ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ MOBILE BACKUP ΑΠΟ ΤΗΝ COSMOTE
1. To πρόγραμμα COSMOTE Mobile Backup («Πρόγραμμα») παρέχει σύνδεση του
συνδρομητή με το διαδίκτυο, μέσω του δικτύου της COSMOTE, σε περιπτώσεις
διακοπής παροχής της πρόσβασης στο διαδίκτυο από το δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας.
2. Η σύνδεση µε το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE και η πρόσβαση στo
διαδίκτυο πραγµατοποιείται µόνο µέσω της κάρτας SIM, στην οποία έχει
απενεργοποιηθεί η ασφάλεια PIN, και με χρήση κατάλληλου 3G/4G USB Stick το οποίο
συνδέεται/τοποθετείται στον τερματικό εξοπλισμό («router») του Συνδροµητή. Το
Πρόγραμμα είναι συμβατό με συγκεκριμένο τερματικό εξοπλισμό («router»).
Κατάλογος με τον συμβατό τερματικό εξοπλισμό («router») παρέχεται από την
ιστοσελίδα www.cosmote.gr και τα σημεία πώλησης COSMOTE.
3. Το Πρόγραμμα ενεργοποιείται αυτόματα από τον Συνδρομητή.
4. Διεύθυνση ζώνης είναι η διεύθυνση που δήλωσε ο Συνδροµητής στην Αίτηση
Ενεργοποίησης του Προγράμματος. Η χρήση δεδομένων μέσω του Προγράμματος
παρέχεται στην Διεύθυνση Ζώνης, που οριοθετείται γεωγραφικά γύρω από την
διεύθυνση που δήλωσε ο Συνδρομητής, υπό την προϋπόθεση ότι είναι τεχνικά εφικτή η
παροχή της, σύμφωνα με τον χάρτη κάλυψης δικτύου COSMOTE (www.cosmote.gr). Η
γεωγραφική οριοθέτηση της ζώνης λειτουργίας του Προγράμματος εξαρτάται από τους
σταθμούς κινητής τηλεφωνίας που καλύπτουν την περιοχή της Διεύθυνσης Ζώνης. Δεν
είναι δυνατή η χρήση δεδομένων πέρα από την Διεύθυνση Ζώνης ή σε συνδυασμό με
υπηρεσία περιαγωγής.
5. Η πρόσβαση στο διαδίκτυο κατά τον τιμολογιακό μήνα δεν είναι εφικτή μετά την
κατανάλωση της ενσωματωμένης χρήσης του Προγράμματος.
6. Ο Συνδρομητής υποχρεούται να συμπληρώσει στην παρούσα Αίτηση κινητό τηλέφωνο,
το οποίο χρησιμοποιείται για την αποστολή ειδοποιήσεων με SMS για τη χρήση του
Προγράμματος. Ο Συνδρομητής υποχρεούται να ενημερώσει την COSMOTE σε
περίπτωση αλλαγής του δηλωθέντος κινητού τηλεφώνου ή της Διεύθυνσης Ζώνης.
7. Τυχόν ειδικές τιμές/προσφορές που παρέχονται στο πλαίσιο προσφορών της COSMOTE
ισχύουν για όσο χρονικό διάστημα πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις,
σύμφωνα με την εκάστοτε εμπορική πολιτική της COSMOTE.
Πληροφορίες στο www.cosmote.gr, στα καταστήματα του δικτύου πωλήσεων της
COSMOTE και στο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης Εταιρικών Πελατών Σταθερής και
Κινητής Ομίλου ΟΤΕ, 13818.

