
Ανακοινώνεται ότι από 13/10/2016, για όλουσ τουσ ςυνδρομθτζσ Οικιακών προγραμμάτων 

ΚαρτοΣυμβολαίου  με κάκε ανανζωςθ χρόνου ομιλίασ  10€ παρζχονται επιπλζον 500 ΜΒ  

δωρεάν, και  με ανανζωςθ  20€ και άνω, παρζχεται επιπλζον 1GΒ δωρεάν, τα οποία 

μποροφν να καταναλωκοφν εντόσ  31 θμερών.  

Η ανανζωςθ του χρόνου ομιλίασ μπορεί να πραγματοποιθκεί μζςω: φυςικισ κάρτασ 

ανανζωςθσ (voucher), θλεκτρονικισ ανανζωςθσ (Any value top up), τθσ εφαρμογισ My 

Cosmote app&web και τθσ υπθρεςίασ επζκταςθσ λογαριαςμοφ (Bill extension), θ οποία 

είναι διακζςιμθ μζςω IVR (Interactive Voice Response) ςτουσ αρικμοφσ 1314, 1315.  

Οι παραπάνω τιμζσ ςυμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24%.  

 Τα ΜΒ που δεν καταναλώνονται εντόσ τθσ διάρκειασ ιςχφοσ τουσ  δεν μεταφζρονται 

ςτον επόμενο μινα.  

 Τα επιπλζον ΜΒ παρζχονται κατ ‘ ανώτατο όριο μζχρι 4 ανανεώςεισ των 10€ και 4 

ανανεώςεισ των 20€ ανά θμερολογιακό μινα. Δθλαδι ζνασ ςυνδρομθτισ μπορεί ςε 

ζνα θμερολογιακό μινα να κάνει 4 ανανεώςεισ των 10€ και 4 ανανεώςεισ των 20€ 

και να λάβει τα αντίςτοιχα ΜΒ/GB. Σε περίπτωςθ που πριν τθν κατανάλωςθ των 

επιπλζον ΜΒ ο ςυνδρομθτισ προβεί ςε νζα ανανζωςθ χρόνου ομιλίασ, τα  

παρεχόμενα ΜΒ μποροφν να καταναλωκοφν μζχρι τθν μακρφτερθ θμερομθνία 

λιξθσ.  

 Σε περίπτωςθ που τα  δωρεάν ΜΒ καταναλωκοφν πριν τθν λιξθ τουσ, θ πλοιγθςθ 

ςτο διαδίκτυο γίνεται είτε με ογκοχρζωςθ ςφμφωνα με τον τιμοκατάλογο του 

προγράμματόσ του ςυνδρομθτι είτε με αγορά πακζτου δεδομζνων ι ςυνεχίηεται θ 

κατανάλωςθ τθσ ενςωματωμζνθσ χριςθσ δεδομζνων του προγράμματοσ του 

ςυνδρομθτι. . 

 Τα δωρεάν ΜΒ αφοροφν ςε πλοιγθςθ ςτο διαδίκτυο, κακώσ και οι χρεώςεισ μετά 

τθν κατανάλωςι τουσ, αφοροφν χριςθ εντόσ Ελλάδασ για πλοιγθςθ ςτο Internet, 

κακώσ και τθν υπθρεςία WAP εκτόσ περιβάλλοντοσ «COSMOTE my view», ενώ δεν 

περιλαμβάνουν τθν ειδικι υπθρεςία MMS.  

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

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

 Η ενθμζρωςθ του διακζςιμου υπόλοιπου των επιπλζον MB/GB γίνεται με 

αποςτολι μθνφματοσ χωρίσ χρζωςθ ςτο 1313 με λεκτικό «ΥΠ» , με κλιςθ ςτο 1314 

ι με πλοιγθςθ ςτθν υπθρεςία myinternet.  

 Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι χρεώςεισ και τα χαρακτθριςτικά του προγράμματοσ ςτο 

οποίο είναι ενταγμζνθ θ ςφνδεςθ κάκε ςυνδρομθτι.  

 Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ενθμερωκείτε από το www.cosmote.gr και από τθν 

Εξυπθρζτθςθ Πελατών ςτο 13888 (χρζωςθ 0,19€/κλιςθ από κινθτό COSMOTE). 


