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ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ COSMOTE Internet Backup: 

Οι παρόντες Ειδικοί Όροι του προγράµµατος COSMOTE Internet Backup (εφεξής «Πρόγραµµα»), σε συνδυασµό µε την Αίτηση Σύµβασης Σύνδεσης στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE και τους Γενικούς Όρους Παροχής Υπηρεσιών COSMOTE (Κύρια Σύµβαση) του 
Συνδροµητή, καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων παρέχεται από την COSMOTE - ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (εφεξής «COSMOTE») το Πρόγραµµα. 

1. Οι προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση του Προγράµµατος είναι: α) ενεργή σύνδεση του Συνδροµητή σε πρόγραµµα σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης µε τερµατικό εξοπλισµό (router) (εφεξής «Πρόγραµµα Σταθερής»), ο οποίος (εξοπλισµός) να διαθέτει υποδοχή για την 
τοποθέτηση USB Stick, β) χρήση 4G USB Stick, στο οποίο τοποθετείται η κάρτα SIM, η οποία δεν απαιτεί κωδικό PIN, και το οποίο συνδέεται στον router του Συνδροµητή και γ) η σύνδεση του Προγράµµατος και η σύνδεση που είναι ενταγµένη σε πρόγραµµα Σταθερής να είναι 

στα στοιχεία του Συνδροµητή. Η COSMOTE εγγυάται την ορθή λειτουργία της υπηρεσίας µε τον εξοπλισµό (4G USB Stick) που παρέχει η ίδια. Σε περίπτωση χρήσης διαφορετικού εξοπλισµού από τον Συνδροµητή, είναι ευθύνη του Συνδροµητή να προβεί στην κατάλληλη 
παραµετροποίηση αυτού ώστε να λειτουργήσει η υπηρεσία. 

2. Το Πρόγραµµα παρέχει στον Συνδροµητή σύνδεση µε το διαδίκτυο, µέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE, σε περίπτωση δ ιακοπής παροχής της πρόσβασης στο διαδίκτυο λόγω βλάβης από το δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας. Η COSMOTE διατηρεί το δικαίωµα 
καταγγελίας της σύµβασης του Προγράµµατος εφόσον παρατηρηθεί χρήση εκτός της προαναφερόµενης, όπως χρήση των δεδοµένων του Προγράµµατος χωρίς να υπάρχει διαπιστωµένη βλάβη στο δίκτυο Σταθερής, παράλληλη πρόσβαση στο διαδίκτυο µέσω του Προγράµµατος 

Σταθερής και του Προγράµµατος Κινητής κ.ά.. 
3. Η χρήση των δεδοµένων µέσω του Προγράµµατος είναι εφικτή µόνο εντός της προσδιορισµένης Γεωγραφικής Ζώνης Κάλυψης (εφεξής «Ζώνη Κάλυψης») σύµφωνα µε τη διεύθυνση που δήλωσε ο Συνδροµητής στην Αίτηση Σύµβασης Σύνδεσης στο δίκτυο της COSMOTE. Η 

Ζώνη Κάλυψης καθορίζει τη γεωγραφική περιοχή εντός της οποίας είναι δυνατή η χρήση δεδοµένων µέσω του Προγράµµατος. 
4. Η γεωγραφική οριοθέτηση της Ζώνης Κάλυψης εξαρτάται από τους σταθµούς του δικτύου κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE που καλύπτουν την περιοχή της διεύθυνσης της σύνδεσης του Προγράµµατος Σταθερής που έχει δηλώσει ο Συνδροµητής. Η χρήση του 

Προγράµµατος δεν είναι δυνατή εκτός των ορίων της Ζώνης Κάλυψης. Ο Συνδροµητής υποχρεούται να ενηµερώσει την COSMOTE για οποιαδήποτε αλλαγή διεύθυνσης της σύνδεσης του Προγράµµατος Σταθερής. ∆εν είναι δυνατή η χρήση δεδοµένων πέρα από την Ζώνη 
Κάλυψης ή σε συνδυασµό µε υπηρεσία περιαγωγής. Το Πρόγραµµα παρέχεται µέσω του δικτύου Κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE, υπό την προϋπόθεση ότι είναι τεχνικά εφικτή η παροχή της στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο Συνδροµητής. Η κάλυψη του δικτύου παρέχεται 

