
Ανακοινώνεται η από 01/10/2016 εμπορική διάθεση των παρακάτω νέων 
πακέτων Ομιλίας και ΜΒ για τους συνδρομητές καρτοκινητής τηλεφωνίας 
WHAT’SUP της COSMOTE. Τα βασικά χαρακτηριστικά και οι χρεώσεις 
των νέων πακέτων συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

Πακέτο Ενσωματωμένη χρήση Χρέωση 
Διάρκεια 

Ισχύος 

CALL THEM 

ALL 600i 

·   600 λεπτά ομιλίας/βιντεοκλησεων προς κινητά 

WHAT’SUP  

·   100 MBInternet 
6€ 30 ημέρες 

CALL THEM 

ALL PLUSi 

·   600 λεπτά ομιλίας/βιντεοκλησεων προς κινητά 

WHAT’SUP  

·   600 γραπτά μηνύματα (SMS) προς κινητά 

WHAT’SUP 

·   100 MBInternet 

8€ 30 ημέρες 

SUPER 

CALL THEM 

ALL i 

·   400 λεπτά ομιλίας/βιντεοκλησεων προς κινητά 

WHAT’SUP  

·   100 λεπτά ομιλίας/βιντεοκλησεων προς όλα τα 

κινητά & σταθερά εθνικά δίκτυα    

·   100 MBInternet 

6€ 30 ημέρες 

SUPER 

CALL THEM 

ALL PLUSi 

·   400 λεπτά ομιλίας/βιντεοκλησεων προς κινητά 

WHAT’SUP  

·   400 γραπτά μηνύματα (SMS) προς κινητά 

WHAT’SUP 

·   100 λεπτά ομιλίας/βιντεοκλησεων προς όλα τα 

κινητά & σταθερά εθνικά δίκτυα 

·   100 γραπτά μηνύματα (SMS) προς όλα τα εθνικά 

δίκτυα 

·   100 MBInternet 

8€ 30 ημέρες 

  
• Το κάθε πακέτο μπορεί να ενεργοποιηθεί μέχρι 4 φορές ανά ημερολογιακό μήνα. 
• Ο ελάχιστος χρόνος διάρκειας ανά κλήση είναι  3 λεπτά και στη συνέχεια η 

χρέωση γίνεται ανά δευτερόλεπτο. Σε περίπτωση κλήσης με διάρκεια μικρότερη 
των 3 λεπτών, ο χρόνος που αφαιρείται από το σύνολο του χρόνου 
ομιλίας  του πακέτου είναι 3 λεπτά. 

• Η ογκοχρέωση για την πλοήγηση στο διαδίκτυο γίνεται ανά KByte, με ελάχιστη 
χρέωση το 1 ΚΒyte ανά σύνδεση (1 MByte = 1.024 KBytes). 

• Μετά τη λήξη της διάρκειας ισχύος του πακέτου ή την κατανάλωση της 
ενσωματωμένης χρήσης του, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο, ισχύουν οι 
χρεώσεις του εκάστοτε δημοσιευμένου τιμοκατάλογου WHAT’SUP. 

• Η ενσωματωμένη χρήση κάθε πακέτου καταναλώνεται πρώτα και στη συνέχεια 
ο χρόνος ομιλίας ή τα γραπτά μηνύματα ή ο όγκος δεδομένων (ΜΒ) που 
αντιστοιχεί στο χρηματικό υπόλοιπο του λογαριασμού του συνδρομητή. 

