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Ανακοινώνεται ότι από 30/3/2015 παύει η εμπορική διάθεση των Οικονομικών  Προγραμμάτων  “COSMOTE 
ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΔΧΟ 20”, “COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΔΧΟ 25”, “COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΔΧΟ 
30”, “COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΔΧΟ 35”, “COSMOTE ΚαρτοΣυμβόλαιο Προς Όλους 30”, όπως και των 
οικονομικών προγραμμάτων “ΚαρτοΣυμβόλαιο COSMOTE 20”, “ΚαρτοΣυμβόλαιο COSMOTE 25”, 
“ΚαρτοΣυμβόλαιο COSMOTE 30” και “ΚαρτοΣυμβόλαιο COSMOTE 35”. 

Στους υφιστάμενους συνδρομητές των ανωτέρω προγραμμάτων δεν επέρχεται καμία αλλαγή σε σχέση με 
τις χρεώσεις και τις υπηρεσίες που τους παρέχονται. 

Επίσης από την ίδια ημερομηνία ξεκινά η εμπορική διάθεση των νέων Οικονομικών Προγραμμάτων 
“COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 21.5”, “COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 26.5”, “COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 
32.5” και “COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ 27.5” τα οποία θα προσφέρουν: 
 

 

COSMOTE 
ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 

21.5 

COSMOTE 
ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 

26.5 

COSMOTE 
ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 

32.5 

COSMOTE 
ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ 
27.5 

Μηνιαίο πάγιο 21,50 € 26,50 € 32,50 € 27,50 € 

Δωρεάν λεπτά προς 
COSMOTE 

1.500’ 1.500’ 1.500’ - 

Δωρεάν λεπτά προς 
εθνικά δίκτυα 

20’ 40’ 80’ 250’ 

Δωρεάν MB 25 50 100 50 

Μηνιαία ανανέωση 
υπολοίπου 

4€ 5€ 7€ 5€ 

Χρέωση για εθνικές 
κλήσεις ομιλίας μετά τη 

κατανάλωση των δωρεάν 
λεπτών 

0,0066 €/δευτ. 

Χρέωση για αποστολή 
SMS προς εθνικά δίκτυα 

τηλεφωνίας 
0,1250 €/SMS 

Χρέωση για πλοήγηση στο 
διαδίκτυο μετά την 

κατανάλωση των δωρεάν 
ΜΒ (με ρυθμίσεις WAP & 

Internet) 

0,10 €/ΜΒ 

 Τα δωρεάν λεπτά ομιλίας και video-κλήσεων που περιλαμβάνονται  στα Οικονομικά προγράμματα  
καθώς και οι αντίστοιχες χρεώσεις μετά την κατανάλωση, αφορούν κλήσεις εντός Ελλάδος προς εθνικά 
δίκτυα (γεωγραφικούς αριθμούς σταθερής τηλεφωνίας και αριθμούς κινητής τηλεφωνίας) εξαιρουμένων 
των κλήσεων προς μη γεωγραφικούς αριθμούς (εκτός των αριθμών κινητής τηλεφωνίας) και δεν ισχύουν 
κατά τη διάρκεια περιαγωγής. 

 Τα δωρεάν λεπτά ομιλίας, video-κλήσεων και τα δωρεάν ΜΒ που δεν καταναλώνονται κάθε μήνα, δεν 
μεταφέρονται στους επόμενους μήνες, ενώ διατηρούν την ημερομηνία λήξης τους, ανεξάρτητα αν ο 
συνδρομητής ενεργοποιήσει πακέτο ΚαρτοΣυμβολαίου με δωρεάν λεπτά ομιλίας ή πακέτο με δωρεάν 
ΜΒ. 

 Τα δωρεάν λεπτά ομιλίας και video-κλήσεων προς COSMOTE, όπως και προς όλα τα εθνικά δίκτυα στο 
COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ 27,5, καταναλώνονται με ελάχιστο χρόνο χρέωσης τα 3’ και 
κατόπιν ανά δευτερόλεπτο.  Τα δωρεάν λεπτά ομιλίας και video-κλήσεων προς όλα τα εθνικά δίκτυα στα 
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προγράμματα COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 21.5/ 26.5/ 32.5 καταναλώνονται με ελάχιστο χρόνο 
χρέωσης τα 60” και κατόπιν ισχύει κατανάλωση ανά δευτερόλεπτο. 

 Μετά την κατανάλωση των δωρεάν λεπτών ομιλίας, η ελάχιστη διάρκεια χρέωσης για κλήσεις προς 
εθνικούς προορισμούς είναι τα 60” και κατόπιν ισχύει χρέωση ανά δευτερόλεπτο. 

 Τα δωρεάν ΜΒ που περιλαμβάνει το πρόγραμμα καθώς και οι αντίστοιχες χρεώσεις μετά την 
κατανάλωση τους, αφορούν πλοήγηση εντός Ελλάδος και δεν ισχύουν κατά την διάρκεια της 
περιαγωγής. 

 Για τα ανωτέρω προγράμματα η ελάχιστη χρέωση για πλοήγηση στο διαδίκτυο είναι 1KByte και μετά 
ισχύει χρέωση ανά ΚΒyte.  

 Σε περίπτωση ενεργοποίησης πρόσθετων πακέτων Ομιλίας ή/και δωρεάν ΜΒ, καταναλώνεται πρώτα η 
δωρεάν χρήση του πακέτου που λήγει νωρίτερα. 

 Το μηνιαίο χρηματικό ποσό ανανέωσης υπολοίπου που δεν καταναλώνεται κάθε μήνα, μεταφέρεται 
στους επόμενους μήνες.  

 Οι λοιπές χρεώσεις και πρόσθετες υπηρεσίες των  οικονομικών προγραμμάτων COSMOTE 
ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 21.5/ 26.5/ 32.5 είναι ίδιες με αυτές του υφιστάμενου Οικονομικού Προγράμματος 
COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 25 με Δωρεάν Χρόνο Ομιλίας, ενώ για το COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 
ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ 27.5 είναι ίδιες με το COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ 30. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες ενημερωθείτε από την Εξυπηρέτηση Πελατών COSMOTE στο 13838 (χρέωση 
0,19€/ κλήση). 
 

Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23%. 