µέσω της ιστοσελίδας https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/kalipsi_diktiou.html. 
5. Μετά την κατανάλωση της ενσωµατωµένης χρήσης του Προγράµµατος διακόπτεται η πλοήγηση έως τον επόµενο τιµολογιακό µήνα, εκτός εάν ο Συνδροµητής ενεργοποιήσει πρόσθετο πακέτο δεδοµένων. Σε περίπτωση που η ενσωµατωµένη χρήση του Προγράµµατος δεν 

καταναλωθεί εντός του τιµολογιακού µήνα, δεν µεταφέρεται στον επόµενο τιµολογιακό µήνα. Σε περίπτωση προσφοράς ή αγοράς πρόσθετων πακέτων δεδοµένων, καταναλώνονται πρώτα τα δεδοµένα της προσφοράς ή του πρόσθετου πακέτου και στη συνέχεια τα 
ενσωµατωµένα δεδοµένα του Προγράµµατος. 

6. Κάθε σύνδεση ενταγµένη στο Πρόγραµµα µπορεί να συνδεθεί µόνο µε µία σύνδεση ενταγµένη σε Πρόγραµµα Σταθερής. ∆εν υπάρχει όριο στις συνδέσεις που µπορούν να ενεργοποιηθούν στο Πρόγραµµα. 
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7. Σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης της σύνδεσης του Προγράµµατος Σταθερής, ο Συνδροµητής υποχρεούται να ενηµερώσει την COSMOTE ώστε να προβεί στην αντίστοιχη αλλαγή Ζώνης Κάλυψης. Η COSMOTE διατηρεί το δικαίωµα αλλαγής της Ζώνης Κάλυψης, βάσει της 

διεύθυνσης λειτουργίας της σύνδεσης του Προγράµµατος Σταθερής, προκειµένου να διασφαλίσει την ορθή λειτουργία της Υπηρεσίας. 
8. Στην περίπτωση αλλαγής της σύνδεσης του Προγράµµατος σε διαφορετική σύνδεση ενταγµένη σε Πρόγραµµα Σταθερής, η COSMOTE διατηρεί το δικαίωµα να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειµένου να διασφαλίσει την ορθή λειτουργία του Προγράµµατος. 

9. Ο Συνδροµητής θα λαµβάνει δωρεάν ενηµερωτικά γραπτά µηνύµατα (SMS) όταν καταναλώσει το 80% και το 100% της ενσωµατωµένης χρήσης  δεδοµένων του Προγράµµατος ή τυχόν πρόσθετων πακέτων δεδοµένων που έχει ενεργοποιήσει. Η ενηµέρωση ενδέχεται να 
παρέχεται µε µικρή καθυστέρηση ανάλογα µε την ενηµέρωση των συστηµάτων της COSMOTE για την κατανάλωση του ορίου του 80% και του 100% της ενσωµατωµένης χρήσης. Τα ενηµερωτικά µηνύµατα της υπηρεσίας θα αποστέλλονται όλο το 24ωρο. 

10. Τα γραπτά ενηµερωτικά µηνύµατα, θα αποστέλλονται στον αριθµό κινητής τηλεφωνίας (MSISDN), που δηλώνει ο συνδροµητής στην Αίτηση Σύβασης Σύνδεσης στο δίκτυο της COSMOTE για την ενεργοποίησης του Προγράµµατος. Ο Συνδροµητής υποχρεούται να 
ενηµερώσει την COSMOTE για οποιαδήποτε αλλαγή στο τηλέφωνο επικοινωνίας. 

