
Ανακοινώνεται η από 02/03/2016 εμπορική διάθεση 2 νέων 

Οικονομικών Προγραμμάτων Οικιακού Συμβολαίου «COSMOTE Home 

Double Play SIM» μέσω των οποίων παρέχεται η  Υπηρεσία  

«COSMOTE Home Zone». 

Τα νέα Οικονομικά Προγράμματα «COSMOTE Home Double Play SIM» 

των Υπηρεσιών «COSMOTE Home Zone» αποτελούν μια επιπρόσθετη 

λύση υπηρεσίας Double Play μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας 

της COSMOTE και προσφέρουν σε προκαθορισμένη σταθερή 

γεωγραφική θέση : 

 Δωρεάν χρόνο για κλήσεις ομιλίας  

 Ενσωματωμένα Δεδομένα (ΜΒ) για πρόσβαση στο Internet με 

πλήρη έλεγχο της χρήσης μέσω της υπηρεσίας COSMOTE My 

Internet και 

 Δυνατότητα αγοράς Πρόσθετων Πακέτων Δεδομένων (MB)  

Για την παροχή των Υπηρεσιών COSMOTE HOME ZONE απαιτείται 

χρήση γεωγραφικού αριθμού 

Τα βασικά χαρακτηριστικά των προγραμμάτων «COSMOTE Home 

Double Play SIM» συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:  

 

 Τυχόν λεπτά ομιλίας και ΜΒ που δεν καταναλώθηκαν εντός του 

τιμολογιακού μήνα, δε μεταφέρονται σε επόμενο. 

 

Τα Προγράμματα «COSMOTE Home Double Play SIM» των Υπηρεσιών 
«COSMOTE Home Zone» παρέχονται µε χρήση ειδικού εξοπλισμού 

που επιτρέπει τη σύνδεση τερματικού εξοπλισμού σταθερής 
τηλεφωνίας µε το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας COSMOTE. 

 
Ο Συνδροµητής των νέων Προγραμμάτων «COSMOTE Home Double 

Play SIM», μπορεί να πραγµατοποιεί εξερχόµενες κλήσεις από το 

γεωγραφικό αριθµό και να δέχεται εισερχόµενες κλήσεις τόσο στον 

αριθµό κινητής τηλεφωνίας του όσο και στον αντίστοιχο γεωγραφικό 

αριθµό.  

 



Παράλληλα με την εμπορική διάθεση των ανωτέρω Προγραμμάτων 

διατίθενται, αποκλειστικά για τους συνδρομητές των ανωτέρω 

Προγραμμάτων, και τα δύο (2) νέα Πρόσθετα Πακέτα δεδομένων 

(ΜΒ),  «Extra Data 5 GB για COSMOTE Home Double Play SIM» & 

«Extra Data 10 GB για COSMOTE Home Double Play SIM». Τα βασικά 

χαρακτηριστικά των νέων Πρόσθετων Πακέτων δεδομένων 

συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 Τα Πρόσθετα Πακέτα δεδομένων «Extra Data 5 GB για 
COSMOTE Home Double Play SIM» & «Extra Data 10 GB για 

COSMOTE Home Double Play SIM» ενεργοποιούνται μόνο μέσω 
της υπηρεσίας COSMOTE My Internet από τη συσκευή κινητού, 

tablet ή laptop που είναι συνδεδεμένη στο Wi-Fi router του 
προγράμματος COSMOTE Home Double Play SIM. 

 Εφόσον τα Πρόσθετα Πακέτα ενεργοποιηθούν, ισχύουν για 30 
ημέρες. 

 Τυχόν ΜΒ τα οποία δεν καταναλώθηκαν μέσα στην περίοδο 

ισχύος του πρόσθετου πακέτου δε μεταφέρονται. 

 Υπάρχει δυνατότητας ενεργοποίησης μόνο ενός Πρόσθετου 

Πακέτου κάθε φορά. Για να ενεργοποιηθεί νέο Πρόσθετο Πακέτο 
θα πρέπει πρώτα να έχουν καταναλωθεί όλα τα ΜΒ του 

προηγούμενου Πρόσθετου Πακέτου. 

 Οι λοιπές χρεώσεις των υπηρεσιών COSMOTE γίνονται βάσει του 

ισχύοντος τιμοκαταλόγου της COSMOTE για το Οικονομικό 
Πρόγραμμα «COSMOTE 60». 

 Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε την Εξυπηρέτηση  
Πελατών της COSMOTE (1265 με χρέωση 0,246€/κλήση από τo 

πρόγραμμα COSMOTE Home Double Play SIM). Η χρέωση για 
κλήσεις προς τον αριθμό 1265 από άλλα δίκτυα είναι σύμφωνα 

με τον τιμοκατάλογο του παρόχου του καλούντος. 

 

Στα ανωτέρω ποσά συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23%. 

 

 

 


