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Σιμοκατϊλογοσ μη εμπορικϊ διαθϋςιμων Προγραμμϊτων:  
WIND Καρτοςύνδεςη 28, WIND Καρτοςύνδεςη 35, WIND Καρτοςύνδεςη-35, WIND Καρτοςύνδεςη 22,5 
Καρτοςύνδεςη 15, Καρτοςύνδεςη 20, Καρτοςύνδεςη 15, Καρτοςύνδεςη 25, Καρτοςύνδεςη 35 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
WIND 

Καρτοςύνδεςη 28 
WIND 

Καρτοςύνδεςη 35 

WIND  
Καρτοςύνδεςη 22,5 

WIND 
Καρτοςύνδεςη   -35 

Μηνιαύο Πϊγιο 29,74 € 37,30€ 22,68 € 35,28€ 

 Ενςωματωμϋνη Φρόςη* Ενςωματωμϋνη Φρόςη 

Λεπτϊ ομιλύασ προσ όλα τα εθνικϊ 
δύκτυα 

500 700 600 700 

SMS προσ όλα τα εθνικϊ δύκτυα 30 50 30 50 

Mobile Internet (MB)  300 500 300 500 

Ποςό χρόςησ ςε Ευρώ  8,67 € 5,65 € 1 € 1 € 

 Βαςικϋσ χρεώςεισ 

Κλόςεισ ομιλύασ προσ εθνικϊ 
δύκτυα(€/δευτ) 

0,008232 € 

SMS προσ εθνικϊ δύκτυα (€/SMS) 0,1613 € 

Πλοόγηςη WEB/WAP (€/KB) 0,000101 € 

Πλοόγηςη WEB/WAP (€/ΜB) 0,1034 € 

Πλοόγηςη on portal WAP (€/εύςοδο) Δωρεϊν 
* Παρϋχεται ςτισ νϋεσ ςυνδϋςεισ μϋχρι 14/4/14 που ϋχουν επωφεληθεύ τησ προςφορϊσ.  
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Καρτοςύνδεςη 15 Καρτοςύνδεςη 20 Καρτοςύνδεςη 25 Καρτοςύνδεςη 35 

Μηνιαύο Πϊγιο  17,14 € 21,17 € 26,71 € 37,30 € 

Ενςωματωμϋνη Φρόςη 17,14 € 21,17 € 26,71 € 37,30 € 

Ποςό ενςωματωμϋνησ χρόςησ με την 
Τπηρεςύα «1.500 λεπτϊ προσ WIND & Q» 

9,01 € 13,11 € 18,66 € 29,24 € 

Βαςικϋσ χρεώςεισ 

Κλόςεισ ομιλύασ προσ εθνικϊ δύκτυα 
(€/δευτ) 

0,008232€ 

SMS προσ εθνικϊ δύκτυα (€/SMS) 0,1613 € 

Πλοόγηςη WEB & WAP (Mobile 
Internet daily) 

1,01 €/ 20MB (ανϊ ημϋρα χρϋωςησ) 

 

