
 
ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΔΙΩΝ WIND ΓΙΑ ΙΓΙΩΣΔ ΤΝΓΡΟΜΗΣΔ ΤΜΒΟΛΑΙΟΤ  

 
                                                                                                                          

WIND ΔΛΛΑ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ.Β.Δ. ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΔΓΡΑ: ΚΗΦΙΙΑ 66, ΣΚ 151 25 ΜΑΡΟΤΙ Α.Φ.Μ.: 099936189 - ΓOY: ΜΔΓΑΛΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 
48025/01ΑΣ/Β/01/26/03 ΣΗΛ: 210 6158000 - FAX: 210 6006529 

 

Σιμοκατάλογοσ Προγράμματοσ WIND Καρτοςύνδεςη-28 
 

Μηνιαίο Πάγιο 28,22 € 

Ενςωματωμένη Χρήςη 

Λεπτά ομιλίασ προσ όλα τα εθνικά δίκτυα 500 

SMS προσ όλα τα εθνικά δίκτυα 30 

Mobile Internet (ΜΒ) 300 

Ποςό χρήςησ ςε Ευρώ 1 € 

Χρεώςεισ μετά την κατανάλωςη τησ ενςωματωμένησ χρήςησ 

Κλήςεισ ομιλίασ προσ εθνικά δίκτυα (€/δευτ) 0,008232€  

SMS προσ εθνικά δίκτυα (€/SMS) 0,1613€  

Πλοήγηςη WEB/WAP (€/KB) 0,000101 € 

Πλοήγηςη WEB/WAP (€/ΜB) 0,1034 € 

Πλοήγηςη on portal WAP (€/είςοδο) Δωρεάν 
 
● Σο 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. Κατά τη διάρκεια προςωρινήσ φραγήσ λόγω ανεξόφλητων τιμολογίων και εφόςον η φραγή διαρκεί ολόκληρη την περίοδο τιμολόγηςησ, δεν 
πραγματοποιείται χρέωςη μηνιαίου παγίου. Ο ςυνδρομητήσ για το διάςτημα τησ προςωρινήσ φραγήσ επιβαρύνεται με «τέλοσ διατήρηςησ ςύνδεςησ», ωσ ελάχιςτο 
αντίτιμο για την  διατήρηςη τησ ςύνδεςήσ του ςτο δίκτυο. Σο «τέλοσ διατήρηςησ ςύνδεςησ» για τισ ςυνδέςεισ ςτο πρόγραμμα WIND Καρτοςύνδεςη-28 είναι 15,52€. 

● ε 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. 

