
 

  

 
 
 
 
Ανακοινώνεται ότι από 1 Φεβρουαρίου 2017, οι χρεώσεις των  κλήσεων για όλους τους 
συνδρομητές COSMOTE προς τις παρακάτω αριθμοσειρές μέσω των οποίων παρέχονται 
Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης από την εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο «ONE 
CALL» αυξάνονται ως εξής:  
 

1.  Για την αριθμοσειρά 9017000200 έως 9017000399, η χρέωση αυξάνεται από 0,0264 
€/δευτ. (1,5800 €/λεπτό) σε 0,0417 €/δευτ. (2,5000 €/λεπτό),  
 με μέγιστη διάρκεια κλήσης τα 20 λεπτά. 
 

2.  Για την αριθμοσειρά 9017000400 έως 9017000599, η χρέωση αυξάνεται από 0,0264 
€/δευτ. (1,5800 €/λεπτό) σε 0,0522 €/δευτ. (3,1300 €/λεπτό),  
 με μέγιστη διάρκεια κλήσης τα 20 λεπτά. 
 

3.  Για την αριθμοσειρά 9017000600 έως 9017000699, η χρέωση αυξάνεται από 0,0264 
€/δευτ. (1,5800 €/λεπτό) σε 0,0693 €/δευτ. (4,1600 €/λεπτό),  
 με μέγιστη διάρκεια κλήσης τα 20 λεπτά. 
 

4.  Για την αριθμοσειρά 9017000700 έως 9017000799, η χρέωση αυξάνεται από 0,0264 
€/δευτ. (1,5800 €/λεπτό) με μέγιστη διάρκεια κλήσης τα 20  
 λεπτά σε 1,5800 €/κλήση. με μέγιστη διάρκεια κλήσης το 1 λεπτό. 
 

5.  Για την αριθμοσειρά 9017000800 έως 9017000899, η χρέωση αυξάνεται από 0,0264 
€/δευτ. (1,5800 €/λεπτό) με μέγιστη διάρκεια κλήσης τα 20  
 λεπτά σε 2,5000 €/κλήση. με μέγιστη διάρκεια κλήσης το 1 λεπτό. 
 

6.  Για την αριθμοσειρά 9017000900 έως 9017000999, η χρέωση αυξάνεται από 0,0264 
€/δευτ. (1,5800 €/λεπτό) με μέγιστη διάρκεια κλήσης τα 20  
 λεπτά σε 4,1600 €/κλήση. με μέγιστη διάρκεια κλήσης το 1 λεπτό. 
 

7.   Για την αριθμοσειρά 9097000200 έως 9097000399, η χρέωση αυξάνεται από    
          0,0264 €/δευτ. (1,5800 €/λεπτό) σε 0,0417 €/δευτ. (2,5000 €/λεπτό), με   

                    μέγιστη διάρκεια κλήσης τα 20 λεπτά. 



 

  

 
8.          Για την αριθμοσειρά 9097000400 έως 9097000599, η χρέωση αυξάνεται από  

         0,0264 €/δευτ. (1,5800 €/λεπτό) σε 0,0522 €/δευτ. (3,1300 €/λεπτό), με  
         μέγιστη διάρκεια κλήσης τα 20 λεπτά. 
 

9.           Για την αριθμοσειρά 9097000600 έως 9097000699, η χρέωση αυξάνεται από  
          0,0264 €/δευτ. (1,5800 €/λεπτό) σε 0,0693 €/δευτ. (4,1600 €/λεπτό), με   
          μέγιστη διάρκεια κλήσης τα 20 λεπτά. 
 

10. Για την αριθμοσειρά 9097000700 έως 9097000799, η χρέωση αυξάνεται από  
          0,0264 €/δευτ. (1,5800 €/λεπτό) με μέγιστη διάρκεια κλήσης τα 20 λεπτά  
          0,0417 €/δευτ. (2,5000 €/λεπτό), με μέγιστη διάρκεια κλήσης τα 20 λεπτά. 
 

11. Για την αριθμοσειρά 9097000800 έως 9097000899, η χρέωση αυξάνεται από  
          0,0264 €/δευτ. (1,5800 €/λεπτό) με μέγιστη διάρκεια κλήσης τα 20 λεπτά  
          0,0417 €/δευτ. (2,5000 €/λεπτό), με μέγιστη διάρκεια κλήσης τα 20 λεπτά. 
 

12. Για την αριθμοσειρά 9097000900 έως 9097000999, η χρέωση αυξάνεται από  
               0,0264 €/δευτ. (1,5800 €/λεπτό) με μέγιστη διάρκεια κλήσης τα  20 λεπτά  
               0,0417 €/δευτ. (2,5000 €/λεπτό), με μέγιστη διάρκεια κλήσης τα 20 λεπτά. 

 
Στις ανωτέρω χρεώσεις συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


