
Επέκταση της υπηρεσίας COSMOTE My Internet και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Ανακοινώνεται η από 22.4.2018 επέκταση της υπηρεσίας COSMOTE My Internet (εφεξής 

«Υπηρεσία») για νέους και υφιστάμενους συνδρομητές COSMOTE με οικονομικά 

προγράμματα συμβολαίου φωνής και Mobile Internet, και στις χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (συμπεριλαμβανομένων των χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, δηλαδή  

Ισλανδίας, Λιχνενστάιν και Νορβηγίας) (εφεξής «Ευρωπαϊκή Ένωση»). 

Η πρόσβαση στην Υπηρεσία εξακολουθεί να παρέχεται δωρεάν μέσω της ειδικής 

ιστοσελίδας στη διεύθυνση http://myinternet.cosmote.gr.   

Για τους συνδρομητές των ανωτέρω προγραμμάτων όταν βρίσκονται εκτός Ελλάδος αλλά 

εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, και έχουν ενεργοποιημένη την Υπηρεσία, χωρίς να έχουν 

ενεργοποιημένη την υπηρεσία Travel & Surf εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Υπηρεσία 

παρέχει: 

 Ενημέρωση για το υπόλοιπο της διαθέσιμης χρήσης (ΜΒ) που δύναται να 

καταναλώσει ο συνδρομητής εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης δωρεάν. Η ενημέρωση 

παρέχεται συγκεντρωτικά αλλά και αναλυτικά για κάθε ενεργή υπηρεσία 

δεδομένων στη σύνδεση του συνδρομητή. 

 Ενημέρωση για το υπόλοιπο της διαθέσιμης χρήσης (ΜΒ) που δύναται να 

καταναλώσει ο συνδρομητής στην Ευρωπαϊκή Ένωση με επιπλέον χρέωση ανά ΜΒ 

(σύμφωνα με την πολιτική ορθής χρήσης δεδομένων κατά την περιαγωγή στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση). Η ενημέρωση παρέχεται αναλυτικά για κάθε ενεργή υπηρεσία 

δεδομένων στη σύνδεση του συνδρομητή. Ο συνδρομητής έχει δικαίωμα να 

επιλέξει την κατανάλωση δεδομένων (ΜΒ), με επιπλέον χρέωση ανά ΜΒ, σύμφωνα 

με την ανωτέρω πολιτική ορθής χρήσης. Η επιπλέον χρέωση διακόπτεται με την 

επιστροφή του συνδρομητή στην Ελλάδα χωρίς να διακόπτεται αντίστοιχα η 

κατανάλωση των τυχόν διαθέσιμων δεδομένων κατά τα άνω.   

 Ενημέρωση για το υπόλοιπο της διαθέσιμης χρήσης δεδομένων (ΜΒ) που δύναται 

να καταναλώσει μόνο στην Ελλάδα. Η ενημέρωση παρέχεται αναλυτικά για κάθε 

ενεργή υπηρεσία δεδομένων στη σύνδεση του συνδρομητή. 

 Ενημέρωση για την ημερομηνία ανανέωσης τυχόν ενσωματωμένης χρήσης (ΜΒ) 

στη σύνδεση του συνδρομητή 

 Δυνατότητα ενεργοποίησης πρόσθετου πακέτου δεδομένων όποτε το επιθυμεί ο 

συνδρομητής, με χρέωση στη σύνδεσή του, ώστε να συνεχίσει την πλοήγηση στο 

διαδίκτυο 

 Δυνατότητα επιλογής χρέωσης των δεδομένων βάσει ογκοχρέωσης μέχρι τη λήξη 

της τρέχουσας τιμολογιακής περιόδου. Σε αυτή την περίπτωση, οι συνδρομητές που 

δεν έχουν ενεργοποιημένη την υπηρεσία Roaming Data Limit, θα ενημερώνονται με 

γραπτό μήνυμα για κάθε δέκα (10) ευρώ χρέωσης δεδομένων με ανώτατο όριο 

ενημέρωσης τα διακόσια (200) ευρώ. Μετά τη συμπλήρωση του άνω ποσού οι 

συνδρομητές μπορούν να συνεχίσουν να κάνουν χρήση δεδομένων αλλά δεν θα 

λαμβάνουν καμία επιπλέον ενημέρωση. Όταν ο συνδρομητής επιστρέψει στην 

Ελλάδα, διακόπτεται η πρόσβασή του στο διαδίκτυο και θα πρέπει να 

ενεργοποιήσει εκ νέου μία από τις διαθέσιμες επιλογές που εμφανίζονται στην 

σελίδα της Υπηρεσίας, εάν επιθυμεί να συνεχίσει να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.  

 Δυνατότητα ενημέρωσης για τις ισχύουσες χρεώσεις και τους παρόντες Όρους  

http://myinternet.cosmote.gr/


 Δυνατότητα απενεργοποίησης της Υπηρεσίας. Με την απενεργοποίηση της 

Υπηρεσίας η χρέωση για χρήση δεδομένων θα γίνεται σύμφωνα με τον εκάστοτε 

τιμοκατάλογο της COSMOTE. 