● Σο μηνιαύο πϊγιο χρεώνεται προκαταβολικϊ κϊθε μόνα. Για την περύοδο από την ημερομηνύα ενεργοπούηςησ τησ γραμμόσ ϋωσ την ημερομηνύα ϋκδοςησ του πρώτου 
λογαριαςμού, αντιςτοιχεύ αναλογικό μηνιαύο πϊγιο. Η κατανϊλωςη τησ ενςωματωμϋνησ χρόςησ ιςχύει για τη χρονικό περύοδο του μόνα τιμολόγηςησ. Για την περύοδο 
από την ημερομηνύα ενεργοπούηςησ τησ γραμμόσ ϋωσ την ημερομηνύα ϋκδοςησ του πρώτου λογαριαςμού, ιςχύει ολόκληρη η ενςωματωμϋνη χρόςη του προγρϊμματοσ. 
Κατϊ τη διϊρκεια προςωρινόσ φραγόσ λόγω ανεξόφλητων τιμολογύων και εφόςον η φραγό διαρκεύ ολόκληρη την περύοδο τιμολόγηςησ, δεν πραγματοποιεύται χρϋωςη 
μηνιαύου παγύου. Ο ςυνδρομητόσ για το διϊςτημα τησ προςωρινόσ φραγόσ επιβαρύνεται με «τϋλοσ διατόρηςησ ςύνδεςησ», ωσ ελϊχιςτο αντύτιμο για την  διατόρηςη τησ 
ςύνδεςόσ του ςτο δύκτυο. Σο «τϋλοσ διατόρηςησ ςύνδεςησ» για τισ ςυνδϋςεισ ςτο πρόγραμμα WIND Καρτοςύνδεςη 28: 16,36€, WIND Καρτοςύνδεςη 35: 26,11€, WIND 
Καρτοςύνδεςη-35: 24,70€, WIND Καρτοςύνδεςη 22,5: 13,62€, Καρτοςύνδεςη 15: 11,99€, Καρτοςύνδεςη 20: 14,82€, Καρτοςύνδεςη 25: 18,70€ & Καρτοςύνδεςη 35: 26,11€. 
● ε περύπτωςη που ςε μύα ό περιςςότερεσ ςυνδϋςεισ εφαρμόζονται περιςςότερεσ τησ μύασ ϋκπτωςησ (ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ επιδότηςησ ςυςκευόσ), η όποια 
ϋκπτωςη θα υπολογύζεται επύ του υπολειπόμενου κϊθε φορϊ παγύου, λόγω προγενϋςτερων εκπτώςεων και όχι επύ του αρχικού παγύου. Έτςι, εφόςον δικαιούςτε 
περιςςότερεσ από μύα εκπτώςεισ, κϊθε μεταγενϋςτερη ϋκπτωςη θα υπολογύζεται επύ του υπολειπόμενου ποςού παγύου που θα προκύπτει μετϊ την εφαρμογό των 
προγενϋςτερων εκπτώςεων. 
 
