
Ανακοινϊνεται θ από 09/11/2015 εμπορικι διάκεςθ 2 νζων Οικονομικϊν Προγραμμάτων 

Οικιακοφ Συμβολαίου «COSMOTE Mobile Plus Family» αποκλειςτικά ςχεδιαςμζνα για τισ 

ανάγκεσ τθσ οικογζνειασ.  

Τα βαςικά χαρακτθριςτικά των Προγραμμάτων «COSMOTE Mobile Plus Family» 

ςυνοψίηονται ςτον παρακάτω πίνακα: 

 

COSMOTE Mobile  

Plus Family 75 

COSMOTE Mobile  

Plus Family 110 

Μηνιαίο πάγιο  

για 2 ςυνδζςεισ  ςυμβολαίου  
75€ 110 € 

Δωρεάν Χρόνοσ Ομιλίασ προσ εθνικά 

δίκτυα ςταθερήσ & κινητήσ τηλεφωνίασ   
2000’ 4000’ 

Δωρεάν SMS προσ εθνικά δίκτυα 

κινητήσ τηλεφωνίασ  
2000 4000 

Δωρεάν MB  2GB 4GB 

Προςθήκη extra μελών 1  2  

Μηνιαίο πάγιο extra μζλουσ  10€ 10€ 

 Συγκεκριμζνα ςτο πρόγραμμα COSMOTE PLUS FAMILY 75 το πάγιο δθλωκείςασ από 
το ςυνδρομθτι ωσ Κφριασ Σφνδεςθσ ανζρχεται ςε 65€ (ςυμπ. ΦΠΑ) και για κάκε 
επιπλζον ςφνδεςθ το πάγιο ανζρχεται ςε 10€ (ςυμπ. ΦΠΑ), και ςτο πρόγραμμα 
COSMOTE PLUS FAMILY 110 το πάγιο τθσ Κφριασ Σφνδεςθσ ανζρχεται ςε 100€ 
(ςυμπ. ΦΠΑ) και για κάκε επιπλζον ςφνδεςθ το πάγιο ανζρχεται ςε 10€ (ςυμπ. 
ΦΠΑ). 

 Τα προγράμματα COSMOTE Mobile Plus Family παρζχουν ενςωματωμζνθ χριςθ 

(ομιλία, SMS & δεδομζνα ΜΒ), το ςφνολο τθσ οποίασ μπορεί να καταναλωκεί από 

όλεσ τισ ςυνδζςεισ που ςυμμετζχουν ςε αυτά (πχ. εάν ςτο πρόγραμμα παρζχονται 

2000ϋομιλίασ οι ςυνδζςεισ του Προγράμματοσ μποροφν να καταναλϊςουν 

2000ϋομιλίασ όλεσ μαηί).  

 Στα προγράμματα COSMOTE Mobile Plus Family απαιτείται κατ’ ελάχιςτο θ 

ενεργοποίθςθ δφο ςυνδζςεων και ςυμμετζχουν κατ’ ανϊτατο όριο μζχρι τζςςερισ 

ςυνδζςεισ. Ο Υπεφκυνοσ Προγράμματοσ, ςτα ςτοιχεία του οποίου ενεργοποιοφνται 

όλεσ οι ςυνδζςεισ που ςυμμετζχουν ςτο Πρόγραμμα, οφείλει κατά τθν 

ενεργοποίθςθ του προγράμματοσ να δθλϊςει ποια είναι θ Κφρια Σφνδεςθ του 

προγράμματοσ. Αλλαγι τθσ Κφριασ Σφνδεςθσ μπορεί να γίνει μία φορά ανά 

τιμολογιακό μινα. Το πάγιο τθσ Κφριασ Σφνδεςθσ και των υπόλοιπων ςυνδζςεων 

που ςυμμετζχουν ςτα προγράμματα COSMOTE Mobile Plus Family αναφζρονται 

ςτον τιμοκατάλογο τθσ COSMOTE και δφνανται να τροποποιοφνται ςφμφωνα με τθν 

εμπορικι τθσ πολιτικι. 



 Στο πρόγραμμα COSMOTE Mobile Plus Family 75 μποροφν να ενεργοποιθκοφν ζωσ 3 

ςυνδζςεισ και ςτο πρόγραμμα COSMOTE Mobile Plus Family 110 μποροφν να 

ενεργοποιθκοφν ζωσ 4 ςυνδζςεισ. 

 Τα δωρεάν λεπτά ομιλίασ εκνικϊν κλιςεων και τα μθνφματα που παρζχονται 

αφοροφν ςε κλιςεισ ι μθνφματα εντόσ Ελλάδοσ προσ όλα τα εκνικά δίκτυα 

ςτακερισ και κινθτισ τθλεφωνίασ (γεωγραφικοφσ αρικμοφσ και αρικμοφσ κινθτισ 

τθλεφωνίασ), εξαιρουμζνων των κλιςεων ι μθνυμάτων προσ μθ γεωγραφικοφσ 

αρικμοφσ (εκτόσ των αρικμϊν κινθτισ τθλεφωνίασ) και δεν ιςχφουν κατά τθ 

διάρκεια περιαγωγισ.  

