
Αλαθνηλώλεηαη όηη παξαηείλεηαη ζωσ 31/07/2015, ε πξνζθνξά κε ηελ νπνία νη ςυνδρομητζσ καρτοκινητήσ 

τηλεφωνίασ What’s Up , COSMOΚΑΡΤΑ και FROG τησ  COSMOTE, για κάθε ενεργοποίηςη του πακζτου COSMOTE 

Internet Monthly Pass 200 λαμβάνουν 500ΜΒ αντί για 200ΜΒ για την διάρκεια ιςχφοσ του πακζτου.  

Παξάιιεια αλαθνηλώλεηαη όηη, από 26/06/2015, ηζρύνπλ ηα εμήο: 

Γηα ηνπο ζπλδξνκεηέο θαξηνθηλεηήο WHAT’S UP, ε ρξέωζε απνζηνιήο γξαπηώλ κελπκάηωλ πξνο εζληθά δίθηπα 

θηλεηήο ηειεθωλίαο απμάλεηαη από 0,10 €/κήλπκα ζε 0,12 €/κήλπκα. Γηα ηνπο ζπλδξνκεηέο θαξηνθηλεηήο 

COSMOΚΑΡΣΑ, ε ρξέωζε απνζηνιήο γξαπηώλ κελπκάηωλ πξνο εζληθά δίθηπα θηλεηήο ηειεθωλίαο απμάλεηαη από 

0,12 €/κήλπκα ζε 0,15 €/κήλπκα.  

Δπίζεο, ηξνπνπνηείηαη ε ρξέωζε γηα θιήζεηο νκηιίαο πξνο δηεζλείο πξννξηζκνύο εθηόο παθέηωλ ρξήζεο γηα 

ζπλδξνκεηέο θαξηνθηλεηήο. πγθεθξηκέλα γηα ηνπο ζπλδξνκεηέο θαξηνθηλεηήο ηειεθωλίαο COSMOKAPTA & WHAT’S 

UP, ε ρξέωζε γηα θιήζεηο πξνο ηηο ρώξεο:  ηεο Εώλεο 1 (Δπξώπε) απμάλεηαη από €0,90/ιεπηό ζε €1,10/ιεπηό, ηεο 

Εώλεο 2 (Αμερική, Αυςτραλία & Νζα Ζηλανδία) απμάλεηαη από €0,95/ιεπηό ζε €1,20/ιεπηό, ηεο Εώλεο 3 (Αζία) 

απμάλεηαη από €1,40/ιεπηό ζε €1,70/ιεπηό, ηεο Εώλεο 4 (Αθξηθή) απμάλεηαη από €1,85/ιεπηό ζε €2,20/ιεπηό θαη 

ηεο Εώλεο 5 (Ειρηνικόσ) απμάλεηαη από €2,65/ιεπηό ζε €3,00/ιεπηό. Ζ ρξέωζε γηα θιήζεηο πξνο ηνπο πξννξηζκνύο 

ηωλ Εωλώλ 7Α, 7Β & 7Γ (Γνξπθνξηθά Γίθηπα) θαη ηεο Εώλε 6 (Λνηπνί Πξννξηζκνί) πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο 

πξννξηζκνύο Νήζνη Φόθιαλη, Netherlands Mobile Paging, Poland Internet Services destinations, Russia Mobile 

Globaltel νη νπνίνη εμαηξνύληαη από ηηο παξαπάλω δώλεο, παξακέλεη ακεηάβιεηε. Η ελάτιστη τρέωση και το βήμα 

τρέωσης παραμένοσν ως έτοσν. 

Από ηελ ίδηα ωο άλω εκεξνκελία γηα ηνπο ζπλδξνκεηέο θαξηνθηλεηήο WHAT’S UP, COSMOΚΑΡΣΑ, FROG & COSMOTE 

Internet On The Go κε θάξηα, κεηώλεηαη ε δηάξθεηα ηζρύνο ηνπ ρξεκαηηθνύ ππνινίπνπ ηεο ζύλδεζεο ηνπο  κεηά από 

ηελ αξρηθή ελεξγνπνίεζε, εθόζνλ ζε απηή ππάξρεη ρξεκαηηθό πνζό, ή από θάζε αλαλέωζε ρξεκαηηθνύ ππνινίπνπ, 

από 6 κήλεο ζε 90 εκέξεο.   