● Για την ενςωματωμϋνη χρόςη:  
Σα λεπτϊ ομιλύασ αφορούν ςε κλόςεισ φωνόσ που πραγματοποιούνται εντόσ Ελλϊδασ προσ εθνικϊ δύκτυα ςταθερόσ και κινητόσ τηλεφωνύασ καθώσ και ςε εξερχόμενεσ 
κλόςεισ περιαγωγόσ που πραγματοποιούνται από ΕΕ (Ζώνη 1) προσ ΕΕ με προςαύξηςη 0,062€/ λεπτό (χρϋωςη προςαύξηςησ ανϊ δευτερόλεπτο με ελϊχιςτο χρόνο 
χρϋωςησ τα 30''). Δεν ιςχύουν για: και δεν ιςχύουν για: διεθνεύσ κλόςεισ, κλόςεισ περιαγωγόσ από ό προσ χώρεσ του υπόλοιπου κόςμου (Ζώνεσ 2-7), κλόςεισ προσ τον 
Προςωπικό Σηλεφωνητό ςτην Ελλϊδα, κλόςεισ προσ το Σμόμα Εξυπηρϋτηςησ Πελατών WIND (1260), κλόςεισ προσ την Τπηρεςύα Καταλόγου και Άμεςησ ύνδεςησ WIND 
και κλόςεισ προσ λοιπϋσ υπηρεςύεσ.  τισ κλόςεισ που πραγματοποιούνται εντόσ των λεπτών ομιλύασ τησ ενςωματωμϋνησ χρόςησ ιςχύει χρϋωςη ανϊ δευτερόλεπτο με 
ελϊχιςτη διϊρκεια κλόςησ τα τρύα λεπτϊ. Σα λεπτϊ ομιλύασ τησ ενςωματωμϋνησ χρόςησ που δεν καταναλώνονται εντόσ του μόνα τιμολόγηςησ δεν μεταφϋρονται ςτον 
επόμενο.  
Σα SMS που περιλαμβϊνονται ςτην ενςωματωμϋνη χρόςη αφορούν αποςτολό μηνυμϊτων που πραγματοποιεύται προσ εθνικϊ δύκτυα καθώσ και SMS κατϊ την 
περιαγωγό που αποςτϋλλονται από ΕΕ (Ζώνη 1) προσ ΕΕ με προςαύξηςη 0,0248€/ SMS. Δεν ιςχύουν για: SMS  προσ ξϋνα δύκτυα, προσ υπηρεςύεσ καθώσ και SMS κατϊ τη 
διϊρκεια τησ περιαγωγόσ από ό προσ χώρεσ του υπόλοιπου κόςμου (Ζώνεσ 2-7). Σα SMS τησ ενςωματωμϋνησ χρόςησ που δεν καταναλώνονται εντόσ του μόνα 
τιμολόγηςησ δεν μεταφϋρονται ςτον επόμενο.  
Σα MBs που περιλαμβϊνονται ςτην ενςωματωμϋνη χρόςη αφορούν ςε πλοόγηςη που γύνεται εντόσ Ελλϊδασ μϋςω WΕΒ και WAP Browsing εκτόσ του WIND Plus portal 
καθώσ και ςε πλοόγηςη που γύνεται κατϊ την περιαγωγό ςτην ΕΕ (Ζώνη 1) με προςαύξηςη 0,062€/ MB (χρϋωςη προςαύξηςησ ανϊ KB χωρύσ ελϊχιςτο όγκο χρϋωςησ). 
Δεν ιςχύουν για πλοόγηςη που γύνεται κατϊ την περιαγωγό ςε  χώρεσ του υπόλοιπου κόςμου (Ζώνεσ 2-7). Σα MBs τησ ενςωματωμϋνησ χρόςησ που δεν καταναλώνονται 
εντόσ του μόνα τιμολόγηςησ δε μεταφϋρονται ςτον επόμενο.  
Σο ποςό ςε ευρώ (€) μπορεύ να καταναλωθεύ ςε όλα τα εύδη κύνηςησ, εθνικόσ, διεθνούσ & Roaming (λεπτϊ ομιλύασ & βύντεο-κλόςεων, SMS & MMS, πλοόγηςη ςτο 
internet από το κινητό κλπ). Για την κατανϊλωςη τησ ενςωματωμϋνησ χρόςησ κατϊ την περιαγωγό ςτην ΕΕ (Ζώνη 1) θα πρϋπει να υπϊρχει διαθϋςιμο ποςό ςε ευρώ.  
Διευκρινύςεισ για την Τπηρεςύα ‘1500 λεπτϊ προσ WIND και Q’: 
● τισ ςυνδϋςεισ Καρτοςύνδεςησ που ϋχουν ενςωματωμϋνη την υπηρεςύα 1.500 δωρεϊν λεπτϊ προσ WIND & Q, αφαιρούνται αυτόματα κϊθε μόνα 8€ από την ςυνολικό 
ενςωματωμϋνη αξύα του επιλεγμϋνου προγρϊμματοσ. 
● Η απενεργοπούηςη τησ υπηρεςύασ πραγματοποιεύται μϋςω των καταςτημϊτων WIND ό μϋςω του Σμόματοσ Εξυπηρϋτηςησ Πελατών ςτο 1260 (χρϋωςη 0,25€/κλόςη). 
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● Σα 1.500 δωρεϊν λεπτϊ αποδύδονται κϊθε μόνα (την ημϋρα που του αποδύδεται η μηνιαύα ενςωματωμϋνη χρόςη) εκτόσ εϊν ο ςυνδρομητόσ απενεργοποιόςει την 
υπηρεςύα. Όςα δωρεϊν λεπτϊ δεν καταναλωθούν από την ημϋρα πύςτωςόσ τουσ μϋχρι την επόμενη απόδοςη, διαγρϊφονται. 
● Για ενημϋρωςη υπολούπου τησ υπηρεςύασ «1500 Λεπτϊ προσ WIND & Q» οι ςυνδρομητϋσ καλούν δωρεϊν από το κινητό τουσ το 1268 (επιλογό 4). 
● Για τα 1.500 δωρεϊν λεπτϊ ιςχύει χρϋωςη ανϊ δευτερόλεπτο με ελϊχιςτη διϊρκεια κλόςησ τα τρύα λεπτϊ. 
● Αν ϋνασ ςυνδρομητόσ Καρτοςύνδεςησ που ϋχει εγγραφεύ ςτην υπηρεςύα μεταβεύ ςε ϊλλο πρόγραμμα ςυμβολαύου ό Καρτοκινητόσ, η υπηρεςύα καταργεύται.  την 
περύπτωςη όμωσ που μεταβεύ ςε ϊλλο πρόγραμμα Καρτοςύνδεςησ διατηρεύ τα 1.500 λεπτϊ. 
● Στην περύπτωςη που ϋνασ ςυνδρομητόσ Καρτοςύνδεςησ εύναι ςε κατϊςταςη φραγόσ ό δεν ϋχει επαρκϋσ υπόλοιπο για τη χρϋωςη τησ υπηρεςύασ (8€) την ημϋρα που 
πρόκειται να του αποδοθούν τα 1.500 δωρεϊν λεπτϊ, τότε για εκεύνο το μόνα χϊνει την υπηρεςύα. 
● Σα λεπτϊ ομιλύασ τησ υπηρεςύασ 1.500 δωρεϊν λεπτϊ προσ WIND & Q δεν μπορούν να χρηςιμοποιηθούν για κλόςεισ περιαγωγόσ. 
Για τουσ ςυνδρομητϋσ που ϋχουν επωφεληθεύ την Προςφορϊ ‘200 λεπτϊ δωρεϊν χρόνο ομιλύασ προσ όλουσ’: 
● Σα 200 λεπτϊ αφορούν κλόςεισ ομιλύασ προσ όλα τα εθνικϊ δύκτυα, ςταθερόσ και κινητόσ τηλεφωνύασ (εξαιρούνται κλόςεισ προσ ειδικούσ αριθμούσ υπηρεςιών) και 
ϋχουν ιςχύ 30 ημϋρεσ. Επιπλϋον ιςχύουν για εξερχόμενεσ κλόςεισ περιαγωγόσ που πραγματοποιούνται από Ε.Ε. (Ζώνη 1) προσ Ε.Ε. με προςαύξηςη 0,062€/ λεπτό 
(χρϋωςη προςαύξηςησ ανϊ δευτερόλεπτο με ελϊχιςτο χρόνο χρϋωςησ τα 30''). 
● Η κατανϊλωςη των 200 λεπτών γύνεται ανϊ δευτερόλεπτο με ελϊχιςτη διϊρκεια κλόςησ τα τρύα λεπτϊ.  
Για τουσ ςυνδρομητϋσ που ενεργοπούηςαν νϋα ςύνδεςη ςτα προγρϊμματα WIND Καρτοςύνδεςησ 25 & 35 ϋωσ και 6/11/12: 
το ποςό τησ Ενςωματωμϋνησ Φρόςησ εύναι ωσ εξόσ: για την Καρτοςύνδεςη 25: 31,01€ & για την Καρτοςύνδεςη 35: 44,44 €. Ενώ το ποςό τησ ενςωματωμϋνησ Φρόςησ με 
την Τπηρεςύα «1500 λεπτϊ προσ WIND & Q» εύναι για την Καρτοςύνδεςη 25: 23,01€ & για την Καρτοςύνδεςη 35: 36,44€. 
 
