Τιμοκατάλογος Εταιρικών Προγραμμάτων και Υπηρεσιών WIND
Τα Εταιρικά Οικονομικά Προγράμματα WIND απευθύνονται σε επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις και εταιρείες, και παρέχονται
σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της Αίτησης στα Εταιρικά Προγράμματα που ο συνδρομητής έχει αποδεχθεί και υπογράψει.
Στα Εταιρικά Οικονομικά Προγράμματα WIND ισχύουν οι ακόλουθες βασικές χρεώσεις και υπηρεσίες, που αναλυτικά προσδιορίζονται
στους πίνακες που ακολουθούν:

Προγράμματα Χρέωσης:

Προγράμματα Χρέωσης Business To ALL (Για δωρεάν χρόνο ομιλίας προς όλα τα κινητά δίκτυα, απεριόριστο χρόνο ομιλίας προς
ενδοεταιρικά WIND, απεριόριστο χρόνο ομιλίας προς Εθνικά σταθερά και δωρεάν χρήση Internet).
Δωρεάν ενσωματωμένη χρήση
Οικονομικό Προγραμμα

Μηνιαίο
Πάγιο

Λεπτά
ομιλίας προς
όλα τα
δίκτυα

Μηνύματα

Ενδοεταιρικά
Λεπτά προς
Σταθερά και
Κινητά

Λεπτά προς Εθνικά
Σταθερά

Λεπτά ομιλίας
Διεθνείς κλήσεις:
προς Κινητά &
Λεπτά ομιλίας
Χρήση Internet
Σταθερά δίκτυα
προς Κινητά &
σε καθεστώς
Σταθερά
Roam ing (E.E)

Business To ALL 150

26,72 €

150

Δεν π αρέχονται

Απ εριόριστα

Απ εριόριστα

150 MB

Business To ALL 300

31,76 €

300

Δεν π αρέχονται

Απ εριόριστα

Απ εριόριστα

300 MB

Business To ALL 500

41,84 €

Δεν π αρέχονται

Απ εριόριστα

Απ εριόριστα

Business To ALL 1000

52,43 €

Δεν π αρέχονται

Απ εριόριστα

Απ εριόριστα

W Business

78,64 €

1500

1500

Απ εριόριστα

Απ εριόριστα

2 GB

100

60

Business To ALL Unlimited

105,86 €

Απ εριόριστα

1500

Απ εριόριστα

Απ εριόριστα

Απ εριόριστα

200

120

500
1000

Χρεώσεις
κλήσεων ομιλίας
Χρέωση Ιντερνετ
& βίντεο προς
μετά την
εθνικά δίκτυα
κατανάλωση
Χρήση Internet
μετά την
ενσωματωμένης
σε καθεστώς
κατανάλωση της
χρήσης (€/ΜΒ)
Roam ing (E.E) ενσωματωμένης
χρήσης (€/ δευτ.)
0,00634 €

0,10 €

0,00634 €

0,10 €

500 MB

0,00634 €

0,10 €

1 GB

0,00634 €

0,10 €

30 ΜΒ

0,00634 €

0,10 €

50 ΜΒ

0,00634 €

0,10 €

Δεν π αρέχονται

Δεν π αρέχονται

Δεν π αρέχονται

Μονάδα
Χρέωσης

Ελάχιστος
Χρόνος
χρέωσης

1 δευτ./1ΚΒ

60''

H μέγιστη χρήση για τα απεριόριστα λεπτά προς σταθερά, για την αποφυγή κακόβουλης χρήσης, είναι 1.500 λεπτά ομιλίας το μήνα. Σε
περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης χρήσης, οι κλήσεις θα χρεώνονται σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα.
H μέγιστη χρήση για τα απεριόριστα λεπτά, προς όλα τα κινητά δίκτυα, για το πρόγραμμα Business To ALL Unlimited, για την αποφυγή
κακόβουλης χρήσης, είναι 3.000 λεπτά ομιλίας το μήνα. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης χρήσης οι κλήσεις θα χρεώνονται
σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα.
H μέγιστη χρήση Internet για το πρόγραμμα Business To ALL Unlimited, για την αποφυγή κακόβουλης χρήσης, είναι 4 GB το μήνα. Σε
περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης χρήσης η χρήση θα χρεώνεται σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα.
Τα δωρεάν λεπτά προς διεθνείς προορισμούς (κινητά & σταθερά) των προγραμμάτων W Business & Business to ALL Unlimited,
αφορούν κλήσεις προς τις χώρες της 1ης ζώνης διεθνών κλήσεων, όπως περιγράφονται στον πίνακα της σελίδας 3. Η χρέωση των
Διεθνών κλήσεων ομιλίας γίνεται ανά λεπτό, με ελάχιστη διάρκεια χρέωσης τα 60 δευτερόλεπτα (εντός και εκτός της ενσωματωμένης
χρήσης).
Τα δωρεάν λεπτά προς κινητά & σταθερά, σε καθεστώς Roaming των προγραμμάτων W Business & Business to ALL Unlimited,
αφορούν κλήσεις από και προς τις χώρες της Ε.Ε./1ης ζώνης, όπως περιγράφονται στον πίνακα της σελίδας 4. Η χρέωση των
κλήσεων ομιλίας Roaming γίνεται ανά δευτερόλεπτο, με ελάχιστη διάρκεια χρέωσης τα 60 δευτερόλεπτα.

