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Ανακοινώνεται η από 4/12/2014 εμπορική διάθεση στους συνδρομητές οικονομικών προγραμμάτων COSMOTE 
ΚαρτοΣυμβολαίου, των παρακάτω πακέτων προς επιλεγμένους διεθνείς προορισμούς, τα οποία προσφέρουν 
δωρεάν λεπτά κλήσεων και όγκο δεδομένων (ΜΒ).  

Πακέτο 
Ενσωματωμένα 
λεπτά 

Ενσωματωμένα  
ΜΒ 

Κόστος 
αγοράς του 
πακέτου 

Επιλεγμένοι διεθνείς προορισμοί 
Διάρκεια 
ισχύος 

Προς Αλβανία 40’ - 5,00€ Αλβανία 31 ημέρες 

Προς Διεθνή  60’ - 5,00€ 

Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, 
Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, 
Γεωργία, Δανία, Ελβετία, 
ΗΠΑ/Καναδάς Ιρλανδία, Ισλανδία, 
Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, 
Λουξεμβούργο, Μ.Βρετανία , Μάλτα, 
Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, 
Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, 
Ρωσία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, 
Τσεχία, Φιλανδία εξαιρουμένων των 
προορισμών που αναφέρονται 
κατωτέρω  

31 ημέρες 

Προς 
Διεθνή+60ΜΒ 

60’ 60 7,00€ 
Ίδιοι προορισμοί με αυτούς του 
πακέτου «Προς Διεθνή» 

31 ημέρες 

Πίνακας 1 

 Εξαίρεση από την κατανάλωση των ενσωματωμένων λεπτών των πακέτων αποτελούν οι προορισμοί της 
Αλβανίας που ξεκινούν από +3554249, +3554250, +3554251, +3554252, της Αυστρίας που ξεκινούν από 
+43810, +43820, +43711, +43730, +43740, του Βελγίου που ξεκινούν από +3245, +3246, της Γαλλίας που 
ξεκινούν από +338, της Γερμανίας που ξεκινούν από +49115, της Ελβετίας που ξεκινούν από +4174, +4175, 
+417698, +417699, +417730, + 417731,  +417735, +41777, +417840, +4179977, +4179978, +4179979, 
+4186074, +4186075, +418607698, +418607699, +418607730, +418607731, +418607735, +41860777,+ 
418607840,+ 4186079977, +4186079978, +4186079979, της Ισπανίας που ξεκινούν από +3470, +34902, 
+34904, της Ιταλίας που ξεκινούν από +393 και +39313, της Μ. Βρετανίας που ξεκινούν από +4470, +447, 
+44870, +44871, +44872, +44873, +443,+ 4450, +4455, +4456,+ 4480, της Νορβηγίας που ξεκινούν από  
+4702, +4703,+ 4704, +4705, +4706, +4707, +4708, +4709, +471,+ 47810, +47811, +47812, +47813, +47814, 
+47815, +4785, +47880, της Ολλανδίας που ξεκινούν από +31660, της Πολωνίας που ξεκινούν από  
+48118913, +487280, της Σλοβενίας που ξεκινούν από +38643, +38649, +3864004, της Αυστραλίας που 
ξεκινούν από +611454, +611471, +611451,+ 611452,+ 611453, της Ρωσίας που ξεκινούν από +7954, των ΗΠΑ 
και του Καναδά που ξεκινούν από +1250, +1867. 

 Η χρέωση του κόστους αγοράς των πακέτων μπορεί να γίνει τόσο στο υπόλοιπο του συνδρομητή όσο και 
στον επόμενο λογαριασμό του. 

 Η ενεργοποίηση των πακέτων γίνεται είτε με δωρεάν κλήση στο 1314 ή στο 1330, είτε με την αποστολή 
δωρεάν γραπτού μηνύματος στους αριθμούς 1330 ή 1313 με το αντίστοιχο λεκτικό του Πίνακα 2, για 
χρέωση στο διαθέσιμο υπόλοιπο ή στον επόμενο λογαριασμό:   

Πακέτο   
Για χρέωση στο 
διαθέσιμο 
υπόλοιπο 

Για χρέωση στον 
επόμενο 
λογαριασμό 

Προς Αλβανία ΑΛ ή AL ALΧ ή ΑΛΧ 

Προς Διεθνή I60 Ι60Χ 

Προς Διεθνή+60ΜΒ I60PLUS I60PLUSΧ 

Πίνακας 2 



2 
 

 Κάθε συνδρομητής μπορεί ανά ημερολογιακό μήνα να ενεργοποιήσει με χρέωση στο διαθέσιμο υπόλοιπο 
του, όσα πακέτα επιθυμεί, από τα πακέτα “Προς Αλβανία’, “Προς Διεθνή”και “Προς Διεθνή+60ΜΒ».  