● Για την ενςωματωμένη χρήςη: 
Tα λεπτά ομιλίασ αφορούν ςε κλήςεισ φωνήσ που πραγματοποιούνται εντόσ Ελλάδασ προσ εθνικά δίκτυα ςταθερήσ και κινητήσ τηλεφωνίασ καθώσ και ςε 
εξερχόμενεσ κλήςεισ περιαγωγήσ που πραγματοποιούνται από ΕΕ (Ζώνη 1) προσ ΕΕ με προςαύξηςη 0,062€/ λεπτό (χρέωςη προςαύξηςησ ανά δευτερόλεπτο με 
ελάχιςτο χρόνο χρέωςησ τα 30''). Δεν ιςχύουν για: και δεν ιςχύουν για: διεθνείσ κλήςεισ, κλήςεισ περιαγωγήσ από ή προσ χώρεσ του υπόλοιπου κόςμου (Ζώνεσ 2-7), 
κλήςεισ προσ τον Προςωπικό Σηλεφωνητή ςτην Ελλάδα, κλήςεισ προσ το Σμήμα Εξυπηρέτηςησ Πελατών WIND (1260), κλήςεισ προσ την Τπηρεςία Καταλόγου και 
Άμεςησ ύνδεςησ WIND και κλήςεισ προσ λοιπέσ υπηρεςίεσ.  τισ κλήςεισ που πραγματοποιούνται εντόσ των λεπτών ομιλίασ τησ ενςωματωμένησ χρήςησ ιςχύει 
χρέωςη ανά δευτερόλεπτο με ελάχιςτη διάρκεια κλήςησ τα τρία λεπτά. Σα λεπτά ομιλίασ τησ ενςωματωμένησ χρήςησ που δεν καταναλώνονται εντόσ του μήνα 
τιμολόγηςησ δεν μεταφέρονται ςτον επόμενο.  
Σα SMS που περιλαμβάνονται ςτην ενςωματωμένη χρήςη αφορούν αποςτολή μηνυμάτων που πραγματοποιείται εντόσ Ελλάδοσ προσ εθνικά δίκτυα καθώσ και 
SMS κατά την περιαγωγή που αποςτέλλονται από ΕΕ (Ζώνη 1) προσ ΕΕ με προςαύξηςη 0,0248€/ SMS. Δεν ιςχύουν για: SMS  προσ ξένα δίκτυα, προσ υπηρεςίεσ 
καθώσ και SMS κατά τη διάρκεια τησ περιαγωγήσ από ή προσ χώρεσ του υπόλοιπου κόςμου (Ζώνεσ 2-7). Σα SMS τησ ενςωματωμένησ χρήςησ που δεν 
καταναλώνονται εντόσ του μήνα τιμολόγηςησ δεν μεταφέρονται ςτον επόμενο. 
Σα MBs που περιλαμβάνονται ςτην ενςωματωμένη χρήςη αφορούν ςε πλοήγηςη που γίνεται εντόσ Ελλάδασ μέςω WΕΒ και WAP Browsing εκτόσ του WIND Plus 
portal καθώσ και ςε πλοήγηςη που γίνεται κατά την περιαγωγή ςτην ΕΕ (Ζώνη 1) με προςαύξηςη 0,062€/ MB (χρέωςη προςαύξηςησ ανά KB χωρίσ ελάχιςτο όγκο 
χρέωςησ). Δεν ιςχύουν για πλοήγηςη που γίνεται κατά την περιαγωγή ςε  χώρεσ του υπόλοιπου κόςμου (Ζώνεσ 2-7).  Σα MBs τησ ενςωματωμένησ χρήςησ που δεν 
καταναλώνονται εντόσ του μήνα τιμολόγηςησ δε μεταφέρονται ςτον επόμενο.  
Σο ποςό ςε ευρώ (€) μπορεί να καταναλωθεί ςε όλα τα είδη κίνηςησ, εθνικήσ, διεθνούσ & περιαγωγήσ (λεπτά ομιλίασ & βίντεο-κλήςεων, SMS & MMS, πλοήγηςη ςτο 
internet από το κινητό κλπ). Για την κατανάλωςη τησ ενςωματωμένησ χρήςησ κατά την περιαγωγή ςτην ΕΕ (Ζώνη 1) θα πρέπει να υπάρχει διαθέςιμο ποςό ςε 
ευρώ.  

● 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 άώλη). Μετά την ανανέωςη υπολοίπου 
ιςχύουν οι ωσ άνω χρεώςεισ. Η χρέωςη των κλήςεων ομιλίασ γίνεται ανά δευτερόλεπτο με ελάχιςτη διάρκεια χρέωςησ τα 60 δευτερόλεπτα. 

● Η αξία χρήςησ από ανανέωςη με κάρτεσ έχει 12-μηνη ιςχύ. 
● Η ενςωματωμένη χρήςη έχει προτεραιότητα κατανάλωςησ έναντι τησ ανανεωμένησ αξίασ χρήςησ.  
● Η Τπηρεςία Ενημέρωςησ Τπολοίπου τησ μηνιαίασ ενςωματωμένησ χρήςησ, των επιπρόςθετων πακέτων ή υπηρεςιών και από ανανέωςη χρόνου ομιλίασ 

καρτοκινητήσ, πραγματοποιείται με δωρεάν κλήςη ςτο 1268. 
● Ο λογαριαςμόσ που εκδίδεται περιλαμβάνει τέλη κινητήσ τηλεφωνίασ. 
 
● Για αλλαγέσ προγράμματοσ ςε χαμηλότερο πάγιο, εφαρμόζεται τέλοσ αλλαγήσ προγράμματοσ 10,08€  
● Για αιτήςεισ μεταβίβαςησ γραμμήσ, εφαρμόζεται τέλοσ μεταβίβαςησ 10,08€. 
● Εφαρμόζεται τέλοσ αποςύνδεςησ από το δίκτυο WIND (εξαιρείται η φορητότητα αριθμού) 10,08€. 
● Για επαναςύνδεςη μετά από προςωρινή φραγή λόγω ανεξόφλητου υπολοίπου, εφαρμόζεται τέλοσ επαναςύνδεςησ 6,05€. 
● Για αναβάθμιςη ελάχιςτησ διάρκειασ ςυμβολαίου 12/18/24 μηνών, εφαρμόζεται τέλοσ 5,04€. 