● Μετϊ την κατανϊλωςη τησ ενςωματωμϋνησ χρόςησ δεν μπορεύ να πραγματοποιηθεύ εξερχόμενη κύνηςη (όπωσ ςτην καρτοκινητό). Οποιαδόποτε ςτιγμό επιθυμεύ ο 
ςυνδρομητόσ μπορεύ να ανανεώςει το υπόλοιπό του με όλεσ τισ υπϊρχουςεσ μεθόδουσ τησ καρτοκινητόσ WIND (φυςικό ό ϊώλη). Μετϊ την ανανϋωςη υπολούπου 
ιςχύουν οι ωσ ϊνω χρεώςεισ. Η χρϋωςη των κλόςεων ομιλύασ γύνεται ανϊ δευτερόλεπτο με ελϊχιςτη διϊρκεια χρϋωςησ τα 60 δευτερόλεπτα. 
● Η αξύα χρόςησ από ανανϋωςη με κϊρτεσ ϋχει 12-μηνη ιςχύ. 
● Η ενςωματωμϋνη χρόςη ϋχει προτεραιότητα κατανϊλωςησ ϋναντι τησ ανανεωμϋνησ αξύασ χρόςησ.  
● Η υπηρεςύα Mobile Internet εύναι ενεργοποιημϋνη αυτόματα και χωρύσ κόςτοσ ενεργοπούηςησ και ςε προγρϊμματα που δεν περιλαμβϊνουν ενςωματωμϋνη χρόςη 
υπηρεςιών δεδομϋνων. Εϊν ο ςυνδρομητόσ επιθυμεύ την απενεργοπούηςη τησ υπηρεςύασ, μπορεύ να επικοινωνόςει με το Σμ. Εξ/ςησ Πελατών καλώντασ δωρεϊν από 
κινητό WIND ςτο 1231.  
● Η Τπηρεςύα Ενημϋρωςησ Τπολούπου τησ μηνιαύασ ενςωματωμϋνησ χρόςησ, των επιπρόςθετων πακϋτων ό υπηρεςιών και από ανανϋωςη χρόνου ομιλύασ 
καρτοκινητόσ, πραγματοποιεύται με δωρεϊν κλόςη ςτο 1268. 
● Ο λογαριαςμόσ που εκδύδεται περιλαμβϊνει τϋλη κινητόσ τηλεφωνύασ. 
 
