
Νέα Προγράμματα Συμβολαίου COSMOTE Mobile Internet για Φοιτητές  

 

Ανακοινώνεται ότι από 19/9/2016:  

 A) Διατίθενται εμπορικά τρία (3) νέα Οικονομικά προγράμματα συμβολαίου COSMOTE Mobile 

Internet για Φοιτητές, με τα ακολουθά χαρακτηριστικά: 

 

Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%. 

 

 Στα προγράμματα COSMOTE Mobile Internet student δε θα επιβάλλεται Τέλος 

Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας επί του παγίου και της χρήσης Internet. Για τα 

συγκεκριμένα προγράμματα το Τέλος Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας θα επιβάλλεται 

μόνο στις περιπτώσεις που γίνει χρήση των υπηρεσιών SMS, GPRS WAP, DATA/FAX καθώς 

και υπηρεσιών πολυμεσικής πληροφόρησης.  

 Σε περίπτωση που η ισχύς κάποιου από τα ανωτέρω πακέτα που έχει ενεργοποιήσει ο 

συνδρομητής δεν έχει λήξει μέχρι την έναρξη του επόμενου τιμολογιακού κύκλου της 

σύνδεσής του, καταναλώνονται πρώτα τα εναπομείναντα ΜΒ του πακέτου και στη συνέχεια 

τα MB του προγράμματος.  

Προγράμματα Μηνιαίο Πάγιο 
Δωρεάν ΜΒ ανά 

μήνα 

COSMOTE Mobile Internet Student 4GB 5 € 4GB 

COSMOTE Mobile Internet Student 10GB 10 € 10GB 

COSMOTE Mobile Internet Student 20GB 15 € 20GB 

Χρεώσεις μετά την κατανάλωση της δωρεάν χρήσης 

Επιλογές  για πλοήγηση στο Internet πέρα 
των δωρεάν MB με την υπηρεσία COSMOTE 

My Internet (€/ΜΒ) 

-300MB με 5€ και ισχύ 30 ημέρες 

-1GB με 10€ και ισχύ 30 ημέρες 

-Ογκοχρέωση 0,0504€/MB και ενημέρωση 
με SMS κάθε φορά που καταναλώνεται  το 

ποσό των 10€ 

Χρέωση πέρα των δωρεάν MB για πλοήγηση 
στο Internet χωρίς την υπηρεσία COSMOTE 

My Internet (€/ΜΒ) 
0,0504€/MB 

Χρέωση Αποστολής Γραπτών Μηνυμάτων 

SMS προς εθνικά δίκτυα 0,1116 €/SMS 

SMS προς ξένα δίκτυα 0,1984 €/SMS 



 Για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη σύνδεση των συνδρομητών στα οικονομικά 

προγράμματα COSMOTE Mobile Internet student μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του 

πρώτου λογαριασμού, το πάγιο που θα χρεώνεται είναι ανάλογο του χρονικού αυτού 

διαστήματος. Σε κάθε λογαριασμό θα χρεώνεται προκαταβολικά το πάγιο του επόμενου 

μήνα. 

 Ο δωρεάν όγκος χρήσης των οικονομικών προγραμμάτων COSMOTE Mobile Internet 

Student που δεν θα καταναλώνεται στον τιμολογιακό μήνα που αντιστοιχεί, δε θα 

μεταφέρεται στον επόμενο μήνα ούτε θα δύναται να αντικατασταθεί με χρηματική 

καταβολή. 

 Ο δωρεάν όγκος χρήσης δεν αφορά στη χρήση δεδομένων κατά την περιαγωγή σε δίκτυα 

του εξωτερικού. Οι χρεώσεις των υπηρεσιών Μετάδοση δεδομένων/WAP/MMS/SMS, όταν 

ο συνδρομητής συμβολαίου COSMOTE θα βρίσκεται στο εξωτερικό, θα γίνονται βάσει του 

εκάστοτε ισχύοντος τιμοκαταλόγου της COSMOTE για την Υπηρεσία Περιαγωγής. 

 Οι χρεώσεις πέρα των δωρεάν ΜΒ ανά μήνα γίνονται ανά KB με ελάχιστη χρέωση 1 ΚΒ ανά 

σύνδεση. 1MB=1024ΚΒ και 1GB=1024ΜΒ. 

 

Β) Σταματάει η εμπορική διάθεση του υφιστάμενου προγράμματος COSMOTE Mobile Internet 

Student για νέους  συνδρομητές.   

 

 