Σε περίπτωση που ο συνδρομητής έχει ενεργοποιημένη την υπηρεσία Travel & Surf εντός 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπερισχύουν οι όροι αυτής και δεν εμφανίζεται η σελίδα της 

Υπηρεσίας.  

Επιπλέον για τους συνδρομητές των ανωτέρω προγραμμάτων που έχουν ενεργή την 

Υπηρεσία My Internet και βρίσκονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ισχύουν τα ακόλουθα: 

Οι συνδρομητές ενημερώνονται μέσω της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας, ότι δεν είναι δυνατή 

η χρήση της όσο βρίσκονται σε περιαγωγή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Οι συνδρομητές που δεν έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία Travel & Surf εκτός 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή την υπηρεσία Roaming data Limit, θα ενημερώνονται με γραπτό 

μήνυμα για κάθε δέκα (10) ευρώ χρέωσης δεδομένων με ανώτατο όριο ενημέρωσης τα 

διακόσια (200) ευρώ. Μετά τη συμπλήρωση του άνω ποσού οι συνδρομητές μπορούν να 

συνεχίσουν να κάνουν χρήση δεδομένων αλλά δεν θα λαμβάνουν καμία επιπλέον 

ενημέρωση.  

Η χρήση της Υπηρεσίας δεν είναι δυνατή για τους συνδρομητές Καρτοσυμβολαίου, 

COSMOTE Business Mobile Cost Control και Καρτοκινητής όσο βρίσκονται σε περιαγωγή 

εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Χρήση της Υπηρεσίας:  

Για τους συνδρομητές Οικιακών/Εταιρικών προγραμμάτων Συμβολαίου & Mobile Internet 

όταν βρίσκονται εκτός Ελλάδος αλλά εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον για την 

κατανάλωση των δεδομένων τους εφαρμόζεται Πολιτική Ορθής Χρήσης, ισχύουν τα 

ακόλουθα: 

 Μετά την κατανάλωση της δωρεάν διαθέσιμης χρήσης δεδομένων (είτε του 

προγράμματός τους είτε πρόσθετου πακέτου δεδομένων), διακόπτεται αυτόματα η 

πρόσβαση της σύνδεσης στο διαδίκτυο μέχρι το τέλος της τρέχουσας τιμολογιακής 

περιόδου.  

 Εφόσον ο συνδρομητής προσπαθήσει να πλοηγηθεί στο διαδίκτυο, μέσω κάποιου 

συνεργαζόμενου δικτύου της COSMOTE, ανακατευθύνεται αυτόματα στην 

ιστοσελίδα της Υπηρεσίας και ενημερώνεται ότι θα πρέπει να επιλέξει μια από τις 

διαθέσιμες επιλογές που εμφανίζονται στη σελίδα της Υπηρεσίας.  

Για τους συνδρομητές Οικιακών/Εταιρικών προγραμμάτων Συμβολαίου & Mobile Internet 

όταν βρίσκονται εκτός Ελλάδος αλλά εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η σύνδεση τους 

βρίσκεται σε Μόνιμη Περιαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση το τελευταίο τετράμηνο , ισχύουν 

τα ακόλουθα: 

 Μετά την ενεργοποίηση της Υπηρεσίας, διακόπτεται αυτόματα η πρόσβαση της 

σύνδεσης στο διαδίκτυο, και εφόσον ο συνδρομητής προσπαθήσει να πλοηγηθεί 

στο διαδίκτυο, μέσω κάποιου συνεργαζόμενου δικτύου της COSMOTE 

ανακατευθύνεται αυτόματα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας και, για να συνεχίσει 

την πλοήγηση στο διαδίκτυο, μπορεί να επιλέξει μόνο «κατανάλωση των 

διαθέσιμων ΜΒ με επιπλέον χρέωση».  



Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι λοιποί όροι της Υπηρεσίας 

( ).   https://www.cosmote.gr/pdf/TermsConditions/my-internet-oroi-cosmote.pdf

Αναλυτικές πληροφορίες για την υπηρεσία COSMOTE My Internet παρέχονται μέσω της 

ιστοσελίδας www.cosmote.gr, του δικτύου πωλήσεων και την Εξυπηρέτηση Πελατών της 

COSMOTE (Κλήση στο 13838 αν είσαι κάτοχος Συμβολαίου, με χρέωση 0,19€/κλήση και στο 

13839 για επαγγελματίες με δωρεάν κλήση από το εταιρικό κινητό COSMOTE). Για κλήση 

στο 13838 και 13839 από κινητά τηλέφωνα άλλου δικτύου, καθώς και από σταθερά 

τηλέφωνα, η χρέωση ορίζεται από τον πάροχο του δικτύου από τον οποίο 

πραγματοποιείται η κλήση. 
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