
Όροι και Προϋποθέσεις πακέτων GIGA MONTH, GIGA WEEK, GIGA ΣΚ, GIGA DAY και GIGA 

DAY ΜΑΧ 

  Tα 2GB του GIGA MONTH έχουν ισχύ για 30 ημέρες από την ενεργοποίησή του. 

  Τα 3GB του GIGA WEEK έχουν ισχύ για 7 ημέρες από την ενεργοποίησή του. 

  Τα 3GB του GIG ΣΚ έχουν ισχύ από την Παρασκευή στις 18:00:00 έως και την Κυριακή στις 

23:59:00 και μπορεί να ενεργοποιηθεί από την Δευτέρα στις 00:00:00 έως και το Σάββατο 

στις 23:59:59.  

 Το 1GB του GIGA DAY & τα 3GB του GIGA DAY MAX ισχύουν για 24 ώρες από την 

ενεργοποίησή τους.  

 Η ενεργοποίηση δεύτερου ίδιου πακέτου μπορεί να γίνει μόνο εάν έχει καταναλωθεί το 

πρώτο. 

  Είναι δυνατή η ταυτόχρονη ενεργοποίηση περισσότερων από ένα πακέτα GIGA MONTH  

 Για τους συνδρομητές που έχουν ενεργοποιημένη την υπηρεσία COSMOTE My Internet, 

σε περίπτωση που ο όγκος δεδομένων (MB) καταναλωθεί νωρίτερα από την λήξη του ή 

παρέλθει η διάρκειά του και δεν υπάρχουν διαθέσιμα MB από άλλο πακέτο δεδομένων, η 

πρόσβαση στο Internet διακόπτεται.  

 Για τους συνδρομητές που δεν έχουν ενεργοποιημένη την υπηρεσία COSMOTE My 

Internet, σε περίπτωση που ο όγκος δεδομένων (MB) καταναλωθεί νωρίτερα από την λήξη 

του ή παρέλθει η διάρκειά του και δεν υπάρχουν διαθέσιμα MB από άλλο ενεργό πακέτο 

δεδομένων, η χρέωση για την χρήση δεδομένων ανέρχεται σε 0,2€/MB, με μέγιστη 

ημερήσια χρέωση τα 2€. Εφόσον οι συνδρομητές φτάσουν την μέγιστη επιτρεπτή ημερήσια 

χρήση των 2€, η COSMOTE με σκοπό την απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών της, 

ενδέχεται να εφαρμόσει πολιτική ορθής χρήσης στο 1,5Mbps, μέχρι τη συμπλήρωση 24 

ωρών από την πρώτη χρήση δεδομένων.  

 Τα ενσωματωμένα ΜΒ του πακέτου GIGA MONTH είναι διαθέσιμα και στην περιαγωγή 

εντός ΕΕ/ΕΟΧ.  

 Στο πακέτο GIGA WEEK εφαρμόζεται 2200MB όριο στη χρήση δεδομένων εντός ΕΕ/ΕΟΧ, 

στο πακέτο GIGA ΣΚ 1100MB όριο, στο πακέτο GIGA DAY 550MB όριο και στο πακέτο GIGA 

DAY MAX 850MB. Πέραν του ορίου αυτού και μέχρι την κατανάλωση των διαθέσιμων ΜΒ, 

θα εφαρμόζεται επιπλέον χρέωση περιαγωγής 0,00372€/ΜΒ για την οποία ο συνδρομητής 

θα ενημερώνεται και με γραπτό μήνυμα.  

 Τα πακέτα GIGA DAY & GIGA DAY MAX, ενεργοποιούνται ακόμη κι αν δεν υπάρχει 

επαρκές υπόλοιπο, με χρέωση στην επομένη ανανέωση, με την προϋπόθεση ότι πρέπει να 

έχει προηγηθεί ανανέωση υπολοίπου τους τελευταίους 2 μήνες. Η υπηρεσία είναι 

διαθέσιμη για μία μόνο φορά πριν από κάθε ανανέωση υπολοίπου.  

 Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24% 


