
Ανακοινώνεται η από 14/07/2014 εμπορική διάθεση στους συνδρομητές όλων των 

οικονομικών προγραμμάτων ΚαρτοΣυμβολαίου της COSMOTE, του νέου πακέτου “SMS 

300+INTERNET”, το οποίο προσφέρει γραπτά μηνύματα (SMS) και όγκο δεδομένων (ΜΒ).  

Τα χαρακτηριστικά του πακέτου  ‘’SMS 300+INTERNET”,  έχουν ως εξής:  
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SMS 300+INΤERNET 300 120 5,00€ 31 ημέρες 

 

 Το κόστος ενεργοποίησης του πακέτου μπορεί να χρεωθεί είτε στο διαθέσιμο 

χρηματικό υπόλοιπο (εάν υπάρχει διαθέσιμο) του συνδρομητή ή στον επόμενο 

λογαριασμό του.    

 Η ενεργοποίηση του πακέτου γίνεται είτε με δωρεάν κλήση στο 1330, είτε με την 

αποστολή δωρεάν γραπτού μηνύματος στους αριθμούς 1330 ή 1313 με περιεχόμενο 

«300PLUS» για χρέωση στο διαθέσιμο υπόλοιπο και με περιεχόμενο «300Χ» για 

χρέωση στον επόμενο λογαριασμό. 

 Τα SMS προς COSMOTE του πακέτου αφορούν αποστολή μηνυμάτων εντός Ελλάδος 
εξαιρουμένων των σύντομων κωδικών και σύντομων κωδικών δικτύου και δεν ισχύουν 
κατά τη διάρκεια περιαγωγής.  

 Τα SMS του πακέτου που δεν καταναλώνονται εντός της διάρκειας ισχύος τους, δεν 

μεταφέρονται.  

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

μεταφέρονται, εκτός αν πριν τη λήξη ισχύος τους ενεργοποιηθεί είτε νέο πακέτο “SMS 

300+INTERNET” ή άλλο πακέτο SMS+INTERNET, είτε πακέτο της υπηρεσίας “COSMOTE 

Internet Monthly Pass 60”, οπότε όλα τα διαθέσιμα ΜΒ αποκτούν τη μεταγενέστερη 

ημερομηνία λήξης, που προκύπτει από τα υπάρχοντα και τα νέα ΜΒ.  

 Σε περίπτωση που τα MB καταναλωθούν νωρίτερα από την αρχική ημερομηνία λήξης 

του πακέτου, η χρέωση για κατανάλωση δεδομένων μέχρι και τη συμπλήρωση της 

ημερομηνίας αρχικής λήξης του πακέτου θα 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). 

 Για να γίνει χρήση των γραπτών μηνυμάτων (SMS) κάθε πακέτου, το διαθέσιμο 

υπόλοιπο του λογαριασμού θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,11€. 

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

πακέτου γίνεται με δωρεάν κλήση στο 1314 ή με αποστολή δωρεάν μηνύματος χωρίς 

χρέωση στο 1314 με λεκτικό «ΥΠ».  

 

Επιπλέον, ανακοινώνεται προσφορά για ενεργοποιήσεις του «Εβδομαδιαίου πακέτου 

ομιλίας» που θα γίνουν από 14/07/14 μέχρι και 15/09/2014. Συγκεκριμένα αυξάνονται τα 



δωρεάν λεπτά ομιλίας που προσφέρει το πακέτο, από 60’ σε 120’ προς εθνικά δίκτυα, για 7 

ημέρες μόνο με 4€. 

Τέλος, ανακοινώνεται ότι από 15/09/2014 αυξάνεται η χρέωση για εθνικές κλήσεις ομιλίας 

και video-κλήσεις προς εθνικά δίκτυα από 0,0055€/δευτ. σε 0,0066€/δευτ. σε όλα τα 

οικονομικά προγράμματα ΚαρτοΣυμβολαίου της COSMOTE, εμπορικά διαθέσιμα και μη, με 

εφαρμογή σε νέους και υφιστάμενους συνδρομητές αυτών. Οι λοιπές χρεώσεις και τα 

χαρακτηριστικά των προγραμμάτων ΚαρτοΣυμβολαίου της COSMOTE παραμένουν ως 

έχουν. Οι συνδρομητές των παραπάνω προγραμμάτων με σύμβαση ορισμένου χρόνου 

έχουν δικαίωμα να καταγγείλουν τη σύμβασή τους αζημίως (εξαιρείται η καταβολή  τυχόν 

υπολοίπων επιδότησης  συσκευών ή τερματικού εξοπλισμού ή οποιασδήποτε άλλης 

επιδότησης/έκπτωσης/προσφοράς ), εντός ενός μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας. 

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/