 Ο δωρεάν όγκοσ χριςθσ κακϊσ και οι χρεϊςεισ μετά τθν κατανάλωςι του αφοροφν 

χριςθ εντόσ Ελλάδασ για πλοιγθςθ ςτο Internet κακϊσ και τθν υπθρεςία WAP. Η 

ογκοχρζωςθ για τθν πλοιγθςθ ςτο διαδίκτυο γίνεται ανά KByte, με ελάχιςτθ 

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

 Η χρζωςθ για τισ εκνικζσ κλιςεισ φωνισ γίνεται ανά δευτερόλεπτο, με ελάχιςτο 

χρόνο χρζωςθσ τα 60 δευτερόλεπτα. 

 Παράλλθλα με τθν εμπορικι διάκεςθ των νζων Προγραμμάτων COSMOTE Mobile 

Plus Family διατίκενται και 2 νζα πρόςκετα πακζτα δεδομζνων ‘COSMOTE Mobile 

Internet Family Sharing 1GB’ & ‘COSMOTE Mobile Internet Family Sharing 2GB’ 

αποκλειςτικά διακζςιμα για τουσ ςυνδρομθτζσ των Προγραμμάτων COSMOTE 

Mobile Plus Family. Τα βαςικά χαρακτθριςτικά των νζων πρόςκετων πακζτων 

δεδομζνων ςυνοψίηονται ςτον παρακάτω πίνακα: 

 

 

COSMOTE Mobile 

Internet Family 

Sharing 1 GB  

COSMOTE Mobile 

Internet Family 

Sharing 2 GB  

Μθνιαίο Πάγιο  10,00€  15,00€  

MB που μοιράηονται 

τα μζλθ του 

Προγράμματοσ  

1 GB  2 GB  

Διάρκεια ιςχφοσ του 

πακζτου  
30 Ημζρεσ  30 Ημζρεσ  

 

 Τα νζα πρόςκετα πακζτα δεδομζνων ‘COSMOTE Mobile Internet Family Sharing 

1GB’ & ‘COSMOTE Mobile Internet Family Sharing 2GB’ ενεργοποιοφνται μζςω α) 

τθσ υπθρεςίασ COSMOTE My Internet β) κλιςθσ ςτθν εξυπθρζτθςθ πελατϊν 

(13888) και γ) καταςτθμάτων. Εφόςον ενεργοποιθκοφν ιςχφουν για 30 θμζρεσ. 

Τυχόν ΜΒ τα οποία δεν καταναλϊκθκαν μζςα ςτθν περίοδο ιςχφοσ του πακζτου δε 

μεταφζρονται. Τα νζα πρόςκετα πακζτα δεδομζνων ‘COSMOTE Mobile Internet 

Family Sharing 1GB’ & ‘COSMOTE Mobile Internet Family Sharing 2GB’ μποροφν να 

ενεργοποιθκοφν μόνο από το MSISDN που ζχει οριςτεί ωσ Υπεφκυνοσ 

Προγράμματοσ του COSMOTE Mobile Plus Family.  



 Στα νζα προγράμματα COSMOTE Mobile Plus Family κακϊσ και ςτα νζα πρόςκετα 

πακζτα δεδομζνων COSMOTE Mobile Internet Family Sharing, οι χρεϊςεισ μετά τθν 

κατανάλωςθ τθσ ενςωματωμζνθσ χριςθσ είναι οι εξισ: 

 

 

Χρζωςη μετά την 

κατανάλωςη τησ 

δωρεάν χρήςησ 

Κλιςεισ προσ εκνικά δίκτυα  0,0070€/δευτ. 

SMS προσ εκνικά δίκτυα  0,12€/SMS 

 MB  0,05€/MB 

 

 Οι λοιπζσ χρεϊςεισ των υπθρεςιϊν COSMOTE γίνονται βάςει του ιςχφοντοσ 

τιμοκαταλόγου τθσ COSMOTE για το Οικονομικό Πρόγραμμα «COSMOTE Mobile 

Plus 65». 

 Για τα Προγράμματα COSMOTE Mobile Plus Family εκδίδεται ζνασ ενιαίοσ 

λογαριαςμόσ που ςυμπεριλαμβάνει τισ χρεϊςεισ για κάκε ςφνδεςθ που ςυμμετζχει 

ςε αυτό. 

 Σε κάκε Πρόγραμμα COSMOTE Mobile Plus Family παρζχονται 1000 λεπτά ομιλίασ 

για κλιςεισ από τισ ςυνδζςεισ του Προγράμματοσ προσ μία ςτακερι τθλεφωνικι 

γραμμι.  

 Η υπθρεςία «COSMOTE My Internet» παρζχεται αυτόματα και δωρεάν ςτισ νζεσ 

ενεργοποιιςεισ ςτα νζα προγράμματα COSMOTE Mobile Plus Family.  