 
ΑΛΛΕ ΧΡΕΩΕΙ 

Κλήςεισ βίντεο προσ εθνικά δίκτυα (€/δευτ) 0,0124 € 

MMS προσ εθνικά δίκτυα (€/MMS) 0,4836 € 

SMS προσ διεθνή δίκτυα (€/SMS) 0,2108€ 

 
ΣΗΛΕΦΩΝΗΣΗ 

Προηγμένοσ Προςωπικόσ Σηλεφωνητήσ 

Ακρόαςη μηνύματοσ εντόσ Ελλάδοσ (κλήςη από κινητό WIND προσ 122) 0,353 € ανά κλήςη  

Ακρόαςη μηνύματοσ κατά την Περιαγωγή χρέωςη ωσ εξερχόμενη κλήςη περιαγωγήσ προσ Ελλάδα 

Επαγγελματικόσ Σηλεφωνητήσ 

Μηνιαίο Πάγιο 3,633 € 

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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ΔΙΕΘΝΕΙ ΚΛΗΕΙ 

Ζώνη 1 (Ευρώπη) 0,91 €/λεπτό 

Ζώνη 2 (Αμερική, Αυςτραλία, Νέα Ζηλανδία) 1,11 €/λεπτό 

Ζώνη 3 (Αςία) 1,66 €/λεπτό 

Ζώνη 4 (Αφρική) 2,42 €/λεπτό 

Ζώνη 5 (Νηςιά Ειρηνικού Ωκεανού) 3,33 €/λεπτό 

Ζώνη 6 (Inmarsat) 

Thuraya   0,0341 €/δευτερόλεπτο 

Globalstar 0,0410 €/δευτερόλεπτο 

Inmarsat Mini 0,0455 €/δευτερόλεπτο 

Inmarsat B 0,0515 €/δευτερόλεπτο 

Inmarsat M 0,0568 €/δευτερόλεπτο 

Iridium8817  0,0763 €/δευτερόλεπτο 

GlobalStar-Inmars 0,0872 €/δευτερόλεπτο 

Inmarsat A 0,1326 €/δευτερόλεπτο 

Skyphone 0,1478 €/δευτερόλεπτο 

Iridium8816 0,1613 €/δευτερόλεπτο 

Skyphone-Aircome 0,1628 €/δευτερόλεπτο 

 
ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ (ROAMING) 

Εξερχόμενεσ Κλήςεισ 

 
Προσ τη χώρα που 

βρίςκεςτε 
Προσ ελληνικά 

δίκτυα 
Προσ χώρεσ 

Ε.Ε./ΕΟΧ 
Προσ τον υπόλοιπο 

κόςμο 

 Ζώνη 1  0,4939 € 0,4939 € 0,4939 € 2,0832 € 

 Ζώνη 2  1,2499 € 1,8600 € 3,1248 € 3,1248 € 

 Ζώνη 3  1,5624 € 3,1000 € 3,6456 € 3,6456 € 

 Ζώνη 4  1,5624 € 3,8555 € 4,1664 € 4,1664 € 

 Ζώνη 5  2,0832 € 4,9600 € 5,2080 € 5,2080 € 

 Ζώνη 6  2,0832 € 6,2496 € 6,2496 € 6,2496 € 

 Ζώνη 7  2,0832 € 7,2912 € 7,2912 € 7,2912 € 
● Οι τιμέσ αναφέρονται ςε € ανά λεπτό και περιλαμβάνουν ΥΠΑ 
● Η χρέωςη γίνεται ανά λεπτό, εξαιρούνται οι κλήςεισ από Ζώνη 1 προσ Ζώνη 1 οι οποίεσ χρεώνονται ανά δευτερόλεπτο με ελάχιςτη χρέωςη τα 60’’ 
● Οι τιμέσ για τισ κλήςεισ από Ζώνη 1 προσ Ζώνη 1 (από ΕΕ προσ ΕΕ) αφορούν ςε κλήςεισ που πραγματοποιούνται μετά την κατανάλωςη τησ ενςωματωμένησ χρήςησ  
● Οι βιντεοκλήςεισ καθώσ και όλεσ οι υπόλοιπεσ υπηρεςίεσ φωνήσ, χρεώνονται με βάςη τον παραπάνω πίνακα. Εξαιρούνται οι βιντεοκλήςεισ από Ζώνη 1 προσ Ζώνη 1 