● Για αλλαγϋσ προγρϊμματοσ ςε χαμηλότερο πϊγιο, εφαρμόζεται τϋλοσ αλλαγόσ προγρϊμματοσ 10,08€  
● Για αιτόςεισ μεταβύβαςησ γραμμόσ, εφαρμόζεται τϋλοσ μεταβύβαςησ 10,08€. 
● Εφαρμόζεται τϋλοσ αποςύνδεςησ από το δύκτυο WIND (εξαιρεύται η φορητότητα αριθμού) 10,08€. 
● Για επαναςύνδεςη μετϊ από προςωρινό φραγό λόγω ανεξόφλητου υπολούπου, εφαρμόζεται τϋλοσ επαναςύνδεςησ 6,05€. 
● Για αναβϊθμιςη ελϊχιςτησ διϊρκειασ ςυμβολαύου 12/18/24 μηνών, εφαρμόζεται τϋλοσ 5,04€. 

 
ΑΛΛΕ ΦΡΕΩΕΙ 

Κλόςεισ βύντεο προσ εθνικϊ δύκτυα (€/δευτ) 0,0124 € 

MMS προσ εθνικϊ δύκτυα (€/MMS) 0,4836 € 

SMS προσ διεθνό δύκτυα (€/SMS) 0,2108 € 

 
ΣΗΛΕΥΩΝΗΣΗ 

Προηγμϋνοσ Προςωπικόσ Σηλεφωνητόσ 

Ακρόαςη μηνύματοσ εντόσ Ελλϊδοσ (κλόςη από κινητό WIND προσ 122) 0,353 € ανϊ κλόςη  

Ακρόαςη μηνύματοσ κατϊ την Περιαγωγό χρϋωςη ωσ εξερχόμενη κλόςη περιαγωγόσ προσ Ελλϊδα 

Επαγγελματικόσ Σηλεφωνητόσ 

Μηνιαύο Πϊγιο 3,633 € 

Ακρόαςη μηνύματοσ εντόσ Ελλϊδοσ (κλόςη από κινητό WIND προσ 122) Δωρεϊν 

Ακρόαςη μηνύματοσ κατϊ την Περιαγωγό χρϋωςη ωσ εξερχόμενη κλόςη περιαγωγόσ προσ Ελλϊδα 

