ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Για συνδρομητές προγραμμάτων COSMOTE Business Mobile:















Τα πακέτα GIGA MONTH AUTO ισχύουν για εταιρικούς συνδρομητές συμβολαίου.
Τα πακέτα GIGA MONTH AUTO ανανεώνονται αυτόματα κάθε μήνα βάσει του
τιμολογιακού κύκλου του συνδρομητή.
Κατά την ενεργοποίηση το μηνιαίο πάγιο των πακέτων χρεώνεται αναλογικά και
αποδίδεται ολόκληρος ο όγκος χρήσης.
Ο κάθε συνδρομητής μπορεί να έχει μόνο ένα πακέτο GIGA MONTH AUTO ενεργό
στην σύνδεσή του. Αν επιλέξει να αλλάξει το ενεργό πακέτο GIGA MONTH AUTO,
τότε το τρέχον ενεργό πακέτο απενεργοποιείται και αντικαθίσταται αυτόματα από
το νέο GIGA MONTH AUTO πακέτο που ενεργοποιεί.
Υπάρχει περιορισμός ως προς τις αλλαγές των πακέτων GIGA MONTH AUTO που
μπορεί να κάνει ο συνδρομητής μέσα στον ίδιο τιμολογιακό κύκλο. Συγκεκριμένα,
μπορούν να γίνουν 2 αλλαγές. Αν λόγω των πολλαπλών αλλαγών ο συνδρομητής
φτάσει τον παραπάνω περιορισμό, τότε ο συνδρομητής είτε μπορεί να μείνει με
ενεργό το GIGA MONTH AUTO που διαθέτει ή μπορεί να το απενεργοποιήσει. Στον
επόμενο τιμολογιακό κύκλο θα μπορεί να το αλλάξει όπως επιθυμεί.
Τα δωρεάν ΜΒ που δεν καταναλώνονται στον τιμολογιακό μήνα που αντιστοιχούν,
δε μεταφέρονται στον επόμενο μήνα.
Μετά την κατανάλωση των δωρεάν ΜΒ, ισχύει η χρέωση ανά ΜΒ του
προγράμματος φωνής.
Η χρέωση μετά την κατανάλωση των δωρεάν ΜΒ γίνεται ανά 1 KB με ελάχιστη
χρέωση 1ΚΒ ανά σύνδεση.
Τα GIGA MONTH AUTO πακέτα παρέχουν τη δυνατότητα διαμοιρασμού των GB με
επιπλέον συσκευές (εφόσον είναι ενεργή η δυνατότητα του Data Sharing).
Τα πακέτα GIGA MONTH AUTO ισχύουν και για χρήση στις χώρες της Ε.Ε. και
επιπλέον σε Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία (ισχύει όριο χρήσης περιαγωγής
FUP), όπως περιγράφεται στο πίνακα:
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Όταν ο συνδρομητής καταναλώσει τα διαθέσιμα ΜΒ εντός ΕΕ/ΕΟΧ, αν υπάρχουν
διαθέσιμα ΜΒ από άλλο πρόγραμμα ή πακέτο για δωρεάν χρήση στην Ε.Ε., τότε
πρώτα θα καταναλώνονται αυτά και στη συνέχεια θα ξεκινήσει η κατανάλωση ΜΒ
πέραν του παραπάνω ορίου με επιπλέον χρέωση 0,0043€/ΜΒ. Εάν δεν υπάρχουν
διαθέσιμα ΜΒ από άλλο πρόγραμμα ή πακέτο για δωρεάν χρήση στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, τότε θα καταναλώνονται τα υπόλοιπα ΜΒ του πακέτου GIGA MONTH AUTO
πέραν των παραπάνω ορίων με επιπλέον χρέωση 0,0043€/ΜΒ, για την οποία ο
συνδρομητής θα ενημερώνεται με γραπτό μήνυμα.




Τα GIGA MONTH AUTO πακέτα δεν είναι συμβατά με την υπηρεσία Travel Pass και
δεν μπορούν να καταναλωθούν κατά την περιαγωγή σε χώρες εκτός Ε.Ε.
H σειρά κατανάλωσης είναι ως εξής: πρώτα καταναλώνονται τα GB των πακέτων
GIGA NOW, στη συνέχεια τα GB πακέτων GIGA MONTH AUTO και τέλος τα δωρεάν
ενσωματωμένα MΒ του προγράμματος σου.

Για συνδρομητές COSMOTE Mobile Cost Control:










Τα πακέτα GIGA MONTH AUTO για συνδρομητές Business Cost Control
ανανεώνονται αυτόματα κάθε μήνα με χρέωση στο λογαριασμό της εταιρίας
Μπορούν να ενεργοποιηθούν παράλληλα και τα δύο πακέτα GIGA MONTH AUTO
(GIGA MAX 2,5GB & GIGA MAX 5GB)
Το κάθε πακέτο έχει δική του επέτειο (ημερομηνία ανανέωσης χρήσης)
Αν ο νόμιμος εκπρόσωπος ζητήσει απενεργοποίηση ενός GIGA MONTH AUTO
πακέτου τότε αυτό απενεργοποιείται άμεσα αλλά τα MB παραμένουν διαθέσιμα
μέχρι να καταναλωθούν ή να λήξουν
Δεν υπάρχει ελάχιστος χρόνος παραμονής στα πακέτα
Τα GIGA MONTH AUTO πακέτα για Business Cost Control δεν παρέχουν τη
δυνατότητα διαμοιρασμού των GB με επιπλέον συσκευές
Τα GB των πακέτων GIGA MONTH AUTO μπορούν να καταναλωθούν στις χώρες της
Ε.Ε. και επιπλέον σε Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία
Στα πακέτα GIGA MONTH AUTO για συνδρομητές Business Cost Control,
καταναλώνεται πρώτο το πακέτο ο όγκος του οποίου λήγει νωρίτερα.

