
Ανακοινώνεται ότι από 17/4/2016 επέρχονται οι παρακάτω αλλαγές στα οικονομικά προγράμματα 

“COSMOTE ΚαρτοΣυμβόλαιο ΔΧΟ 15”, “COSMOTE ΚαρτοΣυμβόλαιο ΔΧΟ 20”, “COSMOTE 

ΚαρτοΣυμβόλαιο ΔΧΟ 25”, “COSMOTE ΚαρτοΣυμβόλαιο ΔΧΟ 30”, “COSMOTE ΚαρτοΣυμβόλαιο ΔΧΟ 35”, 

“COSMOTE ΚαρτοΣυμβόλαιο Προς Όλους 30”, “COSMOTE ΚαρτοΣυμβόλαιο Προς Όλους 30 Π”: 

 Οι συνδρομητές των ανωτέρω προγραμμάτων θα λαμβάνουν, κατά την επέτειο τους, 25ΜΒ στο 

πρόγραμμά τους για πρόσβαση στο Internet μέσα από το δίκτυο της COSMOTΕ. 

 Τροποποιείται η χρέωση για πλοήγηση στο Internet ως εξής: παύει η διάθεση της υπηρεσίας Mobile 

Internet Day Pass (1€/ημέρα) και η χρέωση μετά την κατανάλωση των δωρεάν ΜΒ θα είναι 

0,10€/ΜΒ. 

 Το μηνιαίο πάγιο των ανωτέρω προγραμμάτων αυξάνεται κατά 1€. 

 Δεν επέρχεται καμία άλλη αλλαγή, εκτός των προαναφερθέντων, σε σχέση με τις χρεώσεις και τις 

υπηρεσίες που παρέχονται στα ανωτέρω προγράμματα. 

Αναλυτικά οι αλλαγές στα ανωτέρω προγράμματα αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες: 

Οικονομικό 

Πρόγραμμα 

COSMOTE 

ΚαρτοΣυμβόλαιο 

ΔΧΟ 15 

COSMOTE 

ΚαρτοΣυμβόλαιο 

ΔΧΟ 20 

COSMOTE 

ΚαρτοΣυμβόλαιο 

ΔΧΟ 25 

COSMOTE 

ΚαρτοΣυμβόλαιο 

ΔΧΟ 30 

COSMOTE 

ΚαρτοΣυμβόλαιο 

ΔΧΟ 35 

Μηνιαίο πάγιο 

17,50 € 

(από 16,50 €) 

21,00 €  

(από 20,00 € 

26,00 €  

(από 25,00 €) 

31,00 € 

(από 30,00 €) 

36,00 € 

(από 35,00 €) 

Επιπλέον δωρεάν MB 25ΜΒ 25ΜΒ 25ΜΒ 25ΜΒ 25ΜΒ 

Χρέωση για πλοήγηση 

στο διαδίκτυο μετά την 

κατανάλωση των 

δωρεάν ΜΒ 

0,10 €/ΜΒ 

(H υπηρεσία Mobile Internet Day Pass (1€/ημέρα) σταματάει να διατίθεται για τα ανωτέρω προγράμματα) 

 

Οικονομικό Πρόγραμμα 

COSMOTE  

ΚαρτοΣυμβόλαιο Προς 

Όλους 30 

COSMOTE 

ΚαρτοΣυμβόλαιο Προς 

Όλους 30 Π 

Μηνιαίο πάγιο 

31,00 € 

(από 30,00 €) 

31,00 € 

(από 30,00 €) 

Επιπλέον δωρεάν MB 25 25 

Χρέωση για πλοήγηση στο διαδίκτυο μετά 

την κατανάλωση των δωρεάν ΜΒ 

0,10 €/ΜΒ 

(H υπηρεσία Mobile Internet Day Pass (1€/ημέρα) 

σταματάει να διατίθεται για τα ανωτέρω 

προγράμματα) 

 

 Τα δωρεάν ΜΒ που δεν καταναλώνονται κάθε μήνα, δεν μεταφέρονται στους επόμενους μήνες, ενώ 

διατηρούν την ημερομηνία λήξης τους, ανεξάρτητα αν ο συνδρομητής ενεργοποιήσει πακέτο με 

δωρεάν ΜΒ. 



 Τα δωρεάν ΜΒ που περιλαμβάνει το κάθε πρόγραμμα καθώς και οι αντίστοιχες χρεώσεις μετά την 

κατανάλωση τους, αφορούν πλοήγηση εντός Ελλάδος και δεν ισχύουν κατά την διάρκεια της 

περιαγωγής.  

 H ελάχιστη χρέωση για πλοήγηση στο διαδίκτυο είναι 1KByte και μετά ισχύει χρέωση ανά ΚΒyte. 

Επίσης, από την ίδια ημερομηνία, για όλους τους συνδρομητές συμβολαίου COSMOTE, ισχύει τέλος 10€ 

στις περιπτώσεις μετατροπής της σύνδεσής τους σε καρτοκινητή τηλεφωνία και στις περιπτώσεις 

οριστικής αποσύνδεσής τους από το δίκτυο της COSMOTE, όταν η αποσύνδεση γίνεται μετά από αίτημα 

του συνδρομητή (εξαιρούνται οι περιπτώσεις φορητότητας αριθμού). 

Οι υφιστάμενοι συνδρομητές των ανωτέρω προγραμμάτων, 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 ενημερωθείτε από την Εξυπηρέτηση Πελατών COSMOTE στο 13888 

(χρέωση 0,19€/ κλήση). Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% 

 

 