Βασικό Πρόγραμμα Χρέωσης

Οικονομικό Πρόγραμμα

XS Business

Μηνιαίο
Πάγιο

13,11 €

Χρεώσεις
Ενδοεταιρικά
Χρήση
κλήσεων ομιλίας
Λεπτά προς Internet μέσω
& βίντεο προς
Σταθερά και της υπηρεσίας
εθνικά δίκτυα
Κινητά
Internet
(€/δευτ.)
Απεριόριστα
€1,51/50ΜΒ
0,006 €

Μονάδα χρέωσης

Ελάχιστος
χρόνος χρέωσης

1 δευτ.

60''

Διευκρινήσεις:
Η χρέωση για πλοήγηση στο internet από το κινητό στην Ελλάδα γίνεται με βάση την υπηρεσία Mobile Internet Daily και είναι
1,51€. Με 1,51€ έχετε 50ΜΒ ανά ημέρα χρήσης μέχρι τις 04:00 της επόμενης ημέρας. Η ελάχιστη χρέωση ανά ημέρα για χρήση
Internet είναι 1,51€ (με χρέωση ανά KB). Αν ξεπεράσετε τα 50ΜΒ εντός ημέρας χρήσης, συνεχίζεται η χρέωση με 1,51€ για επιπλέον
50ΜΒ. Τα υπολειπόμενα ΜΒ δε μεταφέρονται την επόμενη ημέρα. Κατά την Περιαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ζώνη 1) δεν ισχύει η
υπηρεσία Mobile Internet Daily και η χρέωση για πλοήγηση στο internet από το κινητό είναι 0,062€/ΜΒ (χρέωση ανά ΚΒ).
Η υπηρεσία Mobile Internet Daily δεν ισχύει για πελάτες που έχουν ενεργοποιημένη υπηρεσία Mobile Internet ή πρόγραμμα
συμβολαίου με ενσωματωμένη χρήση Internet. Για αυτούς τους πελάτες η χρέωση κατά την Περιαγωγή στην ΕΕ (Ζώνη 1) για
πλοήγηση στο internet από το κινητό μετά την κατανάλωση της ενσωματωμένης χρήσης ακολουθεί τις χρεώσεις της εκάστοτε
υπηρεσίας Mobile Internet.
H υπηρεσία Mobile Internet Daily για δυνατότητα πλοήγησης στο διαδίκτυο (WEB & WAP) είναι ενεργοποιημένη σε όλα
τα προγράμματα χρέωσης, που δεν περιλαμβάνουν δωρεάν Χρήση Mobile Internet. Για απενεργοποίηση της
υπηρεσίας καλέστε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στο 1277 από κινητό WIND χωρίς χρέωση.
1ΜΒ= 1024KB και 1GB = 1024MB.
Τα 50ΜΒ αφορούν κίνηση εντός Ελλάδος.

Προγράμματα Χρέωσης Business Control (Ξέγνοιαστη επικοινωνία με έλεγχο χρήσης)

Οικονομικό Πρόγραμμα

Μηνιαίο
Πάγιο

Λεπτά
ομιλίας προς
όλα τα
εθνικά δίκτυα

Μηνύματα

Ενδοεταιρικά
λεπτά προς
Σταθερά και
Κινητά

Χρήση Internet

Business Control 150

15,13 €

150

30

Απεριόριστα

50 ΜΒ

Business Control 300

27,22 €

300

60

Απεριόριστα

100 ΜΒ

Χρεώσεις
κλήσεων ομιλίας Χρέωση Internet
μετά την
μετά την
κατανάλωση της
κατανάλωση
ενσωματωμένης χρήσης (€/ΜΒ)
χρήσης (€/δευτ.)