11. Σε περίπτωση κατάργησης του Προγράµµατος Σταθερής το Πρόγραµµα δεν καταργείται αυτόµατα. Ο Συνδροµητής υποχρεούται να ενηµερώσει την COSMOTE αν επιθυµεί την αλλαγή του Προγράµµατος σε διαφορετική σύνδεση σε Πρόγραµµα Σταθερής (εφόσον 
πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις) ή την οριστική κατάργηση του Προγράµµατος. Εάν η σύνδεση του Προγράµµατος είναι ορισµένου χρόνου µε την κατάργηση του Προγράµµατος εξακολουθούν να ισχύουν οι υποχρεώσεις του Συνδροµητή για την καταβολή τυχόν 

υπολοίπων επιδότησης συσκευών ή τερµατικού εξοπλισµού ή οποιασδήποτε άλλης επιδότησης / έκπτωσης / προσφοράς, σύµφωνα µε τους σχετικούς όρους της σύµβασης του Συνδροµητή µε την COSMOTE. 
12. Σε περίπτωση κατάργησης ή προσωρινής φραγής της σύνδεσης του Προγράµµατος, η σύνδεση του Προγράµµατος Σταθερής εξακολουθεί να ισχύει. 

13. Μετά την κατανάλωση της ενσωµατωµένης χρήσης ισχύουν οι χρεώσεις του τιµοκαταλόγου της COSMOTE που αναφέρονται στην ιστοσελίδα www.cosmote.gr/mobile. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσιών COSMOTE. 
14. Πληροφορίες για το Πρόγραµµα παρέχονται από το δίκτυο πωλήσεων και την Εξυπηρέτηση Πελατών της COSMOTE (Κλήση στο 13888 για συνδροµητές Συµβολαίου, ΚαρτοΣυµβολαίου ή Καρτοκινητού COSMOTE, µε χρέωση 0,19?/κλήση και στο 13818 για επαγγελµατίες 

µε δωρεάν κλήση από το εταιρικό κινητό COSMOTE). Για κλήση στο 13888 και 13818 από κινητά τηλέφωνα άλλου δικτύου, καθώς και από σταθερά τηλέφωνα, η χρέωση ορίζεται από τον πάροχο του δικτύου από το οποίο πραγµατοποιείται η κλήση. 

 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ COSMOTE Business ONE: 
Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις σε συνδυασµό µε την παρούσα Αίτηση του υπογράφοντος (εφεξής ο «Πελάτης»), καθορίζουν τους όρους παροχής του COSMOTE Business One στα Επαγγελµατικά Προγράµµατα COSMOTE Business Mobile του Πελάτη. Το COSMOTE 

Business One (εφεξής «Προνόµιο») παρέχεται σε Πελάτη COSMOTE Business Mobile, ο οποίος διαθέτει στο ΑΦΜ του: α) ενεργή σύνδεση κινητής τηλεφωνίας σε συγκεκριµένα Επαγγελµατικά Προγράµατα COSMOTE Business Mobile, µε ονοµαστικό µηνιαίο πάγιο 25? και άνω 
(εφεξής 

«Πρόγραµµα/τα Κινητής») και β) ενεργή σύνδεση σταθερής τηλεφωνίας σε συγκεκριµένα προγράµµατα COSMΟΤΕ Double Play, COSMΟΤΕ Business Double Play ή/και COSMOTE Digital Office,(εφεξής «Πρόγραµµα/τα Σταθερής»). 
1. Το συνολικό ποσό της έκπτωσης, στον µηνιαίο λογαριασµό COSMOTE Business Mobile δεν δύναται να υπερβαίνει τα 30? (συµπ. ΦΠΑ), όταν ο Πελάτης έχει ενεργή σύνδεση COSMOTE Business Double Play, και τα 50 ? (συµπ. ΦΠΑ), όταν ο Πελάτης έχει ενεργή σύνδεση 

σε προγράµµατα COSMOTE Digital Office. 
2. Ο Πελάτης δικαιούται µόνο µία φορά την ένταξή του στο COSMOTE Business One. 

3. Ο Πελάτης, ανάλογα µε τα Προγράµµατα Κινητής και Σταθερής που διαθέτει, δικαιούται µία από τις παρακάτω παροχές σε µηνιαία βάση: 
3.1 Έκπτωση 10% στο σύνολο των παγίων των επαγγελµατικών προγραµµάτων COSMOTE Business Mobile, δωρεάν MB σε 10 συνδέσεις κατ' ανώτατο όριο και δωρεάν την υπηρεσία COSMOTE File Backup. 

