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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 – COSMOTE Home Telephony 

ΕΝΕΡΓΑ   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   

1. COSMOTE Home Telephony  

1.1 COSMOTE Home Telephony M60 (με ελάχιστη περίοδο παραμονής 12 μηνών, 18 
μηνών) 

Το πρόγραμμα θα παρέχει σε πελάτη τηλεφωνικής γραμμής μηνιαίως 60 λεπτά αστικοϋπεραστικών 
κλήσεων εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ με μηνιαία χρέωση 12,927 € χωρίς ΦΠΑ ή 16,03 € με ΦΠΑ 24%. 

 Η χρέωση του προγράμματος θα εμφανίζεται στον λογαριασμό του πελάτη ενιαία και θα 
συμπεριλαμβάνει την ισχύουσα σήμερα τιμή του μηνιαίου παγίου τηλεφωνικής γραμμής και  τη χρήση 
των 60 λεπτών αστικοϋπεραστικών κλήσεων.  

Για πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής τα αντίστοιχα μηνιαία τέλη είναι αυξημένα κατά 
4,472 € ή 5,54 € με ΦΠΑ 24% και για πελάτη  τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής και  διεπιλογή 
DDI  κατά  6,171 €  ή 7,65 € με ΦΠΑ 24%  . 

Ο υπολογισμός του προπληρωμένου χρόνου αστικοϋπεραστικών κλήσεων θα γίνεται με βήμα 
χρέωσης το λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, θα  υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. Μετά την εξάντληση του 
προπληρωμένου χρόνου, όλες οι κλήσεις σε σταθερά τηλέφωνα (OTE  και Τρίτων) θα χρεώνονται με 
τιμή 0,04878 €/λεπτό χωρίς ΦΠΑ ή 0,0605 €/λεπτό με ΦΠΑ 24% και βήμα χρέωσης το λεπτό. Τυχόν 
κλάσμα του λεπτού, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό.  

 Οι κλήσεις προς κινητά θα χρεώνονται  με 0,10569 €/ λεπτό χωρίς ΦΠΑ ή  0,1311 €/ λεπτό  με ΦΠΑ 
24% και βήμα  χρέωσης το  λεπτό. 

Για την παροχή του  ανωτέρω προγράμματος, ο πελάτης δεσμεύεται με  υπογραφή  σύμβασης για  
υποχρεωτική   12/18μηνη  παραμονή στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση υπαναχώρησης  πριν τη λήξη της 
12/18μηνης  δέσμευσης, επιβάλλεται  τέλος απενεργοποίησης ίσο με  32,520 € χωρίς ΦΠΑ ή 40,32 € 
με ΦΠΑ  24%.  

1.2 COSMOTE Home telephony M280 (με ελάχιστη περίοδο παραμονής 12 μηνών) 
Το πρόγραμμα αυτό θα παρέχει μηνιαίως στον πελάτη τηλεφωνικής γραμμής 250 λεπτά 
αστικοϋπεραστικών κλήσεων εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ και 30 λεπτά κλήσεων προς κινητά όλων 
των ΕΚΤ. 

To πρόγραμμα θα προσφέρεται στην τιμή των 17,805 € χωρίς ΦΠΑ ή 22,08 € με ΦΠΑ 24%  ανά μήνα.  

Η χρέωση του προγράμματος θα εμφανίζεται στον λογαριασμό του πελάτη ενιαία και θα 
συμπεριλαμβάνει την ισχύουσα σήμερα τιμή του μηνιαίου παγίου τηλεφωνικής γραμμής, τη χρήση των 
250 λεπτών αστικοϋπεραστικών κλήσεων καθώς και 30 λεπτών για κλήσεις  προς κινητά.  

Ο υπολογισμός του προπληρωμένου χρόνου αστικοϋπεραστικών και κλήσεων προς κινητά  θα γίνεται 
με βήμα χρέωσης το λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. Μετά την 
εξάντληση του προπληρωμένου χρόνου, όλες οι κλήσεις σε σταθερά τηλέφωνα (OTE  και Τρίτων) θα 
χρεώνονται με τιμή 0,04878 €/λεπτό χωρίς ΦΠΑ ή 0,0605 €/λεπτό με ΦΠΑ 24% και βήμα χρέωσης το 
λεπτό. Τυχόν κλάσμα του λεπτού, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό.  

 Οι κλήσεις προς κινητά μετά τη συμπλήρωση των 30 λεπτών θα χρεώνονται με 0,10569 €/ λεπτό 
χωρίς ΦΠΑ ή  0,1311 €/ λεπτό  με ΦΠΑ 24% και βήμα  χρέωσης το  λεπτό. 

Για πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής τα αντίστοιχα μηνιαία τέλη είναι αυξημένα κατά 
4,472 € ή  5,54 € με ΦΠΑ 24% και για πελάτη  τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής και  
διεπιλογή DDI  κατά  6,171 €  ή 7,65 € με ΦΠΑ 24%  . 

Για την παροχή του  ανωτέρω προγράμματος, ο πελάτης δεσμεύεται με  υπογραφή  σύμβασης για  
υποχρεωτική   δωδεκάμηνη  παραμονή στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση υπαναχώρησης  πριν τη λήξη 
της δωδεκάμηνης δέσμευσης, επιβάλλεται  τέλος απενεργοποίησης ίσο με  40,650 € χωρίς ΦΠΑ ή 
50,41 € με ΦΠΑ  24%.  
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1.3 COSMΟΤΕ Home Telephony L (με ελάχιστη περίοδο παραμονής 12 μηνών) 
Το πρόγραμμα θα παρέχει σε πελάτη τηλεφωνικής γραμμής, απεριόριστη αστική και υπεραστική 
τηλεφωνία εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ. 

To πρόγραμμα θα προσφέρεται στην τιμή των 19,431 €  χωρίς ΦΠΑ ή 24,09 € με ΦΠΑ 24%  ανά μήνα.  

Η χρέωση του προγράμματος θα εμφανίζεται στον λογαριασμό του πελάτη ενιαία και συμπεριλαμβάνει 
την ισχύουσα σήμερα τιμή του μηνιαίου παγίου τηλεφωνικής γραμμής και την  χρήση των 
αστικοϋπεραστικών κλήσεων.  

Οι  κλήσεις προς κινητά θα χρεώνονται  με 0,10569 €/ λεπτό χωρίς ΦΠΑ ή  0,1311 €/ λεπτό με ΦΠΑ 
24% και βήμα χρέωσης το λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, θα υπολογίζεται ως ακέραιο 
λεπτό. 

Για πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής τα αντίστοιχα μηνιαία τέλη είναι αυξημένα κατά 
4,472 € ή 5,54 € με ΦΠΑ 24% και για πελάτη  τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής και  διεπιλογή 
DDI  κατά  6,171 €  ή 7,65 € με ΦΠΑ 24%  . 

Για την παροχή του  ανωτέρω προγράμματος, ο πελάτης δεσμεύεται με  υπογραφή  σύμβασης για  
υποχρεωτική   δωδεκάμηνη  παραμονή στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση υπαναχώρησης  πριν τη λήξη 
της δωδεκάμηνης δέσμευσης, επιβάλλεται  τέλος απενεργοποίησης ίσο με 56,911 € χωρίς ΦΠΑ ή 
70,57 € με ΦΠΑ  24%.  

1.4 COSMOTE Home Telephony XL (με ελάχιστη περίοδο παραμονής 12 μηνών) 
Το πρόγραμμα θα παρέχει σε πελάτη τηλεφωνικής γραμμής, απεριόριστη αστική και υπεραστική 
τηλεφωνία εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ και  150  λεπτά για κλήσεις προς κινητά όλων των εταιριών 
κινητής τηλεφωνίας. 

To πρόγραμμα θα προσφέρεται στην τιμή των 24,309 € χωρίς ΦΠΑ ή 30,14 € με ΦΠΑ 24% ανά μήνα.  

Η χρέωση του προγράμματος θα εμφανίζεται στον λογαριασμό του πελάτη ενιαία και 
συμπεριλαμβάνει την ισχύουσα σήμερα τιμή του μηνιαίου παγίου τηλεφωνικής γραμμής την  χρήση 
των αστικοϋπεραστικών κλήσεων και 150 λεπτών   για κλήσεις προς  κινητά.  

Ο  χρόνος  για κλήσεις προς κινητά θα υπολογίζεται ανά λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, 
θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. Μετά την εξάντληση του δωρεάν  χρόνου οι  κλήσεις προς κινητά 
θα χρεώνονται με 0,10569 €/ λεπτό χωρίς ΦΠΑ ή  0,1311 €/ λεπτό  με ΦΠΑ 24% και βήμα χρέωσης το 
λεπτό.  Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. 

Για πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής τα αντίστοιχα μηνιαία τέλη είναι αυξημένα κατά 
4,472 € ή  5,54 € με ΦΠΑ 24% και για πελάτη  τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής και  
διεπιλογή DDI  κατά  6,171 €  ή 7,65 € με ΦΠΑ 24%  . 

Για την παροχή του  ανωτέρω προγράμματος, ο πελάτης δεσμεύεται με  υπογραφή  σύμβασης για  
υποχρεωτική   δωδεκάμηνη  παραμονή στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση υπαναχώρησης  πριν τη λήξη 
της δωδεκάμηνης δέσμευσης, επιβάλλεται τέλος απενεργοποίησης ίσο με 56,911 € χωρίς ΦΠΑ ή 70,57 
€ με ΦΠΑ  24%. 

 1.5 COSMOTE Home Telephony M280 (με ελάχιστη περίοδο παραμονής 18 μηνών) 
Το πρόγραμμα αυτό θα παρέχει μηνιαίως στον πελάτη τηλεφωνικής γραμμής 250 λεπτά 
αστικοϋπεραστικών κλήσεων εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ και 30 λεπτά κλήσεων προς κινητά όλων 
των ΕΚΤ. 

To πρόγραμμα κατά τους πρώτους 18 μήνες θα προσφέρεται στην μειωμένη την τιμή των 16,179 € 
χωρίς ΦΠΑ ή 20,06 € με ΦΠΑ 24% ανά μήνα και κατόπιν για τους επόμενους μήνες στην κανονική τιμή 
των   17,805 € χωρίς ΦΠΑ ή 22,08 € με ΦΠΑ 24% ανά μήνα.  

Η χρέωση του προγράμματος θα εμφανίζεται στον λογαριασμό του πελάτη ενιαία και θα 
συμπεριλαμβάνει την ισχύουσα σήμερα τιμή του μηνιαίου παγίου τηλεφωνικής γραμμής, τη χρήση των 
250 λεπτών αστικοϋπεραστικών κλήσεων καθώς και 30 λεπτών για κλήσεις  προς κινητά.  

Ο υπολογισμός του προπληρωμένου χρόνου αστικοϋπεραστικών και κλήσεων προς κινητά  θα γίνεται 
με βήμα χρέωσης το λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. Μετά την 
εξάντληση του προπληρωμένου χρόνου, όλες οι κλήσεις σε σταθερά τηλέφωνα (OTE  και Τρίτων) θα 
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χρεώνονται με τιμή 0,04878 €/λεπτό χωρίς ΦΠΑ ή 0,0605 €/λεπτό  με ΦΠΑ 24% και βήμα χρέωσης το 
λεπτό. Τυχόν κλάσμα του λεπτού, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό.  

 Οι κλήσεις προς κινητά μετά τη συμπλήρωση των 30 λεπτών θα χρεώνονται με 0,10569 €/ λεπτό 
χωρίς ΦΠΑ ή  0,1311 €/ λεπτό  με ΦΠΑ 24% και βήμα  χρέωσης το  λεπτό. 

Για πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής τα αντίστοιχα μηνιαία τέλη είναι αυξημένα κατά 
4,472 € ή  5,54 € με ΦΠΑ 24% και για πελάτη  τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής και  
διεπιλογή DDI  κατά  6,171 €  ή 7,65 € με ΦΠΑ 24%  . 

Για την παροχή του  ανωτέρω προγράμματος, ο πελάτης δεσμεύεται με  υπογραφή  σύμβασης για  
υποχρεωτική   δωδεκάμηνη  παραμονή στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση υπαναχώρησης  πριν τη λήξη 
της δωδεκάμηνης δέσμευσης, επιβάλλεται  τέλος απενεργοποίησης ίσο με 52,846 € χωρίς ΦΠΑ ή 
65,53 € με ΦΠΑ  24%.  

1.6 COSMΟΤΕ Home Telephony L (με ελάχιστη περίοδο παραμονής 18 μηνών) 
Το πρόγραμμα θα παρέχει σε πελάτη τηλεφωνικής γραμμής, απεριόριστη αστική και υπεραστική 
τηλεφωνία εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ. 

To πρόγραμμα κατά τους πρώτους 18 μήνες θα προσφέρεται στην μειωμένη την τιμή των 17,805 € 
χωρίς ΦΠΑ ή 22,08 € με ΦΠΑ 24% ανά μήνα και κατόπιν για τους επόμενους μήνες στην κανονική τιμή 
των 19,431 € χωρίς ΦΠΑ ή 24,09 € με ΦΠΑ 24% ανά μήνα.  

Η χρέωση του προγράμματος θα εμφανίζεται στον λογαριασμό του πελάτη ενιαία και συμπεριλαμβάνει 
την ισχύουσα σήμερα τιμή του μηνιαίου παγίου τηλεφωνικής γραμμής και την  χρήση των 
αστικοϋπεραστικών κλήσεων.  

Οι  κλήσεις προς κινητά θα χρεώνονται  με 0,10569 €/ λεπτό χωρίς ΦΠΑ ή  0,1311 €/ λεπτό με ΦΠΑ 
24% και βήμα χρέωσης το λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, θα υπολογίζεται ως ακέραιο 
λεπτό. 

Για πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής τα αντίστοιχα μηνιαία τέλη είναι αυξημένα κατά 
4,472 € ή  5,54 € με ΦΠΑ 24% και για πελάτη  τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής και  
διεπιλογή DDI  κατά  6,171 €  ή 7,65 € με ΦΠΑ 24%  . 

Για την παροχή του  ανωτέρω προγράμματος, ο πελάτης δεσμεύεται με  υπογραφή  σύμβασης για  
υποχρεωτική   δωδεκάμηνη  παραμονή στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση υπαναχώρησης  πριν τη λήξη 
της δωδεκάμηνης δέσμευσης, επιβάλλεται  τέλος απενεργοποίησης ίσο με  69,106 € χωρίς ΦΠΑ ή 
85,69 € με ΦΠΑ  24%.  

1.7 COSMΟΤΕ Home Telephony XL (με ελάχιστη περίοδο παραμονής 18 μηνών) 
Το πρόγραμμα θα παρέχει σε πελάτη τηλεφωνικής γραμμής, απεριόριστη αστική και υπεραστική 
τηλεφωνία εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ και  150  λεπτά για κλήσεις προς κινητά όλων των εταιριών 
κινητής τηλεφωνίας. 

To πρόγραμμα κατά τους πρώτους 18 μήνες θα προσφέρεται στην μειωμένη την τιμή των 22,683 € 
χωρίς ΦΠΑ ή  28,13 € με ΦΠΑ 24% ανά μήνα και κατόπιν για τους επόμενους μήνες στην κανονική 
τιμή των 24,309 € χωρίς ΦΠΑ ή 30,14 € με ΦΠΑ 24% ανά μήνα.  

Η χρέωση του προγράμματος θα εμφανίζεται στον λογαριασμό του πελάτη ενιαία και 
συμπεριλαμβάνει την ισχύουσα σήμερα τιμή του μηνιαίου παγίου τηλεφωνικής γραμμής την  χρήση 
των αστικοϋπεραστικών κλήσεων και 150 λεπτών   για κλήσεις προς  κινητά.  

Ο  χρόνος  για κλήσεις προς κινητά θα υπολογίζεται ανά λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, 
θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. Μετά την εξάντληση του δωρεάν  χρόνου οι  κλήσεις προς κινητά 
θα χρεώνονται με 0,10569 €/ λεπτό χωρίς ΦΠΑ ή  0,1311 €/ λεπτό  με ΦΠΑ 24% και βήμα χρέωσης το 
λεπτό.  Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. 

Για πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής τα αντίστοιχα μηνιαία τέλη είναι αυξημένα κατά 
4,472 € ή  5,54 € με ΦΠΑ 24% και για πελάτη  τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής και  
διεπιλογή DDI  κατά  6,171 €  ή 7,65 € με ΦΠΑ 24%  . 

Για την παροχή του  ανωτέρω προγράμματος, ο πελάτης δεσμεύεται με  υπογραφή  σύμβασης για  
υποχρεωτική δεκαοχτάμηνη παραμονή στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση υπαναχώρησης  πριν τη λήξη 
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της δεκαοχτάμηνης δέσμευσης, επιβάλλεται  τέλος απενεργοποίησης ίσο με  69,106 € χωρίς ΦΠΑ ή 
85,69 € με ΦΠΑ  24%.  

2. ΠΡΟΣΘΕΤΑ  ΠΑΚΕΤΑ  

2.1 COSMΟΤΕ Home Διεθνή 30 χώρες 
Το πρόσθετο πακέτο παρέχει χρόνο ομιλίας για κλήσεις προς σταθερά & κινητά τηλέφωνα 30 χωρών 
(πλήν κάποιων σταθερών & κινητών προθεμάτων που εξαιρούνται) με χρέωση 4,878€/μήνα χωρίς 
ΦΠΑ ή 6,05 €/μήνα με ΦΠΑ 24%.  
Οι 30 χώρες είναι: Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Δανία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Ιαπωνία, 
Ισπανία, Καναδάς, Κίνα, Κροατία, Κύπρος, Γερμανία, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, 
Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, 
Τουρκία, Τσεχία, Φινλανδία.   
Παρέχεται με δέσμευση 12μηνης παραμονής και σε περίπτωση πρόωρης διακοπής ο πελάτης 
χρεώνεται με εφάπαξ τέλος αποδέσμευσης ίσο με 16,23€ χωρίς ΦΠΑ ή 20,13€ με ΦΠΑ 24%. 
Το πρόσθετο πακέτο απευθύνεται σε υφιστάμενους ή νέους οικιακούς πελάτες και μόνο για οικιακή 
χρήση. 
Το πρόσθετο πακέτο προσφέρει 300 λεπτά προς σταθερές κλήσεις διεθνών προορισμών και 100 
λεπτά  προς κλήσεις σε κινητά των παραπάνω 30 διεθνών προορισμών. Ο ρυθμός κάλυψης του 
συμπεριλαμβανομένου χρόνου ομιλίας είναι με βήμα χρέωσης το λεπτό. Μετά την εξάντληση του 
συμπεριλαμβανομένου χρόνο οι κλήσεις προς διεθνείς προορισμούς χρεώνονται με τον εκάστοτε 
ισχύοντα τιμοκατάλογο του ΟΤΕ.  
 

2.2 COSMΟΤΕ Home Διεθνή Αλβανία 
Το πρόσθετο πακέτο παρέχει χρόνο ομιλίας για κλήσεις προς σταθερά & κινητά τηλέφωνα της 
Αλβανίας (πλήν κάποιων σταθερών & κινητών προθεμάτων που εξαιρούνται) με χρέωση 6,504€/μήνα 
χωρίς ΦΠΑ ή 8,06 €/μήνα με ΦΠΑ 24%. Παρέχεται με δέσμευση 12μηνης παραμονής και σε 
περίπτωση πρόωρης διακοπής ο πελάτης χρεώνεται με εφάπαξ τέλος αποδέσμευσης ίσο με 16,23€ 
χωρίς ΦΠΑ ή 20,13 € με ΦΠΑ 24%. 
Το πρόσθετο πακέτο απευθύνεται σε υφιστάμενος ή νέους οικιακούς πελάτες και μόνο για οικιακή 
χρήση. 
Το πρόσθετο πακέτο προσφέρει 120 λεπτά προς κλήσεις σταθερών τηλεφώνων και 30 λεπτά  προς 
κλήσεις σε κινητά τηλέφωνα της Αλβανίας. Ο ρυθμός κάλυψης του συμπεριλαμβανομένου χρόνου 
ομιλίας είναι με βήμα χρέωσης το λεπτό. Μετά την εξάντληση του συμπεριλαμβανομένου χρόνο οι 
κλήσεις προς διεθνείς προορισμούς χρεώνονται με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο του ΟΤΕ.  
 

2.3 COSMΟΤΕ Home Διεθνή 6 χώρες 
Το πρόσθετο πακέτο παρέχει χρόνο ομιλίας για κλήσεις προς σταθερά & κινητά τηλέφωνα 6 χωρών 
(πλήν κάποιων σταθερών & κινητών προθεμάτων που εξαιρούνται) με χρέωση 4,878€/μήνα χωρίς 
ΦΠΑ ή 6,05 €/μήνα με ΦΠΑ 24%.  
Οι 6 χώρες είναι: Βουλγαρία, Σερβία, Ρωσία, Ουκρανία, Γεωργία, FYROM.  
Παρέχεται με δέσμευση 12μηνης παραμονής και σε περίπτωση πρόωρης διακοπής ο πελάτης 
χρεώνεται με εφάπαξ τέλος αποδέσμευσης ίσο με 16,23€ χωρίς ΦΠΑ ή 20,13 € με ΦΠΑ 24%. 
Το πρόσθετο πακέτο απευθύνεται σε υφιστάμενος ή νέους οικιακούς πελάτες και μόνο για οικιακή 
χρήση. 
Το πρόσθετο πακέτο προσφέρει 180 λεπτά προς σταθερές κλήσεις και 60 λεπτά  προς κλήσεις σε 
κινητά των 6 χωρών. Ο ρυθμός κάλυψης του συμπεριλαμβανομένου χρόνου ομιλίας είναι με βήμα 
χρέωσης το λεπτό. Μετά την εξάντληση του συμπεριλαμβανομένου χρόνο οι κλήσεις προς διεθνείς 
προορισμούς χρεώνονται με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο του ΟΤΕ.  
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2.4 COSMOTE ΗΟΜΕ ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΤΑ   
Τα κατωτέρω προγράμματα προπληρωμένου χρόνου, παρέχουν  κλήσεις  προπληρωμένου χρόνου 
από σταθερό τηλέφωνο ΟΤΕ προς εθνικά  κινητά και αναλυτικά  έχουν  ως  εξής: 

COSMOTE HOME 50 προς Κινητά με τιμή πώλησης  2,195 € ανά μήνα χωρίς ΦΠΑ ή   2,72 €  ανά  
μήνα με ΦΠΑ  24%. 

COSMOTE HOME 90 προς Κινητά με τιμή πώλησης 3,740 € ανά μήνα χωρίς ΦΠΑ ή   4,64 €  ανά  
μήνα με ΦΠΑ  24%. 

COSMOTE HOME 180 προς Κινητά με τιμή πώλησης 7,317 € ανά μήνα χωρίς ΦΠΑ ή  9,07 € ανά 
μήνα με ΦΠΑ  24%. 

COSMOTE HOME 360 προς Κινητά   με τιμή πώλησης 14,472 € ανά μήνα χωρίς ΦΠΑ ή  17,95 € ανά 
μήνα, με ΦΠΑ  24%. 

Με την επιλογή των προγραμμάτων αυτών, ο πελάτης μπορεί να πραγματοποιήσει κλήσεις για 50, 90, 
180 ή 360 λεπτά ανά μήνα, από το σταθερό του τηλέφωνο προς εθνικά κινητά  όλων των εταιριών 
κινητής τηλεφωνίας. 

Η ανάλωση του  προπληρωμένου χρόνου χρήσης  των προγραμμάτων θα γίνεται  ανά λεπτό 
επικοινωνίας. Μετά τη συμπλήρωση του προπληρωμένου χρόνου, οι κλήσεις προς κινητά θα 
χρεώνονται με τη χρέωση προς κινητό που ορίζει το βασικό πακέτο/προϊόν του πελάτη. 

Για την παροχή του  κάθε προγράμματος, ο πελάτης δεσμεύεται για  εξάμηνη  υποχρεωτική   παραμονή 
στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση υπαναχώρησης  πριν τη λήξη της εξάμηνης  δέσμευσης, επιβάλλεται  
τέλος απενεργοποίησης ίσο με  6,50 € χωρίς ΦΠΑ ή 8,06 € με ΦΠΑ  24%.  

*Η τιμή είναι υψηλότερη από την τιμή του τιμοκαταλόγου. 

3. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 

3.1 COSMOTE Home Συνταξιούχοι 

 Παρέχεται σε συνδρομητές συνταξιούχους ηλικίας μεγαλύτερης των 65 ετών, που έχουν στο όνομα 
τους τηλεφωνική γραμμή , έκπτωση μέχρι και 1,0 € χωρίς ΦΠΑ ή 1,24 € με ΦΠΑ 24% ανά μήνα 
για αστικές και 0,5 € χωρίς ΦΠΑ ή 0,63 € με ΦΠΑ 24% ανά μήνα για υπεραστικές κλήσεις. Η 
υπόψη έκπτωση δεν μπορεί να χορηγηθεί σε περισσότερες από μία τηλεφωνικές συνδέσεις του 

συνδρομητή. 

3.2 COSMΟΤΕ Home Telephony Εξοχικό  
Πρόγραμμα τηλεφωνικής  γραμμής για  δευτερεύουσα ή εξοχική  κατοικία. 

1. Ο χρόνος λειτουργίας της τηλεφωνικής γραμμής που εντάσσεται  στο πρόγραμμα περιορίζεται, σε 
6 μήνες ανά έτος ως εξής : 
 15/12 μέχρι και 15/1 του επόμενου έτους 
 15 μέρες πριν & 15 μέρες μετά,  το Πάσχα 
 1/6 μέχρι και 30/9  εκάστου έτους.  

2. Τα αναλογούντα βασικά μηνιαία τέλη της  τηλεφωνικής  γραμμής που είναι ενταγμένη στο 
πρόγραμμα, είναι αντίστοιχα των μηνών λειτουργίας της.  

3. Από το πρόγραμμα εξαιρούνται οι τηλεφωνικές γραμμές με 2 κανάλια φωνής.   
4. Τα τέλη χρήσης  και  τα  λοιπά τέλη των συνδέσεων του προγράμματος  είναι τα ίδια με εκείνα που 

ισχύουν για τις κύριες τηλεφωνικές γραμμές. 
5. Στις γραμμές τις ενταγμένες στο πρόγραμμα παρέχεται δωρεάν και η ευκολία «φραγή εξερχόμενων 

κλήσεων».  
6. Η  ενεργοποίηση και  απενεργοποίηση της  τηλεφωνικής  γραμμής θα γίνεται  αυτόματα  μέσω  

των πληροφοριακών  συστημάτων  του  ΟΤΕ και θα  παρέχεται  ατελώς.   

7. Για την παροχή του  ανωτέρω προγράμματος, ο πελάτης δεσμεύεται με  υπογραφή  σύμβασης για  
υποχρεωτική   δωδεκάμηνη  παραμονή στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση υπαναχώρησης  πριν τη 
λήξη της δωδεκάμηνης δέσμευσης, επιβάλλεται  τέλος απενεργοποίησης ίσο με το υπόλοιπο των 
βασικών τελών που αφορούν το πρώτο έτος χρήσης του προγράμματος.  
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3.3 COSMOTE Home Telephony Εξοχικό ΣΚ 
Όσοι πελάτες διαθέτουν το εκπτωτικό πρόγραμμα «COSMOTE Home Telephony Εξοχικό» μπορούν με 
το πρόγραμμα COSMOTE Home Telephony Εξοχικό ΣΚ συμπληρωματικά, να συμπεριλάβουν και όλα 
τα υπόλοιπα Σαββατοκύριακα του χρόνου που δεν εντάσσονται  στο πρόγραμμα « COSMOTE Home 
Telephony Εξοχικό» με επιπλέον επιβάρυνση σε 12μηνη βάση, 2,125 € χωρίς ΦΠΑ ή 2,635 €  με ΦΠΑ 
24% ανά τηλεφωνική γραμμή και μήνα. Αν σε αυτά τα Σαββατοκύριακα προηγείται ή έπεται επίσημη 
αργία συμπεριλαμβάνεται και αυτή.   

Για την παροχή του «COSMOTE Home Telephony Εξοχικό ΣΚ», ο πελάτης δεσμεύεται με  υπογραφή  
σύμβασης για  υποχρεωτική δωδεκάμηνη παραμονή σε αυτό. Σε περίπτωση υπαναχώρησης πριν τη 
λήξη της δωδεκάμηνης δέσμευσης, επιβάλλεται  τέλος απενεργοποίησης ίσο με το υπόλοιπο των 
μηνιαίων τελών του «COSMOTE Home Telephony Εξοχικό ΣΚ". 

 

3.4 COSMOTE Multi  ISDN 
 Το πρόγραμμα προσφέρει στον κάτοχο τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής  3 MSN 

αριθμούς (επιπλέον του κεφαλικού αριθμού της τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής ) 

 Το πρόγραμμα θα παρέχεται σε μία τηλεφωνική γραμμή με 2 κανάλια φωνής και δεν θα υπάρχει 
δυνατότητα να δοθεί και δεύτερο πακέτο στην υπάρχουσα γραμμή .  

 Ο πελάτης με την αγορά του προγράμματος θα επιβαρύνεται  επιπλέον με την τιμή του πακέτου 
των 3MSN (1,5 € χωρίς ΦΠΑ, 1,86 € με ΦΠΑ 24% /μήνα).  

 Η διάρκεια του προγράμματος είναι αορίστου χρόνου εκτός της περίπτωσης που ο Πελάτης με την 
αγορά του προγράμματος μετατρέψει την τηλεφωνική του γραμμή του σε τηλεφωνική γραμμή με 2 
κανάλια φωνής. Στην περίπτωση αυτή ο Πελάτης δεν θα πληρώσει ως όφειλε το τέλος μετατροπής 
(διαφορά των δύο τελών σύνδεσης, τέλος γραμμής τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια  φωνής  – 
τέλος σύνδεσης τηλεφωνικής  γραμμής), αλλά θα διατηρεί το πακέτο υποχρεωτικά για 6 μήνες.  

 Στην περίπτωση που καταργήσει το πρόγραμμα  σε διάστημα λιγότερο των 6 μηνών θα  
υποχρεωθεί να πληρώσει το  ως ανωτέρω τέλος μετατροπής. 

ΑΝΕΝΕΡΓΑ   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ -  Δεν  διατίθενται σε νέους πελάτες 

1. Σταθερά + Κινητά 165 (150+15)  
Το πρόγραμμα αυτό θα παρέχει στον πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με μηνιαία χρέωση 16,252 € 
χωρίς ΦΠΑ ή 20,15 € με ΦΠΑ 24%, 150 λεπτά αστικοϋπεραστικών κλήσεων εντός και εκτός δικτύου 
ΟΤΕ και 15 λεπτά κλήσεων προς κινητά όλων των ΕΚΤ. Η χρέωση του προγράμματος θα 
εμφανίζεται στον λογαριασμό του πελάτη ενιαία και θα συμπεριλαμβάνει την ισχύουσα σήμερα 
τιμή του μηνιαίου παγίου της τηλεφωνικής γραμμής , τη χρήση των 150 λεπτών αστικοϋπεραστικών 
κλήσεων καθώς και 15 λεπτών κλήσεων προς κινητά.  

Ο υπολογισμός του προπληρωμένου χρόνου αστικουπεραστικών και κλήσεων  προς κινητά  θα γίνεται 
με βήμα χρέωσης το λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. 

Μετά την εξάντληση του προπληρωμένου χρόνου, όλες οι κλήσεις σε σταθερά τηλέφωνα (OTE  και 
Τρίτων) θα χρεώνονται με τιμή 0,04878 €/λεπτό χωρίς ΦΠΑ ή 0,0605 €/λεπτό με ΦΠΑ 24% και βήμα 
χρέωσης το λεπτό. Τυχόν κλάσμα του λεπτού, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό.  

Οι κλήσεις προς κινητά μετά τη συμπλήρωση των 15 λεπτών θα χρεώνονται  με το ισχύον τιμολόγιο  
του ΟΤΕ . 

Η αντίστοιχη μηνιαία χρέωση για έναν πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής θα είναι 
αυξημένη όσο και η διαφορά των δύο μηνιαίων παγίων τελών τηλεφωνικής γραμμής προς τηλεφωνική 
γραμμή με 2 κανάλια φωνής απλής ή με διεπιλογή( DDI). 

Για την παροχή του προγράμματος ο πελάτης δεσμεύεται με υπογραφή σύμβασης για  
υποχρεωτική  παραμονή 12 μήνες στο πρόγραμμα. 

Σε περίπτωση υπαναχώρησης  πριν τη λήξη της δωδεκάμηνης δέσμευσης, επιβάλλεται εφάπαξ τέλος 
απενεργοποίησης ίσο με 20,33 € χωρίς ΦΠΑ ή 25,21 € με ΦΠΑ  24%.  

2. ΟΤΕ Economy 165  (προσφορά 4+8)  
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Το πρόγραμμα αυτό θα παρέχει στον πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με μηνιαία χρέωση 15,366 € 
χωρίς ΦΠΑ ή 19,05 € με ΦΠΑ 24%, κατά  τους πρώτους 4 μήνες και κατόπιν  χρέωση  για τους 
επόμενους 8 μήνες  με το κανονικό τιμολόγιο που είναι  16,252 € χωρίς ΦΠΑ ή 20,15 € με ΦΠΑ 24%, 
ανά μήνα 150 λεπτά αστικοϋπεραστικών κλήσεων εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ και 15 λεπτά 
κλήσεων προς κινητά όλων των ΕΚΤ.  

Η χρέωση του προγράμματος θα εμφανίζεται στον λογαριασμό του πελάτη ενιαία και θα 
συμπεριλαμβάνει την ισχύουσα σήμερα τιμή του μηνιαίου παγίου τηλεφωνικής γραμμής, τη χρήση των 
150 λεπτών αστικοϋπεραστικών κλήσεων καθώς και 15 λεπτών κλήσεων προς κινητά.  

Ο υπολογισμός του προπληρωμένου χρόνου αστικουπεραστικών και κλήσεων  προς κινητά  θα γίνεται 
με βήμα χρέωσης το λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. 

Μετά την εξάντληση του προπληρωμένου χρόνου, όλες οι κλήσεις σε σταθερά τηλέφωνα (OTE  και 
Τρίτων) θα χρεώνονται με τιμή 0,035 €/λεπτό χωρίς ΦΠΑ ή 0,0434 €/λεπτό  με ΦΠΑ 24% και βήμα 
χρέωσης το λεπτό. Τυχόν κλάσμα του λεπτού, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό.  

Μετά την εξάντληση του προπληρωμένου χρόνου, όλες οι κλήσεις προς εθνικά κινητά θα χρεώνονται 
με τιμή 0,08 €/ λεπτό χωρίς ΦΠΑ ή  0,0992 €/ λεπτό με ΦΠΑ 24%  και βήμα χρέωσης το λεπτό. Τυχόν 
κλάσμα του λεπτού, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό 

Η αντίστοιχη μηνιαία χρέωση για έναν πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής θα είναι 
αυξημένη όσο και η διαφορά των δύο μηνιαίων παγίων τελών τηλεφωνικής γραμμής προς τηλεφωνική 
γραμμή με 2 κανάλια φωνής απλής ή με διεπιλογή( DDI). 

Για την παροχή του προγράμματος ο πελάτης δεσμεύεται με υπογραφή σύμβασης για  
υποχρεωτική  παραμονή 12 μήνες στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση υπαναχώρησης  πριν τη λήξη 
της δωδεκάμηνης δέσμευσης, επιβάλλεται εφάπαξ τέλος απενεργοποίησης ίσο με 40,65 € χωρίς 
ΦΠΑ ή 50,41 € με ΦΠΑ  24%. 

 

3. Σταθερά 180  
Το πρόγραμμα αυτό θα παρέχει στον οικιακό  πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με μηνιαία χρέωση 16,64 
€ χωρίς ΦΠΑ ή 20,63 € με ΦΠΑ 24%, 180 λεπτά αστικοϋπεραστικών κλήσεων εντός και εκτός δικτύου 
ΟΤΕ. Η χρέωση του προγράμματος θα εμφανίζεται στον λογαριασμό του πελάτη ενιαία και θα 
συμπεριλαμβάνει την ισχύουσα σήμερα τιμή του μηνιαίου παγίου τηλεφωνικής γραμμής και τη χρήση 
των 180 λεπτών. 

Μετά τη συμπλήρωση του προπληρωμένου χρόνου, όλες οι κλήσεις του σε σταθερά τηλέφωνα (OTE 
και Τρίτων) θα χρεώνονται ως αστικές εντός δικτύου ΟΤΕ.  

Η αντίστοιχη μηνιαία χρέωση για έναν πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής θα είναι 
αυξημένη όσο και η διαφορά των δύο μηνιαίων παγίων τελών τηλεφωνικής γραμμής προς τηλεφωνική 
γραμμή με 2 κανάλια φωνής απλής ή με διεπιλογή( DDI). 

O πελάτης δεσμεύεται με υπογραφή σύμβασης για υποχρεωτική παραμονή 12 μήνες στο 
πρόγραμμα. 

Σε περίπτωση υπαναχώρησης  πριν τη λήξη της δωδεκάμηνης δέσμευσης,  επιβάλλεται  εφάπαξ  τέλος 
απενεργοποίησης  ίσο με 16,81 € χωρίς ΦΠΑ ή 20,84 € με ΦΠΑ 24%.  

4. COSMΟΤΕ Home Telephony M240 (προσφορά 6+6)  
Το πρόγραμμα αυτό θα παρέχει μηνιαίως στον πελάτη τηλεφωνικής γραμμής 210 λεπτά 
αστικοϋπεραστικών κλήσεων εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ και 30 λεπτά κλήσεων προς κινητά όλων 
των ΕΚΤ, με μηνιαία χρέωση 12,93 € χωρίς ΦΠΑ ή 16,03 € με ΦΠΑ 24% κατά  τους πρώτους 6 μήνες 
και κατόπιν  χρέωση για τους επόμενους 6 μήνες 15,37 € χωρίς ΦΠΑ ή 19,06 € με ΦΠΑ 24%. 

 Η χρέωση του προγράμματος θα εμφανίζεται στον λογαριασμό του πελάτη ενιαία και θα 
συμπεριλαμβάνει την ισχύουσα σήμερα τιμή του μηνιαίου παγίου τηλεφωνικής γραμμής, τη χρήση των 
210 λεπτών αστικοϋπεραστικών κλήσεων καθώς και 30 λεπτών για κλήσεις  προς κινητά.  

Ο υπολογισμός του προπληρωμένου χρόνου αστικοϋπεραστικών και κλήσεων προς κινητά  θα γίνεται 
με βήμα χρέωσης το λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. Μετά την 
εξάντληση του προπληρωμένου χρόνου, όλες οι κλήσεις σε σταθερά τηλέφωνα (OTE  και Τρίτων) θα 
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χρεώνονται με τιμή 0,04878 €/λεπτό χωρίς ΦΠΑ ή 0,0605 €/λεπτό  με ΦΠΑ 24% και βήμα χρέωσης το 
λεπτό. Τυχόν κλάσμα του λεπτού, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό.  

 Οι κλήσεις προς κινητά μετά τη συμπλήρωση των 30 λεπτών θα χρεώνονται με 0,10569 €/ λεπτό 
χωρίς ΦΠΑ ή  0,1311 €/ λεπτό με ΦΠΑ 24% και βήμα  χρέωσης το  λεπτό. 

Η αντίστοιχη μηνιαία χρέωση για έναν πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής θα είναι 
αυξημένη όσο και η διαφορά των δύο μηνιαίων παγίων τελών τηλεφωνικής γραμμής προς τηλεφωνική 
γραμμή με 2 κανάλια φωνής απλής ή με διεπιλογή( DDI). 

Για την παροχή του  ανωτέρω προγράμματος, ο πελάτης δεσμεύεται με  υπογραφή  σύμβασης για  
υποχρεωτική   δωδεκάμηνη  παραμονή στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση υπαναχώρησης  πριν τη λήξη 
της δωδεκάμηνης δέσμευσης, επιβάλλεται  τέλος απενεργοποίησης ίσο με  40,65 € χωρίς ΦΠΑ ή 50,41 
€ με ΦΠΑ  24%.  

5.COSMΟΤΕ Home Telephony M240 (προσφορά 6+6)  
Το πρόγραμμα αυτό θα παρέχει μηνιαίως στον πελάτη τηλεφωνικής γραμμής 210 λεπτά 
αστικοϋπεραστικών κλήσεων εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ και 30 λεπτά κλήσεων προς κινητά όλων 
των ΕΚΤ, με μηνιαία χρέωση 14,553 € χωρίς ΦΠΑ ή 18,05 € με ΦΠΑ 24% κατά  τους πρώτους 6 μήνες 
και κατόπιν  χρέωση για τους επόμενους  μήνες 16,179 € χωρίς ΦΠΑ ή 20,06 € με ΦΠΑ 24%. 

Η χρέωση του προγράμματος θα εμφανίζεται στον λογαριασμό του πελάτη ενιαία και θα 
συμπεριλαμβάνει την ισχύουσα σήμερα τιμή του μηνιαίου παγίου τηλεφωνικής γραμμής, τη χρήση των 
210 λεπτών αστικοϋπεραστικών κλήσεων καθώς και 30 λεπτών για κλήσεις  προς κινητά.  

Ο υπολογισμός του προπληρωμένου χρόνου αστικοϋπεραστικών και κλήσεων προς κινητά  θα γίνεται 
με βήμα χρέωσης το λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. Μετά την 
εξάντληση του προπληρωμένου χρόνου, όλες οι κλήσεις σε σταθερά τηλέφωνα (OTE  και Τρίτων) θα 
χρεώνονται με τιμή 0,04878 €/λεπτό χωρίς ΦΠΑ ή 0,0605 €/λεπτό  με ΦΠΑ 24% και βήμα χρέωσης το 
λεπτό. Τυχόν κλάσμα του λεπτού, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό.  

 Οι κλήσεις προς κινητά μετά τη συμπλήρωση των 30 λεπτών θα χρεώνονται με 0,10569 €/ λεπτό 
χωρίς ΦΠΑ ή  0,1311 €/ λεπτό  με ΦΠΑ 24% και βήμα  χρέωσης το  λεπτό. 

Για πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής τα αντίστοιχα μηνιαία τέλη είναι αυξημένα κατά 
4,472 € ή  5,54 € με ΦΠΑ 24% και για πελάτη  τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής και  
διεπιλογή DDI  κατά  6,171 €  ή 7,65 € με ΦΠΑ 24%  . 

Για την παροχή του  ανωτέρω προγράμματος, ο πελάτης δεσμεύεται με  υπογραφή  σύμβασης για  
υποχρεωτική   δωδεκάμηνη  παραμονή στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση υπαναχώρησης  πριν τη λήξη 
της δωδεκάμηνης δέσμευσης, επιβάλλεται  τέλος απενεργοποίησης ίσο με  40,65 € χωρίς ΦΠΑ ή 50,41 
€ με ΦΠΑ  24%.  

6. Σταθερά + Κινητά 300  
Το πρόγραμμα αυτό θα παρέχει στον οικιακό πελάτη τηλεφωνικής γραμμής  με μηνιαία χρέωση 20,92 
€ χωρίς ΦΠΑ ή 25,94€ με ΦΠΑ 24%, 250 λεπτά αστικοϋπεραστικών κλήσεων εντός και εκτός 
δικτύου ΟΤΕ και 50 λεπτά κλήσεων της κινητά όλων των ΕΚΤ. Η χρέωση του προγράμματος θα 
εμφανίζεται στον λογαριασμό του πελάτη ενιαία και θα συμπεριλαμβάνει την ισχύουσα σήμερα 
τιμή του μηνιαίου παγίου τηλεφωνικής γραμμής, τη χρήση των 250 λεπτών αστικοϋπεραστικών 
κλήσεων καθώς και 50 λεπτών κλήσεων της κινητά.  

Μετά τη συμπλήρωση των 250 λεπτών οι κλήσεις του πελάτη σε σταθερά τηλέφωνα (OTE  και Τρίτων) 
θα έχουν της αστική χρέωση ΟΤΕ, ενώ οι κλήσεις της κινητά μετά τη συμπλήρωση των 50 λεπτών θα 
χρεώνονται  με το ισχύον τιμολόγιο του ΟΤΕ.  

Η αντίστοιχη μηνιαία χρέωση για έναν πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής θα είναι 
αυξημένη όσο και η διαφορά των δύο μηνιαίων παγίων τελών τηλεφωνικής γραμμής προς τηλεφωνική 
γραμμή με 2 κανάλια φωνής απλής ή με διεπιλογή( DDI). 

Ο υπολογισμός του προπληρωμένου χρόνου (της σταθερό ή κινητό)   θα γίνεται σε ακέραια λεπτά. 
Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. 

O πελάτης δεσμεύεται με υπογραφή σύμβασης για υποχρεωτική παραμονή 12 μήνες στο 
πρόγραμμα. 
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Σε περίπτωση υπαναχώρησης  πριν τη λήξη της δωδεκάμηνης δέσμευσης ,  επιβάλλεται  εφάπαξ  
τέλος απενεργοποίησης  ίσο με 16,81 € χωρίς ΦΠΑ ή 20,84 € με ΦΠΑ  24%.  

 

7. Σταθερά + Κινητά 300 (250+50)  
Το πρόγραμμα αυτό θα παρέχει στον πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με μηνιαία χρέωση 19,43 € χωρίς 
ΦΠΑ ή 24,09 € με ΦΠΑ 24%, 250 λεπτά αστικοϋπεραστικών κλήσεων εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ 
και 50 λεπτά κλήσεων προς κινητά όλων των ΕΚΤ. Η χρέωση του προγράμματος θα εμφανίζεται 
στον λογαριασμό του πελάτη ενιαία και θα συμπεριλαμβάνει την ισχύουσα σήμερα τιμή του 
μηνιαίου παγίου τηλεφωνικής γραμμής, τη χρήση των 250 λεπτών αστικοϋπεραστικών κλήσεων καθώς 
και 50 λεπτών κλήσεων προς κινητά.  

Ο υπολογισμός του προπληρωμένου χρόνου  αστικουπεραστικών και κλήσεων  προς κινητά  θα 
γίνεται με βήμα χρέωσης το λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. 

Μετά την εξάντληση του προπληρωμένου χρόνου, όλες οι κλήσεις σε σταθερά τηλέφωνα (OTE  και 
Τρίτων) θα χρεώνονται με τιμή 0,0365€/λεπτό χωρίς ΦΠΑ ή 0,0453 € με ΦΠΑ 24% και βήμα χρέωσης 
το λεπτό. Τυχόν κλάσμα του λεπτού, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό.  

 Οι κλήσεις προς κινητά μετά τη συμπλήρωση των 50 λεπτών θα χρεώνονται  με το ισχύον τιμολόγιο  
του ΟΤΕ . 

Η αντίστοιχη μηνιαία χρέωση για έναν πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής θα είναι 
αυξημένη όσο και η διαφορά των δύο μηνιαίων παγίων τελών τηλεφωνικής γραμμής προς τηλεφωνική 
γραμμή με 2 κανάλια φωνής απλής ή με διεπιλογή( DDI). 

Για την παροχή του προγράμματος ο πελάτης δεσμεύεται με  υπογραφή  σύμβασης για  
υποχρεωτική  παραμονή 12 μήνες στο πρόγραμμα. 

Σε περίπτωση υπαναχώρησης  πριν τη λήξη της δωδεκάμηνης δέσμευσης ,  επιβάλλεται  εφάπαξ  
τέλος απενεργοποίησης  ίσο με 24,39 € χωρίς ΦΠΑ ή 30,24 € με ΦΠΑ  24%.  

8. ΟΤΕ Economy 300 (προσφορά 4+8)  
Το πρόγραμμα αυτό θα παρέχει στον πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με μηνιαία χρέωση 17,805 € 
χωρίς ΦΠΑ ή 22,08 € με ΦΠΑ 24%, κατά  τους πρώτους 4 μήνες και κατόπιν  χρέωση  για τους 
επόμενους 8 μήνες  με το κανονικό τιμολόγιο που είναι  19,43 € χωρίς ΦΠΑ ή 24,09 € με ΦΠΑ 24% 
ανά μήνα, 250 λεπτά αστικοϋπεραστικών κλήσεων εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ και 50 λεπτά 
κλήσεων προς κινητά όλων των ΕΚΤ. Η χρέωση του προγράμματος θα εμφανίζεται στον 
λογαριασμό του πελάτη ενιαία και θα συμπεριλαμβάνει την ισχύουσα τιμή του μηνιαίου παγίου 
τηλεφωνικής γραμμής, τη χρήση των 250 λεπτών αστικοϋπεραστικών κλήσεων καθώς και 50 λεπτών 
κλήσεων προς κινητά.  

Ο υπολογισμός του προπληρωμένου χρόνου  αστικοϋπεραστικών και κλήσεων προς κινητά  θα γίνεται 
με βήμα χρέωσης το λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. Μετά την 
εξάντληση του προπληρωμένου χρόνου, όλες οι κλήσεις σε σταθερά τηλέφωνα (OTE  και Τρίτων) θα 
χρεώνονται με τιμή 0,035 €/λεπτό χωρίς ΦΠΑ ή 0,0434 €/λεπτό  με ΦΠΑ 24% και βήμα χρέωσης το 
λεπτό. Τυχόν κλάσμα του λεπτού, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. Οι κλήσεις προς κινητά μετά τη 
συμπλήρωση των 50 λεπτών θα χρεώνονται  με τιμή 0,08 €/ λεπτό χωρίς ΦΠΑ ή  0,0992 €/ λεπτό    με 
ΦΠΑ 24% και βήμα χρέωσης το λεπτό. Τυχόν κλάσμα του λεπτού, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. 

Η αντίστοιχη μηνιαία χρέωση για έναν πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής θα είναι 
αυξημένη όσο και η διαφορά των δύο μηνιαίων παγίων τελών τηλεφωνικής γραμμής προς τηλεφωνική 
γραμμή με 2 κανάλια φωνής απλής ή με διεπιλογή( DDI). 

Για την παροχή του προγράμματος ο πελάτης δεσμεύεται με  υπογραφή  σύμβασης για  
υποχρεωτική  παραμονή 12 μήνες στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση υπαναχώρησης  πριν τη λήξη 
της δωδεκάμηνης δέσμευσης ,  επιβάλλεται  εφάπαξ  τέλος απενεργοποίησης  ίσο με 40,65 € χωρίς 
ΦΠΑ  ή  50,41 € με ΦΠΑ  24%.  

9. ΟΛΗ ΜΕΡΑ  
Η τιμή διάθεσης του προγράμματος  είναι 14,202 € ανά μήνα χωρίς ΦΠΑ ή 17,61 €, 
συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%. Το πρόγραμμα παρέχει απεριόριστες αστικές και υπεραστικές 
(εθνικές) κλήσεις εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ, που πραγματοποιούνται από τη συγκεκριμένη 
τηλεφωνική γραμμής, για  όλες τις ημέρες και ώρες  της εβδομάδος .  
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10. ΟΛΗ ΜΕΡΑ + 60’ ΚΙΝΗΤΑ  
Η τιμή διάθεσης του προγράμματος είναι 14,202 € ανά μήνα χωρίς ΦΠΑ ή 17,61 €, 
συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24% και απευθύνεται σε πελάτες που θα δεσμευτούν να υπογράψουν 
σύμβαση παραμονής 6 μηνών στο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα παρέχει απεριόριστες αστικές και 
υπεραστικές (εθνικές) κλήσεις εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ, που πραγματοποιούνται από τη 
συγκεκριμένη τηλεφωνική γραμμή, για  όλες τις ημέρες και ώρες  της εβδομάδος και επιπλέον 60 
λεπτά προς κινητά όλων των εταιριών κινητής τηλεφωνίας.  

Σε περίπτωση υπαναχώρησης  του  πελάτη πριν τη λήξη του 6μήνου, επιβάλλεται  εφάπαξ  τέλος 
απενεργοποίησης  ίσο με 13,445 € χωρίς ΦΠΑ ή 16,67 € με ΦΠΑ 24%.  

Ο  δωρεάν χρόνος  για κλήσεις προς κινητά θα υπολογίζεται ανά λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε 
κάθε κλήση, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. 

11. ΟΛΗ ΜΕΡΑ + 60’ ΚΙΝΗΤΑ  
Το πρόγραμμα αυτό θα παρέχει στον πελάτη τηλεφωνικής γραμμής έναντι μηνιαίας χρέωσης 24,80 € 
χωρίς ΦΠΑ ή 30,75 € με ΦΠΑ 24%, απεριόριστες αστικές και υπεραστικές (εθνικές) κλήσεις εντός και 
εκτός δικτύου ΟΤΕ, για  όλες τις ημέρες και ώρες της εβδομάδος και επιπλέον 60 λεπτά δωρεάν για 
κλήσεις  προς κινητά όλων των εταιριών κινητής τηλεφωνίας. Η χρέωση του προγράμματος θα 
εμφανίζεται στον λογαριασμό του πελάτη ενιαία και συμπεριλαμβάνει την ισχύουσα σήμερα τιμή 
του μηνιαίου παγίου τηλεφωνικής γραμμής,  τη  χρήση των αστικοϋπεραστικών κλήσεων και των 
κλήσεων προς  κινητά.  

Ο δωρεάν χρόνος  για κλήσεις προς κινητά θα υπολογίζεται ανά λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε 
κλήση, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. 
Μετά την εξάντληση του δωρεάν  χρόνου οι  κλήσεις προς κινητά θα χρεώνονται  με το ισχύον 
τιμολόγιο  του ΟΤΕ. 

Η αντίστοιχη μηνιαία χρέωση για έναν πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής θα είναι 
αυξημένη όσο και η διαφορά των δύο μηνιαίων παγίων τελών τηλεφωνικής γραμμής προς τηλεφωνική 
γραμμή με 2 κανάλια φωνής απλής ή με διεπιλογή( DDI). 

Για την παροχή του προγράμματος ο πελάτης δεσμεύεται με  υπογραφή  σύμβασης για  
υποχρεωτική  παραμονή 12 μήνες στο πρόγραμμα. 

Σε περίπτωση υπαναχώρησης  πριν τη λήξη της δωδεκάμηνης δέσμευσης ,  επιβάλλεται  εφάπαξ  
τέλος απενεργοποίησης  ίσο με 28,46 € χωρίς ΦΠΑ ή 35,29 € με ΦΠΑ  24%. 

12. ΟΤΕ  Απεριόριστα (προσφορά 6+6) 
Το πρόγραμμα θα παρέχει σε πελάτη τηλεφωνικής γραμμής, απεριόριστη αστική και υπεραστική 
τηλεφωνία εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ. 

