
Ανακοινώνεται θ από 22/06/2015 εμπορικι διάκεςθ  για όλουσ τουσ ςυνδρομθτζσ ςυμβολαίου των οικονομικών 
προγραμμάτων για ιδιώτεσ τθσ COSMOTE (εξαιρουμζνων των ςυνδρομθτών των οικονομικών προγραμμάτων  
COSMOTE Μθδενικό Πάγιο, COSMOTE At Home και των προγραμμάτων Καρτουμβολαίου) των παρακάτω νζων 
πρόςκετων πακζτων, με δωρεάν λεπτά ομιλίασ προσ διεκνείσ προοριςμοφσ: 

Πρόςθετο 
Πακζτο 

Μηνιαίο 
Πάγιο 

Δωρεάν Λεπτά 
Ομιλίασ Προσ 

ταθερά & Κινητά 

Διεθνείσ Προοριςμοί για την 
κατανάλωςη των δωρεάν λεπτών 

Λεκτικό 
Ενεργοποίηςησ 

ςτο 1256 

Πακζτο 
Διεκνι 120 

8,00 € 120’ 

Αυςτραλία, Αυςτρία, Βζλγιο, 
Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, 

Εςκονία, Η.Π.Α., Ην. Βαςίλειο, 
Ιρλανδία, Ιςπανία, Ιταλία, Καναδάσ, 
Κφπροσ, Λικουανία, Λουξεμβοφργο, 

Μάλτα, Νορβθγία, Ολλανδία, 
Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, 

Ρουμανία, λοβακία, λοβενία, 
ουθδία, Σςεχία 

INT120 

Πακζτο 
Κφπροσ 240 

8,00 € 240’ Κφπροσ CY240 ή ΚΤ240 

Πακζτο 
Αλβανία-
Ιταλία 60 

6,00 € 60’ Αλβανία & Ιταλία ΙΝΣ60 

Πίνακασ 1 

Η ενεργοποίθςθ των πρόςκετων πακζτων γίνεται ςε οποιοδιποτε κατάςτθμα δικτφου COSMOTE ι μζςω κλιςθσ 
ςτο 13838 (χρζωςθ 0,19€/κλιςθ από κινθτό COSMOTE) ι μζςω δωρεάν αποςτολισ SMS ςτο 1256 με το 
αντίςτοιχο λεκτικό κάκε πακζτου που αναγράφεται ςτον ανωτζρω πίνακα 1. 

Μετά τθν αρχικι ενεργοποίθςι τουσ, όλα τα Πακζτα ιςχφουν ςε μθνιαία βάςθ. 

 ε περίπτωςθ κατά τθν οποία τα δωρεάν λεπτά ομιλίασ που προςφζρουν τα παραπάνω πρόςκετα πακζτα, δεν 
καταναλωκοφν μζςα ςτο μινα τιμολόγθςθσ ςτον οποίο αντιςτοιχοφν, δε μεταφζρονται ςτον επόμενο μινα.  

Για το χρονικό διάςτθμα που μεςολαβεί από τθν ενεργοποίθςθ των πρόςκετων πακζτων μζχρι τθν θμερομθνία 
ζκδοςθσ του πρώτου λογαριαςμοφ, τα δωρεάν λεπτά ομιλίασ που προςφζρονται κακώσ και το μθνιαίο πάγιο 
που χρεώνεται, είναι ανάλογα του χρονικοφ αυτοφ διαςτιματοσ. 

 Σα διακζςιμα λεπτά ομιλίασ του κάκε πακζτου δεν ιςχφουν κατά τθ διάρκεια περιαγωγισ και  δεν αφοροφν 
video-κλιςεισ. 

Η ελάχιςτθ διάρκεια χρζωςθσ ανά κλιςθ είναι 1 λεπτό, και ςτθ ςυνζχεια το βιμα  χρζωςθσ είναι ανά λεπτό. 

Από τον ενςωματωμζνο χρόνο ομιλίασ που προςφζρουν τα ανωτζρω πακζτα ομιλίασ εξαιροφνται οι κλιςεισ 
προσ τα παρακάτω προκζματα: Αυςτρία:+43810, +4382, Κφπροσ:+357121, +357122, +357123, +357700, 
+3577777, +90392, Γαλλία:+3363800, +3464000, +3564001, +3664002, +3764003, +3864004, +338, Γερμανία: 
+49115, +88228, Ιταλία:+393, +39313, Ολλανδία:+31660, Ιςπανία: +34902, +34904, +3470, Ην. Βαςίλειο: 
+447,+44843, +44844, +44845, +44870, +44871, +44872, +44873, +443, +4450, +4455, +4456, +4480, Καναδάσ: 
+1250, +1867, Ιρλανδία:+35376, +353700, +353818, Εςκονία: +37240, +37270, +37282500, +37282501, 
Νορβθγία: +4702, +4703,+ 4704, +4705, +4706, +4707, +4708, +4709, +471,+ 47810, +47811, +47812, +47813, 
+47814, +47815, +4785, +47880, Πολωνία: +48118913, +486907, +48720, +487280, +488811, λοβενίασ  +38643, 
+38649. 
 

