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Τιμοκατάλογος Προγραμμάτων WIND to ALL-25 - 100 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND to ALL-25 WIND to ALL-30 WIND to ALL-40 WIND to ALL-50 

Μηνιαίο Πάγιο 25 € 30 € 40 € 50 € 

Ενσωματωμένη Χρήση 

Λεπτά ομιλίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα 200 300 500 1.000 

SMS προς όλα τα εθνικά δίκτυα - 30 50 100 

Mobile Internet 100ΜΒ 300MB 500MB 1GB 

Χρεώσεις μετά την κατανάλωση της ενσωματωμένης χρήσης 

Κλήσεις ομιλίας προς εθνικά δίκτυα (€/δευτ) 0,007499 € 0,007499 € 0,007499 € 0,007499 € 

SMS προς εθνικά δίκτυα (€/SMS)  0,16 € 0,16 € 0,16 € 0,16 € 

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

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

Πλοήγηση on portal WAP (€/είσοδο) Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν 
Χρέωση ανά δευτερόλεπτο με ελάχιστη διάρκεια χρέωσης 60 δευτερόλεπτα 
 
● 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, ισχύει ολόκληρη η ενσωματωμένη χρήση του προγράμματος. Από 2/7/14 κατά τη διάρκεια προσωρινής φραγής λόγω ανεξόφλητων τιμολογίων και 
εφόσον η φραγή διαρκεί ολόκληρη την περίοδο τιμολόγησης, δεν θα πραγματοποιείται χρέωση μηνιαίου παγίου. Ο συνδρομητής για το διάστημα της προσωρινής φραγής θα επιβαρύνεται με «τέλος 
διατήρησης σύνδεσης», ως ελάχιστο αντίτιμο για την  διατήρηση της σύνδεσής του στο δίκτυο. Το «τέλος διατήρησης σύνδεσης» για τις συνδέσεις στα προγράμματα WIND to ALL-25-50 διαμορφώνεται 
ως εξής: WIND to ALL-25: 17,50€, WIND to ALL-30: 21€, WIND to ALL-40: 28€, WIND to ALL-50: 35€.  
● Σε περίπτωση που σε μία ή περισσότερες συνδέσεις εφαρμόζονται περισσότερες της μίας έκπτωσης (συμπεριλαμβανομένης της επιδότησης συσκευής), η όποια έκπτωση θα υπολογίζεται επί του 
υπολειπόμενου κάθε φορά παγίου, λόγω προγενέστερων εκπτώσεων και όχι επί του αρχικού παγίου. Έτσι, εφόσον δικαιούστε περισσότερες από μία εκπτώσεις, κάθε μεταγενέστερη έκπτωση θα 
υπολογίζεται επί του υπολειπόμενου ποσού παγίου που θα προκύπτει μετά την εφαρμογή των προγενέστερων εκπτώσεων. 
● Τα λεπτά ομιλίας που περιλαμβάνονται στην ενσωματωμένη χρήση των προγραμμάτων αφορούν σε εθνικές κλήσεις φωνής που πραγματοποιούνται εντός Ελλάδας προς εθνικά δίκτυα σταθερής 
και κινητής τηλεφωνίας και δεν ισχύουν για: διεθνείς κλήσεις, κλήσεις Roaming, κλήσεις προς τον Προσωπικό Τηλεφωνητή, κλήσεις προς το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών WIND (1260), κλήσεις προς 
την Υπηρεσία Καταλόγου και Άμεσης Σύνδεσης WIND και κλήσεις προς λοιπές υπηρεσίες.  Στις κλήσεις που πραγματοποιούνται εντός των λεπτών ομιλίας της ενσωματωμένης χρήσης εφαρμόζεται ο 
ελάχιστος χρόνος χρέωσης των 60''. Τα λεπτά ομιλίας της ενσωματωμένης χρήσης που δεν καταναλώνονται εντός του μήνα τιμολόγησης δεν μεταφέρονται στον επόμενο.  
● Τα SMS που περιλαμβάνονται στην ενσωματωμένη χρήση αφορούν αποστολή μηνυμάτων που πραγματοποιείται εντός Ελλάδος προς κινητά ελληνικών δικτύων και δεν περιλαμβάνουν SMS προς 
ξένα δίκτυα, προς υπηρεσίες, καθώς και SMS κατά τη διάρκεια του Roaming. Τα SMS της ενσωματωμένης χρήσης που δεν καταναλώνονται εντός του μήνα τιμολόγησης δεν μεταφέρονται στον 
επόμενο.  
● Τα MBs/GBs που περιλαμβάνονται στην ενσωματωμένη χρήση αφορούν σε πλοήγηση που γίνεται εντός Ελλάδας μέσω WΕΒ και WAP Browsing εκτός του WIND Plus portal. Τα MBs/GBs της 
ενσωματωμένης χρήσης που δεν καταναλώνονται εντός του μήνα τιμολόγησης δε μεταφέρονται στον επόμενο.  
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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΛΗΣΕΙΣ 

Ζώνη 1 (Ευρώπη) 0,7998 €/λεπτό 

Ζώνη 2 (Αμερική, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία) 0,9996 €/λεπτό 

Ζώνη 3 (Ασία) 1,50 €/λεπτό 

Ζώνη 4 (Αφρική) 2,1996 €/λεπτό 

Ζώνη 5 (Νησιά Ειρηνικού Ωκεανού) 3,00 €/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 
 

Για τις Ζώνες 1-5, η χρέωση κλήσεων είναι ανά λεπτό & για τη ζώνη 6 η χρέωση είναι ανά δευτερόλεπτο με ελάχιστο χρόνο χρέωσης 45’’. 
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Τιμοκατάλογος Προγράμματος WIND To ALL-100 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND to ALL-100  

