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ΑΙΤΗΣΗ –  Σ Υ Μ Β Α Σ Η  

Πρόσθετα Πακέτα COSMOTE Home 90,180,360 προς Κινητά 
(µε 6 µήνες ελάχιστη διάρκεια παραµονής) 

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α  Π Ε Λ Α Τ Η  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ:                                                                          ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ:             

Α.∆.Τ/ ΑΡ. ∆ΙΑΒΑΤ:                                                Α.Φ.Μ.: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|    

Ο∆ΟΣ:                                                         ΑΡΙΘ.:                Τ.Κ.: |___|___|___|___|___|   ΠΟΛΗ:                                  ΠΕΡΙΟΧΗ :                                                           

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α  Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ (κινητό):   |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|     

E-MAIL: 

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή µου επιθυµώ να λαµβάνω ενηµέρωση σχετικά µε τον λογαριασµό µου µέσω SMS ή e-mail από την Εταιρεία (βλ. Eιδικό 

Όρο 1) στα παραπάνω στοιχεία, τα οποία µου ανήκουν: ���� NAI   ���� OXI          Η ανωτέρω δήλωση µπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε χωρίς αναδροµικό αποτέλεσµα. 

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α  Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η Σ   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|                  

���� ΕΓΓΡΑΦΗ           � ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΚΕΤΟΥ  

Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Π Ρ Ο Σ Θ Ε Τ Ο Υ  Π Α Κ Ε Τ Ο Υ  

���� COSMOTE Home 90 προς Κινητά    µε µηνιαία χρέωση €4,87     ���� COSMOTE Home 180 προς Κινητά    µε µηνιαία χρέωση €9,53      

���� COSMOTE Home 360 προς Κινητά    µε µηνιαία χρέωση €18,84 

Ε Ι ∆ Ι Κ Ο Ι  Ο Ρ Ο Ι  

1. Το  Πακέτο παρέχεται  από τον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΟΤΕ», που 
εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (οδός Κηφισίας αριθµός 99, Τ.Κ. 15124) µε Α.Φ.Μ. 094019245 ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ (εφεξής στο παρόν  η 
«Εταιρεία»). 

2. Οι τιµές συµπεριλαµβάνουν ΦΠΑ 24% και Τέλος Συνδροµητών Σταθερής Τηλεφωνίας 5% του άρθρου 55 του Ν.4389/2016. Το Τέλος 
Αποδέσµευσης δεν υπόκειται στο Τέλος Συνδροµητών Σταθερής Τηλεφωνίας. 

3. Η ελάχιστη διάρκεια παραµονής (δέσµευση) στο Πακέτο είναι έξι (6) µήνες. 
4. Ο Πελάτης σε κάθε λογαριασµό προπληρώνει τα αντίστοιχα τέλη του Πακέτου “COSMOTE Home προς Κινητά” και ειδικότερα στο διµηνιαίο 

λογαριασµό, προπληρώνει τα τέλη των δύο (2) µηνών. 
5. Με τα πακέτα “COSMOTE Home προς Κινητά” ο Πελάτης µπορεί να πραγµατοποιήσει κλήσεις για  90, 180, ή 360 λεπτά από τη σταθερή του 

τηλεφωνική γραµµή προς όλες τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα. 
6. Ο ρυθµός χρέωσης του ανά µήνα παρεχόµενου χρόνου οµιλίας είναι ανά λεπτό. Μετά την εξάντλησή του, οι κλήσεις προς εθνικά κινητά 

χρεώνονται µε βήµα χρέωσης το λεπτό και η επιπλέον χρέωση γίνεται βάσει του εκάστοτε ισχύοντος τιµοκαταλόγου ή, σε περίπτωση που ο 
Πελάτης το συνδυάζει µε πρόγραµµα Σταθερής Τηλεφωνίας ή πρόγραµµα Double Play, όπως προβλέπεται στην σύµβαση του προγράµµατος 
αυτού. Σε περίπτωση µη εξάντλησης του ανά µήνα παρεχόµενου χρόνου οµιλίας, το υπόλοιπο δεν µεταφέρεται σε επόµενο µήνα, ακόµα και εάν 
εκδίδεται διµηνιαίος λογαριασµός.  