 
ΔΙΕΘΝΕΙ ΚΛΗΕΙ 

Ζώνη 1 (Ευρώπη) 0,91 €/λεπτό 

Ζώνη 2 (Αμερικό, Αυςτραλύα, Νϋα Ζηλανδύα) 1,11 €/λεπτό 

Ζώνη 3 (Αςύα) 1,66 €/λεπτό 

Ζώνη 4 (Αφρικό) 2,42 €/λεπτό 

Ζώνη 5 (Νηςιϊ 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 
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’’ 
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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 

 

ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ (ROAMING) 

Εξερχόμενεσ Κλόςεισ 

 Προσ τη χώρα που βρύςκεςτε Προσ ελληνικϊ δύκτυα Προσ χώρεσ Ε.Ε./ΕΟΦ Προσ τον υπόλοιπο κόςμο 

 Ζώνη 1  0,494 € 0,494 € 0,494 € 2,083 € 

 Ζώνη 2  1,250 € 1,860 € 3,125 € 3,125 € 

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

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

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

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

 Ζώνη 7  2,083 € 7,291 € 7,291 € 7,291 € 
● Οι τιμϋσ αναφϋρονται ςε € ανϊ λεπτό και περιλαμβϊνουν ΥΠΑ. 
● Η χρϋωςη γύνεται ανϊ λεπτό, εξαιρούνται οι κλόςεισ από Ζώνη 1 προσ Ζώνη 1 οι οπούεσ χρεώνονται ανϊ δευτερόλεπτο με ελϊχιςτη χρϋωςη τα 60''. 
● Οι τιμϋσ για τισ κλόςεισ από Ζώνη 1 προσ Ζώνη 1 (από ΕΕ προσ ΕΕ) αφορούν ςε κλόςεισ που πραγματοποιούνται μετϊ την κατανϊλωςη τησ ενςωματωμϋνησ χρόςησ.  
● Οι βιντεοκλόςεισ καθώσ και όλεσ οι υπόλοιπεσ υπηρεςύεσ φωνόσ, χρεώνονται με βϊςη τον παραπϊνω πύνακα, εξαιρούνται οι βιντεοκλόςεισ από Ζώνη 1 προσ Ζώνη 1 
(από ΕΕ προσ ΕΕ)  οι οπούεσ χρεώνονται με 0,236€/ λεπτό (χρϋωςη ανϊ δευτερόλεπτο και ελϊχιςτη χρϋωςη τα 30'' 
● Οι δορυφορικϋσ και Maritime κλόςεισ χρεώνονται με βϊςη το τιμολόγιο του ξϋνου δικτύου + 20% προςαύξηςη + ΥΠΑ 
 

Ειςερχόμενεσ Κλόςεισ 

Φρϋωςη ανϊ λεπτό 
Ζώνη 1 Ζώνη 2 Ζώνη 3 Ζώνη 4 Ζώνη 5 Ζώνη 6 Ζώνη 7 

0,01416 € 0,868 € 1,116 € 1,662 € 2,083 € 2,083 € 2,083 € 
● Οι τιμϋσ αναφϋρονται ςε € ανϊ λεπτό και περιλαμβϊνουν ΥΠΑ.  
● Η χρϋωςη γύνεται ανϊ λεπτό, εκτόσ τησ Ζώνησ 1 που γύνεται ανϊ δευτερόλεπτο χωρύσ ελϊχιςτη χρϋωςη.  
● Ειςερχόμενεσ κλόςεισ που πραγματοποιούνται μϋςω δορυφορικών δικτύων χρεώνονται με βϊςη τη Ζώνη 7.  
● Τπϊρχει περύπτωςη το ξϋνο δύκτυο να χρεώνει επιπλϋον τισ ειςερχόμενεσ κλόςεισ. 
 

