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Ανακοινώνεται ότι από 05/2/2017 παύει η εμπορική διάθεση των Οικονομικών  Προγραμμάτων  “COSMOTE 
Mobile ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 21.5”, “COSMOTE Mobile ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 26.5”, “COSMOTE Mobile 
ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 32.5”,  “COSMOTE Mobile ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ 27.5” ,”COSMOTE Mobile 

1500-20“ το οποίο μετονομάζεται σε ”COSMOTE Mobile 1500-20Π“, ”COSMOTE Mobile 1500-25“, 

”COSMOTE Mobile 1500-35“, ”COSMOTE Mobile 1500-45”. 

Στους υφιστάμενους συνδρομητές των ανωτέρω προγραμμάτων δεν επέρχεται καμία αλλαγή σε σχέση με 
τις χρεώσεις και τις υπηρεσίες που τους παρέχονται. 

Επίσης από την ίδια ημερομηνία διατίθενται εμπορικά τα νέα  Οικονομικά Προγράμματα  “COSMOTE 
Mobile ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 23”, “COSMOTE Mobile ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 28”, “COSMOTE Mobile 
ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ 23”, «COSMOTE Mobile 1500-20» και ,«COSMOTE Mobile 1500-30». Τα 

χαρακτηριστικά των νέων προγραμμάτων αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:  
 

 
COSMOTE Mobile 

ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 23 
COSMOTE Mobile 

ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 28 

COSMOTE Mobile 
ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΡΟΣ 

ΟΛΟΥΣ 23 

Μηνιαίο πάγιο 23,00 € 28,00 € 23,00 € 

Δωρεάν λεπτά προς 
κινητά COSMOTE 

900’ 900’ - 

Δωρεάν λεπτά προς 
εθνικά δίκτυα 

30’ 90’ 200’ 

Δωρεάν MB 100 200 100 

Μηνιαία ανανέωση 
υπολοίπου 

4€ 5€ 1€ 

Χρέωση για εθνικές 
κλήσεις ομιλίας μετά τη 

κατανάλωση των 
δωρεάν λεπτών 

0,0090 €/δευτ. 

Χρέωση για αποστολή 
SMS προς εθνικά 

δίκτυα τηλεφωνίας 
0,17 €/SMS 

Χρέωση για πλοήγηση 
στο διαδίκτυο μετά την 

κατανάλωση των 
δωρεάν ΜΒ (με 

ρυθμίσεις WAP & 
Internet) 

0,10 €/ΜΒ 
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COSMOTE Mobile 1500-20 COSMOTE Mobile 1500-30 

Μηνιαίο πάγιο 20,00 € 30,00 € 

Δωρεάν λεπτά και SMS προς κινητά 
COSMOTE 

1500 1500 

Δωρεάν λεπτά προς Λοιπά Δίκτυα 
Σταθερής και Κινητής Τηλεφωνίας 

45’ 120’ 

Δωρεάν MB 100 200 

Χρέωση για εθνικές κλήσεις ομιλίας 
μετά τη κατανάλωση των δωρεάν 

λεπτών 
0,0082 €/δευτ. 

Χρέωση για αποστολή SMS προς 
εθνικά δίκτυα τηλεφωνίας 

0,15 €/SMS 

Χρέωση για πλοήγηση στο 
διαδίκτυο μετά την κατανάλωση 

των δωρεάν ΜΒ (με ρυθμίσεις WAP 
& Internet) 

0,05 €/MB 

 
 

 Τα δωρεάν λεπτά ομιλίας και video-κλήσεων που περιλαμβάνονται  στα Οικονομικά προγράμματα  
καθώς και οι αντίστοιχες χρεώσεις μετά την κατανάλωση, αφορούν κλήσεις εντός Ελλάδος προς εθνικά 
δίκτυα (γεωγραφικούς αριθμούς σταθερής τηλεφωνίας και αριθμούς κινητής τηλεφωνίας) εξαιρουμένων 
των κλήσεων προς μη γεωγραφικούς αριθμούς (εκτός των αριθμών κινητής τηλεφωνίας) και δεν ισχύουν 
κατά τη διάρκεια περιαγωγής. 

 Τα δωρεάν λεπτά ομιλίας, video-κλήσεων, SMS  και τα δωρεάν ΜΒ που δεν καταναλώνονται κάθε μήνα, 
δεν μεταφέρονται στους επόμενους μήνες, ενώ διατηρούν την ημερομηνία λήξης τους, ανεξάρτητα αν ο 
συνδρομητής ενεργοποιήσει πακέτο με δωρεάν λεπτά ομιλίας ,SMS και ΜΒ. 

 Για τα προγράμματα COSMOTE Mobile ΚαρτοΣυμβολαίου, τα δωρεάν λεπτά ομιλίας και video-κλήσεων 
προς COSMOTE, όπως και προς όλα τα εθνικά δίκτυα στο COSMOTE Mobile ΚαρτοΣυμβόλαιο Προς Όλους 
23, καταναλώνονται με ελάχιστο χρόνο χρέωσης τα 3’ και κατόπιν ανά δευτερόλεπτο.  Τα δωρεάν λεπτά 
ομιλίας και video-κλήσεων προς όλα τα εθνικά δίκτυα στα προγράμματα COSMOTE Mobile 
ΚαρτοΣυμβόλαιο 23 / 28 καταναλώνονται με ελάχιστο χρόνο χρέωσης τα 60” και κατόπιν ανά 
δευτερόλεπτο. 

 Τα δωρεάν λεπτά ομιλίας και video-κλήσεων προς COSMOTE, όπως και προς λοιπά Δίκτυα Σταθερής και 
Κινητής Τηλεφωνίας στα COSMOTE Mobile 1500-20 / 30 ,καταναλώνονται με ελάχιστο χρόνο χρέωσης τα 
60” και κατόπιν ανά δευτερόλεπτο. 