7. Η έναρξη εφαρµογής του Πακέτου στην παραπάνω τηλεφωνική γραµµή που έχει επιλεγεί, ξεκινάει αφού γίνει αποδεκτή από την Εταιρεία η 
αίτηση του Πελάτη και ολοκληρωθεί η καταχώρηση του αιτήµατος του Πελάτη στα Πληροφοριακά Συστήµατα της Εταιρείας. 

8. Το Πακέτο παρέχεται σε Τηλεφωνικές Γραµµές των ακόλουθων τύπων: Ευρυζωνική, PSTN, ISDN-BRA και ISDN-BRA µε DDI. ∆εν παρέχεται σε 
Τηλεφωνικές Γραµµές των ακόλουθων τύπων: ISDN-PRA, WLR (ΧΕΓ), µε παλµούς χρέωσης 16Khz καθώς και σε Τηλεφωνικές Γραµµές που 
λειτουργούν σε συνοπτική γραµµή. Στις Τηλεφωνικές Γραµµές µε 2 κανάλια φωνής (Ευρυζωνική ή ISDN BRA) µε MSN αριθµούς, το Πακέτο 
καλύπτει την κίνηση του κεφαλικού αριθµού. Σε περίπτωση που ο Πελάτης επιθυµεί να εντάξει την κίνηση του MSN στο Πακέτο, θα πρέπει να 
ορίσει η κίνηση του MSN να διέρχεται από τον κεφαλικό αριθµό της Τηλεφωνικής Γραµµής.  

9. Οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες που παρέχονται µέσω των πακέτων “COSMOTE Home προς Κινητά”, προορίζονται αποκλειστικά και µόνο για 
ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ, αποκλειόµενης κάθε είδους επαγγελµατικής χρήσης (π.χ. Call Center, περίπτερο, Internet Café) ή κάθε άλλης χρήσης 
(διαφηµιστικής, εµπορικής κλπ.) έναντι ανταλλάγµατος. Υπερβολική χρήση του Πακέτου, σε σχέση µε την συνήθη χρήση του Πελάτη, θα δίνει το 
δικαίωµα στην Εταιρεία να αναστείλει άµεσα την παροχή του Πακέτου, κατόπιν σχετικής ενηµέρωσης του Πελάτη. Επιπλέον δεν επιτρέπεται η 
χρήση του Πακέτου σε συνδυασµό µε αυτόµατους µηχανισµούς κλήσεων, συνεχή ή εκτεταµένη εκτροπή κλήσεων, τηλεπωλήσεις (π.χ. για 
εµπορικούς, πολιτικούς, φιλανθρωπικούς κλπ. σκοπούς), η µαζική αποστολή φαξ ή ηχογραφηµένων µηνυµάτων, η συστηµατική σύνδεση για 
ανταλλαγή δεδοµένων (π.χ. η πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο, σε βάσεις δεδοµένων κλπ.). Αν διαπιστωθεί χρήση πέραν της οικιακής που περιγράφεται 
παραπάνω, η Εταιρεία έχει το δικαίωµα να διακόψει προσωρινά το Πακέτο και να καταγγείλει την παρούσα σύµβαση µετά την πάροδο εξήντα 
(60) ηµερών από την προσωρινή διακοπή, κατόπιν σχετικής ενηµέρωσης του Πελάτη. 

10. Ρητά συµφωνείται, ότι σε περίπτωση που η σύµβαση λυθεί χωρίς σπουδαίο λόγο  από τον Πελάτη, ή από την Εταιρεία λόγω υπαιτιότητας του 
Πελάτη  πριν από την πάροδο των έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία ενεργοποίησης του Πακέτου, τότε ο Πελάτης θα χρεωθεί εφάπαξ στο 
λογαριασµό της Τηλεφωνικής του Γραµµής το Τέλος Αποδέσµευσης, το οποίο ισούται µε το ένα τρίτο του αθροίσµατος των µηνιαίων τελών από 
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τη στιγµή της καταγγελίας της σύµβασης µέχρι την λήξη της ελάχιστης διάρκειας παραµονής.  Σε περίπτωση που η καταγγελία της σύµβασης 
γίνει πριν την πάροδο 2 µηνών από την έναρξη εφαρµογής του οικονοµικού προγράµµατος, ο Πελάτης θα χρεωθεί το διπλάσιο του µηνιαίου 
τέλους του προγράµµατος όπως αυτό διαµορφώνεται µετά τη λήξη της ελάχιστης διάρκειας παραµονής. Όλα τα παραπάνω ποσά υπολογίζονται 
προ ΦΠΑ και Τέλους Συνδροµητών Σταθερής Τηλεφωνίας 5% και στο τελικό ποσό εφαρµόζεται ΦΠΑ 24%. 