• Η ενσωματωμένη χρήση χρόνου ομιλίας και μηνυμάτων που δεν καταναλώνεται 
εντός της διάρκειας ισχύος του πακέτου δεν μεταφέρεται σε μεταγενέστερο 
χρονικό διάστημα 

• Ο όγκος δεδομένων που δεν καταναλώνεται εντός της διάρκειας ισχύος του 
πακέτου, δεν μεταφέρεται, εκτός εάν πριν τη λήξη της ισχύος του πακέτου 
ενεργοποιηθεί νέο πακέτο CALLTHEMALL 600i ή CALLTHEMALLPLUSi ή «200 



λεπτά προς όλα τα δίκτυα & 100ΜΒ» ή «MobileInternet 200» ή 
«MobileInternet60» ή «SMS ΤΗΕΜ ALL 600 PLUS 250ΜΒ» ή «SMS ΤΗΕΜ ALL 
600 PLUS 120ΜΒ» οπότε ο συνολικός όγκος δεδομένων των πακέτων μπορεί να 
καταναλωθεί μέχρι τη λήξη του πακέτου με τη μεταγενέστερη ημερομηνία λήξης 

• Σε περίπτωση που ο όγκος δεδομένων (MB) του πακέτου καταναλωθεί  νωρίτερα 
από την διάρκεια ισχύος του και ο συνδρομητής δεν είναι εγγεγραμμένος στην 
υπηρεσία «COSMOTE My Internet»,η χρέωση για κατανάλωση δεδομένων μέχρι 
και τη συμπλήρωση της ημερομηνίας λήξης του πακέτου είναι 1,0332€/MB. 

• Εάν ο συνδρομητής έχει διαθέσιμο χρόνο προς WHAT’SUP από το πακέτο 
CALLTHEMALL 600iή το CALLTHEMALLPLUSiή το SUPERCALLTHEMALLiή το 
SUPERCALLTHEMALLPLUSiκαι ταυτόχρονα έχει διαθέσιμο χρόνο από άλλα 
πακέτα χρόνου ομιλίας προς WHAT’SUP, τότε καταναλώνεται πρώτα το πακέτο 
με την πλησιέστερη ημερομηνία λήξης. 

•  Εάν ο συνδρομητής έχει διαθέσιμα γραπτά μηνύματα (SMS) από το πακέτο 
CALLTHEMALLPLUSiή το SUPERCALLTHEMALLPLUSiκαι ταυτόχρονα έχει 
διαθέσιμα μηνύματα προς WHAT’SUPαπό άλλα πακέτα, τότε καταναλώνεται 
πρώτα το πακέτο με την πλησιέστερη ημερομηνία λήξης 

• Εάν ο συνδρομητής έχει διαθέσιμο χρόνο προς όλα τα κινητά & σταθερά εθνικά 
δίκτυααπό το πακέτο  SUPERCALLTHEMALLiή το SUPERCALLTHEMALLPLUSi 
και ταυτόχρονα έχει διαθέσιμο χρόνο από άλλα πακέτα χρόνου ομιλίας προς όλα 
τα εθνικά δίκτυα, τότε καταναλώνεται πρώτα το πακέτο με την πλησιέστερη 
ημερομηνία λήξης.  

• Εάν ο συνδρομητής έχει διαθέσιμα γραπτά μηνύματα (SMS) προς όλα τα εθνικά 
δίκτυα από το πακέτο SUPERCALLTHEMALLiή το SUPERCALLTHEMALLPLUSiκαι 
ταυτόχρονα έχει διαθέσιμα μηνύματα προς όλα τα εθνικά δίκτυα από άλλα 
πακέτα, τότε καταναλώνεται πρώτα το πακέτο με την πλησιέστερη ημερομηνία 
λήξης 

• Η ενσωματωμένη χρήση κάθε πακέτου δεν ισχύει κατά την περιαγωγή. 

  

  
 Από την ίδια ημερομηνία ανακοινώνεται και η εμπορική διάθεση του νέου 
πακέτου «200 λεπτά προς όλους και 100ΜΒ» για τους συνδρομητές 
καρτοκινητής τηλεφωνίας WHAT’SUPκαι COSMOΚΑΡΤΑ της COSMOTE. Τα 
βασικά χαρακτηριστικά και οι χρεώσεις του πακέτου συνοψίζονται στον 
ακόλουθο πίνακα: 

  

Πακέτο Ενσωματωμένη χρήση Χρέωση 
Διάρκεια 

Ισχύος 

200 λεπτά 

προς όλα τα 

δίκτυα & 

100ΜΒ 

·   200 λεπτά ομιλίας/βιντεοκλησεων προς όλα τα 

κινητά & σταθερά εθνικά δίκτυα    

·   100 MBInternet 
6€ 30 ημέρες 

  
  
  

• Το κάθε πακέτο μπορεί να ενεργοποιηθεί μέχρι 4 φορές ανά ημερολογιακό μήνα. 