(από ΕΕ προσ ΕΕ)  οι οποίεσ χρεώνονται με 0,236€/ λεπτό (χρέωςη ανά δευτερόλεπτο και ελάχιςτη χρέωςη τα 30'' 
● Οι δορυφορικέσ και Maritime κλήςεισ χρεώνονται με βάςη το τιμολόγιο του ξένου δικτύου + 20% προςαύξηςη + ΥΠΑ 
 

Ειςερχόμενεσ Κλήςεισ 

Χρέωςη ανά 
λεπτό 

Ζώνη 1 Ζώνη 2 Ζώνη 3 Ζώνη 4 Ζώνη 5 Ζώνη 6 Ζώνη 7 

0,0142 € 0,868 € 1,116 € 1,6616 € 2,0832 € 2,0832 € 2,0832 € 
● Οι τιμέσ αναφέρονται ςε € ανά λεπτό και περιλαμβάνουν ΥΠΑ  
● Η χρέωςη γίνεται ανά λεπτό, εκτόσ τησ Ζώνησ 1 που γίνεται ανά δευτερόλεπτο χωρίσ ελάχιςτη χρέωςη  
● Ειςερχόμενεσ κλήςεισ που πραγματοποιούνται μέςω δορυφορικών δικτύων χρεώνονται με βάςη τη Ζώνη 7  
● Τπάρχει περίπτωςη το ξένο δίκτυο να χρεώνει επιπλέον τισ ειςερχόμενεσ κλήςεισ 
 

Γραπτά Μηνύματα 

Από / Προσ ΕΕ/ ΕΟΧ Εκτόσ ΕΕ/ΕΟΧ Maritime-Δορυφορικά 

ΕΕ/ΕΟΧ 0,1613 € 0,5210  € 1,4880  € 

 Εκτόσ ΕΕ/ΕΟΧ  0,5210 € 0,5210 € 1,4880  € 

 Maritime-Δορυφορικά  1,4880 € 1,4880 € 1,4880  € 
● Οι τιμέσ αναφέρονται ςε € ανά μήνυμα και ςυμπεριλαμβάνουν ΥΠΑ 
● Οι τιμέσ για τα SMS από και προσ ΕΕ/ΕΟΦ αφορούν ςε μηνύματα που αποςτέλλονται μετά την κατανάλωςη τησ ενςωματωμένησ χρήςησ 
● ε περίπτωςη που το ξένο δίκτυο (δίκτυο κινητήσ, maritime, δορυφορικό) χρεώνει τα ειςερχόμενα γραπτά μηνύματα, η χρέωςη είναι: χρέωςη ξένου δικτύου + 20% 

προςαύξηςη + ΥΠΑ 

 

Data / 3G Εξερχόμενη & Ειςερχόμενη Κίνηςη 

Χρέωςη ανά ΚΒ 
Ζώνη 1 Ζώνη 2 Ζώνη 3 Ζώνη 4 Ζώνη 5 Ζώνη 6 Ζώνη 7 

0,000101 € 0,010416€ 0,010416€ 0,012524€ 0,012524€ 0,012524€ 0,012524€ 
● Οι τιμέσ αναφέρονται ςε € ανά ΚΒ και περιλαμβάνουν ΥΠΑ 
● Η χρέωςη είναι ανά 1ΚΒ 
● Οι τιμέσ ςτη Ζώνη 1 αφορούν κίνηςη Data που πραγματοποιείται μετά την κατανάλωςη τησ ενςωματωμένησ χρήςησ 
● Οι χρήςτεσ Data Card χρεώνονται επίςησ βάςει του παραπάνω πίνακα 
 

