
 

  

 

Ανακοίνωση για νέο πακέτο 

Ανακοινώνεται η  από 25/01/2017, εμπορική διάθεση του πακέτου ομιλίας «300’ προς Όλους και 
500ΜΒ» για τους συνδρομητές COSMOΚΑΡΤΑ της COSMOTE.   

Τα βασικά χαρακτηριστικά και οι χρεώσεις του πακέτου συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα:  

Πακέτο Ενσωματωμένη χρήση Χρέωση 
Διάρκεια 
Ισχύος 

300’ προς Όλους και 500 
ΜΒ 

300 λεπτά ομιλίας/βιντεοκλήσεων 
προς όλα τα κινητά και σταθερά 
εθνικά δίκτυα και 500ΜΒ Internet 

8,5€ 30 ημέρες 

 Η ενεργοποίηση του πακέτου γίνεται με δωρεάν κλήση στο 1330, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει επαρκές 
υπόλοιπο στο λογαριασμό του συνδρομητή 

 Το πακέτο μπορεί να ενεργοποιείται αυτόματα κάθε φορά που τελειώνουν τα λεπτά ομιλίας προς όλους 
χωρίς καμία επιπλέον ενέργεια  από το συνδρομητή. Η εγγραφή στο αυτόματο πακέτο γίνεται με δωρεάν 
κλήση στο 1330 και επιλογή της αυτόματης ανανέωσης του πακέτου κάθε φορά που τελειώνουν τα λεπτά 
ομιλίας. Αν το υπόλοιπο δεν επαρκεί για την αυτόματη ενεργοποίηση του πακέτου θα ενεργοποιηθεί 
αυτόματα στην επόμενη ανανέωση χρόνου ομιλίας όταν το υπόλοιπο είναι επαρκές. Η απενεργοποίηση του 
πακέτου γίνεται πάλι με δωρεάν κλήση στο 1330 και επιλογή της απενεργοποίησης της αυτόματη ανανέωση 
του πακέτου κάθε φορά που τελειώνουν τα λεπτά ομιλίας. 

 Ο χρόνος ομιλίας που περιλαμβάνεται στη δωρεάν ενσωματωμένη χρήση του πακέτου αφορά  μόνο σε  
κλήσεις εντός Ελλάδος προς όλα τα εθνικά δίκτυα κινητής ή/και σταθερής τηλεφωνίας (γεωγραφικούς 
αριθμούς και αριθμούς κινητής τηλεφωνίας), εξαιρουμένων των κλήσεων προς μη γεωγραφικούς αριθμούς 
(εκτός των αριθμών κινητής τηλεφωνίας).  

 Η ενσωματωμένη χρήση που δεν καταναλώνεται εντός 30 ημερών δεν μεταφέρεται σε μεταγενέστερο 
χρονικό διάστημα. 

 Η ενσωματωμένη χρήση κάθε πακέτου καταναλώνεται πρώτα και στη συνέχεια ο χρόνος ομιλίας που 
αντιστοιχεί στο χρηματικό υπόλοιπο του λογαριασμού του συνδρομητή. 

 Η ενσωματωμένη χρήση κάθε πακέτου δεν καταναλώνεται για κλήσεις προς τους 2 επιλεγμένους αριθμούς 
COSMOTE της υπηρεσίας ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμο 
επαρκές χρηματικό υπόλοιπο για τη χρήση υπηρεσίας ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, τότε και μόνο η 
ενσωματωμένη χρήση του πακέτου καταναλώνεται και για κλήσεις της ανωτέρου υπηρεσίας. 

 Ο ελάχιστος χρόνος διάρκειας ανά κλήση είναι  3 λεπτά και στη συνέχεια η χρέωση γίνεται ανά 
δευτερόλεπτο. Σε περίπτωση κλήσης με διάρκεια μικρότερη των 3 λεπτών, ο χρόνος που αφαιρείται από το 
σύνολο του χρόνου ομιλίας  των πακέτων είναι 3 λεπτά. 

 Σε περίπτωση περιαγωγής, δεν ισχύουν τα δωρεάν λεπτά ομιλίας ή MB του πακέτου. Κατά την περιαγωγή, 
ισχύουν οι χρεώσεις βάσει του τιμοκαταλόγου Περιαγωγής. 



 

  

 Το πακέτο δεν είναι διαθέσιμο σε συνδρομητές που είναι εγγεγραμμένοι στην προσφορά ανανέωσης με την 
οποία λαμβάνουν, 450 λεπτά ομιλίας προς όλα τα κινητά και σταθερά τηλέφωνα στην Ελλάδα για 1 μήνα για 
τις δυο πρώτες ανανεώσεις ανά μήνα από €10 και άνω, με αυτόματη χρέωση 4€ από το υπόλοιπο του 
συνδρομητή αμέσως μετά την ανανέωση χρόνου. 

 Το πακέτο μπορεί να ενεργοποιηθεί μέχρι 4 φορές ανά ημερολογιακό μήνα. 

 Οι συνδρομητές θα μπορούν να ενημερωθούν για διαθέσιμο  υπόλοιπο του χρόνου ομιλίας καθώς και των 
ΜΒ του πακέτου στέλνοντας το δωρεάν μήνυμα «Υ» στο 1330. 

Το πακέτο ομιλίας «250’ προς Όλους και 300ΜΒ» για τους συνδρομητές COSMOΚΑΡΤΑ, το οποίο 
είχε ανακοινωθεί ότι θα ήταν διαθέσιμο από 21/12/2016, δεν θα διατεθεί εμπορικά. 
 
 