•  Ο ελάχιστος χρόνος διάρκειας ανά κλήση είναι  3 λεπτά και στη συνέχεια η 
χρέωση γίνεται ανά δευτερόλεπτο. Σε περίπτωση κλήσης με διάρκεια μικρότερη 
των 3 λεπτών, ο χρόνος που αφαιρείται από το σύνολο του χρόνου ομιλίας  των 
πακέτων είναι 3 λεπτά. 

• Μετά τη λήξη της διάρκειας ισχύος του πακέτου ή την κατανάλωση της 
ενσωματωμένης χρήσης του, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο, ισχύουν οι 
χρεώσεις του εκάστοτε δημοσιευμένου τιμοκατάλογου WHAT’SUP ή 
COSMOKAPTAαντιστοίχως. 

• Η ενσωματωμένη χρήση του πακέτου καταναλώνεται πρώτα και στη συνέχεια ο 
χρόνος ομιλίας που αντιστοιχεί στο χρηματικό υπόλοιπο του λογαριασμού του 
συνδρομητή. 

•  Η ενσωματωμένη χρήση χρόνου ομιλίας που δεν καταναλώνεται εντός της 
διάρκειας ισχύος του πακέτου δεν μεταφέρεται σε μεταγενέστερο χρονικό 
διάστημα. 

•  Εάν ο συνδρομητής έχει διαθέσιμο χρόνο από το πακέτο «200 λεπτά προς όλα 
τα δίκτυα & 100ΜΒ» και ταυτόχρονα έχει διαθέσιμο χρόνο από άλλα πακέτα 
χρόνου ομιλίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα, τότε καταναλώνεται πρώτα το 
πακέτο με την πλησιέστερη ημερομηνία λήξης 

•  Ο χρόνος ομιλίας που περιλαμβάνεται στη δωρεάν ενσωματωμένη χρήση του 
πακέτου αφορά  μόνο σε κλήσεις εντός Ελλάδος προς όλα τα εθνικά δίκτυα 
κινητής ή/και σταθερής τηλεφωνίας (γεωγραφικούς αριθμούς και αριθμούς 
κινητής τηλεφωνίας), εξαιρουμένων των κλήσεων προς μη γεωγραφικούς 
αριθμούς (εκτός των αριθμών κινητής τηλεφωνίας). Η ενσωματωμένη χρήση 
του πακέτου δεν ισχύει κατά την περιαγωγή 

•  Για τους συνδρομητές COSMOΚΑΡΤΑ, η ενσωματωμένη χρήση κάθε πακέτου 
δεν καταναλώνεται για κλήσεις προς τους 2 επιλεγμένους αριθμούς COSMOTE 
της υπηρεσίας Αγαπημένα Πρόσωπα (0,02 €/λεπτό). 

• Το πακέτο δεν είναι διαθέσιμο σε συνδρομητές COSMOΚΑΡΤΑ που είναι 
εγγεγραμμένοι στην προσφορά δωρεάν χρόνου ομιλίας προς όλα τα δίκτυα με 
ανανεώσεις από 10€. 

 

Tα πακέτα ενεργοποιούνται με δωρεάν κλήση στο 1330 ενώ οι συνδρομητές θα 
μπορούν να ενημερωθούν για το διαθέσιμο  υπόλοιπο χρόνου ομιλίας, γραπτών 
μηνυμάτων και Ίντερνετ, στέλνοντας το δωρεάν μήνυμα «Υ» στο 1330 

  

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε από κινητό την Εξυπηρέτηση Πελατών 
της COSMOTE στο 13888 (χρέωση 0,19€/κλήση) ή επισκεφτείτε την 
ιστοσελίδα www.cosmote.gr» 

  

Οι παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24% 

 

http://www.cosmote.gr/

