
Εμπορική διάθεση νέας M2M υπηρεσίας e-Fuel Management 

 

Ανακοινώνεται η από 29/05/2017, εμπορική διάθεση της νέας M2M υπηρεσίας «e-Fuel 

Management» της COSMOTE, που απευθύνεται σε εταιρικούς πελάτες.  

Η υπηρεσία παρέχεται μέσω του οικονομικού προγράμματος e-Fuel Management και 

αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση τηλεματικής, προηγμένης και έξυπνης σχεδίασης, που 

εξασφαλίζει την απομακρυσμένη παρακολούθηση της απόδοσης του στόλου των 

αυτοκινήτων, στοχεύοντας στον έλεγχο της κατανάλωσης καυσίμου. 

Η υπηρεσία διατίθεται με επιδότηση εξοπλισμού και σύμβαση 24μηνης διάρκειας.  

Το πάγιο τέλος, ο ενσωματωμένος όγκος χρήσης και οι χρεώσεις του οικονομικού 

προγράμματος μέσω του οποίου παρέχεται η υπηρεσία, συνοψίζονται στον ακόλουθο 

πίνακα.  

Πρόγραμμα 
e-Fuel Management 

Μηνιαίο Πάγιο 18,5€ 

Ενσωματωμένος όγκος 
δεδομένων ανά μήνα 

50MB 

Χρέωση πέραν του δωρεάν 
όγκου δεδομένων 

0,1042 €/MB 

Χρέωση αποστολής SMS προς 
εθνικά δίκτυα 

0,1116 €/SMS 

Χρέωση αποστολής SMS προς 
ξένα δίκτυα 

0,1984 €/SMS 

 

 Ο ενσωματωμένος μηνιαίος όγκος δεδομένων, καθώς και οι χρεώσεις μετά την κατανάλωσή 

του, αφορούν χρήση εντός Ελλάδας για πλοήγηση σε Internet/Intranet. Για χρήση της 

υπηρεσίας στο εξωτερικό, οι χρεώσεις γίνονται βάσει του εκάστοτε ισχύοντος τιμοκαταλόγου 

Περιαγωγής  της COSMOTE.  

 Η υπηρεσία Περιαγωγής ενεργοποιείται κατόπιν αιτήματος του συνδρομητή. 

 Οι χρεώσεις πέραν του ενσωματωμένου μηνιαίου όγκου δεδομένων (ΜΒ) γίνονται ανά KB 

με ελάχιστη χρέωση 1ΚΒ (1MB = 1024KB). 

 Δεν επιβάλλεται Τέλος Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας επί του παγίου και της χρήσης 

Internet. Τέλος Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας  επιβάλλεται μόνο στις περιπτώσεις που 

γίνεται  χρήση των υπηρεσιών SMS, GPRS Wap, Data & Fax. Οι χρεώσεις για τις λοιπές 

υπηρεσίες θα γίνονται βάσει του ισχύοντος τιμοκαταλόγου της COSMOTE για το οικονομικό 

πρόγραμμα COSMOTE M2M 50MB. 

 Το οικονομικό πρόγραμμα e-Fuel-Management, μπορεί να συνδυαστεί με τα πρόσθετα 

Πακέτα COSMOTE SMS 30, 70, 150, 300, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο 

COSMOTE. 

 Από την ημερομηνία ενεργοποίησης μέχρι την έκδοση του πρώτου λογαριασμού παρέχεται 

το σύνολο του ενσωματωμένου μηνιαίου όγκου δεδομένων έναντι του αντίστοιχου παγίου.  

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

 Για την παροχή της υπηρεσίας, η COSMOTE συνεργάζεται με τη Emphasis Τηλεματική. 

  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε την Εξυπηρέτηση Εταιρικών Πελατών 

COSMOTE στο 13818, (χωρίς χρέωση από εταιρικό κινητό COSMOTE), ή να επισκεφτείτε το  

www.cosmote.gr. 