Γραπτϊ Μηνύματα 

Από / Προσ ΕΕ/ ΕΟΦ Εκτόσ ΕΕ/ΕΟΦ Maritime-Δορυφορικϊ 

ΕΕ/ΕΟΦ 0,1613 € 0,521 € 1,488 € 

 Εκτόσ ΕΕ/ΕΟΦ  0,521 € 0,521 € 1,488 € 

 Maritime-Δορυφορικϊ  1,488 € 1,488 € 1,488 € 
● Οι τιμϋσ αναφϋρονται ςε € ανϊ μόνυμα και ςυμπεριλαμβϊνουν ΥΠΑ. 
● Οι τιμϋσ για τα SMS από και προσ ΕΕ/ΕΟΦ αφορούν ςε μηνύματα που αποςτϋλλονται μετϊ την κατανϊλωςη τησ ενςωματωμϋνησ χρόςησ. 
● ε περύπτωςη που το ξϋνο δύκτυο (δύκτυο κινητόσ, maritime, δορυφορικό) χρεώνει τα ειςερχόμενα γραπτϊ μηνύματα, η χρϋωςη εύναι: χρϋωςη ξϋνου δικτύου + 20% 
προςαύξηςη + ΥΠΑ. 

 

Data / 3G Εξερχόμενη & Ειςερχόμενη Κύνηςη 

Φρϋωςη ανϊ ΚΒ Ζώνη 1 Ζώνη 2 Ζώνη 3 Ζώνη 4 Ζώνη 5 Ζώνη 6 Ζώνη 7 
WIND Καρτοςύνδεςη 28, 35, 22,5, -35 0,000101 € 

0,0104 € 0,0104 € 0,0125 € 0,0125 € 0,0125 € 0,0125 € 
Καρτοςύνδεςη 15, 20, 25, 35 0,000061 € 

● Οι τιμϋσ αναφϋρονται ςε € ανϊ ΚΒ και περιλαμβϊνουν ΥΠΑ. 
● Η χρϋωςη εύναι ανϊ 1ΚΒ. 
● Οι τιμϋσ ςτη Ζώνη 1 αφορούν κύνηςη Data που πραγματοποιεύται μετϊ την κατανϊλωςη τησ ενςωματωμϋνησ χρόςησ. 
● Οι χρόςτεσ Data Card χρεώνονται επύςησ βϊςει του παραπϊνω πύνακα. 
 

MMS  / Αποςτολό & Λόψη 

ΕΕ/ ΕΟΦ Εκτόσ ΕΕ/ΕΟΦ Maritime-Δορυφορικϊ 

0,4836€/MMS 1,314€/MMS 3,10€/MMS 
● Οι τιμϋσ αναφϋρονται ςε € ανϊ MMS και περιλαμβϊνουν ΥΠΑ. 
● Η αποςτολό και λόψη MMS κατϊ την περιαγωγό χρεώνεται με βϊςη τον παραπϊνω πύνακα. 
● Η αποςτολό VAS MMS χρεώνεται ωσ εξόσ: χρϋωςη VAS MMS ανϊλογα με το πρόγραμμα ςυμβολαύου του πελϊτη + την παραπϊνω χρϋωςη περιαγωγόσ. 
 
