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ΑΙΤΗΣΗ –  Σ Υ Μ Β Α Σ Η  
Πρόσθετων Υπηρεσιών 

 
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  Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ι Κ Η Σ  Γ Ρ Α Μ Μ Η Σ   

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

Π Ρ Ο Σ Θ Ε Τ Ε Σ  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ  

Α.  ΧΩΡΙΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΕΛΟΣ 

���� ΕΚΤΡΟΠΗ ΚΛΗΣΗΣ:     ���� ΑΜΕΣΗ     ���� ΕΜΜΕΣΗ     ���� ΣΕ ΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΟ  

���� ΑΠΟΚΡΥΨΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΝΑ ΚΛΗΣΗ ���� ΑΠΟΚΡΥΨΗ ΑΡΙΘΜΟΥ    

���� ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ  

B.  ΜΕ ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΕΛΟΣ 

���� ΠΟΛΛΑΠΛΟΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (MSN) ΠΛΗΘΟΣ MSN |___|:  €1,30 ανά αριθµό για τηλεφωνική γραµµή µε 2 κανάλια φωνής 

���� ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ:  €0,62 για τηλεφωνική γραµµή και  €0,93 για τηλεφωνική γραµµή µε 2 κανάλια φωνής 

���� ΑΠΟΡΡΙΨΗ COLLECT ΚΛΗΣΕΩΝ:  €1,86 για τηλεφωνική γραµµή και  €2,48 για τηλεφωνική γραµµή µε 2 κανάλια φωνής 

���� ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ:  €1,45 

���� ΤΑΧΕΙΑ ΚΛΗΣΗ:  €1,81 

���� ΦΡΑΓΗ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ:  €3,84 

���� ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ:  €1,24  

Γ. ΜΕ ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ  

���� ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΦΡΑΓΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ  και 

���� ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΛΗΣΗ: €0,160 ανά ενεργοποίηση   

∆. ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ  

���� ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ   

���� ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ 

���� ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ: µε µηνιαία χρέωση €2,18 

���� ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ     

 
Ε Π Ι Π Λ Ε Ο Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν  

���� Πακέτο «Μη χάνεις κλήση»: µε µηνιαία χρέωση €1,61  (βλ. Ειδικό Όρο 5) 

���� COSMOTE Telephony Service: µε µηνιαία χρέωση €0,55 

���� COSMOTE Telephony Modem Service: µε µηνιαία χρέωση €1,24  

Ε Ι ∆ Ι Κ Ο Ι  Ο Ρ Ο Ι  

 
1. Οι αναφερόµενες στην παρούσα Αίτηση υπηρεσίες παρέχονται από την εταιρεία µε την επωνυµία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΟΤΕ», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφόρος Κηφισίας αριθµός 99, Τ.Κ. 15124), ΓΕΜΗ 
1037501000 (πρώην ΑΡΜΑΕ 347/06/Β/86), µε Α.Φ.Μ. 094019245 ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία»). 
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2. Οι τιµές συµπεριλαµβάνουν ΦΠΑ 24% και δεν υπόκεινται στο Τέλος Συνδροµητών Σταθερής Τηλεφωνίας 5% του άρθρου 55 του Ν.4389/2016. 
Εξαίρεση αποτελεί η υπηρεσία  «Πολλαπλός Συνδροµητικός Αριθµός (MSN)», η τιµή της οποίας υπόκειται στον ανωτέρω νόµο. 

3. Οι υπηρεσίες «Αυτόµατη Κλήση», «Ταχεία Κλήση» και το πακέτο «Μη χάνεις κλήση» παρέχονται αποκλειστικά σε Τηλεφωνική Γραµµή µε 1 κανάλι 
φωνής.  

4. Η υπηρεσία «Ολοκλήρωση Κλήσης σε Κατειληµµένη Γραµµή» λειτουργεί για εξερχόµενες κλήσεις µόνο προς τηλεφωνικές γραµµές του δικτύου της 
Εταιρείας. 

5. Το πακέτο «Μη χάνεις κλήση» παρέχεται στην ανωτέρω προνοµιακή τιµή και περιλαµβάνει τις εξής Υπηρεσίες: Αναγνώριση κλήσης, Αναµονή κλήσης 
(παρέχεται δωρεάν σε όλους τους Πελάτες της Εταιρείας), Εκτροπή κλήσης (Άµεση, Έµµεση & Σε Κατειληµµένο), Ολοκλήρωση κλήσης σε 
Κατειληµµένη Γραµµή και Εµπλουτισµένο Τηλεφωνητή. 

6. Στην υπηρεσία του «Τηλεφωνητή» ο Πελάτης χρεώνεται εφάπαξ το ποσό των €0,102 ανά κλήση για την άντληση  µηνυµάτων από το τηλέφωνο 
που έχει την υπηρεσία, ενώ παρέχεται και η δυνατότητα άντλησής τους από άλλο τηλέφωνο. Στον «Τηλεφωνητή Ανακοινώσεων» ο Πελάτης 
χρεώνεται εφάπαξ το ποσό των €0,102 ανά κλήση για κάθε αλλαγή ανακοίνωσης στο µήνυµα που ακούει ο καλών. 

