
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
 

Ανακοινώνεται ότι παρατείνεται έως 15/11/2015 η προσφορά στην ανανέωση του χρόνου 

ομιλίας των συνδρομητών FROG που αποδίδει: 

 δωρεάν 500 ΜΒ και 600’ προς FROG στη 1
η
 ανανέωση 5€ κάθε μήνα 

 δωρεάν 1 GΒ και 1500’ προς FROG στη 1
η
 ανανέωση από 10€ κάθε μήνα 

Από 16/11/2015 η προσφορά στην ανανέωση του χρόνου ομιλίας των συνδρομητών FROG 

θα αποδίδει 600’ προς FROG δωρεάν με κάθε ανανέωση από 5€ και άνω. 

Η ελάχιστη διάρκεια κλήσης των δωρεάν λεπτών είναι 3 λεπτά και στη συνέχεια χρέωση ανά 

δευτερόλεπτο. 

Η διάρκεια ισχύος των δωρεάν λεπτών  είναι 1 μήνας. 

Μετά από κάθε ανανέωση χρόνου ομιλίας τυχόν δωρεάν λεπτά προς FROG από 

προηγούμενη ανανέωση που δεν έχουν καταναλωθεί, διαγράφονται και στη σύνδεση 

παρέχονται τα  δωρεάν λεπτά προς FROG ανάλογα με την  τελευταία ανανέωση. 

 

Επιπλέον ανακοινώνεται ότι από 17/11/2015 για όλους τους συνδρομητές καρτοκινητής 

WHAT’S UP, COSMOKAPTA, FROG από το πακέτο 40 λεπτών προς Επιλεγμένους Διεθνείς 

Προορισμούς, αξίας 4.4€, αφαιρείται ο προορισμός της Αλβανίας. 

Τέλος, από 17/11/2015, τροποποιείται το πακέτο προς Αλβανία – Ιταλία για συνδρομητές 

καρτοκινητής FROG, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: 

 

Οι συνδρομητές FROG θα μπορούν να αγοράζουν μέχρι δύο πακέτα ανά ημερολογιακό μήνα. 
Η αγορά του δεύτερου πακέτου θα είναι δυνατή μετά την κατανάλωση των δωρεάν λεπτών ή 
τη λήξη της διάρκειας ισχύος του πρώτου πακέτου.  

Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του πακέτου δεν τροποποιούνται. 

Οι συνδρομητές καρτοκινητής FROG  έχουν δικαίωμα αζήμιας καταγγελίας της σύνδεσής 
τους εντός ενός μηνός από την παρούσα.  

Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%.  

Για περισσότερες πληροφορίες ενημερωθείτε από το www.cosmote.gr και από την 

Εξυπηρέτηση Πελατών της COSMOTE στο 13888 (χρέωση 0,19€/κλήση από κινητό 

COSMOTE). 

Η καρτοκινητή FROG είναι προϊόν COSMOTE. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε 

με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών FROG στο 1299 από κινητό FROG (χρέωση 

0,19€/κλήση) ή στο (+30) 697 100 1299 από σταθερό ή άλλο κινητό τηλέφωνο. 

 

 

 

Κόστος 
Χρόνος 

Ομιλίας προς 
Αλβανία 

Ελάχιστη 
διάρκεια 

κλήσης/ Βήμα 
χρέωσης 

Δωρεάν λεπτά 
προς FROG 

Διάρκεια 

Έως 16/11/2015 4,40€ 40΄  2’ + 1’’ 300΄ προς FROG 31 ημέρες 

Από 17/11/2015 4,40€ 20’  3’ + 1’’ 300΄ προς FROG 31 ημέρες 

http://www.cosmote.gr/

