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Σιμοκατάλογοσ Προγραμμάτων WIND to ALL-25 - 100 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND to ALL-25 WIND to ALL-30 WIND to ALL-40 WIND to ALL-50 

Μηνιαίο Πάγιο 25 € 30 € 40 € 50 € 

Ενςωματωμένη Χρήςη 

Λεπτά ομιλίασ προσ όλα τα εθνικά δίκτυα 200 300 500 1.000 

SMS προσ όλα τα εθνικά δίκτυα - 30 50 100 

Mobile Internet 100ΜΒ 300MB 500MB 1GB 

Χρεώςεισ μετά την κατανάλωςη τησ ενςωματωμένησ χρήςησ 

Κλήςεισ ομιλίασ προσ εθνικά δίκτυα (€/δευτ) 0,007499 € 0,007499 € 0,007499 € 0,007499 € 

SMS προσ εθνικά δίκτυα (€/SMS)  0,16 € 0,16 € 0,16 € 0,16 € 

Πλοήγηςη WEB/WAP (€/KB) 0,0001 € 0,0001 € 0,0001 € 0,0001 € 

Πλοήγηςη WEB/WAP (€/ΜB) 0,1024 € 0,1024 € 0,1024 € 0,1024 € 

Πλοήγηςη on portal WAP (€/είςοδο) Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν 
Χρέωςη ανά δευτερόλεπτο με ελάχιςτη διάρκεια χρέωςησ 60 δευτερόλεπτα 
 

● Το 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. 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 ςτα προγράμματα WIND to ALL-25-50 διαμορφώνεται 
ωσ εξήσ: WIND to ALL-25: 17,50€, WIND to ALL-30: 21€, WIND to ALL-40: 28€, WIND to ALL-50: 35€.  
● 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 που περιλαμβάνονται ςτην ενςωματωμένη χρήςη των προγραμμάτων αφορούν ςε εθνικέσ κλήςεισ φωνήσ 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 τησ ενςωματωμένησ χρήςησ εφαρμόζεται ο 
ελάχιςτοσ χρόνοσ χρέωςησ των 60''. Τα λεπτά ομιλίασ τησ ενςωματωμένησ χρήςησ που δεν καταναλώνονται εντόσ του μήνα τιμολόγηςησ δεν μεταφέρονται ςτον επόμενο.  
● Τα SMS που περιλαμβάνονται ςτην ενςωματωμένη χρήςη αφορούν αποςτολή μηνυμάτων που πραγματοποιείται εντόσ Ελλάδοσ προσ κινητά ελληνικών δικτύων και δεν περιλαμβάνουν SMS προσ 
ξένα δίκτυα, προσ υπηρεςίεσ, καθώσ και SMS κατά τη διάρκεια του Roaming. Τα SMS τησ ενςωματωμένησ χρήςησ που δεν καταναλώνονται εντόσ του μήνα τιμολόγηςησ δεν μεταφέρονται ςτον 
επόμενο.  
● Τα MBs/GBs που περιλαμβάνονται ςτην ενςωματωμένη χρήςη αφορούν ςε πλοήγηςη που γίνεται εντόσ Ελλάδασ μέςω WΕΒ και WAP Browsing εκτόσ του WIND Plus portal. Τα MBs/GBs τησ 
ενςωματωμένησ χρήςησ που δεν καταναλώνονται εντόσ του μήνα τιμολόγηςησ δε μεταφέρονται ςτον επόμενο.  
● Για αλλαγέσ προγράμματοσ ςε χαμηλότερο πάγιο, εφαρμόζεται τέλοσ αλλαγήσ προγράμματοσ 10€  
● Για αιτήςεισ μεταβίβαςησ γραμμήσ, εφαρμόζεται τέλοσ μεταβίβαςησ 10€ 
● Εφαρμόζεται τέλοσ αποςύνδεςησ από το δίκτυο WIND (εξαιρείται η φορητότητα αριθμού) 10€. 
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● Για επαναςύνδεςη μετά από προςωρινή φραγή λόγω ανεξόφλητου υπολοίπου, εφαρμόζεται τέλοσ επαναςύνδεςησ 6€. 
● Για αναβάθμιςη ελάχιςτησ διάρκειασ ςυμβολαίου 12/18/24 μηνών, εφαρμόζεται τέλοσ 5€. 
 