Μηνιαίο Πάγιο 100 € 

Ενσωματωμένη Χρήση 
Λεπτά ομιλίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα 3.000 
SMS προς όλα τα εθνικά δίκτυα 3.000 

Mobile Internet 3GB 
Χρεώσεις μετά την κατανάλωση της ενσωματωμένης χρήσης 

Κλήσεις ομιλίας προς εθνικά δίκτυα (€/δευτ) 0,005799 €  

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

Πλοήγηση WEB/WAP (€/KB) 0,0001 € 

Πλοήγηση WEB/WAP (€/ΜB) 0,1024 € 
Πλοήγηση on portal WAP (€/είσοδο) Δωρεάν 

Χρέωση ανά δευτερόλεπτο με ελάχιστη διάρκεια χρέωσης 60 δευτερόλεπτα 

 
● 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, ισχύει ολόκληρη η ενσωματωμένη χρήση του προγράμματος. Από 2/7/14 κατά τη διάρκεια προσωρινής φραγής λόγω ανεξόφλητων τιμολογίων και 
εφόσον η φραγή διαρκεί ολόκληρη την περίοδο τιμολόγησης, δεν θα πραγματοποιείται χρέωση μηνιαίου παγίου. Ο συνδρομητής για το διάστημα της προσωρινής φραγής θα επιβαρύνεται με «τέλος 
διατήρησης σύνδεσης», ως ελάχιστο αντίτιμο για την  διατήρηση της σύνδεσής του στο δίκτυο. Το «τέλος διατήρησης σύνδεσης» για τις συνδέσεις στο πρόγραμμα WIND to ALL-100 είναι 60€. 
● Σε περίπτωση που σε μία ή περισσότερες συνδέσεις εφαρμόζονται περισσότερες της μίας έκπτωσης (συμπεριλαμβανομένης της επιδότησης συσκευής), η όποια έκπτωση θα υπολογίζεται επί του 
υπολειπόμενου κάθε φορά παγίου, λόγω προγενέστερων εκπτώσεων και όχι επί του αρχικού παγίου. Έτσι, εφόσον δικαιούστε περισσότερες από μία εκπτώσεις, κάθε μεταγενέστερη έκπτωση θα 
υπολογίζεται επί του υπολειπόμενου ποσού παγίου που θα προκύπτει μετά την εφαρμογή των προγενέστερων εκπτώσεων. 

● Τα λεπτά ομιλίας που περιλαμβάνονται στην ενσωματωμένη χρήση αφορούν σε εθνικές κλήσεις φωνής που πραγματοποιούνται εντός Ελλάδας προς εθνικά δίκτυα σταθερής και κινητής 

τηλεφωνίας και δεν ισχύουν για: διεθνείς κλήσεις, κλήσεις Roaming, κλήσεις προς τον Προσωπικό Τηλεφωνητή, κλήσεις προς το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών WIND (1260), κλήσεις προς την 

Υπηρεσία Καταλόγου και Άμεσης Σύνδεσης WIND και κλήσεις προς λοιπές υπηρεσίες.  Στις κλήσεις που πραγματοποιούνται εντός των λεπτών ομιλίας της ενσωματωμένης χρήσης εφαρμόζεται ο 

ελάχιστος χρόνος χρέωσης των 60''. Τα λεπτά ομιλίας της ενσωματωμένης χρήσης που δεν καταναλώνονται εντός του μήνα τιμολόγησης δεν μεταφέρονται στον επόμενο.  
● Τα SMS που περιλαμβάνονται στην ενσωματωμένη χρήση αφορούν αποστολή μηνυμάτων που πραγματοποιείται εντός Ελλάδος προς κινητά ελληνικών δικτύων και δεν περιλαμβάνουν SMS προς 
ξένα δίκτυα, προς υπηρεσίες, καθώς και SMS κατά τη διάρκεια του Roaming. Τα SMS της ενσωματωμένης χρήσης που δεν καταναλώνονται εντός του μήνα τιμολόγησης δεν μεταφέρονται στον 
επόμενο.  
● Τα GBs που περιλαμβάνονται στην ενσωματωμένη χρήση αφορούν σε πλοήγηση που γίνεται εντός Ελλάδας μέσω WΕΒ και WAP Browsing εκτός του WIND Plus portal. Τα GBs της ενσωματωμένης 
χρήσης που δεν καταναλώνονται εντός του μήνα τιμολόγησης δε μεταφέρονται στον επόμενο.  
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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΛΗΣΕΙΣ προς τις υπόλοιπες χώρες εκτός των παραπάνω: 
 

Ζώνη 1 (Ευρώπη) 0,7998 €/λεπτό 

Ζώνη 2 (Αμερική, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία) 0,9996 €/λεπτό 

Ζώνη 3 (Ασία) 1,50 €/λεπτό 

Ζώνη 4 (Αφρική) 2,1996 €/λεπτό 

Ζώνη 5 (Νησιά Ειρηνικού Ωκεανού) 3,00 €/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 
Για τις Ζώνες 1-5, η χρέωση κλήσεων είναι ανά λεπτό, ενώ για τη ζώνη 6 η χρέωση είναι ανά δευτερόλεπτο με ελάχιστο χρόνο χρέωσης 45’’.  
 
 

 
 
 
ΑΛΛΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΚΟΙΝΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ WIND to ALL 

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

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

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

Προηγμένος Προσωπικός Τηλεφωνητής 

Ακρόαση μηνύματος εντός Ελλάδος (κλήση από κινητό WIND προς 122) 0,30 € 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 

 
 
 
Όλες οι αναγραφόμενες τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%. 
 