To πρόγραμμα κατά τους  6  πρώτους  μήνες θα προσφέρεται στην  μειωμένη την τιμή των 16,179 €  
χωρίς ΦΠΑ  ή 20,06 € με ΦΠΑ 24% και κατόπιν  για τους επόμενους  6 μήνες στην κανονική  τιμή που 
είναι  19,431 € χωρίς ΦΠΑ ή 24,09 € με ΦΠΑ 24%  ανά μήνα . 

Η χρέωση του προγράμματος θα εμφανίζεται στον λογαριασμό του πελάτη ενιαία και συμπεριλαμβάνει 
την ισχύουσα τιμή του μηνιαίου παγίου τηλεφωνικής γραμμής και την  χρήση των αστικοϋπεραστικών 
κλήσεων.  

Οι  κλήσεις προς κινητά θα χρεώνονται  με 0,10569 €/ λεπτό χωρίς ΦΠΑ ή  0,1311 €/ λεπτό  με ΦΠΑ 
24% και βήμα χρέωσης το λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, θα υπολογίζεται ως ακέραιο 
λεπτό. 

Η αντίστοιχη μηνιαία χρέωση για έναν πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής θα είναι 
αυξημένη όσο και η διαφορά των δύο μηνιαίων παγίων τελών τηλεφωνικής γραμμής προς τηλεφωνική 
γραμμή με 2 κανάλια φωνής απλής ή με διεπιλογή( DDI). 

Για την παροχή του  ανωτέρω προγράμματος, ο πελάτης δεσμεύεται με  υπογραφή  σύμβασης για  
υποχρεωτική   δωδεκάμηνη  παραμονή στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση υπαναχώρησης  πριν τη λήξη 
της δωδεκάμηνης δέσμευσης, επιβάλλεται  τέλος απενεργοποίησης ίσο με  56,91 € χωρίς ΦΠΑ ή 70,57 
€ με ΦΠΑ  24%.  
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13. ΟΤΕ  Απεριόριστα (προσφορά 6+6)  
Το πρόγραμμα αυτό θα παρέχει στον πελάτη τηλεφωνικής γραμμής, έναντι μηναίας χρέωσης 18,618 €  
χωρίς ΦΠΑ  ή 23,09 € με ΦΠΑ 24% κατά  τους πρώτους 6 μήνες και κατόπιν  χρέωση  για τους 
επόμενους 6 μήνες  με το κανονικό τιμολόγιο που είναι 22,683 € χωρίς ΦΠΑ ή 28,13 € με ΦΠΑ 24% 
ανά μήνα, απεριόριστες αστικές και υπεραστικές (εθνικές) κλήσεις εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ, όλες 
τις ημέρες και ώρες της εβδομάδος. 

Η χρέωση του προγράμματος θα εμφανίζεται στον λογαριασμό του πελάτη ενιαία και 
συμπεριλαμβάνει την ισχύουσα τιμή του μηνιαίου παγίου τηλεφωνικής γραμμής και την  χρήση των 
αστικοϋπεραστικών κλήσεων.  

Οι  κλήσεις προς κινητά θα χρεώνονται  με το ισχύον τιμολόγιο  του ΟΤΕ. 

Η αντίστοιχη μηνιαία χρέωση για έναν πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής θα είναι 
αυξημένη όσο και η διαφορά των δύο μηνιαίων παγίων τελών τηλεφωνικής γραμμής προς τηλεφωνική 
γραμμή με 2 κανάλια φωνής απλής ή με διεπιλογή( DDI). 

Για την παροχή του προγράμματος ο πελάτης δεσμεύεται με  υπογραφή  σύμβασης για  υποχρεωτική  
παραμονή 12 μήνες στο πρόγραμμα. 

Σε περίπτωση υπαναχώρησης  πριν τη λήξη της δωδεκάμηνης δέσμευσης ,  επιβάλλεται  εφάπαξ  
τέλος απενεργοποίησης  ίσο με 56,91 € χωρίς ΦΠΑ ή 70,57 € με ΦΠΑ  24%.  

14. ΟΤΕ  Απεριόριστα (προσφορά 6+6) 
Το πρόγραμμα θα παρέχει σε πελάτη τηλεφωνικής γραμμής, απεριόριστη αστική και υπεραστική 
τηλεφωνία εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ. 

To πρόγραμμα κατά τους  6  πρώτους  μήνες θα προσφέρεται στην  μειωμένη την τιμή των 16,179 €  
χωρίς ΦΠΑ  ή 20,06 € με ΦΠΑ 24% και κατόπιν  για τους επόμενους  μήνες στην κανονική  τιμή που 
είναι  19,431 € χωρίς ΦΠΑ ή 24,09 € με ΦΠΑ 24%  ανά μήνα . 

Η χρέωση του προγράμματος θα εμφανίζεται στον λογαριασμό του πελάτη ενιαία και συμπεριλαμβάνει 
την ισχύουσα σήμερα τιμή του μηνιαίου παγίου απλής τηλεφωνικής γραμμής και την  χρήση των 
αστικοϋπεραστικών κλήσεων.  

Οι  κλήσεις προς κινητά θα χρεώνονται  με 0,10569 €/ λεπτό χωρίς ΦΠΑ ή  0,1311 €/ λεπτό  με ΦΠΑ 
24% και βήμα χρέωσης το λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, θα υπολογίζεται ως ακέραιο 
λεπτό. 

Για πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής τα αντίστοιχα μηνιαία τέλη είναι αυξημένα κατά 
4,472 € ή  5,54 € με ΦΠΑ 24% και για πελάτη  τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής και  
διεπιλογή DDI  κατά  6,171 €  ή 7,65 € με ΦΠΑ 24%  . 

Για την παροχή του  ανωτέρω προγράμματος, ο πελάτης δεσμεύεται με υπογραφή σύμβασης για  
υποχρεωτική δωδεκάμηνη παραμονή στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση υπαναχώρησης  πριν τη λήξη της 
δωδεκάμηνης δέσμευσης, επιβάλλεται  τέλος απενεργοποίησης ίσο με  56,91 € χωρίς ΦΠΑ ή 70,57 € 
με ΦΠΑ  24%.  

15. ΟΤΕ Απεριόριστα Plus (προσφορά 4+8)  
Το πρόγραμμα αυτό θα παρέχει στον πελάτη τηλεφωνικής γραμμής, έναντι μηνιαίας χρέωσης 22,756 € 
χωρίς ΦΠΑ  ή 28,22 € με ΦΠΑ 24% κατά  τους πρώτους 4 μήνες και κατόπιν  χρέωση  για τους 
επόμενους 8 μήνες  με το κανονικό τιμολόγιο που είναι  24,80 € χωρίς ΦΠΑ ή 30,75 € με ΦΠΑ 24% 
ανά μήνα, απεριόριστες αστικές και υπεραστικές (εθνικές) κλήσεις εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ, όλες 
τις ημέρες και ώρες της εβδομάδος και επιπλέον 60 λεπτά για κλήσεις  προς κινητά όλων των 
εταιριών κινητής τηλεφωνίας.  

Η χρέωση του προγράμματος θα εμφανίζεται στον λογαριασμό του πελάτη ενιαία και 
συμπεριλαμβάνει την ισχύουσα σήμερα τιμή του μηνιαίου παγίου της τηλεφωνικής γραμμής την  χρήση 
των αστικοϋπεραστικών κλήσεων και 60 λεπτά προς  κινητά.  

Ο  χρόνος  για κλήσεις προς κινητά θα υπολογίζεται ανά λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, 
θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. Μετά την εξάντληση του χρόνου, οι κλήσεις προς κινητά θα 
χρεώνονται  με τιμή 0,08 €/ λεπτό χωρίς ΦΠΑ ή  0,0992 €/ λεπτό με ΦΠΑ 24% και βήμα χρέωσης το 
λεπτό. Τυχόν κλάσμα του λεπτού, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. 
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Η αντίστοιχη μηνιαία χρέωση για έναν πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής θα είναι 
αυξημένη όσο και η διαφορά των δύο μηνιαίων παγίων τελών τηλεφωνικής γραμμής προς τηλεφωνική 
γραμμή με 2 κανάλια φωνής απλής ή με διεπιλογή( DDI). 

Για την παροχή του προγράμματος ο πελάτης δεσμεύεται με υπογραφή σύμβασης για  υποχρεωτική  
παραμονή 12 μήνες στο πρόγραμμα. 

Σε περίπτωση υπαναχώρησης  πριν τη λήξη της δωδεκάμηνης δέσμευσης ,  επιβάλλεται  εφάπαξ  
τέλος απενεργοποίησης ίσο με 56,91 € χωρίς ΦΠΑ ή 70,57 € με ΦΠΑ  24%.  

16. ΟΤΕ Απεριόριστα Plus (προσφορά 6+6) 
Το πρόγραμμα θα παρέχει σε πελάτη τηλεφωνικής γραμμής, απεριόριστη αστική και υπεραστική 
τηλεφωνία εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ και  60 λεπτά για κλήσεις προς κινητά όλων των εταιριών 
κινητής τηλεφωνίας. 

To πρόγραμμα κατά τους  6  πρώτους  μήνες θα προσφέρεται στην  μειωμένη την τιμή των 19,43 € 
χωρίς ΦΠΑ  ή 24,09 € με ΦΠΑ 24% και κατόπιν  για τους επόμενους  6 μήνες στην κανονική  τιμή που 
είναι  22,68 € χωρίς ΦΠΑ ή 28,12 € με ΦΠΑ 24% ανά μήνα . 

Η χρέωση του προγράμματος θα εμφανίζεται στον λογαριασμό του πελάτη ενιαία και 
συμπεριλαμβάνει την ισχύουσα σήμερα τιμή του μηνιαίου παγίου τηλεφωνικής γραμμής την  χρήση 
των αστικοϋπεραστικών κλήσεων και 60 λεπτών για κλήσεις προς  κινητά.  

Ο  χρόνος  για κλήσεις προς κινητά θα υπολογίζεται ανά λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, 
θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. Μετά την εξάντληση του δωρεάν  χρόνου οι  κλήσεις προς κινητά 
θα χρεώνονται με 0,10569 €/ λεπτό χωρίς ΦΠΑ ή  0,1311 €/ λεπτό με ΦΠΑ 24% και βήμα χρέωσης το 
λεπτό.  Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. 

Η αντίστοιχη μηνιαία χρέωση για έναν πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής θα είναι 
αυξημένη όσο και η διαφορά των δύο μηνιαίων παγίων τελών τηλεφωνικής γραμμής προς τηλεφωνική 
γραμμή με 2 κανάλια φωνής απλής ή με διεπιλογή( DDI). 

Για την παροχή του  ανωτέρω προγράμματος, ο πελάτης δεσμεύεται με  υπογραφή  σύμβασης για  
υποχρεωτική   δωδεκάμηνη  παραμονή στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση υπαναχώρησης  πριν τη λήξη 
της δωδεκάμηνης δέσμευσης, επιβάλλεται  τέλος απενεργοποίησης ίσο με  56,91 € χωρίς ΦΠΑ ή 70,57 
€ με ΦΠΑ  24%.  

17. ΟΤΕ Απεριόριστα Plus (προσφορά 6+6) 
Το πρόγραμμα θα παρέχει σε πελάτη τηλεφωνικής γραμμής, απεριόριστη αστική και υπεραστική 
τηλεφωνία εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ και  120 λεπτά για κλήσεις προς κινητά όλων των εταιριών 
κινητής τηλεφωνίας. 

To πρόγραμμα κατά τους  6  πρώτους  μήνες θα προσφέρεται στην  μειωμένη την τιμή των 20,244 € 
χωρίς ΦΠΑ  ή 25,10 € με ΦΠΑ 24% και κατόπιν  για τους επόμενους  μήνες στην κανονική  τιμή που 
είναι     23,496 € χωρίς ΦΠΑ ή 29,14 € με ΦΠΑ 24% ανά μήνα . 

Η χρέωση του προγράμματος θα εμφανίζεται στον λογαριασμό του πελάτη ενιαία και 
συμπεριλαμβάνει την ισχύουσα σήμερα τιμή του μηνιαίου παγίου τηλεφωνικής γραμμής την  χρήση 
των αστικοϋπεραστικών κλήσεων και 120 λεπτών   για κλήσεις προς  κινητά.  

Ο  χρόνος  για κλήσεις προς κινητά θα υπολογίζεται ανά λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, 
θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. Μετά την εξάντληση του δωρεάν  χρόνου οι  κλήσεις προς κινητά 
θα χρεώνονται με 0,10569 €/ λεπτό χωρίς ΦΠΑ ή 0,1311 €/ λεπτό με ΦΠΑ 24% και βήμα χρέωσης το 
λεπτό.  Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. 

Για πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής τα αντίστοιχα μηνιαία τέλη είναι αυξημένα κατά 
4,472 € ή  5,54 € με ΦΠΑ 24% και για πελάτη  τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής και  
διεπιλογή DDI  κατά  6,171 €  ή 7,65 € με ΦΠΑ 24%  . 

Για την παροχή του  ανωτέρω προγράμματος, ο πελάτης δεσμεύεται με  υπογραφή  σύμβασης για  
υποχρεωτική   δωδεκάμηνη  παραμονή στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση υπαναχώρησης  πριν τη λήξη 
της δωδεκάμηνης δέσμευσης, επιβάλλεται  τέλος απενεργοποίησης ίσο με  56,91 € χωρίς ΦΠΑ ή 70,57 
€ με ΦΠΑ  24%.  
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18. ΒΡΑΔΥ + ΣΚ  
Η τιμή πώλησης του προγράμματος  είναι 6,555 € ανά μήνα χωρίς ΦΠΑ ή  8,13 €, 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % και απευθύνεται σε πελάτες τηλεφωνικής γραμμής ή τηλεφωνικής 
γραμμής με 2 κανάλια φωνής. Περιλαμβάνει απεριόριστες αστικές και  υπεραστικές (εθνικές)  κλήσεις 
εντός  και  εκτός δικτύου ΟΤΕ, που πραγματοποιούνται από τη συγκεκριμένη τηλεφωνική γραμμή, 
από Δευτέρα έως και Παρασκευή από 00.00 έως 08.00 και από 20.00 έως 24.00 καθώς και όλες τις 
ώρες του Σαββατοκύριακου (από ώρα 00.00 του Σαββάτου έως 24.00 της Κυριακής). 

19. 1-2-3 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ   
Το πρόγραμμα  αυτό παρέχει στον οικιακό πελάτη  τη δυνατότητα πραγματοποίησης απεριόριστων 
κλήσεων σε 1 έως 3 αριθμούς σταθερών τηλεφωνικών γραμμών  δικτύου ΟΤΕ.  
Οι αριθμοί αυτοί, θα μπορούν να είναι σε αστικό ή υπεραστικό επίπεδο σε σχέση με την τηλεφωνική 
του γραμμή, και η χρέωση είναι 2,521 € ανά αριθμό και  μήνα χωρίς ΦΠΑ ή 3,13 € 
συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%. 
 

20. ΟΤΕ ΣΤΑΘΕΡΑ  
Για τους οικιακούς πελάτες προσφέρονται οικονομικά προγράμματα προπληρωμένου χρόνου ομιλίας  
για αστικές και υπεραστικές συνδιαλέξεις  ως εξής: 

ΣΤΑΘΕΡΑ 120 : Παρέχονται 120 λεπτά αστικουπεραστικών κλήσεων εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ 
έναντι 3,00 € χωρίς ΦΠΑ ή  3,72 € με ΦΠΑ 24% μηνιαίως . 

ΣΤΑΘΕΡΑ 240 : Παρέχονται 240 λεπτά αστικουπεραστικών κλήσεων εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ 
έναντι 5,84 € χωρίς ΦΠΑ ή  7,24 € με ΦΠΑ 24% μηνιαίως.  

ΣΤΑΘΕΡΑ 480 : Παρέχονται 480 λεπτά αστικουπεραστικών κλήσεων εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ 
έναντι 11,597 € /μήνα χωρίς ΦΠΑ ή 14,38 €/μήνα με ΦΠΑ  24%  μηνιαίως.  

ΣΤΑΘΕΡΑ 600 : Παρέχονται 600 λεπτά αστικουπεραστικών κλήσεων εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ 
έναντι 14,285 € /μήνα χωρίς ΦΠΑ ή 17,71€/μήνα  με ΦΠΑ  24%   μηνιαίως.  

ΣΤΑΘΕΡΑ 720 : Παρέχονται 720 λεπτά αστικουπεραστικών κλήσεων εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ 
έναντι 16,387 € /μήνα χωρίς ΦΠΑ ή 20,32 €/μήνα με ΦΠΑ  24%  μηνιαίως.  

ΣΤΑΘΕΡΑ 900 : Παρέχονται 900 λεπτά αστικουπεραστικών κλήσεων εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ 
έναντι 20,168 € /μήνα χωρίς ΦΠΑ ή 25,01 €/μήνα με ΦΠΑ  24%  μηνιαίως.  

Τα κύρια χαρακτηριστικά των προγραμμάτων αυτών είναι τα εξής: 
 Ο προπληρωμένος χρόνος ομιλίας μπορεί να αναλωθεί σε αστικές ή υπεραστικές κλήσεις. 
 Ο ρυθμός κάλυψης του προπληρωμένου χρόνου  γίνεται σε ακέραια λεπτά. 
 Πελάτης ο οποίος εγγράφεται  σε ένα από τα ανωτέρω προγράμματα προπληρωμένου χρόνου θα 

έχει το  δικαίωμα να εγγραφεί ή να διατηρήσει το εκπτωτικό πρόγραμμα ΟΤΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ.  

 Μετά την εξάντληση του προπληρωμένου χρόνου ομιλίας  η χρέωση θα γίνεται με το ισχύον 
κανονικό τιμολόγιο αστικών και υπεραστικών κλήσεων. 

 Τα ανωτέρω προγράμματα προσφέρονται χωρίς τέλος εγγραφής.  

 

21. ΟΤΕ ΚΙΝΗΤΑ   
Τα παρακάτω προγράμματα προπληρωμένου χρόνου, αφορούν  κλήσεις προς κινητό, 
ανεξάρτητα από τον πάροχο προορισμού της κλήσης και αναλυτικά  έχουν ως εξής: 

ΟΤΕ Κινητά 30  με τιμή πώλησης  2,11 € ανά μήνα χωρίς ΦΠΑ ή   2,62 €  ανά  μήνα με ΦΠΑ  24%. 

ΟΤΕ Κινητά 60  με τιμή πώλησης 4,228 € ανά μήνα χωρίς ΦΠΑ ή   5,24 €  ανά  μήνα με ΦΠΑ  24%. 

ΟΤΕ Κινητά 120  με τιμή πώλησης 8,293 € ανά μήνα χωρίς ΦΠΑ ή  10,28 € ανά μήνα με ΦΠΑ  24%. 

ΟΤΕ Κινητά 240  με τιμή πώλησης 16,260 € ανά μήνα χωρίς ΦΠΑ ή  20,16 € ανά μήνα, με ΦΠΑ  24%. 

ΟΤΕ Κινητά 480  με τιμή πώλησης 30,081 € ανά μήνα χωρίς ΦΠΑ ή  37,30 € ανά μήνα, με ΦΠΑ 24%. 

Με την επιλογή των προγραμμάτων αυτών, ο πελάτης μπορεί να πραγματοποιήσει κλήσεις για 
30,60,120, 240 και 480  λεπτά ανά μήνα, από την τηλεφωνική του γραμμή προς όλες τις εταιρείες 
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κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, χωρίς χρονοχρέωση, επιτυγχάνοντας χαμηλότερη ονομαστική ανά 
λεπτό χρέωση και ενιαία τιμή για όλες τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. 

Ο υπολογισμός του χρόνου  χρήσης  των προγραμμάτων θα γίνεται ως εξής : 

 Για κάθε κλήση   με διάρκεια μικρότερη ή ίση των 30 δευτερολέπτων,  ο χρόνος είναι ίσος  με  30 
δευτερόλεπτα ανά κλήση . 

  Για κλήσεις  με διάρκεια  μεγαλύτερη των 30 δευτερολέπτων,   ο χρόνος είναι ίσος με τη διάρκεια της 
κλήσης  . 

 Μετά τη συμπλήρωση του προπληρωμένου χρόνου, οι κλήσεις  προς κινητά θα χρεώνονται είτε με το 
τέλος του τιμοκαταλόγου σταθερής Ομίλου ΟΤΕ www.cosmote.gr  είτε  με το τέλος  που ορίζει  το  
βασικό πρόγραμμα  του πελάτη . 
 

 

22.  ΟΤΕ ΔΩΡΕΑΝ ΧΡΟΝΟΣ Internet Pay as you go 
 

 

23. COSMOTE HOME ΔΙΕΘΝΗ 

Το πρόσθετο πακέτο παρέχει χρόνο ομιλίας για κλήσεις προς σταθερά τηλέφωνα 47 επιλεγμένων 
χωρών (πλήν κάποιων σταθερών προθεμάτων που εξαιρούνται) με χρέωση 5,04 €/μήνα, χωρίς ΦΠΑ ή 
6,25 €/ μήνα με ΦΠΑ  24%. Παρέχεται με δέσμευση εξάμηνης παραμονής και σε περίπτωση πρόωρης 
διακοπής ο πελάτης χρεώνεται με εφ’ άπαξ τέλος απενεργοποίησης ίσο με 13,221 € χωρίς ΦΠΑ ή 
16,39 € με ΦΠΑ 24%.  

Το πρόσθετο πακέτο  απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε υφιστάμενους ή νέους οικιακούς πελάτες 
που διαθέτουν προγράμματα απεριόριστης ομιλίας και μόνο για οικιακή χρήση.  

To πρόσθετο πακέτο παρέχει  1500 λεπτά διεθνούς τηλεφωνίας μηνιαίως. Ο ρυθμός κάλυψης του 
προπληρωμένου χρόνου ομιλίας θα γίνεται ανά δευτερόλεπτο. Στην περίπτωση  μη εξάντλησης του 
χρόνου  ομιλίας  το υπόλοιπο δεν μεταφέρεται στον επόμενο μήνα ή στον επόμενο λογαριασμό. Μετά 
την εξάντληση του  χρόνου ομιλίας οι κλήσεις θα χρεώνονται  με τον  εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο 
Διεθνών κλήσεων σταθερής Ομίλου ΟΤΕ www.cosmote.gr 

 

. 

 

Ύψος διμηνιαίου λογαριασμού σε Ευρώ, για κλήσεις 
προς τον  αριθμό  8962 000 222 Internet Pay as you 

Go 

Δωρεάν χρόνος σε  πρώτα λεπτά 
ανά λογαριασμό 

Μέχρι 1,99 € 5 λεπτά 

Από 2 μέχρι και 3,99 € 10 λεπτά 

Από 4 μέχρι και 5,99 € 20 λεπτά 

Από 6 μέχρι και 8,99 € 30 λεπτά 

Από 9 μέχρι και 11,99 € 45 λεπτά 

Από 12 μέχρι και 17,99 € 90 λεπτά 

Πάνω από 18 € 120 λεπτά 

o Πελάτης που ήδη είναι  εγγεγραμμένος στο εκπτωτικό πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ ΧΡΟΝΟΣ για αστικές και 
υπεραστικές κλήσεις, εγγράφεται  αυτόματα και στο εκπτωτικό πρόγραμμα ΟΤΕ ΔΩΡΕΑΝ ΧΡΟΝΟΣ 
Pay as you go. Διαφορετικά, καταβάλλει εφάπαξ τέλος εγγραφής 1,00 € χωρίς ΦΠΑ (1,24 € με ΦΠΑ 
24%)  και εγγράφεται ταυτόχρονα  και στα δυο προγράμματα. 

o Η αποτίμηση του  δωρεάν χρόνου ομιλίας σε χρήμα γίνεται με βάση την υψηλότερη ονομαστική ανά 
λεπτό τιμή χρέωσης των αστικών κλήσεων. 

http://www.cosmote.gr/
http://www.cosmote.gr/
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 - COSMΟΤΕ Home Double Play 

ΕΝΕΡΓΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  

1. COSMΟΤΕ Home Double Play 

1.1. COSMOTE Home Double Play 4 S (με ελάχιστη περίοδο παραμονής 12 μηνών) 
Το πρόγραμμα θα παρέχει σε πελάτη τηλεφωνικής γραμμής, απεριόριστη ευρυζωνική πρόσβαση στο 
διαδίκτυο στην  ταχύτητα  των 4 Mbps. 

To πρόγραμμα θα προσφέρεται στην τιμή των 20,244 € χωρίς ΦΠΑ ή 25,10 € με ΦΠΑ 24%  ανά μήνα.  

Η χρέωση του προγράμματος θα εμφανίζεται στον λογαριασμό του πελάτη ενιαία και θα 
συμπεριλαμβάνει την τιμή του μηνιαίου παγίου  της τηλεφωνικής γραμμής και  την ευρυζωνική 
σύνδεση.  

Oι κλήσεις σε σταθερά τηλέφωνα (OTE και Τρίτων) θα χρεώνονται με τιμή 0,04878 €/λεπτό χωρίς ΦΠΑ 
ή 0,0605 €/λεπτό με ΦΠΑ 24% και βήμα χρέωσης το λεπτό. Τυχόν κλάσμα του λεπτού, θα υπολογίζεται 
ως ακέραιο λεπτό.  

Οι  κλήσεις προς κινητά θα χρεώνονται  με 0,10569 €/ λεπτό χωρίς ΦΠΑ ή 0,1311 €/ λεπτό με ΦΠΑ 
24% και βήμα χρέωσης το λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, θα υπολογίζεται ως ακέραιο 
λεπτό. 

Για πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής τα αντίστοιχα μηνιαία τέλη είναι αυξημένα κατά 
4,472 € ή 5,54 € με ΦΠΑ 24% και για πελάτη  τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής και  διεπιλογή 
DDI  κατά  6,171 €  ή 7,65 € με ΦΠΑ 24%   

Για την παροχή του  ανωτέρω προγράμματος, ο πελάτης δεσμεύεται με  υπογραφή  σύμβασης για  
υποχρεωτική   δωδεκάμηνη  παραμονή στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση υπαναχώρησης  πριν τη λήξη 
της δωδεκάμηνης δέσμευσης, επιβάλλεται  τέλος απενεργοποίησης ίσο με  69,106 € χωρίς ΦΠΑ ή  
85,69 € με  ΦΠΑ  24% . 

 1.2.  COSMOTE Home Double Play 4 Μ (με ελάχιστη περίοδο παραμονής 12 μηνών)   
Το πρόγραμμα θα παρέχει σε πελάτη τηλεφωνικής γραμμής, απεριόριστη ευρυζωνική πρόσβαση στο 
διαδίκτυο στην ταχύτητα των 4 Mbps και 250 λεπτά αστικοϋπεραστικών κλήσεων εντός και εκτός 
δικτύου ΟΤΕ.  

To πρόγραμμα θα προσφέρεται στην τιμή των 21,870 € χωρίς ΦΠΑ ή 27,12 € με ΦΠΑ 24%  ανά μήνα.  

Η χρέωση του προγράμματος θα εμφανίζεται στον λογαριασμό του πελάτη ενιαία και θα 
συμπεριλαμβάνει την τιμή του μηνιαίου παγίου της  τηλεφωνικής γραμμής, την ευρυζωνική σύνδεση 
και τα  250 λεπτά αστικοϋπεραστικών κλήσεων εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ. 

 Για πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής τα αντίστοιχα μηνιαία τέλη είναι αυξημένα κατά 
4,472 € ή  5,54 € με ΦΠΑ 24% και για πελάτη  τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής και  
διεπιλογή DDI  κατά  6,171 €  ή 7,65 € με ΦΠΑ 24%   

Ο υπολογισμός του προπληρωμένου χρόνου κλήσεων θα γίνεται με βήμα χρέωσης το λεπτό. Τυχόν 
κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό.  

Μετά την εξάντληση του προπληρωμένου χρόνου, όλες οι κλήσεις σε σταθερά τηλέφωνα (OTE και 
Τρίτων) θα χρεώνονται με τιμή 0,04878 €/λεπτό χωρίς ΦΠΑ ή 0,0605 €/λεπτό με ΦΠΑ 24% και βήμα 
χρέωσης το λεπτό. Τυχόν κλάσμα του λεπτού, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό.  
Οι κλήσεις προς κινητά θα χρεώνονται με 0,10569 €/λεπτό χωρίς ΦΠΑ ή  0,1311 €/λεπτό με ΦΠΑ 24% 
με βήμα χρέωσης το λεπτό. Τυχόν κλάσμα του λεπτού, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. 

Για την παροχή του  ανωτέρω προγράμματος, ο πελάτης δεσμεύεται με  υπογραφή σύμβασης για  
υποχρεωτική 12μηνη  παραμονή στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση υπαναχώρησης  πριν τη λήξη της 
12μηνης  δέσμευσης, επιβάλλεται  τέλος απενεργοποίησης ίσο με 69,106 € χωρίς ΦΠΑ ή 85,69 € με 
ΦΠΑ 24%.  
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 1.3.  COSMOTE Home Double Play 4 L (με ελάχιστη περίοδο παραμονής 12 μηνών) 
Το πρόγραμμα θα παρέχει σε πελάτη τηλεφωνικής γραμμής, απεριόριστη αστική και υπεραστική 
τηλεφωνία εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ, 30 λεπτά για κλήσεις προς κινητά όλων των εταιριών κινητής 
τηλεφωνίας, καθώς και απεριόριστη ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο στην ταχύτητα  των 4 Mbps. 

To πρόγραμμα θα προσφέρεται στην τιμή των 27,56 € χωρίς ΦΠΑ ή 34,18 € με ΦΠΑ 24%  ανά μήνα.  

Η χρέωση του προγράμματος θα εμφανίζεται στον λογαριασμό του πελάτη ενιαία και θα 
συμπεριλαμβάνει την τιμή του μηνιαίου παγίου της τηλεφωνικής γραμμής, την ευρυζωνική σύνδεση, τη  
χρήση των αστικοϋπεραστικών κλήσεων και 30 λεπτών  προς  εθνικά κινητά.  
 
Ο υπολογισμός του προπληρωμένου χρόνου κλήσεων  προς κινητά  θα γίνεται με βήμα χρέωσης το 
λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. Μετά την εξάντληση 
του προπληρωμένου χρόνου, οι  κλήσεις προς κινητά θα χρεώνονται  με 0,10569 €/λεπτό χωρίς ΦΠΑ 
ή 0,01311 €/λεπτό με ΦΠΑ 24% και βήμα χρέωσης το λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, θα 
υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. 

Για πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής τα αντίστοιχα μηνιαία τέλη είναι αυξημένα κατά 
4,472 € ή  5,54 € με ΦΠΑ 24% και για πελάτη  τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής και  
διεπιλογή DDI  κατά  6,171 €  ή 7,65 € με ΦΠΑ 24%. 

  Για την παροχή του  ανωτέρω προγράμματος, ο πελάτης δεσμεύεται με  υπογραφή  σύμβασης για  
υποχρεωτική  12μηνη  παραμονή στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση υπαναχώρησης  πριν τη λήξη της 
12μηνης  δέσμευσης, επιβάλλεται  τέλος απενεργοποίησης ίσο με  77,236 € χωρίς ΦΠΑ ή  95,77 € με  
ΦΠΑ  24% . 

 1.4. COSMOTE Home Double Play 4 XL (με ελάχιστη περίοδο παραμονής 12 μηνών) 
Το πρόγραμμα θα παρέχει σε πελάτη τηλεφωνικής γραμμής, απεριόριστη αστική και υπεραστική 
τηλεφωνία εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ, 150 λεπτά για κλήσεις προς κινητά όλων των εταιριών κινητής 
τηλεφωνίας, καθώς και απεριόριστη ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο στην   ταχύτητα των 4 Mbps.  

To πρόγραμμα θα προσφέρεται στην τιμή των 30,81 €  χωρίς ΦΠΑ ή 38,21 € με ΦΠΑ 24%  ανά μήνα.  

Η χρέωση του προγράμματος θα εμφανίζεται στον λογαριασμό του πελάτη ενιαία και θα 
συμπεριλαμβάνει την τιμή του μηνιαίου παγίου της  τηλεφωνικής γραμμής, την ευρυζωνική σύνδεση,  
τη χρήση των αστικοϋπεραστικών κλήσεων και 150 λεπτά προς  εθνικά κινητά.  

Ο υπολογισμός του προπληρωμένου χρόνου κλήσεων  προς κινητά  θα γίνεται με βήμα χρέωσης το 
λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. Μετά την εξάντληση 
του προπληρωμένου χρόνου οι  κλήσεις προς κινητά θα χρεώνονται  με 0,10569 €/λεπτό χωρίς ΦΠΑ ή 
0,01311 €/λεπτό με ΦΠΑ 24% και βήμα χρέωσης το λεπτό.Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, θα 
υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. 

Για πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής τα αντίστοιχα μηνιαία τέλη είναι αυξημένα κατά 
4,472 € ή  5,54 € με ΦΠΑ 24% και για πελάτη  τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής και  
διεπιλογή DDI  κατά  6,171 €  ή 7,65 € με ΦΠΑ 24%  . 

Για την παροχή του  ανωτέρω προγράμματος, ο πελάτης δεσμεύεται με  υπογραφή  σύμβασης για  
υποχρεωτική   12μηνη  παραμονή στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση υπαναχώρησης  πριν τη λήξη της 
12μηνης δέσμευσης, επιβάλλεται  τέλος απενεργοποίησης ίσο με  77,236 € χωρίς ΦΠΑ ή  95,77 € με  
ΦΠΑ  24% . 

1.5. COSMOTE Home Double Play 4 S (με ελάχιστη περίοδο παραμονής 18 μηνών) 
Το πρόγραμμα θα παρέχει σε πελάτη τηλεφωνικής γραμμής, απεριόριστη ευρυζωνική πρόσβαση στο 
διαδίκτυο στην  ταχύτητα  των 4 Mbps. 

To πρόγραμμα κατά τους πρώτους 18 μήνες θα προσφέρεται στην μειωμένη την τιμή των 17,805 € 
χωρίς ΦΠΑ ή 22,08 € με ΦΠΑ 24%  ανά μήνα και κατόπιν για τους επόμενους μήνες στην κανονική 
τιμή των  20,244 € χωρίς ΦΠΑ ή 25,10 € με ΦΠΑ 24%  ανά μήνα.  
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Η χρέωση του προγράμματος θα εμφανίζεται στον λογαριασμό του πελάτη ενιαία και θα 
συμπεριλαμβάνει την τιμή του μηνιαίου παγίου της τηλεφωνικής γραμμής και  την ευρυζωνική 
σύνδεση.  

Oι κλήσεις σε σταθερά τηλέφωνα (OTE και Τρίτων) θα χρεώνονται με τιμή 0,04878 €/λεπτό χωρίς ΦΠΑ 
ή 0,0605 €/λεπτό με ΦΠΑ 24% και βήμα χρέωσης το λεπτό. Τυχόν κλάσμα του λεπτού, θα υπολογίζεται 
ως ακέραιο λεπτό.  

Οι  κλήσεις προς κινητά θα χρεώνονται  με 0,10569 €/ λεπτό χωρίς ΦΠΑ ή 0,1311 €/ λεπτό με ΦΠΑ 
24% και βήμα χρέωσης το λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, θα υπολογίζεται ως ακέραιο 
λεπτό. 

Για πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής τα αντίστοιχα μηνιαία τέλη είναι αυξημένα κατά 
4,472 € ή  5,54 € με ΦΠΑ 24% και για πελάτη  τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής και  
διεπιλογή DDI  κατά  6,171 €  ή 7,65 € με ΦΠΑ 24%  . 

Για την παροχή του  ανωτέρω προγράμματος, ο πελάτης δεσμεύεται με  υπογραφή  σύμβασης για  
υποχρεωτική   18μηνη  παραμονή στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση υπαναχώρησης  πριν τη λήξη της 
18μηνης  δέσμευσης, επιβάλλεται  τέλος απενεργοποίησης ίσο με  81,301 € χωρίς ΦΠΑ ή  100,81 € με  
ΦΠΑ  24% . 

 1.6.  COSMOTE Home Double Play 4 M (με ελάχιστη περίοδο παραμονής 18 μηνών)  
Το πρόγραμμα θα παρέχει σε πελάτη τηλεφωνικής γραμμής, απεριόριστη ευρυζωνική πρόσβαση στο 
διαδίκτυο στην ταχύτητα των 4 Mbps και 250 λεπτά αστικοϋπεραστικών κλήσεων εντός και εκτός 
δικτύου ΟΤΕ.  

To πρόγραμμα κατά τους πρώτους 18 μήνες θα προσφέρεται στην μειωμένη την τιμή των 20,244 € 
χωρίς ΦΠΑ ή 25,10 € με ΦΠΑ 24% ανά μήνα και κατόπιν για τους επόμενους μήνες στην κανονική τιμή 
των   21,870 € χωρίς ΦΠΑ ή 27,12 € με ΦΠΑ 24% ανά μήνα.  

Η χρέωση του προγράμματος θα εμφανίζεται στον λογαριασμό του πελάτη ενιαία και θα 
συμπεριλαμβάνει την τιμή του μηνιαίου παγίου της τηλεφωνικής γραμμής, την ευρυζωνική σύνδεση και 
τα  250 λεπτά  αστικοϋπεραστικών κλήσεων εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ. 

Για πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής τα αντίστοιχα μηνιαία τέλη είναι αυξημένα κατά 
4,472 € ή  5,54 € με ΦΠΑ 24% και για πελάτη  τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής και  
διεπιλογή DDI  κατά  6,171 €  ή 7,65 € με ΦΠΑ 24% . 

Ο υπολογισμός του προπληρωμένου χρόνου κλήσεων θα γίνεται με βήμα χρέωσης το λεπτό. Τυχόν 
κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό.  

Μετά την εξάντληση του προπληρωμένου χρόνου, όλες οι κλήσεις σε σταθερά τηλέφωνα (OTE και 
Τρίτων) θα χρεώνονται με τιμή 0,04878 €/λεπτό χωρίς ΦΠΑ ή 0,0605 €/λεπτό με ΦΠΑ 24% και βήμα 
χρέωσης το λεπτό. Τυχόν κλάσμα του λεπτού, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό.  

Οι κλήσεις προς κινητά θα χρεώνονται με 0,10569 €/ λεπτό χωρίς ΦΠΑ ή  0,1311 €/ λεπτό με ΦΠΑ 
24% με βήμα χρέωσης το λεπτό. Τυχόν κλάσμα του λεπτού, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. 

Για την παροχή του  ανωτέρω προγράμματος, ο πελάτης δεσμεύεται με  υπογραφή σύμβασης για  
υποχρεωτική 18μηνη  παραμονή στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση υπαναχώρησης  πριν τη λήξη της 
18μηνης  δέσμευσης, επιβάλλεται  τέλος απενεργοποίησης ίσο με 81,301 € χωρίς ΦΠΑ ή 100,81 € με 
ΦΠΑ 24%.  

1.7. COSMOTE Home Double Play 24 S (με ελάχιστη περίοδο παραμονής 12 μηνών) 
Το πρόγραμμα θα παρέχει σε πελάτη τηλεφωνικής γραμμής, απεριόριστη ευρυζωνική πρόσβαση στο 
διαδίκτυο στην  ταχύτητα  των 24 Mbps. 

To πρόγραμμα θα προσφέρεται στην τιμή των 23,496 € χωρίς ΦΠΑ ή 29,14 € με ΦΠΑ 24%  ανά μήνα.  

Η χρέωση του προγράμματος θα εμφανίζεται στον λογαριασμό του πελάτη ενιαία και θα 
συμπεριλαμβάνει την τιμή του μηνιαίου παγίου της τηλεφωνικής γραμμής και  την ευρυζωνική 
σύνδεση.  

Oι κλήσεις σε σταθερά τηλέφωνα (OTE και Τρίτων) θα χρεώνονται με τιμή 0,04878 €/λεπτό χωρίς ΦΠΑ 
ή 0,0605 €/λεπτό με ΦΠΑ 24% και βήμα χρέωσης το λεπτό. Τυχόν κλάσμα του λεπτού, θα υπολογίζεται 
ως ακέραιο λεπτό.  
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Οι  κλήσεις προς κινητά θα χρεώνονται  με 0,10569 €/ λεπτό χωρίς ΦΠΑ ή  0,1311 €/ λεπτό με ΦΠΑ 
24% και βήμα χρέωσης το λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, θα υπολογίζεται ως ακέραιο 
λεπτό. 

Για πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής τα αντίστοιχα μηνιαία τέλη είναι αυξημένα κατά 
4,472 € ή  5,54 € με ΦΠΑ 24% και για πελάτη  τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής και  
διεπιλογή DDI  κατά  6,171 €  ή 7,65 € με ΦΠΑ 24%. 

  Για την παροχή του  ανωτέρω προγράμματος, ο πελάτης δεσμεύεται με  υπογραφή  σύμβασης για  
υποχρεωτική   δωδεκάμηνη  παραμονή στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση υπαναχώρησης  πριν τη λήξη 
της δωδεκάμηνης δέσμευσης, επιβάλλεται  τέλος απενεργοποίησης ίσο με  69,106 € χωρίς ΦΠΑ ή  
85,69 € με  ΦΠΑ  24% . 

 1.8.  COSMOTE Home Double Play 24 M (με ελάχιστη περίοδο παραμονής 12 μηνών) 
Το πρόγραμμα θα παρέχει σε πελάτη τηλεφωνικής γραμμής, απεριόριστη ευρυζωνική πρόσβαση στο 
διαδίκτυο στην   ταχύτητα των  24 Mbps, 250  λεπτά αστικοϋπεραστικών κλήσεων εντός και εκτός 
δικτύου ΟΤΕ και 30 λεπτά κλήσεων προς εθνικά κινητά όλων των Ε.Κ.Τ.  

To πρόγραμμα θα προσφέρεται στην τιμή των 26,748 € χωρίς ΦΠΑ ή 33,17 € με ΦΠΑ 24%  ανά μήνα.  

Η χρέωση του προγράμματος θα εμφανίζεται στον λογαριασμό του πελάτη ενιαία και θα 
συμπεριλαμβάνει το μηνιαίο πάγιο της τηλεφωνικής γραμμής, την ευρυζωνική   σύνδεση, τη χρέωση 
των 250 λεπτών αστικοϋπεραστικών κλήσεων εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ και των 30 λεπτών για 
κλήσεις  προς εθνικά κινητά όλων των ΕΚΤ. 

Για πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής τα αντίστοιχα μηνιαία τέλη είναι αυξημένα κατά 
4,472 € ή  5,54 € με ΦΠΑ 24% και για πελάτη  τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής και  
διεπιλογή DDI  κατά  6,171 €  ή 7,65 € με ΦΠΑ 24%  . 

Ο υπολογισμός του προπληρωμένου χρόνου κλήσεων  θα γίνεται με βήμα χρέωσης το λεπτό. Τυχόν 
κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό.  

Μετά την εξάντληση του προπληρωμένου χρόνου, όλες οι κλήσεις σε σταθερά τηλέφωνα (OTE  και 
Τρίτων) θα χρεώνονται με τιμή 0,04878 €/λεπτό χωρίς ΦΠΑ ή 0,0605 €/λεπτό με ΦΠΑ 24% και βήμα 
χρέωσης το λεπτό. Τυχόν κλάσμα του λεπτού, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό.  
Οι κλήσεις προς κινητά μετά τη συμπλήρωση των 30 λεπτών θα χρεώνονται με 0,10569 €/ λεπτό χωρίς 
ΦΠΑ ή 0,1311 €/ λεπτό με ΦΠΑ 24% με βήμα χρέωσης το λεπτό. Τυχόν κλάσμα του λεπτού, θα 
υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. 

Για την παροχή του  ανωτέρω προγράμματος, ο πελάτης δεσμεύεται με  υπογραφή  σύμβασης για  
υποχρεωτική   12μηνη  παραμονή στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση υπαναχώρησης  πριν τη λήξη της 
12μηνης δέσμευσης, επιβάλλεται  τέλος απενεργοποίησης ίσο με 69,106 € χωρίς ΦΠΑ ή 85,69 € με 
ΦΠΑ 24% .  

 1.9. COSMOTE Home Double Play 24 L (με ελάχιστη περίοδο παραμονής 12 μηνών) 
Το πρόγραμμα θα παρέχει σε πελάτη τηλεφωνικής γραμμής, απεριόριστη αστική και υπεραστική 
τηλεφωνία εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ, 30 λεπτά για κλήσεις προς κινητά όλων των εταιριών κινητής 
τηλεφωνίας, καθώς και απεριόριστη ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο στην   ταχύτητα  των 24 
Mbps. 

To πρόγραμμα θα προσφέρεται στην τιμή των 30,813 € χωρίς ΦΠΑ ή 38,21 € με ΦΠΑ 24%  ανά μήνα.  

Η χρέωση του προγράμματος θα εμφανίζεται στον λογαριασμό του πελάτη ενιαία και θα 
συμπεριλαμβάνει την τιμή του μηνιαίου παγίου της  τηλεφωνικής γραμμής, την ευρυζωνική σύνδεση, τη  
χρήση των αστικοϋπεραστικών κλήσεων και 30 λεπτών  προς  εθνικά κινητά.  

Ο υπολογισμός του προπληρωμένου χρόνου κλήσεων  προς κινητά  θα γίνεται με βήμα χρέωσης το 
λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. Μετά την εξάντληση 
του προπληρωμένου χρόνου, οι  κλήσεις προς κινητά θα χρεώνονται  με 0,10569 €/ λεπτό χωρίς ΦΠΑ 
ή  0,1311 €/ λεπτό με ΦΠΑ 24% και βήμα χρέωσης το λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, θα 
υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. 

Για πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής τα αντίστοιχα μηνιαία τέλη είναι αυξημένα κατά 
4,472 € ή  5,54 € με ΦΠΑ 24% και για πελάτη  τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής και  
διεπιλογή DDI  κατά  6,171 €  ή 7,65 € με ΦΠΑ 24% . 
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Για την παροχή του  ανωτέρω προγράμματος, ο πελάτης δεσμεύεται με  υπογραφή  σύμβασης για  
υποχρεωτική  12μηνη  παραμονή στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση υπαναχώρησης  πριν τη λήξη της 
12μηνης δέσμευσης, επιβάλλεται  τέλος απενεργοποίησης ίσο με  89,431 € χωρίς ΦΠΑ ή  110,89 € με  
ΦΠΑ  24% . 

 1.10. COSMOTE Home Double Play 24 XL (με ελάχιστη περίοδο παραμονής 12μηνών ) 
Το πρόγραμμα θα παρέχει σε πελάτη τηλεφωνικής γραμμής, απεριόριστη αστική και υπεραστική 
τηλεφωνία εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ, 360 λεπτά για κλήσεις προς κινητά όλων των εταιριών κινητής 
τηλεφωνίας, καθώς και απεριόριστη ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο στην   ταχύτητα των 24 
Mbps.  

To πρόγραμμα θα προσφέρεται στην τιμή των 34,065 € χωρίς ΦΠΑ ή 42,24 € με ΦΠΑ 24%  ανά μήνα.  

Η χρέωση του προγράμματος θα εμφανίζεται στον λογαριασμό του πελάτη ενιαία και θα 
συμπεριλαμβάνει την ισχύουσα σήμερα τιμή του μηνιαίου παγίου της τηλεφωνικής γραμμής, την 
ευρυζωνική   σύνδεση,  τη χρήση των αστικοϋπεραστικών κλήσεων και 360 λεπτών  προς  εθνικά 
κινητά.  

Ο υπολογισμός του προπληρωμένου χρόνου κλήσεων  προς κινητά  θα γίνεται με βήμα χρέωσης το 
λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. Μετά την εξάντληση 
του προπληρωμένου χρόνου, οι  κλήσεις προς κινητά θα χρεώνονται  με 0,10569 €/ λεπτό χωρίς ΦΠΑ 
ή  0,1311 €/ λεπτό με ΦΠΑ 24% και βήμα χρέωσης το λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, θα 
υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. 

Για πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής τα αντίστοιχα μηνιαία τέλη είναι αυξημένα κατά 
4,472 € ή  5,54 € με ΦΠΑ 24% και για πελάτη  τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής και  
διεπιλογή DDI  κατά  6,171 €  ή 7,65 € με ΦΠΑ 24%  . 

Για την παροχή του  ανωτέρω προγράμματος, ο πελάτης δεσμεύεται με  υπογραφή  σύμβασης για  
υποχρεωτική  12μηνη  παραμονή στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση υπαναχώρησης  πριν τη λήξη της 
12μηνης δέσμευσης, επιβάλλεται  τέλος απενεργοποίησης ίσο με  89,431 € χωρίς ΦΠΑ ή  110,89 € με  
ΦΠΑ  24% . 

 1.11. COSMOTE Home Double Play 24 XL (με ελάχιστη περίοδο παραμονής 12μηνών ) 
Το πρόγραμμα θα παρέχει σε πελάτη τηλεφωνικής γραμμής, απεριόριστη αστική και υπεραστική 
τηλεφωνία εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ, 500 λεπτά για κλήσεις προς κινητά όλων των εταιριών κινητής 
τηλεφωνίας, καθώς και απεριόριστη ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο στην   ταχύτητα των 24 
Mbps.  

To πρόγραμμα θα προσφέρεται στην τιμή των 35,375 € χωρίς ΦΠΑ ή 43,85 € με ΦΠΑ 24%  ανά μήνα.  

Η χρέωση του προγράμματος θα εμφανίζεται στον λογαριασμό του πελάτη ενιαία και θα 
συμπεριλαμβάνει την ισχύουσα σήμερα τιμή του μηνιαίου παγίου της τηλεφωνικής γραμμής, την 
ευρυζωνική   σύνδεση,  τη χρήση των αστικοϋπεραστικών κλήσεων και 500 λεπτών  προς  εθνικά 
κινητά.  

Ο υπολογισμός του προπληρωμένου χρόνου κλήσεων  προς κινητά  θα γίνεται με βήμα χρέωσης το 
λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. Μετά την εξάντληση 
του προπληρωμένου χρόνου, οι  κλήσεις προς κινητά θα χρεώνονται  με 0,10569 €/λεπτό χωρίς ΦΠΑ 
ή 0,1311 €/λεπτό με ΦΠΑ 24% και βήμα χρέωσης το λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, θα 
υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. 

Για πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής τα αντίστοιχα μηνιαία τέλη είναι αυξημένα κατά 
4,472 € ή  5,54 € με ΦΠΑ 24% και για πελάτη  τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής και  
διεπιλογή DDI  κατά  6,171 €  ή 7,65 € με ΦΠΑ 24%  . 

Για την παροχή του  ανωτέρω προγράμματος, ο πελάτης δεσμεύεται με  υπογραφή  σύμβασης για  
υποχρεωτική  12μηνη  παραμονή στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση υπαναχώρησης  πριν τη λήξη της 
12μηνης δέσμευσης, επιβάλλεται  τέλος απενεργοποίησης ίσο με  89,431 € χωρίς ΦΠΑ ή  110,89 € με  
ΦΠΑ  24% . 

1.12. COSMOTE Home Double Play 24 S (με ελάχιστη περίοδο παραμονής 18 μηνών) 
Το πρόγραμμα θα παρέχει σε πελάτη τηλεφωνικής γραμμής, απεριόριστη ευρυζωνική πρόσβαση στο 
διαδίκτυο στην  ταχύτητα  των 24 Mbps. 
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To πρόγραμμα κατά τους πρώτους 18 μήνες θα προσφέρεται στην μειωμένη την τιμή των 21,870 € 
χωρίς ΦΠΑ ή 27,12 € με ΦΠΑ 24%  ανά μήνα και κατόπιν για τους επόμενους μήνες στην κανονική 
τιμή των  23,496 € χωρίς ΦΠΑ ή 29,14 € με ΦΠΑ 24%  ανά μήνα.  

Η χρέωση του προγράμματος θα εμφανίζεται στον λογαριασμό του πελάτη ενιαία και θα 
συμπεριλαμβάνει την τιμή του μηνιαίου παγίου της τηλεφωνικής γραμμής και  την ευρυζωνική 
σύνδεση.  

Oι κλήσεις σε σταθερά τηλέφωνα (OTE και Τρίτων) θα χρεώνονται με τιμή 0,04878 €/λεπτό χωρίς ΦΠΑ 
ή 0,0605 €/λεπτό με ΦΠΑ 24% και βήμα χρέωσης το λεπτό. Τυχόν κλάσμα του λεπτού, θα υπολογίζεται 
ως ακέραιο λεπτό.  

Οι  κλήσεις προς κινητά θα χρεώνονται  με 0,10569 €/λεπτό χωρίς ΦΠΑ ή 0,1311 €/λεπτό με ΦΠΑ 
24% και βήμα χρέωσης το λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, θα υπολογίζεται ως ακέραιο 
λεπτό. 

Για πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής τα αντίστοιχα μηνιαία τέλη είναι αυξημένα κατά 
4,472 € ή  5,54 € με ΦΠΑ 24% και για πελάτη  τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής και  
διεπιλογή DDI  κατά  6,171 €  ή 7,65 € με ΦΠΑ 24%  . 

Για την παροχή του  ανωτέρω προγράμματος, ο πελάτης δεσμεύεται με  υπογραφή  σύμβασης για  
υποχρεωτική   18μηνη  παραμονή στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση υπαναχώρησης  πριν τη λήξη της 
18μηνης  δέσμευσης, επιβάλλεται  τέλος απενεργοποίησης ίσο με  81,301 € χωρίς ΦΠΑ ή  100,81 € με  
ΦΠΑ  24% . 

 1.13.  COSMOTE Home Double Play 24 M (με ελάχιστη περίοδο παραμονής 18 μηνών) 
Το πρόγραμμα θα παρέχει σε πελάτη τηλεφωνικής γραμμής, απεριόριστη ευρυζωνική πρόσβαση στο 
διαδίκτυο στην   ταχύτητα των  24 Mbps, 250  λεπτά αστικοϋπεραστικών κλήσεων εντός και εκτός 
δικτύου ΟΤΕ και 30 λεπτά κλήσεων προς εθνικά κινητά όλων των Ε.Κ.Τ.  

To πρόγραμμα κατά τους πρώτους 18 μήνες θα προσφέρεται στην μειωμένη την τιμή των 25,122 € 
χωρίς ΦΠΑ ή 31,15 € με ΦΠΑ 24% ανά μήνα και κατόπιν για τους επόμενους μήνες στην κανονική τιμή 
των   26,748 € χωρίς ΦΠΑ ή 33,17 € με ΦΠΑ 24% ανά μήνα.  