 Κάθε συνδρομητής μπορεί ανά ημερολογιακό μήνα να ενεργοποιήσει με χρέωση στον επόμενο λογαριασμό 
συνολικά μέχρι 3 πακέτα “Προς Αλβανία”, μέχρι 3 πακέτα “Προς Διεθνή” και μέχρι 3 πακέτα “Προς 
Διεθνή+60MB”. 

 Ο χρόνος ομιλίας των πακέτων καταναλώνεται για κλήσεις από Ελλάδα προς κινητά & σταθερά δίκτυα των 
επιλεγμένων προορισμών. 

 Τα ενσωματωμένα λεπτά του πακέτου “Προς Αλβανία” καταναλώνονται με ελάχιστη διάρκεια κλήσης αυτή 
των 3 λεπτών και στη συνέχεια η κατανάλωση γίνεται ανά δευτερόλεπτο. Τα ενσωματωμένα λεπτά των 
πακέτων «Προς Διεθνή» και «Προς Διεθνή+60ΜΒ» καταναλώνονται με ελάχιστη διάρκεια κλήσης τα 60 
δευτερόλεπτα και στη συνέχεια η κατανάλωση γίνεται ανά δευτερόλεπτο. 

 Η κατανάλωση των ενσωματωμένων ΜΒ γίνεται ανά KByte, με ελάχιστη χρέωση το 1 ΚΒyte ανά σύνδεση (1 
MByte = 1.024 KBytes). 

 Η ενσωματωμένη χρήση των πακέτων (λεπτά κλήσεων και ΜΒ) που δεν καταναλώνεται εντός των 31 
ημερών δεν μεταφέρεται σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα. 

 Στην περίπτωση πολλαπλής αγοράς του ίδιου πακέτου ή αγοράς άλλου πακέτου το οποίο περιλαμβάνει 
έναν ή περισσότερους κοινούς διεθνείς προορισμούς, τα ενσωματωμένα λεπτά κλήσεων από κάθε πακέτο 
καταναλώνονται ανεξάρτητα, και με προτεραιότητα από το πακέτο με την πλησιέστερη ημερομηνία λήξης. 

 Αν πριν τη λήξη ισχύος των ενσωματωμένων ΜΒ του πακέτου “Προς Διεθνή+60ΜΒ”, ο συνδρομητής 
ενεργοποιήσει ένα ακόμα πακέτο “Προς Διεθνή+60ΜΒ” ή έχει ήδη δωρεάν ΜΒ από ένα από τα πακέτα 
“SMS+INTERNET” είτε από πακέτο της υπηρεσίας “COSMOTE Internet Monthly Pass 60”, τότε όλα τα 
διαθέσιμα ΜΒ αποκτούν τη μεταγενέστερη ημερομηνία λήξης, που προκύπτει από τα υπάρχοντα και τα νέα 
δωρεάν ΜΒ.  

 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. 

 Μετά τη λήξη της διάρκειας ισχύος των πακέτων ή την κατανάλωση της ενσωματωμένης χρήσης (λεπτών και 
ΜΒ), όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο, ισχύουν οι χρεώσεις του εκάστοτε δημοσιευμένου τιμοκατάλογου 
του κάθε προγράμματος. 

 Οι συνδρομητές COSMOTE ΚαρτοΣυμβολαίου μπορούν να ενημερωθούν για το συνολικό 
διαθέσιμο υπόλοιπο δωρεάν λεπτών ομιλίας προς διεθνείς προορισμούς και δωρεάν ΜΒ καλώντας χωρίς 
χρέωση στο 1314 ή αναλυτικά ανά πακέτο, στέλνοντας δωρεάν μήνυμα με το κείμενο “ΥΠ” στο 1314. 

 
Επίσης από την ίδια ημερομηνία παύει η εμπορική διάθεση του πακέτου ομιλίας προς επιλεγμένους διεθνείς 
προορισμούς, το οποίο προσφέρει 40’ προς Αλβανία, Γαλλία, Γερμανία, ΗΠΑ/ Καναδά, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρο, 
Μ. Βρετανία, Ολλανδία, Ρουμανία, για 30 ημέρες, με 5€. 

 
Ενσωματωμένα 
λεπτά 

Κόστος Πακέτου Διάρκεια Ισχύος 

Πακέτο ομιλίας προς 
Διεθνείς προορισμούς 

40 5€ 30 ημέρες 

Πίνακας3 

 

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε από κινητό την Εξυπηρέτηση Πελατών της COSMOTE στο 13838 
(χρέωση 0,19€/κλήση) ή στο (+30) 697 1013838 από σταθερό ή άλλο κινητό τηλέφωνο ή επισκεφτείτε την 
ιστοσελίδα www.cosmote.gr 

http://www.cosmote.gr/

