
Ανακοινώνεται η από 10/06/2015 εμπορική διάθεσή του πακέτου  COSMOTE Smile, για τους 
συνδρομητές καρτοκινητής WHAT’S UP και COSMOΚΑΡΤΑ. Τα βασικά χαρακτηριστικά και οι χρεώσεις 
του πακέτου συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Πακέτο Ομιλίας Ενσωματωμένη χρήση  Χρέωση Διάρκεια Ισχύος  

60’ & 60 SMS προς 

Όλους & 60 ΜΒ 

60 λεπτά ομιλίας/βιντεοκλησεων προς όλα 

τα κινητά και σταθερά εθνικά δίκτυα & 60 

μηνύματα & 60 ΜΒ Internet 

5€ 30 ημέρες 

 
 

 Προϋπόθεση για την ενεργοποίηση του πακέτου είναι  η ενεργοποίηση της  υπηρεσίας 
COSMOTE SMILE η οποία γίνεται με εγγραφή του Συνδρομητή στην υπηρεσία MY COSMOTE 
για την Σύνδεση. 

 Η αγορά του πακέτου και η ενεργοποίηση της υπηρεσίας COSMOTE SMILE γίνεται μέσω της 
ιστοσελίδας www.cosmote.gr/smile.  

 Η ενσωματωμένη χρήση του πακέτου (60 λεπτά ομιλίας προς όλα τα δίκτυα, 60 SMS προς όλα 
τα δίκτυα και  60ΜΒ για 1 μήνα) παρέχεται με την ενεργοποίησή του και ανανεώνεται κάθε 
μήνα την αντίστοιχη ημερομηνία από την ενεργοποίηση.  

 Τυχόν διαθέσιμα λεπτά ομιλίας και SMS που δεν καταναλωθούν μέσα σε 30 ημέρες δεν 
μεταφέρονται στον επόμενο μήνα.  

 Τυχόν διαθέσιμα ΜΒ μεταφέρονται στον επόμενο μήνα.  

 Μετά την κατανάλωση των παρεχόμενων λεπτών ομιλίας/SMS/MB η τυχόν χρήση αφαιρείται 
από το διαθέσιμο υπόλοιπο της σύνδεσης καρτοκινητής τηλεφωνίας.    

 Στη περίπτωση πολλαπλής αγοράς του ίδιου πακέτου, ο χρόνος ομιλίας από κάθε πακέτο 
καταναλώνεται ανεξάρτητα, και με προτεραιότητα του πακέτου με την πλησιέστερη ημερομηνία 
λήξης.  

 Ο ελάχιστος χρόνος διάρκειας ανά κλήση είναι  3 λεπτά και στη συνέχεια η χρέωση γίνεται ανά 
δευτερόλεπτο. Σε περίπτωση κλήσης με διάρκεια μικρότερη των 3 λεπτών, ο χρόνος που 
αφαιρείται από το σύνολο του χρόνου ομιλίας  των πακέτων είναι 3 λεπτά. 

 Τα γραπτά μηνύματα  (SMS) και τα λεπτά του πακέτου αφορούν σε Εθνικά δίκτυα 
(γεωγραφικούς αριθμούς και αριθμούς κινητής τηλεφωνίας), εξαιρουμένων των σύντομων 
κωδικών και σύντομων κωδικών δικτύου και η χρήση των ΜΒ 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. 

 Η χρήση των γραπτών μηνυμάτων του πακέτου δύναται να γίνεται μόνο μέσω συσκευής 
κινητής τηλεφωνίας. Απαγορεύεται η χρήση μέσω PBX ή οποιασδήποτε άλλης γραμμής που 
συνδέεται με υπολογιστή με σκοπό την εκτέλεση αποστολής μεγάλου όγκου και ταυτόχρονης 
αποστολής γραπτών μηνυμάτων. 

 Σε περίπτωση που ο όγκος δεδομένων (MB) καταναλωθεί  νωρίτερα από την αρχική 
ημερομηνία λήξης του   πακέτου, η χρέωση για κατανάλωση δεδομένων μέχρι και τη 
συμπλήρωση της ημερομηνίας αρχικής λήξης του πακέτου θα είναι 1,0332€/MB. Η 
ογκοχρέωση για την πλοήγηση στο διαδίκτυο γίνεται ανά KByte, με ελάχιστη χρέωση το 1 
ΚΒyte ανά σύνδεση (1 MByte = 1.024 KBytes). 

 Η ενσωματωμένη χρήση του πακέτου  δεν ισχύει κατά την περιαγωγή. 

 Κατά τα λοιπά ισχύουν οι χρεώσεις και τα χαρακτηριστικά του προγράμματος στο οποίο είναι 
ενταγμένη η σύνδεση κάθε συνδρομητή.  
 

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε από κινητό την Εξυπηρέτηση Πελατών της COSMOTE στο 
13838 (χρέωση 0,19€/κλήση) ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.cosmote.gr/smile. 
 
Οι παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. 23%. 
 

http://www.cosmote.gr/smile
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