
Ανακοινώνεται ότι από 05/02/2017 ισχύουν τα εξής: 

Το πακέτο EXTRA 120 ΛΕΠΤΑ, για όλους τους ιδιώτες συνδρομητές προγραμμάτων συμβολαίου COSMOTE στους 

οποίους είναι διαθέσιμο, αντικαθίσταται από το πακέτο EXTRA 150 ΛΕΠΤΑ παρέχοντας περισσότερα λεπτά ομιλίας 

και video-κλήσεων, 150 αντί 120, για χρήση εντός Ελλάδος προς Εθνικά Δίκτυα με την ίδια χρέωση (5€). Τα υπόλοιπα 

χαρακτηριστικά του νέου πακέτου παραμένουν τα ίδια με τα χαρακτηριστικά του πακέτου που αντικαθιστά. Το πακέτο 

EXTRA 150 ΛΕΠΤΑ ενεργοποιείται με αποστολή δωρεάν μηνύματος στο 1256 με το λεκτικό 150Λ. 

Το πακέτο EXTRA 100 SMS, για όλους τους ιδιώτες συνδρομητές προγραμμάτων συμβολαίου COSMOTE στους 

οποίους είναι διαθέσιμο, αντικαθίσταται από το πακέτο EXTRA 150 SMS παρέχοντας περισσότερα SMS, 150 αντί 

100, για χρήση εντός Ελλάδος προς Εθνικά Δίκτυα με την ίδια χρέωση (5€). Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του νέου 

πακέτου παραμένουν τα ίδια με τα χαρακτηριστικά του πακέτου που αντικαθιστά. Το πακέτο EXTRA 150 SMS 

ενεργοποιείται με αποστολή δωρεάν μηνύματος στο 1256 με το λεκτικό 150S. 

Παύει η εμπορική διάθεση του πρόσθετου πακέτου SMS 150 για ιδιώτες συνδρομητές συμβολαίου COSMOTE. 

Σημειώνεται ότι οι συνδρομητές που έχουν ήδη ενεργό το προαναφερθέν πακέτο δεν επηρεάζονται με κανένα τρόπο. 

Η χρέωση για εθνικές κλήσεις ομιλίας και video-κλήσεις μετά την κατανάλωση των δωρεάν λεπτών στα προγράμματα 

συμβολαίου για ιδιώτες των σειρών COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ (εξαιρούνται τα προγράμματα COSMOTE 

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ με Internet ΠΑΛ), COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ ΠΑΛΑΙΑ, COSMOTE Mobile, COSMOTE Mobile 

Family, COSMOTE Mobile 1500, COSMOTE Mobile Plus, COSMOTE Mobile Προς Όλους, COSMOTE 20 έως 

Platinum καθώς και του προγράμματος COSMOTE Mobile Μηδενικό Πάγιο, αυξάνεται από 0,0071€/δευτ. σε 

0,0082€/δευτ. και η χρέωση για αποστολή εθνικών SMS αυξάνεται από 0,1210 €/SMS σε 0,15 €/SMS. Η χρέωση 

για εθνικές κλήσεις ομιλίας και video-κλήσεις μετά την κατανάλωση των δωρεάν λεπτών στα προγράμματα 

συμβολαίου COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ ΠΑΛ, αυξάνεται από 0,0071€/δευτ. σε 0,0082€/δευτ. και η χρέωση για 

αποστολή εθνικών SMS αυξάνεται από 0,1250 €/SMS σε 0,15 €/SMS. Η χρέωση για εθνικές κλήσεις ομιλίας και 

video-κλήσεις μετά την κατανάλωση των δωρεάν λεπτών στα προγράμματα συμβολαίου COSMOTE 60, COSMOTE 

120, COSMOTE 150, COSMOTE 180, COSMOTE 60 ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ, COSMOTE 120 ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ, COSMOTE 

180 ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ, COSMOTE 240 ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ αυξάνεται από 0,0057€/δευτ. σε 0,0067€/δευτ. και η χρέωση 

για αποστολή εθνικών SMS αυξάνεται από 0,1250 €/SMS σε 0,15 €/SMS. 

Τα ενσωματωμένα λεπτά του Εβδομαδιαίου Πακέτου Ομιλίας για συνδρομητές ΚαρτοΣυμβολαίου COSMOTE για 

χρήση εντός Ελλάδος προς Εθνικά Δίκτυα, αυξάνονται από 90 σε 150 με την ίδια χρέωση (4€), ενώ τα υπόλοιπα 

χαρακτηριστικά του πακέτου παραμένουν τα ίδια. Επίσης, τα ενσωματωμένα λεπτά του Πακέτου Ομιλίας για 1 

Σαββατοκύριακο για συνδρομητές ΚαρτοΣυμβολαίου COSMOTE για χρήση εντός Ελλάδος προς Εθνικά Δίκτυα, 

αυξάνονται από 90 σε 150 με την ίδια χρέωση (2€), ενώ τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του πακέτου παραμένουν τα 

ίδια. Τα Πακέτα Ομιλίας για συνδρομητές ΚαρτοΣυμβολαίου COSMOTE ενεργοποιούνται με δωρεάν κλήση στο 

1330. 

