
 

  

 

Ανακοινώνεται η από 05/11/2015, εμπορική διάθεση δύο (2) νέων πακέτων: του «Extra 150MB» για συνδρομητές 

προγραμμάτων COSMOTE Mobile ΚαρτοΣυμβόλαιο & COSMOTE Business Mobile Cost Control και του «Extra 

200MB+SMS» για συνδρομητές προγραμμάτων COSMOTE Mobile ΚαρτοΣυμβόλαιο. 

Επίσης, για τους συνδρομητές των προγραμμάτων COSMOTE Mobile ΚαρτοΣυμβόλαιο & COSMOTE Business 

Mobile Cost Control, από την ίδια ημερομηνία το υφιστάμενο πακέτο «SMS 1.500+INTERNET» μετονομάζεται σε 

«Extra 500MB+SMS». Τέλος, για τους συνδρομητές των προγραμμάτων COSMOTE Business Mobile Cost Control, 

τo υφιστάμενο πακέτο «SMS 1.500+INTERNET με αυτόματη μηνιαία ενεργοποίηση» μετονομάζεται σε «Extra 

600MB + SMS». Τα πακέτα που μετονομάζονται δεν έχουν καμία αλλαγή στις χρεώσεις και τα λοιπά εμπορικά 

χαρακτηριστικά. 

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά των ανωτέρω νέων πακέτων αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Πακέτο 
Κόστος 

Πακέτου 
Δωρεάν 

ΜΒ 

Δωρεάν 
SMS προς 
COSMOTE 

Δωρεάν 
SMS προς 

όλους 

Διάρκεια 
Ισχύος 

Διαθέσιμα σε: 

Extra 150MB 4,00 € 150 - - 31 ημέρες 

Συνδρομητές 
COSMOTE Mobile 

ΚαρτοΣυμβόλαιο & 
COSMOTE Business 
Mobile Cost Control  

Extra 
200MB+SMS 

5,00 € 200 300 - 31 ημέρες 
Συνδρομητές 

COSMOTE Mobile 
ΚαρτοΣυμβόλαιο 

Extra  
500MB + SMS 

7,00 € 500 1.500 50 31 ημέρες 

Συνδρομητές 
COSMOTE Mobile 

ΚαρτοΣυμβόλαιο & 
COSMOTE Business 
Mobile Cost Control 

Extra  
600 MB + SMS 

7,00 € 600 1.500 50 

Αυτόματη 

μηνιαία 
ενεργοποίηση 

κάθε 31 ημέρες 

Συνδρομητές 
COSMOTE Business 
Mobile Cost Control  

 
 

 Για τους συνδρομητές των προγραμμάτων COSMOTE Mobile ΚαρτοΣυμβόλαιο τα πακέτα μπορούν να 

χρεωθούν είτε στο διαθέσιμο υπόλοιπο του συνδρομητή, είτε στον επόμενο λογαριασμό του. Ειδικά για το 

πακέτο Extra 500MB+SMS συνεχίζει να υπάρχει και η επιλογή της μόνιμης μηνιαίας χρέωσης στον λογαριασμό 

με bonus 100 MB. 

 Για τους συνδρομητές των προγραμμάτων COSMOTE Mobile Cost Control, η χρέωση του πακέτου αφαιρείται 

από το διαθέσιμο υπόλοιπο του συνδρομητή. Για την ενεργοποίηση κάθε πακέτου θα πρέπει να υπάρχει το 

αντίστοιχο διαθέσιμο υπόλοιπο στη σύνδεση του συνδρομητή. 



 

  

 Για τους συνδρομητές των προγραμμάτων COSMOTE Mobile ΚαρτοΣυμβόλαιο, τα πακέτα ενεργοποιούνται 

μέσω δωρεάν κλήσης στο 1330 ή μέσω δωρεάν αποστολής γραπτού μηνύματος στο 1330 ή στο 1313, με το 

εξής περιεχόμενο για κάθε πακέτο: 

 πακέτο Extra 150MB: 150EXTRA για χρέωση στο διαθέσιμο υπόλοιπο και 150X για χρέωση στον επόμενο 

λογαριασμό. 

 πακέτο Extra 200MB+SMS: 200EXTRA για χρέωση στο διαθέσιμο υπόλοιπο και 200X για χρέωση στον 

επόμενο λογαριασμό. 

 πακέτο Extra 500MB+SMS: 500EXTRA για χρέωση στο διαθέσιμο υπόλοιπο και 500X για χρέωση στον 

επόμενο λογαριασμό. Για να ενεργοποιηθεί η μόνιμη μηνιαία ενεργοποίηση αποστέλλεται γραπτό μήνυμα 

με το κείμενο EXTRA και για να απενεργοποιηθεί η μηνιαία ενεργοποίηση EXTRANO. 