11. Μετά την παρέλευση των έξι (6) µηνών, το Πακέτο µετατρέπεται αυτόµατα σε αορίστου χρόνου και o Πελάτης δύναται να διακόψει ή να 
τροποποιήσει το Πακέτο. 

12. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται στη διατήρηση των πακέτων “COSMOTE Home προς Κινητά” µετά την πάροδο έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία 
εφαρµογής τους στην παραπάνω Τηλεφωνική Γραµµή.  

13. Ο Πελάτης δηλώνει ότι είναι συνδροµητής του (ή των) αριθµού/ών κινητού τηλεφώνου και αποκλειστικός κάτοχος της διεύθυνσης ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου (e-mail), τα οποία και είναι αληθινά και υπό τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχό του, και η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε 
ζηµία του από τυχόν πρόσβαση τρίτων στα ανωτέρω. Ο Πελάτης αποδέχεται ότι υποχρεούται να ενηµερώνει την Εταιρεία σε περίπτωση αλλαγής 
του αριθµού κινητού τηλεφώνου ή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

14. Η Εταιρεία δικαιούται να αποστέλλει ενηµερωτικά και διαφηµιστικά µηνύµατα αναφορικά µε τα Προγράµµατα ή/και τις Υπηρεσίες της µέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) ή γραπτού µηνύµατος (SMS), στα στοιχεία επικοινωνίας που δηλώθηκαν από τον Πελάτη στην αντίστοιχη 
ενότητα. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν επιθυµεί να λαµβάνει διαφηµιστικά µηνύµατα µέσω e-mail ή SMS για τον σκοπό της προώθησης των 
προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας µπορεί να δηλώσει την αντίρρησή του µε σχετικό αίτηµά του σε οποιοδήποτε Κατάστηµα ή καλώντας 
στο 13888 ή ηλεκτρονικά µέσω της φόρµας επικοινωνίας (https://www.cosmote.gr/fixed/consumer/email-contact-form) ή µε έγγραφο αίτηµα 
στο fax 210-3405129.   

15. ∆ικαίωµα Υπαναχώρησης: Σε περίπτωση που η παρούσα Σύµβαση συνάπτεται εκτός εµπορικού καταστήµατος ή από απόσταση, ο Πελάτης έχει 
το δικαίωµα να υπαναχωρήσει εντός 14 (δεκατεσσάρων) ηµερολογιακών ηµερών από την κατάρτισή της.  

16. Εφόσον η παραγγελία έγινε εξ’ αποστάσεως, δεν απαιτείται υπογραφή της έντυπης Αίτησης–Σύµβασης. Η συναλλαγή ολοκληρώνεται µε την 
ενεργοποίηση του Πακέτου. 

Ο Πελάτης δηλώνει ότι: 

� Έλαβα γνώση του ισχύοντος τιµοκαταλόγου και της διαδικασίας ενεργοποίησης του Πακέτου.  ∆ιάβασα και αποδέχοµαι πλήρως 
τους παραπάνω “ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ” που διέπουν το παρόν Πακέτο καθώς και τους “ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ Παροχής Τηλεφωνικής 
Γραµµής” οι οποίοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα cosmote.gr/FixedTerms. ∆ηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία της παρούσας Αίτησης-
Σύµβασης είναι ακριβή και αληθή. 

 

Τόπος & Ηµεροµηνία: .............................................................., |___|___| / |___|___|/ |___|___|___|___| 

Ονοµατεπώνυµο & Υπογραφή Πελάτη ή Νόµιµου Εκπροσώπου του:              

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α  Π Ω Λ Η Σ Η Σ  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΩΛΗΤΗ:                                                                                                                                  ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗ: 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ:                                            ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:  

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Ηµεροµηνία & Ώρα): |___|___|/|___|___|/|___|___|___|___| & |___|___|:|___|___| 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

 


