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Σιμοκατάλογοσ Μη Εμπορικά Διαθέςιμων Προγραμμάτων: 
Αυτόματων Προγραμμάτων Φρόνου Ομιλίασ  
 

Αυτόματο Πρόγραμμα 1  Αυτόματο Πρόγραμμα 2 

Πρόγραμμα 
WIND-

200 
WIND-

250 
WIND-

280 
 Πρόγραμμα 

WIND-
390 

WIND-
560 

WIND-
780 

Μηνιαίο Πάγιο  34,29 € 39,32€ 42,35 €  Μηνιαίο Πάγιο  57,46 € 78,63 € 103,84 € 

Ενςωματωμένη Φρήςη  Ενςωματωμένη Φρήςη 

Λεπτά ομιλίασ ή/και βιντεο-
κλήςεων 

200 250 280  
Λεπτά ομιλίασ ή/και βιντεο-
κλήςεων 

390 560 780 

Φρέωςη Τπηρεςίασ  2,60 €  Φρέωςη Τπηρεςίασ 6,77 € 

Φρεώςεισ μετά την κατανάλωςη τησ ενςωματωμένησ χρήςησ  Φρεώςεισ μετά την κατανάλωςη τησ ενςωματωμένησ χρήςησ 

Κλήςεισ ομιλίασ & βιντεο-κλήςεισ 
προσ εθνικά δίκτυα (€/δευτ) 

0,008232€  
Κλήςεισ ομιλίασ & βιντεο-κλήςεισ 
προσ εθνικά δίκτυα (€/δευτ) 