3.2 Έκπτωση 10% στο σύνολο των παγίων των επαγγελµατικών προγραµµάτων COSMOTE Business Mobile και δωρεάν την υπηρεσία COSMOTE File Backup. 
3.3 ∆ωρεάν ΜΒ σε 10 συνδέσεις κατ ανώτατο όριο και δωρεάν την υπηρεσία COSMOTE File Backup. 

3.4 Την υπηρεσία COSMOTE File Backup 
3.5 Εάν ο Πελάτης, µε βάση τα Προγράµµατα Κινητής και Σταθερής που διατηρεί δικαιούται να λάβει είτε την µε αριθµό 3.2 είτε την µε αριθµό 3.3 παροχή, όπως παραπάνω αναφέρονται, τότε µπορεί να επιλέξει ποια από τις δύο επιθυµεί. Αν επιλέξει αρχικά την παροχή 3.2, 

έχει εν συνεχεία το δικαίωµα αλλαγής , ώστε να λάβει την παροχή 3.3. Εάν επιλέξει αρχικά την παροχή 3.3, δεν δικαιούται αλλαγής στην παροχή 3.2. Ο Πελάτης δικαιούται να αλλάζει µία φορά ανά τιµολογιακό µήνα τις συνδέσεις κινητής που λαµβάνουν τα δωρεάν ΜΒ. Η 
αλλαγή 

µπορεί να γίνει είτε µέσω του 13818, του δικτύου καταστηµάτωνκαι της ιστοσελίδας www.cosmote.gr. 
4. Η υπογραφή νεότερης Αίτησης Ενεργοποίησης COSMOTE Business One για Επαγγελµατικά Προγράµµατα COSMOTE Business Mobile υπερισχύει τυχόν παλαιότερων αντίστοιχων αιτήσεων του Πελάτη. 

5. H COSMOTE δύναται να παρέχει στον Πελάτη επιπλέον εκπτώσεις/προσφορές για υπηρεσίες ή/και προγράµµατα της COSMOTE, σύµφωνα µε την εκάστοτε εµπορική πολιτική της. 
6. Τα Προγράµµατα Κινητής και Σταθερής που συµµετέχουν στο COSMOTE Business One και τα Προνόµια ή/και τις προσφορές που παρέχονται αναφέρονται στην ιστοσελίδα www.cosmote.gr - Ενότητα «COSMOTE Business One» και δύνανται να τροποποιούνται σύµφωνα 

µε την εκάστοτε εµπορική πολιτική της COSMOTΕ. Οι ανωτέρω τροποποιήσεις από την COSMOTE αφορούν µόνο τους Πελάτες µε Προγράµµατα Κινητής που θα αιτηθούν το Προνόµιο µετά την ηµεροµηνία ισχύος των τροποποιήσεων. Σε περίπτωση που ο Πελάτης αιτηθεί 
αλλαγή Προγράµµατος Σταθερής ή τυχόν άλλων υπηρεσιών που συµµετέχουν στο COSMOTE Business One, ενδέχεται να τροποποιηθεί ή/και να καταργηθεί το Προνόµιο, σύµφωνα µε την εκάστοτε εµπορική πολιτική της COSMOTE κατά την ηµεροµηνία αλλαγής του 

Προγράµµατος Σταθερής. Για τον λόγο αυτό, ο Πελάτης πριν οποιαδήποτε αλλαγή αναφορικά µε τα Προγράµµατα Σταθερής θα πρέπει να ενηµερώνεται από την ∆/νση Εξυπηρέτησης Πελατών της COSMOTE, τα Σηµεία Πώλησης δικτύου COSMOTE ή από την ανωτέρω 
ιστοσελίδα για την ισχύουσα εµπορική πολιτική της COSMOTE αναφορικά µε το Προνόµιο. 

