
Αναλυτική Περιγραφή Προσφορών

Το πρόγραμμα: 

Η επιδότηση της Δράσης SFBB ανέρχεται στα 13€/μήνα. 

 Όλα τα προγράμματα που συμμετέχουν στην Δράση SFBB παρέχονται με τεχνολογία FTTH 

(Fiber-to-the-Home). Το τέλος ενεργοποίησης ανέρχεται στα 188€ χωρίς την επιδότηση 

Δράσης SFBB (48€ εφάπαξ). Η τελική τιμή με την επιδότηση της Δράσης SFBB ανέρχεται στα 

140€. 

Η χρέωση του ποσού των 188€ (πριν από την επιδότηση της Δράσης SFBB) θα χρεώνεται ως 

εξής: 73€ στο πρώτο λογαριασμό και 5€/μήνα για τους υπόλοιπους 23 μήνες μέχρι τη λήξη 

της Δράσης SFBB/συμβολαίου. 

Όλες οι χρεώσεις περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%, τέλη σταθερής και τέλη κινητής τηλεφωνίας. 

Η διάρκεια του συμβολαίου είναι 24μήνες. 

Τα πακέτα WIND ONE αποτελούν συνδυασμό των υπηρεσιών κινητής W και σταθερής 

WIND Fiber, με επιπλέον οφέλη. 

Για όλα τα συνδυαστικά προγράμματα WIND ONE, δίνονται επιπλέον απεριόριστες κλήσεις 

μεταξύ του σταθερού και κινητού 

Οι προσφορές μπορούν να συνδυαστούν επιπλέον με υπηρεσίες Τηλεόρασης (WIND 

Vision), με επιπλέον προγράμματα κινητής και mobile broadband καθώς και με πρόσθετες 

υπηρεσίες βάση των εκάστοτε προσφορών και σύμφωνα με τους αντίστοιχους 

τιμοκαταλόγους. 

Πρόσβαση στο Internet: 

Εξασφαλίζεται πρόσβαση στο Internet με πραγματική ταχύτητα καθόδου τουλάχιστον 

100Mbps. 

Η υπηρεσία: 

Βασίζεται σε υπηρεσία χονδρικής που διατίθεται ανοικτά με τη μορφή χονδρικής Εικονικής 

Τοπικής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης (Virtual Local Unbundling – VLU), με τεχνικές 

προδιαγραφές και ελάχιστα χαρακτηριστικά που συμμορφώνονται με την απόφαση 

808/002/27.4.2017 της ΕΕΤΤ (και τις όποιες μελλοντικές σχετικές αποφάσεις της), με 

ταχύτητα καθόδου τουλάχιστον 100Mbps, άμεσα αναβαθμίσιμη σε 1Gbps, και τιμή διάθεσής 

της υπηρεσίας χονδρικής μικρότερη ή ίση με την εγκεκριμένη από την ΕΕΤΤ τιμή χονδρικής, 

ως εκάστοτε ισχύει. 



 

Η υπηρεσία θεωρείται ότι είναι άμεσα αναβαθμίσιμη όταν η πραγματική ταχύτητα καθόδου 

της μπορεί να αναβαθμιστεί σε 1Gbps σε διάστημα έως 3 εργάσιμες ημέρες, χωρίς εργασίες 

στο χώρο του τελικού χρήστη πέραν ίσως από την αντικατάσταση του τερματικού εξοπλισμού 

αν αυτό είναι απαραίτητο. 

Ο εξοπλισμός: 

Παρέχεται, με τη μορφή χρησιδανείου, ο απαραίτητος τερματικός εξοπλισμός. 

 


