
ΔΙΠΛΑΣΙΑ ΛΕΠΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΑ ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΗΣ WHAT’S UP DIY ΚΑΙ 

NEA ΠΑΚΕΤΑ WHAT’S UP STUDENT DIY ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

Ανακοινώνεται η από 24/06/2021 εμπορική διάθεση των ΝΕΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ WHAT’S UP DIY, αποκλειστικά  μέσα 

από την εφαρμογή  WHAT’S UP, για νέους και υφιστάμενους συνδρομητές καρτοκινητής WHAT’S UP.  

Με τα νέα πακέτα οι συνδρομητές δύνανται να συνδυάσουν τα λεπτά ομιλίας και τα δεδομένα (GB) που 

επιθυμούν μέσα από τις διαθέσιμες επιλογές του WHAT’S UP. Τα νέα πακέτα WHAT’S UP DIY προσφέρουν στις 

ίδιες ακριβώς τιμές διπλάσια λεπτά ομιλίας προς όλα τα δίκτυα σε σχέση με τα προηγούμενα πακέτα WHAT’S 

UP DIY, των οποίων παύει η εμπορική διάθεση.   

Το κόστος ενεργοποίησης των νέων πακέτων WHAT’S UP DIY εξαρτάται από τις βασικές επιλογές των χρηστών 

σε λεπτά ομιλίας προς όλα τα δίκτυα και GB, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

ΝΕΑ ΠΑΚΕΤΑ 
WHAT’S UP DIY 

Λεπτά 
πριν την 
24/06/21  

Λεπτά 
μετά την 
24/06/21 

Επιλογές Internet 

1GB 1,5GB 2GB 

Επιλογές λεπτών 
ομιλίας προς όλα 
τα εθνικά δίκτυα 

100’ 200' 10 € 11,50 € 12,50 € 

150’ 300' 11,50 € 13 € 14 € 

200’ 400' 12,50 € 14 € 15 € 
 

    

Μαζί με κάθε πακέτο WHAT’S UP DIY ο συνδρομητής μπορεί να επιλέξει, χωρίς επιπλέον χρέωση, και δύο από 

τις παρακάτω σούπερ επιλογές 

5GB 

για χρήση σε 

δημοφιλείς 

εφαρμογές social 

& chat 

5GB  

για χρήση σε 

δημοφιλείς 

εφαρμογές video  

& music streaming 

5GB 

 για χρήση από τις 

22:00 έως τις 08:00 

 

 

300’ λεπτά 

ομιλίας προς 

What΄s Up 

προορισμούς 

 

600 SMS  

προς όλα τα δίκτυα 

 

 

 

 

Επίσης από την 24/6/2021 διατίθενται εμπορικά και τα φοιτητικά πακέτα WHAT’S UP STUDENT DIY με τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

 
WHAT’S UP STUDENT DIY  

Επιλογές Internet 

1GB 1,5GB 2GB 

Επιλογές λεπτών 
ομιλίας προς όλα 
τα εθνικά δίκτυα 

600' 10 € 11,50 € 12,50 € 

800' 11,50 € 13 € 14 € 

1200' 12,50 € 14 € 15 € 
 

    

Μαζί με κάθε πακέτο WHAT’S UP STUDENT DIY ο συνδρομητής μπορεί να επιλέξει, χωρίς επιπλέον χρέωση, 

και δύο από τις παρακάτω σούπερ επιλογές 

5GB 

για χρήση σε 

δημοφιλείς 

εφαρμογές social 

& chat 

5GB  

για χρήση σε 

δημοφιλείς 

εφαρμογές video  

& music streaming 

5GB 

 για χρήση από τις 

22:00 έως τις 08:00 

 

 

300’ λεπτά 

ομιλίας προς 

What΄s Up 

προορισμούς 

 

600 SMS  

προς όλα τα δίκτυα 

 

 

 

 

Από την ίδια ανωτέρω ημερομηνία, παύει η εμπορική διάθεση των υφιστάμενων πακέτων WHAT’S UP DIY. Οι 

συνδρομητές που έχουν ενεργοποιήσει πακέτο WHAT’S UP DIY έως και την 24/06/2021, θα μπορούν να κάνουν 

χρήση των διαθέσιμων λεπτών ομιλίας, SMS και δεδομένων του πακέτου μέχρι την κατανάλωση ή τη λήξη τους, 

όποιο εκ των δύο συμβεί πρώτο. 