 Για τους συνδρομητές των προγραμμάτων COSMOTE Business Mobile Cost Control, η ενεργοποίηση των 

πακέτων πραγματοποιείται με δωρεάν αποστολή γραπτού μηνύματος στο 1330 ή 1313, με το εξής 

περιεχόμενο για κάθε πακέτο: 

 πακέτο Extra 150MB: 150EXTRA 

 πακέτο Extra 500MB+SMS: 500EXTRΑ 

 πακέτο Extra 600MB+SMS: η ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του πακέτου, γίνεται μόνο από τον Νόμιμο 

Εκπρόσωπο της Εταιρείας, με δωρεάν κλήση από εταιρικό κινητό στην Εξυπηρέτηση Εταιρικών Πελατών 

Σταθερής & Κινητής Ομίλου ΟΤΕ στο 13818, με επίσκεψη σε ένα από τα καταστήματα του δικτύου 

πωλήσεων της COSMOTE ή μέσω του My COSMOTE Κινητή μέσα από το www.cosmote.gr. 

 Τα γραπτά μηνύματα (SMS) κάθε πακέτου αφορούν αποστολή μηνυμάτων εντός Ελλάδος προς όλα τα εθνικά 

δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας (γεωγραφικούς αριθμούς και αριθμούς κινητής τηλεφωνίας), 

εξαιρουμένων των κλήσεων προς μη γεωγραφικούς αριθμούς (εκτός των αριθμών κινητής τηλεφωνίας) και 

δεν ισχύουν κατά τη διάρκεια περιαγωγής. 

 Τα γραπτά μηνύματα (SMS) προς COSMOTE που δεν καταναλώνονται εντός της διάρκειας ισχύος τους, δεν 

μεταφέρονται, ενώ τα γραπτά μηνύματα (SMS) προς όλους μεταφέρονται εάν πριν τη λήξη ισχύος τους 

ενεργοποιηθεί νέο πακέτο Extra ή κάποιο άλλο πακέτο SMS, οπότε όλα τα διαθέσιμα SMS αποκτούν κοινή 

ημερομηνία λήξης, τη μεταγενέστερη των δύο πακέτων. 

 Τα ΜΒ που δεν καταναλώνονται εντός της διάρκειας ισχύος τους, δεν μεταφέρονται, εκτός εάν πριν τη λήξη 

ισχύος τους ενεργοποιηθεί νέο πακέτο Extra, οπότε όλα τα διαθέσιμα ΜΒ αποκτούν κοινή ημερομηνία λήξης, 

τη μεταγενέστερη των δύο πακέτων. 

 Σε περίπτωση που τα MB καταναλωθούν νωρίτερα από την ημερομηνία λήξης κάθε πακέτου, η χρέωση για 

κατανάλωση δεδομένων μέχρι και τη συμπλήρωση της ημερομηνίας λήξης του πακέτου θα είναι 0,10€/MB για 

τα προγράμματα COSMOTE Mobile ΚαρτοΣυμβολαίου 21.5, 26.5, 32.5 και Προς Όλους 27.5 και 1,0332€/MB 

για τα προγράμματα COSMOTE Mobile ΚαρτοΣυμβόλαιο Student, τα μη εμπορικά διαθέσιμα προγράμματα 

ΚαρτοΣυμβολαίου και τα προγράμματα COSMOTE Business Mobile Cost Control. 

 Τα ΜΒ για πλοήγηση στο Internet, καθώς και οι χρεώσεις μετά την κατανάλωσή τους, 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 ογκοχρέωση για πλοήγηση στο Internet γίνεται ανά KByte, με ελάχιστη χρέωση το 1 ΚΒyte ανά σύνδεση (1 

MByte = 1.024 KBytes). 

 Για να γίνει χρήση των γραπτών μηνυμάτων (SMS) κάθε πακέτου, το διαθέσιμο υπόλοιπο του λογαριασμού 

θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,11€. 

 Η ενημέρωση του διαθέσιμου υπολοίπου των γραπτών μηνυμάτων (SMS) και των MB κάθε πακέτου, γίνεται 

με αποστολή μηνύματος, χωρίς χρέωση στο 1313 με λεκτικό «ΥΠ».  

 Η χρήση των γραπτών μηνυμάτων (SMS) των πακέτων 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. 

 Κατά τα λοιπά ισχύουν οι χρεώσεις και τα χαρακτηριστικά του προγράμματος στο οποίο είναι ενταγμένη η 

σύνδεση κάθε συνδρομητή.  

 

Τέλος, ανακοινώνεται ότι από 05/11/2015 σταματά η εμπορική διάθεση του πακέτου «COSMOTE Internet Monthly 

Pass 60» για τους συνδρομητές των προγραμμάτων COSMOTE Mobile ΚαρτοΣυμβόλαιο και COSMOTE Business 

Mobile Cost Control, όπως και των πακέτων SMS 300+INTERNET και SMS 600+INTERNET για τους συνδρομητές 

των προγραμμάτων COSMOTE Mobile ΚαρτοΣυμβόλαιο. 

 

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

Σταθερής & Κινητής Ομίλου ΟΤΕ καλώντας στο 13888 για οικιακούς πελάτες (με χρέωση 0,19€/κλήση από κινητό 

COSMOTE) και στο 13818 για εταιρικούς πελάτες (δωρεάν από εταιρικό κινητό COSMOTE). 

 

Οι παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. 23%. 

http://www.cosmote.gr/