7. Το Προνόµιο αποδίδεται εάν, κατά την ηµεροµηνία έκδοσης του λογαριασµού του Προγράµµατος Κινητής, πληρούνται οι προϋποθέσεις για  την παροχή του. 
8. Το είδος του Προνοµίου υπολογίζεται ανάλογα µε τα Προγράµµατα Σταθερής που έχει ο Πελάτης κατά την ηµέρα τιµολόγησής τους από την COSMOTE 

9. Στην περίπτωση κατά την οποία στα Προγράµµατα Κινητής παρέχονται και άλλες εκπτώσεις από την COSMOTE, τότε το Προνόµιο (εφόσον αυτό είναι έκπτωση επί του παγίου) θα αποδίδεται στο µηνιαίο πάγιο που προκύπτει µετά την αφαίρεση των ανωτέρω εκπτώσεων. 
10. Το Προνόµιο παρέχεται µόνο στον λογαριασµό του Προγράµµατος Κινητής που εκδίδεται για την παραπάνω σύνδεση. Ο Πελάτης έχει δικαίωµα να ζητήσει αλλαγή του αριθµού σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας COSMOTE που εντάσσεται στο COSMOTE Business One. Στην 

περίπτωση αυτή ενδέχεται το Προνόµιο να τροποποιηθεί ή/και να καταργηθεί , ανάλογα µε τα Προγράµµατα Κινητής που είναι ενταγµένη η δηλωθείσα σύνδεση κινητής τηλεφωνίας. 
11. Η χρέωση για τα Προγράµµατα Κινητής και Σταθερής γίνεται σύµφωνα µε τον εκάστοτε ισχύοντα τιµοκατάλογο του κάθε Προγράµµατος και εµφανίζεται ξεχωριστά στους λογαριασµούς του Πελάτη. Για τα Προγράµµατα Κινητής και Σταθερής εξακολουθούν να ισχύουν οι 

όροι παροχής των υπηρεσιών κάθε Προγράµµατος. 

12. Ο Πελάτης θα συνεχίσει να λαµβάνει ξεχωριστούς λογαριασµούς για τις συνδέσεις του . 
13. Το Προνόµιο ή τυχόν άλλες εκπτώσεις/προσφορές διακόπτονται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α) της µε οποιοδήποτε τρόπο (συµπεριλαµβανόµενης της φορητότητας) λύσης ή καταγγελίας του συνόλου των ενταγµένων συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας στα προγράµµατα COSMOTE Business Mobile για τις οποίες εκδίδεται ένας ενιαίος 
λογαριασµός. (β) της µε οποιοδήποτε τρόπο (συµπεριλαµβανόµενης της φορητότητας) λύσης ή καταγγελίας της σύµβασης του Πελάτη για τα Προγράµµατα Σταθερής , σύµφωνα µε τους όρους των αντιστοίχων προγραµµάτων, 

(γ) της αλλαγής του οικονοµικού προγράµµατος του συνόλου των ενταγµένων στο Προνόµιο συνδέσεων των Προγραµµάτων Κινητής για τις οποίες εκδίδεται ένας ενιαίος λογαριασµός, ή/και του Προγράµµατος Σταθερής σε προγράµµατα για τα οποία δεν τηρούνται οι 
προϋποθέσεις παροχής του Προνοµίου. 

(δ) της µεταβίβασης του συνόλου των ενταγµένων στο Προνόµιο συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας για τις οποίες εκδίδεται ένας ενιαίος λογαριασµός ή της µεταβίβασης της σύνδεσης σταθερής τηλεφωνίας σε τρίτο 
πρόσωπο. (ε) σε περίπτωση κατάργησης των συνδέσεων του Πελάτη. 

14. Το Προνόµιο δεν αποδίδεται εφόσον είτε η/οι σύνδεση/εις κινητής είτε η/οι σύνδεση/εις σταθερής είναι σε προσωρινή φραγή για ολόκληρη την περίοδο τιµολόγησής της/τους. 
15. Η COSMOTE δικαιούται να καταργήσει την τις παροχές του Business Cosmote One ενηµερώνοντας τον Πελάτη ένα (1) µήνα νωρίτερα. Σε περίπτωση που η σύµβαση COSMOTE Mobile είναι αορίστου, τότε µπορεί να καταγγελθεί αζηµίως. Σε περίπτωση που η σύµβαση 

COSMOTE Mobile του Πελάτη είναι ορισµένου χρόνου εξακολουθούν να ισχύουν οι υποχρεώσεις του Πελάτη για την καταβολή τυχόν υπολοίπων επιδότησης συσκευών ή τερµατικού εξοπλισµού ή οποιασδήποτε άλλης επιδότησης/έκπτωσης/προσφοράς, σύµφωνα µε τους 
σχετικούς όρους της σύµβασης του Πελάτη µε την COSMOTE. 

