
Ανακοινώνεται ότι από 21/9/2016:  

Α) Στο Οικονομικό Πρόγραμμα “COSMOTE Mobile ΚαρτοΣυμβόλαιο Student” αυξάνεται  ο 

ενσωματωμένος όγκος δεδομένων του προγράμματος  από 2GB σε 3GB.  

Τα λοιπά χαρακτηριστικά του Προγράμματος παραμένουν ίδια 

 

Β) Διατίθεται εμπορικά το νέο πακέτο Extra  2GB μόνο για τους συνδρομητές του προγράμματος 

“COSMOTE Mobile ΚαρτοΣυμβόλαιο Student”, με τα κατωτέρω χαρακτηριστικά 

Πακέτο 
Κόστος 

Πακέτου 
Δωρεάν ΜΒ 

Διάρκεια 

Ισχύος 

Extra 2GB 5,00€ 2 GB 31  ημέρες 

Οι παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24%. 

 Το πακέτο μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο από συνδρομητές του προγράμματος “COSMOTE Mobile 

ΚαρτοΣυμβόλαιο Student”.  

 Το πακέτο μπορεί να χρεωθεί είτε στο διαθέσιμο υπόλοιπο του συνδρομητή,είτε στον επόμενο 

λογαριασμό του. 

 Τα πακέτα ενεργοποιούνται με δωρεάν κλήση στο 1330 ή με αποστολή γραπτού μηνύματος στο 1330 ή 

στο 1313, με το εξής κείμενο ενεργοποίησης:  

2GB για χρέωση στο διαθέσιμο υπόλοιπο και 2GBX για χρέωση στον επόμενο λογαριασμό. 

 Επίσης το  πακέτο   μπορεί  να  ενεργοποιηθεί  από την υπηρεσία COSMOTE My Internet  και από την 

εφαρμογή My Cosmote app&web. 

 Τα ΜΒ που δεν καταναλώνονται εντός της διάρκειας ισχύος του πακέτου, δεν μεταφέρονται στον 

επόμενο μήνα. 

 Επιτρέπεται αγορά ενός πακέτου extra 2GB μόνο μετά από την εξάντληση των ΜΒ από αγορά ίδιου 

πακέτου.   

 Τα ΜΒ για πλοήγηση στο διαδίκτυο, 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 την πλοήγηση στο διαδίκτυο γίνεται ανά KByte, με ελάχιστη χρέωση το 1 ΚΒyte ανά 

σύνδεση (1 MByte = 1.024 KBytes). 

 Η ενημέρωση του διαθέσιμου υπόλοιπου των MB του πακέτου γίνεται με αποστολή μηνύματος χωρίς 

χρέωση στο 1313 με λεκτικό «ΥΠ» , με κλήση στο 1314 ή με πλοήγηση στην υπηρεσία myinternet. 

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

ενταγμένη η σύνδεση κάθε συνδρομητή.  

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

Πελατών στο 13888 (χρέωση 0,19€/κλήση από κινητό COSMOTE). 

 

 

 

 

 

 

http://www.cosmote.gr/