 

Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά των νέων πακέτων WHAT’S UP DIY και WHAT’S UP STUDENT DIY είναι τα εξής:  

- Η διάρκεια ισχύος του κάθε πακέτου είναι 30 ημέρες. 

 - Ο ελάχιστος χρόνος χρέωσης είναι 3 λεπτά για κλήσεις ομιλίας και video κλήσεις ενώ  στη συνέχεια η χρέωση 

γίνεται ανά δευτερόλεπτο. 

 - Τα ΜΒ και λεπτά ομιλίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα, που δεν καταναλώνονται εντός της διάρκειας ισχύος 

του πακέτου, μεταφέρονται εάν ενεργοποιηθεί εκ νέου πακέτο WHAT’S UP DIY ή COMBO ή COMBO MAX ή 

Φοιτητικό πακέτο προσφοράς, πριν την ημερομηνία λήξης του, οπότε τα συνολικά λεπτά ομιλίας προς όλους 

και ΜΒ μπορούν να καταναλωθούν μέχρι τη λήξη του πακέτου με τη μεταγενέστερη ημερομηνία λήξης. Το ίδιο 

ισχύει και για τυχόν υπολειπόμενη χρήση από τα επιπλέον δύο πακέτα που επιλέχθηκαν κατά τη δημιουργία 

του WHAT’S UP DIY, τα οποία μπορούν να μεταφερθούν μόνο αν κατά τη δημιουργία νέου πακέτου WHAT’S 

UP DIY επιλεχθούν και πάλι τα ίδια επιπλέον πακέτα χρήσης ή αν ενεργοποιηθεί εκ νέου πακέτο COMBO ή 

COMBO MAX ή φοιτητικό πακέτο προσφοράς με αντίστοιχα πακέτα χρήσης. 

 - Τα λεπτά ομιλίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα αφορούν χρήση προς όλα τα εθνικά δίκτυα σταθερής και κινητής 

τηλεφωνίας (γεωγραφικούς αριθμούς και αριθμούς κινητής τηλεφωνίας), εξαιρουμένων των κλήσεων προς μη 

γεωγραφικούς αριθμούς (εκτός των αριθμών κινητής τηλεφωνίας). 

 - Τα ΜΒ, SMS & λεπτά ομιλίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα του πακέτου είναι διαθέσιμα για χρήση και σε 

περιαγωγή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ τα λεπτά ομιλίας προς WHAT’S UP προορισμούς του πακέτου δεν 

είναι διαθέσιμα για χρήση σε περιαγωγή. 

 - H επιλογή 5GB Video Streaming αφορά στις εφαρμογές: YouTube, Netflix, COSMOTE TV over the top, Amazon 

Prime Video, Mubi, Apple Music, Ert.gr, Spotify, Tidal, Deezer, Audiomack & music streaming των ραδιοφωνικών 

σταθμών Pepper, Join radio, Offradio, Fly 104, Mad radio, Imagine, Athens Voice radio, En lefko, HIT 88.9, 

Μελωδία, RED, Ρυθμός 94.9, NG RADIO, Θέμα 104.6, Easy 97.2. 

 - H επιλογή 5GB Social & Chat αφορά στις εφαρμογές: Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, LinkedIn, 

Pinterest, Tumblr,Tinder, Tik Tok, WhatsApp, Viber, FB Messenger, COSMOTE Message+. 

 - Για να γίνει χρήση των ΜΒ των επιλογών video/music streaming και social/chat, θα πρέπει να υπάρχουν 

διαθέσιμα δεδομένα από άλλο πακέτο internet γενικής χρήσης. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες ενημερωθείτε από το www.cosmote.gr και από την Εξυπηρέτηση Πελατών της 

COSMOTE στο 13888 (χρέωση 0,19€/κλήση από κινητό COSMOTE). Η χρέωση για κλήσεις προς το 13888 από 

άλλα δίκτυα είναι σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του παρόχου του καλούντος. 

Σε όλα τα ανωτέρω ποσά συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%.  

http://www.cosmote.gr/

