
Ανακοινϊνεται θ από 29/07/2015 εμπορικι διάκεςθ του νζου πακζτου ομιλίασ «300’ προσ Όλουσ» για τουσ 

ςυνδρομθτζσ καρτοκινθτισ τθλεφωνίασ COSMOΚΑΡΣΑ τθσ COSMOTE. Σα βαςικά χαρακτθριςτικά και οι 

χρεϊςεισ του πακζτου ςυνοψίηονται ςτον ακόλουκο πίνακα:  

Πακζτο Ενςωματωμζνθ χριςθ Χρζωςθ Διάρκεια Ιςχφοσ 

  
300’ προσ Όλουσ 

300 λεπτά ομιλίασ/βιντεοκλθςεων 
προσ όλα τα κινθτά και ςτακερά 

εκνικά δίκτυα 
7€ 30 Μζρεσ 

 H ενεργοποίθςθ του πακζτου γίνεται με δωρεάν κλιςθ ςτο 1330. Μετά τθν ενεργοποίθςθ του 
πακζτου, κάκε φορά που καταναλϊνονται τα λεπτά ομιλίασ ι λιγει το πακζτο, κι εφόςον υπάρχει 
διακζςιμο χρθματικό υπόλοιπο, γίνεται αυτόματθ ενεργοποίθςθ-ανανζωςθ του πακζτου.  

 Δεν είναι δυνατι θ ταυτόχρονθ ενεργοποίθςθ του πακζτου «300ϋπροσ όλουσ» και του πακζτου 
«200ϋπροσ όλουσ» με αυτόματθ ενεργοποίθςθ. ε περίπτωςθ ενεργοποίθςθσ ενόσ εκ των δφο 
ανωτζρω πακζτων, απενεργοποιείται το άλλο πακζτο χωρίσ ωςτόςο να χάνεται τυχόν υπόλοιπο 
ομιλίασ.   

 Αν το χρθματικό υπόλοιπο δεν επαρκεί για τθν αυτόματθ ενεργοποίθςθ του πακζτου κα 
ενεργοποιθκεί αυτόματα ςτθν επόμενθ ανανζωςθ χρόνου ομιλίασ όταν το υπόλοιπο κα είναι 
επαρκζσ. 

 Ο χρόνοσ ομιλίασ που περιλαμβάνεται ςτθ δωρεάν ενςωματωμζνθ χριςθ του πακζτου αφορά  μόνο 
ςε  κλιςεισ εντόσ Ελλάδοσ προσ όλα τα εκνικά δίκτυα κινθτισ ι/και ςτακερισ τθλεφωνίασ 
(γεωγραφικοφσ αρικμοφσ και αρικμοφσ κινθτισ τθλεφωνίασ), εξαιρουμζνων των κλιςεων προσ μθ 
γεωγραφικοφσ αρικμοφσ (εκτόσ των αρικμϊν κινθτισ τθλεφωνίασ) και δεν ιςχφει κατά τθ διάρκεια 
περιαγωγισ.  

 Η ενςωματωμζνθ χριςθ που δεν καταναλϊνεται εντόσ 30 θμερϊν δεν μεταφζρεται ςε μεταγενζςτερο 
χρονικό διάςτθμα. 

 ε περίπτωςθ απενεργοποίθςθσ του πακζτου ι μθ φπαρξθσ επαρκοφσ χρθματικοφ υπολοίπου για τθν 
αυτόματθ ανανζωςι του, καταναλϊνεται πρϊτα θ  ενςωματωμζνθ χριςθ του  πακζτου και ςτθ 
ςυνζχεια ο χρόνοσ ομιλίασ που αντιςτοιχεί ςτο χρθματικό υπόλοιπο του λογαριαςμοφ του 
ςυνδρομθτι, ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ χρεϊςεισ του τιμοκατάλογου τθσ COSMOKAPTA. 

 Η ενςωματωμζνθ χριςθ  του πακζτου δεν καταναλϊνεται για κλιςεισ τθσ υπθρεςίασ 0,01 €/λεπτό 
προσ 2 επιλεγμζνουσ αρικμοφσ COSMOTE. 

 Ο ελάχιςτοσ χρόνοσ διάρκειασ ανά κλιςθ είναι  3 λεπτά και ςτθ ςυνζχεια θ χρζωςθ γίνεται ανά 
δευτερόλεπτο. ε περίπτωςθ κλιςθσ με διάρκεια μικρότερθ των 3 λεπτϊν, ο χρόνοσ που αφαιρείται 
από το ςφνολο του χρόνου ομιλίασ  των πακζτων είναι 3 λεπτά. 

