
ΠΑΚΕΤΑ GIGA ΝΟW 

Πολλά GIGA τη στιγμή που τα θες! 
  

Πώς μπορείς να αποκτήσεις τα πακέτα GIGA NOW 

για συνδρομητές COSMOTE Business Mobile:  

 Με ενεργή την υπηρεσία COSMOTE My Internet στη σελίδα https://myinternet.cosmote.gr  

 στέλνοντας SMS στο 1256 με τη λέξη:  

 “24” για το πακέτο GIGA NOW Day 

 “ΣΚ” ή “SK” για το πακέτο GIGA NOW Weekend 

 “WEEK” για το πακέτο GIGA NOW Week 

 “SUMMER” για το πακέτο GIGA NOW Summer 

 

για συνδρομητές COSMOTE Business Mobile Cost Control :  

 Από το My Internet στη σελίδα myinternet.cosmote.gr  

  στέλνοντας SMS στο 1330 με τη λέξη: 

 “24” για το πακέτο GIGA NOW Day  με χρέωση στο υπόλοιπο ή “24X” με χρέωση στο λογαριασμό 

 “ΣΚ4GB” για το πακέτο GIGA NOW Weekend με χρέωση στο υπόλοιπο  

 “WEEK” για το πακέτο GIGA NOW Week με χρέωση στο υπόλοιπο  

 “SUMMER” για το πακέτο GIGA NOW Summer με χρέωση στο υπόλοιπο  

Τι πρέπει να ξέρεις για τα πακέτα GIGA NOW 

• Η προσφορά ισχύει έως 31/8 

• Τα πακέτα προσφοράς ισχύουν μόνο για χρήση εντός Ελλάδος 

Για συνδρομητές COSMOTE Business Mobile  

• Τα GB του πακέτου προσφοράς “GIGA NOW Summer” μοιράζονται  και σε επιπλέον συσκευές (sharing) για τους 

συνδρομητές συμβολαίου 

• Τα GB των πακέτων προσφοράς “GIGA NOW Day”, “GIGA NOW Weekend”, “GIGA NOW Week” δεν μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε επιπλέον συσκευές (sharing) 

• H σειρά κατανάλωσης των ΜΒ ανάμεσα στα πακέτα GIGA NOW είναι: DayWeekendWeekSummer 

• Τα ενσωματωμένα ΜΒ των πακέτων COSMOTE GIGA NOW καταναλώνονται πρώτα και στη συνέχεια 

καταναλώνεται τυχόν πρόσθετα πακέτα και  η δωρεάν ενσωματωμένη χρήση των προγραμμάτων 

• Η αγορά δεύτερου πακέτου GIGA NOW μπορεί να γίνει μόνο εάν έχει καταναλωθεί το πρώτο και επίσης είναι 

δυνατή η ταυτόχρονη αγορά όλων των πακέτων GIGA NOW 

• Τα υφιστάμενα μηνιαία πακέτα συμβολαίου Extra 300MB & 1GB δεν θα εμφανίζονται  στo COSMOTE  My 

Internet. Όλα τα παραπάνω υφιστάμενα πακέτα εξακολουθούν να διατίθενται από τα υπόλοιπα κανάλια, 

όπως γινόταν μέχρι σήμερα 

Για συνδρομητές COSMOTE Business Mobile Cost Control 

• Το πακέτο GIGA NOW Summer είναι προσφορά του υφιστάμενου πακέτου Extra 500MB+SMS, όπου αντί για 

500ΜΒ θα δίνει 7GB μέχρι τις 31/8 

• Η σειρά κατανάλωσης θα γίνεται βάσει της ημερομηνίας λήξης των πακέτων, δηλαδή έχει προτεραιότητα αυτό 

που λήγει πρώτα 



• Η αγορά δεύτερου πακέτου μπορεί να γίνει μόνο εάν έχει καταναλωθεί το πρώτο, εκτός από το GIGA NOW 

Summer για τα  COSMOTE Business Mobile Cost Control που μπορεί να αγοράσει ακόμα και αν δεν έχει 

καταναλώσει το πρώτο 

• Την Κυριακή αν είναι ενεργό το GIGA NOW Weekend, δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί το GIGA NOW Day και το 

αντίστροφο 

• Οι υφιστάμενοι συνδρομητές Business Mobile Cost Control που έχουν ενεργοποιήσει την αυτόματη ανανέωση 

του πακέτου Extra 600MB+SMS με μηνιαία αυτοματη ενεργοποίηση , θα λαμβάνουν κάθε μήνα (στην επέτειο 

ενεργοποίησης του πακέτου) 7GB, για όλη τη διάρκεια της προσφοράς 

• Τα υφιστάμενα μηνιαία πακέταBusiness Mobile Cost Control “Extra 150MB” & “Extra 200MB+SMS” δεν θα 

εμφανίζονται στo  COSMOTE My Internet, αλλά θα εξακολουθούν να διατίθενται από τα υπόλοιπα κανάλια, 

όπως γινόταν μέχρι σήμερα. 

 