16. Σε περίπτωση τροποποίησης ή/και κατάργησης του Προνοµίου ή τυχόν άλλων εκπτώσεων/προσφορών, οι όροι των επιµέρους συµβάσεων του Πελάτη για τα Προγράµµατα Κινητής και Σταθερής θα συνεχίσουν να ισχύουν αυτοτελώς. 
17. Ο Πελάτης υποχρεούται να ενηµερώνει την COSMOTE, για κάθε αλλαγή των στοιχείων του που αφορά τις συνδέσεις που δηλώνει στην παρούσα Αίτηση. 

18. Σε περίπτωση µεταφοράς της σύνδεσης σταθερής τηλεφωνικής γραµµής , το Προνόµιο θα συνεχίσει να αποδίδεται στη σύνδεση κινητής τηλεφωνίας COSMOTE και για το διάστηµα που η σύνδεση τηλεφωνικής γραµµής είναι ανενεργή. 
19. Ο Πελάτης δύναται οποτεδήποτε να ζητήσει την κατάργηση του Προνοµίου, µε αίτηµα που υποβάλλει στo δίκτυο καταστηµάτων COSMOTE. 

20. Κατά τα λοιπά και όπου δεν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν, οι σχέσεις του Πελάτη µε την COSMOTE και τον ΟΤΕ διέπονται από την Αίτηση-Σύµβαση Σύνδεσης στο ∆ίκτυο Κινητής Τηλεφωνίας COSMOTE και τους Γενικούς ή/και Ειδικούς Όρους Παροχής Υπηρεσιών 
Κινητής Τηλεφωνίας COSMOTE που είναι ανηρτηµένοι στην ιστοσελίδα www.cosmote.gr τους "ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ" που διέπουν το Πρόγραµµα COSMOTE Business Double Play ή το Πρόγραµµα COSMOTE Double Play ή το Πρόγραµµα COSMOTE Digital Office του Πελάτη, τους 

"ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ Παροχής Τηλεφωνικής Γραµµής", τους "Γενικούς Όρους Ευρυζωνικής πρόσβασης", τους "ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ Υπηρεσίας COSMOTE My WiFi", τους "ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ COSMΟΤΕ Secure", οι οποίοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα 
https://www.cosmote.gr/cs/cosmote/gr/symbaseis_oroi_xrhshs.html, καθώς και τους "ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ COSMOTE File Backup", οι οποιοι αναρτουνται στην ιστοσελίδα https://cosmotefilebackup.gr . Ο Πελάτης δηλώνει ότι γνωρίζει και αποδέχεται το σύνολο των 

παραπάνω όρων κατά περίπτωση. Αναφορικά µε την επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων του Πελάτη ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο  κείµενο Γενικής Ενηµέρωσης σχετικά µε την Επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων, που είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα 
https://www.cosmote.gr/cs/cosmote/gr/dataprivacypolicy.html και το οποίο ο Πελάτης δηλώνει ότι έχει διαβάσει και αποδέχεται. 
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 YΠΟΓΡΑΦΗ ΠΕΛΑΤΗ  

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΠΕΛΑΤΗ 

 

 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΕΛΑΤΗ ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΠΕΛΑΤΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ  
 

Βεβαιώνω ότι ο Αιτών υπέγραψε ενώπιόν µου και ότι τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων τους. 

ΚΑΝΑΛΙ ΠΩΛΗΣΗΣ: 

 
     ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: 

 

ONOM/MO ΠΩΛΗΤΗ: 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΩΛΗΤΗ 
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