ΔΙΕΘΝΕΙ ΚΛΗΕΙ 

Ζώνη 1 (Ευρώπη) 0,90 €/λεπτό 

Ζώνη 2 (Αμερική, Αυςτραλία, Νέα Ζηλανδία) 1,10 €/λεπτό 

Ζώνη 3 (Αςία) 1,65 €/λεπτό 

Ζώνη 4 (Αφρική) 2,40 €/λεπτό 

Ζώνη 5 (Νηςιά Ειρηνικού Ωκεανού) 3,30 €/λεπτό 

Ζώνη 6 (Inmarsat) 

Thuraya   0,0338 €/δευτερόλεπτο 

Globalstar 0,0406 €/δευτερόλεπτο 

Inmarsat Mini 0,0451 €/δευτερόλεπτο 

Inmarsat B 0,0510 €/δευτερόλεπτο 

Inmarsat M 0,0563 €/δευτερόλεπτο 

Iridium8817  0,0756 €/δευτερόλεπτο 

GlobalStar-Inmars 0,0865 €/δευτερόλεπτο 

Inmarsat A 0,1316 €/δευτερόλεπτο 

Skyphone 0,1466 €/δευτερόλεπτο 

Iridium8816 0,1600 €/δευτερόλεπτο 

Skyphone-Aircome 0,1615 €/δευτερόλεπτο 
 

Για τισ Ζώνεσ 1-5, η χρέωςη κλήςεων είναι ανά λεπτό & για τη ζώνη 6 η χρέωςη είναι ανά δευτερόλεπτο με ελάχιςτο χρόνο χρέωςησ 45’’. 
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Σιμοκατάλογοσ Προγράμματοσ WIND To ALL-100 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND to ALL-100  

Μηνιαίο Πάγιο 100 € 

Ενςωματωμένη Χρήςη 

Λεπτά ομιλίασ προσ όλα τα εθνικά δίκτυα 3.000 

SMS προσ όλα τα εθνικά δίκτυα 3.000 

Mobile Internet 3GB 

Χρεώςεισ μετά την κατανάλωςη τησ ενςωματωμένησ χρήςησ 

Κλήςεισ ομιλίασ προσ εθνικά δίκτυα (€/δευτ) 0,005799 €  

SMS προσ εθνικά δίκτυα (€/SMS) 0,1423 € 

Πλοήγηςη WEB/WAP (€/KB) 0,0001 € 

Πλοήγηςη WEB/WAP (€/ΜB) 0,1024 € 

Πλοήγηςη on portal WAP (€/είςοδο) Δωρεάν 
Χρέωςη ανά δευτερόλεπτο με ελάχιςτη διάρκεια χρέωςησ 60 δευτερόλεπτα 

 
● Το 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. 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 πρόγραμμα WIND to ALL-100 είναι 60€. 
● 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 που περιλαμβάνονται ςτην ενςωματωμένη χρήςη αφορούν ςε εθνικέσ κλήςεισ φωνήσ 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 τησ ενςωματωμένησ χρήςησ εφαρμόζεται ο 