Η χρέωση του προγράμματος θα εμφανίζεται στον λογαριασμό του πελάτη ενιαία και θα 
συμπεριλαμβάνει το μηνιαίο πάγιο της τηλεφωνικής γραμμής, την ευρυζωνική   σύνδεση, τη χρέωση 
των 250 λεπτών αστικοϋπεραστικών κλήσεων εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ και των 30 λεπτών για 
κλήσεις  προς εθνικά κινητά όλων των ΕΚΤ. 

Για πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής τα αντίστοιχα μηνιαία τέλη είναι αυξημένα κατά 
4,472 € ή  5,54 € με ΦΠΑ 24% και για πελάτη  τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής και  
διεπιλογή DDI  κατά  6,171 €  ή 7,65 € με ΦΠΑ 24%  . 

Ο υπολογισμός του προπληρωμένου χρόνου κλήσεων  θα γίνεται με βήμα χρέωσης το λεπτό. Τυχόν 
κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό.  

Μετά την εξάντληση του προπληρωμένου χρόνου, όλες οι κλήσεις σε σταθερά τηλέφωνα (OTE  και 
Τρίτων) θα χρεώνονται με τιμή 0,04878 €/λεπτό χωρίς ΦΠΑ ή 0,0605 €/λεπτό με ΦΠΑ 24% και βήμα 
χρέωσης το λεπτό. Τυχόν κλάσμα του λεπτού, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό.  
Οι κλήσεις προς κινητά -μετά τη συμπλήρωση των 30 λεπτών -θα χρεώνονται με 0,10569 €/λεπτό 
χωρίς ΦΠΑ ή 0,1311 €/λεπτό με ΦΠΑ 24% με βήμα χρέωσης το λεπτό. Τυχόν κλάσμα του λεπτού, θα 
υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. 

Για την παροχή του  ανωτέρω προγράμματος, ο πελάτης δεσμεύεται με  υπογραφή  σύμβασης για  
υποχρεωτική   18μηνη  παραμονή στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση υπαναχώρησης  πριν τη λήξη της 
18μηνης δέσμευσης, επιβάλλεται  τέλος απενεργοποίησης ίσο με 81,301 € χωρίς ΦΠΑ ή 100,81 € με 
ΦΠΑ 24% .  

 1.14. COSMOTE Home Double Play 24 L (με ελάχιστη περίοδο παραμονής 18 μηνών) 
Το πρόγραμμα θα παρέχει σε πελάτη τηλεφωνικής γραμμής, απεριόριστη αστική και υπεραστική 
τηλεφωνία εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ, 30 λεπτά για κλήσεις προς κινητά όλων των εταιριών κινητής 
τηλεφωνίας, καθώς και απεριόριστη ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο στην   ταχύτητα  των 24 
Mbps. 



Οι υπηρεσίες παρέχονται από την ΟΤΕ Α.Ε.                                                      1/8/2016     24 

To πρόγραμμα κατά τους πρώτους 18 μήνες θα προσφέρεται στην μειωμένη την τιμή των 29,187 € 
χωρίς ΦΠΑ ή 36,19 € με ΦΠΑ 24% ανά μήνα και κατόπιν για τους επόμενους μήνες στην κανονική τιμή 
των   30,813 € χωρίς ΦΠΑ ή 38,21 € με ΦΠΑ 24% ανά μήνα.  

Η χρέωση του προγράμματος θα εμφανίζεται στον λογαριασμό του πελάτη ενιαία και θα 
συμπεριλαμβάνει την τιμή του μηνιαίου παγίου της  τηλεφωνικής γραμμής, την ευρυζωνική σύνδεση, τη  
χρήση των αστικοϋπεραστικών κλήσεων και 30 λεπτών  προς  εθνικά κινητά.  

Ο υπολογισμός του προπληρωμένου χρόνου κλήσεων  προς κινητά  θα γίνεται με βήμα χρέωσης το 
λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. Μετά την εξάντληση 
του προπληρωμένου χρόνου, οι  κλήσεις προς κινητά θα χρεώνονται  με 0,10569 €/λεπτό χωρίς ΦΠΑ 
ή 0,1311 €/λεπτό με ΦΠΑ 24% και βήμα χρέωσης το λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, θα 
υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. 

Για πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής τα αντίστοιχα μηνιαία τέλη είναι αυξημένα κατά 
4,472 € ή  5,54 € με ΦΠΑ 24% και για πελάτη  τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής και  
διεπιλογή DDI  κατά  6,171 €  ή 7,65 € με ΦΠΑ 24%  . 

Για την παροχή του  ανωτέρω προγράμματος, ο πελάτης δεσμεύεται με  υπογραφή  σύμβασης για  
υποχρεωτική   18μηνη  παραμονή στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση υπαναχώρησης  πριν τη λήξη της 
18μηνης δέσμευσης, επιβάλλεται  τέλος απενεργοποίησης ίσο με  101,626 € χωρίς ΦΠΑ ή  126,02 € με  
ΦΠΑ  24% . 

 1.15. COSMOTE Home Double Play 24 XL (με ελάχιστη περίοδο παραμονής 18 μηνών) 
Το πρόγραμμα θα παρέχει σε πελάτη τηλεφωνικής γραμμής, απεριόριστη αστική και υπεραστική 
τηλεφωνία εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ, 360 λεπτά για κλήσεις προς κινητά όλων των εταιριών κινητής 
τηλεφωνίας, καθώς και απεριόριστη ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο στην   ταχύτητα των 24 
Mbps.  

To πρόγραμμα κατά τους πρώτους 18 μήνες θα προσφέρεται στην μειωμένη την τιμή των 32,439 € 
χωρίς ΦΠΑ ή 40,22 € με ΦΠΑ 24% ανά μήνα και κατόπιν για τους επόμενους μήνες στην κανονική τιμή 
των   34,065 € χωρίς ΦΠΑ ή 42,24 € με ΦΠΑ 24% ανά μήνα.  

Η χρέωση του προγράμματος θα εμφανίζεται στον λογαριασμό του πελάτη ενιαία και θα 
συμπεριλαμβάνει την ισχύουσα σήμερα τιμή του μηνιαίου παγίου της τηλεφωνικής γραμμής, την 
ευρυζωνική   σύνδεση,  τη χρήση των αστικοϋπεραστικών κλήσεων και 360 λεπτών  προς  εθνικά 
κινητά.  

Ο υπολογισμός του προπληρωμένου χρόνου κλήσεων  προς κινητά  θα γίνεται με βήμα χρέωσης το 
λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. Μετά την εξάντληση 
του προπληρωμένου χρόνου, οι  κλήσεις προς κινητά θα χρεώνονται  με 0,10569 €/λεπτό χωρίς ΦΠΑ 
ή 0,1311 €/λεπτό με ΦΠΑ 24% και βήμα χρέωσης το λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, θα 
υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. 

Για πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής τα αντίστοιχα μηνιαία τέλη είναι αυξημένα κατά 
4,472 € ή  5,54 € με ΦΠΑ 24% και για πελάτη  τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής και  
διεπιλογή DDI  κατά  6,171 €  ή 7,65 € με ΦΠΑ 24% . 

Για την παροχή του  ανωτέρω προγράμματος, ο πελάτης δεσμεύεται με  υπογραφή  σύμβασης για  
υποχρεωτική  18μηνη  παραμονή στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση υπαναχώρησης  πριν τη λήξη της 
18μηνης δέσμευσης, επιβάλλεται  τέλος απενεργοποίησης ίσο με  101,626 € χωρίς ΦΠΑ ή  126,02 € με  
ΦΠΑ  24% . 

 1.16. COSMOTE Home Double Play 30 L (με ελάχιστη περίοδο παραμονής 12 μηνών)  
Το πρόγραμμα θα παρέχει σε πελάτη τηλεφωνικής γραμμής, απεριόριστη αστική και υπεραστική 
τηλεφωνία εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ, 30 λεπτά για κλήσεις προς κινητά όλων των εταιριών κινητής 
τηλεφωνίας, καθώς και απεριόριστη ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο στην ταχύτητα  των 30 
Mbps. 

To πρόγραμμα θα προσφέρεται στην τιμή των 34,065 € χωρίς ΦΠΑ ή 42,24 € με ΦΠΑ 24%  ανά μήνα.  

Η χρέωση του προγράμματος θα εμφανίζεται στον λογαριασμό του πελάτη ενιαία και θα 
συμπεριλαμβάνει την τιμή του μηνιαίου παγίου της τηλεφωνικής γραμμής, την ευρυζωνική σύνδεση, τη  
χρήση των αστικοϋπεραστικών κλήσεων και 30 λεπτών  προς  εθνικά κινητά.  
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Ο υπολογισμός του προπληρωμένου χρόνου κλήσεων  προς κινητά  θα γίνεται με βήμα χρέωσης το 
λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. Μετά την εξάντληση 
του προπληρωμένου χρόνου, οι  κλήσεις προς κινητά θα χρεώνονται  με 0,10569 €/λεπτό χωρίς ΦΠΑ 
ή 0,1311 €/λεπτό με ΦΠΑ 24% και βήμα χρέωσης το λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, θα 
υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. 

Για πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής τα αντίστοιχα μηνιαία τέλη είναι αυξημένα κατά 
4,472 € ή 5,54 € με ΦΠΑ 24% και για πελάτη  τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής και  διεπιλογή 
DDI  κατά  6,171 €  ή 7,65 € με ΦΠΑ 24%  . 

Για την παροχή του  ανωτέρω προγράμματος, ο πελάτης δεσμεύεται με  υπογραφή  σύμβασης για  
υποχρεωτική  12μηνη παραμονή στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση υπαναχώρησης  πριν τη λήξη της 
12μηνης δέσμευσης, επιβάλλεται  τέλος απενεργοποίησης ίσο με  89,431 € χωρίς ΦΠΑ ή  110,89 € με  
ΦΠΑ  24% . 

 1.17. COSMOTE Home Double Play 30 XL (με ελάχιστη περίοδο παραμονής 12 μηνών) 
Το πρόγραμμα θα παρέχει σε πελάτη τηλεφωνικής γραμμής, απεριόριστη αστική και υπεραστική 
τηλεφωνία εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ, 360 λεπτά για κλήσεις προς κινητά όλων των εταιριών κινητής 
τηλεφωνίας, καθώς και απεριόριστη ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο στην   ταχύτητα των 30 
Mbps.  

To πρόγραμμα θα προσφέρεται στην τιμή των 37,317 € χωρίς ΦΠΑ ή 46,27 € με ΦΠΑ 24%  ανά μήνα.  

Η χρέωση του προγράμματος θα εμφανίζεται στον λογαριασμό του πελάτη ενιαία και θα 
συμπεριλαμβάνει την ισχύουσα σήμερα τιμή του μηνιαίου παγίου της τηλεφωνικής γραμμής, την 
ευρυζωνική   σύνδεση,  τη χρήση των αστικοϋπεραστικών κλήσεων και 360 λεπτών  προς  εθνικά 
κινητά.  

Ο υπολογισμός του προπληρωμένου χρόνου κλήσεων  προς κινητά  θα γίνεται με βήμα χρέωσης το 
λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. Μετά την εξάντληση 
του προπληρωμένου χρόνου, οι  κλήσεις προς κινητά θα χρεώνονται  με 0,10569 €/λεπτό χωρίς ΦΠΑ 
ή 0,1311 €/λεπτό με ΦΠΑ 24% και βήμα χρέωσης το λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, θα 
υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. 

Για πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής τα αντίστοιχα μηνιαία τέλη είναι αυξημένα κατά 
4,472 € ή  5,54 € με ΦΠΑ 24% και για πελάτη  τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής και  
διεπιλογή DDI  κατά  6,171 €  ή 7,65 € με ΦΠΑ 24%  . 

Για την παροχή του  ανωτέρω προγράμματος, ο πελάτης δεσμεύεται με  υπογραφή  σύμβασης για  
υποχρεωτική  12μηνη παραμονή στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση υπαναχώρησης  πριν τη λήξη της 
12μηνης δέσμευσης, επιβάλλεται  τέλος απενεργοποίησης ίσο με  89,431 € χωρίς ΦΠΑ ή  110,89 € με  
ΦΠΑ  24% . 

 1.18. COSMOTE Home Double Play 30 XL (με ελάχιστη περίοδο παραμονής 12 μηνών) 
Το πρόγραμμα θα παρέχει σε πελάτη τηλεφωνικής γραμμής, απεριόριστη αστική και υπεραστική 
τηλεφωνία εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ, 500 λεπτά για κλήσεις προς κινητά όλων των εταιριών κινητής 
τηλεφωνίας, καθώς και απεριόριστη ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο στην   ταχύτητα των 30 
Mbps.  

To πρόγραμμα θα προσφέρεται στην τιμή των 38,62 € χωρίς ΦΠΑ ή 47,89 € με ΦΠΑ 24%  ανά μήνα.  

Η χρέωση του προγράμματος θα εμφανίζεται στον λογαριασμό του πελάτη ενιαία και θα 
συμπεριλαμβάνει την ισχύουσα σήμερα τιμή του μηνιαίου παγίου της τηλεφωνικής γραμμής, την 
ευρυζωνική   σύνδεση,  τη χρήση των αστικοϋπεραστικών κλήσεων και 500 λεπτών  προς  εθνικά 
κινητά.  

Ο υπολογισμός του προπληρωμένου χρόνου κλήσεων  προς κινητά  θα γίνεται με βήμα χρέωσης το 
λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. Μετά την εξάντληση 
του προπληρωμένου χρόνου, οι  κλήσεις προς κινητά θα χρεώνονται  με 0,10569 €/λεπτό χωρίς ΦΠΑ 
ή 0,1311 €/λεπτό με ΦΠΑ 24% και βήμα χρέωσης το λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, θα 
υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. 
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Για πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής τα αντίστοιχα μηνιαία τέλη είναι αυξημένα κατά 
4,472 € ή  5,54 € με ΦΠΑ 24% και για πελάτη  τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής και  
διεπιλογή DDI  κατά  6,171 €  ή 7,65 € με ΦΠΑ 24%  . 

Για την παροχή του  ανωτέρω προγράμματος, ο πελάτης δεσμεύεται με  υπογραφή  σύμβασης για  
υποχρεωτική  12μηνη παραμονή στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση υπαναχώρησης  πριν τη λήξη της 
12μηνης δέσμευσης, επιβάλλεται  τέλος απενεργοποίησης ίσο με  89,431 € χωρίς ΦΠΑ ή  110,89 € με  
ΦΠΑ  24% . 

 

 1.19. COSMOTE Home Double Play 50 L (με ελάχιστη περίοδο παραμονής 12 μηνών) 
Το πρόγραμμα θα παρέχει σε πελάτη τηλεφωνικής γραμμής, απεριόριστη αστική και υπεραστική 
τηλεφωνία εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ, 30 λεπτά για κλήσεις προς κινητά όλων των εταιριών κινητής 
τηλεφωνίας, καθώς και απεριόριστη ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο στην   ταχύτητα  των 50 
Mbps. 

To πρόγραμμα θα προσφέρεται στην τιμή των 38,130 € χωρίς ΦΠΑ ή 47,28 € με ΦΠΑ 24%  ανά μήνα.  

Η χρέωση του προγράμματος θα εμφανίζεται στον λογαριασμό του πελάτη ενιαία και θα 
συμπεριλαμβάνει την τιμή του μηνιαίου παγίου της  τηλεφωνικής γραμμής, την ευρυζωνική σύνδεση, τη  
χρήση των αστικοϋπεραστικών κλήσεων και 30 λεπτών  προς  εθνικά κινητά.  

Ο υπολογισμός του προπληρωμένου χρόνου κλήσεων  προς κινητά  θα γίνεται με βήμα χρέωσης το 
λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. Μετά την εξάντληση 
του προπληρωμένου χρόνου, οι  κλήσεις προς κινητά θα χρεώνονται  με 0,10569 €/λεπτό χωρίς ΦΠΑ 
ή 0,1311 €/λεπτό με ΦΠΑ 24% και βήμα χρέωσης το λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, θα 
υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. 

Για πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής τα αντίστοιχα μηνιαία τέλη είναι αυξημένα κατά 
4,472 € ή  5,54 € με ΦΠΑ 24% και για πελάτη  τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής και  
διεπιλογή DDI  κατά  6,171 €  ή 7,65 € με ΦΠΑ 24%  . 

Για την παροχή του  ανωτέρω προγράμματος, ο πελάτης δεσμεύεται με  υπογραφή  σύμβασης για  
υποχρεωτική  12μηνη  παραμονή στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση υπαναχώρησης  πριν τη λήξη της 
12μηνης δέσμευσης, επιβάλλεται  τέλος απενεργοποίησης ίσο με  89,431 € χωρίς ΦΠΑ ή  110,89 € με  
ΦΠΑ  24% . 

 1.20. COSMOTE Home Double Play 50 XL (με ελάχιστη περίοδο παραμονής 12 μηνών ) 
Το πρόγραμμα θα παρέχει σε πελάτη τηλεφωνικής γραμμής, απεριόριστη αστική και υπεραστική 
τηλεφωνία εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ, 360 λεπτά για κλήσεις προς κινητά όλων των εταιριών κινητής 
τηλεφωνίας, καθώς και απεριόριστη ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο στην   ταχύτητα των 50 
Mbps.  

To πρόγραμμα θα προσφέρεται στην τιμή των 41,382 € χωρίς ΦΠΑ ή 51,31 € με ΦΠΑ 24%  ανά μήνα.  

Η χρέωση του προγράμματος θα εμφανίζεται στον λογαριασμό του πελάτη ενιαία και θα 
συμπεριλαμβάνει την ισχύουσα σήμερα τιμή του μηνιαίου παγίου της τηλεφωνικής γραμμής, την 
ευρυζωνική   σύνδεση,  τη χρήση των αστικοϋπεραστικών κλήσεων και 360 λεπτών  προς  εθνικά 
κινητά.  

Ο υπολογισμός του προπληρωμένου χρόνου κλήσεων  προς κινητά  θα γίνεται με βήμα χρέωσης το 
λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. Μετά την εξάντληση 
του προπληρωμένου χρόνου, οι  κλήσεις προς κινητά θα χρεώνονται  με 0,10569 €/λεπτό χωρίς ΦΠΑ 
ή 0,1311 €/λεπτό με ΦΠΑ 24% και βήμα χρέωσης το λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, θα 
υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. 

Για πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής τα αντίστοιχα μηνιαία τέλη είναι αυξημένα κατά 
4,472 € ή  5,54 € με ΦΠΑ 24% και για πελάτη  τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής και  
διεπιλογή DDI  κατά  6,171 €  ή 7,65 € με ΦΠΑ 24%  . 

Για την παροχή του  ανωτέρω προγράμματος, ο πελάτης δεσμεύεται με  υπογραφή  σύμβασης για  
υποχρεωτική  12μηνη  παραμονή στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση υπαναχώρησης  πριν τη λήξη της 
12μηνης δέσμευσης, επιβάλλεται  τέλος απενεργοποίησης ίσο με  89,431 € χωρίς ΦΠΑ ή  110,89 € με  
ΦΠΑ  24% . 



Οι υπηρεσίες παρέχονται από την ΟΤΕ Α.Ε.                                                      1/8/2016     27 

 1.21. COSMOTE Home Double Play 50 XL (με ελάχιστη περίοδο παραμονής 12 μηνών ) 
Το πρόγραμμα θα παρέχει σε πελάτη τηλεφωνικής γραμμής, απεριόριστη αστική και υπεραστική 
τηλεφωνία εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ, 500 λεπτά για κλήσεις προς κινητά όλων των εταιριών κινητής 
τηλεφωνίας, καθώς και απεριόριστη ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο στην   ταχύτητα των 50 
Mbps.  

To πρόγραμμα θα προσφέρεται στην τιμή των 42,68 € χωρίς ΦΠΑ ή 52,93 € με ΦΠΑ 24%  ανά μήνα.  

Η χρέωση του προγράμματος θα εμφανίζεται στον λογαριασμό του πελάτη ενιαία και θα 
συμπεριλαμβάνει την ισχύουσα σήμερα τιμή του μηνιαίου παγίου της τηλεφωνικής γραμμής, την 
ευρυζωνική   σύνδεση,  τη χρήση των αστικοϋπεραστικών κλήσεων και 500 λεπτών  προς  εθνικά 
κινητά.  

Ο υπολογισμός του προπληρωμένου χρόνου κλήσεων  προς κινητά  θα γίνεται με βήμα χρέωσης το 
λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. Μετά την εξάντληση 
του προπληρωμένου χρόνου, οι  κλήσεις προς κινητά θα χρεώνονται  με 0,10569 €/λεπτό χωρίς ΦΠΑ 
ή 0,1311 €/λεπτό με ΦΠΑ 24% και βήμα χρέωσης το λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, θα 
υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. 

Για πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής τα αντίστοιχα μηνιαία τέλη είναι αυξημένα κατά 
4,472 € ή  5,54 € με ΦΠΑ 24% και για πελάτη  τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής και  
διεπιλογή DDI  κατά  6,171 €  ή 7,65 € με ΦΠΑ 24%  . 

Για την παροχή του  ανωτέρω προγράμματος, ο πελάτης δεσμεύεται με  υπογραφή  σύμβασης για  
υποχρεωτική  12μηνη  παραμονή στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση υπαναχώρησης  πριν τη λήξη της 
12μηνης δέσμευσης, επιβάλλεται  τέλος απενεργοποίησης ίσο με  89,431 € χωρίς ΦΠΑ ή  110,89 € με  
ΦΠΑ  24% . 

 

 1.22. COSMOTE Home Double Play 30 L (με ελάχιστη περίοδο παραμονής 18 μηνών) 
Το πρόγραμμα θα παρέχει σε πελάτη τηλεφωνικής γραμμής, απεριόριστη αστική και υπεραστική 
τηλεφωνία εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ, 30 λεπτά για κλήσεις προς κινητά όλων των εταιριών κινητής 
τηλεφωνίας, καθώς και απεριόριστη ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο στην   ταχύτητα  των 30 
Mbps. 

To πρόγραμμα κατά τους πρώτους 18 μήνες θα προσφέρεται στην μειωμένη την τιμή των 32,439 € 
χωρίς ΦΠΑ ή 40,22 € με ΦΠΑ 24% ανά μήνα και κατόπιν για τους επόμενους μήνες στην κανονική τιμή 
των   34,065 € χωρίς ΦΠΑ ή 42,24 € με ΦΠΑ 24% ανά μήνα.  

Η χρέωση του προγράμματος θα εμφανίζεται στον λογαριασμό του πελάτη ενιαία και θα 
συμπεριλαμβάνει την τιμή του μηνιαίου παγίου της τηλεφωνικής γραμμής, την ευρυζωνική σύνδεση, τη  
χρήση των αστικοϋπεραστικών κλήσεων και 30 λεπτών  προς  εθνικά κινητά.  

Ο υπολογισμός του προπληρωμένου χρόνου κλήσεων  προς κινητά  θα γίνεται με βήμα χρέωσης το 
λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. Μετά την εξάντληση 
του προπληρωμένου χρόνου, οι  κλήσεις προς κινητά θα χρεώνονται  με 0,10569 €/λεπτό χωρίς ΦΠΑ 
ή 0,1311 €/λεπτό με ΦΠΑ 24% και βήμα χρέωσης το λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, θα 
υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. 

Για πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής τα αντίστοιχα μηνιαία τέλη είναι αυξημένα κατά 
4,472 € ή  5,54 € με ΦΠΑ 24% και για πελάτη  τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής και  
διεπιλογή DDI  κατά  6,171 €  ή 7,65 € με ΦΠΑ 24%  . 

Για την παροχή του  ανωτέρω προγράμματος, ο πελάτης δεσμεύεται με  υπογραφή  σύμβασης για  
υποχρεωτική  18μηνη  παραμονή στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση υπαναχώρησης  πριν τη λήξη της 
18μηνης δέσμευσης, επιβάλλεται  τέλος απενεργοποίησης ίσο με  101,626 € χωρίς ΦΠΑ ή  126,02 € με  
ΦΠΑ  24% . 

 1.23. COSMOTE Home Double Play 30 XL (με ελάχιστη περίοδο παραμονής 18 μηνών) 
Το πρόγραμμα θα παρέχει σε πελάτη τηλεφωνικής γραμμής, απεριόριστη αστική και υπεραστική 
τηλεφωνία εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ, 360 λεπτά για κλήσεις προς κινητά όλων των εταιριών κινητής 
τηλεφωνίας, καθώς και απεριόριστη ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο στην   ταχύτητα των 30 
Mbps.  
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To πρόγραμμα κατά τους πρώτους 18 μήνες θα προσφέρεται στην μειωμένη την τιμή των 35,691 € 
χωρίς ΦΠΑ ή 44,26 € με ΦΠΑ 24% ανά μήνα και κατόπιν για τους επόμενους μήνες στην κανονική τιμή 
των   37,317 € χωρίς ΦΠΑ ή 46,27 € με ΦΠΑ 24% ανά μήνα.  

Η χρέωση του προγράμματος θα εμφανίζεται στον λογαριασμό του πελάτη ενιαία και θα 
συμπεριλαμβάνει την ισχύουσα σήμερα τιμή του μηνιαίου παγίου της τηλεφωνικής γραμμής, την 
ευρυζωνική   σύνδεση,  τη χρήση των αστικοϋπεραστικών κλήσεων και 360 λεπτών  προς  εθνικά 
κινητά.  

Ο υπολογισμός του προπληρωμένου χρόνου κλήσεων  προς κινητά  θα γίνεται με βήμα χρέωσης το 
λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. Μετά την εξάντληση 
του προπληρωμένου χρόνου, οι  κλήσεις προς κινητά θα χρεώνονται  με 0,10569 €/λεπτό χωρίς ΦΠΑ 
ή 0,1311 €/λεπτό με ΦΠΑ 24% και βήμα χρέωσης το λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, θα 
υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. 

Για πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής τα αντίστοιχα μηνιαία τέλη είναι αυξημένα κατά 
4,472 € ή  5,54 € με ΦΠΑ 24% και για πελάτη  τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής και  
διεπιλογή DDI  κατά  6,171 €  ή 7,65 € με ΦΠΑ 24%  . 

Για την παροχή του  ανωτέρω προγράμματος, ο πελάτης δεσμεύεται με  υπογραφή  σύμβασης για  
υποχρεωτική  18μηνη  παραμονή στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση υπαναχώρησης  πριν τη λήξη της 
18μηνης δέσμευσης, επιβάλλεται  τέλος απενεργοποίησης ίσο με  101,626 € χωρίς ΦΠΑ ή  126,02 € με  
ΦΠΑ  24% . 

 1.24. COSMOTE Home Double Play 50 L (με ελάχιστη περίοδο παραμονής 18 μηνών ) 
Το πρόγραμμα θα παρέχει σε πελάτη τηλεφωνικής γραμμής, απεριόριστη αστική και υπεραστική 
τηλεφωνία εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ, 30 λεπτά για κλήσεις προς κινητά όλων των εταιριών κινητής 
τηλεφωνίας, καθώς και απεριόριστη ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο στην   ταχύτητα  των 50 
Mbps. 

To πρόγραμμα κατά τους πρώτους 18 μήνες θα προσφέρεται στην μειωμένη την τιμή των 36,504 € 
χωρίς ΦΠΑ ή 45,26 € με ΦΠΑ 24% ανά μήνα και κατόπιν για τους επόμενους μήνες στην κανονική τιμή 
των   38,130 € χωρίς ΦΠΑ ή 47,28 € με ΦΠΑ 24% ανά μήνα.  

Η χρέωση του προγράμματος θα εμφανίζεται στον λογαριασμό του πελάτη ενιαία και θα 
συμπεριλαμβάνει την τιμή του μηνιαίου παγίου της τηλεφωνικής γραμμής, την ευρυζωνική σύνδεση, τη  
χρήση των αστικοϋπεραστικών κλήσεων και 30 λεπτών  προς  εθνικά κινητά.  

Ο υπολογισμός του προπληρωμένου χρόνου κλήσεων  προς κινητά  θα γίνεται με βήμα χρέωσης το 
λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. Μετά την εξάντληση 
του προπληρωμένου χρόνου, οι  κλήσεις προς κινητά θα χρεώνονται  με 0,10569 €/λεπτό χωρίς ΦΠΑ 
ή 0,1311 €/λεπτό με ΦΠΑ 24% και βήμα χρέωσης το λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, θα 
υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. 

Για πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής τα αντίστοιχα μηνιαία τέλη είναι αυξημένα κατά 
4,472 € ή  5,54 € με ΦΠΑ 24% και για πελάτη  τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής και  
διεπιλογή DDI  κατά  6,171 €  ή 7,65 € με ΦΠΑ 24%  . 

Για την παροχή του  ανωτέρω προγράμματος, ο πελάτης δεσμεύεται με  υπογραφή  σύμβασης για  
υποχρεωτική  18μηνη  παραμονή στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση υπαναχώρησης  πριν τη λήξη της 
18μηνης δέσμευσης, επιβάλλεται  τέλος απενεργοποίησης ίσο με  101,626 € χωρίς ΦΠΑ ή  126,02 € με  
ΦΠΑ  24% . 

 1.25. COSMOTE Home Double Play 50 XL (με ελάχιστη περίοδο παραμονής 18 μηνών) 
Το πρόγραμμα θα παρέχει σε πελάτη τηλεφωνικής γραμμής, απεριόριστη αστική και υπεραστική 
τηλεφωνία εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ, 360 λεπτά για κλήσεις προς κινητά όλων των εταιριών κινητής 
τηλεφωνίας, καθώς και απεριόριστη ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο στην   ταχύτητα των 50 
Mbps.  

To πρόγραμμα κατά τους πρώτους 18 μήνες θα προσφέρεται στην μειωμένη την τιμή των 39,756 € 
χωρίς ΦΠΑ ή 49,30 € με ΦΠΑ 24% ανά μήνα και κατόπιν για τους επόμενους μήνες στην κανονική τιμή 
των   41,382 € χωρίς ΦΠΑ ή 51,31 € με ΦΠΑ 24% ανά μήνα.  
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Η χρέωση του προγράμματος θα εμφανίζεται στον λογαριασμό του πελάτη ενιαία και θα 
συμπεριλαμβάνει την ισχύουσα σήμερα τιμή του μηνιαίου παγίου της τηλεφωνικής γραμμής, την 
ευρυζωνική   σύνδεση,  τη χρήση των αστικοϋπεραστικών κλήσεων και 360 λεπτών  προς  εθνικά 
κινητά.  

Ο υπολογισμός του προπληρωμένου χρόνου κλήσεων  προς κινητά  θα γίνεται με βήμα χρέωσης το 
λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. Μετά την εξάντληση 
του προπληρωμένου χρόνου, οι  κλήσεις προς κινητά θα χρεώνονται  με 0,10569 €/λεπτό χωρίς ΦΠΑ 
ή 0,1311 €/λεπτό με ΦΠΑ 24% και βήμα χρέωσης το λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, θα 
υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. 

Για πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής τα αντίστοιχα μηνιαία τέλη είναι αυξημένα κατά 
4,472 € ή  5,54 € με ΦΠΑ 24% και για πελάτη  τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής και  
διεπιλογή DDI  κατά  6,171 €  ή 7,65 € με ΦΠΑ 24%  . 

Για την παροχή του  ανωτέρω προγράμματος, ο πελάτης δεσμεύεται με  υπογραφή  σύμβασης για  
υποχρεωτική  18μηνη  παραμονή στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση υπαναχώρησης  πριν τη λήξη της 
18μηνης δέσμευσης, επιβάλλεται  τέλος απενεργοποίησης ίσο με  101,626 € χωρίς ΦΠΑ ή  126,02 € με  
ΦΠΑ  24% . 

 

2.  ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ (INTERNET) 

 2.1 COSMΟΤΕ Home Internet 4 Εξοχικό 
Το οικονομικό πρόγραμμα COSMOTE Home Internet 4 Εξοχικό αφορά την παροχή ευρυζωνικής 
σύνδεσης ADSL στην ταχύτητα των 4 Mbps σε πελάτες που έχουν το εκπτωτικό πρόγραμμα 
«COSMOTE Home Telephony Εξοχικό».   

Το πρόγραμμα παρέχεται μόνο σε πελάτες τηλεφωνικών γραμμών  που είναι ενταγμένοι ή προτίθενται 
να ενταχθούν  στο οικονομικό πρόγραμμα «COSMOTE Home Telephony Εξοχικό».   

Το χρονικό διάστημα παροχής του προγράμματος COSMOTE Home Internet 4 Εξοχικό συμπίπτει με 
αυτό του προγράμματος «COSMOTE Home Telephony Εξοχικό», αφορά δηλαδή συνολικά 6 μήνες και 
συγκεκριμένα  παρέχεται  από: 

 15/12 μέχρι και 15/1 του επόμενου έτους. 

 15 μέρες πριν & 15 μέρες μετά το Πάσχα 

 1/6 μέχρι και 30/9  εκάστου έτους.  
Η επιβάρυνση του πελάτη αναφέρεται σε 12μηνη βάση και για το πρόγραμμα COSMOTE Home 
Internet 4 Εξοχικό είναι  7,138 € χωρίς ΦΠΑ ή  8,85 €  με ΦΠΑ  24% ανά σύνδεση και μήνα. 

Οι ανωτέρω χρεώσεις  αφορούν μόνο την ευρυζωνική πρόσβαση και είναι πέραν των χρεώσεων   
των αναλογούντων βασικών μηνιαίων τελών, τελών χρήσης και  λοιπών τελών της γραμμής . 

  

Το πρόγραμμα διατίθεται με δέσμευση παραμονής 12 μηνών. Σε περίπτωση διακοπής πριν τους 12 
μήνες, χρεώνεται τέλος απενεργοποίησης που ισούται με το σύνολο των μηνιαίων τελών για τους μήνες 
που υπολείπονται μέχρι τη συμπλήρωση του ελάχιστου χρόνου παραμονής του πελάτη στο εκπτωτικό 
πρόγραμμα.  

 2.2 COSMΟΤΕ Home Internet 24 Εξοχικό  
Το οικονομικό πρόγραμμα COSMOTE Home Internet 24 Εξοχικό αφορά την παροχή ευρυζωνικής 
σύνδεσης ADSL  στην ταχύτητα των 24 Mbps σε πελάτες που έχουν το εκπτωτικό πρόγραμμα 
«COSMOTE Home Telephony Εξοχικό».   

Το πρόγραμμα παρέχεται μόνο σε πελάτες τηλεφωνικών γραμμών  που είναι ενταγμένοι ή προτίθενται 
να ενταχθούν  στο οικονομικό πρόγραμμα «COSMOTE Home Telephony Εξοχικό» .   

Το χρονικό διάστημα παροχής του προγράμματος COSMOTE Home Internet 24 Εξοχικό συμπίπτει 
με αυτό του προγράμματος «COSMOTE Home Telephony Εξοχικό», αφορά δηλαδή συνολικά 6 μήνες 
και συγκεκριμένα  παρέχεται  από: 

 15/12 μέχρι και 15/1 του επόμενου έτους. 

 15 μέρες πριν & 15 μέρες μετά το Πάσχα 

 1/6 μέχρι και 30/9  εκάστου έτους.  
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Η επιβάρυνση του πελάτη αναφέρεται σε 12μηνη βάση και για το πρόγραμμα COSMOTE Home 
Internet 24 Εξοχικό είναι 9,455 € χωρίς ΦΠΑ ή  11,72 €  με ΦΠΑ  24% ανά σύνδεση και μήνα. 

Οι ανωτέρω χρεώσεις  αφορούν μόνο την ευρυζωνική πρόσβαση και είναι πέραν των χρεώσεων   
των αναλογούντων βασικών μηνιαίων τελών, τελών χρήσης και  λοιπών τελών της γραμμής .  

Το πρόγραμμα διατίθεται με δέσμευση παραμονής 12 μηνών. Σε περίπτωση διακοπής πριν τους 12 
μήνες, χρεώνεται τέλος απενεργοποίησης που ισούται με το σύνολο των μηνιαίων τελών για τους μήνες 
που υπολείπονται μέχρι τη συμπλήρωση του ελάχιστου χρόνου παραμονής του πελάτη στο εκπτωτικό 
πρόγραμμα.   

 2.3 COSMΟΤΕ Home Internet 4 Εξοχικό ΣΚ  
Το οικονομικό πρόγραμμα COSMOTE Home Internet 4 Εξοχικό ΣΚ αφορά την παροχή ευρυζωνικής 
σύνδεσης ADSL στην ταχύτητα των 4 Mbps σε πελάτες που έχουν το εκπτωτικό πρόγραμμα 
«COSMOTE Home Telephony Εξοχικό ΣΚ».   
Το πρόγραμμα παρέχεται μόνο σε πελάτες τηλεφωνικών γραμμών που είναι ενταγμένοι ή προτίθενται 
να ενταχθούν  στο οικονομικό πρόγραμμα «COSMOTE Home Telephony Εξοχικό ΣΚ». Το χρονικό 
διάστημα παροχής του προγράμματος COSMOTE Home Internet 4 Εξοχικό ΣΚ συμπίπτει με αυτό 
του προγράμματος «COSMOTE Home Telephony Εξοχικό ΣΚ», αφορά δηλαδή συνολικά 6 μήνες και 
συγκεκριμένα από: 

 15/12 μέχρι και 15/1 του επόμενου έτους 

 15 μέρες πριν & 15 μέρες μετά το Πάσχα 

 1/6 μέχρι και 30/9  εκάστου έτους  
και επιπλέον όλα τα υπόλοιπα Σαββατοκύριακα του χρόνου που δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα 
«COSMOTE Home Internet 4 Εξοχικό». Αν σε αυτά τα σαββατοκύριακα προηγείται ή έπεται επίσημη 
αργία συμπεριλαμβάνεται και αυτή. Το πρόγραμμα διατίθεται στην τιμή των 9,137 € χωρίς ΦΠΑ ή 
11,33 € με ΦΠΑ  24% ανά μήνα σε 12μηνη βάση. 

Οι ανωτέρω χρεώσεις αφορούν μόνο την ευρυζωνική πρόσβαση και είναι πέραν των χρεώσεων   
των αναλογούντων βασικών μηνιαίων τελών, τελών χρήσης και  λοιπών τελών της γραμμής.  

Το πρόγραμμα διατίθεται με δέσμευση παραμονής 12 μηνών. Σε περίπτωση διακοπής πριν τους 12 
μήνες, χρεώνεται τέλος απενεργοποίησης που ισούται με το σύνολο των μηνιαίων τελών για τους μήνες 
που υπολείπονται μέχρι τη συμπλήρωση του ελάχιστου χρόνου παραμονής του πελάτη στο εκπτωτικό 
πρόγραμμα.   

 2.4 COSMΟΤΕ Home Internet 24 Εξοχικό ΣΚ  
Το οικονομικό πρόγραμμα COSMOTE Home Internet 24 Εξοχικό ΣΚ αφορά την παροχή ευρυζωνικής 
σύνδεσης ADSL στην ταχύτητα των 24 Mbps σε πελάτες που έχουν το εκπτωτικό πρόγραμμα 
«COSMOTE Home Telephony Εξοχικό ΣΚ».   
Το πρόγραμμα παρέχεται μόνο σε πελάτες τηλεφωνικών γραμμών που είναι ενταγμένοι ή προτίθενται 
να ενταχθούν  στο οικονομικό πρόγραμμα «COSMOTE Home Telephony Εξοχικό ΣΚ». Το χρονικό 
διάστημα παροχής του προγράμματος COSMOTE Home Internet 24 Εξοχικό ΣΚ συμπίπτει με αυτό 
του προγράμματος «COSMOTE Home Telephony Εξοχικό ΣΚ», αφορά δηλαδή συνολικά 6 μήνες και 
συγκεκριμένα από: 

 15/12 μέχρι και 15/1 του επόμενου έτους 

 15 μέρες πριν & 15 μέρες μετά το Πάσχα 

 1/6 μέχρι και 30/9  εκάστου έτους  
και επιπλέον όλα τα υπόλοιπα Σαββατοκύριακα του χρόνου που δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα 
«COSMOTE Home Internet 24 Εξοχικό».   
Το πρόγραμμα διατίθεται στην τιμή των 12,102 € χωρίς ΦΠΑ ή 15,01 € με ΦΠΑ  24% ανά μήνα σε 
12μηνη βάση. 

Οι ανωτέρω χρεώσεις αφορούν μόνο την ευρυζωνική πρόσβαση και είναι πέραν των χρεώσεων   
των αναλογούντων βασικών μηνιαίων τελών, τελών χρήσης και  λοιπών τελών της γραμμής.  

Το πρόγραμμα διατίθεται με δέσμευση παραμονής 12 μηνών. Σε περίπτωση διακοπής πριν τους 12 
μήνες, χρεώνεται τέλος απενεργοποίησης που ισούται με το σύνολο των μηνιαίων τελών για τους μήνες 
που υπολείπονται μέχρι τη συμπλήρωση του ελάχιστου χρόνου παραμονής του πελάτη στο εκπτωτικό 
πρόγραμμα.   
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ΑΝΕΝΕΡΓΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  - Δεν διατίθενται σε νέους πελάτες 

 1. CONN-X TALK  
Τα  κατωτέρω προγράμματα συνδυάζονται υποχρεωτικά με ευρυζωνική σύνδεση conn-x (ADSL 
πρόσβαση  και σύνδεση internet OnDSL Home ή Οffice ) στην ίδια τηλεφωνική γραμμή του δικτύου 
ΟΤΕ  και αναλυτικά έχουν ως εξής: 

 1.1 Conn-x Talk ΟΛΗ ΜΕΡΑ  
Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει απεριόριστες αστικές και υπεραστικές (εθνικές) κλήσεις εντός και 
εκτός δικτύου ΟΤΕ που πραγματοποιούνται κάθε μέρα και ώρα της εβδομάδας, με τιμή πώλησης 
12,521 € ανά μήνα χωρίς ΦΠΑ ή 15,53 € ανά μήνα με  ΦΠΑ  24%  . 

 1.2 Conn-x Talk ΣK  
Το πρόγραμμα αυτό  περιλαμβάνει απεριόριστες αστικές και υπεραστικές (εθνικές) κλήσεις εντός 
δικτύου ΟΤΕ που πραγματοποιούνται όλες τις ώρες του Σαββατοκύριακου  και συγκεκριμένα από ώρα 
00.00 του Σαββάτου έως 24.00 της Κυριακής, με τιμή πώλησης 3,70 € χωρίς ΦΠΑ  ή    4,59€ με  ΦΠΑ 
24%  ανά μήνα . 

 1.3 Conn-x Talk Βράδυ  
Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει απεριόριστες αστικές και υπεραστικές κλήσεις (εθνικές) κλήσεις 
εντός δικτύου ΟΤΕ  , που πραγματοποιούνται κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής από ώρα  
00.00  έως 08.00 και από  20:00 έως  24.00, με τιμή πώλησης 3,70 € χωρίς ΦΠΑ  ή   4,59 € με  ΦΠΑ 
24%,   ανά μήνα . 

 1.4 Conn-x Τalk Βράδυ + ΣΚ  
Το πρόγραμμα αυτό  αποτελεί συνδυασμό των δυο προηγούμενων με τιμή πώλησης 5,462 € χωρίς 
ΦΠΑ  ή   6,77 €  με  ΦΠΑ 24%,   ανά μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες αστικές και  υπεραστικές 
(εθνικές)  κλήσεις εντός  και  εκτός δικτύου ΟΤΕ, που πραγματοποιούνται, από Δευτέρα έως και 
Παρασκευή κατά τις ώρες εκτός αιχμής δηλαδή, 00.00 έως 08.00 και 20.00 έως 24.00 καθώς και όλες 
τις ώρες του Σαββατοκύριακου (από ώρα 00.00 του Σαββάτου έως 24.00 της Κυριακής). 

 1.5 Conn-X Talk ΟΛΗ ΜΕΡΑ + 60’ ΚΙΝΗΤΑ  
Η τιμή διάθεσης του πακέτου είναι 12,521 € ανά μήνα χωρίς ΦΠΑ ή  15,53 €, συμπεριλαμβανομένου  
ΦΠΑ 24% και απευθύνεται σε πελάτες που θα δεσμευτούν να υπογράψουν σύμβαση παραμονής 6 
μηνών στο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα παρέχει απεριόριστες αστικές και υπεραστικές (εθνικές) 
κλήσεις εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ, που πραγματοποιούνται από τη συγκεκριμένη τηλεφωνική 
γραμμή, όποια ώρα και μέρα της εβδομάδος και επιπλέον 60 λεπτά προς κινητά όλων των 
εταιριών κινητής τηλεφωνίας.  
Σε περίπτωση υπαναχώρησης  του  πελάτη πριν τη λήξη του 6μήνου, επιβάλλεται  εφάπαξ  τέλος 
απενεργοποίησης  ίσο με 13,445 € χωρίς ΦΠΑ ή 16,67 € με ΦΠΑ 24%.  

Ο  δωρεάν χρόνος  για κλήσεις προς κινητά θα υπολογίζεται ανά λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε 
κάθε κλήση, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. 

 2. Conn-X MIXED 200  
Το πρόγραμμα   κοστίζει  28,05 €  χωρίς ΦΠΑ ή 34,78 € με ΦΠΑ 24%   και  παρέχει  απεριόριστη 
πρόσβαση στο διαδίκτυο με χρήση σύνδεσης Conn-χ και ταχύτητα πρόσβασης στα 2 Mbps, 180 
λεπτά αστικοϋπεραστικών κλήσεων εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ και 20 λεπτά κλήσεων προς εθνικά 
κινητά όλων των Ε.Κ.Τ. Η χρέωση του προγράμματος θα εμφανίζεται στον λογαριασμό του 
πελάτη ενιαία και θα συμπεριλαμβάνει το  μηνιαίο πάγιο της τηλεφωνικής γραμμής , της σύνδεσης 
connx,  τη χρέωση των 180 λεπτών  αστικοϋπεραστικών κλήσεων εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ και των  
20 λεπτών  για  κλήσεις  προς εθνικά κινητά όλων των ΕΚΤ. 

Η αντίστοιχη μηνιαία χρέωση για έναν πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής θα είναι 
αυξημένη όσο και η διαφορά των δύο μηνιαίων παγίων τελών τηλεφωνικής γραμμής προς τηλεφωνική 
γραμμή με 2 κανάλια φωνής απλής ή με διεπιλογή( DDI). 
 
Ο υπολογισμός του προπληρωμένου χρόνου συνδιαλέξεων  θα γίνεται με βήμα χρέωσης το λεπτό. 
Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό.  
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Μετά την εξάντληση του προπληρωμένου χρόνου, όλες οι κλήσεις σε σταθερά τηλέφωνα (OTE  και 
Τρίτων) θα χρεώνονται με τιμή 0,0365€/λεπτό χωρίς ΦΠΑ ή 0,0453 € με ΦΠΑ 24% και βήμα χρέωσης 
το λεπτό. Τυχόν κλάσμα του λεπτού, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό.  
Οι κλήσεις προς κινητά μετά τη συμπλήρωση των 20 λεπτών θα χρεώνονται  με το ισχύον τιμολόγιο  
του ΟΤΕ . 

Για την παροχή του  ανωτέρω προγράμματος, ο πελάτης δεσμεύεται με  υπογραφή  σύμβασης για  
υποχρεωτική  παραμονή 12 μήνες στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση υπαναχώρησης  πριν τη λήξη της 
δωδεκάμηνης δέσμευσης ,  επιβάλλεται  εφάπαξ  τέλος απενεργοποίησης  ίσο με 40,65 € χωρίς ΦΠΑ 
ή 50,41 € με ΦΠΑ 24%.  

 3. Conn-X MIXED 300  
Το πρόγραμμα αυτό θα παρέχει στον οικιακό πελάτη τηλεφωνικής γραμμής έναντι  μηνιαίας χρέωσης  
ποσού 36,89 € χωρίς ΦΠΑ ή 45,74 € με ΦΠΑ 24% , πρόσβαση στο διαδίκτυο στην ταχύτητα των  
24 Μbps, 250 λεπτά αστικών ή υπεραστικών κλήσεων εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ  και  50 
λεπτά κλήσεων προς κινητά όλων των εταιριών κινητής τηλεφωνίας.  

Η χρέωση του προγράμματος θα εμφανίζεται ενιαία στον λογαριασμό του πελάτη και θα 
συμπεριλαμβάνει την ισχύουσα τιμή του μηνιαίου παγίου τηλεφωνικής γραμμής, την τιμή του μηνιαίου 
παγίου conn-x   στην ταχύτητα των  24 Μbps , τη χρήση  250 λεπτών αστικών ή υπεραστικών κλήσεων 
εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ καθώς και τη χρήση  50 λεπτών κλήσεων προς κινητά.  

Η αντίστοιχη μηνιαία χρέωση για έναν πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής θα είναι 
αυξημένη όσο και η διαφορά των δύο μηνιαίων παγίων τελών τηλεφωνικής γραμμής προς τηλεφωνική 
γραμμή με 2 κανάλια φωνής απλής ή με διεπιλογή( DDI). 

Ο υπολογισμός του προπληρωμένου χρόνου  (προς σταθερό ή κινητό) θα γίνεται σε ακέραια λεπτά. 
Τυχόν κλάσμα λεπτού, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. 

Μετά τη  συμπλήρωση του προπληρωμένου χρόνου, όλες οι κλήσεις σε σταθερά τηλέφωνα θα 
χρεώνονται ως αστικές εντός δικτύου ΟΤΕ, ενώ οι κλήσεις προς κινητά μετά τη συμπλήρωση των 50 
λεπτών θα χρεώνονται κανονικά με το ισχύον τιμολόγιο.  

Ο πελάτης δεσμεύεται, κατόπιν  υπογραφής  σύμβασης, για  υποχρεωτική  παραμονή 12 μήνες στο 
πρόγραμμα. Σε περίπτωση υπαναχώρησης  πριν τη λήξη της δωδεκάμηνης δέσμευσης  θα  
επιβάλλεται  εφάπαξ  τέλος απενεργοποίησης  ίσο με 42,016 € χωρίς ΦΠΑ ή 52,10 € με ΦΠΑ 24% .  

 4. OTE Double Play 2 Basic (προσφορά 6+6)  
Το  οικονομικό πρόγραμμα OTE Double Play 2  Basic (προσφορά 6+6), θα προσφέρεται για  χρονικό 
διάστημα  6 μηνών  στη τιμή των 20,447 €  χωρίς ΦΠΑ  ή 25,35 € με ΦΠΑ 24%  ανά μήνα  και κατόπιν  
θα προσφέρεται στην κανονική  τιμή που  σήμερα  είναι   26,268 € χωρίς ΦΠΑ ή 32,57 € με ΦΠΑ 24% 
ανά μήνα. Η χρέωση του προγράμματος θα εμφανίζεται στον λογαριασμό του πελάτη ενιαία και θα 
συμπεριλαμβάνει το  μηνιαίο πάγιο  της τηλεφωνικής γραμμής και ευρυζωνική πρόσβαση   στα 2 
Mbps. 

Η  ανωτέρω χρέωση, αφορά  πελάτη τηλεφωνικής  γραμμής. Η αντίστοιχη μηνιαία χρέωση για έναν 
πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής θα είναι αυξημένη όσο και η διαφορά των δύο 
μηνιαίων παγίων τελών τηλεφωνικής γραμμής προς τηλεφωνική γραμμή με 2 κανάλια φωνής απλής ή 
με διεπιλογή( DDI). 

Για την παροχή του προγράμματος, ο πελάτης  δεσμεύεται  με  υπογραφή  σύμβασης 12μηνης   
υποχρεωτικής  παραμονής.  Σε περίπτωση υπαναχώρησης  πριν τη λήξη της δωδεκάμηνης δέσμευσης,  
επιβάλλεται  εφάπαξ  τέλος απενεργοποίησης  ίσο με 60,976 € χωρίς ΦΠΑ ή  75,61 € με ΦΠΑ 24%.  

Οι αστικές  και υπεραστικές κλήσεις  εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ,  τόσο  για το χρονικό διάστημα 
εντός δέσμευσης όσο και για το χρονικό διάστημα εκτός δέσμευσης, θα χρεώνονται με ενιαία τιμή 
0,04878 €/λεπτό χωρίς ΦΠΑ ή 0,0605 €/λεπτό με ΦΠΑ 24% και βήμα χρέωσης το λεπτό. Τυχόν κλάσμα 
λεπτού, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό.  

Οι κλήσεις προς κινητά  και λοιπές κλήσεις θα χρεώνονται  με το ισχύον τιμολόγιο  του ΟΤΕ. 
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 5. ΟΤΕ Double Play 2 Economy (προσφορά 4+8)  
Το πρόγραμμα παρέχει απεριόριστη πρόσβαση στο διαδίκτυο με χρήση σύνδεσης Conn-X και 
ταχύτητα πρόσβασης στα 2 Mbps, 180 λεπτά αστικοϋπεραστικών κλήσεων εντός και εκτός δικτύου 
ΟΤΕ και 20 λεπτά κλήσεων προς εθνικά κινητά όλων των Ε.Κ.Τ.  

To πρόγραμμα κατά τους  4  πρώτους  μήνες θα προσφέρεται στην  μειωμένη την τιμή των 25,12 €  
χωρίς ΦΠΑ  ή 31,15 € με ΦΠΑ 24%  ανά μήνα  και κατόπιν  για τους επόμενους 8 μήνες στην 
κανονική  τιμή που είναι   28,05 €  χωρίς ΦΠΑ ή 34,78 € με ΦΠΑ 24%   .  

Η χρέωση του προγράμματος θα εμφανίζεται στον λογαριασμό του πελάτη ενιαία και θα 
συμπεριλαμβάνει το  μηνιαίο πάγιο της τηλεφωνικής γραμμής , της σύνδεσης connx,  τη χρέωση των 
180 λεπτών αστικοϋπεραστικών κλήσεων εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ και των 20 λεπτών για  κλήσεις  
προς εθνικά κινητά όλων των ΕΚΤ. 

Η αντίστοιχη μηνιαία χρέωση για έναν πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής θα είναι 
αυξημένη όσο και η διαφορά των δύο μηνιαίων παγίων τελών τηλεφωνικής γραμμής προς τηλεφωνική 
γραμμή με 2 κανάλια φωνής απλής ή με διεπιλογή( DDI). 
 
Ο υπολογισμός του προπληρωμένου χρόνου συνδιαλέξεων  θα γίνεται με βήμα χρέωσης το λεπτό. 
Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό.  