 Για το χρονικό διάςτθμα που μεςολαβεί από τθν ενεργοποίθςθ του Προγράμματοσ 

μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ του πρϊτου λογαριαςμοφ, ι ςε περίπτωςθ αλλαγισ 

Οικονομικοφ Προγράμματοσ, από τθν θμερομθνία αλλαγισ μζχρι τθν ζκδοςθ του 

επόμενου λογαριαςμοφ, το πάγιο και θ ενςωματωμζνθ χριςθ είναι ανάλογα του 

χρονικοφ αυτοφ διαςτιματοσ. Για τισ περιπτϊςεισ αλλαγισ Οικονομικοφ 

Προγράμματοσ/πρόςκετθσ υπθρεςίασ ι απενεργοποίθςισ τουσ, ο ςυνδρομθτισ 

χρεϊνεται τθν αναλογία του παγίου του μζχρι τθν θμερομθνία αλλαγισ αλλά 

δικαιοφται το ςφνολο τθσ ενςωματωμζνθσ χριςθσ του προγράμματοσ ι/και τθσ 

πρόςκετθσ υπθρεςίασ. Σε κάκε λογαριαςμό χρεϊνεται προκαταβολικά το πάγιο του 

επόμενου μινα.  

 Σε περίπτωςθ που ο ςυνδρομθτισ δεν εξαντλιςει τθν ενςωματωμζνθ δωρεάν 

μθνιαία χριςθ του Προγράμματόσ του, αυτι δεν μεταφζρεται ςτον επόμενο μινα 

τιμολόγθςθσ.  

 Η χριςθ του δωρεάν χρόνου ομιλίασ κακϊσ και των γραπτϊν μθνυμάτων δφναται 

να γίνεται μόνο μζςω ςυςκευισ κινθτισ τθλεφωνίασ. Απαγορεφεται θ χριςθ μζςω 

PBX, ι οποιαςδιποτε άλλθσ γραμμισ που ςυνδζεται με υπολογιςτι με ςκοπό τθν 

εκτζλεςθ μεγάλου αρικμοφ κλιςεων φωνισ και βίντεο-κλιςεων ι/και τθν 

αποςτολι μεγάλου όγκου και ταυτόχρονθσ αποςτολισ γραπτϊν μθνυμάτων. Σε 



περίπτωςθ που o Συνδρομθτισ κάνει χριςθ Οικονομικοφ Προγράμματοσ μζςω PBX, 

ι οποιαςδιποτε άλλθσ γραμμισ που ςυνδζεται με υπολογιςτι, θ COSMOTE 

διατθρεί το δικαίωμα να προβεί ςε διακοπι παροχισ των υπθρεςιϊν τθσ. 

 Η δωρεάν μθνιαία χριςθ, παρζχεται μόνο για ιδία χριςθ. Απαγορεφεται ρθτά κάκε 

εμπορικι εκμετάλλευςθ ι μεταπϊλθςθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν τθσ 

COSMOTE μζςω των Οικονομικϊν Προγραμμάτων ςε οποιοδιποτε τρίτο, φυςικό ι 

νομικό, πρόςωπο.  

 Κάκε ςυνδρομθτισ μπορεί να διατθρεί μόνο ζνα (1) πρόγραμμα COSMOTE Mobile 

Plus Family ςτα ςτοιχεία του. 

 

Επίςθσ, ανακοινϊνεται ότι από 14/02/2016 παφει θ εμπορικι διάκεςθ τθσ προςφοράσ 

«Extra Ζκπτωςθ 5% COSMOTE Mobile Οικογενειακό Πακζτο»,  για υφιςτάμενουσ και νζουσ 

ςυνδρομθτζσ  ςτα προγράμματα «COSMOTE 65» και «COSMOTE Mobile Plus 65» που θ 

ςφνδεςι τουσ είναι ενταγμζνθ  ςε COSMOTE Mobile Οικογενειακό Πακζτο. Στουσ ιδθ 

ενεργοφσ ςυνδρομθτζσ ςτα παραπάνω προγράμματα  με COSMOTE Mobile Οικογενειακό 

Πακζτο, εξακολουκεί να ιςχφει θ «Ζκπτωςθ 10% COSMOTE Mobile Οικογενειακό Πακζτο». 

Οι ςυνδρομθτζσ των ανωτζρω προγραμμάτων ζχουν το δικαίωμα καταγγελίασ τθσ 

ςφμβαςισ τουσ αηθμίωσ (εξαιροφνται τυχόν υπόλοιπα επιδότθςθσ ςυςκευϊν ι τερματικοφ 

εξοπλιςμοφ ι οποιαςδιποτε άλλθσ επιδότθςθσ/ζκπτωςθσ/προςφοράσ), εντόσ ενόσ (1) 

μθνόσ από τθν ενθμζρωςι τουσ μζςω του λογαριαςμοφ τουσ.  

 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ καλζςτε τθν Εξυπθρζτθςθ Πελατϊν τθσ COSMOTE (13888 με 

χρζωςθ 0,19€/κλιςθ από κινθτό COSMOTE).  Η χρζωςθ για κλιςεισ προσ τον αρικμό 13888 

από άλλα δίκτυα είναι ςφμφωνα με τον τιμοκατάλογο του παρόχου του καλοφντοσ. 

Στα ανωτζρω ποςά ςυμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23%. 

 