0,0067 €

0,10 €

Μονάδα
Χρέωσης

Ελάχιστος
χρόνος χρέωσης
μετά την
κατανάλωση της
ενσωματωμένης
χρήσης

1 δευτ/ 1ΚΒ

60''

Η χρέωση των εθνικών κλήσεων ομιλίας εκτός της ενσωματωμένης χρήσης, γίνεται ανά δευτερόλεπτο με ελάχιστη διάρκεια χρέωσης τα
60 δευτερόλεπτα. Η χρέωση των εθνικών κλήσεων ομιλίας εντός της ενσωματωμένης χρήσης, γίνεται ανά δευτερόλεπτο με ελάχιστη
διάρκεια χρέωσης τα 3 λεπτά (για κλήσεις προς όλα τα Εθνικά δίκτυα, εντός Ελλάδος). Η ενσωματωμένη χρήση που δεν καταναλώνεται
εντός του μήνα τιμολόγησης δεν μεταφέρεται στον επόμενο μήνα.
Ο δωρεάν όγκος δεδομένων για χρήση internet που παρέχεται στα προγράμματα “Business Control” αφορά χρήση εντός Ελλάδος
καθώς και πλοήγηση που γίνεται κατά την περιαγωγή στην ΕΕ (Ζώνη 1) με προσαύξηση 0,062€/ MB (χρέωση προσαύξησης ανά KB
χωρίς ελάχιστο όγκο χρέωσης) και δεν περιλαμβάνουν την υπηρεσία BlackBerry και την πλοήγηση WAP/Off-net. Τα δωρεάν ΜΒ που
δεν καταναλώνονται εντός του μήνα τιμολόγησης που αντιστοιχούν, δεν μεταφέρονται σε επόμενο μήνα. Μετά την κατανάλωση των
δωρεάν λεπτών, των SMS & των ΜΒs των πακέτων, η χρέωση είναι σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του εκάστοστε προγράμματος.
Διευκρινήσεις: Δωρεάν λεπτά ομιλίας προς όλα τα δίκτυα, όπου αυτά παρέχονται, αφορούν εθνικές κλήσεις φωνής που
πραγματοποιούνται εντός Ελλάδος προς κινητά WIND, Vodafone, Cosmote, Q, αριθμούς Tetra/OTELink, OTE και άλλα σταθερά δίκτυα
καθώς και 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: διεθνείς κλήσεις, κλήσεις διεθνούς περιαγωγής
(Roaming) από ή προς χώρες του υπόλοιπου κόσμου (Ζώνες 2-7), κλήσεις προς τον τηλεφωνητή, κλήσεις προς το τμήμα
εξυπηρέτησης πελατών WIND, κλήσεις προς την Υπηρεσία καταλόγου και Άμεσης Σύνδεσης WIND καθώς και κλήσεις προς λοιπές
υπηρεσίες WIND και τρίτων.
Δωρεάν λεπτά ομιλίας προς εθνικά σταθερά, όπου αυτά παρέχονται, αφορούν εθνικές κλήσεις φωνής που πραγματοποιούνται εντός
Ελλάδος προς αριθμούς Tetra/OTELink, OTE και άλλα σταθερά δίκτυα.
Τα Δωρεάν SMS, όπου αυτά παρέχονται, αφορούν αποστολή μηνυμάτων που πραγματοποιείται εντός Ελλάδος προς κινητά ελληνικών
δικτύων καθώς και SMS κατά την περιαγωγή που αποστέλλονται από ΕΕ (Ζώνη 1) προς ΕΕ με προσαύξηση 0,0248€/ SMS. Δεν
περιλαμβάνουν SMS προς ξένα δίκτυα, προς υπηρεσίες, καθώς και SMS κατά τη διάρκεια του Roaming από ή προς χώρες του
υπόλοιπου κόσμου (Ζώνες 2-7).
Η χρέωση κλήσεων video προς εθνικά δίκτυα είναι 0,006€/δευτ και αφορά κλήσεις που πραγματοποιούνται εντός Ελλάδος.
Ειδικά στον πρώτο λογαριασμό από την ενεργοποίηση της σύνδεσης ή σε περίπτωση αλλαγής του οικονομικού
προγράμματος, τα μηνιαία πάγια των προγραμμάτων και υπηρεσιών περιλαμβάνουν και την αναλογική χρέωση που
αντιστοιχεί στις ημέρες μεταξύ της ημερομηνίας ενεργοποίησης ή αλλαγής προγράμματος ή υπηρεσίας και της ημερομηνίας
έκδοσης του πρώτου ή επόμενου λογαριασμού. Αναλογική είναι στις παραπάνω περιπτώσεις και η κατανάλωση των Δωρεάν