Μετά την εξάντληση του προπληρωμένου χρόνου, όλες οι κλήσεις σε σταθερά τηλέφωνα (OTE  και 
Τρίτων) θα χρεώνονται με τιμή 0,04878€/λεπτό χωρίς ΦΠΑ ή 0,0605 € με ΦΠΑ 24% και βήμα 
χρέωσης το λεπτό. Τυχόν κλάσμα του λεπτού, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό.  
Οι κλήσεις προς κινητά μετά τη συμπλήρωση των 20 λεπτών θα χρεώνονται  με το ισχύον τιμολόγιο  
του ΟΤΕ . 

Για την παροχή του  ανωτέρω προγράμματος, ο πελάτης δεσμεύεται με  υπογραφή  σύμβασης για  
υποχρεωτική  παραμονή 12 μήνες στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση υπαναχώρησης  πριν τη λήξη της 
δωδεκάμηνης δέσμευσης ,  επιβάλλεται  εφάπαξ  τέλος απενεργοποίησης  ίσο με 60,98 € χωρίς ΦΠΑ 
ή 75,62 € με ΦΠΑ 24% .  

 6. ΟΤΕ Double Play 2 Economy (προσφορά 6+6)  
Το πρόγραμμα θα παρέχει σε πελάτη τηλεφωνικής γραμμής, απεριόριστη ευρυζωνική πρόσβαση στο 
διαδίκτυο στην   ταχύτητα των  2 Mbps, 210 λεπτά αστικοϋπεραστικών κλήσεων εντός και εκτός 
δικτύου ΟΤΕ και 30 λεπτά κλήσεων προς εθνικά κινητά όλων των Ε.Κ.Τ.  

To πρόγραμμα κατά τους 6 πρώτους μήνες θα προσφέρεται στην μειωμένη την τιμή των 17,805 €  
χωρίς ΦΠΑ ή 22,08 € με ΦΠΑ 24%  ανά μήνα και κατόπιν για τους επόμενους 6 μήνες στην 
κανονική τιμή που είναι 21,87 € χωρίς ΦΠΑ ή 27,12 € με ΦΠΑ 24%   .  

Η χρέωση του προγράμματος θα εμφανίζεται στον λογαριασμό του πελάτη ενιαία και θα 
συμπεριλαμβάνει το μηνιαίο πάγιο της τηλεφωνικής γραμμής, την ευρυζωνική   σύνδεση, τη χρέωση 
των 210 λεπτών αστικοϋπεραστικών κλήσεων εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ και των 30 λεπτών για 
κλήσεις  προς εθνικά κινητά όλων των ΕΚΤ. 

Η αντίστοιχη μηνιαία χρέωση για έναν πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής θα είναι 
αυξημένη όσο και η διαφορά των δύο μηνιαίων παγίων τελών τηλεφωνικής γραμμής προς τηλεφωνική 
γραμμή με 2 κανάλια φωνής απλής ή με διεπιλογή( DDI). 
 
Ο υπολογισμός του προπληρωμένου χρόνου κλήσεων  θα γίνεται με βήμα χρέωσης το λεπτό. Τυχόν 
κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό.  

Μετά την εξάντληση του προπληρωμένου χρόνου, όλες οι κλήσεις σε σταθερά τηλέφωνα (OTE  και 
Τρίτων) θα χρεώνονται με τιμή 0,04878€/λεπτό χωρίς ΦΠΑ ή 0,0605 € με ΦΠΑ 24% και βήμα 
χρέωσης το λεπτό. Τυχόν κλάσμα του λεπτού, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό.  
Οι κλήσεις προς κινητά μετά τη συμπλήρωση των 30 λεπτών θα χρεώνονται με 0,10569 €/λεπτό 
χωρίς ΦΠΑ ή 0,1311 €/λεπτό με ΦΠΑ 24% με βήμα χρέωσης το λεπτό. Τυχόν κλάσμα του λεπτού, θα 
υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. 

Για την παροχή του  ανωτέρω προγράμματος, ο πελάτης δεσμεύεται με  υπογραφή  σύμβασης για  
υποχρεωτική   δωδεκάμηνη  παραμονή στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση υπαναχώρησης  πριν τη λήξη 
της δωδεκάμηνης δέσμευσης, επιβάλλεται  τέλος απενεργοποίησης ίσο με 69,106 € χωρίς ΦΠΑ ή 
85,69 € με ΦΠΑ 24%.  
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 7.  DP2  new   
Το πρόγραμμα θα παρέχει σε οικιακούς πελάτες απεριόριστη αστική και υπεραστική τηλεφωνία εντός 
και εκτός δικτύου ΟΤΕ, 30 λεπτά δωρεάν  για κλήσεις προς κινητά όλων των εταιριών κινητής 
τηλεφωνίας, καθώς και απεριόριστη πρόσβαση στο διαδίκτυο με χρήση συνδέσεων Conn-x, με  
ταχύτητα πρόσβασης στα 2 Mbps, έναντι μηνιαίου παγίου  33,74 € χωρίς ΦΠΑ ή 41,84 € με ΦΠΑ 
24%. Η χρέωση του προγράμματος θα εμφανίζεται στον λογαριασμό του πελάτη ενιαία και 
συμπεριλαμβάνει την ισχύουσα σήμερα τιμή του μηνιαίου παγίου απλής τηλεφωνικής γραμμής της 
σύνδεσης conn-x  και  τη χρήση των αστικοϋπεραστικών κλήσεων.  

Ο  δωρεάν χρόνος  για κλήσεις προς κινητά θα υπολογίζεται ανά λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε 
κάθε κλήση, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. Μετά την εξάντληση του δωρεάν  χρόνου οι  κλήσεις 
προς κινητά θα χρεώνονται  με το ισχύον τιμολόγιο  του ΟΤΕ . 

Η αντίστοιχη μηνιαία χρέωση για έναν πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής θα είναι 
αυξημένη όσο και η διαφορά των δύο μηνιαίων παγίων τελών τηλεφωνικής γραμμής προς τηλεφωνική 
γραμμή με 2 κανάλια φωνής απλής ή με διεπιλογή( DDI). 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να εγγραφεί κάποιος οικιακός πελάτης στο  πρόγραμμα , είναι η 
δέσμευση παραμονής του σ ’ αυτό  για ένα έτος. Στην περίπτωση διακοπής της συμβατικής σχέσης, 
πριν τη λήξη του έτους, με υπαιτιότητα του πελάτη, το τέλος απενεργοποίησης καθορίζεται σε 40,65 € 
χωρίς ΦΠΑ ή 50,41 € με  ΦΠΑ  24% . 

 8. ΟΤΕ Double Play 2 Απεριόριστα  (προσφορά 6+6)  
Το πρόγραμμα θα παρέχει σε πελάτη τηλεφωνικής γραμμής απεριόριστη αστική και υπεραστική 
τηλεφωνία εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ, καθώς και, απεριόριστη ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο 
στην   ταχύτητα των 2 Mbps. 

To πρόγραμμα κατά τους 6 πρώτους μήνες θα προσφέρεται στην  μειωμένη την τιμή των 21,870 €  
χωρίς ΦΠΑ  ή 27,12 € με ΦΠΑ 24%  ανά μήνα  και κατόπιν  για τους επόμενους 6 μήνες στην τιμή των 
25,935 € χωρίς ΦΠΑ ή 32,16 € με ΦΠΑ 24%.  

Η χρέωση του προγράμματος θα εμφανίζεται στον λογαριασμό του πελάτη ενιαία και θα 
συμπεριλαμβάνει την ισχύουσα σήμερα τιμή του μηνιαίου παγίου απλής τηλεφωνικής γραμμής, την 
ευρυζωνική   σύνδεση και  τη χρήση των αστικοϋπεραστικών κλήσεων.  

Οι  κλήσεις προς κινητά θα χρεώνονται  με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο σταθερής Ομίλου ΟΤΕ 
www.cosmote.gr  του ΟΤΕ. 

Η αντίστοιχη μηνιαία χρέωση για έναν πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής θα είναι 
αυξημένη όσο και η διαφορά των δύο μηνιαίων παγίων τελών τηλεφωνικής γραμμής προς τηλεφωνική 
γραμμή με 2 κανάλια φωνής απλής ή με διεπιλογή( DDI). 

Για την παροχή του  ανωτέρω προγράμματος, ο πελάτης δεσμεύεται με  υπογραφή  σύμβασης για  
υποχρεωτική   δωδεκάμηνη  παραμονή στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση υπαναχώρησης  πριν τη λήξη 
της δωδεκάμηνης δέσμευσης, επιβάλλεται  τέλος απενεργοποίησης ίσο με  77,236 € χωρίς ΦΠΑ ή  
95,77 € με  ΦΠΑ  24% . 

 9. ΟΤΕ Double Play 2 Απεριόριστα  (προσφορά 6+6)  
Το πρόγραμμα θα παρέχει σε πελάτη τηλεφωνικής γραμμής απεριόριστη αστική και υπεραστική 
τηλεφωνία εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ, καθώς και απεριόριστη ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο 
στην   ταχύτητα των 2 Mbps. 

To πρόγραμμα κατά τους 6 πρώτους μήνες θα προσφέρεται στη μειωμένη την τιμή των 21,870 €  
χωρίς ΦΠΑ  ή 27,12 € με ΦΠΑ 24%  ανά μήνα  και κατόπιν  για τους επόμενους 6 μήνες στην τιμή των 
25,935 € χωρίς ΦΠΑ ή 32,16 € με ΦΠΑ 24%.  

Η χρέωση του προγράμματος θα εμφανίζεται στον λογαριασμό του πελάτη ενιαία και θα 
συμπεριλαμβάνει την ισχύουσα σήμερα τιμή του μηνιαίου παγίου τηςτηλεφωνικής γραμμής, την 
ευρυζωνική   σύνδεση και  τη χρήση των αστικοϋπεραστικών κλήσεων.  

Οι  κλήσεις προς κινητά θα χρεώνονται  με 0,10569 €/λεπτό χωρίς ΦΠΑ ή 0,1311 €/λεπτό με ΦΠΑ 
24% και βήμα χρέωσης το λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, θα υπολογίζεται ως ακέραιο 
λεπτό. 

http://www.cosmote.gr/
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Η αντίστοιχη μηνιαία χρέωση για έναν πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής θα είναι 
αυξημένη όσο και η διαφορά των δύο μηνιαίων παγίων τελών τηλεφωνικής γραμμής προς τηλεφωνική 
γραμμή με 2 κανάλια φωνής απλής ή με διεπιλογή( DDI). 

Για την παροχή του  ανωτέρω προγράμματος, ο πελάτης δεσμεύεται με  υπογραφή  σύμβασης για  
υποχρεωτική   δωδεκάμηνη  παραμονή στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση υπαναχώρησης  πριν τη λήξη 
της δωδεκάμηνης δέσμευσης, επιβάλλεται  τέλος απενεργοποίησης ίσο με  77,236 € χωρίς ΦΠΑ ή  
95,77 € με  ΦΠΑ  24% . 

 10. ΟΤΕ Double Play 2 Απεριόριστα  (προσφορά 6+6)   
Το πρόγραμμα θα παρέχει σε πελάτες OTE απεριόριστη αστική και υπεραστική τηλεφωνία εντός και 
εκτός δικτύου ΟΤΕ, καθώς και απεριόριστη πρόσβαση στο διαδίκτυο με χρήση σύνδεσης  Conn-x, 
στην   ταχύτητα πρόσβασης των 2 Mbps. 

To πρόγραμμα κατά τους 6 πρώτους μήνες θα προσφέρεται στην  μειωμένη την τιμή των 26,667 €  
χωρίς ΦΠΑ  ή 33,07 € με ΦΠΑ 24%  ανά μήνα  και κατόπιν  για τους επόμενους 6 μήνες στην κανονική  
τιμή που είναι 30,732 € χωρίς ΦΠΑ ή 38,11 € με ΦΠΑ 24%.  

Η χρέωση του προγράμματος θα εμφανίζεται στον λογαριασμό του πελάτη ενιαία και θα 
συμπεριλαμβάνει την ισχύουσα σήμερα τιμή του μηνιαίου παγίου της τηλεφωνικής γραμμής, τη 
σύνδεση conn-x  και  τη χρήση των αστικοϋπεραστικών κλήσεων.  

Οι  κλήσεις προς κινητά θα χρεώνονται  με το ισχύον τιμολόγιο  του ΟΤΕ. 

Η αντίστοιχη μηνιαία χρέωση για έναν πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής θα είναι 
αυξημένη όσο και η διαφορά των δύο μηνιαίων παγίων τελών τηλεφωνικής γραμμής προς τηλεφωνική 
γραμμή με 2 κανάλια φωνής απλής ή με διεπιλογή( DDI). 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να εγγραφεί κάποιος οικιακός πελάτης στο πρόγραμμα, είναι η δέσμευση 
παραμονής του σ ’ αυτό  για ένα έτος. Στην περίπτωση διακοπής της συμβατικής σχέσης, πριν τη λήξη 
του έτους, με υπαιτιότητα του πελάτη, το τέλος απενεργοποίησης καθορίζεται σε 77,236 € χωρίς ΦΠΑ 
ή  95,77 € με  ΦΠΑ  24% . 

 11. OTE Double Play 2 Απεριόριστα Plus (προσφορά 4+8)  
Το πρόγραμμα,  θα παρέχει σε πελάτες OTE απεριόριστη αστική και υπεραστική τηλεφωνία εντός και 
εκτός δικτύου ΟΤΕ, 30 λεπτά δωρεάν  για κλήσεις προς κινητά όλων των εταιριών κινητής τηλεφωνίας, 
καθώς και απεριόριστη πρόσβαση στο διαδίκτυο με χρήση σύνδεσης  Conn-x, στην   ταχύτητα 
πρόσβασης των 2 Mbps.  

To πρόγραμμα κατά τους  4  πρώτους  μήνες θα προσφέρεται στην  μειωμένη την τιμή των 32,439 €  
χωρίς ΦΠΑ  ή  40,22 € με ΦΠΑ 24%  ανά μήνα  και κατόπιν  για τους επόμενους  8 μήνες στην 
κανονική  τιμή που είναι   33,74 € χωρίς ΦΠΑ ή 41,84 € με ΦΠΑ 24%.  

Η χρέωση του προγράμματος θα εμφανίζεται στον λογαριασμό του πελάτη ενιαία και θα 
συμπεριλαμβάνει την ισχύουσα σήμερα τιμή του μηνιαίου παγίου της τηλεφωνικής γραμμής, τη 

σύνδεση  Conn-x,  τη χρήση των αστικοϋπεραστικών κλήσεων και 30 λεπτά δωρεάν προς κινητό.  

Ο  δωρεάν χρόνος  για κλήσεις προς κινητά θα υπολογίζεται ανά λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε 
κάθε κλήση, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. Μετά την εξάντληση του δωρεάν  χρόνου οι  κλήσεις 
προς κινητά θα χρεώνονται  με το ισχύον τιμολόγιο  του ΟΤΕ . 

Η αντίστοιχη μηνιαία χρέωση για έναν πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής θα είναι 
αυξημένη όσο και η διαφορά των δύο μηνιαίων παγίων τελών τηλεφωνικής γραμμής προς τηλεφωνική 
γραμμή με 2 κανάλια φωνής απλής ή με διεπιλογή( DDI). 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να εγγραφεί κάποιος οικιακός πελάτης στο  πρόγραμμα , είναι η 
δέσμευση παραμονής του σ ’αυτό  για ένα έτος. Στην περίπτωση διακοπής της συμβατικής σχέσης, 
πριν τη λήξη του έτους, με υπαιτιότητα του πελάτη, το τέλος απενεργοποίησης καθορίζεται σε 77,24 € 
χωρίς ΦΠΑ ή  95,77 € με  ΦΠΑ  24% . 

 12. OTE Double Play 2 Απεριόριστα Plus (προσφορά 6+6) 
Το πρόγραμμα θα παρέχει σε πελάτη τηλεφωνικής γραμμής, απεριόριστη αστική και υπεραστική 
τηλεφωνία εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ, 60 λεπτά για κλήσεις προς κινητά όλων των εταιριών κινητής 
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τηλεφωνίας, καθώς και απεριόριστη ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο στην   ταχύτητα  των 2 
Mbps.  

To πρόγραμμα κατά τους  6  πρώτους  μήνες θα προσφέρεται στην  μειωμένη την τιμή των 25,122 €  
χωρίς ΦΠΑ  ή  31,15 € με ΦΠΑ 24%  ανά μήνα  και κατόπιν  για τους επόμενους  6 μήνες στην 
κανονική  τιμή που είναι   29,187 € χωρίς ΦΠΑ ή 36,19  € με ΦΠΑ 24%.  

Η χρέωση του προγράμματος θα εμφανίζεται στον λογαριασμό του πελάτη ενιαία και θα 
συμπεριλαμβάνει την ισχύουσα σήμερα τιμή του μηνιαίου παγίου της τηλεφωνικής γραμμής, την 
ευρυζωνική  σύνδεση,  τη χρήση των αστικοϋπεραστικών κλήσεων και 60 λεπτών  προς  εθνικά 
κινητά.  

Ο  χρόνος για κλήσεις προς κινητά θα υπολογίζεται ανά λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, 
θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. Μετά την εξάντληση του δωρεάν  χρόνου οι  κλήσεις προς κινητά 
θα χρεώνονται με 0,10569 €/λεπτό χωρίς ΦΠΑ ή 0,1311 €/λεπτό με ΦΠΑ 24% και βήμα χρέωσης το 
λεπτό.  Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. 

Η αντίστοιχη μηνιαία χρέωση για έναν πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής θα είναι 
αυξημένη όσο και η διαφορά των δύο μηνιαίων παγίων τελών τηλεφωνικής γραμμής προς τηλεφωνική 
γραμμή με 2 κανάλια φωνής απλής ή με διεπιλογή( DDI). 

Για την παροχή του  ανωτέρω προγράμματος, ο πελάτης δεσμεύεται με  υπογραφή  σύμβασης για  
υποχρεωτική   δωδεκάμηνη  παραμονή στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση υπαναχώρησης  πριν τη λήξη 
της δωδεκάμηνης δέσμευσης, επιβάλλεται  τέλος απενεργοποίησης ίσο με  77,236 € χωρίς ΦΠΑ ή  
95,77 € με  ΦΠΑ  24% . 

13. COSMOTE Home Double Play 4 S  (προσφορά 6+6) 
Το πρόγραμμα θα παρέχει σε πελάτη τηλεφωνικής γραμμής, απεριόριστη ευρυζωνική πρόσβαση στο 
διαδίκτυο στην  ταχύτητα  των 4 Mbps. 

To πρόγραμμα κατά τους 6 πρώτους μήνες θα προσφέρεται στην  μειωμένη την τιμή των 16,18 €  
χωρίς ΦΠΑ  ή 20,06 € με ΦΠΑ 24%  ανά μήνα  και κατόπιν  για τους επόμενους μήνες στην τιμή των 
20,24 € χωρίς ΦΠΑ ή 25,10 € με ΦΠΑ 24%.  

Η χρέωση του προγράμματος θα εμφανίζεται στον λογαριασμό του πελάτη ενιαία και θα 
συμπεριλαμβάνει την τιμή του μηνιαίου παγίου της τηλεφωνικής γραμμής και  την ευρυζωνική 
σύνδεση.  

Oι κλήσεις σε σταθερά τηλέφωνα (OTE και Τρίτων) θα χρεώνονται με τιμή 0,04878€/λεπτό χωρίς 
ΦΠΑ ή 0,0605 € με ΦΠΑ 24% και βήμα χρέωσης το λεπτό. Τυχόν κλάσμα του λεπτού, θα υπολογίζεται 
ως ακέραιο λεπτό.  

Οι  κλήσεις προς κινητά θα χρεώνονται  με 0,10569 €/λεπτό χωρίς ΦΠΑ ή 0,1311 €/λεπτό με ΦΠΑ 
24% και βήμα χρέωσης το λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, θα υπολογίζεται ως ακέραιο 
λεπτό. 

Για πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής τα αντίστοιχα μηνιαία τέλη είναι αυξημένα κατά 
4,472 € ή  5,54 € με ΦΠΑ 24% και για πελάτη  τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής και  
διεπιλογή DDI  κατά  6,171 €  ή 7,65 € με ΦΠΑ 24%  . 

Για την παροχή του  ανωτέρω προγράμματος, ο πελάτης δεσμεύεται με  υπογραφή  σύμβασης για  
υποχρεωτική   δωδεκάμηνη  παραμονή στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση υπαναχώρησης  πριν τη λήξη 
της δωδεκάμηνης δέσμευσης, επιβάλλεται  τέλος απενεργοποίησης ίσο με  69,10 € χωρίς ΦΠΑ ή  
85,68 € με  ΦΠΑ  24% . 

 14. COSMΟΤΕ Home Double Play 4 M (προσφορά 6+6)  
Το πρόγραμμα θα παρέχει σε πελάτη τηλεφωνικής γραμμής, απεριόριστη ευρυζωνική πρόσβαση στο 
διαδίκτυο στην ταχύτητα των 4 Mbps, 210 λεπτά αστικοϋπεραστικών κλήσεων εντός και εκτός δικτύου 
ΟΤΕ και 30 λεπτά κλήσεων προς εθνικά κινητά όλων των Ε.Κ.Τ.  

To πρόγραμμα κατά τους 6 πρώτους μήνες θα προσφέρεται στην μειωμένη την τιμή των 19,43 €  
χωρίς ΦΠΑ ή 24,09 € με ΦΠΑ 24%  ανά μήνα και κατόπιν για τους επόμενους 6 μήνες στην 
κανονική τιμή που είναι 22,68 € χωρίς ΦΠΑ ή 28,12 € με ΦΠΑ 24%.  
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Η χρέωση του προγράμματος θα εμφανίζεται στον λογαριασμό του πελάτη ενιαία και θα 
συμπεριλαμβάνει το μηνιαίο πάγιο της τηλεφωνικής γραμμής, την ευρυζωνική σύνδεση, τα 210 λεπτά 
αστικοϋπεραστικών κλήσεων εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ και τα 30 λεπτά κλήσεων προς εθνικά 
κινητά όλων των ΕΚΤ.  

Για πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής τα αντίστοιχα μηνιαία τέλη είναι αυξημένα κατά 
4,472 € ή  5,54 € με ΦΠΑ 24% και για πελάτη  τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής και  
διεπιλογή DDI  κατά  6,171 €  ή 7,65 € με ΦΠΑ 24%  . 

Ο υπολογισμός του προπληρωμένου χρόνου κλήσεων θα γίνεται με βήμα χρέωσης το λεπτό. Τυχόν 
κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό.  

Μετά την εξάντληση του προπληρωμένου χρόνου, όλες οι κλήσεις σε σταθερά τηλέφωνα (OTE και 
Τρίτων) θα χρεώνονται με τιμή 0,04878€/λεπτό χωρίς ΦΠΑ ή 0,0605 € με ΦΠΑ 24% και βήμα 
χρέωσης το λεπτό. Τυχόν κλάσμα του λεπτού, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό.  
Οι κλήσεις προς κινητά μετά τη συμπλήρωση των 30 λεπτών θα χρεώνονται με 0,10569 €/λεπτό 
χωρίς ΦΠΑ ή 0,1311 €/λεπτό με ΦΠΑ 24% με βήμα χρέωσης το λεπτό. Τυχόν κλάσμα του λεπτού, θα 
υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. 

Για την παροχή του  ανωτέρω προγράμματος, ο πελάτης δεσμεύεται με  υπογραφή σύμβασης για  
υποχρεωτική δωδεκάμηνη  παραμονή στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση υπαναχώρησης  πριν τη λήξη 
της δωδεκάμηνης δέσμευσης, επιβάλλεται  τέλος απενεργοποίησης ίσο με 69,10 € χωρίς ΦΠΑ ή 85,68 
€ με ΦΠΑ 24%.  

 15.  COSMOTE Home Double Play 4 L (προσφορά 6+6) 
Το πρόγραμμα θα παρέχει σε πελάτη τηλεφωνικής γραμμής, απεριόριστη αστική και υπεραστική 
τηλεφωνία εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ, καθώς και απεριόριστη ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο 
στην   ταχύτητα  των 4 Mbps. 

To πρόγραμμα κατά τους 6 πρώτους μήνες θα προσφέρεται στην  μειωμένη την τιμή των 22,68 €  
χωρίς ΦΠΑ  ή 28,12 € με ΦΠΑ 24%  ανά μήνα  και κατόπιν  για τους επόμενους μήνες στην τιμή των 
26,75 € χωρίς ΦΠΑ ή 33,17 € με ΦΠΑ 24%.  

Η χρέωση του προγράμματος θα εμφανίζεται στον λογαριασμό του πελάτη ενιαία και θα 
συμπεριλαμβάνει την ισχύουσα σήμερα τιμή του μηνιαίου παγίου της τηλεφωνικής γραμμής, την 
ευρυζωνική σύνδεση και  τη χρήση των αστικοϋπεραστικών κλήσεων.  

Οι  κλήσεις προς κινητά θα χρεώνονται  με 0,10569 €/λεπτό χωρίς ΦΠΑ ή 0,1311 €/λεπτό με ΦΠΑ 
24% και βήμα χρέωσης το λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, θα υπολογίζεται ως ακέραιο 
λεπτό. 

Για πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής τα αντίστοιχα μηνιαία τέλη είναι αυξημένα κατά 
4,472 € ή  5,54 € με ΦΠΑ 24% και για πελάτη  τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής και  
διεπιλογή DDI  κατά  6,171 €  ή 7,65 € με ΦΠΑ 24%  . 

Για την παροχή του  ανωτέρω προγράμματος, ο πελάτης δεσμεύεται με  υπογραφή  σύμβασης για  
υποχρεωτική   δωδεκάμηνη  παραμονή στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση υπαναχώρησης  πριν τη λήξη 
της δωδεκάμηνης δέσμευσης, επιβάλλεται  τέλος απενεργοποίησης ίσο με  77,24 € χωρίς ΦΠΑ ή  
95,78 € με  ΦΠΑ  24% . 

 16.  COSMOTE Home Double Play 4 L (με ελάχιστη περίοδο παραμονής 12 μηνών) 
Το πρόγραμμα θα παρέχει σε πελάτη τηλεφωνικής γραμμής, απεριόριστη αστική και υπεραστική 
τηλεφωνία εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ, 30 λεπτά για κλήσεις προς κινητά όλων των εταιριών κινητής 
τηλεφωνίας, καθώς και απεριόριστη ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο στην   ταχύτητα  των 4 
Mbps. 

To πρόγραμμα θα προσφέρεται στην τιμή των 26,748 € χωρίς ΦΠΑ ή 33,17 € με ΦΠΑ 24%  ανά μήνα.  

Η χρέωση του προγράμματος θα εμφανίζεται στον λογαριασμό του πελάτη ενιαία και θα 
συμπεριλαμβάνει την τιμή του μηνιαίου παγίου της τηλεφωνικής γραμμής, την ευρυζωνική σύνδεση, τη  
χρήση των αστικοϋπεραστικών κλήσεων και 30 λεπτών  προς  εθνικά κινητά.  
 
Ο υπολογισμός του προπληρωμένου χρόνου κλήσεων  προς κινητά  θα γίνεται με βήμα χρέωσης το 
λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. Μετά την εξάντληση 
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του προπληρωμένου χρόνου, οι  κλήσεις προς κινητά θα χρεώνονται  με 0,10569 €/λεπτό χωρίς ΦΠΑ 
ή 0,1311 €/λεπτό με ΦΠΑ 24% και βήμα χρέωσης το λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, θα 
υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. 

Για πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής τα αντίστοιχα μηνιαία τέλη είναι αυξημένα κατά 
4,472 € ή  5,54 € με ΦΠΑ 24% και για πελάτη  τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής και  
διεπιλογή DDI  κατά  6,171 €  ή 7,65 € με ΦΠΑ 24%. 

  Για την παροχή του  ανωτέρω προγράμματος, ο πελάτης δεσμεύεται με  υπογραφή  σύμβασης για  
υποχρεωτική  12μηνη  παραμονή στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση υπαναχώρησης  πριν τη λήξη της 
12μηνης  δέσμευσης, επιβάλλεται  τέλος απενεργοποίησης ίσο με  77,236 € χωρίς ΦΠΑ ή  95,77 € με  
ΦΠΑ  24% . 

 

 17.  COSMOTE Home Double Play 4 L (με ελάχιστη περίοδο παραμονής 18 μηνών) 
Το πρόγραμμα θα παρέχει σε πελάτη τηλεφωνικής γραμμής, απεριόριστη αστική και υπεραστική 
τηλεφωνία εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ, 30 λεπτά για κλήσεις προς κινητά όλων των εταιριών κινητής 
τηλεφωνίας, καθώς και απεριόριστη ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο στην   ταχύτητα  των 4 
Mbps. 

To πρόγραμμα κατά τους πρώτους 18 μήνες θα προσφέρεται στην μειωμένη την τιμή των 25,122 € 
χωρίς ΦΠΑ ή 31,15 € με ΦΠΑ 24% ανά μήνα και κατόπιν για τους επόμενους μήνες στην κανονική τιμή 
των   26,748 € χωρίς ΦΠΑ ή 33,17 € με ΦΠΑ 24% ανά μήνα.  

Η χρέωση του προγράμματος θα εμφανίζεται στον λογαριασμό του πελάτη ενιαία και θα 
συμπεριλαμβάνει την τιμή του μηνιαίου παγίου της  τηλεφωνικής γραμμής, την ευρυζωνική σύνδεση, τη  
χρήση των αστικοϋπεραστικών κλήσεων και 30 λεπτών  προς  εθνικά κινητά.  
 
Ο υπολογισμός του προπληρωμένου χρόνου κλήσεων  προς κινητά  θα γίνεται με βήμα χρέωσης το 
λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. Μετά την εξάντληση 
του προπληρωμένου χρόνου, οι  κλήσεις προς κινητά θα χρεώνονται  με 0,10569 €/λεπτό χωρίς ΦΠΑ 
ή 0,1311 €/λεπτό με ΦΠΑ 24% και βήμα χρέωσης το λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, θα 
υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. 

Για πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής τα αντίστοιχα μηνιαία τέλη είναι αυξημένα κατά 
4,472 € ή  5,54 € με ΦΠΑ 24% και για πελάτη  τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής και  
διεπιλογή DDI  κατά  6,171 €  ή 7,65 € με ΦΠΑ 24%  . 

Για την παροχή του  ανωτέρω προγράμματος, ο πελάτης δεσμεύεται με  υπογραφή  σύμβασης για  
υποχρεωτική   18μηνη  παραμονή στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση υπαναχώρησης  πριν τη λήξη της 
18μηνης  δέσμευσης, επιβάλλεται  τέλος απενεργοποίησης ίσο με  89,431 € χωρίς ΦΠΑ ή  110,89 € με  
ΦΠΑ  24% . 

 

 18. COSMOTE Home Double Play 4 XL (προσφορά 6+6) 
Το πρόγραμμα θα παρέχει σε πελάτη τηλεφωνικής γραμμής, απεριόριστη αστική και υπεραστική 
τηλεφωνία εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ, 120 λεπτά για κλήσεις προς κινητά όλων των εταιριών κινητής 
τηλεφωνίας, καθώς και απεριόριστη ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο στην   ταχύτητα των 4 Mbps.  

To πρόγραμμα κατά τους 6 πρώτους μήνες θα προσφέρεται στην  μειωμένη την τιμή των 25,93 €  
χωρίς ΦΠΑ  ή  32,15 € με ΦΠΑ 24%  ανά μήνα  και κατόπιν  για τους επόμενους  μήνες στην κανονική  
τιμή που είναι 30,00 € χωρίς ΦΠΑ ή 37,20  € με ΦΠΑ 24%.  

Η χρέωση του προγράμματος θα εμφανίζεται στον λογαριασμό του πελάτη ενιαία και θα 
συμπεριλαμβάνει την ισχύουσα σήμερα τιμή του μηνιαίου παγίου της τηλεφωνικής γραμμής, την 
ευρυζωνική σύνδεση,  τη χρήση των αστικοϋπεραστικών κλήσεων και 120 λεπτά προς  εθνικά κινητά.  

Ο  δωρεάν χρόνος για κλήσεις προς κινητά θα υπολογίζεται ανά λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε 
κλήση, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. Μετά την εξάντληση του δωρεάν  χρόνου οι  κλήσεις προς 
κινητά θα χρεώνονται με 0,10569 €/λεπτό χωρίς ΦΠΑ ή 0,1311 €/λεπτό με ΦΠΑ 24% και βήμα 
χρέωσης το λεπτό.  Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. 
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Για πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής τα αντίστοιχα μηνιαία τέλη είναι αυξημένα κατά 
4,472 € ή  5,54 € με ΦΠΑ 24% και για πελάτη  τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής και  
διεπιλογή DDI  κατά  6,171 €  ή 7,65 € με ΦΠΑ 24%  . 

Για την παροχή του  ανωτέρω προγράμματος, ο πελάτης δεσμεύεται με  υπογραφή  σύμβασης για  
υποχρεωτική   δωδεκάμηνη  παραμονή στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση υπαναχώρησης  πριν τη λήξη 
της δωδεκάμηνης δέσμευσης, επιβάλλεται  τέλος απενεργοποίησης ίσο με  77,24 € χωρίς ΦΠΑ ή  
95,78 € με  ΦΠΑ  24% . 

 

 19. COSMOTE Home Double Play 4 XL (με ελάχιστη περίοδο παραμονής 12 μηνών) 
Το πρόγραμμα θα παρέχει σε πελάτη τηλεφωνικής γραμμής, απεριόριστη αστική και υπεραστική 
τηλεφωνία εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ, 150 λεπτά για κλήσεις προς κινητά όλων των εταιριών κινητής 
τηλεφωνίας, καθώς και απεριόριστη ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο στην   ταχύτητα των 4 Mbps.  

To πρόγραμμα θα προσφέρεται στην τιμή των 30,00 €  χωρίς ΦΠΑ ή 37,20 € με ΦΠΑ 24%  ανά μήνα.  

Η χρέωση του προγράμματος θα εμφανίζεται στον λογαριασμό του πελάτη ενιαία και θα 
συμπεριλαμβάνει την τιμή του μηνιαίου παγίου της  τηλεφωνικής γραμμής, την ευρυζωνική σύνδεση,  
τη χρήση των αστικοϋπεραστικών κλήσεων και 150 λεπτά προς  εθνικά κινητά.  

Ο υπολογισμός του προπληρωμένου χρόνου κλήσεων  προς κινητά  θα γίνεται με βήμα χρέωσης το 
λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. Μετά την εξάντληση 
του προπληρωμένου χρόνου οι  κλήσεις προς κινητά θα χρεώνονται  με 0,10569 €/λεπτό χωρίς ΦΠΑ 
ή 0,1311 €/λεπτό με ΦΠΑ 24% και βήμα χρέωσης το λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, θα 
υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. 

Για πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής τα αντίστοιχα μηνιαία τέλη είναι αυξημένα κατά 
4,472 € ή  5,54 € με ΦΠΑ 24% και για πελάτη  τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής και  
διεπιλογή DDI  κατά  6,171 €  ή 7,65 € με ΦΠΑ 24%  . 

Για την παροχή του  ανωτέρω προγράμματος, ο πελάτης δεσμεύεται με  υπογραφή  σύμβασης για  
υποχρεωτική   12μηνη  παραμονή στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση υπαναχώρησης  πριν τη λήξη της 
12μηνης δέσμευσης, επιβάλλεται  τέλος απενεργοποίησης ίσο με  77,236 € χωρίς ΦΠΑ ή  95,77 € με  
ΦΠΑ  24% . 

 

 20.  COSMOTE Home Double Play 4 XL (με ελάχιστη περίοδο παραμονής 18 μηνών) 
Το πρόγραμμα θα παρέχει σε πελάτη τηλεφωνικής γραμμής, απεριόριστη αστική και υπεραστική 
τηλεφωνία εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ, 150 λεπτά για κλήσεις προς κινητά όλων των εταιριών κινητής 
τηλεφωνίας, καθώς και απεριόριστη ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο στην   ταχύτητα των 4 Mbps.  

To πρόγραμμα κατά τους πρώτους 18 μήνες θα προσφέρεται στην μειωμένη την τιμή των 28,374 € 
χωρίς ΦΠΑ ή 35,18 € με ΦΠΑ 24% ανά μήνα και κατόπιν για τους επόμενους μήνες στην κανονική τιμή 
των   30,00 € χωρίς ΦΠΑ ή 37,20 € με ΦΠΑ 24% ανά μήνα .  

Η χρέωση του προγράμματος θα εμφανίζεται στον λογαριασμό του πελάτη ενιαία και θα 
συμπεριλαμβάνει την τιμή του μηνιαίου παγίου της  τηλεφωνικής γραμμής, την ευρυζωνική σύνδεση, τη 
χρήση των αστικοϋπεραστικών κλήσεων και 150 λεπτά προς  εθνικά κινητά.  
 
Ο υπολογισμός του προπληρωμένου χρόνου κλήσεων  προς κινητά  θα γίνεται με βήμα χρέωσης το 
λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. Μετά την εξάντληση 
του προπληρωμένου χρόνου, οι  κλήσεις προς κινητά θα χρεώνονται  με 0,10569 €/λεπτό χωρίς ΦΠΑ 
ή 0,1311 €/λεπτό με ΦΠΑ 24% και βήμα χρέωσης το λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, θα 
υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. 

Για πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής τα αντίστοιχα μηνιαία τέλη είναι αυξημένα κατά 
4,472 € ή  5,54 € με ΦΠΑ 24% και για πελάτη  τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής και  
διεπιλογή DDI  κατά  6,171 €  ή 7,65 € με ΦΠΑ 24%  . 

Για την παροχή του  ανωτέρω προγράμματος, ο πελάτης δεσμεύεται με  υπογραφή  σύμβασης για  
18μηνη παραμονή στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση υπαναχώρησης  πριν τη λήξη της 18μηνης  
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δέσμευσης, επιβάλλεται  τέλος απενεργοποίησης ίσο με  89,431 € χωρίς ΦΠΑ ή  110,89 € με  ΦΠΑ  
24% . 

 

 21. OTE Double Play 24 Basic (προσφορά 6+6)  
Το  οικονομικό πρόγραμμα OTE Double Play24  Basic (προσφορά 6+6) θα προσφέρεται για  χρονικό 
διάστημα  6 μηνών  στη τιμή των 22,886 €  χωρίς ΦΠΑ  ή 28,38 € με ΦΠΑ 24%  ανά μήνα  και κατόπιν  
στην κανονική  τιμή που  σήμερα  είναι   31,309 € χωρίς ΦΠΑ ή 38,82 € με ΦΠΑ 24% ανά μήνα. Η 
χρέωση του προγράμματος θα εμφανίζεται στον λογαριασμό του πελάτη ενιαία και θα 
συμπεριλαμβάνει το  μηνιαίο πάγιο  της τηλεφωνικής γραμμής και ευρυζωνική πρόσβαση στα  24 
Mbps. 

Η αντίστοιχη μηνιαία χρέωση για έναν πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής θα είναι 
αυξημένη όσο και η διαφορά των δύο μηνιαίων παγίων τελών τηλεφωνικής γραμμής προς τηλεφωνική 
γραμμή με 2 κανάλια φωνής απλής ή με διεπιλογή( DDI). 

Για την παροχή του προγράμματος, ο πελάτης  δεσμεύεται  με  υπογραφή  σύμβασης 12μηνης   
υποχρεωτικής  παραμονής.  Σε περίπτωση υπαναχώρησης  πριν τη λήξη της δωδεκάμηνης δέσμευσης,  
επιβάλλεται  εφάπαξ  τέλος απενεργοποίησης  ίσο με 60,976 € χωρίς ΦΠΑ ή  75,61 € με ΦΠΑ 24%.  

Οι αστικές  και υπεραστικές κλήσεις  εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ,  τόσο  για το χρονικό διάστημα 
εντός δέσμευσης όσο και για το χρονικό διάστημα εκτός δέσμευσης, θα χρεώνονται με ενιαία τιμή 
0,04878€/λεπτό χωρίς ΦΠΑ ή 0,0605 € με ΦΠΑ 24% και βήμα χρέωσης το λεπτό. Τυχόν κλάσμα 
λεπτού, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό.  

Οι κλήσεις προς κινητά  και λοιπές κλήσεις θα χρεώνονται  με το ισχύον τιμολόγιο  του ΟΤΕ. 

 22. ΟΤΕ Double Play 24 Economy (προσφορά 4+8)  
Το πρόγραμμα αυτό θα παρέχει στον οικιακό πελάτη τηλεφωνικής γραμμής,  πρόσβαση στο διαδίκτυο 
στην ταχύτητα των  24 Μbps, 250 λεπτά αστικών ή υπεραστικών κλήσεων εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ  
και  50 λεπτά κλήσεων προς εθνικά κινητά όλων των εταιριών κινητής τηλεφωνίας.  

To πρόγραμμα κατά τους  4  πρώτους  μήνες θα προσφέρεται στην  μειωμένη την τιμή των 30,81 €  
χωρίς ΦΠΑ  ή 38,20 € με ΦΠΑ 24%  ανά μήνα  και κατόπιν  για τους επόμενους 8 μήνες στην 
κανονική  τιμή που είναι   33,74 € χωρίς ΦΠΑ ή 41,84 € με ΦΠΑ 24%    .  

Η χρέωση του προγράμματος θα εμφανίζεται ενιαία στον λογαριασμό του πελάτη και θα 
συμπεριλαμβάνει την ισχύουσα τιμή του μηνιαίου παγίου της τηλεφωνικής γραμμής, την τιμή του 
μηνιαίου παγίου conn-x   στην ταχύτητα των  24 Μbps ,   τη χρήση  250 λεπτών αστικών ή 
υπεραστικών κλήσεων εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ καθώς και τη χρήση  50 λεπτών κλήσεων προς 
κινητά.  

Η αντίστοιχη μηνιαία χρέωση για έναν πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής θα είναι 
αυξημένη όσο και η διαφορά των δύο μηνιαίων παγίων τελών τηλεφωνικής γραμμής προς τηλεφωνική 
γραμμή με 2 κανάλια φωνής απλής ή με διεπιλογή( DDI). 

Ο υπολογισμός του προπληρωμένου χρόνου  (προς σταθερό ή κινητό) θα γίνεται σε ακέραια λεπτά. 
Τυχόν κλάσμα λεπτού, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. 

Μετά τη  συμπλήρωση του προπληρωμένου χρόνου, όλες οι κλήσεις σε σταθερά τηλέφωνα θα 
χρεώνονται ως αστικές εντός δικτύου ΟΤΕ, ενώ οι κλήσεις προς κινητά μετά τη συμπλήρωση των 50 
λεπτών θα χρεώνονται κανονικά με το ισχύον τιμολόγιο.  

Ο πελάτης δεσμεύεται, κατόπιν  υπογραφής  σύμβασης, για  υποχρεωτική  παραμονή 12 μήνες στο 
πρόγραμμα.Σε περίπτωση υπαναχώρησης  πριν τη λήξη της δωδεκάμηνης δέσμευσης  θα  επιβάλλεται  
εφάπαξ  τέλος απενεργοποίησης  ίσο με 60,98 € χωρίς ΦΠΑ ή 75,61 € με ΦΠΑ 24% .  

  

 23. COSMOTE Home Double Play 24 M (προσφορά 6+6) 
Το πρόγραμμα θα παρέχει σε πελάτη τηλεφωνικής γραμμής, απεριόριστη ευρυζωνική πρόσβαση στο 
διαδίκτυο στην   ταχύτητα των  24 Mbps, 210 λεπτά αστικοϋπεραστικών κλήσεων εντός και εκτός 
δικτύου ΟΤΕ και 30 λεπτά κλήσεων προς εθνικά κινητά όλων των Ε.Κ.Τ.  
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To πρόγραμμα κατά τους 6 πρώτους μήνες θα προσφέρεται στην  μειωμένη την τιμή των 22,68 €  
χωρίς ΦΠΑ ή 28,12 € με ΦΠΑ 24%  ανά μήνα και κατόπιν για τους επόμενους 6 μήνες στην 
κανονική τιμή που είναι 26,75 € χωρίς ΦΠΑ ή  33,17 € με ΦΠΑ 24%   .  

Η χρέωση του προγράμματος θα εμφανίζεται στον λογαριασμό του πελάτη ενιαία και θα 
συμπεριλαμβάνει το μηνιαίο πάγιο της τηλεφωνικής γραμμής, την ευρυζωνική   σύνδεση, τη χρέωση 
των 210 λεπτών αστικοϋπεραστικών κλήσεων εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ και των 30 λεπτών για 
κλήσεις  προς εθνικά κινητά όλων των ΕΚΤ. 

Η αντίστοιχη μηνιαία χρέωση για έναν πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής θα είναι 
αυξημένη όσο και η διαφορά των δύο μηνιαίων παγίων τελών τηλεφωνικής γραμμής προς τηλεφωνική 
γραμμή με 2 κανάλια φωνής απλής ή με διεπιλογή( DDI). 
 
Ο υπολογισμός του προπληρωμένου χρόνου κλήσεων  θα γίνεται με βήμα χρέωσης το λεπτό. Τυχόν 
κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό.  

Μετά την εξάντληση του προπληρωμένου χρόνου, όλες οι κλήσεις σε σταθερά τηλέφωνα (OTE  και 
Τρίτων) θα χρεώνονται με τιμή 0,04878€/λεπτό χωρίς ΦΠΑ ή 0,0605 € με ΦΠΑ 24% και βήμα 
χρέωσης το λεπτό. Τυχόν κλάσμα του λεπτού, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό.  
Οι κλήσεις προς κινητά μετά τη συμπλήρωση των 30 λεπτών θα χρεώνονται με 0,10569 €/λεπτό 
χωρίς ΦΠΑ ή 0,1311 €/λεπτό με ΦΠΑ 24% με βήμα χρέωσης το λεπτό. Τυχόν κλάσμα του λεπτού, θα 
υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. 

Για την παροχή του  ανωτέρω προγράμματος, ο πελάτης δεσμεύεται με  υπογραφή  σύμβασης για  
υποχρεωτική   δωδεκάμηνη  παραμονή στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση υπαναχώρησης  πριν τη λήξη 
της δωδεκάμηνης δέσμευσης, επιβάλλεται  τέλος απενεργοποίησης ίσο με 69,106 € χωρίς ΦΠΑ ή 
85,69 € με ΦΠΑ 24% .  

 24.  COSMOTE Home Double Play 24 M  (προσφορά 6+6)  
Το πρόγραμμα θα παρέχει σε πελάτη τηλεφωνικής γραμμής, απεριόριστη ευρυζωνική πρόσβαση στο 
διαδίκτυο στην   ταχύτητα των  24 Mbps, 210 λεπτά αστικοϋπεραστικών κλήσεων εντός και εκτός 
δικτύου ΟΤΕ και 30 λεπτά κλήσεων προς εθνικά κινητά όλων των Ε.Κ.Τ.  

To πρόγραμμα κατά τους 6 πρώτους μήνες θα προσφέρεται στην  μειωμένη την τιμή των 22,68 €  
χωρίς ΦΠΑ ή 28,12 € με ΦΠΑ 24%  ανά μήνα και κατόπιν για τους επόμενους 6 μήνες στην 
κανονική τιμή που είναι 26,75 € χωρίς ΦΠΑ ή  33,17 € με ΦΠΑ 24%   .  

Η χρέωση του προγράμματος θα εμφανίζεται στον λογαριασμό του πελάτη ενιαία και θα 
συμπεριλαμβάνει το μηνιαίο πάγιο της τηλεφωνικής γραμμής, την ευρυζωνική   σύνδεση, τη χρέωση 
των 210 λεπτών αστικοϋπεραστικών κλήσεων εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ και των 30 λεπτών για 
κλήσεις  προς εθνικά κινητά όλων των ΕΚΤ. 

Για πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής τα αντίστοιχα μηνιαία τέλη είναι αυξημένα κατά 
4,472 € ή  5,54 € με ΦΠΑ 24% και για πελάτη  τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής και  
διεπιλογή DDI  κατά  6,171 €  ή 7,65 € με ΦΠΑ 24%  . 

Ο υπολογισμός του προπληρωμένου χρόνου κλήσεων  θα γίνεται με βήμα χρέωσης το λεπτό. Τυχόν 
κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό.  

Μετά την εξάντληση του προπληρωμένου χρόνου, όλες οι κλήσεις σε σταθερά τηλέφωνα (OTE  και 
Τρίτων) θα χρεώνονται με τιμή 0,04878€/λεπτό χωρίς ΦΠΑ ή 0,0605 € με ΦΠΑ 24% και βήμα 
χρέωσης το λεπτό. Τυχόν κλάσμα του λεπτού, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό.  
Οι κλήσεις προς κινητά μετά τη συμπλήρωση των 30 λεπτών θα χρεώνονται με 0,10569 €/λεπτό 
χωρίς ΦΠΑ ή 0,1311 €/λεπτό με ΦΠΑ 24% με βήμα χρέωσης το λεπτό. Τυχόν κλάσμα του λεπτού, θα 
υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. 

Για την παροχή του  ανωτέρω προγράμματος, ο πελάτης δεσμεύεται με  υπογραφή  σύμβασης για  
υποχρεωτική   δωδεκάμηνη  παραμονή στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση υπαναχώρησης  πριν τη λήξη 
της δωδεκάμηνης δέσμευσης, επιβάλλεται  τέλος απενεργοποίησης ίσο με 69,106 € χωρίς ΦΠΑ ή 
85,69 € με ΦΠΑ 24% .  

 25. DP24    
Το πρόγραμμα, θα παρέχει σε οικιακούς πελάτες απεριόριστη αστική και υπεραστική τηλεφωνία εντός 
και εκτός δικτύου ΟΤΕ, καθώς και απεριόριστη πρόσβαση στο διαδίκτυο με χρήση συνδέσεων Conn-x, 
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με  ταχύτητα πρόσβασης στα 24 Mbps, έναντι μηνιαίου παγίου στα 36,89 € χωρίς ΦΠΑ ή 45,74 € με 
ΦΠΑ 24%. Η χρέωση του προγράμματος θα εμφανίζεται ενιαία στον λογαριασμό του πελάτη και θα 
συμπεριλαμβάνει και  την ισχύουσα τιμή του μηνιαίου παγίου της  τηλεφωνικής γραμμής. 

Για πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής τα αντίστοιχα μηνιαία τέλη είναι αυξημένα κατά 
4,472 € ή  5,54 € με ΦΠΑ 24% και για πελάτη  τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής και  
διεπιλογή DDI  κατά  6,171 €  ή 7,65 € με ΦΠΑ 24%  . 

Το πρόγραμμα  θα μπορεί να συνδυαστεί με το οικονομικό πρόγραμμα «Eξωτερικό» (απεριόριστη 
χρήση   διεθνούς τηλεφωνίας σε σταθερά  τηλέφωνα  46 επιλεγμένων χωρών) με επιπλέον χρέωση 
5,04 €/μήνα  χωρίς ΦΠΑ ή 6,24 €/ μήνα με ΦΠΑ  24%. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να εγγραφεί κάποιος οικιακός πελάτης στο  πρόγραμμα , είναι η 
δέσμευση παραμονής του σ ’ αυτό  για ένα έτος. Στην περίπτωση διακοπής της συμβατικής σχέσης, 
πριν τη λήξη του έτους, με υπαιτιότητα του πελάτη, το τέλος απενεργοποίησης καθορίζεται σε 42,016 € 
χωρίς ΦΠΑ ή 52,10 € με  ΦΠΑ  24% . 

 26. DP24 new  
Το πρόγραμμα,  θα παρέχει σε πελάτες OTE απεριόριστη αστική και υπεραστική τηλεφωνία εντός και 
εκτός δικτύου ΟΤΕ, 60 λεπτά δωρεάν  για κλήσεις προς κινητά όλων των εταιριών κινητής τηλεφωνίας, 
καθώς και απεριόριστη πρόσβαση στο διαδίκτυο με χρήση συνδέσεων Conn-x, με  ταχύτητα 
πρόσβασης στα 24 Mbps, έναντι μηνιαίου παγίου  36,99 € χωρίς ΦΠΑ ή 45,87 € με ΦΠΑ 24%. Η 
χρέωση του προγράμματος θα εμφανίζεται στον λογαριασμό του πελάτη ενιαία και συμπεριλαμβάνει 
την ισχύουσα σήμερα τιμή του μηνιαίου παγίου της τηλεφωνικής γραμμής, της σύνδεσης conn-x  και  
τη χρήση των αστικοϋπεραστικών κλήσεων.  

Ο  δωρεάν χρόνος  για κλήσεις προς κινητά θα υπολογίζεται ανά λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε 
κάθε κλήση, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. Μετά την εξάντληση του δωρεάν  χρόνου οι  κλήσεις 
προς κινητά θα χρεώνονται  με το ισχύον τιμολόγιο  του ΟΤΕ . 

Η αντίστοιχη μηνιαία χρέωση για έναν πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής θα είναι 
αυξημένη όσο και η διαφορά των δύο μηνιαίων παγίων τελών τηλεφωνικής γραμμής προς τηλεφωνική 
γραμμή με 2 κανάλια φωνής απλής ή με διεπιλογή( DDI). 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να εγγραφεί κάποιος οικιακός πελάτης στο  πρόγραμμα , είναι η 
δέσμευση παραμονής του σ ’ αυτό  για ένα έτος. Στην περίπτωση διακοπής της συμβατικής σχέσης, 
πριν τη λήξη του έτους, με υπαιτιότητα του πελάτη, το τέλος απενεργοποίησης καθορίζεται σε 40,65 € 
χωρίς ΦΠΑ ή 50,41 € με  ΦΠΑ  24% . 

 27. ΟΤΕ Double Play 24 Απεριόριστα  (προσφορά 6+6) 
Το πρόγραμμα θα παρέχει σε πελάτη τηλεφωνικής γραμμής,  απεριόριστη αστική και υπεραστική 
τηλεφωνία εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ, καθώς και απεριόριστη ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο 
στην   ταχύτητα  των 24 Mbps. 

To πρόγραμμα κατά τους 6 πρώτους μήνες θα προσφέρεται στην  μειωμένη την τιμή των 25,854 €  
χωρίς ΦΠΑ  ή 32,06 € με ΦΠΑ 24%  ανά μήνα  και κατόπιν  για τους επόμενους 6 μήνες στην τιμή των 
29,919 € χωρίς ΦΠΑ ή 37,10 € με ΦΠΑ 24%.  

Η χρέωση του προγράμματος θα εμφανίζεται στον λογαριασμό του πελάτη ενιαία και θα 
συμπεριλαμβάνει την ισχύουσα σήμερα τιμή του μηνιαίου παγίου απλής τηλεφωνικής γραμμής , την 
ευρυζωνική   σύνδεση και  τη χρήση των αστικοϋπεραστικών κλήσεων.  

