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Τιμοκατάλογος Προγραμμάτων WIND Καρτοσύνδεση  
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND Καρτοσύνδεση 28 WIND Καρτοσύνδεση 35 

Μηνιαίο Πάγιο 28 € 35 

Ενσωματωμένη Χρήση 

Ποσό χρήσης σε Ευρώ 28 € 35 € 

Βασικές χρεώσεις 

Κλήσεις ομιλίας προς εθνικά δίκτυα (€/δευτ) 0,0057 € 0,0057 € 

SMS προς εθνικά δίκτυα (€/SMS) 0,1423 € 0,1423 € 

Πλοήγηση WEB/WAP (χρέωση ανά ημέρα) 1€ / 20 ΜΒ 1€ / 20 ΜΒ 

Πλοήγηση on portal WAP (€/είσοδο) Δωρεάν Δωρεάν 
 

 
Ειδική προσφορά για νέες συνδέσεις από 7/12/12 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND Καρτοσύνδεση 28 WIND Καρτοσύνδεση 35 

Μηνιαίο Πάγιο 28 € 35 

Ενσωματωμένη Χρήση* 

Λεπτά ομιλίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα 500 700 

SMS προς όλα τα εθνικά δίκτυα 30 50 

Mobile Internet (MB) 100 300 

Ποσό χρήσης σε Ευρώ 10 € 15 € 

Βασικές χρεώσεις  

Κλήσεις ομιλίας προς εθνικά δίκτυα (€/δευτ) 0,0057 € 0,0057 € 

SMS προς εθνικά δίκτυα (€/SMS) 0,1423 € 0,1423 € 

Πλοήγηση WEB/WAP (€/KB) 0,0001 € 0,0001 € 

Πλοήγηση WEB/WAP (€/ΜB) 0,1024 € 0,1024 € 

Πλοήγηση on portal WAP (€/είσοδο) Δωρεάν Δωρεάν 
 
* Παρέχεται μόνο στις νέες συνδέσεις που έχουν επωφεληθεί της προσφοράς 
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● Το μηνιαίο πάγιο χρεώνεται προκαταβολικά κάθε μήνα. Για την περίοδο από την ημερομηνία ενεργοποίησης της γραμμής έως την ημερομηνία έκδοσης του πρώτου λογαριασμού, αντιστοιχεί αναλογικό 
μηνιαίο πάγιο. Η κατανάλωση της ενσωματωμένης χρήσης ισχύει για τη χρονική περίοδο του μήνα τιμολόγησης. Για την περίοδο από την ημερομηνία ενεργοποίησης της γραμμής έως την ημερομηνία 
έκδοσης του πρώτου λογαριασμού, η ενσωματωμένη χρήση είναι αναλογική. 
● Η ενσωματωμένη χρήση που δεν καταναλώνεται εντός του μήνα τιμολόγησης δεν μεταφέρεται στον επόμενο. 
● Το ποσό της ενσωματωμένης χρήσης σε ευρώ (€) μπορεί να καταναλωθεί σε όλα τα είδη εθνικής & διεθνούς κίνησης (λεπτά ομιλίας & βίντεο-κλήσεων, SMS & MMS, πλοήγηση στο internet από το κινητό 
κλπ), καθώς και σε κίνηση Roaming.  
● Η χρέωση των κλήσεων ομιλίας γίνεται ανά δευτερόλεπτο με ελάχιστη διάρκεια χρέωσης τα 60 δευτερόλεπτα. 
● Στα δωρεάν λεπτά προς όλα τα εθνικά δίκτυα που περιλαμβάνονται στην ενσωματωμένη χρήση των προγραμμάτων ισχύει χρέωση ανά δευτερόλεπτο με ελάχιστη διάρκεια κλήσης τα τρία λεπτά. 
● Μετά την κατανάλωση της ενσωματωμένης χρήσης δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εξερχόμενη κίνηση (όπως στην καρτοκινητή). Οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί ο συνδρομητής μπορεί να ανανεώσει το 
υπόλοιπό του με όλες τις υπάρχουσες μεθόδους της καρτοκινητής WIND (φυσική ή άϋλη). Μετά την ανανέωση υπολοίπου ισχύουν οι ως άνω χρεώσεις. 
● Η αξία χρήσης από ανανέωση με κάρτες έχει 12-μηνη ισχύ όπως στην καρτοκινητή.  
● Η ενσωματωμένη χρήση έχει προτεραιότητα κατανάλωσης έναντι της ανανεωμένης αξίας χρήσης.  
● Η  Ανανέωση Αξίας Χρόνου Ομιλίας πραγματοποιείται με δωρεάν κλήση ή SMS στο 1268. 
● Η Υπηρεσία Ενημέρωσης Υπολοίπου τόσο της μηνιαίας ενσωματωμένης χρήσης όσο και από ανανέωση χρόνου ομιλίας καρτοκινητής πραγματοποιείται με δωρεάν κλήση ή SMS στο 1269. 
● Ο λογαριασμός που εκδίδεται περιλαμβάνει τέλη κινητής τηλεφωνίας.  
 
 
 

ΑΛΛΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Κλήσεις βίντεο προς εθνικά δίκτυα (€/δευτ) 0,0123 € 

MMS προς εθνικά δίκτυα (€/MMS) 0,4797 € 

SMS προς διεθνή δίκτυα (€/SMS) 0,2091 € 

 
 
ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ 

Προηγμένος Προσωπικός Τηλεφωνητής 

Ακρόαση μηνύματος εντός Ελλάδος (κλήση από κινητό WIND προς 122) 0,1989 € ανά κλήση 

Ακρόαση μηνύματος κατά την Περιαγωγή χρέωση ως εξερχόμενη κλήση περιαγωγής προς Ελλάδα 

Επαγγελματικός Τηλεφωνητής 

Μηνιαίο Πάγιο 3,60 € 

Ακρόαση μηνύματος εντός Ελλάδος (κλήση από κινητό WIND προς 122) Δωρεάν 

Ακρόαση μηνύματος κατά την Περιαγωγή χρέωση ως εξερχόμενη κλήση περιαγωγής προς Ελλάδα 
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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΛΗΣΕΙΣ 

Ζώνη 1 (Ευρώπη) 0,6171 €/λεπτό 

Ζώνη 2 (Αμερική, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία) 0,6904 €/λεπτό 

Ζώνη 3 (Ασία) 1,0854 €/λεπτό 

Ζώνη 4 (Αφρική) 1,6331 €/λεπτό 

Ζώνη 5 (Νησιά Ειρηνικού Ωκεανού) 2,4807 €/λεπτό 

Ζώνη 6 (Inmarsat) 

Thuraya   0,0338 €/δευτερόλεπτο 

Globalstar 0,0406 €/δευτερόλεπτο 

Inmarsat Mini 0,0451 €/δευτερόλεπτο 

Inmarsat B 0,0510 €/δευτερόλεπτο 

Inmarsat M 0,0563 €/δευτερόλεπτο 

Iridium8817  0,0756 €/δευτερόλεπτο 

GlobalStar-Inmars 0,0865 €/δευτερόλεπτο 

Inmarsat A 0,1316 €/δευτερόλεπτο 

Skyphone 0,1466 €/δευτερόλεπτο 

Iridium8816 0,1600 €/δευτερόλεπτο 

Skyphone-Aircome 0,1615 €/δευτερόλεπτο 

Όλες οι αναγραφόμενες τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%. 


