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                                                                                                                                                         ΤΜΒΟΛΑΙΟ/ΤΜΒΟΛΑΙΟ   

                                                                                                                                                    ΤΜΒΟΛΑΙΟ/ΚΑΡΣΟΚΙΝΗΣΟ   
                                                                                                                                                 ΚΑΡΣΟΚΙΝΗΣΟ/ΚΑΡΣΟΚΙΝΗΣΟ   

 
ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ 2inOne 

1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΝΓΡΟΜΗΣΗ 1                                                                                                                  ΤΜΒΟΛΑΙΟ         ΚΑΡΣΟΚΙΝΗΣΟ      
ΦΤΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ                          ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ                           ΑΣΟΜΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ      

ΔΠΩΝΤΜΙΑ/ΔΠΩΝΤΜΟ 
ΟΝΟΜΑ 

Α.Φ.Μ.                     Γ.Ο.Τ. 

ΗΜ. ΓΔΝΝΗΗ                  ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ/ΔΓΡΑ 
 
Α..Γ.Σ./ΓΙΑΒ.                                 

Αξηζκόο Κηλεηνύ: 

Αξηζκόο ηαζεξνύ:  

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ-ΔΙΓΟ ΔΠΙΥ/Η 
 

2. ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΝΓΡΟΜΗΣΗ 2                                                                                                                   ΤΜΒΟΛΑΙΟ         ΚΑΡΣΟΚΙΝΗΣΟ      

ΦΤΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ                          ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ                           ΑΣΟΜΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ      

ΔΠΩΝΤΜΙΑ/ΔΠΩΝΤΜΟ 
ΟΝΟΜΑ 

Α.Φ.Μ.                             Γ.Ο.Τ. 

ΗΜ. ΓΔΝΝΗΗ                          ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ/ΔΓΡΑ 
 
Α..Γ.Σ./ΓΙΑΒ.                                 

Αξηζκόο Κηλεηνύ: 

Αξηζκόο ηαζεξνύ: 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ-ΔΙΓΟ ΔΠΙΥ/Η 
 

3. ΣΟΙΥΔΙΑ ΝΟΜΙΜΟΤ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΣΑΙΡΙΑ ή ΠΛΗΡΔΞΟΤΙΟΤ ΣΟΤ ΤΝΓΡΟΜΗΣΗ    
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ         ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΟ      

ΔΠΩΝΤΜΟ 
ΟΝΟΜΑ 
ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ 

Α.Φ.Μ.    Γ.Ο.Τ. 

 
ΗΜ. ΓΔΝΝΗΗ  
 
Α..Γ.Σ./ΓΙΑΒ.                                              

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ/ΔΓΡΑ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ-ΔΙΓΟ ΔΠΙΥ/Η 
 

Αξηζκόο Κηλεηνύ: 

Αξηζκόο ηαζεξνύ 
 

4. ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΝΑ ΤΝΓΡΟΜΗ   
 
ΑΡΙΘΜΟ ΚΙΝΗΣΟΤ 

 
ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΡΣΑ ΤΝΓΡΟΜΗΣΗ 
(ICC ID) 

(1)  

(2)  
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Διδικοί Όποι Τπηπεζίαρ 
 
Γικαίωμα Ένηαξηρ ζηην Τπηπεζία 
Η ππεξεζία WIND 2inOne πξνζθέξεηαη σο πξόζζεηε (πξναηξεηηθή) ππεξεζία ζην δίθηπν GSM ηεο WIND θαη ζε όια ηα 
νηθνλνκηθά πξνγξάκκαηα ζπκβνιαίνπ ηεο WIND, εηαηξηθά θαη θαηαλαισηηθά, αιιά θαη ηεο θαξηνθηλεηήο ηειεθσλίαο. ηελ 
πεξίπησζε ρξήζεο θαξηνθηλεηνύ αξηζκνύ, ε ππεξεζία έθπησζεο 100% ζηελ πξνώζεζε κεηαμύ ησλ δύν αξηζκώλ πξνζθέξεηαη 
μόνο ζηα εηδηθά 2inOne For All θαη 2inOne Free2Go νηθνλνκηθά πξνγξάκκαηα, όπσο απηά αλαιύνληαη παξαθάησ θαη όπσο 
ηζρύνπλ. 
 
