΟΤΕ, COSMOTE  (ιδιόκτητα καταστήματα) , ΓΕΡΜΑNΟΣ μόνο 

για αγορά σκέτης συσκευής και όχι για νέα σύνδεση ή μεταφορά αριθμού σε συμβόλαιο COSMOTE ή για μετατροπή καρτοκινητού 
COSMOTE σε συμβόλαιο COSMOTE. Επιπλέον, δεν συνδυάζονται με τυχόν άλλες ισχύουσες ή μελλοντικές προσφορές ή εκπτώσεις, 
στα αντίστοιχα είδη και για όσο διάστημα ισχύουν αυτές. 
4
 Πλην του πακέτου COSMOTE Internet On The Go Student Full Pack. 
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 Προωθεί την κινητικότητα, προσφέροντάς τους οφέλη σε μεταφορές, διαμονή και άλλες 

ταξιδιωτικές υπηρεσίες 

 Παρέχει πληροφορίες μέσω των πολλών διαύλων επικοινωνίας που έχουν στη διάθεσή τους τα 

μέλη της εθνικοί και περιφερειακοί ιστότοποι, περιοδικά, newsletters, εκπτωτικοί κατάλογοι, 
ομάδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κα. 

 Ενημερώνει τους νέους για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν ως καταναλωτές και ως 

αποδέκτες υπηρεσιών, καθώς και για τον τρόπο άσκησης αυτών. 

 
Την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων μπορούν να αποκτήσουν όλοι οι νέοι, ηλικίας 13 - 30 ετών. Κοστίζει 10 ευρώ 

και οι κάτοχοί της απολαμβάνουν προσφορές και ειδικά προνόμια τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε 38 χώρες 
του εξωτερικού, σε προϊόντα και υπηρεσίες όπως: μεταφορές, εκπαίδευση, τουρισμός, πολιτισμός, 

καταστήματα λιανικής, ψυχαγωγία, υγεία, ομορφιά. 
 

 

Για περισσότερες πληροφορίες: 
 

http://www.europeanyouthcard.gr/ 
 

Τηλέφωνα: 213 131 4411 – 4414 

European Youth Card 

@eycgr 
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