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Ζώνες Περιαγωγής

✆ Ζώνη 1 (Ευρωπαϊκή Ένωση) 
Αζόρες, Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γαλλική Γουιάνα, 
Γερμανία, Γιβραλτάρ, Γουαδελούπη, Δανία, Εσθονία, Ηνωμένο 
Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κανάριες Νήσοι, 
Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, 
Μαδέρες, Μάλτα, Μαρτινίκα, Νήσοι Άλαντ, Νήσος Ριγιούνιον,  
Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, 
Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία, Φινλανδία

✆ Ζώνη 2
Αλβανία, Ανδόρα, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Γκέρνσεϊ, Ελβετία, Μολδαβία, 
Νήσοι Φερόε, Νήσος Μαν, Σαν Μαρίνο, Τζέρσεϊ, Τουρκία

✆ Ζώνη 3
Αίγυπτος, Αντίγκουα, Η.Π.Α., Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Καναδάς, 
Κίνα, Λευκορωσία, Λίβανος, Μαυροβούνιο, Π.Γ.Δ.Μ., Σαουδική Αραβία 

✆ Ζώνη 4
Αυστραλία, Βραζιλία, Μπαρμπάντος, Μονακό, Ουκρανία, Σερβία  
(& Κόσσοβο), Σιγκαπούρη, Ταϊλάνδη 

✆ Ζώνη 5
Ακτή Ελεφαντοστού, Αλγερία, Αρμενία, Βερμούδες, Βιετνάμ, Γκάνα, 
Δομινικανή Δημοκρατία, Ιαπωνία, Ιορδανία, Ιράκ, Ιράν, Ισραήλ, 
Κορέα (Βόρεια), Κορέα (Νότια), Κόστα Ρίκα, Κουβέιτ, Μαλδίβες, 
Μαρόκο, Μαυρίκιος, Μπαγκλαντές, Μπαχρέιν, Νέα Ζηλανδία, 
Νιγηρία, Νότιος Αφρική, Ομάν, Πακιστάν, Παλαιστίνη, Πουέρτο Ρίκο, 
Ρωσία, Σεϋχέλλες, Συρία, Ταϊβάν, Τζαμάικα, Τυνησία, Φιλιππίνες, 
Χονγκ Κονγκ

✆ Ζώνη 6
Αζερμπαϊτζάν, Αφγανιστάν, Βενεζουέλα, Γεωργία, Γκάμπια, 
Καζακστάν, Καμερούν, Καμπότζη, Κατάρ, Κένυα, Κούβα, Μακάο, 
Μαλαισία, Μάλι, Ουζμπεκιστάν, Ουρουγουάη, Περού, Σενεγάλη, 
Σιέρα Λεόνε, Νότιο Σουδάν, Σουδάν, Τανζανία, Υεμένη, Χιλή

✆ Ζώνη 7
Αιθιοπία, Αργεντινή, Βολιβία, Γαλλική Πολυνησία, Γκαμπόν, 
Εκουαδόρ, Ελ Σαλβαδόρ, Ζάμπια, Ζιμπάμπουε, Ινδία, Ινδονησία, 
Ισημερινή Γουινέα, Κολομβία, Κονγκό, Λιβύη, Μαδαγασκάρη, 
Μαλάουι, Μαυριτανία, Μεξικό, Μοζαμβίκη, Μονγκολία, Μπαχάμες, 
Μπενίν, Μπουρκίνα Φάσο, Μπρουνέι, Νεπάλ, Νίγηρας, Νικαράγουα, 
Ουγκάντα, Παναμάς, Παπούα Νέα Γουινέα, Παρθένες Νήσοι                                  
(Βρετ.), Σρι Λάνκα, Τατζικιστάν, Τόγκο, Τουρκμενιστάν, Τρινιντάντ & 
Τομπάγκο, Φίτζι, υπόλοιπες χώρες

ΒΡΕΣ ΤΗ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΑΞΙΔΕΨΕΙΣ
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Περιαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση  
Free2Roam In & Out 
Μόνο με 10,08€ έχεις διαθέσιμα 200’ομιλίας, προς όλα τα δίκτυα στην Ελλάδα αλλά και 
σε 30 ακόμα Ευρωπαϊκούς προορισμούς

ΔΙΑΛΕΞΕ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΟΥ ΣΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΚΑΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΟΥ

TALK TO ALL Περιαγωγή στην Ε.Ε

Διευκρινίσεις:
✆  Η ενεργοποίηση του Πακέτου μπορεί να γίνει με κλήση στο 1265 (από την Ελλάδα) και με αποστολή SMS “F2R” στο 1285 ή online από το f2g.gr 

και το f2g application (από την Ελλάδα και το εξωτερικό
✆  Το συνολικό κόστος ενεργοποίησης του πακέτου είναι 10,08€ 
✆  Ο χρόνος ομιλίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εξερχόμενες και εισερχόμενες κλήσεις Περιαγωγής από και προς χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Oι εξερχόμενες κλήσεις χρεώνονται ανά δευτερόλεπτο με ελάχιστη διάρκεια κλήσης τα 3 λεπτά. Οι εισερχόμενες κλήσεις κατά την 
Περιαγωγή χρεώνονται ανά λεπτό

✆  Επιπλέον, ο χρόνος ομιλίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εθνικές κλήσεις προς όλα τα κινητά και σταθερά δίκτυα στην Ελλάδα αλλά και προς 
30 ακόμα χώρες της Ε.Ε. Στην περίπτωση αυτή η ελάχιστη διάρκεια κλήσης είναι τα 3’ και στη συνέχεια ανά δευτερόλεπτο, ενώ δεν υπάρχει 
χρέωση για τις εισερχόμενες κλήσεις

✆ Το πακέτο Free2Roam ενεργοποιείται έως 4 φορές ανά 30 μέρες
✆  Τα δωρεάν λεπτά ισχύουν για 30 μέρες από την αγορά του πακέτου
✆  Ο συνδρομητής μπορεί να ενημερωθεί για το υπόλοιπο του στέλνοντας δωρεάν μήνυμα «ΥΠF2R» στο 1285 ή online από το f2g.gr και το f2g 

application (από την Ελλάδα και το εξωτερικό)
✆  Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανήκουν όλες οι χώρες της Ζώνης 1 (βλ. σελ. 3)

200’ 
Προς όλους για κλήσεις στην Ελλάδα αλλά

& για κλήσεις περιαγωγής στην Ε.Ε. 

+
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ΔΙΑΛΕΞΕ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΟΥ ΣΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΚΑΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΟΥ

Περιαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση  
Roamer
Με την υπηρεσία Roamer μιλάς οικονομικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο με μια χαμηλή 
χρέωση ανά κλήση
Η υπηρεσία ενεργοποιείται δωρεάν και ισχύει αυτόματα κάθε φορά που βρίσκεσαι στο εξωτερικό! Αναλυτικά οι χρεώσεις εξερχόμενων 
κλήσεων φαίνονται παρακάτω: 

Roamer Ευρωπαϊκή Ένωση (Ζώνη 1)

Εξερχόμενες κλήσεις
0,454€ ανά κλήση για τα πρώτα τρία λεπτά ομιλίας και μετά ισχύει χρέωση 

0,342€/λεπτό

Ενεργοποίηση ROAMER NAI στο 1284

Απενεργοποίηση ROAMER NAI στο 1284

Διευκρινίσεις:
✆  Οι εξερχόμενες κλήσεις χρεώνονται ανά δευτερόλεπτο με ελάχιστη διάρκεια χρέωσης τα 180 δευτερόλεπτα

✆  Αν έχεις ενεργό το Roamer και κάποιο άλλο πακέτο ή bonus με χρόνο ομιλίας προς όλους, πρώτα θα καταναλώνονται τα ενσωματωμένα λεπτά 

ομιλίας του πακέτου σου με επιπλέον χρέωση 0,062€/λεπτό και στη συνέχεια θα ισχύουν οι χρεώσεις του Roamer

✆  Η υπηρεσία Roamer ισχύει  για κλήσεις προς Ελλάδα, κλήσεις εντός της χώρας που ταξιδεύεις (τοπικές) και κλήσεις προς χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Δεν ισχύει για κλήσεις προς τον υπόλοιπο κόσμο, για κλήσεις προς δορυφορικά και maritime δίκτυα, προς υπηρεσίες προστιθέμενης 

αξίας για τα οποία ισχύουν οι βασικές χρεώσεις περιαγωγής

✆  Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανήκουν όλες οι χώρες της Ζώνης 1 (βλ. σελ. 3)
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ΜΑΘΕ ΤΙΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΠΑΚΕΤΟ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ (Ή ΟΠΟΥ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ)

Περιαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση  
Βασικές χρεώσεις περιαγωγής
Όπου κι αν ταξιδεύεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιείς τα πακέτα F2G για να μιλάς, να στέλνεις SMS και να σερφάρεις στο internet σαν 
να είσαι στην Ελλάδα

Εξερχόμενες Κλήσεις Mobile Internet SMS Εισερχόμενες κλήσεις

Χρεώσεις όταν έχεις 
πακέτο / bonus

Κατανάλωση 
ενσωματωμένου χρόνου 

+ 0,062€/λεπτό

Κατανάλωση 
ενσωματωμένωνMB 

+ 0,062€/MB

Κατανάλωση 
ενσωματωμένων 

SMS + 0,0248€/SMS
0,0142€/ λεπτό

Χρεώσεις όταν δεν έχεις 
πακέτο / bonus Εθνικές Χρεώσεις Εθνικές Χρεώσεις Εθνικές Χρεώσεις 0,0142€/ λεπτό

Διευκρινίσεις:
✆  Οι παραπάνω χρεώσεις ισχύουν για συνδρομητές καρτοκινητής που δεν έχουν επιλέξει ένα από τα διαθέσιμα οικονομικά πακέτα περιαγωγής 

(Free2Roam In&Out)
✆  Οι συνδρομητές έχουν τη δυνατότητα να καταναλώσουν τον ενσωματωμένο χρόνο ομιλίας & SMS «προς όλους» καθώς και τα δωρεάν MB 

από Bonus και Πακέτα. Η προτεραιότητα κατανάλωσης είναι ίδια με την Ελλάδα
✆  Κατά την Περιαγωγή μπορούν να καταναλωθούν μόνο τα δωρεάν λεπτά ομιλίας & SMS με ενσωματωμένη κατανάλωση «προς όλα τα δίκτυα», 

ενώ ο ενσωματωμένος χρόνος & SMS «προς Wind/Q» και «προς σταθερά δίκτυα στην Ελλάδα» δεν είναι διαθέσιμα
✆  Η επιπλέον χρέωση για τις εξερχόμενες κλήσεις γίνεται ανά δευτερόλεπτο με ελάχιστο χρόνο χρέωσης τα 30 δευτερόλεπτα. Η επιπλέον χρέωση 

για την κίνηση mobile internet γίνεται ανά ΚΒ
✆  Οι εισερχόμενες κλήσεις χρεώνονται ανά δευτερόλεπτο χωρίς ελάχιστη χρέωση και δεν καταναλώνουν τον ενσωματωμένο χρόνο ομιλία του 

πακέτου 
✆  Η κατανάλωση του ενσωματωμένου χρόνου ομιλίας για εξερχόμενες κλήσεις θα ακολουθεί το βήμα χρέωσης του πακέτου
✆  Από την κατανάλωση των δωρεάν λεπτών ομιλίας εξαιρούνται οι εξερχόμενες κλήσεις προς δίκτυα του υπόλοιπου κόσμου οι οποίες χρεώνονται 

με 2,066€/λεπτό (χρέωση ανά λεπτό) καθώς και οι κλήσεις προς δορυφορικά και maritime δίκτυα οι οποίες χρεώνονται με βάση τις χρεώσεις 
της Ζώνης 7

✆  Από την κατανάλωση των δωρεάν SMS κατά την Περιαγωγή εξαιρούνται τα SMS προς δίκτυα του υπόλοιπου κόσμου τα οποία χρεώνονται με 
0,52€/SMS καθώς και τα SMS προς δορυφορικά και maritime δίκτυα τα οποία χρεώνονται με 1,48€/SMS 

✆  Για να μπορεί ο συνδρομητής να κάνει χρήση των δωρεάν λεπτών ομιλίας, SMS και MB στο εξωτερικό, απαιτείται διαθέσιμο υπόλοιπο σε ευρώ, 
από το οποίο θα αφαιρούνται οι επιπλέον χρεώσεις

✆  Το Daily ticket (1€/20MB) δεν ισχύει κατά την Περιαγωγή και η χρέωση για data roaming κίνηση στην EE θα είναι 0,0615€/ΜB (χρέωση ανά KB)
✆  Όλες οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ
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ΜΑΘΕ ΤΙΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΠΑΚΕΤΟ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ (Ή ΟΠΟΥ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ) ΔΙΑΛΕΞΕ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΟΥ ΣΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΚΑΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΟΥ

Περιαγωγή σε χώρες του Υπόλοιπου Κόσμου  
Roamer
Με την υπηρεσία Roamer μπορείς να μιλάς οικονομικά όταν βρίσκεσαι στο εξωτερικό μόνο με μια χαμηλή χρέωση ανά κλήση!