πγθεθξηκέλα, από ηελ ωο άλω εκεξνκελία: 

 Μεηά ηελ αξρηθή ελεξγνπνίεζε ηεο ζύλδεζεο, εθόζνλ ζε απηή ππάξρεη ρξεκαηηθό πνζό, ή κεηά από θάζε 

αλαλέωζε ρξεκαηηθνύ ππνινίπνπ, ε δηάξθεηα ηζρύνο ηνπ δηαζέζηκνπ ρξεκαηηθνύ ππνινίπνπ νξίδεηαη ζε 90 

εκέξεο.   

 ε πεξίπηωζε πνπ εληόο ηνπ αλωηέξω ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο ηωλ 90 εκεξώλ δελ πξαγκαηνπνηεζεί λέα 

αλαλέωζε, ην ηπρόλ ππνιεηπόκελν πνζό θαηά ηελ εκεξνκελία ζπκπιήξωζεο ηωλ 90 εκεξώλ  ζα κεδελίδεηαη 

θαη ν ζπλδξνκεηήο ζα κπνξεί γηα ηνπο επόκελνπο 9 κήλεο λα δέρεηαη κόλν  εηζεξρόκελε θίλεζε.  

 Ζ ζύλδεζε ζα εμαθνινπζεί λα παξακέλεη ζηα ζηνηρεία ηνπ ζπλδξνκεηή  κέρξη λα ζπκπιεξωζνύλ 13  κήλεο 

από ηελ αξρηθή ελεξγνπνίεζε ή ηελ ηειεπηαία αλαλέωζε ηνπ ρξεκαηηθνύ ππνινίπνπ. Γηεπθξηλίδεηαη όηη ηνλ 

ηειεπηαίν κήλα ν ζπλδξνκεηήο έρεη κόλν ηελ δπλαηόηεηα λα αλαλεώζεη ην ρξεκαηηθό ηνπ ππόινηπν.   

 Γηα ηνπο ζπλδξνκεηέο πνπ έρνπλ πξνβεί ζε ελεξγνπνίεζε λέαο ζύλδεζεο κε ρξεκαηηθό δηαζέζηκν ή/θαη 

αλαλέωζε ηνπ ρξεκαηηθνύ ππνινίπνπ πξηλ από ηελ άλω εκεξνκελία, ε δηάξθεηα ηζρύνο ηνπ ρξεκαηηθνύ 

ππόινηπνπ ηνπο παξακέλεη 6 κήλεο από ηελ εκεξνκελία ηεο ελεξγνπνίεζεο ηεο ζύλδεζεο ή ηεο ηειεπηαίαο 

αλαλέωζεο. ε πεξίπηωζε πνπ δελ έρεη παξέιζεη ην αλωηέξω ρξνληθό δηάζηεκα θαη κεηά ηελ 26/6/2015 νη 

ζπλδξνκεηέο, ελώ έρνπλ αθόκα δηαζέζηκν ρξεκαηηθό ππόινηπν ζηε ζύλδεζή ηνπο πξνβνύλ ζε αλαλέωζε ηνπ 

ρξεκαηηθνύ ππνινίπνπ, ην ζπλνιηθό ελαπνκέλνλ ρξεκαηηθό ππόινηπό ηνπο ζα έρεη ωο δηάξθεηα ηε 

κεηαγελέζηεξε από ηηο δύν εκεξνκελίεο δηάξθεηαο ηωλ αλαλεώζεωλ.  

 Οη ζπλδξνκεηέο θαξηνθηλεηήο WHAT’S UP, COSMOΚΑΡΣΑ, FROG, & COSMOTE Internet On The Go κε θάξηα 

έρνπλ δηθαίωκα λα θαηαγγείινπλ ηε ζύκβαζε ηνπο αδεκίωο εληόο ελόο κελόο.  

Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ νη ρξεώζεηο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηωλ πξνγξακκάηωλ WHAT’S UP, COSMOΚΑΡΣΑ, FROG & 

COSMOTE Internet On The Go κε θάξηα. 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ελεκεξωζείηε από ην www.cosmote.gr θαη από ηελ Δμππεξέηεζε Πειαηώλ ηεο 

COSMOTE ζην 13838 (ρξέωζε 0,19€/θιήζε από θηλεηό COSMOTE). 

Γηα ηελ θαξηνθηλεηή FROG επηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα www.frogmobile.gr ή επηθνηλωλήζηε κε ην Σκήκα 

Δμππεξέηεζεο Πειαηώλ FROG ζην 1299 (ρξέωζε 0,19€/θιήζε) από θηλεηό FROG. 

Οη παξαπάλω ηηκέο ζπκπεξηιακβάλνπλ Φ.Π.Α. 23%. 

http://www.cosmote.gr/

