
Ανακοινώνεται ότι από 07/12/2015 το πακέτο EXTRA 100 ΛΕΠΤΑ, για όλους τους συνδρομητές προγραμμάτων 

συμβολαίου COSMOTE για ιδιώτες, στους οποίους είναι διαθέσιμο, αντικαθίσταται από το πακέτο EXTRA 120 

ΛΕΠΤΑ παρέχοντας περισσότερα λεπτά ομιλίας και video-κλήσεων, 120 αντί 100, για χρήση εντός Ελλάδος προς 

Εθνικά Δίκτυα με την ίδια χρέωση (5€), ενώ τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του νέου πακέτου παραμένουν τα ίδια με 

τα χαρακτηριστικά του πακέτου που αντικαθιστά. Το πακέτο EXTRA 120 ΛΕΠΤΑ ενεργοποιείται με αποστολή 

δωρεάν μηνύματος στο 1256 με το λεκτικό 120Λ. Από την ίδια ως άνω ημερομηνία η χρέωση για εθνικές κλήσεις 

ομιλίας και video-κλήσεις μετά την κατανάλωση των δωρεάν λεπτών στα προγράμματα συμβολαίου COSMOTE 

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ (εξαιρούνται τα προγράμματα COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ με Internet ΠΑΛ), COSMOTE 

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ ΠΑΛ,  COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ ΠΑΛΑΙΑ, αυξάνεται από 0,0062€/δευτ σε 0,0070€/δευτ. Επίσης, 

από 07/12/2015 η αντίστοιχη χρέωση στα προγράμματα συμβολαίου COSMOTE 60, COSMOTE 120, COSMOTE 

150, COSMOTE 60 ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ, COSMOTE 120 ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ, αυξάνεται από 0,0048€/δευτ σε 

0,0057€/δευτ και στα προγράμματα συμβολαίου COSMOTE 180, COSMOTE 180 ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ, COSMOTE 240 

ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ αυξάνεται από 0,0046€/δευτ σε 0,0057€/δευτ. Όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά των παραπάνω 

προγραμμάτων συμβολαίου παραμένουν ως έχουν. 

Επιπλέον, ανακοινώνεται ότι από 07/12/2015 τα ενσωματωμένα λεπτά του Εβδομαδιαίου Πακέτου Ομιλίας για 

συνδρομητές ΚαρτοΣυμβολαίου COSMOTE για χρήση εντός Ελλάδος προς Εθνικά Δίκτυα, αυξάνονται από 60 σε 

90 με την ίδια χρέωση (4€), ενώ τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του πακέτου παραμένουν τα ίδια. Επίσης, τα 

ενσωματωμένα λεπτά του Πακέτου Ομιλίας για 1 Σαββατοκύριακο για συνδρομητές ΚαρτοΣυμβολαίου για χρήση 

εντός Ελλάδος προς Εθνικά Δίκτυα, αυξάνονται από 60 σε 90 με την ίδια χρέωση (2€), ενώ τα υπόλοιπα 

χαρακτηριστικά του πακέτου παραμένουν τα ίδια. Τα Πακέτα Ομιλίας για συνδρομητές ΚαρτοΣυμβολαίου 

COSMOTE ενεργοποιούνται με δωρεάν κλήση στο 1330 ή στο 1314. Από την ίδια ως άνω ημερομηνία, σε όλα τα 

προγράμματα ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ COSMOTE, η χρέωση για εθνικές κλήσεις ομιλίας και video-κλήσεις μετά την 

κατανάλωση των δωρεάν λεπτών αυξάνεται από 0,0066€/δευτ σε 0,0076€/δευτ. και η χρέωση για αποστολή 

εθνικών SMS αυξάνεται από 0,1250 €/SMS σε 0,15 €/SMS. 

Από την ίδια ως άνω ημερομηνία, ανακοινώνεται ότι η χρέωση για κλήσεις προς τον προσωπικό τηλεφωνητή εντός 

Ελλάδος (123 και 6971000123) αυξάνεται από 0,27€/κλήση σε 0,35€/κλήση σε όλα τα Οικονομικά προγράμματα 

Συμβολαίου και ΚαρτοΣυμβολαίου της COSMOTE για ιδιώτες συνδρομητές όπως και στα προγράμματα 

καρτοκινητής τηλεφωνίας WHAT’S UP και COSMOΚΑΡΤΑ.  

Τέλος, ανακοινώνεται ότι από 10/01/2016, αυξάνονται από 550 σε 600 τα ενσωματωμένα λεπτά ομιλίας για κλήσεις 

προς εθνικά σταθερά του προγράμματος COSMOTE AT HOME 550, αυξάνονται από 700 σε 730 τα 

ενσωματωμένα λεπτά ομιλίας για κλήσεις προς εθνικά σταθερά του προγράμματος COSMOTE AT HOME 700 και 

αυξάνονται από 400 σε 430 τα ενσωματωμένα λεπτά ομιλίας για κλήσεις προς εθνικά και διεθνή σταθερά του 

προγράμματος COSMOTE AT HOME International, ενώ ταυτόχρονα αυξάνονται τα πάγια των προγραμμάτων 

COSMOTE AT HOME 550 από 9,90€ σε 11,50€, COSMOTE AT HOME 700 από 12,92€ σε 13,90€, COSMOTE 

AT HOME International από 15€ σε 16€. 

Οι συνδρομητές Συμβολαίου, ΚαρτοΣυμβολαίου και COSMOTE AT Home, των προγραμμάτων που αναφέρονται 

παραπάνω, έχουν το δικαίωμα να καταγγείλουν τη σύμβασή τους αζημίως (εξαιρούνται τυχόν υπόλοιπα  

επιδότησης συσκευών ή τερματικού εξοπλισμού ή οποιασδήποτε άλλης επιδότησης/έκπτωσης/προσφοράς), εντός 

1 μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας.  

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε την Εξυπηρέτηση Πελατών της COSMOTE (13838 με χρέωση 

0,19€/κλήση από κινητό COSMOTE). Η χρέωση για κλήσεις προς τον αριθμό 13838 από άλλα δίκτυα είναι 

σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του παρόχου του καλούντος. 

Σε όλα τα ανωτέρω ποσά συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23%. 