Η υπηρεσία ενεργοποιείται δωρεάν και ισχύει αυτόματα κάθε φορά που βρίσκεσαι στο εξωτερικό! Αναλυτικά οι χρεώσεις εξερχόμενων / 
εισερχόμενων κλήσεων φαίνονται παρακάτω:

Roamer Χώρες του υπόλοιπου κόσμου (Ζώνες 2 & 3)

Εξερχόμενες κλήσεις 2,621€/ για τα πρώτα 2 λεπτά ομιλίας και μετά 0,342€/λεπτό

Εισερχόμενες κλήσεις 2,621€/κλήση για τα πρώτα 30 λεπτά ομιλίας

Ενεργοποίηση ROAMER NAI στο 1284

Απενεργοποίηση ROAMER NAI στο 1284

Διευκρινίσεις:
✆  Η υπηρεσία ισχύει στα δίκτυα των χωρών που ανήκουν στις Ζώνες 2 & 3 (βλ. σελ. 3)

✆  Οι εξερχόμενες κλήσεις χρεώνονται ανά δευτερόλεπτο με ελάχιστη διάρκεια χρέωσης τα 120 δευτερόλεπτα

✆  Αν η διάρκεια της εισερχόμενης κλήσης ξεπεράσει τα 30 λεπτά, τότε ισχύουν οι εκάστοτε χρεώσεις περιαγωγής για εισερχόμενες κλήσεις

✆  Η υπηρεσία Roamer ισχύει για κλήσεις προς Ελλάδα, κλήσεις εντός της χώρας που ταξιδεύεις (τοπικές) και κλήσεις προς χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ισχύει για κλήσεις προς τον υπόλοιπο κόσμο , για κλήσεις προς δορυφορικά και maritime δίκτυα, προς υπηρεσίες 

προστιθέμενης αξίας για τα οποία ισχύουν οι βασικές χρεώσεις περιαγωγής
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ΔΙΑΛΕΞΕ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΟΥ ΣΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΚΑΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΟΥ

Περιαγωγή σε χώρες του Υπόλοιπου Κόσμου  
Data Roaming
Πακέτο δεδομένων για να σερφάρεις ξέγνοιαστα όταν ταξιδεύεις στο εξωτερικό!  

Data Roaming Χώρες του υπόλοιπου κόσμου (Ζώνες 2 & 3)

Κόστος ενεργοποίησης 35,29€

Προσφερόμενα ΜΒ 15

Ενεργοποίηση DATAROW NAI στο 1285

Διευκρινίσεις:
✆  Η υπηρεσία ισχύει στα δίκτυα των χωρών που ανήκουν στις Ζώνες 2 & 3 (βλ. σελ. 3), εφόσον υπάρχει υπηρεσία κίνησης δεδομένων 

περιαγωγής

✆  Μετά την κατανάλωση των ενσωματωμένων ΜΒ, η χρέωση γίνεται σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο περιαγωγής και ανάλογα 

με τη χώρα περιαγωγής

✆  Το πακέτο έχει διάρκεια 30 μέρες από την ενεργοποίηση του και μπορεί να ενεργοποιηθεί μια φορά σε διάστημα 30 ημερών

✆  Η ενσωματωμένη χρήση που δεν καταναλώνεται μέσα στο διάστημα των 30 ημερών από την ενεργοποίηση, διαγράφεται

✆  Η κατανάλωση των ΜΒ του πακέτου γίνεται ανά 1ΚΒ
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Περιαγωγή σε χώρες του Υπόλοιπου Κόσμου
Χρεώσεις εξερχόμενων και εισερχόμενων κλήσεων