 Μετά την κατανάλωση των δωρεάν λεπτών ομιλίας, η ελάχιστη διάρκεια χρέωσης για κλήσεις προς 
εθνικούς προορισμούς είναι τα 60” και κατόπιν ανά δευτερόλεπτο. 

 Τα δωρεάν ΜΒ που περιλαμβάνουν τα προγράμματα καθώς και οι αντίστοιχες χρεώσεις μετά την 
κατανάλωση τους, αφορούν πλοήγηση εντός Ελλάδος και δεν ισχύουν κατά την διάρκεια της 
περιαγωγής. 

 Για τα ανωτέρω προγράμματα η ελάχιστη χρέωση για πλοήγηση στο διαδίκτυο είναι 1KByte και μετά 
ισχύει χρέωση ανά ΚΒyte (1 MByte = 1.024 KBytes).  

 Τα δωρεάν ΜΒ για πλοήγηση στο διαδίκτυο, καθώς και η χρέωση μετά την κατανάλωσή τους, αφορούν 
χρήση εντός Ελλάδας, ενώ δεν περιλαμβάνουν τις ειδικές υπηρεσίες δεδομένων MMS και BlackBerry.  

 Το μηνιαίο χρηματικό ποσό ανανέωσης υπολοίπου στα COSMOTE Mobile ΚαρτοΣυμβόλαιο 23 / προς 
όλους 23 /  28 που δεν καταναλώνεται κάθε μήνα, μεταφέρεται στους επόμενους μήνες.  

 Οι λοιπές χρεώσεις και πρόσθετες υπηρεσίες των  οικονομικών προγραμμάτων COSMOTE Mobile 
ΚαρτοΣυμβόλαιο 23/28  είναι ίδιες με αυτές του υφιστάμενου Οικονομικού Προγράμματος COSMOTE 
Mobile ΚαρτοΣυμβόλαιο 26.5, για το COSMOTE Mobile ΚαρτοΣυμβόλαιο Προς Όλους 23 είναι ίδιες με το 
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COSMOTE Mobile ΚαρτοΣυμβόλαιο Προς Όλους 27.5. και για τα COSMOTE Mobile 1500-20/30 είναι ίδιες 
με το υφιστάμενο COSMOTE Mobile 1500-25.  

 Στα προγράμματα COSMOTE Mobile 1500 για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την 
ενεργοποίηση της σύνδεσης μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του πρώτου λογαριασμού, ή, σε περίπτωση 
αλλαγής οικονομικού προγράμματος, από την ημερομηνία αλλαγής μέχρι την έκδοση του επόμενου 
λογαριασμού, το πάγιο είναι ανάλογο του χρονικού αυτού διαστήματος.  Αντιστοίχως η χρήση είναι 
ανάλογη του χρονικού  διαστήματος που είναι ενταγμένη η σύνδεση στα αντίστοιχα προγράμματα.  

 Σε κάθε λογαριασμό των νέων προγραμμάτων Συμβολαίου και ΚαρτοΣυμβολαίου χρεώνεται 
προκαταβολικά το πάγιο του επόμενου μήνα. 

 Κάθε συνδρομητής μπορεί να διατηρεί κατʼ ανώτατο όριο μέχρι πέντε (5) συνδέσεις στο σύνολο των 
Οικονομικών Προγραμμάτων «COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ», «COSMOTE  20,  25,  35,  45,  55,  65, 100, 
PLATINUM», «COSMOTE Mobile PLUS» & «COSMOTE Mobile 1500». 

Επίσης από την ίδια ημερομηνία  για ιδιώτες συνδρομητές Συμβολαίου παύει η εμπορική διάθεση της 
πρόσθετης υπηρεσίας «Πακέτο SMS 70» και διατίθεται η νέα υπηρεσία «Πακέτο SMS 500». Στους 
υφιστάμενους συνδρομητές του Πακέτου SMS 70  δεν επέρχεται καμία αλλαγή σε σχέση με τις χρεώσεις και 
τις υπηρεσίες που τους παρέχονται. 

Πακέτο Δωρεάν SMS ανά μήνα 
προς όλα τα εθνικά 

δίκτυα κινητής 

Μηνιαίο Πάγιο Λεκτικό Ενεργοποίησης 
στο 1256 

Πακέτο SMS 500 500 3,9€ 500S 

 Το νέο μηνιαίο Πακέτο SMS 500 είναι διαθέσιμο για παλαιούς και νέους συνδρομητές COSMOTE 
Οικιακού Συμβολαίου. 

 Για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την ενεργοποίηση ενός Πακέτου SMS 500 μέχρι την 
ημερομηνία έκδοσης του πρώτου λογαριασμού, τα δωρεάν SMS που προσφέρονται καθώς και το 
μηνιαίο πάγιο που χρεώνεται, είναι ανάλογα του χρονικού αυτού διαστήματος 

 Τα δωρεάν SMS αφορούν την αποστολή μηνυμάτων(εξαιρουμένων των σύντομων κωδικών και 
σύντομων κωδικών δικτύου) προς Εθνικά Δίκτυα. 

 Η χρέωση των SMS μετά την κατανάλωση των δωρεάν SMS, είναι αυτή που αντιστοιχεί στο οικονομικό 
πρόγραμμα του συνδρομητή. 

 Σε περίπτωση που τα δωρεάν SMS  δεν καταναλωθούν μέσα στο μήνα τιμολόγησης που αντιστοιχούν, δε 
μεταφέρονται σε επόμενο μήνα. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες ενημερωθείτε από την Εξυπηρέτηση Πελατών COSMOTE στο 13888 

(χρέωση 0,19€/ κλήση). 

 

Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%. 

 

 