Πποϋποθέζειρ εθαπμογήρ ηηρ Τπηπεζίαρ  
Γηα ηελ εθαξκνγήο ηεο ρξεηάδεηαη ε γξαπηή ζπλαίλεζε θαη ησλ δύν ζπλδξνκεηώλ. ηελ πεξίπησζε δύν ζπκβνιαίσλ νη δύν 
ινγαξηαζκνί παξακέλνπλ δηαθνξεηηθνί  κεηαμύ ηνπο θαη ε δηεύζπλζε απνζηνιήο ηνπο παξακέλεη ε ίδηα πνπ έρεη δεισζεί ζηα 
αξρηθά ζπκβόιαηά ηνπο. Σν ίδην ηζρύεη θαη ζηελ πεξίπησζε ρξήζεο δύν θαξηνθηλεηώλ αξηζκώλ, όπνπ ν ππόινηπνο ρξόλνο 
νκηιίαο ησλ δύν αξηζκώλ παξακέλεη αλεμάξηεηνο κεηαμύ ηνπο.  
 
Σιμοκαηάλογορ Τπηπεζίαρ 
Η Τπεξεζία παξέρεηαη κε κόζηορ ενεπγοποίηζηρ € 7,38 γηα θάζε ινγαξηαζκό ζπκβνιαίνπ ην νπνίν πεξηιακβάλεη ην θόζηνο 
ζύλδεζεο ηεο Δηδηθήο Έθπησζεο Πξνσζήζεσλ («Τπεξεζία 2inOne»). Σν κεληαίν θόζηνο απηήο ηεο ππεξεζίαο γηα ηνπο 
ινγαξηαζκνύο ζπκβνιαίνπ, πνπ πξνζθέξεη έθπησζε 100% ζηηο πξνσζήζεηο κεηαμύ ησλ δύν αξηζκώλ, είλαη € 2,28 γηα ηνλ θάζε 
ινγαξηαζκό. Δπίζεο, ν ζπλδξνκεηήο κε νηθνλνκηθό παθέην Free2Go κεηαθέξεηαη ζην νηθνλνκηθό παθέην 2inOne Free2Go, ελώ 
αλαθνξηθά κε ηα ππόινηπα παθέηα θαξηνθηλεηήο ηειεθσλίαο νη ζπλδξνκεηέο κεηαθέξνληαη ζην νηθνλνκηθό παθέην 2inOne 
ForAll.  
Γηα θάζε θαξηνθηλεηό αξηζκό ηο κόζηορ είναι €7,38 θαη ρξεώλεηαη θαηά ηελ αιιαγή παθέηνπ ζηα δύν 2inOne νηθνλνκηθά 
πξνγξάκκαηα, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κία εξγάζηκε εκέξα κεηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο 2inOne θάξηαο. ηελ πεξίπησζε πνπ 
δεν ςπάπσει ςπόλοιπο €7,38 θαηά ηελ αιιαγή ζε 2inOne θάξηα ηόηε ο ζςνδπομηηήρ δεν αλλάζει οικονομικό πακέηο και 
θςζικά δεν έσει ηην έκπηωζη 100% ζηιρ πποωθήζειρ μεηαξύ ηων δύο απιθμών.  
Δπίζεο, αλαθνξηθά κε ηελ απόθηεζε ηεο 2inOne SIM θάξηαο δελ πθίζηαηαη από κέξνπο ηνπ ζπλδξνκεηή θαλέλα θόζηνο γηα 
θακία από ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο.  
Οη παξαπάλσ δε ηηκέο ζα ηζρύνπλ κε ηελ επηθύιαμε ηπρόλ εθπηώζεσλ πνπ ε εηαηξία δύλαηαη λα πξνζθέξεη πξνο ηνπο 
ζπλδξνκεηέο ηεο γηα εύινγε ρξνληθή δηάξθεηα.  
 