MMS 

ΕΕ/ ΕΟΧ Εκτόσ ΕΕ/ΕΟΧ Maritime-Δορυφορικά 

0,4836€/MMS 1,3144€/MMS 3,10€/MMS 
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ΖΩΝΕ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ 
ΖΩΝΗ 1 (Χώρεσ Ευρωπαΰκήσ Ένωςησ): 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, λοβακία, λοβενία, ουηδία, Σςεχία, Υινλανδία. 
ΖΩΝΗ 2: Αλβανία, Ανδόρα, Βοςνία & Ερζεγοβίνη, Γκέρνςευ, Ελβετία, Μολδαβία, Νήςοσ Μαν, Νήςοι Υερόεσ, αν Μαρίνο, Σζέρςευ, Σουρκία. 
ΖΩΝΗ 3: Αίγυπτοσ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένεσ Πολιτείεσ, Καναδάσ, Κίνα, , Λευκορωςία, Λίβανοσ, Μαυροβούνιο, ΠΓΔΜ, αουδική Αραβία. 
ΖΩΝΗ 4: Αυςτραλία, Βραζιλία, Μπαρμπάντοσ, Μονακό, Ουκρανία, ερβία & Κόςςοβο, ιγκαπούρη, Σαΰλάνδη. 
ΖΩΝΗ 5: Ακτή Ελεφαντοςτού. Αλγερία, Βερμούδεσ, Βιετνάμ, Γκάνα, Δομιν. 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, 
εώχέλλεσ, υρία, Σαιβάν, Σζαμάικα, Συνηςία, Υιλιππίνεσ, Φονγκ Κονγκ.  
ΖΩΝΗ 6: Αζερμπαΰτζάν, Αφγανιςτάν, Βενεζουέλα, Γεωργία, Γκάμπια, Καζακςτάν, Καμερούν, Καμπότζη, Κατάρ, Κένυα, Κούβα, Μακάο, Μαλαιςία, Μαλί, 
Ουζμπεκιςτάν, Ουρουγουάη, Περού, ενεγάλη, ιέρα Λεόνε, ουδάν, Νότιο ουδάν, Σανζανία, Τεμένη, Φιλή. 
ΖΩΝΗ 7: Αιθιοπία, Αργεντινή, Βολιβία, Γαλλική Πολυνηςία, Γκαμπόν, Εκουαδόρ, Ελ αλβαδόρ, Ζάμπια, Ζιμπάμπουε, Ινδία, Ινδονηςία, Ιςημερινή Γουινέα, Κολομβία, 
Κονγκό, Λιβύη, Μαδαγαςκάρη, Μαλάουι, Μαυριτανία, Μεξικό, Μοζαμβίκη, Μογγολία, Μπαχάμεσ, Μπενίν, Μπουρκίνα Υάςο, Μπρουνέι, Νεπάλ, Νίγηρασ, Νικαράγουα, 
Ουγκάντα, Παναμάσ, Παπούα - Νέα Γουινέα, Παρθένεσ Νήςοι (Βρετ.), ρι Λάνκα, Σατζικιςτάν, Σόγκο, Σουρκμενιςτάν, Σρινιντάντ & Σομπάγκο, Υίτζι, Τπόλοιπεσ χώρεσ. 

 
Οι χρεώςεισ του παρόντοσ Τιμοκαταλόγου επιβαρύνονται με το Τϋλοσ Συνδρομητών Κινητόσ Τηλεφωνύασ του ϊρθρου 12 του Ν.2579/1998, με εξαύρεςη τισ ςυνδϋςεισ παροχόσ 
αςύρματησ πρόςβαςησ ςτο διαδύκτυο (Internet), εφόςον αφορούν αποκλειςτικϊ και μόνο ςυνδϋςεισ δεδομϋνων (data). Υπολογύζεται ωσ ποςοςτό επύ του μηνιαύου 
λογαριαςμού κϊθε ςύνδεςησ προ Φ.Π.Α., ςύμφωνα με το ύψοσ του μηνιαύου λογαριαςμού. Ιςχύει η ακόλουθη κλύμακα: 
-Για μηνιαύουσ λογαριαςμούσ μϋχρι και 50€: 12% 
-Για μηνιαύουσ λογαριαςμούσ από 50,01€ μϋχρι και 100€: 15% 
-Για μηνιαύουσ λογαριαςμούσ από 100,01€ μϋχρι και 150€: 18% 
-Για μηνιαύουσ λογαριαςμούσ από 150,01€ και ϊνω: 20%. 
 
Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ επιςκεφθείτε την ιςτοςελίδα www.wind.gr ή επικοινωνήςτε με το Σμήμα Εξυπηρέτηςησ Πελατών καλώντασ από κινητό 1260 (χρέωςη 
0,25€/κλήςη) ή από ςταθερό 13833 (0,25€/κλήςη). 

 
 

Όλεσ οι αναφερόμενεσ τιμέσ περιλαμβάνουν ΥΠΑ 24%. 
 

http://www.wind.gr/