ΖΩΝΕ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ 
ΖΩΝΗ 1 (Φώρεσ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ): Αζόρεσ, Αυςτρύα, Βϋλγιο, Βουλγαρύα, Γαλλύα, Γαλλικό Γουιϊνα, Γερμανύα, Γιβραλτϊρ, Γουαδελούπη, Δανύα, Εςθονύα, Ηνωμϋνο 
Βαςύλειο, Ιρλανδύα, Ιςλανδύα, Ιςπανύα, Ιταλύα, Κανϊριεσ Νόςοι, Κροατύα, Κύπροσ, Λετονύα, Λιθουανύα, Λιχτενςτϊιν, Λουξεμβούργο, Μαδϋρεσ, Μϊλτα, Μαρτινύκα, Νόςοι 
Άλαντ, Νόςοσ Ριγιούνιον, Νορβηγύα, Ολλανδύα, Ουγγαρύα, Πολωνύα, Πορτογαλύα, Ρουμανύα, λοβακύα, λοβενύα, ουηδύα, Σςεχύα, Υινλανδύα. 
ΖΩΝΗ 2: Αλβανύα, Ανδόρα, Βοςνύα & Ερζεγοβύνη, Γκϋρνςευ, Ελβετύα, Μολδαβύα, Νόςοσ Μαν, Νόςοι Υερόεσ, αν Μαρύνο, Σζϋρςευ, Σουρκύα. 
ΖΩΝΗ 3: Αύγυπτοσ, Ηνωμϋνα Αραβικϊ Εμιρϊτα, Ηνωμϋνεσ Πολιτεύεσ, Καναδϊσ, Κύνα, , Λευκορωςύα, Λύβανοσ, Μαυροβούνιο, ΠΓΔΜ, αουδικό Αραβύα. 
ΖΩΝΗ 4: Αυςτραλύα, Βραζιλύα, Μπαρμπϊντοσ, Μονακό, Ουκρανύα, ερβύα & Κόςςοβο, ιγκαπούρη, Σαώλϊνδη. 
ΖΩΝΗ 5: Ακτό Ελεφαντοςτού. Αλγερύα, Βερμούδεσ, Βιετνϊμ, Γκϊνα, Δομιν. Δημοκρατύα, Ιαπωνύα, Ιορδανύα, Ιρϊκ, Ιρϊν, Ιςραόλ, Κορϋα (Βόρεια), Κορϋα (Νότια), Κόςτα 
Ρύκα, Κουβϋιτ, Μαλδύβεσ, Μαρόκο, Μαυρύκιοσ, Μπαγκλαντϋσ, Μπαχρϋιν, Νϋα Ζηλανδύα, Νιγηρύα, Νότιοσ Αφρικό, Ομϊν, Πακιςτϊν, Παλαιςτύνη, Πουϋρτο Ρύκο, Ρωςύα, 
εώχϋλλεσ, υρύα, Σαιβϊν, Σζαμϊικα, Συνηςύα, Υιλιππύνεσ, Φονγκ Κονγκ.  
ΖΩΝΗ 6: Αζερμπαώτζϊν, Αφγανιςτϊν, Βενεζουϋλα, Γεωργύα, Γκϊμπια, Καζακςτϊν, Καμερούν, Καμπότζη, Κατϊρ, Κϋνυα, Κούβα, Μακϊο, Μαλαιςύα, Μαλύ, Ουζμπεκιςτϊν, 
Ουρουγουϊη, Περού, ενεγϊλη, ιϋρα Λεόνε, ουδϊν, Νότιο ουδϊν, Σανζανύα, Τεμϋνη, Φιλό. 
ΖΩΝΗ 7: Αιθιοπύα, Αργεντινό, Βολιβύα, Γαλλικό Πολυνηςύα, Γκαμπόν, Εκουαδόρ, Ελ αλβαδόρ, Ζϊμπια, Ζιμπϊμπουε, Ινδύα, Ινδονηςύα, Ιςημερινό Γουινϋα, Κολομβύα, 
Κονγκό, Λιβύη, Μαδαγαςκϊρη, Μαλϊουι, Μαυριτανύα, Μεξικό, Μοζαμβύκη, Μογγολύα, Μπαχϊμεσ, Μπενύν, Μπουρκύνα Υϊςο, Μπρουνϋι, Νεπϊλ, Νύγηρασ, Νικαρϊγουα, 
Ουγκϊντα, Παναμϊσ, Παπούα - Νϋα Γουινϋα, Παρθϋνεσ Νόςοι (Βρετ.), ρι Λϊνκα, Σατζικιςτϊν, Σόγκο, Σουρκμενιςτϊν, Σρινιντϊντ & Σομπϊγκο, Υύτζι, 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 πληροφορύεσ επιςκεφθεύτε την ιςτοςελύδα www.wind.gr ό επικοινωνόςτε με το Σμόμα Εξυπηρϋτηςησ Πελατών καλώντασ από κινητό 1260 (χρϋωςη 
0,25€/κλόςη) ό από ςταθερό 13833 (0,25€/κλόςη). 

 
Όλεσ οι αναφερόμενεσ τιμϋσ περιλαμβϊνουν ΥΠΑ 24%. 

http://www.wind.gr/