Οι  κλήσεις προς κινητά θα χρεώνονται  με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο σταθερής Ομίλου ΟΤΕ 
www.cosmote.gr . 

Η αντίστοιχη μηνιαία χρέωση για έναν πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής θα είναι 
αυξημένη όσο και η διαφορά των δύο μηνιαίων παγίων τελών τηλεφωνικής γραμμής προς τηλεφωνική 
γραμμή με 2 κανάλια φωνής απλής ή με διεπιλογή( DDI). 

Για την παροχή του  ανωτέρω προγράμματος, ο πελάτης δεσμεύεται με  υπογραφή  σύμβασης για  
υποχρεωτική   δωδεκάμηνη  παραμονή στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση υπαναχώρησης  πριν τη λήξη 
της δωδεκάμηνης δέσμευσης, επιβάλλεται  τέλος απενεργοποίησης ίσο με  89,431 € χωρίς ΦΠΑ ή  
110,89 € με  ΦΠΑ  24% . 

 

http://www.cosmote.gr/
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 28. ΟΤΕ Double Play 24 Απεριόριστα (προσφορά 6+6)  
Το πρόγραμμα θα παρέχει σε πελάτες OTE απεριόριστη αστική και υπεραστική τηλεφωνία εντός και 
εκτός δικτύου ΟΤΕ, καθώς και απεριόριστη πρόσβαση στο διαδίκτυο με χρήση σύνδεσης  Conn-x, 
στην   ταχύτητα πρόσβασης των 24 Mbps. 

To πρόγραμμα κατά τους 6 πρώτους μήνες θα προσφέρεται στην  μειωμένη την τιμή των 30,732 €  
χωρίς ΦΠΑ  ή 38,11 € με ΦΠΑ 24%  ανά μήνα  και κατόπιν  για τους επόμενους 6 μήνες στην κανονική  
τιμή που είναι 34,797 € χωρίς ΦΠΑ ή 43,15 € με ΦΠΑ 24%.  

Η χρέωση του προγράμματος θα εμφανίζεται στον λογαριασμό του πελάτη ενιαία και θα 
συμπεριλαμβάνει την ισχύουσα σήμερα τιμή του μηνιαίου παγίου της τηλεφωνικής γραμμής, τη 
σύνδεση conn-x  και  τη χρήση των αστικοϋπεραστικών κλήσεων.  

Οι  κλήσεις προς κινητά θα χρεώνονται  με το ισχύον τιμολόγιο  του ΟΤΕ. 

Η αντίστοιχη μηνιαία χρέωση για έναν πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής θα είναι 
αυξημένη όσο και η διαφορά των δύο μηνιαίων παγίων τελών τηλεφωνικής γραμμής προς τηλεφωνική 
γραμμή με 2 κανάλια φωνής απλής ή με διεπιλογή( DDI). 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να εγγραφεί κάποιος οικιακός πελάτης στο πρόγραμμα, είναι η δέσμευση 
παραμονής του σ ’ αυτό  για ένα έτος. Στην περίπτωση διακοπής της συμβατικής σχέσης, πριν τη λήξη 
του έτους, με υπαιτιότητα του πελάτη, το τέλος απενεργοποίησης καθορίζεται σε 89,431 € χωρίς ΦΠΑ 
ή  110,89 € με  ΦΠΑ  24%. 

 29. ΟΤΕ Double Play 24 Απεριόριστα  (προσφορά 6+6) 
Το πρόγραμμα θα παρέχει σε πελάτη τηλεφωνικής γραμμής,  απεριόριστη αστική και υπεραστική 
τηλεφωνία εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ, καθώς και απεριόριστη ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο 
στην   ταχύτητα  των 24 Mbps. 

To πρόγραμμα κατά τους 6 πρώτους μήνες θα προσφέρεται στην  μειωμένη την τιμή των 25,854 €  
χωρίς ΦΠΑ  ή 32,06 € με ΦΠΑ 24%  ανά μήνα  και κατόπιν  για τους επόμενους 6 μήνες στην τιμή των 
29,919 € χωρίς ΦΠΑ ή 37,10 € με ΦΠΑ 24%.  

Η χρέωση του προγράμματος θα εμφανίζεται στον λογαριασμό του πελάτη ενιαία και θα 
συμπεριλαμβάνει την ισχύουσα σήμερα τιμή του μηνιαίου παγίου της τηλεφωνικής γραμμής , την 
ευρυζωνική   σύνδεση και  τη χρήση των αστικοϋπεραστικών κλήσεων.  

Οι  κλήσεις προς κινητά θα χρεώνονται  με 0,10569 €/λεπτό χωρίς ΦΠΑ ή 0,1311 €/λεπτό με ΦΠΑ 
24% και βήμα χρέωσης το λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, θα υπολογίζεται ως ακέραιο 
λεπτό. 

Η αντίστοιχη μηνιαία χρέωση για έναν πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής θα είναι 
αυξημένη όσο και η διαφορά των δύο μηνιαίων παγίων τελών τηλεφωνικής γραμμής προς τηλεφωνική 
γραμμή με 2 κανάλια φωνής απλής ή με διεπιλογή( DDI). 

Για την παροχή του  ανωτέρω προγράμματος, ο πελάτης δεσμεύεται με  υπογραφή  σύμβασης για  
υποχρεωτική   δωδεκάμηνη  παραμονή στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση υπαναχώρησης  πριν τη λήξη 
της δωδεκάμηνης δέσμευσης, επιβάλλεται  τέλος απενεργοποίησης ίσο με  89,431 € χωρίς ΦΠΑ ή  
110,89 € με  ΦΠΑ  24% . 

 30. COSMOTE Home Double Play 24 L (προσφορά 6+6) 
Το πρόγραμμα θα παρέχει σε πελάτη τηλεφωνικής γραμμής, απεριόριστη αστική και υπεραστική 
τηλεφωνία εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ, καθώς και απεριόριστη ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο 
στην   ταχύτητα  των 24 Mbps. 

To πρόγραμμα κατά τους 6 πρώτους μήνες θα προσφέρεται στην  μειωμένη την τιμή των 26,748 €  
χωρίς ΦΠΑ  ή 33,17 € με ΦΠΑ 24%  ανά μήνα  και κατόπιν  για τους επόμενους μήνες στην τιμή των 
30,00 € χωρίς ΦΠΑ ή 37,20 € με ΦΠΑ 24%.  

Η χρέωση του προγράμματος θα εμφανίζεται στον λογαριασμό του πελάτη ενιαία και θα 
συμπεριλαμβάνει την ισχύουσα σήμερα τιμή του μηνιαίου παγίου της τηλεφωνικής γραμμής , την 
ευρυζωνική   σύνδεση και  τη χρήση των αστικοϋπεραστικών κλήσεων.  
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Οι  κλήσεις προς κινητά θα χρεώνονται  με 0,10569 €/λεπτό χωρίς ΦΠΑ ή 0,1311 €/λεπτό με ΦΠΑ 
24% και βήμα χρέωσης το λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, θα υπολογίζεται ως ακέραιο 
λεπτό. 

Για πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής τα αντίστοιχα μηνιαία τέλη είναι αυξημένα κατά 
4,472 € ή  5,54 € με ΦΠΑ 24% και για πελάτη  τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής και  
διεπιλογή DDI  κατά  6,171 €  ή 7,65 € με ΦΠΑ 24%  . 

Για την παροχή του  ανωτέρω προγράμματος, ο πελάτης δεσμεύεται με  υπογραφή  σύμβασης για  
υποχρεωτική   δωδεκάμηνη  παραμονή στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση υπαναχώρησης  πριν τη λήξη 
της δωδεκάμηνης δέσμευσης, επιβάλλεται  τέλος απενεργοποίησης ίσο με  89,431 € χωρίς ΦΠΑ ή  
110,89 € με  ΦΠΑ  24% . 

 31. OTE Double Play 24 Απεριόριστα Plus (προσφορά 4 +8)  
Το πρόγραμμα,  θα παρέχει σε πελάτες OTE απεριόριστη αστική και υπεραστική τηλεφωνία εντός και 
εκτός δικτύου ΟΤΕ, 60 λεπτά δωρεάν  για κλήσεις προς κινητά όλων των εταιριών κινητής τηλεφωνίας, 
καθώς και απεριόριστη πρόσβαση στο διαδίκτυο με χρήση σύνδεσης Conn-x, στην ταχύτητα 
πρόσβασης των 24 Mbps. 

To πρόγραμμα κατά τους  4  πρώτους  μήνες θα προσφέρεται στην  μειωμένη την τιμή των 35,69 €  
χωρίς ΦΠΑ  ή 44,26 € με ΦΠΑ 24%  ανά μήνα  και κατόπιν  για τους επόμενους 8 μήνες στην κανονική  
τιμή που είναι   36,99 € χωρίς ΦΠΑ ή 45,87 € με ΦΠΑ 24%.  

Η χρέωση του προγράμματος θα εμφανίζεται στον λογαριασμό του πελάτη ενιαία και  θα 
συμπεριλαμβάνει την ισχύουσα σήμερα τιμή του μηνιαίου παγίου της τηλεφωνικής γραμμής, τη 
σύνδεση conn-x  και  τη χρήση των αστικοϋπεραστικών κλήσεων και 60 λεπτά δωρεάν προς κινητό.  

Ο  δωρεάν χρόνος  για κλήσεις προς κινητά θα υπολογίζεται ανά λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε 
κάθε κλήση, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. Μετά την εξάντληση του δωρεάν  χρόνου οι  κλήσεις 
προς κινητά θα χρεώνονται  με το ισχύον τιμολόγιο  του ΟΤΕ . 

Η αντίστοιχη μηνιαία χρέωση για έναν πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής θα είναι 
αυξημένη όσο και η διαφορά των δύο μηνιαίων παγίων τελών τηλεφωνικής γραμμής προς τηλεφωνική 
γραμμή με 2 κανάλια φωνής απλής ή με διεπιλογή( DDI). 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να εγγραφεί κάποιος οικιακός πελάτης στο  πρόγραμμα , είναι η 
δέσμευση παραμονής του σ ’ αυτό  για ένα έτος. Στην περίπτωση διακοπής της συμβατικής σχέσης, 
πριν τη λήξη του έτους, με υπαιτιότητα του πελάτη, το τέλος απενεργοποίησης καθορίζεται σε 89,43 € 
χωρίς ΦΠΑ ή 110,89 € με ΦΠΑ 24% . 

 32. OTE Double Play 24 Απεριόριστα Plus (προσφορά 6+6) 
Το πρόγραμμα θα παρέχει σε πελάτη τηλεφωνικής γραμμής, απεριόριστη αστική και υπεραστική 
τηλεφωνία εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ, 60 λεπτά για κλήσεις προς κινητά όλων των εταιριών κινητής 
τηλεφωνίας, καθώς και απεριόριστη ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο στην   ταχύτητα των 24 
Mbps.  

To πρόγραμμα κατά τους  6  πρώτους  μήνες θα προσφέρεται στην  μειωμένη την τιμή των 29,187 €  
χωρίς ΦΠΑ  ή  36,19 € με ΦΠΑ 24%  ανά μήνα  και κατόπιν  για τους επόμενους  6 μήνες στην 
κανονική  τιμή που είναι   33,252 € χωρίς ΦΠΑ ή 41,23  € με ΦΠΑ 24%.  

Η χρέωση του προγράμματος θα εμφανίζεται στον λογαριασμό του πελάτη ενιαία και θα 
συμπεριλαμβάνει την ισχύουσα σήμερα τιμή του μηνιαίου παγίου της τηλεφωνικής γραμμής, την 
ευρυζωνική   σύνδεση,  τη χρήση των αστικοϋπεραστικών κλήσεων και 60 λεπτά προς  εθνικά κινητά.  

Ο  δωρεάν χρόνος για κλήσεις προς κινητά θα υπολογίζεται ανά λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε 
κλήση, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. Μετά την εξάντληση του δωρεάν  χρόνου οι  κλήσεις προς 
κινητά θα χρεώνονται  με 0,10569 €/λεπτό χωρίς ΦΠΑ ή 0,1311 €/λεπτό με ΦΠΑ 24% και βήμα 
χρέωσης το λεπτό.  Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. 

Η αντίστοιχη μηνιαία χρέωση για έναν πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής θα είναι 
αυξημένη όσο και η διαφορά των δύο μηνιαίων παγίων τελών τηλεφωνικής γραμμής προς τηλεφωνική 
γραμμή με 2 κανάλια φωνής απλής ή με διεπιλογή( DDI). 

Για την παροχή του  ανωτέρω προγράμματος, ο πελάτης δεσμεύεται με  υπογραφή  σύμβασης για  
υποχρεωτική   δωδεκάμηνη  παραμονή στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση υπαναχώρησης  πριν τη λήξη 
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της δωδεκάμηνης δέσμευσης, επιβάλλεται  τέλος απενεργοποίησης ίσο με  89,431 € χωρίς ΦΠΑ ή  
110,89 € με  ΦΠΑ  24% . 

 33. OTE Double Play 24 Απεριόριστα Plus (προσφορά 6+6) 
Το πρόγραμμα θα παρέχει σε πελάτη τηλεφωνικής γραμμής, απεριόριστη αστική και υπεραστική 
τηλεφωνία εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ, 300 λεπτά για κλήσεις προς κινητά όλων των εταιριών κινητής 
τηλεφωνίας, καθώς και απεριόριστη ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο στην   ταχύτητα των 24 
Mbps.  

To πρόγραμμα κατά τους  6  πρώτους  μήνες θα προσφέρεται στην  μειωμένη την τιμή των 30,00 €  
χωρίς ΦΠΑ  ή  37,20 € με ΦΠΑ 24%  ανά μήνα  και κατόπιν  για τους επόμενους  μήνες στην κανονική  
τιμή που είναι   33,252 € χωρίς ΦΠΑ ή 41,23  € με ΦΠΑ 24%.  

Η χρέωση του προγράμματος θα εμφανίζεται στον λογαριασμό του πελάτη ενιαία και θα 
συμπεριλαμβάνει την ισχύουσα σήμερα τιμή του μηνιαίου παγίου της τηλεφωνικής γραμμής, την 
ευρυζωνική   σύνδεση,  τη χρήση των αστικοϋπεραστικών κλήσεων και 300 λεπτά προς  εθνικά κινητά.  

Ο  δωρεάν χρόνος για κλήσεις προς κινητά θα υπολογίζεται ανά λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε 
κλήση, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. Μετά την εξάντληση του δωρεάν  χρόνου οι  κλήσεις προς 
κινητά θα χρεώνονται  με 0,10569 €/λεπτό χωρίς ΦΠΑ ή 0,1311 €/λεπτό με ΦΠΑ 24% και βήμα 
χρέωσης το λεπτό.  Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. 

Για πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής τα αντίστοιχα μηνιαία τέλη είναι αυξημένα κατά 
4,472 € ή  5,54 € με ΦΠΑ 24% και για πελάτη  τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής και  
διεπιλογή DDI  κατά  6,171 €  ή 7,65 € με ΦΠΑ 24%  . 

Για την παροχή του  ανωτέρω προγράμματος, ο πελάτης δεσμεύεται με  υπογραφή  σύμβασης για  
υποχρεωτική   δωδεκάμηνη  παραμονή στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση υπαναχώρησης  πριν τη λήξη 
της δωδεκάμηνης δέσμευσης, επιβάλλεται  τέλος απενεργοποίησης ίσο με  89,431 € χωρίς ΦΠΑ ή  
110,89 € με  ΦΠΑ  24% . 

34. ΟΤΕ Double Play VDSL 30 Απεριόριστα  (προσφορά 6+6)  
Το πρόγραμμα θα παρέχει σε πελάτη τηλεφωνικής γραμμής, απεριόριστη αστική και υπεραστική 
τηλεφωνία εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ, καθώς και απεριόριστη ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο 
στην ταχύτητα των 30 Mbps. 

To πρόγραμμα κατά τους 6 πρώτους μήνες θα προσφέρεται στην μειωμένη την τιμή των 30,00 €  χωρίς 
ΦΠΑ ή 37,20 € με ΦΠΑ 24% ανά μήνα και κατόπιν για τους επόμενους 6 μήνες στην κανονική τιμή που 
είναι 34,065 € χωρίς ΦΠΑ ή 42,24 € με ΦΠΑ 24%.  

Η χρέωση του προγράμματος θα εμφανίζεται στον λογαριασμό του πελάτη ενιαία και θα 
συμπεριλαμβάνει την ισχύουσα σήμερα τιμή του μηνιαίου παγίου της τηλεφωνικής γραμμής, την 
ευρυζωνική σύνδεση και τη χρήση των αστικοϋπεραστικών κλήσεων.  

Οι κλήσεις προς κινητά θα χρεώνονται με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο σταθερής Ομίλου ΟΤΕ www. 
cosmote.gr 

Η αντίστοιχη μηνιαία χρέωση για έναν πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής θα είναι 
αυξημένη όσο και η διαφορά των δύο μηνιαίων παγίων τελών τηλεφωνικής γραμμής προς τηλεφωνική 
γραμμή με 2 κανάλια φωνής απλής ή με διεπιλογή( DDI). 

Για την παροχή του ανωτέρω προγράμματος, ο πελάτης δεσμεύεται με υπογραφή σύμβασης για 
υποχρεωτική δωδεκάμηνη παραμονή στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση υπαναχώρησης πριν τη λήξη της 
δωδεκάμηνης δέσμευσης, επιβάλλεται τέλος απενεργοποίησης ίσο με 89,431 € χωρίς ΦΠΑ ή 110,89 € 
με ΦΠΑ 24%. 

  

 35. ΟΤΕ Double Play VDSL 30 Απεριόριστα Plus  (προσφορά 6+6)  
Το πρόγραμμα θα παρέχει σε πελάτη τηλεφωνικής γραμμής, απεριόριστη αστική και υπεραστική 
τηλεφωνία εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ, 60 λεπτά για κλήσεις προς κινητά όλων των εταιριών κινητής 
τηλεφωνίας, καθώς και απεριόριστη ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο στην  ταχύτητα των 30 
Mbps. 
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To πρόγραμμα κατά τους 6 πρώτους μήνες θα προσφέρεται στην μειωμένη την τιμή των 33,252 € 
χωρίς ΦΠΑ ή 41,23 € με ΦΠΑ 24% ανά μήνα και κατόπιν για τους επόμενους 6 μήνες στην κανονική 
τιμή που ανά μήνα είναι  37,317 € χωρίς ΦΠΑ ή 46,27 € με ΦΠΑ 24%.  

Η χρέωση του προγράμματος θα εμφανίζεται στον λογαριασμό του πελάτη ενιαία και θα 
συμπεριλαμβάνει την ισχύουσα σήμερα τιμή του μηνιαίου παγίου της τηλεφωνικής γραμμής, την 
ευρυζωνική  σύνδεση , τη χρήση των αστικοϋπεραστικών κλήσεων και την χρήση  60 λεπτών για 
κλήσεις  προς  εθνικά κινητά.  

Ο χρόνος για κλήσεις προς κινητά θα υπολογίζεται ανά λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, 
θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. Μετά την εξάντληση των 60 λεπτών οι κλήσεις προς κινητά θα 
χρεώνονται με τον ισχύοντα ονομαστικό τιμοκατάλογο του ΟΤΕ. 

Η αντίστοιχη μηνιαία χρέωση για έναν πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής θα είναι 
αυξημένη όσο και η διαφορά των δύο μηνιαίων παγίων τελών τηλεφωνικής γραμμής προς τηλεφωνική 
γραμμή με 2 κανάλια φωνής απλής ή με διεπιλογή( DDI). 

Για την παροχή του ανωτέρω προγράμματος, ο πελάτης δεσμεύεται με υπογραφή σύμβασης για 
υποχρεωτική  δωδεκάμηνη παραμονή στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση υπαναχώρησης πριν τη λήξη της 
δωδεκάμηνης δέσμευσης, επιβάλλεται τέλος απενεργοποίησης ίσο με 89,431 € χωρίς ΦΠΑ ή 110,89 € 
με ΦΠΑ 24% . 

 36. COSMOTE Home Double Play 30 L (προσφορά 6+6)  
Το πρόγραμμα θα παρέχει σε πελάτη τηλεφωνικής γραμμής, απεριόριστη αστική και υπεραστική 
τηλεφωνία εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ, καθώς και απεριόριστη ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο 
στην   ταχύτητα  των 30 Mbps. 

To πρόγραμμα κατά τους 6 πρώτους μήνες θα προσφέρεται στην μειωμένη την τιμή των 30,00 €  χωρίς 
ΦΠΑ ή 37,20 € με ΦΠΑ 24% ανά μήνα και κατόπιν, για τους επόμενους 6 μήνες στην κανονική τιμή 
που είναι 34,065 € χωρίς ΦΠΑ ή 42,24 € με ΦΠΑ 24% ανά μήνα.  

Η χρέωση του προγράμματος θα εμφανίζεται στον λογαριασμό του πελάτη ενιαία και θα 
συμπεριλαμβάνει την ισχύουσα σήμερα τιμή του μηνιαίου παγίου της τηλεφωνικής γραμμής, την 
ευρυζωνική σύνδεση και τη χρήση των αστικοϋπεραστικών κλήσεων.  

Οι  κλήσεις προς κινητά θα χρεώνονται  με 0,10569 €/λεπτό χωρίς ΦΠΑ ή 0,1311 €/λεπτό με ΦΠΑ 
24% και βήμα χρέωσης το λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, θα υπολογίζεται ως ακέραιο 
λεπτό. 

Για πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής τα αντίστοιχα μηνιαία τέλη είναι αυξημένα κατά 
4,472 € ή  5,54 € με ΦΠΑ 24% και για πελάτη  τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής και  
διεπιλογή DDI  κατά  6,171 €  ή 7,65 € με ΦΠΑ 24%  . 

Για την παροχή του ανωτέρω προγράμματος, ο πελάτης δεσμεύεται με υπογραφή σύμβασης για 
υποχρεωτική δωδεκάμηνη παραμονή στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση υπαναχώρησης πριν τη λήξη της 
δωδεκάμηνης δέσμευσης, επιβάλλεται τέλος απενεργοποίησης ίσο με 89,431 € χωρίς ΦΠΑ ή 110,89 € 
με ΦΠΑ 24%. 

 37. COSMΟΤΕ Home Double Play 30 XL  (προσφορά 6+6)  
Το πρόγραμμα θα παρέχει σε πελάτη τηλεφωνικής γραμμής, απεριόριστη αστική και υπεραστική 
τηλεφωνία εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ, 300 λεπτά για κλήσεις προς κινητά όλων των εταιριών κινητής 
τηλεφωνίας, καθώς και απεριόριστη ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο στην  ταχύτητα των 30 
Mbps. 

To πρόγραμμα κατά τους 6 πρώτους μήνες θα προσφέρεται στην μειωμένη την τιμή των 33,252 € 
χωρίς ΦΠΑ ή 41,23 € με ΦΠΑ 24% ανά μήνα και κατόπιν για τους επόμενους 6 μήνες στην κανονική 
τιμή που ανά μήνα είναι  37,317 € χωρίς ΦΠΑ ή 46,27 € με ΦΠΑ 24% ανά μήνα.  

Η χρέωση του προγράμματος θα εμφανίζεται στον λογαριασμό του πελάτη ενιαία και θα 
συμπεριλαμβάνει την ισχύουσα σήμερα τιμή του μηνιαίου παγίου της τηλεφωνικής γραμμής, την 
ευρυζωνική  σύνδεση , τη χρήση των αστικοϋπεραστικών κλήσεων και την χρήση  300 λεπτών για 
κλήσεις  προς  εθνικά κινητά.  

Ο χρόνος για κλήσεις προς κινητά θα υπολογίζεται ανά λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, 
θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. Μετά την εξάντληση του δωρεάν  χρόνου οι  κλήσεις προς κινητά 
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θα χρεώνονται  με 0,10569 €/λεπτό χωρίς ΦΠΑ ή 0,1311 €/λεπτό με ΦΠΑ 24% και βήμα χρέωσης το 
λεπτό.  Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. 

Για πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής τα αντίστοιχα μηνιαία τέλη είναι αυξημένα κατά 
4,472 € ή  5,54 € με ΦΠΑ 24% και για πελάτη  τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής και  
διεπιλογή DDI  κατά  6,171 €  ή 7,65 € με ΦΠΑ 24%  . 

Για την παροχή του ανωτέρω προγράμματος, ο πελάτης δεσμεύεται με υπογραφή σύμβασης για 
υποχρεωτική  δωδεκάμηνη παραμονή στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση υπαναχώρησης πριν τη λήξη της 
δωδεκάμηνης δέσμευσης, επιβάλλεται τέλος απενεργοποίησης ίσο με 89,431 € χωρίς ΦΠΑ ή 110,89 € 
με ΦΠΑ 24% . 

 

 38. ΟΤΕ Double Play VDSL 50  Απεριόριστα  (προσφορά 6+6)  
Το πρόγραμμα θα παρέχει σε πελάτη της τηλεφωνικής γραμμής, απεριόριστη αστική και υπεραστική 
τηλεφωνία εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ, καθώς και απεριόριστη ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο 
στην  ταχύτητα των  50 Mbps. 

To πρόγραμμα κατά τους 6 πρώτους μήνες θα προσφέρεται στην μειωμένη την τιμή των 34,065 € 
χωρίς ΦΠΑ ή 42,24 € με ΦΠΑ 24% ανά μήνα και κατόπιν για τους επόμενους 6 μήνες στην κανονική 
τιμή που είναι  38,130 € χωρίς ΦΠΑ ή 47,28 € με ΦΠΑ 24%.  

Η χρέωση του προγράμματος θα εμφανίζεται στον λογαριασμό του πελάτη ενιαία και θα 
συμπεριλαμβάνει την ισχύουσα σήμερα τιμή του μηνιαίου παγίου της τηλεφωνικής γραμμής την 
ευρυζωνική  σύνδεση και τη χρήση των αστικοϋπεραστικών κλήσεων.  

Οι κλήσεις προς κινητά θα χρεώνονται με τον ισχύοντα ονομαστικό τιμοκατάλογο του ΟΤΕ. 

Η αντίστοιχη μηνιαία χρέωση για έναν πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής θα είναι 
αυξημένη όσο και η διαφορά των δύο μηνιαίων παγίων τελών τηλεφωνικής γραμμής προς τηλεφωνική 
γραμμή με 2 κανάλια φωνής απλής ή με διεπιλογή( DDI). 

Για την παροχή του ανωτέρω προγράμματος, ο πελάτης δεσμεύεται με υπογραφή σύμβασης για 
υποχρεωτική  δωδεκάμηνη παραμονή στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση υπαναχώρησης πριν τη λήξη της 
δωδεκάμηνης δέσμευσης, επιβάλλεται τέλος απενεργοποίησης ίσο με 89,431 € χωρίς ΦΠΑ ή 110,89 € 
με ΦΠΑ 24% . 

 39. ΟΤΕ Double Play VDSL 50 Απεριόριστα Plus (προσφορά 6+6)  
Το πρόγραμμα θα παρέχει σε πελάτη τηλεφωνικής γραμμής, απεριόριστη αστική και υπεραστική 
τηλεφωνία εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ, 60 λεπτά για κλήσεις προς κινητά όλων των εταιριών κινητής 
τηλεφωνίας, καθώς και απεριόριστη ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο στην  ταχύτητα των 50 
Mbps. 

To πρόγραμμα κατά τους 6 πρώτους μήνες θα προσφέρεται στην μειωμένη την τιμή των 37,317 € 
χωρίς ΦΠΑ ή 46,27 € με ΦΠΑ 24% ανά μήνα και κατόπιν για τους επόμενους 6 μήνες στην κανονική 
τιμή που είναι  41,382 € χωρίς ΦΠΑ ή 51,31 € με ΦΠΑ 24%.  

Η χρέωση του προγράμματος θα εμφανίζεται στον λογαριασμό του πελάτη ενιαία και θα 
συμπεριλαμβάνει την ισχύουσα σήμερα τιμή του μηνιαίου παγίου της τηλεφωνικής γραμμής, την 
ευρυζωνική  σύνδεση, τη χρήση των αστικοϋπεραστικών κλήσεων και την χρήση 60 λεπτών για 
κλήσεις  προς  εθνικά κινητά.  

Ο χρόνος για κλήσεις προς κινητά θα υπολογίζεται ανά λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, 
θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. Μετά την εξάντληση του δωρεάν χρόνου, οι κλήσεις προς κινητά θα 
χρεώνονται με τον ισχύοντα ονομαστικό τιμοκατάλογο του ΟΤΕ. 

Η αντίστοιχη μηνιαία χρέωση για έναν πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής θα είναι 
αυξημένη όσο και η διαφορά των δύο μηνιαίων παγίων τελών τηλεφωνικής γραμμής προς τηλεφωνική 
γραμμή με 2 κανάλια φωνής απλής ή με διεπιλογή( DDI). 

Για την παροχή του ανωτέρω προγράμματος, ο πελάτης δεσμεύεται με υπογραφή σύμβασης για 
υποχρεωτική  δωδεκάμηνη παραμονή στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση υπαναχώρησης πριν τη λήξη της 
δωδεκάμηνης δέσμευσης, επιβάλλεται τέλος απενεργοποίησης ίσο με 89,431 € χωρίς ΦΠΑ ή 110,89 € 
με ΦΠΑ 24% . 
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 40. COSMΟΤΕ Home Double Play 50 L  (προσφορά 6+6)  
Το πρόγραμμα θα παρέχει σε πελάτη τηλεφωνικής γραμμής, απεριόριστη αστική και υπεραστική 
τηλεφωνία εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ, καθώς και απεριόριστη ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο 
στην  ταχύτητα των  50 Mbps. 

To πρόγραμμα κατά τους 6 πρώτους μήνες θα προσφέρεται στην μειωμένη την τιμή των 34,065 € 
χωρίς ΦΠΑ ή 42,24 € με ΦΠΑ 24% ανά μήνα και κατόπιν για τους επόμενους 6 μήνες στην κανονική 
τιμή που είναι  38,130 € χωρίς ΦΠΑ ή 47,28 € με ΦΠΑ 24% ανά μήνα.  

Η χρέωση του προγράμματος θα εμφανίζεται στον λογαριασμό του πελάτη ενιαία και θα 
συμπεριλαμβάνει την ισχύουσα σήμερα τιμή του μηνιαίου παγίου απλής τηλεφωνικής γραμμής την 
ευρυζωνική  σύνδεση και τη χρήση των αστικοϋπεραστικών κλήσεων.  

Οι  κλήσεις προς κινητά θα χρεώνονται  με 0,10569 €/λεπτό χωρίς ΦΠΑ ή 0,1311 €/λεπτό με ΦΠΑ 
24% και βήμα χρέωσης το λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, θα υπολογίζεται ως ακέραιο 
λεπτό. 

Για πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής τα αντίστοιχα μηνιαία τέλη είναι αυξημένα κατά 
4,472 € ή  5,54 € με ΦΠΑ 24% και για πελάτη  τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής και  
διεπιλογή DDI  κατά  6,171 €  ή 7,65 € με ΦΠΑ 24%  . 

Για την παροχή του ανωτέρω προγράμματος, ο πελάτης δεσμεύεται με υπογραφή σύμβασης για 
υποχρεωτική  δωδεκάμηνη παραμονή στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση υπαναχώρησης πριν τη λήξη της 
δωδεκάμηνης δέσμευσης, επιβάλλεται τέλος απενεργοποίησης ίσο με 89,431 € χωρίς ΦΠΑ ή 110,89 € 
με ΦΠΑ 24% . 

 41. COSMΟΤΕ Home Double Play 50 XL (προσφορά 6+6)  
Το πρόγραμμα θα παρέχει σε πελάτη τηλεφωνικής γραμμής, απεριόριστη αστική και υπεραστική 
τηλεφωνία εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ, 300 λεπτά για κλήσεις προς κινητά όλων των εταιριών κινητής 
τηλεφωνίας, καθώς και απεριόριστη ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο στην  ταχύτητα των 50 
Mbps. 

To πρόγραμμα κατά τους 6 πρώτους μήνες θα προσφέρεται στην μειωμένη την τιμή των 37,317 € 
χωρίς ΦΠΑ ή 46,27 € με ΦΠΑ 24% ανά μήνα και κατόπιν για τους επόμενους 6 μήνες στην κανονική 
τιμή που είναι  41,382 € χωρίς ΦΠΑ ή 51,31 € με ΦΠΑ 24% ανά μήνα.  

Η χρέωση του προγράμματος θα εμφανίζεται στον λογαριασμό του πελάτη ενιαία και θα 
συμπεριλαμβάνει την ισχύουσα σήμερα τιμή του μηνιαίου παγίου της τηλεφωνικής γραμμής, την 
ευρυζωνική  σύνδεση, τη χρήση των αστικοϋπεραστικών κλήσεων και την χρήση 300 λεπτών για 
κλήσεις  προς  εθνικά κινητά.  

Ο χρόνος για κλήσεις προς κινητά θα υπολογίζεται ανά λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, 
θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. Μετά την εξάντληση του δωρεάν  χρόνου οι  κλήσεις προς κινητά 
θα χρεώνονται  με 0,10569 €/λεπτό χωρίς ΦΠΑ ή 0,1311 €/λεπτό με ΦΠΑ 24% και βήμα χρέωσης το 
λεπτό.  Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. 

Για πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής τα αντίστοιχα μηνιαία τέλη είναι αυξημένα κατά 
4,472 € ή  5,54 € με ΦΠΑ 24% και για πελάτη  τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής και  
διεπιλογή DDI  κατά  6,171 €  ή 7,65 € με ΦΠΑ 24%  . 

Για την παροχή του ανωτέρω προγράμματος, ο πελάτης δεσμεύεται με υπογραφή σύμβασης για 
υποχρεωτική  δωδεκάμηνη παραμονή στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση υπαναχώρησης πριν τη λήξη της 
δωδεκάμηνης δέσμευσης, επιβάλλεται τέλος απενεργοποίησης ίσο με 89,431 € χωρίς ΦΠΑ ή 110,89 € 
με ΦΠΑ 24% . 

 42. ΟΤΕ ADSL 2 ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΟΧΙΚΟ 
Το οικονομικό πρόγραμμα ΟΤΕ ADSL  2 ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΟΧΙΚΟ αφορά την παροχή ευρυζωνικής σύνδεσης 
ADSL στην ταχύτητα των 2 Mbps σε πελάτες που έχουν το εκπτωτικό πρόγραμμα «COSMΟΤΕ Home 
Telephony Εξοχικό».   

Το πρόγραμμα παρέχεται μόνο σε πελάτες τηλεφωνικών γραμμών που είναι ενταγμένοι ή προτίθενται 
να ενταχθούν  στο οικονομικό πρόγραμμα «COSMOΤΕ Home Telephony Εξοχικό».   
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Το χρονικό διάστημα παροχής του προγράμματος ΟΤΕ ADSL  2 ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΟΧΙΚΟ συμπίπτει με αυτό 
του προγράμματος «COSMOΤΕ Home Telephony Εξοχικό», αφορά δηλαδή συνολικά 6 μήνες και 
συγκεκριμένα  παρέχεται  από: 

 15/12 μέχρι και 15/1 του επόμενου έτους. 

 15 μέρες πριν & 15 μέρες μετά το Πάσχα 

 1/6 μέχρι και 30/9  εκάστου έτους.  
Η επιβάρυνση του πελάτη αναφέρεται σε 12μηνη βάση και για το πρόγραμμα ΟΤΕ ADSL 2 ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΞΟΧΙΚΟ είναι  6,932 € χωρίς ΦΠΑ ή  8,60 €  με ΦΠΑ  24% ανά σύνδεση και μήνα. 

Οι ανωτέρω χρεώσεις  αφορούν μόνο την ευρυζωνική πρόσβαση και είναι πέραν των χρεώσεων   
των αναλογούντων βασικών μηνιαίων τελών, τελών χρήσης και  λοιπών τελών της γραμμής . 

Το πρόγραμμα διατίθεται με δέσμευση παραμονής 12 μηνών. Σε περίπτωση διακοπής πριν τους 12 
μήνες, χρεώνεται τέλος απενεργοποίησης που ισούται με το σύνολο των μηνιαίων τελών για τους μήνες 
που υπολείπονται μέχρι τη συμπλήρωση του ελάχιστου χρόνου παραμονής του πελάτη στο εκπτωτικό 
πρόγραμμα.  

 43. ΟΤΕ ADSL 2  ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΟΧΙΚΟ Σ/Κ 
Το οικονομικό πρόγραμμα ΟΤΕ ADSL 2 ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΟΧΙΚΟ ΣΚ αφορά την παροχή ευρυζωνικής 
σύνδεσης ADSL στην ταχύτητα των 2 Mbps σε πελάτες που έχουν το εκπτωτικό πρόγραμμα 
«COSMOΤΕ Home Telephony Εξοχικό ΣΚ».   
Το πρόγραμμα παρέχεται μόνο σε πελάτες τηλεφωνικών γραμμών που είναι ενταγμένοι ή προτίθενται 
να ενταχθούν  στο οικονομικό πρόγραμμα «COSMOΤΕ Home Telephony Εξοχικό ΣΚ». Το χρονικό 
διάστημα παροχής του προγράμματος ΟΤΕ ADSL 2 ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΟΧΙΚΟ ΣΚ συμπίπτει με αυτό του 
προγράμματος «COSMOΤΕ Home Telephony Εξοχικό ΣΚ», αφορά δηλαδή συνολικά 6 μήνες και 
συγκεκριμένα από: 

 15/12 μέχρι και 15/1 του επόμενου έτους 

 15 μέρες πριν & 15 μέρες μετά το Πάσχα 

 1/6 μέχρι και 30/9  εκάστου έτους  
και επιπλέον όλα τα υπόλοιπα Σαββατοκύριακα του χρόνου που δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα 
«ΟΤΕ ADSL 2 ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΟΧΙΚΟ». Αν σε αυτά τα σαββατοκύριακα προηγείται ή έπεται επίσημη αργία 
συμπεριλαμβάνεται και αυτή.Το πρόγραμμα διατίθεται στην τιμή των 8,874 € χωρίς ΦΠΑ ή 11,00 € με 
ΦΠΑ  24% ανά μήνα σε 12μηνη βάση. 

Οι ανωτέρω χρεώσεις αφορούν μόνο την ευρυζωνική πρόσβαση και είναι πέραν των χρεώσεων   
των αναλογούντων βασικών μηνιαίων τελών, τελών χρήσης και  λοιπών τελών της σύνδεσης.  

Το πρόγραμμα διατίθεται με δέσμευση παραμονής 12 μηνών. Σε περίπτωση διακοπής πριν τους 12 
μήνες, χρεώνεται τέλος απενεργοποίησης που ισούται με το σύνολο των μηνιαίων τελών για τους μήνες 
που υπολείπονται μέχρι τη συμπλήρωση του ελάχιστου χρόνου παραμονής του πελάτη στο εκπτωτικό 
πρόγραμμα.   
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 – BUSINESS ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 

ΕΝΕΡΓΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  

1.  BUSINESS  ΕΚΠΤΩΤΙΚΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 

1.1 COSMOTE BUSINESS TELEPHONY CORPORATE  

 

Τo εκπτωτικό οικονομικό πρόγραμμα COSMΟΤΕ Business Telephony Corporate απευθύνεται σε 
Εταιρικούς και Επιχειρησιακούς πελάτες και περιλαμβάνει την παροχή έκπτωσης ανάλογα με το 
συνολικό ύψος μηνιαίας χρέωσης αστικών, υπεραστικών και προς σταθερά τρίτα δίκτυα κλήσεων. 
 
Παρατηρήσεις  

 Οι πελάτες για να ενταχθούν στο εκπτωτικό οικονομικό πρόγραμμα θα πρέπει να διαθέτουν 
τουλάχιστον 15 τηλεφωνικές γραμμές ή τηλεφωνικές γραμμές με 2 κανάλια φωνής ή 1 Business 
τηλεφωνική γραμμή με 30 κανάλια φωνής τις οποίες επιθυμούν να εντάξουν στο νέο πρόγραμμα.  

 Το τέλος εγγραφής είναι 124€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). 

 Το εκπτωτικό πρόγραμμα COSMOTE Business Telephony Corporate για Εταιρικούς και 
Επιχειρησιακούς δεν θα συνδυάζεται με κανένα άλλο εκπτωτικό ή οικονομικό πρόγραμμα 
τηλεφωνίας που αφορά Αστικές-Υπεραστικές κλήσεις, είτε αυτό είναι τύπου εκπτωτικών 
κλιμακίων, είτε προπληρωμένου χρόνου, είτε απεριόριστης χρήσης. 

 Η ενιαία χρέωση κίνησης αστικής, υπεραστικής και προς τρίτα σταθερά δίκτυα θα υπολογίζεται 
από το πρώτο δευτερόλεπτο με τιμή 0,0260€ ανά λεπτό (χωρίς ΦΠΑ) /  0,0322 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ή αντίστοιχα 0,000433 € ανά δευτερόλεπτο (χωρίς ΦΠΑ) / 
0,000537€ ανά δευτερόλεπτο συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Οι εκπτώσεις καθώς και το βήμα 
χρέωσης θα εφαρμόζονται ανά δευτερόλεπτο. 

 
Οι εκπτώσεις του προγράμματος  υπολογίζονται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα : 
 

COSMΟΤΕ Βusiness Telephony Corporate 

Ύψος συνολικής μηνιαίας χρέωσης * 
Αστικών, Υπεραστικών και προς 

σταθερά Τρίτα Δίκτυα Κλήσεων (EURO) 

Ποσοστά Έκπτωσης επί της 
συνολικής  μηνιαίας χρέωσης 

Μέχρι 100 0% 

Από 100 μέχρι 250 2% 

Από 250 μέχρι 500 5% 

Από 500 μέχρι 1.000 10% 

Από 1.000 μέχρι 2.500 15% 

Από 2.500 μέχρι 5.000 27% 

Από 5.000 μέχρι 15.000 30% 

Πάνω από 15.000  35% 

 
(*) To ύψος της συνολικής μηνιαίας χρέωσης δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ. 
 
To πρόγραμμα ακολουθεί τον Τιμοκατάλογο Διεθνών Κλήσεων Business Οικονομικών 
Προγραμμάτων 
(https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/1275332/Timokatalogos_Diethnwn_Klhsewn_Busi
ness_Oikonomikwn.pdf/cff80922-910b-4b78-a4c1-167fcf57ff6e) 

https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/1275332/Timokatalogos_Diethnwn_Klhsewn_Business_Oikonomikwn.pdf/cff80922-910b-4b78-a4c1-167fcf57ff6e
https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/1275332/Timokatalogos_Diethnwn_Klhsewn_Business_Oikonomikwn.pdf/cff80922-910b-4b78-a4c1-167fcf57ff6e
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1.2 COSMOTE BUSINESS TELEPHONY CORPORATE PLUS  

 

Τo COSMOTE Business Telephony Corporate Plus απευθύνεται κυρίως στην αγορά των Εταιρικών και 
Επιχειρησιακών πελατών και προσφέρει κλιμακωτές εκπτώσεις ανάλογα με τη συνολική διάρκεια της 
μηνιαίας κίνησης προς αστικά – υπεραστικά του πελάτη. Η χρήση που αντιστοιχεί στο πρώτο κλιμάκιο 
προαγοράζεται κάθε μήνα με τη μορφή πακέτου χρόνου, με μηνιαίο τέλος  ίσο με 1.543,80€  
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, το οποίο προσφέρει στον πελάτη τα πρώτα 75.000 λεπτά κίνησης 
του μήνα δωρεάν. Η ονομαστική τιμή (€ / λεπτό) διαφέρει ανά κλιμάκιο κίνησης. Εντός του κάθε 
κλιμακίου, η ονομαστική τιμή παραμένει σταθερή.  

Το μηνιαίο τέλος του προγράμματος και η τιμή ανά λεπτό, ανά κλιμάκιο αστικής – υπεραστικής κίνησης 
δικτύου ΟΤΕ και τρίτα δίκτυα σταθερής τηλεφωνίας διαμορφώνονται ως εξής: 
 

ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΤΕ 

ΚΑΙ ΤΡΙΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ  
ΣΕ ΛΕΠΤΑ 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΛΕΠΤΟ, ΑΝΑ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΤΕ ΚΑΙ 
ΤΡΙΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕ 

ΦΠΑ 24% 

[0 - 75000) 1.543,80 € 

[75000 - 200000) 0,0201 € 

[200000 - 400000) 0,0190 € 

[400000 - 600000) 0,0187 € 

[600000 - ) 0,0182 € 

Ο χρόνος του προπληρωμένου πακέτου που δεν αναλώνεται εντός ενός τιμολογιακού μήνα δεν 
μεταφέρεται στον επόμενο. Ο ρυθμός χρέωσης του προπληρωμένου πακέτου χρόνου των 75.000 
λεπτών καθώς και της υπερβάλλουσας κίνησης των κλιμακίων είναι ανά δευτερόλεπτο, με ελάχιστη 
χρέωση το 1 δευτερόλεπτο ανά κλήση προς όλους τους εθνικούς σταθερούς προορισμούς, εντός ή 
εκτός δικτύου ΟΤΕ ανεξάρτητα από ζώνες (ώρες αιχμής, μη αιχμής, βράδυ, σαββατοκύριακο).  

Απαιτείται 12-μηνη δέσμευση παραμονής στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση υπαναχώρησης πριν τη λήξη 
του 12μήνου, ο πελάτης υποχρεούται να καταβάλει εφάπαξ τέλος πρόωρης κατάργησης ύψους 4,340 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 
 
To πρόγραμμα ακολουθεί τον Τιμοκατάλογο Διεθνών Κλήσεων Business Οικονομικών Προγραμμάτων 
(https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/1275332/Timokatalogos_Diethnwn_Klhsewn_Business
_Oikonomikwn.pdf/cff80922-910b-4b78-a4c1-167fcf57ff6e) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/1275332/Timokatalogos_Diethnwn_Klhsewn_Business_Oikonomikwn.pdf/cff80922-910b-4b78-a4c1-167fcf57ff6e
https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/1275332/Timokatalogos_Diethnwn_Klhsewn_Business_Oikonomikwn.pdf/cff80922-910b-4b78-a4c1-167fcf57ff6e
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2. BUSINESS ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 
2.1 COSMΟΤΕ BUSINESS TELEPHONY ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΤΑ 150’, 300’, 600’, 1.000’, 2.000’ 

Τα οικονομικά προγράμματα COSMOTE Business Telephony προς Κινητά απευθύνονται στην αγορά 
των Επιχειρησιακών και Εταιρικών Πελατών και προσφέρουν τη δυνατότητα επιλογής πακέτου 
προπληρωμένου χρόνου προς εθνικά κινητά διάρκειας 150’, 300’, 600’, 1.000’, 2.000’ λεπτών σε όσες 
τηλεφωνικές γραμμές ο πελάτης επιθυμεί να εντάξει σε ένα από τα συγκεκριμένα προγράμματα. Τα 
COSMOTE Business Telephony προς Κινητά μπορούν είτε να ενσωματωθούν συμπληρωματικά σε 
υφιστάμενα προγράμματα Αστικουπεραστικής, Κινητής και Διεθνούς Τηλεφωνίας είτε να προσφερθούν 
αυτόνομα, ανεξάρτητα από άλλα προϊόντα.  

Μετά τη συμπλήρωση του προπληρωμένου χρόνου, οι κλήσεις από όλες τις τηλεφωνικές γραμμές του 
προγράμματος προς εθνικά κινητά δίκτυα θα χρεώνονται με τη χρέωση προς κινητό που ορίζει το 
βασικό πακέτο/προϊόν της γραμμής του πελάτη. 
 
Τα μηνιαία τέλη των προγραμμάτων διαμορφώνονται ως εξής: 
 

COSMΟΤΕ Business Telephony προς Κινητά  
Μηνιαίο τέλος με  

ΦΠΑ 24% 
COSMΟΤΕ Business Telephony προς Κινητά 150’ 7,66 € 
COSMΟΤΕ Business Telephony προς Κινητά 300’ 15,02 € 
COSMΟΤΕ Business Telephony προς Κινητά 600’ 29,44 € 

COSMΟΤΕ Business Telephony προς Κινητά 1.000’ 48,09 € 
COSMΟΤΕ Business Telephony προς Κινητά 2.000’ 94,26 € 

 

Ο χρόνος του εκάστοτε πακέτου χρόνου αναλώνεται εντός ενός τιμολογιακού μήνα και δε μεταφέρεται 
στον επόμενο. Η κάλυψη του προπληρωμένου χρόνου σταθερά προς εθνικά κινητά γίνεται ανά 
δευτερόλεπτο με ελάχιστη χρέωση των πρώτων 30 δευτερολέπτων ανά κλήση.  

Τα προγράμματα προπληρωμένου χρόνου έχουν ελάχιστη διάρκεια παραμονής 12 μήνες. Σε 
περίπτωση υπαναχώρησης νωρίτερα από τους 12 μήνες, ο πελάτης υποχρεούται να καταβάλει το 
σύνολο των υπολειπόμενων μηνιαίων τελών μέχρι τη λήξη του δωδεκαμήνου δέσμευσης.  

Τα παραπάνω πρόσθετα οικονομικά προγράμματα ακολουθούν τον ονομαστικό τιμοκατάλογο διεθνών 
κλήσεων του εκάστοτε βασικού οικονομικού προγράμματος (Αστικών – Υπεραστικών κλήσεων) του 
πελάτη. 
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2.2 COSMΟΤΕ BUSINESS TELEPHONY ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ 

 
Το COSMOTE Business Telephony Συνολικό Εκπτωτικό Διεθνές απευθύνεται κυρίως σε Εταιρικούς 
και Επιχειρησιακούς πελάτες, με ανάγκες διεθνούς σταθερής τηλεφωνίας. 
 

COSMΟΤΕ Business Telephony Συνολικό Εκπτωτικό Διεθνές 

Ύψος Μηνιαίου Συνολικού Λογαριασμού Διεθνών 
Κλήσεων* 

(ανά ενιαίο μηνιαίο λογαριασμό ΑΦΜ) 

Ποσοστό Έκπτωσης  
(στο λογαριασμό των Διεθνών Κλήσεων) 

0€ - 1.000€ 14% 
1.000€ - 2.000€ 16% 

2.000€ + 18% 

* Το ύψος της συνολικής μηνιαίας χρέωσης δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ. 
 
Παρατηρήσεις: 
 

 Το πρόγραμμα διατίθεται με περιορισμό ανά ΑΦΜ πελάτη. Δεν διατίθεται πάνω από ένα (1) 
πρόγραμμα ή πακέτο χρόνου διεθνούς τηλεφωνίας ίδιου ή διαφορετικού τύπου κάτω από  ένα 
ΑΦΜ. 

 Το εφ’ άπαξ τέλος εγγραφής είναι 31€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ανά ενιαίο μηνιαίο 
λογαριασμό ΑΦΜ. 

 Οι εκπτώσεις αφορούν μόνο σταθερούς διεθνείς  προορισμούς, πλην Ζώνες 6 & 7.  

 Οι γεωγραφικές ζώνες και το βήμα χρέωσης ταυτίζονται με αυτές του βασικού τιμοκαταλόγου 
Διεθνών κλήσεων σταθερής Ομίλου ΟΤΕ www.cosmote.gr 

 Δεν υπάρχει διάκριση σε ώρες αιχμής και μη. 

 

Το παραπάνω πρόσθετο οικονομικό πρόγραμμα ακολουθεί τον ονομαστικό τιμοκατάλογο διεθνών 
κλήσεων του εκάστοτε βασικού οικονομικού προγράμματος (Αστικών – Υπεραστικών κλήσεων) του 
πελάτη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cosmote.gr/
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2.3 COSMΟΤΕ BUSINESS TELEPHONY ΕΚΠΤΩΤΙΚO ΓΙΑ 6/12/18 ΧΩΡΕΣ 
 

Τα COSMΟΤΕ Business Telephony Εκπτωτικά για 6/12/18 χώρες είναι εκπτωτικά προγράμματα προς 
διεθνείς προορισμούς που απευθύνονται κυρίως σε Εταιρικούς και Επιχειρησιακούς πελάτες με 
ανάγκες διεθνούς σταθερής τηλεφωνίας προς Ζώνες χωρών Ε.Ε., Ι και ΙΙ.  
 
Με τα ανωτέρω προγράμματα παρέχεται η δυνατότητα συνδυασμού είτε 6, είτε 12, είτε 18 σταθερών 
προορισμών προς Ζώνες χωρών Ε.Ε., Ι, ΙΙ και η έκπτωση αποδίδεται ανάλογα με το σύνολο των 
μηνιαίων χρεώσεων προς τους επιλεγμένους προορισμούς.  
 

Ύψος Συνολικού 
Μηνιαίου Λογαριασμού 
Διεθνούς Κίνησης προς 

επιλεγμένες χώρες* 

COSMΟΤΕ Business 
Telephony Εκπτωτικό 

για 6 χώρες 

COSMΟΤΕ Business  
Telephony Εκπτωτικό 

για 12 χώρες  

COSMΟΤΕ Business  
Telephony Εκπτωτικό 

για 18 χώρες 

[0€ - 50€) 0% 0% 0% 
[50€ - 200€) 31% 27% 23% 

[200€ - 400€) 32% 28% 24% 
[400€ - 1000€) 33% 29% 25% 

[1000€ +) 34% 30% 26% 
 
* Το ύψος της συνολικής μηνιαίας χρέωσης δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ. 
 

Παρατηρήσεις: 

 Οι γεωγραφικές ζώνες και το βήμα χρέωσης ταυτίζονται με αυτές του βασικού τιμοκαταλόγου 
Διεθνών κλήσεων σταθερής Ομίλου ΟΤΕ www.cosmote.gr 

 Δεν υπάρχει διάκριση σε ώρες αιχμής και μη. 

 Το πρόγραμμα διατίθεται με περιορισμό ανά ΑΦΜ πελάτη. Δεν διατίθεται πάνω από ένα (1) 
πακέτο χρόνου ίδιου ή διαφορετικού τύπου κάτω από  ένα ΑΦΜ. 

 Το εφ’ άπαξ τέλος εγγραφής είναι 24,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ανά ενιαίο 
μηνιαίο λογαριασμό ΑΦΜ. 

Ακολουθεί ο πίνακας των χωρών που υπάγονται στο COSMΟΤΕ Business Telephony Εκπτωτικό για 
6/12/18 χώρες καθώς και οι χώρες που εξαιρούνται από τις προαναφερθείσες ζώνες: 

Τα παραπάνω πρόσθετα οικονομικά προγράμματα ακολουθούν τον ονομαστικό τιμοκατάλογο διεθνών 
κλήσεων του εκάστοτε βασικού οικονομικού προγράμματος (Αστικών – Υπεραστικών κλήσεων) του 
πελάτη. 

