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ΑΙΤΗΣΗ –  Σ Υ Μ Β Α Σ Η  

Εκπτωτικό Πρόγραµµα «COSMOTE Home Συνταξιούχοι»  
 

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: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|                      

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ  

���� COSMOTE Home Συνταξιούχοι    

Εκπτωτικό Πρόγραµµα που παρέχει χωρίς καµία επιπλέον επιβάρυνση δωρεάν αστικές και υπεραστικές κλήσεις αξίας €2,60 και €1,30 
αντίστοιχα ανά διµηνιαίο λογαριασµό. 

Ε Ι ∆ Ι Κ Ο Ι  Ο Ρ Ο Ι  

1. Το Εκπτωτικό  Πρόγραµµα 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 εκπτώσεις συµπεριλαµβάνουν ΦΠΑ 24% και Τέλος Συνδροµητών Σταθερής Τηλεφωνίας 5% του άρθρου 55 του Ν.4389/2016. 
3. Με το πρόγραµµα "COSMOTE Home Συνταξιούχοι" παρέχεται έκπτωση µέχρι και €1,30 ανά µήνα (δηλαδή €2,60 στο διµηνιαίο λογαριασµό) για 

αστικές κλήσεις προς σταθερά COSMOTE και µέχρι €0,65 ανά µήνα (δηλαδή €1,30 στο διµηνιαίο λογαριασµό) για υπεραστικές κλήσεις προς 
σταθερά COSMOTE. Οι εκπτώσεις που  δεν έχουν εξαντληθεί σε κάποιο λογαριασµό δεν µεταφέρονται στον επόµενο λογαριασµό. Η έκπτωση δεν 
µπορεί να χορηγηθεί σε περισσότερες από µία τηλεφωνικές γραµµές. 

4. Το πρόγραµµα απευθύνεται µόνο σε συνταξιούχους ηλικίας από 65 ετών και άνω που είναι ή που επιθυµούν να γίνουν κάτοχοι τηλεφωνικής 
γραµµής. 

5. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στο πρόγραµµα είναι η γραµµή να είναι στο όνοµα του συνταξιούχου και στην ίδια διεύθυνση που 
αποστέλλεται η βεβαίωση σύνταξης. 

6. Η διάρκεια του προγράµµατος ορίζεται στα έξι (6) χρόνια. Μετά την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήµατος και εφ όσον, ο Πελάτης επιθυµεί 
τη συνέχιση του προγράµµατος, θα πρέπει να φροντίσει για την ανανέωσή του. Σε διαφορετική περίπτωση το πρόγραµµα θα παραµένει σε ισχύ 
δύο µήνες µετά την ηµεροµηνία λήξης του, οπότε και θα καταργείται αυτόµατα. Ο Πελάτης θα ενηµερώνεται για την επερχόµενη ηµεροµηνία λήξης 
του προγράµµατος νωρίτερα. Η διακοπή  του προγράµµατος θα γίνεται είτε αυτόµατα την προκαθορισµένη ηµεροµηνία λήξης του, είτε νωρίτερα 
εφόσον το ζητήσει ο Πελάτης. 

7. Ο κάτοχος τηλεφωνικής γραµµής που πληροί τους όρους 4 και 5 θα µπορεί να εγγράφεται στο πρόγραµµα, εφ’ όσον  προσκοµίσει  τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά δηλαδή  α) αντίγραφο της ταυτότητάς του και β) αντίγραφο βεβαίωσης του συνταξιοδοτικού φορέα ότι είναι συνταξιούχος ή το 
τελευταίο χαρτί σύνταξης.  

8. Οι αλλοδαποί Πελάτες για την ένταξη της τηλεφωνικής γραµµής  τους στο πρόγραµµα, θα πρέπει να προσκοµίσουν: α) αστυνοµική ταυτότητα ή 
ισχύον διαβατήριο και β) βεβαίωση για την  συνταξιοδοτική ιδιότητα, εκδοθείσα από τον αρµόδιο ασφαλιστικό φορέα του συνταξιούχου, 
µεταφρασµένη  στα Ελληνικά µε την νόµιµη επικύρωση. 

9. 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. 

10. 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.   

11. Εφόσον η παραγγελία έγινε εξ’ αποστάσεως, δεν απαιτείται υπογραφή της έντυπης Αίτησης–Σύµβασης. Η συναλλαγή ολοκληρώνεται µε την 
ενεργοποίηση του παρόντος Εκπτωτικού Προγράµµατος. 
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Ο Πελάτης δηλώνει ότι: 

� Έλαβα γνώση του ισχύοντος τιµοκαταλόγου και της διαδικασίας ενεργοποίησης του Εκπτωτικού Προγράµµατος.  ∆ιάβασα και 
αποδέχοµαι πλήρως τους παραπάνω “ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ” που διέπουν το παρόν Πρόγραµµα 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: 

 