ελάχιςτοσ χρόνοσ χρέωςησ των 60''. Τα λεπτά ομιλίασ τησ ενςωματωμένησ χρήςησ που δεν καταναλώνονται εντόσ του μήνα τιμολόγηςησ δεν μεταφέρονται ςτον επόμενο.  
● Τα SMS που περιλαμβάνονται ςτην ενςωματωμένη χρήςη αφορούν αποςτολή μηνυμάτων που πραγματοποιείται εντόσ Ελλάδοσ προσ κινητά ελληνικών δικτύων και δεν περιλαμβάνουν SMS προσ 
ξένα δίκτυα, προσ υπηρεςίεσ, καθώσ και SMS κατά τη διάρκεια του Roaming. Τα SMS τησ ενςωματωμένησ χρήςησ που δεν καταναλώνονται εντόσ του μήνα τιμολόγηςησ δεν μεταφέρονται ςτον 
επόμενο.  
● Τα GBs που περιλαμβάνονται ςτην ενςωματωμένη χρήςη αφορούν ςε πλοήγηςη που γίνεται εντόσ Ελλάδασ μέςω WΕΒ και WAP Browsing εκτόσ του WIND Plus portal. Τα GBs τησ ενςωματωμένησ 
χρήςησ που δεν καταναλώνονται εντόσ του μήνα τιμολόγηςησ δε μεταφέρονται ςτον επόμενο.  
● Για αλλαγέσ προγράμματοσ ςε χαμηλότερο πάγιο, εφαρμόζεται τέλοσ αλλαγήσ προγράμματοσ 10€  
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● Για αιτήςεισ μεταβίβαςησ γραμμήσ, εφαρμόζεται τέλοσ μεταβίβαςησ 10€ 
● Εφαρμόζεται τέλοσ αποςύνδεςησ από το δίκτυο WIND (εξαιρείται η φορητότητα αριθμού) 10€ 
● Για επαναςύνδεςη μετά από προςωρινή φραγή λόγω ανεξόφλητου υπολοίπου, εφαρμόζεται τέλοσ επαναςύνδεςησ 6€ 
● Για αναβάθμιςη ελάχιςτησ διάρκειασ ςυμβολαίου 12/18/24 μηνών, εφαρμόζεται τέλοσ 5€ 

 
ΔΙΕΘΝΕΙ ΚΛΗΕΙ προσ τισ υπόλοιπεσ χώρεσ εκτόσ των παραπάνω: 
 

Ζώνη 1 (Ευρώπη) 0,90 €/λεπτό 

Ζώνη 2 (Αμερική, Αυςτραλία, Νέα Ζηλανδία) 1,10 €/λεπτό 

Ζώνη 3 (Αςία) 1,65 €/λεπτό 

Ζώνη 4 (Αφρική) 2,40 €/λεπτό 

Ζώνη 5 (Νηςιά Ειρηνικού Ωκεανού) 3,30 €/λεπτό 

Ζώνη 6 (Inmarsat) 

Thuraya   0,0338 €/δευτερόλεπτο 

Globalstar 0,0406 €/δευτερόλεπτο 

Inmarsat Mini 0,0451 €/δευτερόλεπτο 

Inmarsat B 0,0510 €/δευτερόλεπτο 

Inmarsat M 0,0563 €/δευτερόλεπτο 

Iridium8817  0,0756 €/δευτερόλεπτο 

GlobalStar-Inmars 0,0865 €/δευτερόλεπτο 

Inmarsat A 0,1316 €/δευτερόλεπτο 

Skyphone 0,1466 €/δευτερόλεπτο 

Iridium8816 0,1600 €/δευτερόλεπτο 

Skyphone-Aircome 0,1615 €/δευτερόλεπτο 
Για τισ Ζώνεσ 1-5, η χρέωςη κλήςεων είναι ανά λεπτό, ενώ για τη ζώνη 6 η χρέωςη είναι ανά δευτερόλεπτο με ελάχιςτο χρόνο χρέωςησ 45’’. 
 
 

 
 
 
ΑΛΛΕ ΧΡΕΩΕΙ – ΚΟΙΝΕ ΓΙΑ ΟΛΑ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ WIND to ALL 

Κλήςεισ βίντεο προσ εθνικά δίκτυα (€/δευτ) 0,0123 € 

MMS προσ εθνικά δίκτυα (€/MMS) 0,4797 € 

SMS προσ διεθνή δίκτυα (€/SMS) 0,2091 € 
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ΣΗΛΕΦΩΝΗΣΗ   

Προηγμένοσ Προςωπικόσ Σηλεφωνητήσ 

Ακρόαςη μηνύματοσ εντόσ Ελλάδοσ (κλήςη από κινητό WIND προσ 122) 0,35 € ανά κλήςη  

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

Επαγγελματικόσ Σηλεφωνητήσ 

Μηνιαίο Πάγιο 3,60 € 

Ακρόαςη μηνύματοσ εντόσ Ελλάδοσ (κλήςη από κινητό WIND προσ 122) Δωρεάν 

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

 
 
 
Όλεσ οι αναγραφόμενεσ τιμέσ περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%. 
 