Από τθν ωσ άνω θμερομθνία παφει  θ εμπορικι διάκεςθ των πρόςκετων πακζτων COSMOTE International 30, 
COSMOTE International τακερά 180, COSMOTE International 300+45 & COSMOTE International Cyprus. Οι 
υφιςτάμενοι ςυνδρομθτζσ που ζχουν ιδθ ενεργό ζνα από τα προαναφερκζντα πακζτα δεν επθρεάηονται. 

Επίςθσ ανακοινώνεται ότι από τθν ίδια θμερομθνία επζρχονται οι κατωτζρω αυξιςεισ ςτισ κλιςεισ προσ  
διεκνείσ προοριςμοφσ, για όλουσ τουσ  ςυνδρομθτζσ ςυμβολαίου των οικονομικών προγραμμάτων για ιδιώτεσ 



τθσ COSMOTE (εξαιρουμζνων των προγραμμάτων COSMOTE At Home και των προγραμμάτων 
Καρτουμβολαίου):   

Οι χρεώςεισ για διεκνείσ κλιςεισ προσ τισ Ζώνεσ 1 ζωσ 4 αυξάνονται ςφμφωνα με τον Πίνακα 2 : 

Ζώνη Χρζωςησ Διεθνών Κλήςεων 
Σρζχουςα χρζωςη ζωσ και 

21/06/2015 
Νζα χρζωςη από 

22/06/2015 

Ζώνθ 1 COSMOTE Group  0,5500 €/ λεπτό 0,8000 €/ λεπτό 

Ζώνθ 2 

Βαλκάνια & Αν. Ευρώπθ  0,6300 €/ λεπτό 0,8000 €/ λεπτό 

Ευρώπθ & Μεςόγειοσ 0,6300 €/ λεπτό 0,8000 €/ λεπτό 

Ηνωμζνεσ πολιτείεσ, Καναδάσ, 
Αυςτραλία, Νζα Ζθλανδία & Ν. Αφρικι 

0,6300 €/ λεπτό 0,8000 €/ λεπτό 

Ζώνθ 3 Αμερικι (λοιπζσ χώρεσ) 0,6600 €/ λεπτό 0,9000 €/ λεπτό 

Ζώνθ 4 Αςία (λοιπζσ χώρεσ) 1,0500 €/ λεπτό 1,3500 €/ λεπτό 

Πίνακασ 2 

Οι χρεώςεισ για διεκνείσ κλιςεισ προσ τισ Ζώνεσ 5 ζωσ 8 παραμζνουν ίδιεσ.  

 Η ελάχιςτθ διάρκεια χρζωςθσ και το βιμα  χρζωςθσ διεκνών κλιςεων προσ τισ ηώνεσ 1-8 παραμζνει 1 λεπτό. 

 H χρζωςθ γραπτών μθνυμάτων SMS προσ διεκνείσ προοριςμοφσ αυξάνεται από 0,1968 €/SMS ςε 0,22 €/SMS. 

Για τθν αναλυτικι κατάςταςθ των χωρών ανά ηώνθ ι περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το 
www.cosmote.gr ι καλζςτε το 13838 (χρζωςθ 0,19€/κλιςθ από κινθτό COSMOTE).   

Σζλοσ, από 20/07/2015 αυξάνονται τα διακζςιμα ΜΒ για πλοιγθςθ ςτο internet εντόσ Ελλάδοσ και το μθνιαίο 
πάγιο ςτα ακόλουκα οικονομικά προγράμματα ςυμβολαίου COSMOTE, ςφμφωνα με τον Πίνακα 3:  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

ΕΝΩΜΑΣΩΜΕΝΗ 
ΧΡΗΗ ΜΒ ΕΩ ΚΑΙ 

19/07/2015 

ΕΝΩΜΑΣΩΜΕΝΗ 
ΧΡΕΩΗ ΜΒ ΑΠΟ 

20/07/2015 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΓΙΟ 
ΕΩ ΚΑΙ 

19/07/2015 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΓΙΟ 
ΑΠΟ  

20/07/2015 

COSMOTE 20  70 MB 85 MB 20,00 € 21,50 € 

COSMOTE 25  120 MB 140 MB 25,00 € 26,50 € 

COSMOTE 35  300 MB 330 MB 35,00 € 36,50 € 

COSMOTE 45  400 MB 440 MB 45,00 € 46,50 € 

COSMOTE 55  750 MB 800 MB 55,00 € 56,50 € 

COSMOTE 65  1536 MB 1636 MB 65,00 € 68,00 € 

Πίνακασ 3 

Οι υφιςτάμενοι ιδιώτεσ ςυνδρομθτζσ ςυμβολαίου των οικονομικών προγραμμάτων που αναφζρονται ςτον 
Πίνακα 3, ζχουν δικαίωμα να καταγγείλουν τθ ςφμβαςθ τουσ αηθμίωσ (εξαιροφνται τυχόν υπόλοιπα  επιδότθςθσ 
ςυςκευών ι τερματικοφ εξοπλιςμοφ ι οποιαςδιποτε άλλθσ επιδότθςθσ/ζκπτωςθσ/προςφοράσ), εντόσ ενόσ 
μθνόσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ.  

ε όλα τα ανωτζρω ποςά ςυμπεριλαμβάνεται  Φ.Π.Α. 23%. 

http://www.cosmote.gr/