Εξερχόμενες κλήσεις Εισερχόμενες 
Κλήσεις

Προς τη χώρα 
που βρίσκεστε Προς Ελλάδα  Προς χώρες 

ΕΕ
Προς υπόλοιπο 

κόσμο 
Ζώνη 2 1,250 € 2,083 € 3,125 € 3,125 € 7,291 €

Ζώνη 3 1,562 € 3,100 € 3,646 € 3,646 € 1,1160 €

Ζώνη 4 1,562 € 3,855 € 4,166 € 4,166 € 1,6620 €

Ζώνη 5 2,083 € 4,960 € 5,208 € 5,208 € 2,0830 €

Ζώνη 6 2,083 € 6,250 € 6,250 € 6,250 € 2,0830 €

Ζώνη 7 2,083 € 7,291 € 7,291 € 7,291 € 2,0830 €

Διευκρινίσεις:
✆  Οι τιμές αναφέρονται σε € ανά λεπτό και περιλαμβάνουν ΦΠΑ

✆  Όλες οι κλήσεις εξερχόμενες και εισερχόμενες χρεώνονται ανά λεπτό

✆  Οι βιντεοκλήσεις καθώς και όλες οι υπόλοιπες υπηρεσίες φωνής, χρεώνονται με βάση τον παραπάνω πίνακα

✆  Οι Δορυφορικές και οι Maritime κλήσεις χρεώνονται με βάση τις χρεώσεις της Ζώνης 7

✆  Σε περίπτωση που το ξένο δίκτυο (δίκτυο κινητής ή Maritime ή δορυφορικό) χρεώνει επιπλέον τις εισερχόμενες κλήσεις, η χρέωση αυτή 

αφαιρείται από το διαθέσιμο υπόλοιπο χρόνου ομιλίας

ΜΑΘΕ ΤΙΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΠΑΚΕΤΟ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ (Ή ΟΠΟΥ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ)
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Περιαγωγή σε χώρες του Υπόλοιπου Κόσμου
Χρεώσεις κίνησης δεδομένων (Data / 3G) 
Πακέτο δεδομένων για να σερφάρεις ξέγνοιαστα όταν ταξιδεύεις στο εξωτερικό!

Κίνησης Δεδομένων (Data / 3G) Χρέωση (€/ΚΒ)

Ζώνη 2 0,01042 €

Ζώνη 3 0,01042 €

Ζώνη 4 0,01252 €

Ζώνη 5 0,01252 €

Ζώνη 6 0,01252 €

Ζώνη 7 0,01252 €

Διευκρινίσεις:
✆  Οι τιμές αναφέρονται σε € ανά ΚΒ και περιλαμβάνουν ΦΠΑ

✆  Η χρέωση γίνεται ανά ΚΒ

✆  Οι χρήστες Data Card χρεώνονται επίσης βάσει του παραπάνω πίνακα

ΜΑΘΕ ΤΙΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΠΑΚΕΤΟ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ (Ή ΟΠΟΥ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ)
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Περιαγωγή σε χώρες του Υπόλοιπου Κόσμου
Χρεώσεις Aποστολής SMS & MMS

SMS (από / προς) ΕΕ (Ζώνη 1) Εκτός ΕΕ (Ζώνη 2 έως 7)  MAR-SAT 

Εκτός ΕΕ (Ζώνη 2 - 7) 0,521 € 0,521 € 1,488 €

Maritime - Δορυφορικά (MAR-SAT) 1,488 € 1,488 € 1,488 €

Διευκρινίσεις:
✆  Οι τιμές αναφέρονται σε € ανά μήνυμα και περιλαμβάνουν ΦΠΑ

✆  Η υπηρεσία VAS SMS είναι διαθέσιμη κατά την περιαγωγή και χρεώνεται με βάση τον παραπάνω πίνακα και επιπλέον την χρέωση του 

εκάστοτε VAS SMS

ΜMS Εκτός ΕΕ  (Ζώνη 2 έως 7) Maritime-Δορυφορικά (MAR-SAT)

Χρέωση σε €/MMS 1,314 € 3,10 €

Διευκρινίσεις:
✆  Οι τιμές αναφέρονται σε € ανά MMS και περιλαμβάνουν ΦΠΑ

✆  Η υπηρεσία VAS χρεώνεται με βάση τον παραπάνω πίνακα και επιπλέον την χρέωση του εκάστοτε VAS MMS

ΜΑΘΕ ΤΙΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΠΑΚΕΤΟ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ (Ή ΟΠΟΥ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ)




