
Ανακοινώνεται ότι  από 12/09/2014 στους συνδρομητές καρτοκινητής WHAT’S UP  που ενεργοποιούν 

την υπηρεσία “COSMOTE Internet Monthly Pass 200” με χρέωση 5€ και αποδίδονται 500ΜΒ για ένα 

(1)  μήνα θα προσφέρονται επιπλέον με κάθε ενεργοποίηση της υπηρεσίας ως δώρο 300ΜΒ στο 

συνδρομητή και 300ΜΒ σε ένα άλλο συνδρομητή WHAT’S UP που θα επιλέξει ο συνδρομητής που 

ενεργοποίησε το πακέτο.  

Αναλυτικά: 

 Απαραίτητη προϋπόθεση για την  απόδοση του επιπλέον δώρου των 300ΜΒ στο συνδρομητή 

είναι να επιλέξει ένα ακόμα συνδρομητή WHAT’S UP που θα λάβει ως δώρο 300ΜΒ, άλλως το 

δώρο δεν αποδίδεται.  

 Τα 300ΜΒ που θα αποδίδονται ως δώρο στο συνδρομητή που ενεργοποίησε το πακέτο και 

στον συνδρομητή που επέλεξε έχουν διάρκεια ισχύος 15 ημέρες. 

 Μετά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας  COSMOTE Internet Monthly Pass 200 ο συνδρομητής 

πρέπει να στείλει, δωρεάν στον σύντομο κωδικό 1350 γραπτό μήνυμα που θα περιέχει τον 

αριθμό του συνδρομητή WHAT’S UP που θα λάβει το δώρο των 300ΜΒ. 

 Το γραπτό μήνυμα με τον αριθμό του άλλου συνδρομητή WHAT’S UP που θα λάβει το δώρο 
των 300 SMS για την ενεργοποίηση του δώρου της προσφοράς είναι απαραίτητο να σταλεί 
μέχρι τα μεσάνυχτα της επόμενης ημέρας από την ενεργοποίηση του πακέτου COSMOTE 
Internet Monthly Pass 200 

 Tα δωρεάν ΜΒ του δώρου έχουν προτεραιότητα στην κατανάλωση σε σχέση με τα 500ΜΒ της 

υπηρεσίας COSMOTE Internet Monthly Pass και  από οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία. 

 Σε περίπτωση που ο όγκος δεδομένων (MB) καταναλωθεί  νωρίτερα από την αρχική 

ημερομηνία λήξης του δώρου ισχύει η χρέωση για κατανάλωση δεδομένων του προγράμματος. 

εφόσον ο συνδρομητής δεν έχει διαθέσιμα ΜΒ από άλλη υπηρεσία.  

 Ο όγκος δεδομένων (ΜΒ) για πλοήγηση στο διαδίκτυο, καθώς και οι χρεώσεις μετά την 
κατανάλωσή του, αφορούν χρήση εντός Ελλάδας για πλοήγηση στο Internet,  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 προσφορά ισχύει για ενεργοποιήσεις του πακέτου έως 31/10/2014 

Η χρέωση της υπηρεσίας “COSMOTE Internet Monthly Pass 200” και τα λοιπά χαρακτηριστικά της 

παραμένουν ως έχουν.   

Επίσης, από 13/10/2014 ανακοινώνεται ότι τροποποιείται η προσφορά για τους εγγεγραμμένους σε 

αυτή  υφιστάμενους συνδρομητές COSMOΚΑΡΤΑ με την οποία λαμβάνουν 300 λεπτά ομιλίας προς όλα 

τα κινητά και σταθερά τηλέφωνα στην Ελλάδα για 1 μήνα για τις δυο πρώτες ανανεώσεις ανά μήνα 

από €10 και ανω, και θα παρέχονται 400 λεπτά ομιλίας αντί 300 λεπτά ομιλίας και θα αφαιρείται 

αυτόματα το ποσό των 3€ από το υπόλοιπο του συνδρομητή αμέσως μετά την ανανέωση χρόνου. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι χρεώσεις και τα χαρακτηριστικά του προγράμματος COSMOΚΑΡΤΑ. 

Οι συνδρομητές  COSMOKAΡΤΑ έχουν δικαίωμα να καταγγείλουν αζημίως τη σύνδεσή τους 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/

