Όροι Χρήσης Προγραμμάτων COSMOTE Double Play Εξοχικό S
Τα Εκπτωτικά Προγράμματα παρέχονται την ΟΤΕ Α.Ε.
Οι τιμές ανεξάρτητα από την περίοδο λειτουργίας της σύνδεσης:
 αναφέρονται σε 12μηνη βάση
 περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%
 περιλαμβάνουν το Τέλος Συνδρομητών Σταθερής Τηλεφωνίας 5% του άρθρου 55 του Ν.4389/2016
 αποτελούν άθροισμα των προγραμμάτων “COSMOTE Home Telephony Εξοχικό” και “COSMOTE
Home Internet Εξοχικό” *
Η ελάχιστη διάρκεια παραμονής (δέσμευση) στο Εκπτωτικό Πρόγραμμα είναι δώδεκα (12) μήνες.
Για νέα Τηλεφωνική Γραμμή, χρεώνεται εφάπαξ τέλος ενεργοποίησης € 36,38.
Το “COSMOTE Double Play Εξοχικό S” κατά τη διάρκεια ενός (1) έτους λειτουργεί για συνολικό διάστημα έξι
(6) μηνών, το οποίο και χωρίζεται σε τρεις (3) ενεργές περιόδους:
 1η περίοδος: Δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την Κυριακή του Πάσχα έως και δεκαπέντε (15) μέρες μετά
την Κυριακή του Πάσχα (1 μήνας)
 2η περίοδος: 01 Ιουνίου – 30 Σεπτεμβρίου (4 μήνες)
 3η περίοδος: 15 Δεκεμβρίου – 15 Ιανουαρίου (1 μήνας)
Το εκπτωτικό πρόγραμμα COSMOTE Home Telephony Εξοχικό ΣΚ λειτουργεί επιπλέον και όλα τα
Σαββατοκύριακα του έτους που δεν ανήκουν στις παραπάνω ενεργές περιόδους (από Παρασκευή 12:00 έως
Κυριακή 24:00). Επιπλέον όταν: (α) η Δευτέρα που ακολουθεί είναι αργία, τότε η ενεργή περίοδος
παρατείνεται έως τις 24:00 της Δευτέρας αυτής και (β) η Παρασκευή που προηγείται είναι αργία, τότε η
ενεργή περίοδος ξεκινάει στις 00:00 της Παρασκευής.
Σε περίπτωση διακοπής πριν την πάροδο των δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία ενεργοποίησής του,
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 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%).
Τα τέλη ενεργοποίησης και αποδέσμευσης δεν υπόκεινται στο Τέλος Συνδρομητών Σταθερής Τηλεφωνίας.
O εξοπλισμός υποστηρίζεται για βλάβες (μη υπευθυνότητας πελάτη) καθ’ όλη τη διάρκεια της αντίστοιχης
υπηρεσίας, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση. Σε περίπτωση κατάργησης του προγράμματος, ο εξοπλισμός θα
πρέπει να επιστραφεί σε κατάστημα Ομίλου ΟΤΕ εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών. Διαφορετικά, θα
υπάρχει χρέωση βάσει του εκάστοτε τιμοκαταλόγου. Τρέχουσα χρέωση: € 24,80 για τα προγράμματα Double
Play 24 και € 55,35 για τα προγράμματα Double Play 50. Σε περίπτωση επιλογής εξοπλισμού Speedport
Plus η χρέωση διαμορφώνεται στα € 60,00. Οι χρεώσεις αυτές δεν υπόκεινται στο Τέλος Συνδρομητών
Σταθερής Τηλεφωνίας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία των Εκπτωτικών Προγραμμάτων “COSMOTE Home Internet Εξοχικό”
είναι η ενεργοποίηση του αντίστοιχου Εκπτωτικού Προγράμματος “COSMOTE Home Telephony Εξοχικό” σε οικιακή
Τηλεφωνική Γραμμή του ΟΤΕ με 1 κανάλι φωνής.
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