7. Στην Υπηρεσία «Εκτροπή Κλήσεων» δεν περιλαµβάνεται η Εκτροπή Κλήσεων σε 00 & 90 η οποία παρέχεται µε ξεχωριστή αίτηση. Η τιµολόγηση των 
εξερχόµενων κλήσεων του Πελάτη µετά την ενεργοποίηση της Υπηρεσίας γίνεται σύµφωνα µε τον ισχύοντα τιµοκατάλογο της Εταιρείας ή το 
εκάστοτε οικονοµικό πρόγραµµά του.  Ο Πελάτης που έχει ενεργοποιήσει την Υπηρεσία επιβαρύνεται µε τα τέλη του προωθούµενου τµήµατος της 
κλήσης. Ο Πελάτης δεν χρεώνεται εφόσον η εκτροπή γίνεται σε σταθερό τηλέφωνο της Εταιρείας εντός του ίδιου Κοµβικού Κέντρου.   

8. Η υπηρεσία «COSMOTE Telephony Modem Service» αφορά στην αντικατάσταση ή επί τόπου επισκευή αποκλειστικά του εξοπλισµού πρόσβασης  σε 
Τηλεφωνική Γραµµή µε 2 κανάλια φωνής και όχι της τηλεφωνικής συσκευής.  Σε περίπτωση που ο συνδροµητής ζητήσει την κατάργηση της 
υπηρεσίας (ή της τηλεφωνικής γραµµής) πριν την παρέλευση της 12µηνης δέσµευσης, τότε επιβαρύνεται µε τα υπολειπόµενα µηνιαία τέλη µέχρι τη 
λήξη της δέσµευσης.   Ο πελάτης πέραν της µηνιαίας χρέωσης δεν επιβαρύνεται µε επιπλέον υλικά ή εργατικά. Μετά την πάροδο του πρώτου έτους 
η Υπηρεσία καθίσταται αρίστου χρόνου. 

9. Η υπηρεσία «COSMOTE Telephony Service» αφορά στην αντικατάσταση της τηλεφωνικής συσκευής που έχει εγκαταστήσει ο πελάτης µε άλλη 
ενσύρµατου τύπου αναλόγως διαθεσιµότητας της  Εταιρείας. Σε περίπτωση που ο συνδροµητής ζητήσει την κατάργηση της Υπηρεσίας (ή της 
τηλεφωνικής γραµµής) πριν την παρέλευση της 12µηνης δέσµευσης τότε επιβαρύνεται µε τα υπολειπόµενα µηνιαία τέλη µέχρι την λήξη της 
δέσµευσης. Ο πελάτης πέραν της µηνιαίας χρέωσης δεν επιβαρύνεται µε επιπλέον κόστος. Μετά την πάροδο του πρώτου έτους η Υπηρεσία 
καθίσταται αρίστου χρόνου. 

10. Ενηµερώθηκα ότι οι υπηρεσίες «Απόκρυψη Αριθµού» & «Απόκρυψη Αριθµού Ανά Κλήση», δεν εφαρµόζονται για κλήσεις προς τον ενιαίο ευρωπαϊκό 
αριθµό έκτακτης ανάγκης 112, καθώς και προς άλλους αριθµούς έκτακτης ανάγκης σύµφωνα µε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο. Ενηµερώθηκα ότι για 
κλήσεις προς αυτούς τους αριθµούς από Τηλεφωνικές Γραµµές µε δύο κανάλια φωνής και µε DDI ή µε MSN αριθµούς, θα εµφανιστεί είτε ο 
κεφαλικός αριθµός της Τηλεφωνικής Γραµµής, είτε ο αριθµός DDI ή MSN, ανάλογα µε τις ρυθµίσεις του πελάτη/ χρήστη και η Εταιρεία δεν φέρει 
καµία ευθύνη. 

11. Για περισσότερες πληροφορίες και τεχνικές λεπτοµέρειες αναφορικά µε τον τρόπο υλοποίησης για κάθε µια από τις πρόσθετες ευκολίες της 
παρούσας αίτησης µπορείτε να λάβετε στο www.cosmote.gr/fixed ή στο 13888 (για Οικιακούς Πελάτες – Επαγγελµατίες) & 13818 (για Εταιρικούς – 
Επιχειρησιακούς Πελάτες). 

12. 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. 

13. 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.  

14. ∆ικαίωµα Υπαναχώρησης: Σε περίπτωση που η παρούσα Σύµβαση συνάπτεται εκτός εµπορικού καταστήµατος ή από απόσταση και ο Πελάτης είναι 
φυσικό πρόσωπο που ενεργεί για λόγους που δεν εµπίπτουν στην εµπορική, επιχειρηµατική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελµατική του 
δραστηριότητα, µπορεί να ασκήσει το δικαίωµα υπαναχώρησης  αζηµίως, εντός 14 ηµερών από την κατάρτισή της.      

 

Ο Πελάτης δηλώνει ότι: 

� Έλαβα γνώση του ισχύοντος τιµοκαταλόγου και της διαδικασίας ενεργοποίησης της /των Υπηρεσίας/ων.  ∆ιάβασα και 
αποδέχοµαι πλήρως τους παραπάνω “ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ” που διέπουν την επιλεγµένη Υπηρεσία 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. 
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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: 

 

 


