
Ανακοινώνεται η από 27/04/2015 εμπορική διάθεςη του «COSMOTE πακζτο για ΟΣΕ TV 

GO» για ςυνδρομητζσ Οικιακοφ και Εταιρικοφ υμβολαίου, Οικιακοφ Καρτουμβολαίου, 

Καρτοκινητήσ και Business Cost Control τησ COSMOTE. 

Σο «COSMOTE πακζτο για ΟΣΕ TV GO» προςφζρει 2GB για αποκλειςτική χρήςη ςτην 

υπηρεςία OTE TV GO του ΟΣΕ, ςτην τιμή των 7€ λόγω προςφοράσ, αντί των 15€ που είναι η 

κανονική τιμή του (οι τιμζσ περιλαμβάνουν ΦΠΑ). Η προςφορά ιςχφει για ενεργοποιήςεισ 

του «COSMOTE πακζτο για ΟΣΕ TV GO» ζωσ και 31/12/2015. 

• Σο «COSMOTE πακζτο για OTE TV GO» διατίθεται ςε όλουσ τουσ ςυνδρομητζσ 
COSMOTE (Οικιακό υμβόλαιο, Εταιρικό υμβόλαιο, Οικιακό Καρτουμβόλαιο, Business 
Cost Control, Καρτοκινητή, IOTG) εκτόσ από τουσ ςυνδρομητζσ των  προγραμμάτων 
COSMOTE MY WAY, COSMOTE ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΠΑΓΙΟ & COSMOTE Internet On The Go 
Prepaid).  

• Σο πακζτο ιςχφει για 31 ημζρεσ μετά την ενεργοποίηςή του.  Μετά την πάροδο των  
31 ημερών, δωρεάν ΜΒ που πιθανόν δεν ζχουν καταναλωθεί δε μεταφζρονται ςε 
επόμενο μήνα. 

•  Μετά τη λήξη τησ διάρκειασ του πακζτου ο ςυνδρομητήσ θα πρζπει να το 
επανενεργοποιήςει, εάν επιθυμεί να ςυνεχίςει να βλζπει ΟΣΕ TV GO μζςω του δικτφου 
3G/4G τησ COSMOTE.  

• Εάν η ενςωματωμζνη χρήςη του πακζτου καταναλωθεί πριν την πάροδο των 31 
ημερών,  διακόπτεται η παροχή του και ο ςυνδρομητήσ θα πρζπει να ενεργοποιήςει 
νζο πακζτο. 

•  Δεν επιτρζπεται να είναι ενεργά παραπάνω από 1 πακζτα τη φορά ςε κάθε 
ςυνδρομητή COSMOTE. Για  ενεργοποίηςη νζου πακζτου θα πρζπει να ζχουν 
καταναλωθεί όλα τα δωρεάν ΜΒ του ήδη ενεργοποιημζνου πακζτου ή να ζχει λήξει η 
διάρκεια ιςχφοσ του ήδη ενεργοποιημζνου πακζτου. 

 Η ενεργοποίηςη του πακζτου γίνεται με αποςτολή SMS με τη λζξη GO ςτο 1333 για 

ςυνδρομητή Οικιακοφ υμβολαίου και Εταιρικοφ υμβολαίου και ςτο 1330 για 
ςυνδρομητζσ Οικιακοφ Καρτουμβολαίου και Καρτοκινητήσ (WHAT’S UP, COSMOΚΡΣΑ 
και FROG) Business Cost Control. 

•  Οι ςυνδρομητζσ Οικιακοφ Καρτουμβολαίου και Καρτοκινητήσ COSMOTE, μποροφν 
επίςησ να ενεργοποιήςουν το πακζτο και με δωρεάν κλήςη ςτο  1330 για ςυνδρομητζσ  
Καρτοκινητήσ τηλεφωνίασ  ή ςτο 1314 για ςυνδρομητζσ  Καρτουμβολαίου. 

•  το Οικιακό Καρτουμβόλαιο το πακζτο μπορεί να ενεργοποιηθεί και με χρζωςη ςτο 
μηνιαίο λογαριαςμό. Μζγιςτοσ επιτρεπόμενοσ αριθμόσ πακζτων με χρζωςη ςτο 
λογαριαςμό: 3 ανά ημερολογιακό μήνα.  

•  Εφόςον ενεργοποιηθεί ζνα «COSMOTE πακζτο για ΟΣΕ TV GO» δεν είναι δυνατή η 
απενεργοποίηςη του. 

 

 