 Σο πακζτο δεν είναι διακζςιμο ςε ςυνδρομθτζσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςτθν προςφορά ανανζωςθσ 
με τθν οποία λαμβάνουν, 400 λεπτά ομιλίασ προσ όλα τα κινθτά και ςτακερά τθλζφωνα ςτθν Ελλάδα 
για 1 μινα για τισ δυο πρϊτεσ ανανεϊςεισ ανά μινα από €10 και άνω, με αυτόματθ χρζωςθ 3€ από 
το υπόλοιπο του ςυνδρομθτι αμζςωσ μετά τθν ανανζωςθ χρόνου. 

 Σο πακζτο μπορεί να ενεργοποιθκεί μζχρι 4 φορζσ ανά θμερολογιακό μινα. 

 Οι ςυνδρομθτζσ κα μποροφν να ενθμερωκοφν για το διακζςιμο  υπόλοιπο του χρόνου ομιλίασ των 
πακζτων ςτζλνοντασ το δωρεάν μινυμα «Τ» ςτο 1330. 

 Η απενεργοποίθςθ του πακζτου γίνεται με δωρεάν κλιςθ ςτο 1330. 
 

Ανακοινϊνεται επίςθσ από τθν ωσ άνω θμερομθνία θ εμπορικι διάκεςθ των νζων πακζτων «EXTRA 100’ προσ 

όλουσ»  και «EXTRA 250 ΜΒ Internet» για τουσ ςυνδρομθτζσ καρτοκινθτισ τθλεφωνίασ COSMOΚΑΡΣΑ τθσ 

COSMOTE. Σα βαςικά χαρακτθριςτικά και οι χρεϊςεισ των πακζτων ςυνοψίηονται ςτον ακόλουκο πίνακα: 

Πακζτο Ενςωματωμζνθ χριςθ Χρζωςθ 
Διάρκεια 

Ιςχφοσ 

EXTRA 100’ προσ όλουσ 
100 λεπτά ομιλίασ/ βιντεοκλιςεων προσ 
όλα τα κινθτά & ςτακερά εκνικά δίκτυα 

2€ 30 θμζρεσ 

EXTRA 250 MB Internet  250 MB Internet 2€ 30 θμζρεσ 



 Η ενεργοποίθςθ των πακζτων γίνεται με δωρεάν κλιςθ ςτο 1330, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ζχει 

ενεργοποιθκεί τισ τελευταίεσ 7 θμζρεσ ζνα  οποιοδιποτε πακζτο ομιλίασ COSMOKΑΡΣΑ αξίασ από 5€ και 

άνω. 

 Σο κάκε πακζτο EXTRA μπορεί να ενεργοποιθκεί μζχρι 2 φορζσ μζςα ςτο διάςτθμα των 7 θμερϊν από τθν 

ενεργοποίθςθ οποιουδιποτε  πακζτου ομιλίασ COSMOΚΑΡΣΑ αξίασ από 5€ και άνω. Σα πακζτα EXTRA δεν 

είναι διακζςιμα ςε ςυνδρομθτζσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςτθν προςφορά ανανζωςθσ με τθν οποία 

λαμβάνουν, 400 λεπτά ομιλίασ προσ όλα τα κινθτά και ςτακερά τθλζφωνα ςτθν Ελλάδα για 1 μινα για τισ 

δυο πρϊτεσ ανανεϊςεισ ανά μινα από €10 και άνω, με αυτόματθ χρζωςθ 3€ από το υπόλοιπο του 

ςυνδρομθτι αμζςωσ μετά τθν ανανζωςθ χρόνου. 

 Οι ςυνδρομθτζσ κα μποροφν να ενθμερωκοφν για το διακζςιμο  υπόλοιπο των ανωτζρω πακζτων, 

ςτζλνοντασ  δωρεάν μινυμα με λεκτικό «Τ» ςτο 1330.  

 Η ενςωματωμζνθ χριςθ κάκε πακζτου EXTRA δεν ιςχφει κατά τθν περιαγωγι. 

 Ο χρόνοσ ομιλίασ που περιλαμβάνεται ςτθ δωρεάν ενςωματωμζνθ χριςθ του πακζτου «EXTRA 100’ προσ 

όλουσ», αφορά  μόνο ςε  κλιςεισ εντόσ Ελλάδοσ προσ όλα τα εκνικά δίκτυα κινθτισ ι/και ςτακερισ 

τθλεφωνίασ (γεωγραφικοφσ αρικμοφσ και αρικμοφσ κινθτισ τθλεφωνίασ), εξαιρουμζνων των κλιςεων 

προσ μθ γεωγραφικοφσ αρικμοφσ (εκτόσ των αρικμϊν κινθτισ τθλεφωνίασ). 

 Η ενςωματωμζνθ χριςθ του πακζτου «EXTRA 100’ προσ όλουσ», που δεν καταναλϊνεται εντόσ 30 θμερϊν 

δεν μεταφζρεται ςε μεταγενζςτερο χρονικό διάςτθμα. 

 Η ενςωματωμζνθ χριςθ κάκε πακζτου «EXTRA 100’ προσ όλουσ», καταναλϊνεται πρϊτα και ςτθ ςυνζχεια 

ο χρόνοσ ομιλίασ που αντιςτοιχεί ςτο χρθματικό υπόλοιπο του λογαριαςμοφ του ςυνδρομθτι. 