 

 

http://www.cosmote.gr/
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2.4 COSMΟΤΕ BUSINESS TELEPHONY ΔΙΕΘΝΗ 600' 

Το COSMOTE Business Telephony Διεθνή 600’  προσφέρει 500 λεπτά για κλήσεις προς  Διεθνείς 
σταθερούς προορισμούς και 100 λεπτά  για κλήσεις  προς Διεθνείς κινητούς προορισμούς σε 35 
χώρες. Στον παρακάτω πίνακα  παρατίθενται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά του πακέτου: 
 

COSMOTE Business Telephony Διεθνή 
600’ 

Δωρεάν Λεπτά 
Πακέτου 

Τιμή με ΦΠΑ 24% Τιμή χωρίς ΦΠΑ 

Σταθεροί Προορισμοί 35 Χωρών 500 
9,98 € 8,05 € 

Κινητοί Προορισμοί   35 Χωρών 100 
 

 Ο ρυθμός κάλυψης του προπληρωμένου χρόνου κλήσεων γίνεται ανά λεπτό.  

 Με τη συμπλήρωση του προπληρωμένου χρόνου, οι κλήσεις προς σταθερούς και κινητούς 
διεθνείς προορισμούς των 35 χωρών χρεώνονται με βάση τα εκάστοτε ισχύοντα τιμολόγια 
σταθερής Ομίλου ΟΤΕ www.cosmote.gr. 

 Δωρεάν λεπτά του COSMOTE Business Telephony Διεθνή 600’ που δεν αναλώνονται εντός του 
μήνα, δεν μεταφέρονται στον επόμενο.  

 Το πακέτο διατίθεται ανά τηλεφωνική γραμμή και τηλεφωνική γραμμή με 2 κανάλια φωνής ή 
τηλεφωνική γραμμή με 2 κανάλια φωνής DDI.  

 Ο πελάτης δεσμεύεται με 12μηνη παραμονή κάθε τηλεφωνικής γραμμής του στο πακέτο. Σε 
περίπτωση που ο πελάτης διακόψει το πακέτο COSMOTE Business Telephony Διεθνή 600’ σε 
διάστημα μικρότερο του ενός (1) έτους από την ημερομηνία ενεργοποίησης, το τέλος κατάργησης 
ισούται με 24,15 χωρίς ΦΠΑ (29,94€ με ΦΠΑ 24%). 

 

Ακολουθεί ο πίνακας των χωρών που υπάγονται στο πακέτο COSMOTE Business Telephony Διεθνή 
600’ και αφορά κλήσεις προς σταθερά και κινητά διεθνή δίκτυα. 
  

Διεθνείς Ζώνες  35 Σταθεροί & Κινητοί Διεθνείς Προορισμοί 

Ε. Ε. 

ΑΥΣΤΡΙΑ 

ΒΕΛΓΙΟ 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

ΓΑΛΛΙΑ 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

ΔΑΝΙΑ 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 

ΙΣΠΑΝΙΑ 

ΙΤΑΛΙΑ 

ΚΡΟΑΤΙΑ 

ΚΥΠΡΟΣ 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 

ΠΟΛΩΝΙΑ 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 

ΣΟΥΗΔΙΑ 

ΤΣΕΧΙΑ 

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 

ΖΩΝΗ I 

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 

ΗΠΑ 

ΙΑΠΩΝΙΑ 

ΚΑΝΑΔΑΣ 

ΝΟΡΒΗΓΙΑ 

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 

ΤΟΥΡΚΙΑ 

ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ 

ΖΩΝΗ II 

 

ΚΙΝΑ 

ΚΟΡΕΑ ΝΟΤΙΑ 

ΡΩΣΙΑ 

ΖΩΝΗ IV ΙΝΔΙΑ 

 

Σε περίπτωση που μία χώρα έχει εξαιρέσεις / προθέματα που ανήκουν σε άλλη ζώνη από αυτή που 
αναγράφεται παραπάνω, τυχόν κίνηση προς τα προθέματα αυτά θα προσμετρείται ως κίνηση εκτός 
πακέτου και θα τιμολογείται με βάση τον εκάστοτε ονομαστικό τιμοκατάλογο σταθερής Ομίλου ΟΤΕ 
www.cosmote.gr. 

http://www.cosmote.gr/
http://www.cosmote.gr/
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Το παραπάνω πρόσθετο οικονομικό πρόγραμμα ακολουθεί τον ονομαστικό τιμοκατάλογο διεθνών 
κλήσεων του εκάστοτε βασικού οικονομικού προγράμματος (Αστικών – Υπεραστικών κλήσεων) του 
πελάτη. 
 

3. BUSINESS TELEPHONY 
  
3.1 COSMΟΤΕ BUSINESS TELEPHONY 2.000’ (18ΜΗΝΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ) 

 
Το πρόγραμμα COSMΟΤΕ Business Telephony 2.000’ με 18μηνη δέσμευση, παρέχει ανά τηλεφωνική 
γραμμή, μια ολοκληρωμένη υπηρεσία που προσφέρει πρόσβαση σταθερής τηλεφωνίας, δωρεάν λεπτά 
ομιλίας προς εθνικά σταθερά, δωρεάν λεπτά κλήσεων προς όλα τα εθνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 
και απεριόριστες ενδοεταιρικές κλήσεις προς εταιρικά κινητά COSMOTE BUSINESS. Στον παρακάτω 
πίνακα περιλαμβάνονται τα χαρακτηριστικά του νέου προγράμματος αναλυτικά: 

 

Τα  μηνιαία τέλη του προγράμματος COSMΟΤΕ Business Telephony 2.000’ με 18μηνη δέσμευση για 
τηλεφωνική γραμμή, για τους πρώτους 18 μήνες καθώς για τους επόμενους μήνες,  παρουσιάζονται 
παρακάτω : 

Η αντίστοιχη μηνιαία χρέωση για έναν πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής θα είναι 
αυξημένη όσο και η διαφορά των δύο μηνιαίων παγίων τελών τηλεφωνικής γραμμής και τηλεφωνικής 
γραμμής με 2 κανάλια φωνής ή τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής DDI. 

Το βήμα χρέωσης του δωρεάν χρόνου ομιλίας προς εθνικά σταθερά είναι το δευτερόλεπτο. Μετά την 
ανάλωση του δωρεάν χρόνου προς εθνικά σταθερά, όλες οι κλήσεις προς εθνικούς σταθερούς 
προορισμούς θα χρεώνονται 0,0417€/min με ΦΠΑ 24% ή 0,0336€/min χωρίς ΦΠΑ. Δωρεάν λεπτά 
προς εθνικά σταθερά που δεν αναλώνονται εντός του μηνός, δε μεταφέρονται στον επόμενο μήνα. 

Το βήμα χρέωσης του προπληρωμένου χρόνου προς εθνικά κινητά είναι το λεπτό. Μετά την ανάλωση 
του δωρεάν χρόνου, οι κλήσεις προς εθνικά κινητά χρεώνονται με 0,0955€/min  με ΦΠΑ 24% ή 
0,077€/min χωρίς ΦΠΑ και βήμα χρέωσης ανά λεπτό. Προκειμένου ο πελάτης να επωφελείται από τον 
απεριόριστο χρόνο ομιλίας προς ενδοεταιρικά κινητά, πρέπει να διαθέτει εταιρικά κινητά COSMOTE 
που να είναι εγγεγραμμένα σε οποιοδήποτε από τα προγράμματα COSMOTE BUSINESS και να έχουν 
ενεργοποιημένη την υπηρεσία ενδοεταιρικών κλήσεων της COSMOTE. Δωρεάν λεπτά προς εθνικά και 
κινητά που δεν αναλώνονται εντός του μηνός, δε μεταφέρονται στον επόμενο μήνα. 

Ο πελάτης δεσμεύεται με 18μηνη παραμονή κάθε τηλεφωνικής γραμμής του στο πρόγραμμα. Σε 
περίπτωση επιθυμίας του πελάτη για διακοπή του προγράμματος πριν τη λήξη της 18μηνης 
δέσμευσης, το τέλος απενεργοποίησης ισούται με 70,57€ με ΦΠΑ 24% ή 56,91€ χωρίς ΦΠΑ . 

 

 

Πρόγραμμα 

Δωρεάν Χρόνος 
κλήσεων προς όλα 
τα εθνικά σταθερά 

ανά μήνα 

Δωρεάν χρόνος 
προς εθνικά 

δίκτυα κινητής 
τηλεφωνίας ανά 

μήνα 

Δωρεάν χρόνος 
προς ενδοεταιρικά 

κινητά ανά μήνα 

COSMΟΤΕ Business  
Telephony 2.000’ 

2.000’ 200’ Απεριόριστα 

Πρόγραμμα 

Για τους πρώτους 18 
μήνες 

Για τους επόμενους  
μήνες 

Τιμή για τηλεφωνική γραμμή (συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24%) 

COSMΟΤΕ Business Telephony 2.000’ 30,14 € 33,17 € 



Οι υπηρεσίες παρέχονται από την ΟΤΕ Α.Ε.                                                      1/8/2016     57 

To πρόγραμμα ακολουθεί τον Τιμοκατάλογο Διεθνών Κλήσεων Business Οικονομικών Προγραμμάτων 
(https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/1275332/Timokatalogos_Diethnwn_Klhsewn_Business
_Oikonomikwn.pdf/cff80922-910b-4b78-a4c1-167fcf57ff6e) 

 

ΑΝΕΝΕΡΓΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΔΕ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ  
 

1. ΟΤΕ BUSINESS ΓΙΑ ΟΜΙΛΟΥΣ 

 

ΑΣΤΙΚH  ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ(*) ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ(*) ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 

 
ΥΨΟΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΧΡΕΩΣΗΣ 

ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ 
ΤΩΝ OTE Business 

Call για Ομίλους 
ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ  ΑΝΑ 

ΕΝΙΑΙΟ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ-ΑΦΜ 

ΣΕ  € 

 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
ΕΠΙ ΤΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΧΡΕΩΣΗΣ  
ΑΣΤΙΚΩΝ 

ΚΛΗΣΕΩΝ ΤΩΝ 
OTE Business 

Call για Ομίλους 
ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ 

 
ΥΨΟΣ  ΜΗΝΙΑΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΧΡΕΩΣΗΣ 

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ  
ΚΛΗΣΕΩΝ ΤΩΝ 
OTE Business 

Call για Ομίλους 
ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ 
ΑΝΑ ΕΝΙΑΙΟ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ-
ΑΦΜ 
ΣΕ  € 

 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
ΕΠΙ ΤΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΧΡΕΩΣΗΣ 

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ 
ΚΛΗΣΕΩΝ ΤΩΝ 
OTE Business 

Call για Ομίλους 
ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ 

 

 
ΥΨΟΣ  

ΜΗΝΙΑΙΑΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΧΡΕΩΣΗΣ 
ΔΙΕΘΝΩΝ 

ΚΛΗΣΕΩΝ  ΤΩΝ 
OTE Business 

Call για Ομίλους 
ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ 
ΑΝΑ ΕΝΙΑΙΟ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ-
ΑΦΜ 
ΣΕ  € 

 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
ΕΠΙ ΤΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΧΡΕΩΣΗΣ 
ΔΙΕΘΝΩΝ 

ΚΛΗΣΕΩΝ   ΤΩΝ 
OTE Business 

Call για Ομίλους 
ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ 

 

< 1.000 6 % < 600 15  % < 1.000 14 % 

1.000 – 2.200 8 % 600 – 1.500 20  % 1.000 – 2.000 16 % 

2.200 – 3.500 10  % 1.500 – 2.000 25  % >2.000 18 % 

3.500 – 4.500 15 % 2.000 – 2.500 31 %   

4.500 – 6.000 20,4 % 2.500 – 3.000 35 %   

6.000 – 8.000 23,2 % 3.000 – 5.000 39 %   

8.000 – 10.000 26 % > 5.000 48 %   

> 10.000 28,4 %     

(*) Χρονοχρέωση ανά δευτερόλεπτο για όλη τη διάρκεια της κλήσης  για  αστικές  κλήσεις    με  ενιαία  
χρέωση  (24 ώρες το 24ωρο , 7 ημέρες την εβδομάδα) και  τιμή 0,000417 € ανά δευτερόλεπτο  χωρίς ΦΠΑ 
και 0,000517 με ΦΠΑ 24% και  για  υπεραστικές κλήσεις ομοίως  με  ενιαία  χρέωση   (24 ώρες το 24ωρο , 
7 ημέρες την εβδομάδα) και  τιμή 0,000950 € ανά δευτερόλεπτο  χωρίς ΦΠΑ και 0,001179 με ΦΠΑ 24%. 

 Οι εκπτώσεις στη  Διεθνή τηλεφωνία  αφορούν μόνο  σταθερά  τηλέφωνα  προορισμού (πλην ζωνών 6 & 7 
διεθνούς τηλεφωνίας). 

 

 
To πρόγραμμα ακολουθεί τον Τιμοκατάλογο Διεθνών Κλήσεων Business Οικονομικών Προγραμμάτων 
(https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/1275332/Timokatalogos_Diethnwn_Klhsewn_Business
_Oikonomikwn.pdf/cff80922-910b-4b78-a4c1-167fcf57ff6e) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/1275332/Timokatalogos_Diethnwn_Klhsewn_Business_Oikonomikwn.pdf/cff80922-910b-4b78-a4c1-167fcf57ff6e
https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/1275332/Timokatalogos_Diethnwn_Klhsewn_Business_Oikonomikwn.pdf/cff80922-910b-4b78-a4c1-167fcf57ff6e
https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/1275332/Timokatalogos_Diethnwn_Klhsewn_Business_Oikonomikwn.pdf/cff80922-910b-4b78-a4c1-167fcf57ff6e
https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/1275332/Timokatalogos_Diethnwn_Klhsewn_Business_Oikonomikwn.pdf/cff80922-910b-4b78-a4c1-167fcf57ff6e
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2. ΟΤΕ BUSINESS ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα τηλεφωνίας ίδιων προδιαγραφών με το ΟΤΕπιχειρώ Plus που 
απευθύνεται σε Εταιρικούς πελάτες. Στο εν λόγω πρόγραμμα παρέχονται εκπτώσεις που τοποθετούν 
το προτεινόμενο πρόγραμμα ανάμεσα στα υφιστάμενα ΟΤΕΠΙΧΕΙΡΩ PLUS και OTE Business Call για 
Ομίλους, υπολογιζόμενες με βάση το συνολικό μηνιαίο ύψος του ενιαίου λογαριασμού ανά είδος 
κίνησης (Αστική, Υπεραστική, Διεθνής).  

 
 

ΑΣΤΙΚΗ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΗ 

Ύψος μηνιαίας συνολικής 
χρέωσης * αστικών 
κλήσεων ανά ενιαίο 

λογαριασμό σε € 

Ποσοστά 
Έκπτωσης επί 

συνολικού 
λογαριασμού 

Ύψος μηνιαίας 
συνολικής χρέωσης *  

υπεραστικών κλήσεων 
ανά ενιαίο λογαριασμό 

σε € 

Ποσοστά 
Έκπτωσης επί 

συνολικού 
λογαριασμού 

Μέχρι 1.000 8,40% Μέχρι 1.000 22,00% 

Από 1.000 μέχρι 3.000 12,40% Από 1.000 μέχρι 3.000 26,00% 

Από 3.000 μέχρι 8.000 16,40%  
 

Πάνω από 3.000 
 
 

 
 

30,00% 
 
 

Από 8.000 μέχρι 15.000 20,40% 

Πάνω από 15.000 24,40% 

* Χωρίς Φ.Π.Α.   

 
Το πρόγραμμα δεν αντικαθιστά αυτόματα το ΟΤΕπιχειρώ Plus αλλά με την σύμφωνη γνώμη του 
πελάτη θα πρέπει να γίνει εκ νέου αίτηση εγγραφής στο OTE Business Call για Μεγάλες Εταιρείες. 

Στο OTE Business Call για Μεγάλες Εταιρείες ισχύει το εκπτωτικό σχήμα του υφιστάμενου 
ΟΤΕΠΙΧΕΙΡΩ PLUS για τις διεθνείς κλήσεις. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 Το πρόγραμμα εφαρμόζεται για τους μεγάλους πελάτες ανά ενιαίο λογαριασμό (ΑΦΜ) 

 Τέλος εγγραφής στο πρόγραμμα: εφάπαξ τέλος ανά ενιαίο λογαριασμό (ΑΦΜ)  42,02 € χωρίς 
Φ.Π.Α. ή 52,10€ με Φ.Π.Α. 24%.  

 Στο πρόγραμμα αυτό δεν δηλώνονται αριθμοί κλήσεων  για τις αστικές και υπεραστικές κλήσεις 
και δεν επιλέγονται χώρες προορισμού για τις διεθνείς κλήσεις. 

 Δεν εφαρμόζεται έκπτωση σε κλήσεις προς κινητά τηλέφωνα. 

 Επιπλέον στο πρόγραμμα αυτό, εφαρμόζεται στις αστικές και υπεραστικές κλήσεις χρέωση ανά 
δευτερόλεπτο για όλη τη διάρκεια της κλήσης, από το πρώτο δευτερόλεπτο. 

 
Το ποσό της έκπτωσης εμφανίζεται στον ενιαίο λογαριασμό χωριστά ανά είδος κλήσης (αστική, 
υπεραστική, διεθνής) και υπολογίζεται με βάση τα ποσοστά του παραπάνω πίνακα επί του συνολικού 
λογαριασμού (ανά είδος κλήσης). 
To πρόγραμμα ακολουθεί τον Τιμοκατάλογο Διεθνών Κλήσεων Business Οικονομικών Προγραμμάτων 
(https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/1275332/Timokatalogos_Diethnwn_Klhsewn_Business
_Oikonomikwn.pdf/cff80922-910b-4b78-a4c1-167fcf57ff6e) 

https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/1275332/Timokatalogos_Diethnwn_Klhsewn_Business_Oikonomikwn.pdf/cff80922-910b-4b78-a4c1-167fcf57ff6e
https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/1275332/Timokatalogos_Diethnwn_Klhsewn_Business_Oikonomikwn.pdf/cff80922-910b-4b78-a4c1-167fcf57ff6e
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3. ΟΤΕ BUSINESS ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα τηλεφωνίας ίδιων προδιαγραφών με το ΟΤΕπιχειρώ που 
απευθύνεται σε Επιχειρησιακούς και SME πελάτες με την διαφοροποίηση ότι παρέχονται 
μεγαλύτερες (από το υφιστάμενο ΟΤΕΠΙΧΕΙΡΩ) εκπτώσεις υπολογιζόμενες στο βασικό τιμολόγιο 
αστικής και υπεραστικής, εντός δικτύου ΟΤΕ, με βάση το μηνιαίο λογαριασμό ανά τηλεφωνική 
γραμμή σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: 
 

Ύψος Μηνιαίου Λογαριασμού* ανά Τηλ. 
γραμμή ανά κατηγορία κλήσης  σε € 

Ποσοστά Έκπτωσης 

ΑΣΤΙΚΗ ΟΤΕ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΗ ΟΤΕ 

Μέχρι 20 8,00% 17,00% 

Από 20 μέχρι 30 10,00% 22,00% 

από 30 μέχρι 50 15,00% 28,00% 

Πάνω από 50 24,00% 30,00% 

* Χωρίς Φ.Π.Α.   

Το πρόγραμμα δεν αντικαθιστά αυτόματα το ΟΤΕπιχειρώ αλλά με την σύμφωνη γνώμη του πελάτη θα 
πρέπει να γίνει εκ νέου αίτηση εγγραφής στο OTE Business Call για Επιχειρήσεις. 

Στο OTE Business Call για Επιχειρήσεις ισχύει το εκπτωτικό σχήμα του υφιστάμενου Οτεπιχειρώ – 
Διεθνής Τηλεφωνία . 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 Tο πρόγραμμα εφαρμόζεται ανά τηλεφωνική γραμμή 

 Τέλος εγγραφής στο πρόγραμμα: 2,52 € χωρίς Φ.Π.Α. ή 3,12 € με Φ.Π.Α.  24% .  

 Στο πρόγραμμα αυτό δεν δηλώνονται αριθμοί κλήσεων  για τις αστικές και υπεραστικές κλήσεις, 
και δεν εφαρμόζεται έκπτωση σε κλήσεις προς κινητά τηλέφωνα. 

 Η έκπτωση υπολογίζεται  για τις αστικές, υπεραστικές κλήσεις σε όλο το ποσό του μηνιαίου 
λογαριασμού ανά είδος κλήσης και όχι μόνο σε κλήσεις προς επιλεγμένους αριθμούς και 
εξαρτάται από το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού ανά είδος κλήσης. 

 Για τον υπολογισμό της έκπτωσης στους διμηνιαίους λογ/σμούς το συνολικό ποσό ανά κατηγορία 
κίνησης, διπλασιάζεται. 

 Το ποσό της έκπτωσης εμφανίζεται στο λογαριασμό χωριστά ανά είδος κλήσης (αστική, 
υπεραστική , διεθνής).  

 Το πακέτο δεν εφαρμόζεται για συνδρομητικά καρτοτηλέφωνα, ΟΝΕPHONE, FREEPHONE. 

 Οι διάφορες χρεώσεις (τέλος ένταξης, τέλος μεταβολής) θα χρεώνονται αυτόματα από τα 
πληροφοριακά συστήματα. 

 Οποιαδήποτε μετάβαση πελάτη από ένα οικονομικό πρόγραμμα σε άλλο οικονομικό πρόγραμμα 
(που έχει εφάπαξ τέλος εγγραφής), χρεώνεται κανονικά. 

 Το πρόγραμμα αυτό συνδυάζεται μόνο με τα παρακάτω οικονομικά πακέτα: 

 OTE Κινητά  30, 60, 120, 240, και 480  

 Για το COSMOTE Home Telephony Εξοχικό 

 Το παραπάνω οικονομικό πρόγραμμα ακολουθεί τον τιμοκατάλογο για τη Διεθνή 
Τηλεφωνία:https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/1275332/die8nhs_thlefwnia.pdf/3654c2
6b-62b7-43a1-be40-0a0908f04bfb 
 
 

https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/1275332/die8nhs_thlefwnia.pdf/3654c26b-62b7-43a1-be40-0a0908f04bfb
https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/1275332/die8nhs_thlefwnia.pdf/3654c26b-62b7-43a1-be40-0a0908f04bfb
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4. ΟΤΕΠΙΧΕΙΡΩ 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
 
Ύψος μηνιαίου συνολικού 
λογαριασμού ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ 

και είδος κλήσης 
 

(EURO) 

Ποσοστό έκπτωσης επί του 
λογαριασμού ΑΣΤΙΚΩΝ 

κλήσεων 

Ποσοστό έκπτωσης επί του 
λογαριασμού ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ 

κλήσεων 

Μέχρι 30 6,00 % 15,00 % 

Από 30  μέχρι 100 8,00 % 20,00 % 

Πάνω από 100 10,00 % 25,00 % 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ  

 

ΚΛΙΜΑΚΙΑ 

ΎΨΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ 

ΣΥΝΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 
(EURO) 

ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ 

(ΧΩΡΩΝ) 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ 

Ώρες Αιχμής 
(08:00-20:00) 

Ώρες μη 
Αιχμής 

(20:00-08:00) 

Ολόκληρο 
το 24ωρο 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ 1 ΜΕΧΡΙ  10 
Μία χώρα 20% 10% 10% 

Τρεις χώρες 10% 5% 5% 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ 2 ΑΠΟ 10  ΜΕΧΡΙ 30 
Μία χώρα 25% 15% 15% 

Τρεις χώρες 15% 10% 10% 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ 3 
ΑΠΟ 30  ΜΕΧΡΙ  

60 
Μία χώρα 30% 20% 20% 

Τρεις χώρες 20% 15% 15% 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ 4 ΠΑΝΩ ΑΠΟ 60 
Μία χώρα 35% 25% 25% 

Τρεις χώρες 25% 20% 20% 

Τέλος αλλαγής προορισμών : 1,0 € χωρίς ΦΠΑ (1,24 € με ΦΠΑ 24%) 
Τέλος εγγραφής στο πρόγραμμα εκπτώσεων : 3,00 €  (3,72€ με ΦΠΑ 24%) ανά τηλεφωνική γραμμή 
Οι εκπτώσεις στη  Διεθνή τηλεφωνία  αφορούν μόνο  σταθερά  τηλέφωνα  προορισμού (πλην ζωνών 6 
& 7 διεθνούς τηλεφωνίας). 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : 
Οι ήδη εγγεγραμμένοι πελάτες στο πρόγραμμα Οτεπιχειρώ – Διεθνής Τηλεφωνία μπορούν να 
ενταχθούν στο εμπλουτισμένο πρόγραμμα χωρίς την καταβολή του ανωτέρω τέλους εγγραφής. 

 
Το παραπάνω οικονομικό πρόγραμμα ακολουθεί τον τιμοκατάλογο για τη Διεθνή 
Τηλεφωνία:https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/1275332/die8nhs_thlefwnia.pdf/3654c26b-
62b7-43a1-be40-0a0908f04bfb 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/1275332/die8nhs_thlefwnia.pdf/3654c26b-62b7-43a1-be40-0a0908f04bfb
https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/1275332/die8nhs_thlefwnia.pdf/3654c26b-62b7-43a1-be40-0a0908f04bfb
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5. ΟΤΕΠΙΧΕΙΡΩ PLUS 

 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

ΑΣΤΙΚΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ (*) ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ(*) 

Ύψος μηνιαίου 
συνολικού λογαριασμού  

Αστικών κλήσεων. 
(ανά ενιαίο λογαριασμό - 

ΑΦΜ) 
 

(EURO) 

Ποσοστό 
έκπτωσης 

(στο 
λογαριασμό 

Αστικών 
κλήσεων) 

Ύψος μηνιαίου συνολικού 
λογαριασμού  

Υπεραστικών κλήσεων. 
(ανά ενιαίο λογαριασμό - 

ΑΦΜ) 
 

(EURO) 

Ποσοστό έκπτωσης 
(στο λογαριασμό 

Υπεραστικών κλήσεων) 

Μέχρι 1.000 6,00 % Μέχρι 600 15,00 % 

Από 1.000 μέχρι 2.200 8,00 % Από 600 μέχρι 1.500 20,00 % 

Από 2.200 μέχρι 3.500 10,00 % 
Πάνω από 1.500 25,00 % 

Πάνω από 3.500 15,00 % 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ  
 

Ύψος μηνιαίου συνολικού 
λογαριασμού    Διεθνών κλήσεων. 

(ανά ενιαίο λογαριασμό - ΑΦΜ) 
 

(EURO) 

Ποσοστό έκπτωσης 
(στο λογαριασμό διεθνών κλήσεων) 

Μέχρι 1000 14,00 % 

Από 1.000  μέχρι 2.000 16,00 % 

Πάνω από 2.000 18,00 % 

(*) Χρονοχρέωση ανά δευτερόλεπτο για όλη τη διάρκεια της κλήσης  για  αστικές  κλήσεις    με  ενιαία  
χρέωση  (24 ώρες το 24ωρο , 7 ημέρες την εβδομάδα) και  τιμή 0,000417 € ανά δευτερόλεπτο  χωρίς 
ΦΠΑ και 0,000517 με ΦΠΑ 24% και  για  υπεραστικές κλήσεις ομοίως  με  ενιαία  χρέωση   (24 ώρες το 
24ωρο , 7 ημέρες την εβδομάδα) και  τιμή 0,000950 € ανά δευτερόλεπτο  χωρίς ΦΠΑ και 0,001179 με 
ΦΠΑ 24%. 

  Τέλος εγγραφής στο πρόγραμμα εκπτώσεων :  50,00 € (62.00€ με ΦΠΑ 24%) ανά ενιαίο λογαριασμό 
(ΑΦΜ)  

Οι εκπτώσεις στη  Διεθνή τηλεφωνία  αφορούν μόνο  σταθερά  τηλέφωνα  προορισμού (πλην ζωνών 6 
& 7 διεθνούς τηλεφωνίας). 

 
 
To πρόγραμμα ακολουθεί τον Τιμοκατάλογο Διεθνών Κλήσεων Business Οικονομικών Προγραμμάτων 
(https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/1275332/Timokatalogos_Diethnwn_Klhsewn_Business
_Oikonomikwn.pdf/cff80922-910b-4b78-a4c1-167fcf57ff6e) 

 
 

 

 

 

https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/1275332/Timokatalogos_Diethnwn_Klhsewn_Business_Oikonomikwn.pdf/cff80922-910b-4b78-a4c1-167fcf57ff6e
https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/1275332/Timokatalogos_Diethnwn_Klhsewn_Business_Oikonomikwn.pdf/cff80922-910b-4b78-a4c1-167fcf57ff6e


Οι υπηρεσίες παρέχονται από την ΟΤΕ Α.Ε.                                                      1/8/2016     62 

 

 
 
 
 
6. ΟΤΕ BUSINESS ΠΑΚΕΤΑ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΤΙΚA – ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ 

 

ΟΤΕ Business Πακέτα Χρόνου Αστικά 500 :  Με 10,924 € /μήνα χωρίς ΦΠΑ ή 13,55 €/μήνα με ΦΠΑ  
24% παρέχονται μηνιαίως  500  λεπτά αστικών κλήσεων εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ.                                                                             

 

ΟΤΕ Business Πακέτα Χρόνου Αστικά 750:Με 15,966€ /μήνα χωρίς ΦΠΑ ή 19,80 €/μήνα με ΦΠΑ  
24%  παρέχονται μηνιαίως   750  λεπτά αστικών κλήσεων εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ     

 

ΟΤΕ Business Πακέτα Χρόνου Αστικά 1000 : Με 20,168 € /μήνα χωρίς ΦΠΑ ή 25,01 €/μήνα με ΦΠΑ  
24% παρέχονται μηνιαίως   1000 λεπτά αστικών κλήσεων εντός και εκτός  δικτύου ΟΤΕ. 

              

ΟΤΕ Business Πακέτα Χρόνου  Υπεραστικά 100 :     Με 3,782 € /μήνα χωρίς ΦΠΑ ή 4,69 €/μήνα με 
ΦΠΑ  24% παρέχονται μηνιαίως 100  λεπτά υπεραστικών  κλήσεων εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ 

   

ΟΤΕ Business Πακέτα Χρόνου  Υπεραστικά 200 :  Με 7,563 € /μήνα χωρίς ΦΠΑ ή 9,38 €/μήνα με 
ΦΠΑ  24% παρέχονται μηνιαίως 200 λεπτά υπεραστικών  κλήσεων εντός  και εκτός δικτύου ΟΤΕ   

 

ΟΤΕ Business Πακέτα Χρόνου  Υπεραστικά 300 :  Με 11,092 € /μήνα χωρίς ΦΠΑ ή 13,75 €/μήνα με 
ΦΠΑ  24% παρέχονται μηνιαίως 300 λεπτά υπεραστικών  κλήσεων εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ.   

 

ΟΤΕ Business Πακέτα Χρόνου  Υπεραστικά 500 :  Με 18,487 € /μήνα χωρίς ΦΠΑ ή 22,92 €/μήνα με 
ΦΠΑ  24% παρέχονται μηνιαίως 500 λεπτά υπεραστικών  κλήσεων εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ. 

 

Τα κύρια χαρακτηριστικά του νέου αυτού προγράμματος  είναι τα εξής: 

 Ο προπληρωμένος χρόνος ομιλίας  αφορά κατά περίπτωση αποκλειστικά αστικές ή 
υπεραστικές κλήσεις. 

 Ο ρυθμός κάλυψης του προπληρωμένου χρόνου και για τα δύο είδη των κλήσεων γίνεται ανά 
ακέραιο λεπτό. 

 Πελάτης ο οποίος εγγράφεται  σε ένα από τα ανωτέρω προγράμματα προπληρωμένου χρόνου 
θα έχει  το  δικαίωμα να εγγραφεί  ή να διατηρήσει το  οικονομικό πρόγραμμα ΟΤΕΠΙΧΕΙΡΩ  μόνο για 
διεθνείς κλήσεις.  

 Ο κάθε πελάτης θα έχει το δικαίωμα να εγγράφεται σε ένα από τα δύο ή και στα δύο 
προγράμματα προπληρωμένου  χρόνου. 

 Μετά την εξάντληση του προπληρωμένου χρόνου ομιλίας  η χρέωση θα γίνεται με το ισχύον 
τιμολόγιο αστικών ή και υπεραστικών κλήσεων τιμοκαταλόγου σταθερής Ομίλου ΟΤΕ www.cosmote.gr 

 Τα ανωτέρω  προγράμματα  θα προσφέρονται   χωρίς τέλος εγγραφής.  
Η παροχή των πακέτων φωνής δεν συνδυάζεται με κανένα άλλο από τον ΟΤΕ εκπτωτικό πρόγραμμα ή 
πακέτο προπληρωμένου χρόνου. 

 Τα παραπάνω οικονομικά προγράμματα ακολουθούν τον τιμοκατάλογο για τη Διεθνή 
Τηλεφωνία: https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/1275332/die8nhs_thlefwnia.pdf/3654c26b-
62b7-43a1-be40-0a0908f04bfb 
 
 
 
 

http://www.cosmote.gr/
https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/1275332/die8nhs_thlefwnia.pdf/3654c26b-62b7-43a1-be40-0a0908f04bfb
https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/1275332/die8nhs_thlefwnia.pdf/3654c26b-62b7-43a1-be40-0a0908f04bfb
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7. ΟΤΕ BUSINESS ΠΑΚΕΤΑ ΧΡΟΝΟΥ 4.500 – 15.000  

Τα οικονομικά προγράμματα ΟΤΕ Business Πακέτα Χρόνου 4.500 – 15.000  απευθύνονται κυρίως 
στην αγορά των Μεγάλων Επιχειρήσεων και περιλαμβάνουν προπληρωμένο χρόνο ομιλίας για Αστικές 
και Υπεραστικές κλήσεις προς σταθερούς εθνικούς προορισμούς, εντός ή εκτός δικτύου ΟΤΕ, 
διάρκειας 4.500 και 15.000 λεπτών το μήνα, αντίστοιχα. 

Με τη συμπλήρωση του προπληρωμένου χρόνου ομιλίας, η χρέωση των αστικών και υπεραστικών 
κλήσεων, προς όλους τους εθνικούς σταθερούς προορισμούς, εντός ή εκτός δικτύου ΟΤΕ, είναι ίση με 
0,0267 € / λεπτό, (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) για το πρόγραμμα Αστικά – Υπεραστικά 4.500 
και με 0,0236 € / λεπτό, (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) για το πρόγραμμα Αστικά – Υπεραστικά 
15.000, η οποία είναι ανεξάρτητη από ζώνες (ώρες αιχμής, μη αιχμής, βράδυ, σαββατοκύριακο) και 
γίνεται ανά δευτερόλεπτο από το πρώτο δευτερόλεπτο. 
 

 Πακέτα Χρόνου 
Μηνιαία Τιμή 

Χρέωσης                    
(με  ΦΠΑ 24%) 

Χρόνος Ομιλίας 
(λεπτά) 

Αστικά - Υπεραστικά 4.500 119,97 € 4.500  

Αστικά - Υπεραστικά 15.000 353,40 € 15.000  

Η κάλυψη του προπληρωμένου χρόνου γίνεται ανά δευτερόλεπτο από το πρώτο δευτερόλεπτο. 

Τα προγράμματα προπληρωμένου χρόνου έχουν ελάχιστη διάρκεια παραμονής 12 μήνες. Σε 
περίπτωση υπαναχώρησης πριν τη λήξη του 12μήνου, ο πελάτης υποχρεούται να καταβάλει το εν τρίτο 
του συνόλου των υπολειπόμενων μηνιαίων τελών. 
 
Tα προγράμματα ακολουθούν τον Τιμοκατάλογο Διεθνών Κλήσεων Business Οικονομικών 
Προγραμμάτων 
(https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/1275332/Timokatalogos_Diethnwn_Klhsewn_Business
_Oikonomikwn.pdf/cff80922-910b-4b78-a4c1-167fcf57ff6e) 

 

8. ΟΤΕ BUSINESS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΟΝΟΥ (2-8 ΓΡΑΜΜΕΣ) 

 
Τα  ΟΤΕ Business Προγράμματα Χρόνου απευθύνονται κυρίως στην αγορά των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων οι οποίες διαθέτουν τουλάχιστον 2 ενεργές γραμμές. Ο πελάτης μπορεί να εντάξει από 2 
έως και 8 γραμμές του στα εν λόγω οικονομικά προγράμματα, και θα λαμβάνει έναν ενιαίο διμηνιαίο 
λογαριασμό για το σύνολο αυτών των συνδέσεων. 

ΟΤΕ Business Προγράμματα Χρόνου 
 
Τα ΟΤΕ Business Προγράμματα Χρόνου περιλαμβάνουν Αστικές και Υπεραστικές κλήσεις εντός και 
εκτός δικτύου ΟΤΕ .  
 

ΟΤΕ Business Προγράμματα Χρόνου  
Μηνιαία Τιμή Χρέωσης 

(με ΦΠΑ 24%) 
Χρόνος Ομιλίας 

(λεπτά) 

ΟΤΕ Business Προγράμματα Χρόνου 500 12,40 € 500 

ΟΤΕ Business Προγράμματα Χρόνου 1.000 22,40 € 1000 

ΟΤΕ Business Προγράμματα Χρόνου 1.500 30,11 € 1500 

ΟΤΕ Business Προγράμματα Χρόνου 2.000 38,45 € 2000 

  

https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/1275332/Timokatalogos_Diethnwn_Klhsewn_Business_Oikonomikwn.pdf/cff80922-910b-4b78-a4c1-167fcf57ff6e
https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/1275332/Timokatalogos_Diethnwn_Klhsewn_Business_Oikonomikwn.pdf/cff80922-910b-4b78-a4c1-167fcf57ff6e
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 Η ανάλωση του χρόνου γίνεται ανά δευτερόλεπτο με ελάχιστη χρέωση των πρώτων 30 δευτερολέπτων 
ανά κλήση. Μετά την συμπλήρωση του προπληρωμένου χρόνου, οι αστικές και υπεραστικές κλήσεις 
εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ, χρεώνονται ως αστικές εντός δικτύου ΟΤΕ. 
 
 

ΟΤΕ Business Προγράμματα Χρόνου DP 
 
Τα ΟΤΕ Business Προγράμματα Χρόνου DP περιλαμβάνουν Αστικές και Υπεραστικές κλήσεις εντός 
και εκτός δικτύου ΟΤΕ σε συνδυασμό με οποιοδήποτε υπηρεσία COSMOTE ADSL ή COSMOTE 
Business ADSL . 
 

ΟΤΕ Business Προγράμματα Χρόνου DP  
Μηνιαία Τιμή Χρέωσης Χρόνος Ομιλίας 

(λεπτά) (με ΦΠΑ 24%) 
ΟΤΕ Business Προγράμματα Χρόνου DP 500 11,36 € 500 

ΟΤΕ Business Προγράμματα Χρόνου DP 1.000 21,36 € 1000 
ΟΤΕ Business Προγράμματα Χρόνου DP 1.500 28,03 € 1500 
ΟΤΕ Business Προγράμματα Χρόνου DP 2.000 36,37 € 2000 

 
Η ανάλωση του χρόνου γίνεται ανά δευτερόλεπτο με ελάχιστη χρέωση των πρώτων 30 δευτερολέπτων 
ανά κλήση. Μετά την συμπλήρωση του προπληρωμένου χρόνου, οι αστικές και υπεραστικές κλήσεις 
εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ, χρεώνονται ως αστικές εντός δικτύου ΟΤΕ. 
 
Παρατηρήσεις  
 

1. Δημιουργία ενός ενιαίου διμηνιαίου λογαριασμού που περιλαμβάνει 2 έως 8 γραμμές. 

2.  Απαιτείται δωδεκάμηνη δέσμευση παραμονής στα παραπάνω οικονομικά προγράμματα. 

3. Η παροχή των πακέτων φωνής δεν συνδυάζεται με κανένα άλλο από τον ΟΤΕ πρόγραμμα 

που αφορά Αστικές-Υπεραστικές κλήσεις, είτε αυτό είναι τύπου εκπτωτικών κλιμακίων, είτε 

προπληρωμένου χρόνου, είτε απεριόριστης χρήσης. 

 
ΟΤΕ Business Πρόσθετα Πακέτα Κινητά (Δεν διατίθενται σε νέους πελάτες)  
 

Αυτά τα πακέτα προσφέρουν προπληρωμένο χρόνο προς κινητά για όλα τα εθνικά κινητά δίκτυα. 
 

ΟΤΕ Business Πρόσθετα Πακέτα Κινητά  
Μηνιαία Τιμή Χρέωσης Χρόνος Ομιλίας 

(λεπτά) (με ΦΠΑ 24%) 

ΟΤΕ Business Πρόσθετo Πακέτo Κινητά 100 8,47 € 100 

ΟΤΕ Business Πρόσθετo Πακέτo Κινητά 200 16,43 € 200 

ΟΤΕ Business Πρόσθετo Πακέτo Κινητά 500 38,51 € 500 

Η ανάλωση του χρόνου γίνεται ανά δευτερόλεπτο με ελάχιστη χρέωση των πρώτων 30 δευτερολέπτων 
ανά κλήση. Μετά τη συμπλήρωση του προπληρωμένου χρόνου, οι κλήσεις χρεώνονται με τα ισχύοντα 
τιμολόγια για κλήσεις προς κινητά.  
 
Παρατηρήσεις  

1. Δημιουργία ενός ενιαίου διμηνιαίου λογαριασμού που περιλαμβάνει 2 έως 8 συνδέσεις. 

2. Απαιτείται δωδεκάμηνη δέσμευση παραμονής στα παραπάνω οικονομικά προγράμματα. 

Η παροχή των πακέτων φωνής δεν συνδυάζεται με κανένα άλλο από τον ΟΤΕ εκπτωτικό πρόγραμμα ή 
πακέτο προπληρωμένου χρόνου. 

3. Tα προγράμματα ακολουθούν τον Τιμοκατάλογο Διεθνών Κλήσεων Business Οικονομικών 
Προγραμμάτων 
(https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/1275332/Timokatalogos_Diethnwn_Klhsewn_
Business_Oikonomikwn.pdf/cff80922-910b-4b78-a4c1-167fcf57ff6e) 

https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/1275332/Timokatalogos_Diethnwn_Klhsewn_Business_Oikonomikwn.pdf/cff80922-910b-4b78-a4c1-167fcf57ff6e
https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/1275332/Timokatalogos_Diethnwn_Klhsewn_Business_Oikonomikwn.pdf/cff80922-910b-4b78-a4c1-167fcf57ff6e
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ: Τα ΟΤΕ Business Προγράμματα Χρόνου (2-8 Συνδέσεις) 

συνδυάζονται με τα OTE Business Πρόσθετα Πακέτα Κινητά 150, 300, 600, 1000, 2000 ( ενότητα 

3.1) 

9. COSMΟΤΕ BUSINESS TELEPHONY ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ & ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΑ ΚΙΝΗΤΑ  

(ΠΡΟΣΦΟΡΑ 6+6) 

Τα οικονομικά προγράμματα COSMΟΤΕ Business Telephony Απεριόριστα & ενδοεταιρικά κινητά 
απευθύνονται στην αγορά των επιχειρησιακών πελατών και παρέχουν μια ολοκληρωμένη υπηρεσία 
που προσφέρει το πάγιο της τηλεφωνικής γραμμής, δωρεάν λεπτά προς εθνικά σταθερά, δωρεάν 
λεπτά προς όλα τα εθνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας καθώς και ενδοεταιρικές κλήσεις προς εταιρικά 
κινητά COSMOTE BUSINESS. Τα ανώτατα όρια λεπτών/μήνα του προγράμματος COSMΟΤΕ Business 
Telephony Απεριόριστα & ενδοεταιρικά κινητά παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

Πρόγραμμα 

Δωρεάν Χρόνος 
κλήσεων προς 
όλα τα εθνικά 

σταθερά ανά μήνα 

Δωρεάν χρόνος 
προς εθνικά 

δίκτυα κινητής 
τηλεφωνίας ανά 

μήνα 

Δωρεάν χρόνος 
προς 

ενδοεταιρικά 
κινητά ανά μήνα 

 COSMΟΤΕ Business 
Telephony Απεριόριστα & 

ενδοεταιρικά κινητά 
2.000’ 150’ 1.000’ 

Τα μηνιαία τέλη του προγράμματος COSMΟΤΕ Business Telephony Απεριόριστα & ενδοεταιρικά 
κινητά για τηλεφωνική γραμμή, για τους πρώτους 6 μήνες για τους επόμενους 6 καθώς και η μέση 
μηνιαία τιμή,  παρουσιάζονται παρακάτω : 

 

Πρόγραμμα 

Για τους πρώτους 
6 μήνες 

Για τους 
επόμενους 6 μήνες 

Μέση μηνιαία τιμή 

Τιμή για τηλεφωνική γραμμή                      
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 

 COSMΟΤΕ Business Telephony 
Απεριόριστα & ενδοεταιρικά κινητά 27,12 € 31,15 € 29,13 € 

    

Η αντίστοιχη μηνιαία χρέωση για έναν πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής θα είναι 
αυξημένη όσο και η διαφορά των δύο μηνιαίων παγίων τελών τηλεφωνικής γραμμής προς τηλεφωνική 
γραμμή με 2 κανάλια φωνής απλής ή με διεπιλογή( DDI). 

Το βήμα χρέωσης του δωρεάν χρόνου ομιλίας προς εθνικά σταθερά είναι το λεπτό, χωρίς ελάχιστο 
χρόνο χρέωσης ανά κλήση. Μετά την ανάλωση του δωρεάν χρόνου προς εθνικά σταθερά, όλες οι 
κλήσεις προς εθνικούς σταθερούς προορισμούς θα χρεώνονται με την τιμή και το βήμα χρέωσης για 
αστικές κλήσεις εντός ΟΤΕ του εκάστοτε τιμοκαταλόγου σταθερής Ομίλου ΟΤΕ www.cosmote.gr. 
Δωρεάν λεπτά προς εθνικά σταθερά που δεν αναλώνονται εντός του μηνός, δε μεταφέρονται στον 
επόμενο μήνα. 

Το βήμα χρέωσης του προπληρωμένου χρόνου προς εθνικά και ενδοεταιρικά κινητά είναι το λεπτό. 
Μετά την ανάλωση του δωρεάν χρόνου, οι κλήσεις προς εθνικά και ενδοεταιρικά κινητά χρεώνονται με 
0,0955€/min  με ΦΠΑ 24% ή 0,077€/min χωρίς ΦΠΑ και βήμα χρέωσης ανά λεπτό. Προκειμένου ο 
πελάτης να επωφελείται από τον διαθέσιμο χρόνο ομιλίας προς ενδοεταιρικά κινητά, πρέπει να 
διαθέτει εταιρικά κινητά COSMOTE που να είναι εγγεγραμμένα σε οποιοδήποτε από τα προγράμματα 
COSMOTE BUSINESS και να έχουν ενεργοποιημένη την υπηρεσία ενδοεταιρικών κλήσεων της 
COSMOTE. 

Δωρεάν λεπτά προς εθνικά και ενδοεταιρικά κινητά που δεν αναλώνονται εντός του μηνός, δε 
μεταφέρονται στον επόμενο μήνα. 

http://www.cosmote.gr/
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Ο πελάτης δεσμεύεται με 12μηνη παραμονή κάθε τηλεφωνικής γραμμής του στο πρόγραμμα. Σε 
περίπτωση κατάργησης του προγράμματος πριν την λήξη της 12μηνης δέσμευσης το τέλος 
απενεργοποίησης ισούται με 35,28€ με ΦΠΑ 24%. 
Tα προγράμματα ακολουθούν τον Τιμοκατάλογο Διεθνών Κλήσεων Business Οικονομικών 
Προγραμμάτων 
(https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/1275332/Timokatalogos_Diethnwn_Klhsewn_Business
_Oikonomikwn.pdf/cff80922-910b-4b78-a4c1-167fcf57ff6e) 

 

 

10. COSMΟΤΕ BUSINESS TELEPHONY 4.500’-15.000’ (ΜΕ ΚΙΝΗΤΑ) 

Τα οικονομικά προγράμματα COSMΟΤΕ Business Telephony 4.500’ – 15.000’  απευθύνονται κυρίως 
στην αγορά των Μεγάλων Επιχειρήσεων και προσφέρουν τη δυνατότητα επιλογής πακέτου 
προπληρωμένου χρόνου Αστικής – Υπεραστικής τηλεφωνίας, διάρκειας 4.500 ή 15.000 λεπτών σε 
συνδυασμό με ένα πακέτο προπληρωμένου χρόνου προς εθνικά κινητά διάρκειας 100’, 200’, 500’ ή 
1.000’ λεπτών. 

Με τη συμπλήρωση του προπληρωμένου χρόνου ομιλίας, η χρέωση των αστικών και υπεραστικών 
κλήσεων, προς όλους τους εθνικούς σταθερούς προορισμούς, εντός ή εκτός δικτύου ΟΤΕ, είναι ίση με  
0,023064 € / λεπτό, (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) για τα COSMΟΤΕ Business Telephony 4.500’ 
και με 0,020832 €/ λεπτό, (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) για τα COSMΟΤΕ Business Telephony 
15.000’, η οποία είναι ανεξάρτητη από ζώνες (ώρες αιχμής, μη αιχμής, βράδυ, σαββατοκύριακο) και 
γίνεται ανά δευτερόλεπτο από το πρώτο δευτερόλεπτο. Με τη συμπλήρωση του προπληρωμένου 
χρόνου σταθερά προς εθνικά κινητά, οι κλήσεις χρεώνονται με την εκάστοτε ισχύουσα ταρίφα και 
βήμα χρέωσης της κινητής τηλεφωνίας και είναι ίδια για όλα τα πακέτα 
 

 COSMΟΤΕ Business Telephony 4.500’ 
Τιμή  Πακέτου (€)  

ανά μήνα    
(με  ΦΠΑ 24%) 

  COSMΟΤΕ Business 
Telephony 4.500’ 

COSMΟΤΕ Business Telephony 
προς Κινητά 100’ 

112,26 € 

COSMΟΤΕ Business Telephony 
προς Κινητά 200’ 

120,22 € 

COSMΟΤΕ Business Telephony 
προς Κινητά 500’ 

142,30 € 

COSMΟΤΕ Business Telephony 
προς Κινητά 1.000’ 

176,98 € 

 

COSMΟΤΕ Business Telephony 15.000’ 

Τιμή  Πακέτου (€)  
ανά μήνα   

 (με  ΦΠΑ 24%) 

 COSMΟΤΕ Business 
Telephony 15.000’ 

COSMΟΤΕ Business Telephony 
προς Κινητά 100’ 

320,95 € 

COSMΟΤΕ Business Telephony 
προς Κινητά  200’ 

328,91 € 

COSMΟΤΕ Business Telephony 
προς Κινητά 500’ 

350,99 € 

COSMΟΤΕ Business Telephony 
προς Κινητά 1.000’ 

385,67 € 

 
Ο χρόνος του προγράμματος αναλώνεται εντός ενός τιμολογιακού μήνα και δε μεταφέρεται στον 
επόμενο. Η κάλυψη του προπληρωμένου χρόνου αστικής υπεραστικής γίνεται ανά δευτερόλεπτο από 
το πρώτο δευτερόλεπτο ενώ η κάλυψη του προπληρωμένου χρόνου σταθερά προς εθνικά κινητά 
γίνεται ανά δευτερόλεπτο με ελάχιστη χρέωση των πρώτων 30 δευτερολέπτων ανά κλήση.  

Τα νέα προγράμματα προπληρωμένου χρόνου έχουν ελάχιστη διάρκεια παραμονής 12 μήνες. Σε 
περίπτωση υπαναχώρησης πριν τη λήξη του 12μήνου, ο πελάτης υποχρεούται να καταβάλει το εν τρίτο 
του συνόλου των υπολειπόμενων μηνιαίων τελών. 
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Tα προγράμματα ακολουθούν τον Τιμοκατάλογο Διεθνών Κλήσεων Business Οικονομικών 
Προγραμμάτων 
(https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/1275332/Timokatalogos_Diethnwn_Klhsewn_Business
_Oikonomikwn.pdf/cff80922-910b-4b78-a4c1-167fcf57ff6e) 

 

 

 

11.  COSMΟΤΕ BUSINESS TELEPHONY 300’ (ΠΡΟΣΦΟΡΑ 6+6) 

 Το πρόγραμμα COSMΟΤΕ Business Telephony 300’, παρέχει ανά τηλεφωνική γραμμή, μια 
ολοκληρωμένη υπηρεσία που προσφέρει πρόσβαση σταθερής τηλεφωνίας, δωρεάν λεπτά ομιλίας 
προς εθνικά σταθερά, δωρεάν λεπτά κλήσεων προς όλα τα εθνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και 
δωρεάν ενδοεταιρικές κλήσεις προς εταιρικά κινητά COSMOTE BUSINESS. Στον παρακάτω πίνακα 
περιλαμβάνονται τα χαρακτηριστικά του προγράμματος αναλυτικά: 
 

 

Τα μηνιαία τέλη του προγράμματος COSMΟΤΕ Business Telephony 300’ για τηλεφωνική γραμμή, για 
τους πρώτους 6 μήνες για τους επόμενους 6 καθώς και η μέση μηνιαία τιμή,  παρουσιάζονται 
παρακάτω : 

Πρόγραμμα 

Για τους πρώτους 6 
μήνες 

Για τους επόμενους 6 
μήνες 

Μέση μηνιαία τιμή 

Τιμή για τηλεφωνική  γραμμή (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 

COSMΟΤΕ Business Telephony 300’ 23,09 € 27,12 € 25,10 € 

Η αντίστοιχη μηνιαία χρέωση για έναν πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής θα είναι 
αυξημένη όσο και η διαφορά των δύο μηνιαίων παγίων τελών τηλεφωνικής γραμμής προς τηλεφωνική 
γραμμή με 2 κανάλια φωνής απλής ή με διεπιλογή ( DDI). 

Το βήμα χρέωσης του δωρεάν χρόνου ομιλίας προς εθνικά σταθερά είναι το λεπτό, χωρίς ελάχιστο 
χρόνο χρέωσης ανά κλήση. Μετά την ανάλωση του δωρεάν χρόνου προς εθνικά σταθερά, όλες οι 
κλήσεις προς εθνικούς σταθερούς προορισμούς θα χρεώνονται 0,0417/min με ΦΠΑ 24% ή 
0,0336€/min χωρίς ΦΠΑ. Δωρεάν λεπτά προς εθνικά σταθερά που δεν αναλώνονται εντός του μηνός, 
δε μεταφέρονται στον επόμενο μήνα. 