Το πακέτο SMS 120, για όλους τους συνδρομητές προγραμμάτων ΚαρτοΣυμβολαίου COSMOTE,  αντικαθίσταται 

από το πακέτο SMS 150 παρέχοντας περισσότερα SMS, 150 αντί 120, για χρήση εντός Ελλάδος προς Εθνικά Δίκτυα 

με την ίδια χρέωση (5€). Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του νέου πακέτου παραμένουν τα ίδια με τα χαρακτηριστικά 

του πακέτου που αντικαθιστά. Το πακέτο SMS 150 ενεργοποιείται με αποστολή δωρεάν μηνύματος στο 1313 με το 

λεκτικό SMS150. 

Η χρέωση για εθνικές κλήσεις ομιλίας και video-κλήσεις μετά την κατανάλωση των δωρεάν λεπτών σε όλα τα 

προγράμματα ΚαρτοΣυμβολαίου COSMOTE αυξάνεται από 0,0077€/δευτ. σε 0,0090€/δευτ. και η χρέωση για 

αποστολή εθνικών SMS αυξάνεται από 0,1512 €/SMS σε 0,17 €/SMS. 

Αυξάνονται από 600 σε 650 τα ενσωματωμένα λεπτά ομιλίας για κλήσεις προς εθνικά σταθερά του προγράμματος 

COSMOTE Home Telephony SIM M, από 430 σε 480 τα ενσωματωμένα λεπτά ομιλίας για κλήσεις προς εθνικά και 

διεθνή σταθερά του προγράμματος COSMOTE Home Telephony SIM L και από 730 σε 760 τα ενσωματωμένα λεπτά 

ομιλίας για κλήσεις προς εθνικά σταθερά του προγράμματος COSMOTE AT HOME 700, ενώ ταυτόχρονα αυξάνονται 

τα πάγια των προγραμμάτων COSMOTE Home Telephony SIM M από 11,59€ σε 12,90€, COSMOTE Home 

Telephony SIM L από 16,13€ σε 17,90€, COSMOTE AT HOME 700 από 14,01€ σε 15€. 

Επέρχονται οι παρακάτω αυξήσεις στις κλήσεις προς  διεθνείς προορισμούς, για όλους τους συνδρομητές 

προγραμμάτων συμβολαίου και ΚαρτοΣυμβολαίου COSMOTE για ιδιώτες (εξαιρουμένων των προγραμμάτων 

COSMOTE At Home):   

Οι χρεώσεις για διεθνείς κλήσεις προς τις Ζώνες 1 έως 8 αυξάνονται σύμφωνα με τον Πίνακα 1 : 



Πίνακας 1 

Η ελάχιστη διάρκεια χρέωσης και το βήμα  χρέωσης διεθνών κλήσεων προς τις ζώνες 1-8 παραμένει 1 λεπτό. 

Τέλος, ανακοινώνεται η από 13/2/2016 εμπορική διάθεση 2 νέων πακέτων διεθνών κλήσεων για τους συνδρομητές 

προγραμμάτων ΚαρτοΣυμβολαίου COSMOTE ενώ παράλληλα προστίθεται στο υφιστάμενο πακέτο ομιλίας προς 

Αλβανία και η Ιταλία με την ίδια χρέωση 5€.  Τα Πακέτα Ομιλίας για συνδρομητές ΚαρτοΣυμβολαίου COSMOTE 

ενεργοποιούνται με δωρεάν κλήση στο 1330 ή με αποστολή δωρεάν μηνύματος στο 1313 με το λεκτικό 

ενεργοποίησης που απεικονίζεται στον πίνακα 2. Τα νέα πακέτα διεθνών κλήσεων για συνδρομητές 

Καρτοσυμβολαίου COSMOTE απεικονίζονται στον πίνακα 2: 

  

Πίνακας 2 

Όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά των παραπάνω προγραμμάτων Συμβολαίου παραμένουν ως έχουν. 

Οι συνδρομητές Συμβολαίου, ΚαρτοΣυμβολαίου και COSMOTE Home Telephony SIM, των προγραμμάτων που 

αναφέρονται παραπάνω, έχουν το δικαίωμα να καταγγείλουν τη σύμβασή τους αζημίως (εξαιρούνται τυχόν υπόλοιπα  

επιδότησης συσκευών ή τερματικού εξοπλισμού), εντός 1 μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας.  

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε την Εξυπηρέτηση Πελατών της COSMOTE (13888 με χρέωση 0,19€/κλήση 

από κινητό COSMOTE). Η χρέωση για κλήσεις προς τον αριθμό 13888 από άλλα δίκτυα είναι σύμφωνα με τον 

τιμοκατάλογο του παρόχου του καλούντος. 

Σε όλα τα ανωτέρω ποσά συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%. 