 Εάν ο ςυνδρομθτισ ζχει διακζςιμο χρόνο από το  πακζτο «EXTRA 100’ προσ όλουσ» και ταυτόχρονα ζχει 

διακζςιμο χρόνο από άλλα πακζτα χρόνου ομιλίασ προσ όλα τα εκνικά δίκτυα,  τότε καταναλϊνεται πρϊτα 

το πακζτο με τθν πλθςιζςτερθ θμερομθνία λιξθσ.  

 τθ περίπτωςθ πολλαπλισ αγοράσ του πακζτου «EXTRA 100’ προσ όλουσ», ο χρόνοσ ομιλίασ από κάκε 

πακζτο καταναλϊνεται ανεξάρτθτα, και με προτεραιότθτα του πακζτου με τθν πλθςιζςτερθ θμερομθνία 

λιξθσ. 

 Η ενςωματωμζνθ χριςθ του πακζτου «EXTRA 100’ προσ όλουσ» δεν καταναλϊνεται για κλιςεισ τθσ 

υπθρεςίασ 0,01 €/λεπτό προσ 2 επιλεγμζνουσ αρικμοφσ COSMOTE. 

 Ο ελάχιςτοσ χρόνοσ διάρκειασ ανά κλιςθ του πακζτου «EXTRA 100’ προσ όλουσ», είναι  3 λεπτά και ςτθ 

ςυνζχεια θ χρζωςθ γίνεται ανά δευτερόλεπτο. ε περίπτωςθ κλιςθσ με διάρκεια μικρότερθ των 3 λεπτϊν, 

ο χρόνοσ που αφαιρείται από το ςφνολο του χρόνου ομιλίασ  των πακζτων είναι 3 λεπτά. 

 Μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ ιςχφοσ του πακζτου «EXTRA 100’ προσ όλουσ» ι τθν κατανάλωςθ τθσ 

ενςωματωμζνθσ χριςθσ του, όποιο από τα δφο ςυμβεί πρϊτο, ιςχφουν οι χρεϊςεισ του εκάςτοτε 

δθμοςιευμζνου τιμοκατάλογου COSMOKAPTA. 

 ε περίπτωςθ που ο όγκοσ δεδομζνων (MB) του πακζτου «EXTRA 250 MB Internet» καταναλωκεί  

νωρίτερα από τθν αρχικι θμερομθνία λιξθσ του, θ χρζωςθ για κατανάλωςθ δεδομζνων μζχρι και τθ 

ςυμπλιρωςθ τθσ θμερομθνίασ αρχικισ λιξθσ του πακζτου είναι 1,0332€/MB.  

 Ο όγκοσ δεδομζνων (ΜΒ) για πλοιγθςθ ςτο διαδίκτυο του πακζτου «EXTRA 250 MB Internet», κακϊσ και 
οι χρεϊςεισ μετά τθν κατανάλωςι του, αφοροφν χριςθ εντόσ Ελλάδασ για πλοιγθςθ ςτο Internet,  ενϊ 
δεν περιλαμβάνεται ςε αυτά θ ειδικι υπθρεςία MMS. 

 Η ογκοχρζωςθ για τθν πλοιγθςθ ςτο διαδίκτυο του πακζτου «EXTRA 250 MB Internet» γίνεται ανά KByte, 

με ελάχιςτθ χρζωςθ το 1 ΚΒyte ανά ςφνδεςθ (1 MByte = 1.024 KBytes). 

 Ο όγκοσ δεδομζνων του πακζτου «EXTRA 250 MB Internet» που δεν καταναλϊνεται  εντόσ τθσ διάρκειασ 

ιςχφοσ του, δεν μεταφζρεται, εκτόσ εάν πριν τθ λιξθ τθσ ιςχφοσ του πακζτου ενεργοποιθκεί νζο πακζτο 

«EXTRA 250 MB Internet» ι «COSMOTE Internet Monthly Pass 200» ι «COSMOTE Internet Monthly Pass 

60» ι «SMS100 PLUS 250ΜΒ» ι «SMS100 PLUS 120ΜΒ» οπότε ο ςυνολικόσ όγκοσ δεδομζνων των πακζτων 

μπορεί να καταναλωκεί μζχρι τθ λιξθ  του πακζτου/υπθρεςίασ με τθ μεταγενζςτερθ θμερομθνία λιξθσ 



Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ καλζςτε από κινθτό τθν Εξυπθρζτθςθ Πελατϊν τθσ COSMOTE ςτο 13838 

(χρζωςθ 0,19€/κλιςθ) ι επιςκεφτείτε τθν ιςτοςελίδα www.cosmote.gr 

 

Οι παραπάνω τιμζσ ςυμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. 23%. 

http://www.cosmote.gr/