Το βήμα χρέωσης του προπληρωμένου χρόνου προς εθνικά και ενδοεταιρικά κινητά είναι το λεπτό. 
Μετά την ανάλωση του δωρεάν χρόνου, οι κλήσεις προς εθνικά και ενδοεταιρικά κινητά χρεώνονται με 
0,0955€/min  με ΦΠΑ 24% ή 0,077€/min χωρίς ΦΠΑ και βήμα χρέωσης ανά λεπτό. Προκειμένου ο 
πελάτης να επωφελείται από τον διαθέσιμο χρόνο ομιλίας προς ενδοεταιρικά κινητά, πρέπει να 
διαθέτει εταιρικά κινητά COSMOTE που να είναι εγγεγραμμένα σε οποιοδήποτε από τα προγράμματα 
COSMOTE BUSINESS και να έχουν ενεργοποιημένη την υπηρεσία ενδοεταιρικών κλήσεων της 
COSMOTE. Δωρεάν λεπτά προς εθνικά και ενδοεταιρικά κινητά που δεν αναλώνονται εντός του μηνός, 
δε μεταφέρονται στον επόμενο μήνα.  

Ο πελάτης δεσμεύεται με 12μηνη παραμονή κάθε τηλεφωνικής σύνδεσής του στο πρόγραμμα. Σε 
περίπτωση επιθυμίας του πελάτη για διακοπή του προγράμματος πριν τη λήξη της 12μηνης 
δέσμευσης, το τέλος απενεργοποίησης ισούται με 70,57€ με ΦΠΑ 24% ή 56,91€ χωρίς  ΦΠΑ .Σε 
περίπτωση που ο πελάτης προβεί σε αλλαγή προγράμματος με χαμηλότερο μηνιαίο πάγιο θα 
επιβαρυνθεί με ποινή 60,49€ με ΦΠΑ 24% ή 48,78€ χωρίς ΦΠΑ. 
 

Πρόγραμμα 

Δωρεάν Χρόνος 
κλήσεων προς όλα 
τα εθνικά σταθερά 

ανά μήνα 

Δωρεάν χρόνος 
προς εθνικά 

δίκτυα κινητής 
τηλεφωνίας ανά 

μήνα 

Δωρεάν χρόνος 
προς ενδοεταιρικά 

κινητά ανά μήνα 

COSMΟΤΕ Business  
Telephony 300’ 

300’ 60’ 1.000’ 
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Tο πρόγραμμα ακολουθεί τον Τιμοκατάλογο Διεθνών Κλήσεων Business Οικονομικών Προγραμμάτων 
(https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/1275332/Timokatalogos_Diethnwn_Klhsewn_Business
_Oikonomikwn.pdf/cff80922-910b-4b78-a4c1-167fcf57ff6e) 

 

12.  COSMΟΤΕ BUSINESS TELEPHONY  2.000’ (ΠΡΟΣΦΟΡΑ 6+6) 
 

Το πρόγραμμα COSMΟΤΕ Business Telephony 2.000’, παρέχει ανά τηλεφωνική γραμμή, μια 
ολοκληρωμένη υπηρεσία που προσφέρει πρόσβαση σταθερής τηλεφωνίας, δωρεάν λεπτά ομιλίας 
προς εθνικά σταθερά, δωρεάν λεπτά κλήσεων προς όλα τα εθνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και 
δωρεάν ενδοεταιρικές κλήσεις προς εταιρικά κινητά COSMOTE BUSINESS. Στον παρακάτω πίνακα 
περιλαμβάνονται τα χαρακτηριστικά του προγράμματος αναλυτικά: 

 

Τα μηνιαία τέλη του προγράμματος COSMΟΤΕ Business Telephony 2.000’ για τηλεφωνική γραμμή για 
τους πρώτους 6 μήνες για τους επόμενους 6 καθώς και η μέση μηνιαία τιμή,  παρουσιάζονται 
παρακάτω : 

Η αντίστοιχη μηνιαία χρέωση για έναν πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής θα είναι 
αυξημένη όσο και η διαφορά των δύο μηνιαίων παγίων τελών τηλεφωνικής γραμμής προς τηλεφωνική 
γραμμή με 2 κανάλια φωνής απλής ή με διεπιλογή( DDI). 

Το βήμα χρέωσης του δωρεάν χρόνου ομιλίας προς εθνικά σταθερά είναι το δευτερόλεπτο. Μετά την 
ανάλωση του δωρεάν χρόνου προς εθνικά σταθερά, όλες οι κλήσεις προς εθνικούς σταθερούς 
προορισμούς θα χρεώνονται 0,0417€/min με ΦΠΑ 24% ή 0,0336€/min χωρίς ΦΠΑ. Δωρεάν λεπτά 
προς εθνικά σταθερά που δεν αναλώνονται εντός του μηνός, δε μεταφέρονται στον επόμενο μήνα. 

Το βήμα χρέωσης του προπληρωμένου χρόνου προς εθνικά και ενδοεταιρικά κινητά είναι το λεπτό. 
Μετά την ανάλωση του δωρεάν χρόνου, οι κλήσεις προς εθνικά και ενδοεταιρικά κινητά χρεώνονται με 
0,0955€/min με ΦΠΑ 24% ή 0,077€/min χωρίς ΦΠΑ και βήμα χρέωσης ανά λεπτό. Προκειμένου ο 
πελάτης να επωφελείται από τον διαθέσιμο χρόνο ομιλίας προς ενδοεταιρικά κινητά, πρέπει να 
διαθέτει εταιρικά κινητά COSMOTE που να είναι εγγεγραμμένα σε οποιοδήποτε από τα προγράμματα 
COSMOTE BUSINESS και να έχουν ενεργοποιημένη την υπηρεσία ενδοεταιρικών κλήσεων της 
COSMOTE. Δωρεάν λεπτά προς εθνικά και ενδοεταιρικά κινητά που δεν αναλώνονται εντός του μηνός, 
δε μεταφέρονται στον επόμενο μήνα. 

Ο πελάτης δεσμεύεται με 12μηνη παραμονή κάθε τηλεφωνικής σύνδεσής του στο πρόγραμμα. Σε 
περίπτωση επιθυμίας του πελάτη για διακοπή του προγράμματος πριν τη λήξη της 12μηνης 
δέσμευσης, το τέλος απενεργοποίησης ισούται με 70,57€ με ΦΠΑ 24% ή 56,91€ χωρίς  ΦΠΑ .Σε 
περίπτωση που ο πελάτης προβεί σε αλλαγή προγράμματος με χαμηλότερο μηνιαίο πάγιο θα 
επιβαρυνθεί με ποινή 60,49€ με ΦΠΑ 24%  ή 48,78€ χωρίς ΦΠΑ. 

Το πρόγραμμα ακολουθεί τον Τιμοκατάλογο Διεθνών Κλήσεων Business Οικονομικών Προγραμμάτων 
(https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/1275332/Timokatalogos_Diethnwn_Klhsewn_Business
_Oikonomikwn.pdf/cff80922-910b-4b78-a4c1-167fcf57ff6e) 

 

 

Πρόγραμμα 

Δωρεάν Χρόνος 
κλήσεων προς όλα 
τα εθνικά σταθερά 

ανά μήνα 

Δωρεάν χρόνος 
προς εθνικά 

δίκτυα κινητής 
τηλεφωνίας ανά 

μήνα 

Δωρεάν χρόνος 
προς ενδοεταιρικά 

κινητά ανά μήνα 

COSMΟΤΕ Business  
Telephony 2.000’ 

2.000’ 200’ 1.000’ 

Πρόγραμμα 

Για τους πρώτους 6 
μήνες 

Για τους επόμενους 6 
μήνες 

Μέση μηνιαία τιμή 

Τιμή για τηλεφωνική γραμμή (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 

COSMΟΤΕ Business Telephony 2.000’ 29,13 € 33,17 € 31,15 € 
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13.  COSMΟΤΕ BUSINESS TELEPHONY 300 (18ΜΗΝΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ) 
 

Το πρόγραμμα COSMΟΤΕ Business Telephony 300’ με 18μηνη δέσμευση, παρέχει ανά τηλεφωνική 
γραμμή, μια ολοκληρωμένη υπηρεσία που προσφέρει πρόσβαση σταθερής τηλεφωνίας, δωρεάν λεπτά 
ομιλίας προς εθνικά σταθερά, δωρεάν λεπτά κλήσεων προς όλα τα εθνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 
και δωρεάν ενδοεταιρικές κλήσεις προς εταιρικά κινητά COSMOTE BUSINESS. Στον παρακάτω 
πίνακα περιλαμβάνονται τα χαρακτηριστικά του προγράμματος αναλυτικά: 

 

 

 

 

 

 

Τα μηνιαία τέλη του προγράμματος COSMΟΤΕ Business Telephony 300’ με 18μηνη δέσμευση για 
τηλεφωνική γραμμή, για τους πρώτους 18 μήνες καθώς για τους επόμενους μήνες,  παρουσιάζονται 
παρακάτω : 

 

Η  αντίστοιχη μηνιαία χρέωση για έναν πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής θα είναι 
αυξημένη όσο και η διαφορά των δύο μηνιαίων παγίων τελών τηλεφωνικής γραμμής προς τηλεφωνική 
γραμμή με 2 κανάλια φωνής απλής ή με διεπιλογή( DDI). 

Το βήμα χρέωσης του δωρεάν χρόνου ομιλίας προς εθνικά σταθερά είναι το λεπτό, χωρίς ελάχιστο 
χρόνο χρέωσης ανά κλήση. Μετά την ανάλωση του δωρεάν χρόνου προς εθνικά σταθερά, όλες οι 
κλήσεις προς εθνικούς σταθερούς προορισμούς θα χρεώνονται 0,0417€/min με ΦΠΑ 24% ή 
0,0336€/min χωρίς ΦΠΑ. Δωρεάν λεπτά προς εθνικά σταθερά που δεν αναλώνονται εντός του μηνός, 
δε μεταφέρονται στον επόμενο μήνα. 

Το βήμα χρέωσης του προπληρωμένου χρόνου προς εθνικά και ενδοεταιρικά κινητά είναι το λεπτό. 
Μετά την ανάλωση του δωρεάν χρόνου, οι κλήσεις προς εθνικά και ενδοεταιρικά κινητά χρεώνονται με 
0,0955€/min με ΦΠΑ 24% ή 0,077€/min χωρίς ΦΠΑ και βήμα χρέωσης ανά λεπτό. Προκειμένου ο 
πελάτης να επωφελείται από τον διαθέσιμο χρόνο ομιλίας προς ενδοεταιρικά κινητά, πρέπει να 
διαθέτει εταιρικά κινητά COSMOTE που να είναι εγγεγραμμένα σε οποιοδήποτε από τα προγράμματα 
COSMOTE BUSINESS και να έχουν ενεργοποιημένη την υπηρεσία ενδοεταιρικών κλήσεων της 
COSMOTE.  Δωρεάν λεπτά προς εθνικά και ενδοεταιρικά κινητά που δεν αναλώνονται εντός του 
μηνός, δε μεταφέρονται στον επόμενο μήνα.  

Ο πελάτης δεσμεύεται με 18μηνη παραμονή κάθε τηλεφωνικής σύνδεσής του στο πρόγραμμα. Σε 
περίπτωση επιθυμίας του πελάτη για διακοπή του προγράμματος πριν τη λήξη της 18μηνης 
δέσμευσης, το τέλος απενεργοποίησης ισούται με 70,57€ με ΦΠΑ 24% ή 56,91€ χωρίς  ΦΠΑ 24% .Σε 
περίπτωση που ο πελάτης προβεί σε αλλαγή προγράμματος με χαμηλότερο μηνιαίο πάγιο θα 
επιβαρυνθεί με ποινή 60, 49€ με ΦΠΑ 24% ή 48,78€ χωρίς ΦΠΑ. 

 

Tο πρόγραμμα ακολουθεί τον Τιμοκατάλογο Διεθνών Κλήσεων Business Οικονομικών Προγραμμάτων 
(https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/1275332/Timokatalogos_Diethnwn_Klhsewn_Business
_Oikonomikwn.pdf/cff80922-910b-4b78-a4c1-167fcf57ff6e) 

 

 

 

Πρόγραμμα 

Δωρεάν Χρόνος 
κλήσεων προς όλα 
τα εθνικά σταθερά 

ανά μήνα 

Δωρεάν χρόνος 
προς εθνικά 

δίκτυα κινητής 
τηλεφωνίας ανά 

μήνα 

Δωρεάν χρόνος 
προς ενδοεταιρικά 

κινητά ανά μήνα 

COSMΟΤΕ Business  
Telephony 300’ 

300’ 60’ 1.000’ 

Πρόγραμμα 

Για τους πρώτους 18 
μήνες 

Για τους επόμενους 
μήνες 

Τιμή για τηλεφωνική γραμμή (συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24%) 

COSMΟΤΕ Business Telephony 300’ 24,09 € 27,12 € 
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14.  COSMΟΤΕ BUSINESS TELEPHONY 2.000’ (18ΜΗΝΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ) 
 

Το πρόγραμμα COSMΟΤΕ Business Telephony 2.000’ με 18μηνη δέσμευση, παρέχει ανά τηλεφωνική 
γραμμή, μια ολοκληρωμένη υπηρεσία που προσφέρει πρόσβαση σταθερής τηλεφωνίας, δωρεάν λεπτά 
ομιλίας προς εθνικά σταθερά, δωρεάν λεπτά κλήσεων προς όλα τα εθνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 
και δωρεάν ενδοεταιρικές κλήσεις προς εταιρικά κινητά COSMOTE BUSINESS. Στον παρακάτω 
πίνακα περιλαμβάνονται τα χαρακτηριστικά του προγράμματος αναλυτικά: 

 

Τα  μηνιαία τέλη του προγράμματος COSMΟΤΕ Business Telephony 2.000’ με 18μηνη δέσμευση για 
τηλεφωνική γραμμή, για τους πρώτους 18 μήνες καθώς για τους επόμενους μήνες,  παρουσιάζονται 
παρακάτω : 

 

Η αντίστοιχη μηνιαία χρέωση για έναν πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής θα είναι 
αυξημένη όσο και η διαφορά των δύο μηνιαίων παγίων τελών τηλεφωνικής γραμμής προς τηλεφωνική 
γραμμή με 2 κανάλια φωνής απλής ή με διεπιλογή( DDI). 

Το βήμα χρέωσης του δωρεάν χρόνου ομιλίας προς εθνικά σταθερά είναι το δευτερόλεπτο. Μετά την 
ανάλωση του δωρεάν χρόνου προς εθνικά σταθερά, όλες οι κλήσεις προς εθνικούς σταθερούς 
προορισμούς θα χρεώνονται 0,0417€/min με ΦΠΑ 24% ή 0,0336€/min χωρίς ΦΠΑ. Δωρεάν λεπτά 
προς εθνικά σταθερά που δεν αναλώνονται εντός του μηνός, δε μεταφέρονται στον επόμενο μήνα. 

Το βήμα χρέωσης του προπληρωμένου χρόνου προς εθνικά και ενδοεταιρικά κινητά είναι το λεπτό. 
Μετά την ανάλωση του δωρεάν χρόνου, οι κλήσεις προς εθνικά και ενδοεταιρικά κινητά χρεώνονται με 
0,0955€/min  με ΦΠΑ 24% ή 0,077€/min χωρίς ΦΠΑ και βήμα χρέωσης ανά λεπτό. Προκειμένου ο 
πελάτης να επωφελείται από τον διαθέσιμο χρόνο ομιλίας προς ενδοεταιρικά κινητά, πρέπει να 
διαθέτει εταιρικά κινητά COSMOTE που να είναι εγγεγραμμένα σε οποιοδήποτε από τα προγράμματα 
COSMOTE BUSINESS και να έχουν ενεργοποιημένη την υπηρεσία ενδοεταιρικών κλήσεων της 
COSMOTE. Δωρεάν λεπτά προς εθνικά και ενδοεταιρικά κινητά που δεν αναλώνονται εντός του μηνός, 
δε μεταφέρονται στον επόμενο μήνα. 

Ο πελάτης δεσμεύεται με 18μηνη παραμονή κάθε τηλεφωνικής γραμμής του στο πρόγραμμα. Σε 
περίπτωση επιθυμίας του πελάτη για διακοπή του προγράμματος πριν τη λήξη της 18μηνης 
δέσμευσης, το τέλος απενεργοποίησης ισούται με 70,57€ με ΦΠΑ 24%ή 56,91€ χωρίς ΦΠΑ .Σε 
περίπτωση που ο πελάτης προβεί σε αλλαγή προγράμματος με χαμηλότερο μηνιαίο πάγιο θα 
επιβαρυνθεί με ποινή 60,49€ με ΦΠΑ 24% ή 48,78€ χωρίς ΦΠΑ.  

 
Tο πρόγραμμα ακολουθεί τον Τιμοκατάλογο Διεθνών Κλήσεων Business Οικονομικών Προγραμμάτων 
(https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/1275332/Timokatalogos_Diethnwn_Klhsewn_Business
_Oikonomikwn.pdf/cff80922-910b-4b78-a4c1-167fcf57ff6e) 

 

 

Πρόγραμμα 

Δωρεάν Χρόνος 
κλήσεων προς όλα τα 

εθνικά σταθερά ανά 
μήνα 

Δωρεάν χρόνος προς 
εθνικά δίκτυα κινητής 
τηλεφωνίας ανά μήνα 

Δωρεάν χρόνος 
προς ενδοεταιρικά 

κινητά ανά μήνα 

COSMΟΤΕ Business  
Telephony 2.000’ 

2000’ 200’ 1.000’ 

Πρόγραμμα 

Για τους πρώτους 18 
μήνες 

Για τους επόμενους  
μήνες 

Τιμή για τηλεφωνική γραμμή (συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24%) 

COSMΟΤΕ Business Telephony 2.000’ 30,14 € 33,17 € 

https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/1275332/Timokatalogos_Diethnwn_Klhsewn_Business_Oikonomikwn.pdf/cff80922-910b-4b78-a4c1-167fcf57ff6e
https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/1275332/Timokatalogos_Diethnwn_Klhsewn_Business_Oikonomikwn.pdf/cff80922-910b-4b78-a4c1-167fcf57ff6e
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15. COSMΟΤΕ BUSINESS TELEPHONY ΔΙΕΘΝΗ 50’/100’/200’ 

Τα COSMOTE Business Telephony Διεθνή 50’/100’/200’ είναι προγράμματα προπληρωμένου χρόνου 
προς διεθνείς προορισμούς που απευθύνονται κυρίως στην αγορά των Μικρών και Μεσαίων 
Επιχειρήσεων με ανάγκες διεθνούς σταθερής τηλεφωνίας προς Ζώνες χωρών Ε.Ε. και Ι. Ο 
προπληρωμένος χρόνος ομιλίας κάθε μήνα εξαρτάται από το διεθνές πρόγραμμα χρόνου που επιλέγει. 
 

COSMΟΤΕ Business Telephony Διεθνή  
Χρόνος Ομιλίας 

 (λεπτά) 
Μηνιαία Τιμή Χρέωσης 

(με ΦΠΑ 24%) 
COSMΟΤΕ Business Telephony Διεθνή 50’ 50 8,05 € 
COSMΟΤΕ Business Telephony Διεθνή 100’ 100 14,82 € 
COSMΟΤΕ Business Telephony Διεθνή 200’ 200 26,92 € 

 
Παρατηρήσεις: 
 

 Ο ρυθμός κάλυψης του προπληρωμένου χρόνου κλήσεων γίνεται ανά δευτερόλεπτο από το 
πρώτο δευτερόλεπτο.  

 Το πρόγραμμα διατίθεται με περιορισμό ανά ΑΦΜ πελάτη. Δεν διατίθεται πάνω από ένα (1) 
πακέτο χρόνου ίδιου ή διαφορετικού τύπου κάτω από ένα ΑΦΜ. 

 Με τη συμπλήρωση του προπληρωμένου χρόνου, οι κλήσεις προς σταθερούς διεθνείς 
προορισμούς προς τις ζώνες Ε.Ε. και Ι καθώς και οι λοιπές διεθνείς κλήσεις  χρεώνονται με 
βάση τον ονομαστικό τιμοκατάλογο διεθνών κλήσεων του εκάστοτε βασικού οικονομικού 
προγράμματος (Αστικών – Υπεραστικών κλήσεων) του πελάτη. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 – BUSINESS DOUBLE PLAY 

ΕΝΕΡΓΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 

4.1 COSMΟΤΕ BUSINESS DOUBLE PLAY 24 ECONOMY (18ΜΗΝΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ) 
 

Το πρόγραμμα COSMΟΤΕ Business Double Play 24 Economy με 18μηνη δέσμευση  παρέχει, ανά 
τηλεφωνική γραμμή, μια ολοκληρωμένη υπηρεσία που προσφέρει πρόσβαση σταθερής τηλεφωνίας, 
δωρεάν λεπτά ομιλίας προς εθνικά σταθερά, δωρεάν λεπτά κλήσεων προς όλα τα εθνικά δίκτυα 
κινητής τηλεφωνίας, δωρεάν ενδοεταιρικές κλήσεις προς εταιρικά κινητά COSMOTE BUSINESS, 
καθώς και απεριόριστη πρόσβαση στο Διαδίκτυο σε ταχύτητες έως 24 Mbps. Στον παρακάτω πίνακα 
περιλαμβάνονται τα χαρακτηριστικά του νέων προγράμματος αναλυτικά: 

Πρόγραμμα 

Ανώτατη 
ταχύτητα 

πρόσβασης στο 
Διαδίκτυο 

Δωρεάν Χρόνος 
κλήσεων προς όλα 
τα εθνικά σταθερά 

ανά μήνα 

Δωρεάν χρόνος 
προς εθνικά 

δίκτυα κινητής 
τηλεφωνίας ανά 

μήνα 

Δωρεάν χρόνος 
προς 

ενδοεταιρικά 
κινητά ανά μήνα 

COSMΟΤΕ Business Double 
Play 24 Economy 

24 Mbps 300’ 60’ 1.000’ 

 

Τα  μηνιαία τέλη του προγράμματος COSMΟΤΕ Business Double Play 24 Economy με 18μηνη 
δέσμευση για τηλεφωνική γραμμή, για τους πρώτους 18 μήνες καθώς και πέραν δέσμευσης, 
παρουσιάζονται παρακάτω : 

 

Πρόγραμμα 

Για τους πρώτους 18 
μήνες 

Για τους επόμενους 
μήνες 

Τιμή για τηλεφωνική γραμμή (συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24%) 

COSMΟΤΕ Business Double Play 24 
Economy 

35,18 € 38,21 € 

Η αντίστοιχη μηνιαία χρέωση για έναν πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής θα είναι 
αυξημένη όσο και η διαφορά των δύο μηνιαίων παγίων τελών τηλεφωνικής γραμμής και τηλεφωνικής 
γραμμής με 2 κανάλια φωνής ή τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής DDI. 

Το βήμα χρέωσης του δωρεάν χρόνου ομιλίας προς εθνικά σταθερά είναι το λεπτό, χωρίς ελάχιστο 
χρόνο χρέωσης ανά κλήση. Μετά την ανάλωση του δωρεάν χρόνου προς εθνικά σταθερά, όλες οι 
κλήσεις προς εθνικούς σταθερούς προορισμούς θα χρεώνονται 0,0417€/min με ΦΠΑ 24% ή 
0,0336€/min χωρίς ΦΠΑ. Δωρεάν λεπτά προς εθνικά σταθερά που δεν αναλώνονται εντός του μηνός, 
δε μεταφέρονται στον επόμενο μήνα. 

Το βήμα χρέωσης του προπληρωμένου χρόνου προς εθνικά και ενδοεταιρικά κινητά είναι το λεπτό. 
Μετά την ανάλωση του δωρεάν χρόνου, οι κλήσεις προς εθνικά και ενδοεταιρικά κινητά χρεώνονται με 
0,0955€/min με ΦΠΑ 24% ή 0,077€/min χωρίς ΦΠΑ και βήμα χρέωσης ανά λεπτό. Προκειμένου ο 
πελάτης να επωφελείται από τον διαθέσιμο χρόνο ομιλίας προς ενδοεταιρικά κινητά, πρέπει να 
διαθέτει εταιρικά κινητά COSMOTE που να είναι εγγεγραμμένα σε οποιοδήποτε από τα προγράμματα 
COSMOTE BUSINESS και να έχουν ενεργοποιημένη την υπηρεσία ενδοεταιρικών κλήσεων της 
COSMOTE. Δωρεάν λεπτά προς εθνικά και ενδοεταιρικά κινητά που δεν αναλώνονται εντός του μηνός, 
δε μεταφέρονται στον επόμενο μήνα. 

Ο πελάτης δεσμεύεται με 18μηνη παραμονή κάθε τηλεφωνικής σύνδεσής του στο πρόγραμμα. Σε 
περίπτωση επιθυμίας του πελάτη για διακοπή του προγράμματος πριν τη λήξη της 18μηνης 
δέσμευσης, το τέλος απενεργοποίησης ισούται με 70,57€ με ΦΠΑ 24% ή 56,91€ χωρίς ΦΠΑ . Σε 
περίπτωση που ο πελάτης προβεί σε αλλαγή προγράμματος με χαμηλότερο μηνιαίο πάγιο 
επιβαρύνεται με 60,49€ με ΦΠΑ 24% ή 48,78€ χωρίς ΦΠΑ. 

 
Tο πρόγραμμα ακολουθεί τον Τιμοκατάλογο Διεθνών Κλήσεων Business Οικονομικών Προγραμμάτων 
(https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/1275332/Timokatalogos_Diethnwn_Klhsewn_Business
_Oikonomikwn.pdf/cff80922-910b-4b78-a4c1-167fcf57ff6e) 

 

https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/1275332/Timokatalogos_Diethnwn_Klhsewn_Business_Oikonomikwn.pdf/cff80922-910b-4b78-a4c1-167fcf57ff6e
https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/1275332/Timokatalogos_Diethnwn_Klhsewn_Business_Oikonomikwn.pdf/cff80922-910b-4b78-a4c1-167fcf57ff6e
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4.2 COSMΟΤΕ BUSINESS DOUBLE PLAY (18ΜΗΝΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ) 
 

Τα προγράμματα COSMΟΤΕ Business Double Play 18μηνης δέσμευσης παρέχουν, ανά τηλεφωνική 
γραμμή, μια ολοκληρωμένη υπηρεσία που προσφέρει πρόσβαση σταθερής τηλεφωνίας, δωρεάν λεπτά 
ομιλίας προς εθνικά σταθερά, δωρεάν λεπτά κλήσεων προς όλα τα εθνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, 
απεριόριστες ενδοεταιρικές κλήσεις προς εταιρικά κινητά COSMOTE BUSINESS, καθώς και 
απεριόριστη πρόσβαση στο Διαδίκτυο σε ταχύτητες από 4 έως 50 Mbps με ενσωματωμένες Υπηρεσίες 
Προστιθέμενης Αξίας. Ειδικά για τα προγράμματα COSMΟΤΕ Business Double Play Basic, COSMΟΤΕ 
Business Double Play Web Pack παρέχονται 30’ λεπτά προς σταθερούς διεθνείς προορισμούς της Ε.Ε 
και για τα COSMΟΤΕ Business Double Play Full Pack παρέχονται μειωμένες χρεώσεις προς 
επιλεγμένους διεθνείς προορισμούς.  

Πρόγραμμα 

Ανώτατη 
ταχύτητα 

πρόσβασης 
στο 

Διαδίκτυο 

Δωρεάν Χρόνος 
κλήσεων προς 
όλα τα εθνικά 
σταθερά ανά 

μήνα 

Δωρεάν 
χρόνος προς 
εθνικά δίκτυα 

κινητής 
τηλεφωνίας 

ανά μήνα 

Δωρεάν 
χρόνος προς 
ενδοεταιρικά 
κινητά ανά 

μήνα 

Βασικές 
υπηρεσίες 

προστιθέμενη
ς αξίας 

Διεθνείς 
Κλήσεις 

COSMΟΤΕ Business Double 
Play 4 Full Pack 

4 Mbps 

2.000’ 600’ Απεριόριστα 

Web Hosting, 
Mail Hosting, 
DNR, 1 Static 

IP 

Χαμηλή 
χρέωση για 
τις κλήσεις 

προς τα 
σταθερά 

της Ζώνης 
Ε.Ε., ειδικές 

χρεώσεις 
για τις 
ζώνες 

Αλβανία, Ι, 
ΙΙ, ΙΙΙ και IV. 

COSMΟΤΕ Business Double 
Play 24 Full Pack 

24 Mbps 

COSMΟΤΕ Business Double 
Play VDSL 30 Full Pack 

30 Mbps 

COSMΟΤΕ Business Double 
Play VDSL 50 Full Pack 

50 Mbps 

Πρόγραμμα 

Ανώτατη 
ταχύτητα 

πρόσβασης 
στο 

Διαδίκτυο 

Δωρεάν Χρόνος 
κλήσεων προς 
όλα τα εθνικά 
σταθερά ανά 

μήνα 

Δωρεάν 
χρόνος προς 
εθνικά δίκτυα 

κινητής 
τηλεφωνίας 

ανά μήνα 

Δωρεάν 
χρόνος προς 
ενδοεταιρικά 
κινητά ανά 

μήνα 

Βασικές 
υπηρεσίες 

προστιθέμενης 
αξίας 

 
 

Διεθνείς 
κλήσεις 

 

COSMΟΤΕ Business Double 
Play 4 Basic 

4 Mbps 

2.000’ 

200’ 

Απεριόριστα _ 

 
 
 

30’ 
(Ε.Ε. 

σταθερά) 

 

COSMΟΤΕ Business Double 
Play 24 Basic 

24 Mbps 

400’ 

 

COSMΟΤΕ Business Double 
Play VDSL 30 Basic 

30 Mbps 
 

COSMΟΤΕ Business Double 
Play VDSL 50 Basic 

50 Mbps  

 

        

Πρόγραμμα 

Ανώτατη 
ταχύτητα 

πρόσβασης 
στο 

Διαδίκτυο 

Δωρεάν Χρόνος 
κλήσεων προς 
όλα τα εθνικά 
σταθερά ανά 

μήνα 

Δωρεάν 
χρόνος προς 
εθνικά δίκτυα 

κινητής 
τηλεφωνίας 

ανά μήνα 

Δωρεάν 
χρόνος προς 
ενδοεταιρικά 
κινητά ανά 

μήνα 

Βασικές 
υπηρεσίες 

προστιθέμενης 
αξίας 

 
 

Διεθνείς 
κλήσεις 

 

COSMΟΤΕ Business Double 
Play 24 Web Pack 

24 Mbps 2.000’ 450’ Απεριόριστα 
Web Hosting, 
Mail Hosting, 

DNR 

30’  
(Ε.Ε. 

σταθερά) 
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Τα μηνιαία τέλη των προγραμμάτων COSMΟΤΕ Business Double Play με 18μηνη δέσμευση για 
τηλεφωνική γραμμή, για τους πρώτους 18 μήνες καθώς και πέραν πακέτου, παρουσιάζονται 
παρακάτω: 

 

Πρόγραμμα 

Για τους πρώτους 18μήνες 
Για τους επόμενους 

μήνες 

 
Τέλος απενεργοποίησης 

 

Τιμή για τηλεφωνική γραμμή   
 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 

Τιμή 
(συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24%) 

COSMΟΤΕ Business Double Play  
4 Basic 

38,21 € 41,23 € 90,73 € 

COSMΟΤΕ Business Double Play  
24 Basic 

42,85 € 45,87 € 90,73 € 

COSMΟΤΕ Business Double Play VDSL 
30 Basic 

47,89 € 50,91 € 90,73 € 

COSMΟΤΕ Business Double Play VDSL 
50 Basic 

52,93 € 55,95 € 110,89 € 

    

COSMΟΤΕ Business Double Play 24 
Web Pack 

49,30 € 50,31 € 90,73 € 

    

COSMΟΤΕ Business Double Play  
4 Full Pack 

50,10 € 55,14 € 110,89 € 

COSMΟΤΕ Business Double Play 
 24 Full Pack 

55,14 € 60,19 € 110,89 € 

COSMΟΤΕ Business Double Play VDSL 
30 Full Pack 

60,19 € 65,23 € 110,89 € 

COSMΟΤΕ Business Double Play VDSL 
50 Full Pack 

65,23 € 70,27 € 110,89 € 

Η αντίστοιχη μηνιαία χρέωση για έναν πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής θα είναι 
αυξημένη όσο και η διαφορά των δύο μηνιαίων παγίων τελών τηλεφωνικής γραμμής και τηλεφωνικής 
γραμμής με 2 κανάλια φωνής ή τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής DDI. 

Ο πελάτης δεσμεύεται με υπογραφή σύμβασης 18μηνης ελάχιστης διάρκειας παραμονής στα 
προγράμματα. Σε περίπτωση υπαναχώρησης πριν τη λήξη της 18μηνης ελάχιστης διάρκειας 
παραμονής, ο πελάτης χρεώνεται με τέλος αποδέσμευσης που ανά πρόγραμμα παρουσιάζονται 
παραπάνω. Σε περίπτωση που ο πελάτης προβεί σε αλλαγή προγράμματος με χαμηλότερο μηνιαίο 
πάγιο επιβαρύνεται με 60,49€ με ΦΠΑ 24% ή 48,78€ χωρίς ΦΠΑ. 

Το βήμα χρέωσης του δωρεάν χρόνου ομιλίας προς εθνικά σταθερά είναι το δευτερόλεπτο. Μετά την 
ανάλωση του δωρεάν χρόνου προς εθνικά σταθερά, όλες οι κλήσεις προς εθνικούς σταθερούς 
προορισμούς θα χρεώνονται 0,0417€/min με ΦΠΑ 24% ή 0,0336€/min χωρίς ΦΠΑ. Δωρεάν λεπτά 
προς εθνικά σταθερά που δεν αναλώνονται εντός του μηνός, δε μεταφέρονται στον επόμενο μήνα. 

Το βήμα χρέωσης του προπληρωμένου χρόνου προς εθνικά κινητά είναι το λεπτό. Μετά την ανάλωση 
του δωρεάν χρόνου, οι κλήσεις προς εθνικά κινητά χρεώνονται με 0,0955€/min με ΦΠΑ 24% ή 
0,077€/min χωρίς ΦΠΑ και βήμα χρέωσης ανά λεπτό. Προκειμένου ο πελάτης να επωφελείται από τον 
απεριόριστο χρόνο ομιλίας προς ενδοεταιρικά κινητά, πρέπει να διαθέτει εταιρικά κινητά COSMOTE 
που να είναι εγγεγραμμένα σε οποιοδήποτε από τα προγράμματα COSMOTE BUSINESS και να έχουν 
ενεργοποιημένη την υπηρεσία ενδοεταιρικών κλήσεων της COSMOTE. Σε περίπτωση μη εξάντλησης 
του χρόνου ομιλίας προς εθνικά κινητά, το υπόλοιπο δεν μεταφέρεται στον επόμενο μήνα ή στον 
επόμενο λογαριασμό. 

Τα προγράμματα ΟΤΕ Business Double Play Basic, ΟΤΕ Business Double Play Web Pack 
προσφέρουν 30’ δωρεάν λεπτά με βήμα χρέωσης το λεπτό για κλήσεις προς σταθερούς προορισμούς 
της Ζώνης Ε.Ε.. Μετά την ανάλωση του δωρεάν χρόνου, οι κλήσεις προς σταθερούς προορισμούς της 
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Ζώνης Ε.Ε. ακολουθούν τον εκάστοτε τιμοκατάλογο Διεθνών κλήσεων σταθερής Ομίλου ΟΤΕ 
www.cosmote.gr. Δωρεάν λεπτά που δεν αναλώνονται εντός του μηνός, δεν μεταφέρονται στον 
επόμενο μήνα. 

Τα προγράμματα COSMΟΤΕ Business Double Play Full Pack με 18μηνη δέσμευση προσφέρουν για τις 
κλήσεις προς τα σταθερά της Ζώνης Ε.Ε. χαμηλή χρέωση ανά λεπτό χωρίς ελάχιστο χρόνο χρέωσης 
ανά κλήση και ειδικές χρεώσεις (ανά δευτερόλεπτο χωρίς ελάχιστη χρέωση) για τις ζώνες Αλβανία, Ι, 
ΙΙ, ΙΙΙ και IV, όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα : 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΖΩΝΗ 
Τιμή ανά λεπτό με 

ΦΠΑ 24% 
Βήμα χρέωσης 

Ε.Ε.  0,0322 € ανά λεπτό 

Αλβανία  0,2338 € ανά δευτερόλεπτο 

Ζώνη I 0,2751 € ανά δευτερόλεπτο 

Ζώνη II 0,3274 € ανά δευτερόλεπτο 

Ζώνη III 0,6549 € ανά δευτερόλεπτο 

Ζώνη IV 0,9823 € ανά δευτερόλεπτο 

Οι χρεώσεις και το βήμα χρέωσης προς τις υπόλοιπες ζώνες διεθνούς τηλεφωνίας ακολουθούν τον 
εκάστοτε τιμοκατάλογο Διεθνών κλήσεων σταθερής Ομίλου ΟΤΕ www.cosmote.gr. 

Στα προγράμματα COSMΟΤΕ Business Double Play Full Pack με 18μηνη δέσμευση, παρέχονται 
επιπλέον 16 Static IP με χρέωση 12,10€ με ΦΠΑ 24% το μήνα. 

Για τους πελάτες που διαθέτουν κάποιο από τα ανωτέρω προγράμματα οι υπηρεσίες COSMOTE 
Smart Office θα προσφέρονται σε προνομιακή τιμή. Οι υπηρεσίες COSMOTE Smart Office παρέχουν 
την δυνατότητα εκτροπών σε οποιοδήποτε σταθερό ή κινητό τηλέφωνο βάσει προκαθορισμένων 
κανόνων, τη δυνατότητα δημιουργίας ηχογραφημένων ανακοινώσεων και τηλεφωνικών ηχητικών μενού 
IVR, καθώς και τη δυνατότητα αποστολής και λήψης Fax στο email και λήψης Voicemail στο email, 
χωρίς να απαιτείται προμήθεια ειδικού εξοπλισμού από τον πελάτη (αναλυτική περιγραφή των 
υπηρεσιών COSMOTE Smart Office στο www.cosmote.gr). Οι προνομιακές τιμές των υπηρεσιών 
COSMOTE Smart Office για πελάτες που διαθέτουν κάποιο από τα ανωτέρω προγράμματα, 
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα : 
 

COSMOTE Smart Office 
Προνομιακή 

Μηνιαία Χρέωση 
(με ΦΠΑ 24%) 

Προνομιακή 
Μηνιαία Χρέωση 

(χωρίς ΦΠΑ) 

COSMOTE Smart Office Value Pack 2,02 € 1,63 € 

COSMOTE Smart Office Full Pack 6,05 € 4,88 € 

COSMOTE Smart Office Fax 4,03 € 3,25 € 

 
Tα προγράμματα ακολουθούν τον Τιμοκατάλογο Διεθνών Κλήσεων Business Οικονομικών 
Προγραμμάτων 
(https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/1275332/Timokatalogos_Diethnwn_Klhsewn_Business
_Oikonomikwn.pdf/cff80922-910b-4b78-a4c1-167fcf57ff6e) 

 

ΑΝΕΝΕΡΓΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΔΕ  ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ  ΣΕ  ΝΕΟΥΣ  ΠΕΛΑΤΕΣ  

 

1. ΟΤΕ BUSINESS DOUBLE PLAY (1-4 ΓΡΑΜΜΕΣ) 

Τα οικονομικά προγράμματα ΟΤΕ Business Double Play απευθύνονται κυρίως στην αγορά των 
Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων και παρέχουν τη δυνατότητα στους πελάτες να λαμβάνουν σε ένα 
συγκεντρωτικό διμηνιαίο λογαριασμό (1 έως και 4 τηλεφωνικών γραμμές) υπηρεσίες ομιλίας, Internet 
και βασικές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. 

Τα οικονομικά προγράμματα παρέχουν μαζί με το μηνιαίο πάγιο της τηλεφωνικής γραμμής, 
απεριόριστη αστική και υπεραστική τηλεφωνία εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ, δωρεάν λεπτά για κλήσεις 

http://www.cosmote.gr/
http://teamvault/sites/sryth/Shared%20Documents/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20files/Content.Outlook/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20files/ΒC%20FMC.xlsx#RANGE!_ftn1
http://www.cosmote.gr/
https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/1275332/Timokatalogos_Diethnwn_Klhsewn_Business_Oikonomikwn.pdf/cff80922-910b-4b78-a4c1-167fcf57ff6e
https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/1275332/Timokatalogos_Diethnwn_Klhsewn_Business_Oikonomikwn.pdf/cff80922-910b-4b78-a4c1-167fcf57ff6e
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προς εθνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, καθώς και απεριόριστη πρόσβαση στο διαδίκτυο με χρήση 
συνδέσεων OTE Business Conn-x.  

Τα μηνιαία τέλη των προγραμμάτων ΟΤΕ Business Double Play για τηλεφωνική γραμμή 
διαμορφώνονται ως εξής: 

ΟΤΕ Business 
Double Play 

Μηνιαία τιμή για 
τηλεφωνική γραμμή 
(συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24%) 

Χρόνος κλήσεων 
προς όλα τα 

εθνικά σταθερά 
ανά μήνα 

Δωρεάν χρόνος 
προς εθνικά 

δίκτυα κινητής 
τηλεφωνίας ανά 

μήνα  

Ανώτατη 
ταχύτητα 

πρόσβασης 
στο Διαδίκτυο 

Βασικές 
υπηρεσίες 

προστιθέμενης 
αξίας 

OTE Business 
Double Play Start 

Up 2 Mbps 
45,87 € Απεριόριστος 30’  2 Mbps 

Web presence, 
corporate mail 

OTE Business 
Double Play Static 

2 Mbps 
53,95 € Απεριόριστος 30’  2 Mbps Static IP 

OTE Business 
Double Play 

Office 2 Mbps   
62,00 € Απεριόριστος 30’  2 Mbps 

Static IP, web 
presence, 

corporate mail 
OTE Business 

Double Play Start 
Up 24 Mbps  

49,90 € Απεριόριστος 60’  24 Mbps 
Web presence, 
corporate mail 

OTE Business 
Double Play Static 

24 Mbps 
63,01 € Απεριόριστος 60’  24 Mbps Static IP 

OTE Business 
Double Play 

Office 24 Mbps   
71,07 € Απεριόριστος 60’  24 Mbps 

Static IP, web 
presence, 

corporate mail 

Η αντίστοιχη μηνιαία χρέωση για έναν πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής θα είναι 
αυξημένη όσο και η διαφορά των δύο μηνιαίων παγίων τελών τηλεφωνικής γραμμής προς τηλεφωνική 
γραμμή με 2 κανάλια φωνής απλής ή με διεπιλογή( DDI). 

Οι πελάτες των ΟΤΕ Business Double Play με περισσότερες της μίας τηλεφωνικής γραμμής μπορούν 
να επιλέξουν στις υπόλοιπες γραμμές (1 έως 3) και κάποιο από τα υφιστάμενα και ήδη διαθέσιμα Όλη 
Μέρα + 60΄Κινητά, DP 2, DP 24. 

Η κάλυψη του δωρεάν χρόνου για κλήσεις προς κινητά θα γίνεται με βήμα χρέωσης το λεπτό. Τυχόν 
κλάσμα λεπτού θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. Με την εξάντληση του δωρεάν χρόνου, οι κλήσεις 
προς κινητά θα χρεώνονται βάσει του εκάστοτε ισχύοντος τιμοκαταλόγου σταθερής Ομίλου ΟΤΕ 
www.cosmote.gr. 

Στα προγράμματα ΟΤΕ Business Double Play, προσφέρεται συνολική μηνιαία έκπτωση ύψους 1,01€, 
2,02€, ή 3,02€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% εάν ενταχθούν 2, 3, ή 4 τηλεφωνικές συνδέσεις 
αντίστοιχα. 

Ο πελάτης δεσμεύεται με 12μηνη παραμονή των συνδέσεων του στα προγράμματα ΟΤΕ Business 
Double Play. Οποιαδήποτε αφαίρεση τηλεφωνικής γραμμής από το πρόγραμμα πριν τη συμπλήρωση 
του 12μηνου επιφέρει ποινή 35,28 € για τύπο γραμμής Όλη Μέρα + 60΄ Κινητά, 50,41 € για τύπο 
γραμμής  DP 2/24 και 81,41 € για τύπο γραμμής ΟΤΕ Business Double Play (οι τιμές περιλαμβάνουν 
ΦΠΑ 24%). 
Tα προγράμματα ακολουθούν τον Τιμοκατάλογο Διεθνών Κλήσεων Business Οικονομικών 
Προγραμμάτων 
(https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/1275332/Timokatalogos_Diethnwn_Klhsewn_Business
_Oikonomikwn.pdf/cff80922-910b-4b78-a4c1-167fcf57ff6e) 
 
 
 
 
 
 

http://www.cosmote.gr/
https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/1275332/Timokatalogos_Diethnwn_Klhsewn_Business_Oikonomikwn.pdf/cff80922-910b-4b78-a4c1-167fcf57ff6e
https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/1275332/Timokatalogos_Diethnwn_Klhsewn_Business_Oikonomikwn.pdf/cff80922-910b-4b78-a4c1-167fcf57ff6e
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2. ΟΤΕ BUSINESS DOUBLE PLAY   

Τα οικονομικά προγράμματα ΟΤΕ Business Double Play απευθύνονται στην αγορά των 
επιχειρησιακών πελατών και παρέχουν μια ολοκληρωμένη υπηρεσία που προσφέρει το πάγιο της 
τηλεφωνικής γραμμής, απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά, απεριόριστη πρόσβαση στο 
διαδίκτυο σε ταχύτητες από 2 έως 24 Mbps με ενσωματωμένες Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας καθώς 
και δωρεάν λεπτά προς όλα τα εθνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Οι απεριόριστες κλήσεις προς 
εθνικά σταθερά υπόκεινται σε πολιτική ορθής χρήσης. Τα μηνιαία τέλη των προγραμμάτων ΟΤΕ 
Business Double Play για τηλεφωνική γραμμή καθώς επίσης και τα ανώτατα όρια λεπτών/μήνα 
παρουσιάζονται παρακάτω: 
 

ΟΤΕ Business Double 
Play 

Μηνιαία τιμή για 
τηλεφωνική 

γραμμή 
(συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24%) 

Δωρεάν 
Χρόνος 

κλήσεων προς 
όλα τα εθνικά 
σταθερά ανά 

μήνα 

Δωρεάν 
χρόνος προς 
εθνικά δίκτυα 

κινητής 
τηλεφωνίας 

ανά μήνα  

Ανώτατη 
ταχύτητα 

πρόσβασης 
στο Διαδίκτυο 

Βασικές 
υπηρεσίες 

προστιθέμενης 
αξίας 

ΟΤΕ Business 
Απεριόριστα  

26,11 € 2.000’ 90’ - - 

OTE Business Double 
Play Start Up 2 Mbps 

38,21 € 2.000’ 90’ 2 Μbps 
Web presence, 
corporate mail 

OTE Business Double 
Play Static 2 Mbps 

46,27 € 2.000’ 90’ 2 Μbps Static IP 

OTE Business Double 
Play Office 2 Mbps 

52,32 € 2.000’ 90’ 2 Μbps 
Static IP, Web 

Presence, 
Corporate mail 

OTE Business Double 
Play Start Up 24 Mbps 

45,87 € 2.000’ 90’ 24 Μbps 
Web presence, 
corporate mail 

OTE Business Double 
Play Static 24 Mbps 

53,33 € 2.000’ 90’ 24 Μbps Static IP 

OTE Business Double 
Play Office 24 Mbps 

60,39 € 2.000’ 90’ 24 Μbps 
Static IP, Web 

Presence, 
Corporate mail 

 

Η αντίστοιχη μηνιαία χρέωση για έναν πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής θα είναι 
αυξημένη όσο και η διαφορά των δύο μηνιαίων παγίων τελών τηλεφωνικής γραμμής προς τηλεφωνική 
γραμμή με 2 κανάλια φωνής απλής ή με διεπιλογή( DDI). 

Το βήμα χρέωσης του διαθέσιμου χρόνου ομιλίας προς εθνικά σταθερά είναι ανά λεπτό. Μετά την 
ανάλωση του δωρεάν χρόνου προς εθνικά σταθερά, όλες οι κλήσεις προς εθνικούς σταθερούς 
προορισμούς θα χρεώνονται με την εκάστοτε τιμή και βήμα χρέωσης που προβλέπεται για αστικές 
κλήσεις εντός δικτύου ΟΤΕ. Δωρεάν λεπτά προς εθνικά σταθερά που δεν αναλώνονται εντός του 
μηνός, δε μεταφέρονται στον επόμενο μήνα. 

Το βήμα χρέωσης του προσφερόμενου δωρεάν χρόνου προς εθνικά κινητά είναι ανά λεπτό. Μετά την 
ανάλωση του δωρεάν χρόνου, οι κλήσεις προς εθνικά κινητά χρεώνονται με 0,0955€/min 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και βήμα χρέωσης ανά λεπτό. Η χρέωση αυτή είναι υψηλότερη από 
την τιμή τιμοκαταλόγου. Δωρεάν λεπτά προς εθνικά κινητά που δεν αναλώνονται εντός του μηνός, δε 
μεταφέρονται στον επόμενο μήνα. 

Ο πελάτης δεσμεύεται με 12μηνη παραμονή κάθε τηλεφωνικής γραμμής του στα προγράμματα. Σε 
περίπτωση κατάργησης των προγραμμάτων πριν την λήξη της 12μηνης δέσμευσης επιφέρει ποινή  
35,28 € για το OTE Business Απεριόριστα και 81,41 € για όλα τα υπόλοιπα ΟΤΕ Business Double Play 
προγράμματα (οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%). 
Tα προγράμματα ακολουθούν τον Τιμοκατάλογο Διεθνών Κλήσεων Business Οικονομικών 
Προγραμμάτων 
(https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/1275332/Timokatalogos_Diethnwn_Klhsewn_Business
_Oikonomikwn.pdf/cff80922-910b-4b78-a4c1-167fcf57ff6e) 

https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/1275332/Timokatalogos_Diethnwn_Klhsewn_Business_Oikonomikwn.pdf/cff80922-910b-4b78-a4c1-167fcf57ff6e
https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/1275332/Timokatalogos_Diethnwn_Klhsewn_Business_Oikonomikwn.pdf/cff80922-910b-4b78-a4c1-167fcf57ff6e
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3. ΟΤΕ BUSINESS DOUBLE PLAY ΜΕ ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΑ ΚΙΝΗΤΑ 

Τα οικονομικά προγράμματα ΟΤΕ Business Double Play με ενδοεταιρικά κινητά απευθύνονται στην 
αγορά των επιχειρησιακών πελατών και παρέχουν μια ολοκληρωμένη υπηρεσία που προσφέρει 
απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά, απεριόριστη πρόσβαση στο Διαδίκτυο σε ταχύτητες έως 
24 Mbps με ενσωματωμένες Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας (1 Static IP, Web Presence, Corporate 
mail) (OTE Business Conn-x (DP)), δωρεάν λεπτά προς όλα τα εθνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, 
απεριόριστες ενδοεταιρικές κλήσεις προς εταιρικά κινητά COSMOTE BUSINESS καθώς και εκπτώσεις 
προς επιλεγμένους διεθνείς προορισμούς, για 1 έως 4 τηλεφωνικές γραμμές. 

Οι απεριόριστες κλήσεις προς Εθνικά Σταθερά και Ενδοεταιρικά Κινητά υπόκεινται σε πολιτική ορθής 
χρήσης. Τα ανώτατα όρια λεπτών/ μήνα παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα : 
 

 
Πλήθος τηλεφωνικών γραμμών 

 
1 2 3 4 

 
Εθνικά Σταθερά (λεπτά / μήνα) 

 
2.000 4.000 6.000 8.000 

 
Εθνικά Κινητά (λεπτά / μήνα) 

 
60 90 120 150 

 
Ενδοεταιρικά Κινητά (λεπτά / μήνα) 

 
1.000 1.000 2.000 2.000 

Προκειμένου ο πελάτης να επωφελείται από τον διαθέσιμο χρόνο ομιλίας προς Ενδοεταιρικά Κινητά, 
πρέπει να διαθέτει εταιρικά κινητά COSMOTE που να είναι εγγεγραμμένα σε οποιοδήποτε από τα 
προγράμματα COSMOTE BUSINESS και να έχουν ενεργοποιημένη την υπηρεσία ενδοεταιρικών 
κλήσεων της COSMOTE. 

Τα μηνιαία τέλη των προγραμμάτων ΟΤΕ Business Double Play με ενδοεταιρικά κινητά, 
διαμορφώνονται ως εξής: 

 
Πλήθος τηλεφωνικών συνδέσεων 

 
1 2 3 4 

Μηνιαίο Τέλος με Internet 2 Mbps 
(οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%) 

35,73 € 45,25 € 54,77 € 64,29 € 

Μηνιαίο Τέλος με Internet 24 Mbps (οι τιμές 
περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%) 

40,77 € 50,30 € 59,81 € 69,33 € 

Οι ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνουν τα πάγια των τηλεφωνικών γραμμών του πελάτη. Ανάλογα με την 
πρόσβαση που έχει ο πελάτης σε κάθε του τηλεφωνική γραμμής, οι παραπάνω τιμές διαμορφώνονται 
προσθέτοντας τις αντίστοιχες λιανικές τιμές για τηλεφωνική γραμμή τηλεφωνική γραμμή με 2 κανάλια 
φωνής.  

Ενδεικτικά, ακολουθεί παράδειγμα μηνιαίων χρεώσεων που συμπεριλαμβάνουν και τα πάγια 
αντίστοιχου πλήθους τηλεφωνικών γραμμών  με Χ κανάλια φωνής : 

 
Πλήθος τηλεφωνικών γραμμών  με Χ κανάλια φωνής 

 

1  
(2 κανάλια 

φωνής) 

2  
(4 κανάλια 

φωνής) 

3 
(6 κανάλια 

φωνής) 

4 
(8 κανάλια 

φωνής) 

Μηνιαία χρέωση για Internet 2 Mbps που περιλαμβάνει 
και τα πάγια τηλεφωνικών γραμμών  (οι τιμές 

περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%) 
55,45 € 84,68 € 113,92 € 143,15 € 

Μηνιαία χρέωση για Internet 24 Mbps που περιλαμβάνει 
και τα πάγια τηλεφωνικών γραμμών  (οι τιμές 

περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%) 
60,49 € 89,72 € 118,96 € 148,20 € 
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Για το διαθέσιμο χρόνο ομιλίας των προγραμμάτων ισχύει ότι αναλώνεται από οποιαδήποτε από τις 1 
έως 4 τηλεφωνικές γραμμές που έχουν ενταχθεί σε αυτά. Το βήμα χρέωσης του διαθέσιμου χρόνου 
ομιλίας προς εθνικά σταθερά είναι ανά λεπτό, χωρίς ελάχιστο χρόνο χρέωσης ανά κλήση. Το βήμα 
χρέωσης του διαθέσιμου χρόνου ομιλίας προς εθνικά κινητά και προς ενδοεταιρικά κινητά είναι ανά 
δευτερόλεπτο με ελάχιστο χρόνο χρέωσης ανά κλήση τα 45 δευτερόλεπτα.  