Τποζηήπιξη  
Γηα ηελ πιεξέζηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ζπλδξνκεηή, ε ππεξεζία WIND 2inOne ππνζηεξίδεηαη από εμεηδηθεπκέλν Σκήκα 
Τπνζηήξημεο, 24ώξεο ην 24σξν. Σειεθσληθά ζην 1260 ή 693 560 1260 θαη κε e-mail ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε 
cs@wind.com.gr 
 
Γιακοπή ηηρ Τπηπεζίαρ 
ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ππεξεζίαο, νη ζπλδξνκεηέο ππνρξενύληαη λα πξνκεζεπηνύλ λέεο SIM θάξηεο γηα ηηο ζπλδέζεηο 
ηνπο κε θόζηνο αλάινγν ηεο ηξέρνπζαο εκπνξηθήο πνιηηηθήο ηεο εηαηξίαο. ηελ πεξίπησζε θαξηνθηλεηνύ αξηζκνύ κε ηελ αιιαγή 
θάξηαο ζα γίλεηαη θαη ε αιιαγή πξνγξάκκαηνο από 2inOne For All θαη 2inOne Free2Go ζηα απιά For All θαη Free2Go 
νηθνλνκηθά πξνγξάκκαηα, όπσο ηζρύνπλ αληίζηνηρα. ε θάζε πεξίπησζε ν ζπλδξνκεηήο ζα κπνξεί λα αιιάμεη νηθνλνκηθό 
πξόγξακκα ζύκθσλα κε ηηο ππάξρνπζεο επηινγέο πνπ ε εηαηξία δύλαηαη ην δηάζηεκα εθείλν λα πξνζθέξεη πξνο ηνπο 
ζπλδξνκεηέο ηεο. 
 
Λοιποί Όποι 
Οη ζπλδξνκεηέο κε ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηελ ελ ιόγσ ππεξεζία έρνπλ όιεο ηηο ππνρξεώζεηο θαη ηα δηθαηώκαηα πνπ απνξξένπλ 
από ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο πεξί πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ θαη πξνζηαζίαο θαηαλαισηή. 
Οη πλδξνκεηέο δειώλνπλ ζηε WIND ΔΛΛΑ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ A.E.B.E., όηη απνδέρνληαη αλεπηθύιαθηα ηνπο παξόληεο 
εηδηθνύο όξνπο ηεο Τπεξεζίαο θαη ηελ πξνζσξηλή δηαθνπή παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ ζύλδεζήο ηνπο κε ην δίθηπν ηεο WIND γηα 
θάπνηεο ώξεο ηελ εκέξα ηεο ελεξγνπνίεζήο ηεο, ζηα πιαίζηα ηεο αλαγθαίαο ηερληθήο ππνζηήξημεο πνπ ε ελ ιόγσ ππεξεζία 
απαηηεί. Γειώλνπλ επίζεο όηη, ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ παξνύζα αίηεζε είλαη αιεζή θαη αθξηβή θαη όηη, 
έρνπλ ιάβεη ελεκεξσηηθό πιηθό ην νπνίν πεξηέρεη αλαιπηηθά ηνπο γεληθνύο όξνπο εθαξκνγήο  θαη ρξήζεο ηεο ελ ιόγσ 
ππεξεζίαο. Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ νη ‘Γεληθνί Όξνη’ ηνπο νπνίνπο νη πλδξνκεηέο έρνπλ ππνγξάςεη ζηε ζύκβαζε θαη απνδερηεί.
  

Ημεπομηνία: 

Ονομαηεπώνςμο 
ςνδπομηηή(1) 
 
 
 

Ονομαηεπώνςμο 
ςνδπομηηή(2) 
 
 
 

ηοισεία ςνεπγάηη: 
 
 
ΒΔΒΑΙΧΝΧ ΟΣΙ ΟΙ 
ΑΙΣΟΤΝΣΔ ΤΠΔΓΡΑΦΑΝ 
ΔΝΧΠΙΟΝ ΜΟΤ ΚΑΙ ΟΣΙ ΣΑ 
ΑΝΧΣΔΡΧ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΙΝΑΙ 
ΑΚΡΙΒΗ. 

 

Τπογπαθή (& θπαγίδα) 
 
 
 

Τπογπαθή (& θπαγίδα) 
 
 
 

 Τπογπαθή (& θπαγίδα) 
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