0,008232€ 

Τρόποσ Χρϋωςησ: ανϊ δευτερόλεπτο 
Ελϊχιςτοσ χρόνοσ χρϋωςησ: 60 δευτερόλεπτα 

 
● Κάθε Αυτόματο Πρόγραμμα WIND περιλαμβάνει 3 προ-επιλεγμένα Προγράμματα Χρόνου Ομιλίασ. Κάθε μήνα θα υπολογίζεται η μηνιαία χρήςη του ςυνδρομητή ςύμφωνα με 
τον τιμοκατάλογο και των 3 προ-επιλεγμένων προγραμμάτων χρέωςησ του Αυτόματου Προγράμματοσ και αυτόματα ςτο τέλοσ κάθε μήνα θα επιλέγεται για την τελική 
τιμολόγηςή του ο χαμηλότεροσ λογαριαςμόσ που προκύπτει από τον υπολογιςμό αυτό. 
● Το μηνιαίο πάγιο για την υπηρεςία των Αυτόματων Προγραμμάτων χρεώνεται προκαταβολικά κάθε μήνα. Για την περίοδο από την ημερομηνία ενεργοποίηςησ τησ γραμμήσ 
έωσ την ημερομηνία έκδοςησ του πρώτου λογαριαςμού, αντιςτοιχεί αναλογικό μηνιαίο πάγιο από το μικρότερο πρόγραμμα του Αυτόματου Προγράμματοσ 1 & 2 (WIND 200 ή 
WIND 390 αντίςτοιχα). Η κατανάλωςη των ενςωματωμένων λεπτών ομιλίασ/βιντεο-κλήςεων των προγραμμάτων ιςχύει για τη χρονική περίοδο του μήνα τιμολόγηςησ. Για την 
περίοδο από την ημερομηνία ενεργοποίηςησ τησ γραμμήσ έωσ την ημερομηνία έκδοςησ του πρώτου λογαριαςμού, τα λεπτά είναι αναλογικά και υπολογίζονται με βάςη το 
μικρότερο πρόγραμμα του Αυτόματου Προγράμματοσ 1 & 2 (WIND 200 ή WIND 390 αντίςτοιχα). Το προκαταβαλλόμενο πάγιο τέλοσ του 1ου λογαριαςμού θα είναι πάντα 
ςύμφωνα με το πάγιο WIND 200 για το Αυτόματο Πρόγραμμα 1 και ςύμφωνα με το πάγιο WIND 390 για το Αυτόματο Πρόγραμμα 2. 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 Αυτόματο Πρόγραμμα 1 διαμορφώνεται ωσ εξήσ: WIND-200: 23,99€, WIND-250: 27,53€, WIND-280: 30,00 & για τισ ςυνδέςεισ ςτο 
Αυτόματο Πρόγραμμα 2 ωσ εξήσ: WIND-390: 40,22€, WIND-560: 55,04 €, WIND-780: 62,30€. 
● 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 ή/και βιντεο-κλήςεων που περιλαμβάνονται ςτην ενςωματωμένη χρήςη των προγραμμάτων αφορούν ςε εθνικέσ κλήςεισ φωνήσ ή/και βιντεο-κλήςεισ 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 ή/και βιντεο-κλήςεων τησ ενςωματωμένησ χρήςησ εφαρμόζεται ο ελάχιςτοσ χρόνοσ χρέωςησ των 
60''. Τα λεπτά ομιλίασ ή/και βιντεο-κλήςεων τησ ενςωματωμένησ χρήςησ που δεν καταναλώνονται εντόσ του μήνα τιμολόγηςησ δεν μεταφέρονται ςτον επόμενο. 
● Η υπηρεςία Mobile Internet είναι ενεργοποιημένη αυτόματα και χωρίσ κόςτοσ ενεργοποίηςησ και ςε προγράμματα που δεν περιλαμβάνουν ενςωματωμένη χρήςη υπηρεςιών 
δεδομένων. Εάν επιθυμείτε την απενεργοποίηςη τησ υπηρεςίασ επικοινωνήςτε με το Τμ. Εξ/ςησ Πελατών καλώντασ δωρεάν από κινητό WIND ςτο 1231. 
● Η υπηρεςία Διεθνούσ Περιαγωγήσ (Roaming) είναι απενεργοποιημένη, χωρίσ να υπάρχει δυνατότητα ενεργοποίηςησ. Εάν κάποιοσ ςυνδρομητήσ επιθυμεί να κάνει χρήςη των 
υπηρεςιών Διεθνούσ Περιαγωγήσ (Roaming) θα πρέπει να μεταβεί ςε κάποιο από τα εμπορικά διαθέςιμα προγράμματα ςυμβολαίου τησ WIND.  
 
 
● 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 ΦΡΕΩΕΙ 

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

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

SMS προσ διεθνή δίκτυα (€/SMS) 0,2108€ 
* Η χρϋωςη για πλοόγηςη ςτο internet από το κινητό εύναι 1€. Με 1€ ϋχετε 20ΜΒ ανϊ ημϋρα χρόςησ. Η ελϊχιςτη χρϋωςη ανϊ ημϋρα για χρόςη Internet εύναι 1€ (με χρϋωςη ανϊ Kb). 
Η χρϋωςη αυτό δεν ιςχύει για πελϊτεσ που ενεργοποιημϋνο πρόγραμμα χρόςησ Mobile Internet ό πρόγραμμα ςυμβολαύου με ενςωματωμϋνη χρόςη Internet. 
 

ΣΗΛΕΥΩΝΗΣΗ 

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 
 

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 
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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 
Για τισ Ζώνεσ 1-5, η χρϋωςη κλόςεων εύναι ανϊ λεπτό & για τη ζώνη 6 η χρϋωςη εύναι ανϊ δευτερόλεπτο με ελϊχιςτο χρόνο χρϋωςησ 45’’ 

 
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 Τμήμα Εξυπηρέτηςησ Πελατών καλώντασ από κινητό 1260 (χρέωςη 
0,25€/κλήςη) ή από ςταθερό 13833 (0,25€/κλήςη). 

Όλεσ οι αναφερόμενεσ τιμέσ περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%. 

 

http://www.wind.gr/