Μετά την ανάλωση του διαθέσιμου χρόνου ομιλίας προς εθνικά σταθερά, όλες οι κλήσεις προς 
εθνικούς σταθερούς προορισμούς θα χρεώνονται με την εκάστοτε τιμή και το βήμα χρέωσης που 
προβλέπεται για αστικές κλήσεις εντός δικτύου ΟΤΕ. Μετά την ανάλωση του διαθέσιμου χρόνου 
ομιλίας προς εθνικά κινητά και ενδοεταιρικά κινητά, όλες οι κλήσεις προς εθνικά κινητά θα χρεώνονται 
με την εκάστοτε τιμή και βήμα χρέωσης που προβλέπεται για κλήσεις προς κινητό. 

Τα προγράμματα ΟΤΕ Business Double Play με ενδοεταιρικά κινητά, προσφέρουν για τις κλήσεις προς 
τα σταθερά της Ζώνης Ε.Ε. μειωμένη χρέωση ανά λεπτό χωρίς ελάχιστο χρόνο χρέωσης ανά κλήση 
και ειδικές χρεώσεις (ανά δευτερόλεπτο χωρίς ελάχιστη χρέωση) για κλήσεις προς σταθερά στις ζώνες 
Αλβανία, Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV, όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα : 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΖΩΝΗ 
Τιμή ανά λεπτό με 

ΦΠΑ 24% 
Βήμα χρέωσης 

Ε.Ε.  0,0322 € ανά λεπτό 

Αλβανία  0,2338 € ανά δευτερόλεπτο 

Ζώνη I 0,2751 € ανά δευτερόλεπτο 

Ζώνη II 0,3274 € ανά δευτερόλεπτο 

Ζώνη III 0,6549 € ανά δευτερόλεπτο 

Ζώνη IV 0,9823 € ανά δευτερόλεπτο 

Οι χρεώσεις και το βήμα χρέωσης προς τις υπόλοιπες ζώνες διεθνούς τηλεφωνίας ακολουθούν τον 
εκάστοτε τιμοκατάλογο Διεθνών κλήσεων σταθερής Ομίλου ΟΤΕ www.cosmote.gr. 

Ο πελάτης δεσμεύεται με 12μηνη παραμονή των συνδέσεων του στα προγράμματα ΟΤΕ Business 
Double Play με ενδοεταιρικά κινητά. Σε περίπτωση κατάργησης των προγραμμάτων πριν την λήξη της 
12μηνης δέσμευσης, ο πελάτης καταβάλει τα παρακάτω τέλη απενεργοποίησης: 

 
Tα προγράμματα ακολουθούν τον Τιμοκατάλογο Διεθνών Κλήσεων Business Οικονομικών 
Προγραμμάτων 
(https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/1275332/Timokatalogos_Diethnwn_Klhsewn_Business
_Oikonomikwn.pdf/cff80922-910b-4b78-a4c1-167fcf57ff6e)

 
Πλήθος τηλεφωνικών συνδέσεων 

 
1 2 3 4 

Τέλος απενεργοποίησης για Internet 2 Mbps 
(οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%) 

130,05 € 199,61 € 269,17 € 338,73 € 

Τέλος  απενεργοποίησης  για Internet 24 Mbps 
(οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%) 

142,15 € 211,71 € 282,28 € 351,84 € 

http://teamvault/sites/sryth/Shared%20Documents/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20files/Content.Outlook/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20files/ΒC%20FMC.xlsx#RANGE!_ftn1
http://www.cosmote.gr/
https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/1275332/Timokatalogos_Diethnwn_Klhsewn_Business_Oikonomikwn.pdf/cff80922-910b-4b78-a4c1-167fcf57ff6e
https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/1275332/Timokatalogos_Diethnwn_Klhsewn_Business_Oikonomikwn.pdf/cff80922-910b-4b78-a4c1-167fcf57ff6e
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4. COSMΟΤΕ BUSINESS DOUBLE PLAY (ΠΡΟΣΦΟΡΑ 6+6)  

Τα οικονομικά προγράμματα COSMΟΤΕ Business Double Play απευθύνονται στην αγορά των 
επιχειρησιακών πελατών και παρέχουν μια ολοκληρωμένη υπηρεσία που προσφέρει το πάγιο της 
τηλεφωνικής γραμμής, δωρεάν λεπτά προς εθνικά σταθερά, πρόσβαση στο διαδίκτυο σε ταχύτητες 
από 4 έως 50 Mbps με ενσωματωμένες Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας, δωρεάν λεπτά προς όλα τα 
εθνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας καθώς και ενδοεταιρικές κλήσεις προς εταιρικά κινητά COSMOTE 
BUSINESS. Τα ανώτατα όρια λεπτών/μήνα των προγραμμάτων COSMΟΤΕ Business Double Play 
παρουσιάζονται παρακάτω: 

       

Πρόγραμμα 

Ανώτατη 
ταχύτητα 

πρόσβασης 
στο Διαδίκτυο 

Δωρεάν Χρόνος 
κλήσεων προς όλα 
τα εθνικά σταθερά 

ανά  
 

μήνα 

Δωρεάν χρόνος 
προς εθνικά 

δίκτυα κινητής 
τηλεφωνίας ανά 

μήνα 

Δωρεάν χρόνος 
προς 

ενδοεταιρικά 
κινητά ανά μήνα 

Βασικές 
υπηρεσίες 

προστιθέμενης 
αξίας 

 

COSMΟΤΕ Business Double 
Play 4 Basic 

4 Mbps 

2.000’ 

150’ 

1.000’ _ 

 

COSMΟΤΕ Business Double 
Play 24 Basic 

24 Mbps 

300’ 

 

COSMΟΤΕ Business Double 
Play VDSL 30 Basic 

30 Mbps 
 

COSMΟΤΕ Business Double 
Play VDSL 50 Basic 

50 Mbps  

 

       

Πρόγραμμα 

Ανώτατη 
ταχύτητα 

πρόσβασης 
στο Διαδίκτυο 

Δωρεάν Χρόνος 
κλήσεων προς όλα 
τα εθνικά σταθερά 

ανά μήνα 

Δωρεάν χρόνος 
προς εθνικά 

δίκτυα κινητής 
τηλεφωνίας ανά 

μήνα 

Δωρεάν χρόνος 
προς 

ενδοεταιρικά 
κινητά ανά μήνα 

Βασικές 
υπηρεσίες 

προστιθέμενης 
αξίας 

 

COSMΟΤΕ Business Double 
Play 4 Web Pack 

4 Mbps 

2.000’ 400’ 1.000’ 
Web Hosting, 
Mail Hosting, 

DNR 

 

COSMΟΤΕ Business Double 
Play 24 Web Pack 

24 Mbps 
 
 

COSMΟΤΕ Business Double 
Play VDSL 30 Web Pack 

30 Mbps 
 

COSMΟΤΕ Business Double 
Play VDSL 50 Web Pack 

50 Mbps 
 

 
 

Πρόγραμμα 

Ανώτατη 
ταχύτητα 

πρόσβασης 
στο Διαδίκτυο 

Δωρεάν Χρόνος 
κλήσεων προς όλα 
τα εθνικά σταθερά 

ανά μήνα 

Δωρεάν χρόνος 
προς εθνικά 

δίκτυα κινητής 
τηλεφωνίας ανά 

μήνα 

Δωρεάν χρόνος 
προς 

ενδοεταιρικά 
κινητά ανά μήνα 

Βασικές 
υπηρεσίες 

προστιθέμενης 
αξίας 

Διεθνείς 
Κλήσεις 

COSMΟΤΕ Business Double 
Play  4 Web Pack & Static 

4 Mbps 

2.000’ 500’ 1.000’ 
Web Hosting, 
Mail Hosting, 

DNR, 1 Static IP 

Μειωμένη 
χρέωση για 
τις κλήσεις 

προς τα 
σταθερά της 
Ζώνης Ε.Ε., 

ειδικές 
χρεώσεις για 

τις ζώνες 
Αλβανία, Ι, ΙΙ, 

ΙΙΙ και IV. 

COSMΟΤΕ Business Double 
Play  24 Web Pack & Static 

24 Mbps 

COSMΟΤΕ Business Double 
Play VDSL 30 Web Pack & 

Static 
30 Mbps 

COSMΟΤΕ Business Double 
Play VDSL 50 Web Pack & 

Static 
50 Mbps 

 
 



Οι υπηρεσίες παρέχονται από την ΟΤΕ Α.Ε.                                                      1/8/2016     81 

Τα μηνιαία τέλη των προγραμμάτων COSMΟΤΕ Business Double Play για τηλεφωνική γραμμή, για 
τους πρώτους 6 μήνες για τους επόμενους 6 καθώς και οι μέσες μηνιαίες τιμές, παρουσιάζονται   
παρακάτω : 

 

Πρόγραμμα 

Για τους πρώτους 6 
μήνες 

Για τους επόμενους 
6 μήνες 

Μέση μηνιαία τιμή 

Τιμή για τηλεφωνική γραμμή                          
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 

COSMΟΤΕ Business Double Play 4 
Basic 

34,28 € 38,31 € 36,29 € 

COSMΟΤΕ Business Double Play 
24 Basic 

39,32 € 43,35 € 41,33 € 

COSMΟΤΕ Business Double Play 
VDSL 30 Basic 

44,36 € 48,39 € 46,37 € 

COSMΟΤΕ Business Double Play 
VDSL 50 Basic 

49,40 € 53,43 € 51,41 € 

       

COSMΟΤΕ Business Double Play 4 
Web Pack 

38,31 € 42,34 € 40,33 € 

COSMΟΤΕ Business Double Play 
24 Web Pack 

43,35 € 47,38 € 45,37 € 

COSMΟΤΕ Business Double Play 
VDSL 30 Web Pack 

48,39 € 52,42 € 50,41 € 

COSMΟΤΕ Business Double Play 
VDSL 50 Web Pack 

58,47 € 62,50 € 60,49 € 

       

COSMΟΤΕ Business Double Play 4 
Web Pack & Static 

48,19 € 52,22 € 50,20 € 

COSMΟΤΕ Business Double Play 
24 Web Pack & Static 

53,23 € 57,26 € 55,25 € 

COSMΟΤΕ Business Double Play 
VDSL 30 Web Pack & Static 

58,27 € 62,30 € 60,29 € 

COSMΟΤΕ Business Double Play 
VDSL 50 Web Pack & Static 

68,35 € 72,38 € 70,37 € 

Η αντίστοιχη μηνιαία χρέωση για έναν πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής θα είναι 
αυξημένη όσο και η διαφορά των δύο μηνιαίων παγίων τελών τηλεφωνικής γραμμής προς τηλεφωνική 
γραμμή με 2 κανάλια φωνής απλής ή με διεπιλογή( DDI). 

Το βήμα χρέωσης του διαθέσιμου χρόνου ομιλίας προς εθνικά σταθερά είναι ανά λεπτό. Μετά την 
ανάλωση του δωρεάν χρόνου προς εθνικά σταθερά, όλες οι κλήσεις προς εθνικούς σταθερούς 
προορισμούς θα χρεώνονται με την εκάστοτε τιμή και βήμα χρέωσης που προβλέπεται για αστικές 
κλήσεις εντός δικτύου ΟΤΕ. Σε περίπτωση μη εξάντλησης του χρόνου ομιλίας προς εθνικά σταθερά, το 
υπόλοιπο δεν μεταφέρεται στον επόμενο μήνα ή στον επόμενο λογαριασμό. 

Το βήμα χρέωσης του προσφερόμενου δωρεάν χρόνου προς εθνικά και ενδοεταιρικά κινητά είναι ανά 
λεπτό. Μετά την ανάλωση του δωρεάν χρόνου, οι κλήσεις προς εθνικά και ενδοεταιρικά κινητά 
χρεώνονται με 0,0955€/min με ΦΠΑ 24% ή 0,077€/min χωρίς ΦΠΑ και βήμα χρέωσης το λεπτό. 
Προκειμένου ο πελάτης να επωφελείται από τον διαθέσιμο χρόνο ομιλίας προς ενδοεταιρικά κινητά, 
πρέπει να διαθέτει εταιρικά κινητά COSMOTE που να είναι εγγεγραμμένα σε οποιοδήποτε από τα 
προγράμματα COSMOTE BUSINESS και να έχουν ενεργοποιημένη την υπηρεσία ενδοεταιρικών 
κλήσεων της COSMOTE. Σε περίπτωση μη εξάντλησης του χρόνου ομιλίας προς εθνικά και 
ενδοεταιρικά κινητά, το υπόλοιπο δεν μεταφέρεται στον επόμενο μήνα ή στον επόμενο λογαριασμό. 
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Τα προγράμματα COSMΟΤΕ Business Double Play Web Pack & Static προσφέρουν για τις κλήσεις 
προς τα σταθερά της Ζώνης Ε.Ε. μειωμένη χρέωση ανά λεπτό χωρίς ελάχιστο χρόνο χρέωσης ανά 
κλήση και ειδικές χρεώσεις (ανά δευτερόλεπτο χωρίς ελάχιστη χρέωση) για τις ζώνες Αλβανία, Ι, ΙΙ, ΙΙΙ 
και IV, όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα : 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΖΩΝΗ 
Τιμή ανά λεπτό με 

ΦΠΑ 24% 
Βήμα χρέωσης 

Ε.Ε.  0,0322 € ανά λεπτό 

Αλβανία  0,2338 € ανά δευτερόλεπτο 

Ζώνη I 0,2751 € ανά δευτερόλεπτο 

Ζώνη II 0,3274 € ανά δευτερόλεπτο 

Ζώνη III 0,6549 € ανά δευτερόλεπτο 

Ζώνη IV 0,9823 € ανά δευτερόλεπτο 

Οι χρεώσεις και το βήμα χρέωσης προς τις υπόλοιπες ζώνες διεθνούς τηλεφωνίας ακολουθούν τον 
εκάστοτε τιμοκατάλογο Διεθνών κλήσεων σταθερής Ομίλου ΟΤΕ www.cosmote.gr. 

Στα προγράμματα COSMΟΤΕ Business Double Play Web Pack & Static, παρέχονται επιπλέον 16 
Static IP με χρέωση 12,10€ (με ΦΠΑ 24%) το μήνα. 

Ο πελάτης δεσμεύεται με υπογραφή σύμβασης 12μηνης ελάχιστης διάρκειας παραμονής στα 
προγράμματα. Σε περίπτωση υπαναχώρησης πριν τη λήξη της 12μηνης ελάχιστης διάρκειας 
παραμονής, ο πελάτης χρεώνεται με τέλος αποδέσμευσης ίσο με 81,41€ (με ΦΠΑ 24%). Σε περίπτωση 
που ο πελάτης προβεί σε αλλαγή προγράμματος με χαμηλότερο μηνιαίο πάγιο επιβαρύνεται με 60,49€ 
(με ΦΠΑ 24%). 

 
Tα προγράμματα ακολουθούν τον Τιμοκατάλογο Διεθνών Κλήσεων Business Οικονομικών 
Προγραμμάτων 
(https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/1275332/Timokatalogos_Diethnwn_Klhsewn_Business
_Oikonomikwn.pdf/cff80922-910b-4b78-a4c1-167fcf57ff6e) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://teamvault/sites/sryth/Shared%20Documents/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20files/Content.Outlook/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20files/ΒC%20FMC.xlsx#RANGE!_ftn1
http://www.cosmote.gr/
https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/1275332/Timokatalogos_Diethnwn_Klhsewn_Business_Oikonomikwn.pdf/cff80922-910b-4b78-a4c1-167fcf57ff6e
https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/1275332/Timokatalogos_Diethnwn_Klhsewn_Business_Oikonomikwn.pdf/cff80922-910b-4b78-a4c1-167fcf57ff6e
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5. COSMΟΤΕ BUSINESS DOUBLE PLAY ECONOMY (ΠΡΟΣΦΟΡΑ 6+6) 

Τα προγράμματα COSMΟΤΕ Business Double Play Economy παρέχουν, ανά τηλεφωνική γραμμή, μια 
ολοκληρωμένη υπηρεσία που προσφέρει πρόσβαση σταθερής τηλεφωνίας, δωρεάν λεπτά ομιλίας 
προς εθνικά σταθερά, δωρεάν λεπτά κλήσεων προς όλα τα εθνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, δωρεάν 
ενδοεταιρικές κλήσεις προς εταιρικά κινητά COSMOTE BUSINESS, καθώς και απεριόριστη πρόσβαση 
στο Διαδίκτυο σε ταχύτητες έως 4 και 24 Mbps. Στον παρακάτω πίνακα περιλαμβάνονται τα 
χαρακτηριστικά των προγραμμάτων αναλυτικά: 

Πρόγραμμα 

Ανώτατη 
ταχύτητα 

πρόσβασης στο 
Διαδίκτυο 

Δωρεάν Χρόνος 
κλήσεων προς όλα 
τα εθνικά σταθερά 

ανά μήνα 

Δωρεάν χρόνος 
προς εθνικά 

δίκτυα κινητής 
τηλεφωνίας ανά 

μήνα 

Δωρεάν χρόνος 
προς 

ενδοεταιρικά 
κινητά ανά μήνα 

COSMΟΤΕ Business Double 
Play  4 Economy 

4 Mbps 

300’ 60’ 1.000’ 

COSMΟΤΕ Business Double 
Play  24 Economy 

24 Mbps 

Τα μηνιαία τέλη των προγραμμάτων COSMΟΤΕ Business Double Play Economy για τηλεφωνική 
γραμμή, για τους πρώτους 6 μήνες για τους επόμενους 6 καθώς και οι μέσες μηνιαίες τιμές,  
παρουσιάζονται παρακάτω : 

Πρόγραμμα 

Για τους πρώτους 6 
μήνες 

Για τους επόμενους 6 
μήνες 

Μέση μηνιαία τιμή 

Τιμή για τηλεφωνική γραμμή (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 

COSMΟΤΕ Business Double Play  4 
Economy 

28,13 € 32,16 € 30,14 € 

COSMΟΤΕ Business Double Play  24 
Economy 

34,18 € 38,21 € 36,19 € 

Η αντίστοιχη μηνιαία χρέωση για έναν πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής θα είναι 
αυξημένη όσο και η διαφορά των δύο μηνιαίων παγίων τελών τηλεφωνικής γραμμής προς τηλεφωνική 
γραμμή με 2 κανάλια φωνής απλής ή με διεπιλογή( DDI). 

Το βήμα χρέωσης του δωρεάν χρόνου ομιλίας προς εθνικά σταθερά είναι το λεπτό, χωρίς ελάχιστο 
χρόνο χρέωσης ανά κλήση. Μετά την ανάλωση του δωρεάν χρόνου προς εθνικά σταθερά, όλες οι 
κλήσεις προς εθνικούς σταθερούς προορισμούς θα χρεώνονται 0,0417€/min με ΦΠΑ 24% ή 
0,0336€/min χωρίς ΦΠΑ. Δωρεάν λεπτά προς εθνικά σταθερά που δεν αναλώνονται εντός του μηνός, 
δε μεταφέρονται στον επόμενο μήνα. 

Το βήμα χρέωσης του προπληρωμένου χρόνου προς εθνικά και ενδοεταιρικά κινητά είναι το λεπτό. 
Μετά την ανάλωση του δωρεάν χρόνου, οι κλήσεις προς εθνικά και ενδοεταιρικά κινητά χρεώνονται με 
0,0955€/min  με ΦΠΑ 24% ή 0,077€/min χωρίς ΦΠΑ και βήμα χρέωσης ανά λεπτό. Προκειμένου ο 
πελάτης να επωφελείται από τον διαθέσιμο χρόνο ομιλίας προς ενδοεταιρικά κινητά, πρέπει να 
διαθέτει εταιρικά κινητά COSMOTE που να είναι εγγεγραμμένα σε οποιοδήποτε από τα προγράμματα 
COSMOTE BUSINESS και να έχουν ενεργοποιημένη την υπηρεσία ενδοεταιρικών κλήσεων της 
COSMOTE. Δωρεάν λεπτά προς εθνικά και ενδοεταιρικά κινητά που δεν αναλώνονται εντός του μηνός, 
δε μεταφέρονται στον επόμενο μήνα. 

Ο πελάτης δεσμεύεται με 12μηνη παραμονή κάθε τηλεφωνικής σύνδεσής του στο πρόγραμμα. Σε 
περίπτωση επιθυμίας του πελάτη για διακοπή του προγράμματος πριν τη λήξη της 12μηνης 
δέσμευσης, το τέλος απενεργοποίησης ισούται με 70,57€ με ΦΠΑ 24% ή 56,91€ χωρίς  ΦΠΑ .Σε 
περίπτωση που ο πελάτης προβεί σε αλλαγή προγράμματος με χαμηλότερο μηνιαίο πάγιο θα 
επιβαρυνθεί με ποινή 60,49€ με ΦΠΑ  24% ή 48,78€ χωρίς ΦΠΑ. 

Tα προγράμματα ακολουθούν τον Τιμοκατάλογο Διεθνών Κλήσεων Business Οικονομικών 
Προγραμμάτων 
(https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/1275332/Timokatalogos_Diethnwn_Klhsewn_Business
_Oikonomikwn.pdf/cff80922-910b-4b78-a4c1-167fcf57ff6e) 

 
 

https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/1275332/Timokatalogos_Diethnwn_Klhsewn_Business_Oikonomikwn.pdf/cff80922-910b-4b78-a4c1-167fcf57ff6e
https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/1275332/Timokatalogos_Diethnwn_Klhsewn_Business_Oikonomikwn.pdf/cff80922-910b-4b78-a4c1-167fcf57ff6e
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6. COSMΟΤΕ BUSINESS DOUBLE PLAY (ΠΡΟΣΦΟΡΑ 6+6) 

Τα προγράμματα COSMΟΤΕ Business Double Play παρέχουν, ανά τηλεφωνική γραμμή, μια 
ολοκληρωμένη υπηρεσία που προσφέρει πρόσβαση σταθερής τηλεφωνίας, δωρεάν λεπτά ομιλίας 
προς εθνικά σταθερά, δωρεάν λεπτά κλήσεων προς όλα τα εθνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, δωρεάν 
ενδοεταιρικές κλήσεις προς εταιρικά κινητά COSMOTE BUSINESS, καθώς και απεριόριστη πρόσβαση 
στο Διαδίκτυο σε ταχύτητες από 4 έως 50 Mbps με ενσωματωμένες Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας. 
Ειδικά για τα προγράμματα COSMΟΤΕ Business Double Play Web Pack & Static παρέχονται και 
μειωμένες χρεώσεις προς επιλεγμένους διεθνείς προορισμούς.  
 Στον παρακάτω πίνακα περιλαμβάνονται τα χαρακτηριστικά των προγραμμάτων αναλυτικά: 

       

Πρόγραμμα 

Ανώτατη 
ταχύτητα 

πρόσβασης 
στο Διαδίκτυο 

Δωρεάν Χρόνος 
κλήσεων προς 
όλα τα εθνικά 
σταθερά ανά 

μήνα 

Δωρεάν 
χρόνος προς 
εθνικά δίκτυα 

κινητής 
τηλεφωνίας 

ανά μήνα 

Δωρεάν 
χρόνος προς 
ενδοεταιρικά 
κινητά ανά 

μήνα 

Βασικές 
υπηρεσίες 

προστιθέμεν
ης αξίας 

 

COSMΟΤΕ Business 
Double Play 4 Basic 

4 Mbps 

2.000’ 

200’ 

1.000’ _ 

 

COSMΟΤΕ Business 
Double Play 24 Basic 

24 Mbps 

400’ 

 

COSMΟΤΕ Business 
Double Play VDSL 30 Basic 

30 Mbps 
 

COSMΟΤΕ Business 
Double Play VDSL 50 Basic 

50 Mbps  

 

       

Πρόγραμμα 

Ανώτατη 
ταχύτητα 

πρόσβασης 
στο Διαδίκτυο 

Δωρεάν Χρόνος 
κλήσεων προς 
όλα τα εθνικά 
σταθερά ανά 

μήνα 

Δωρεάν 
χρόνος προς 
εθνικά δίκτυα 

κινητής 
τηλεφωνίας 

ανά μήνα 

Δωρεάν 
χρόνος προς 
ενδοεταιρικά 
κινητά ανά 

μήνα 

Βασικές 
υπηρεσίες 

προστιθέμεν
ης αξίας 

 

COSMΟΤΕ Business 
Double Play 4 Web Pack 

4 Mbps 

2.000’ 450’ 1.000’ 
Web Hosting, 
Mail Hosting, 

DNR 

 

COSMΟΤΕ Business 
Double Play 24 Web Pack 

24 Mbps 
 
 

COSMΟΤΕ Business 
Double Play VDSL 30 Web 

Pack 
30 Mbps 

 

COSMΟΤΕ Business 
Double Play VDSL 50 Web 

Pack 
50 Mbps 
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Πρόγραμμα 

Ανώτατη 
ταχύτητα 

πρόσβασης 
στο Διαδίκτυο 

Δωρεάν Χρόνος 
κλήσεων προς 
όλα τα εθνικά 
σταθερά ανά 

μήνα 

Δωρεάν 
χρόνος προς 
εθνικά δίκτυα 

κινητής 
τηλεφωνίας 

ανά μήνα 

Δωρεάν 
χρόνος προς 
ενδοεταιρικά 
κινητά ανά 

μήνα 

Βασικές 
υπηρεσίες 

προστιθέμεν
ης αξίας 

Διεθνείς 
Κλήσεις 

COSMΟΤΕ Business 
Double Play  4 Web Pack & 

Static 
4 Mbps 

2.000’ 500’ 1.000’ 

Web Hosting, 
Mail Hosting, 
DNR, 1 Static 

IP 

Χαμηλή 
χρέωση για 
τις κλήσεις 

προς τα 
σταθερά της 
Ζώνης Ε.Ε., 

ειδικές 
χρεώσεις 

για τις 
ζώνες 

Αλβανία, Ι, 
ΙΙ, ΙΙΙ και IV. 

COSMΟΤΕ Business 
Double Play  24 Web Pack 

& Static 
24 Mbps 

COSMΟΤΕ Business 
Double Play VDSL 30 Web 

Pack & Static 
30 Mbps 

COSMΟΤΕ Business 
Double Play VDSL 50 Web 

Pack & Static 
50 Mbps 

Τα  μηνιαία τέλη των προγραμμάτων COSMΟΤΕ Business Double Play για τηλεφωνική γραμμή, για 
τους πρώτους 6 μήνες για τους επόμενους 6 καθώς και οι μέσες μηνιαίες τιμές, παρουσιάζονται   
παρακάτω : 

Πρόγραμμα 

Για τους πρώτους 6 
μήνες 

Για τους επόμενους 
6 μήνες 

Μέση μηνιαία τιμή 

 
Τέλος 

απενεργοποίησης 
 

Τιμή για τηλεφωνική γραμμή (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 
Τιμή 

(συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24%) 

COSMΟΤΕ Business Double Play 4 
Basic 

37,20 € 41,23 € 39,22 € 90,73 € 

COSMΟΤΕ Business Double Play 
24 Basic 

41,84 € 45,87 € 43,85 € 90,73 € 

COSMΟΤΕ Business Double Play 
VDSL 30 Basic 

46,88 € 50,91 € 48,89 € 90,73 € 

COSMΟΤΕ Business Double Play 
VDSL 50 Basic 

51,92 € 55,95 € 53,93 € 110,89 € 

         

COSMΟΤΕ Business Double Play 4 
Web Pack 

41,23 € 45,27 € 43,25 € 90,73 € 

COSMΟΤΕ Business Double Play 
24 Web Pack 

46,27 € 50,31 € 48,29 € 90,73 € 

COSMΟΤΕ Business Double Play 
VDSL 30 Web Pack 

51,31 € 55,35 € 53,33 € 110,89 € 

COSMΟΤΕ Business Double Play 
VDSL 50 Web Pack 

56,35 € 60,39 € 58,37 € 110,89 € 

         

COSMΟΤΕ Business Double Play 4 
Web Pack & Static 

51,11 € 55,14 € 53,13 € 110,89 € 

COSMΟΤΕ Business Double Play 
24 Web Pack & Static 

56,15 € 60,19 € 58,17 € 110,89 € 

COSMΟΤΕ Business Double Play 
VDSL 30 Web Pack & Static 

61,19 € 65,23 € 63,21 € 110,89 € 

COSMΟΤΕ Business Double Play 
VDSL 50 Web Pack & Static 

66,23 € 70,27 € 68,25 € 110,89 € 
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Η αντίστοιχη μηνιαία χρέωση για έναν πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής θα είναι 
αυξημένη όσο και η διαφορά των δύο μηνιαίων παγίων τελών τηλεφωνικής γραμμής προς τηλεφωνική 
γραμμή με 2 κανάλια φωνής απλής ή με διεπιλογή( DDI). 

Ο πελάτης δεσμεύεται με υπογραφή σύμβασης 12μηνης ελάχιστης διάρκειας παραμονής στα 
προγράμματα. Σε περίπτωση υπαναχώρησης πριν τη λήξη της 12μηνης ελάχιστης διάρκειας 
παραμονής, ο πελάτης χρεώνεται με τέλος αποδέσμευσης που ανά πρόγραμμα παρουσιάζονται 
παραπάνω. Σε περίπτωση που ο πελάτης προβεί σε αλλαγή προγράμματος με χαμηλότερο μηνιαίο 
πάγιο επιβαρύνεται με 60,49€ (με ΦΠΑ 24%) ή 48,78€ χωρίς ΦΠΑ. 

Το βήμα χρέωσης του δωρεάν χρόνου ομιλίας προς εθνικά σταθερά είναι το δευτερόλεπτο. Μετά την 
ανάλωση του δωρεάν χρόνου προς εθνικά σταθερά, όλες οι κλήσεις προς εθνικούς σταθερούς 
προορισμούς θα χρεώνονται 0,0417€/min με ΦΠΑ 24% ή 0,0336€/min χωρίς ΦΠΑ. Δωρεάν λεπτά 
προς εθνικά σταθερά που δεν αναλώνονται εντός του μηνός, δε μεταφέρονται στον επόμενο μήνα. 

Το βήμα χρέωσης του προπληρωμένου χρόνου προς εθνικά και ενδοεταιρικά κινητά είναι το λεπτό. 
Μετά την ανάλωση του δωρεάν χρόνου, οι κλήσεις προς εθνικά και ενδοεταιρικά κινητά χρεώνονται με 
0,0955€/min  με ΦΠΑ 24% ή 0,077€/min χωρίς ΦΠΑ και βήμα χρέωσης ανά λεπτό. Προκειμένου ο 
πελάτης να επωφελείται από τον διαθέσιμο χρόνο ομιλίας προς ενδοεταιρικά κινητά, πρέπει να 
διαθέτει εταιρικά κινητά COSMOTE που να είναι εγγεγραμμένα σε οποιοδήποτε από τα προγράμματα 
COSMOTE BUSINESS και να έχουν ενεργοποιημένη την υπηρεσία ενδοεταιρικών κλήσεων της 
COSMOTE. Σε περίπτωση μη εξάντλησης του χρόνου ομιλίας προς εθνικά και ενδοεταιρικά κινητά, το 
υπόλοιπο δεν μεταφέρεται στον επόμενο μήνα ή στον επόμενο λογαριασμό. 

Τα προγράμματα COSMΟΤΕ Business Double Play Web Pack & Static προσφέρουν για τις κλήσεις 
προς τα σταθερά της Ζώνης Ε.Ε. χαμηλή χρέωση ανά λεπτό χωρίς ελάχιστο χρόνο χρέωσης ανά 
κλήση και ειδικές χρεώσεις (ανά δευτερόλεπτο χωρίς ελάχιστη χρέωση) για τις ζώνες Αλβανία, Ι, ΙΙ, ΙΙΙ 
και IV, όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα : 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΖΩΝΗ 
Τιμή ανά λεπτό με 

ΦΠΑ 24% 
Βήμα χρέωσης 

Ε.Ε.  0,0322 € ανά λεπτό 

Αλβανία  0,2338 € ανά δευτερόλεπτο 

Ζώνη I 0,2751 € ανά δευτερόλεπτο 

Ζώνη II 0,3274 € ανά δευτερόλεπτο 

Ζώνη III 0,6549 € ανά δευτερόλεπτο 

Ζώνη IV 0,9823 € ανά δευτερόλεπτο 

Οι χρεώσεις και το βήμα χρέωσης προς τις υπόλοιπες ζώνες διεθνούς τηλεφωνίας ακολουθούν τον 
εκάστοτε τιμοκατάλογο Διεθνών κλήσεων σταθερής Ομίλου ΟΤΕ www.cosmote.gr. 

Στα προγράμματα COSMΟΤΕ Business Double Play Web Pack & Static, παρέχονται επιπλέον 16 
Static IP με χρέωση 12,10€ (με ΦΠΑ 24%) το μήνα. 

Tα προγράμματα ακολουθούν τον Τιμοκατάλογο Διεθνών Κλήσεων Business Οικονομικών 
Προγραμμάτων 
(https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/1275332/Timokatalogos_Diethnwn_Klhsewn_Business
_Oikonomikwn.pdf/cff80922-910b-4b78-a4c1-167fcf57ff6e) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://teamvault/sites/sryth/Shared%20Documents/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20files/Content.Outlook/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20files/ΒC%20FMC.xlsx#RANGE!_ftn1
http://www.cosmote.gr/
https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/1275332/Timokatalogos_Diethnwn_Klhsewn_Business_Oikonomikwn.pdf/cff80922-910b-4b78-a4c1-167fcf57ff6e
https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/1275332/Timokatalogos_Diethnwn_Klhsewn_Business_Oikonomikwn.pdf/cff80922-910b-4b78-a4c1-167fcf57ff6e
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7. COSMΟΤΕ BUSINESS DOUBLE PLAY ECONOMY (18ΜΗΝΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ) 

Τα προγράμματα COSMΟΤΕ Business Double Play Economy με 18μηνη δέσμευση  παρέχουν, ανά 
τηλεφωνική γραμμή, μια ολοκληρωμένη υπηρεσία που προσφέρει πρόσβαση σταθερής τηλεφωνίας, 
δωρεάν λεπτά ομιλίας προς εθνικά σταθερά, δωρεάν λεπτά κλήσεων προς όλα τα εθνικά δίκτυα 
κινητής τηλεφωνίας, δωρεάν ενδοεταιρικές κλήσεις προς εταιρικά κινητά COSMOTE BUSINESS, 
καθώς και απεριόριστη πρόσβαση στο Διαδίκτυο σε ταχύτητες έως 4 και 24 Mbps. Στον παρακάτω 
πίνακα περιλαμβάνονται τα χαρακτηριστικά των προγραμμάτων αναλυτικά: 

 

Πρόγραμμα 

Ανώτατη 
ταχύτητα 

πρόσβασης 
στο 

Διαδίκτυο 

Δωρεάν Χρόνος 
κλήσεων προς 
όλα τα εθνικά 

σταθερά ανά μήνα 

Δωρεάν χρόνος 
προς εθνικά 

δίκτυα κινητής 
τηλεφωνίας ανά 

μήνα 

Δωρεάν χρόνος 
προς 

ενδοεταιρικά 
κινητά ανά μήνα 

COSMΟΤΕ Business Double Play 4 Economy 4 Mbps 

300’ 60’ 1.000’ 
COSMΟΤΕ Business Double Play 24 Economy 24 Mbps 

 

Τα  μηνιαία τέλη των προγραμμάτων COSMΟΤΕ Business Double Play Economy με 18μηνη δέσμευση 
για τηλεφωνική γραμμή, για τους πρώτους 18 μήνες καθώς και πέραν δέσμευσης, παρουσιάζονται 
παρακάτω : 

 

Πρόγραμμα 

Για τους πρώτους 18 
μήνες 

Για τους επόμενους 
μήνες 

Τιμή για τηλεφωνική γραμμή (συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24%) 

COSMΟΤΕ Business Double Play 4 Economy 29,13 € 32,16 € 

COSMΟΤΕ Business Double Play 24 Economy 35,18 € 38,21 € 

Η αντίστοιχη μηνιαία χρέωση για έναν πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής θα είναι 
αυξημένη όσο και η διαφορά των δύο μηνιαίων παγίων τελών τηλεφωνικής γραμμής προς τηλεφωνική 
γραμμή με 2 κανάλια φωνής απλής ή με διεπιλογή (DDI). 

Το βήμα χρέωσης του δωρεάν χρόνου ομιλίας προς εθνικά σταθερά είναι το λεπτό, χωρίς ελάχιστο 
χρόνο χρέωσης ανά κλήση. Μετά την ανάλωση του δωρεάν χρόνου προς εθνικά σταθερά, όλες οι 
κλήσεις προς εθνικούς σταθερούς προορισμούς θα χρεώνονται 0,0417€/min με ΦΠΑ 24% ή 
0,0336€/min χωρίς ΦΠΑ. Δωρεάν λεπτά προς εθνικά σταθερά που δεν αναλώνονται εντός του μηνός, 
δε μεταφέρονται στον επόμενο μήνα. 

Το βήμα χρέωσης του προπληρωμένου χρόνου προς εθνικά και ενδοεταιρικά κινητά είναι το λεπτό. 
Μετά την ανάλωση του δωρεάν χρόνου, οι κλήσεις προς εθνικά και ενδοεταιρικά κινητά χρεώνονται με 
0,0955€/min με ΦΠΑ 24% ή 0,077€/min χωρίς ΦΠΑ και βήμα χρέωσης ανά λεπτό. Προκειμένου ο 
πελάτης να επωφελείται από τον διαθέσιμο χρόνο ομιλίας προς ενδοεταιρικά κινητά, πρέπει να 
διαθέτει εταιρικά κινητά COSMOTE που να είναι εγγεγραμμένα σε οποιοδήποτε από τα προγράμματα 
COSMOTE BUSINESS και να έχουν ενεργοποιημένη την υπηρεσία ενδοεταιρικών κλήσεων της 
COSMOTE. Δωρεάν λεπτά προς εθνικά και ενδοεταιρικά κινητά που δεν αναλώνονται εντός του μηνός, 
δε μεταφέρονται στον επόμενο μήνα. 

Ο πελάτης δεσμεύεται με 18μηνη παραμονή κάθε τηλεφωνικής σύνδεσής του στο πρόγραμμα. Σε 
περίπτωση επιθυμίας του πελάτη για διακοπή του προγράμματος πριν τη λήξη της 18μηνης 
δέσμευσης, το τέλος απενεργοποίησης ισούται με 70,57€ με ΦΠΑ 24% ή 56,91€ χωρίς ΦΠΑ .Σε 
περίπτωση που ο πελάτης προβεί σε αλλαγή προγράμματος με χαμηλότερο μηνιαίο πάγιο θα 
επιβαρυνθεί με ποινή 60,49€ με ΦΠΑ 24% ή 48,78€ χωρίς ΦΠΑ. 

Tα προγράμματα ακολουθούν τον Τιμοκατάλογο Διεθνών Κλήσεων Business Οικονομικών 
Προγραμμάτων 
(https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/1275332/Timokatalogos_Diethnwn_Klhsewn_Business
_Oikonomikwn.pdf/cff80922-910b-4b78-a4c1-167fcf57ff6e) 

 

https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/1275332/Timokatalogos_Diethnwn_Klhsewn_Business_Oikonomikwn.pdf/cff80922-910b-4b78-a4c1-167fcf57ff6e
https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/1275332/Timokatalogos_Diethnwn_Klhsewn_Business_Oikonomikwn.pdf/cff80922-910b-4b78-a4c1-167fcf57ff6e
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8. COSMΟΤΕ BUSINESS DOUBLE PLAY (18ΜΗΝΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ) 

Τα προγράμματα COSMΟΤΕ Business Double Play 18μηνης δέσμευσης παρέχουν, ανά τηλεφωνική 
γραμμή, μια ολοκληρωμένη υπηρεσία που προσφέρει πρόσβαση σταθερής τηλεφωνίας, δωρεάν λεπτά 
ομιλίας προς εθνικά σταθερά, δωρεάν λεπτά κλήσεων προς όλα τα εθνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, 
δωρεάν ενδοεταιρικές κλήσεις προς εταιρικά κινητά COSMOTE BUSINESS, καθώς και απεριόριστη 
πρόσβαση στο Διαδίκτυο σε ταχύτητες από 4 έως 50 Mbps με ενσωματωμένες Υπηρεσίες 
Προστιθέμενης Αξίας. Ειδικά για τα προγράμματα COSMΟΤΕ Business Double Play Web Pack & 
Static με 18μηνη δέσμευση παρέχονται και μειωμένες χρεώσεις προς επιλεγμένους διεθνείς 
προορισμούς.  
Στον παρακάτω πίνακα περιλαμβάνονται τα χαρακτηριστικά των προγραμμάτων αναλυτικά: 

 

       

Πρόγραμμα 

Ανώτατη 
ταχύτητα 

πρόσβασης 
στο Διαδίκτυο 

Δωρεάν Χρόνος 
κλήσεων προς 
όλα τα εθνικά 
σταθερά ανά 

μήνα 

Δωρεάν 
χρόνος προς 
εθνικά δίκτυα 

κινητής 
τηλεφωνίας 

ανά μήνα 

Δωρεάν 
χρόνος προς 
ενδοεταιρικά 
κινητά ανά 

μήνα 

Βασικές 
υπηρεσίες 

προστιθέμενης 
αξίας 

 

COSMΟΤΕ Business 
Double Play 4 Basic 

4 Mbps 

2.000’ 

200’ 

1.000’ _ 

 

COSMΟΤΕ Business 
Double Play 24 Basic 

24 Mbps 

400’ 

 

COSMΟΤΕ Business 
Double Play VDSL 30 Basic 

30 Mbps 
 

COSMΟΤΕ Business 
Double Play VDSL 50 Basic 

50 Mbps  

 

       

Πρόγραμμα 

Ανώτατη 
ταχύτητα 

πρόσβασης 
στο Διαδίκτυο 

Δωρεάν Χρόνος 
κλήσεων προς 
όλα τα εθνικά 
σταθερά ανά 

μήνα 

Δωρεάν 
χρόνος προς 
εθνικά δίκτυα 

κινητής 
τηλεφωνίας 

ανά μήνα 

Δωρεάν 
χρόνος προς 
ενδοεταιρικά 
κινητά ανά 

μήνα 

Βασικές 
υπηρεσίες 

προστιθέμενης 
αξίας 

 

COSMΟΤΕ Business 
Double Play 4 Web Pack 

4 Mbps 

2.000’ 450’ 1.000’ 
Web Hosting, 
Mail Hosting, 

DNR 

 

COSMΟΤΕ Business 
Double Play 24 Web Pack 

24 Mbps 
 
 

COSMΟΤΕ Business 
Double Play VDSL 30 Web 

Pack 
30 Mbps 

 

COSMΟΤΕ Business 
Double Play VDSL 50 Web 

Pack 
50 Mbps 
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Πρόγραμμα 

Ανώτατη 
ταχύτητα 

πρόσβασης 
στο Διαδίκτυο 

Δωρεάν Χρόνος 
κλήσεων προς 
όλα τα εθνικά 
σταθερά ανά 

μήνα 

Δωρεάν 
χρόνος προς 
εθνικά δίκτυα 

κινητής 
τηλεφωνίας 

ανά μήνα 

Δωρεάν 
χρόνος προς 
ενδοεταιρικά 
κινητά ανά 

μήνα 

Βασικές 
υπηρεσίες 

προστιθέμενης 
αξίας 

Διεθνείς 
Κλήσεις 

COSMΟΤΕ Business Double 
Play  4 Web Pack & Static 

4 Mbps 

2.000’ 500’ 1.000’ 
Web Hosting, 
Mail Hosting, 

DNR, 1 Static IP 

Χαμηλή 
χρέωση για 
τις κλήσεις 

προς τα 
σταθερά της 
Ζώνης Ε.Ε., 

ειδικές 
χρεώσεις 

για τις 
ζώνες 

Αλβανία, Ι, 
ΙΙ, ΙΙΙ και IV. 

COSMΟΤΕ Business Double 
Play  24 Web Pack & Static 

24 Mbps 

COSMΟΤΕ Business Double 
Play VDSL 30 Web Pack & 

Static 
30 Mbps 

COSMΟΤΕ Business Double 
Play VDSL 50 Web Pack & 

Static 
50 Mbps 

Τα μηνιαία τέλη των προγραμμάτων COSMΟΤΕ Business Double Play με 18μηνη δέσμευση για 
τηλεφωνική γραμμή, για τους πρώτους 18 μήνες καθώς και πέραν πακέτου, παρουσιάζονται 
παρακάτω: 

 

Πρόγραμμα 

Για τους πρώτους 18μήνες 
Για τους επόμενους 

μήνες 

 
Τέλος απενεργοποίησης 

 

Τιμή για τηλεφωνική γραμμή   
 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 

Τιμή 
(συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24%) 

COSMΟΤΕ Business Double Play 4 
Basic 

38,21 € 41,23 € 90,73 € 

COSMΟΤΕ Business Double Play 24 
Basic 

42,85 € 45,87 € 90,73 € 

COSMΟΤΕ Business Double Play VDSL 
30 Basic 

47,89 € 50,91 € 90,73 € 

COSMΟΤΕ Business Double Play VDSL 
50 Basic 

52,93 € 55,95 € 110,89 € 

       

COSMΟΤΕ Business Double Play 4 Web 
Pack 

42,24 € 45,27 € 90,73 € 

COSMΟΤΕ Business Double Play 24 
Web Pack 

47,28 € 50,31 € 90,73 € 

COSMΟΤΕ Business Double Play VDSL 
30 Web Pack 

52,32 € 55,35 € 110,89 € 

COSMΟΤΕ Business Double Play VDSL 
50 Web Pack 

57,36 € 60,39 € 110,89 € 

       

COSMΟΤΕ Business Double Play 4 Web 
Pack & Static 

52,12 € 55,14 € 110,89 € 

COSMΟΤΕ Business Double Play 24 
Web Pack & Static 

57,16 € 60,19 € 110,89 € 

COSMΟΤΕ Business Double Play VDSL 
30 Web Pack & Static 

62,20 € 65,23 € 110,89 € 

COSMΟΤΕ Business Double Play VDSL 
50 Web Pack & Static 

67,24 € 70,27 € 110,89 € 
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Η αντίστοιχη μηνιαία χρέωση για έναν πελάτη τηλεφωνικής γραμμής με 2 κανάλια φωνής θα είναι 
αυξημένη όσο και η διαφορά των δύο μηνιαίων παγίων τελών τηλεφωνικής γραμμής προς τηλεφωνική 
γραμμή με 2 κανάλια φωνής απλής ή με διεπιλογή( DDI). 

Ο πελάτης δεσμεύεται με υπογραφή σύμβασης 18μηνης ελάχιστης διάρκειας παραμονής στα 
προγράμματα. Σε περίπτωση υπαναχώρησης πριν τη λήξη της 18μηνης ελάχιστης διάρκειας 
παραμονής, ο πελάτης χρεώνεται με τέλος αποδέσμευσης που ανά πρόγραμμα παρουσιάζονται 
παραπάνω. Σε περίπτωση που ο πελάτης προβεί σε αλλαγή προγράμματος με χαμηλότερο μηνιαίο 
πάγιο επιβαρύνεται με 60,49€ (με ΦΠΑ 24%) ή 48,78€ χωρίς ΦΠΑ. 

Το βήμα χρέωσης του δωρεάν χρόνου ομιλίας προς εθνικά σταθερά είναι το δευτερόλεπτο. Μετά την 
ανάλωση του δωρεάν χρόνου προς εθνικά σταθερά, όλες οι κλήσεις προς εθνικούς σταθερούς 
προορισμούς θα χρεώνονται 0,0417€/min με ΦΠΑ 24% ή 0,0336€/min χωρίς ΦΠΑ. Δωρεάν λεπτά 
προς εθνικά σταθερά που δεν αναλώνονται εντός του μηνός, δε μεταφέρονται στον επόμενο μήνα. 

Το βήμα χρέωσης του προπληρωμένου χρόνου προς εθνικά και ενδοεταιρικά κινητά είναι το λεπτό. 
Μετά την ανάλωση του δωρεάν χρόνου, οι κλήσεις προς εθνικά και ενδοεταιρικά κινητά χρεώνονται με 
0,0955€/min με ΦΠΑ 24% ή 0,077€/min χωρίς ΦΠΑ και βήμα χρέωσης ανά λεπτό. Προκειμένου ο 
πελάτης να επωφελείται από τον διαθέσιμο χρόνο ομιλίας προς ενδοεταιρικά κινητά, πρέπει να 
διαθέτει εταιρικά κινητά COSMOTE που να είναι εγγεγραμμένα σε οποιοδήποτε από τα προγράμματα 
COSMOTE BUSINESS και να έχουν ενεργοποιημένη την υπηρεσία ενδοεταιρικών κλήσεων της 
COSMOTE. Σε περίπτωση μη εξάντλησης του χρόνου ομιλίας προς εθνικά και ενδοεταιρικά κινητά, το 
υπόλοιπο δεν μεταφέρεται στον επόμενο μήνα ή στον επόμενο λογαριασμό. 

Τα προγράμματα COSMΟΤΕ Business Double Play Web Pack & Static με 18μηνη δέσμευση 
προσφέρουν για τις κλήσεις προς τα σταθερά της Ζώνης Ε.Ε. χαμηλή χρέωση ανά λεπτό χωρίς 
ελάχιστο χρόνο χρέωσης ανά κλήση και ειδικές χρεώσεις (ανά δευτερόλεπτο χωρίς ελάχιστη χρέωση) 
για τις ζώνες Αλβανία, Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV, όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα : 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΖΩΝΗ 
Τιμή ανά λεπτό με 

ΦΠΑ 24% 
Βήμα χρέωσης 

Ε.Ε.  0,0322 € ανά λεπτό 

Αλβανία  0,2338 € ανά δευτερόλεπτο 

Ζώνη I 0,2751 € ανά δευτερόλεπτο 

Ζώνη II 0,3274 € ανά δευτερόλεπτο 

Ζώνη III 0,6549 € ανά δευτερόλεπτο 

Ζώνη IV 0,9823 € ανά δευτερόλεπτο 

Οι χρεώσεις και το βήμα χρέωσης προς τις υπόλοιπες ζώνες διεθνούς τηλεφωνίας ακολουθούν τον 
εκάστοτε τιμοκατάλογο Διεθνών κλήσεων σταθερής Ομίλου ΟΤΕ www.cosmote.gr. 

Στα προγράμματα COSMΟΤΕ Business Double Play Web Pack & Static με 18μηνη δέσμευση, 
παρέχονται επιπλέον 16 Static IP με χρέωση 12,10€ (με ΦΠΑ 24%) το μήνα. 

Tα προγράμματα ακολουθούν τον Τιμοκατάλογο Διεθνών Κλήσεων Business Οικονομικών 
Προγραμμάτων 
(https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/1275332/Timokatalogos_Diethnwn_Klhsewn_Business
_Oikonomikwn.pdf/cff80922-910b-4b78-a4c1-167fcf57ff6e) 
 

 

 

 
 

 

http://teamvault/sites/sryth/Shared%20Documents/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20files/Content.Outlook/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20files/ΒC%20FMC.xlsx#RANGE!_ftn1
http://www.cosmote.gr/
https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/1275332/Timokatalogos_Diethnwn_Klhsewn_Business_Oikonomikwn.pdf/cff80922-910b-4b78-a4c1-167fcf57ff6e
https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/1275332/Timokatalogos_Diethnwn_Klhsewn_Business_Oikonomikwn.pdf/cff80922-910b-4b78-a4c1-167fcf57ff6e
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 – BUSINESS SOLUTIONS 

ΕΝΕΡΓΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 

5.1 COSMΟΤΕ BUSINESS TELEPHONY  INTERNET / VPN 

 
Το πακέτο υπηρεσιών COSMΟΤΕ Business Telephony Internet / VPN καλύπτει τις ανάγκες 
μεγαλύτερων επιχειρήσεων για ολοκληρωμένη διασύνδεση φωνής και δεδομένων σε πολλαπλά σημεία 
παρουσίας.  
 
COSMΟΤΕ Business Telephony Internet 
Οι εκπτώσεις αστικών και υπεραστικών κλήσεων εντός δικτύου ΟΤΕ ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου 
λογαριασμού και ανά τηλεφωνική γραμμή, για το COSMΟΤΕ Business Telephony Internet 
παρουσιάζονται παρακάτω : 
 

Ύψος Μηνιαίου Λογαριασμού ανά 
Τηλεφωνική γραμμή ανά κατηγορία 

κλήσης σε ευρώ* 

Ποσοστά Έκπτωσης 

Αστική ΟΤΕ Υπεραστική ΟΤΕ 

Μέχρι 20 10% 20% 

Από 20 μέχρι και  30 12% 24% 

Από 30 μέχρι και  50 17% 30% 

Πάνω από 50  26% 32% 

                  * χωρίς ΦΠΑ 
 
COSMΟΤΕ Business Telephony VPN 
Οι εκπτώσεις αστικών και υπεραστικών κλήσεων εντός δικτύου ΟΤΕ ανάλογα με τον συνολικό αριθμό 
πακέτων COSMΟΤΕ Business Telephony VPN παρουσιάζονται παρακάτω : 

 

Αριθμός πακέτων  
  COSMOTE Business Telephony 

VPN 

Ποσοστά Έκπτωσης 

Αστική ΟΤΕ Υπεραστική ΟΤΕ 

Μέχρι 2 18% 25% 

Από 3 μέχρι και 4 22% 30% 

Πάνω από 5  26% 36% 

 
Για τη διεθνή τηλεφωνία ισχύει το υφιστάμενο εκπτωτικό σχήμα. 
 
Tα προγράμματα ακολουθούν τον Τιμοκατάλογο Διεθνών Κλήσεων Business Οικονομικών 
Προγραμμάτων 
(https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/1275332/Timokatalogos_Diethnwn_Klhsewn_Business
_Oikonomikwn.pdf/cff80922-910b-4b78-a4c1-167fcf57ff6e) 

https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/1275332/Timokatalogos_Diethnwn_Klhsewn_Business_Oikonomikwn.pdf/cff80922-910b-4b78-a4c1-167fcf57ff6e
https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/1275332/Timokatalogos_Diethnwn_Klhsewn_Business_Oikonomikwn.pdf/cff80922-910b-4b78-a4c1-167fcf57ff6e