λεπτών ομιλίας όπου αυτά παρέχονται, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης πολιτικής ορθής χρήσης (π.χ η μέγιστη
χρήση για τα απεριόριστα λεπτά προς σταθερά για την αποφυγή κακόβουλης χρήσης είναι 1.500 λεπτά ομιλίας το μήνα ανά
γραμμή). Εάν ο συνολικός αρχικός Δωρεάν χρόνος ομιλίας (όπου αυτός παρέχεται) δεν καταναλωθεί εντός του μήνα
τιμολόγησης που αντιστοιχεί, δε μεταφέρεται σε επόμενο μήνα.
Ο δωρεάν όγκος δεδομένων για χρήση internet που παρέχεται στα προγράμματα “Business To ALL 150, Business To ALL 300, Business To
ALL 500, Business to ALL 1000, W Business, Business To ALL Unlimited και Business Control” αφορά χρήση εντός Ελλάδος καθώς και
πλοήγηση που γίνεται κατά την περιαγωγή στην ΕΕ (Ζώνη 1) με προσαύξηση 0,062€/ MB (χρέωση προσαύξησης ανά KB χωρίς ελάχιστο
όγκο χρέωσης). Η χρέωση Internet στρογγυλοποιείται στα 4 δεκαδικά ψηφία. Τα δωρεάν ΜΒ που δεν καταναλώνονται εντός του μήνα
τιμολόγησης που αντιστοιχούν, δε μεταφέρονται σε επόμενο μήνα.
Οι ενδοεταιρικές κλήσεις πραγματοποιούνται με ολόκληρο τον αριθμό κλήσης, με την προϋπόθεση ότι οι συνδέσεις
συμπεριλαμβάνονται στον ίδιο λογαριασμό. Δωρεάν λεπτά ομιλίας προς ενδοεταιρικα κινητά και σταθερά, όπου αυτά παρέχονται, δεν
ισχύουν για κλήσεις κλήσεις διεθνούς περιαγωγής (Roaming).
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 Business to
ALL και XS Business είναι το παρακάτω: Business to ALL 150 18,70 € , Business to ALL 300 22,23 € , Business to ALL 500 29,29 € , Business
to ALL 1000 36,70 € , W Business 55,05 € , Business to ALL Unlimited 74,09 € , XS Business 9,18 € και Business Control 300 19,05 €. Σε
περίπτωση ανεξόφλητων λογαριασμών και εφόσον έχει ενεργοποιηθεί φραγή κλήσεων, με την εξόφληση του λογαριασμού οι
εταιρικές συνδέσεις συμβολαίου θα επιβαρύνονται με «τέλος επανασύνδεσης» 6,05€ Σε περίπτωση αλλαγής οικονομικού
προγράμματος σε πρόγραμμα με μικρότερο μηνιαίο πάγιο από το υπάρχον, υπάρχει χρέωση 7,28€. Χρέωση Ανενεργής Γραμμής:
Συνδέσεις σε εταιρικά προγράμματα κινητής τηλεφωνίας με μηδενικές χρεώσεις και εφόσον πραγματοποιείται μηδενική εξερχόμενη
κίνηση θα επιβαρύνονται με μηνιαία χρέωση €2,48. Οι συνδέσεις που υπόκεινται στην παραπάνω χρέωση θα πρέπει να μην έχουν
καταγράψει εξερχόμενη κίνηση για τουλάχιστον δύο (2) συνεχόμενους μήνες πριν το μήνα τιμολόγησης και να μην υπόκεινται σε
ουδεμία άλλη χρέωση (λόγω 100% έκπτωσης στο μηνιαίο πάγιο). Στην περίπτωση που πραγματοποιηθεί έστω και ελάχιστη

εξερχόμενη κίνηση κατά τη διάρκεια επόμενου μήνα δε θα επιβάλλεται η ανωτέρω χρέωση για το συγκεκριμένο μήνα. Η χρέωση θα
παρουσιάζεται στο λογαριασμό του επόμενου μήνα από το μήνα μηδενικής κίνησης και θα αφορά μόνο τις ανενεργές γραμμές και
όχι το σύνολο των γραμμών του πελάτη. Επίσης εξαιρούνται οι περιπτώσεις μηδενικών χρεώσεων λόγω εκπτώσεων που
αποδίδονται σε μηνιαία πάγια μέσω επιδοτήσεων. Έλεγχος υπολοίπου ενσωματωμένης χρήσης μπορεί να γίνει με αποστολή
γραπτού μηνύματος «BAL» στο 1279 ή με κλήση στο 1268. Ο έλεγχος υπολοίπου επαναλαμβανόμενων υπηρεσιών μπορεί να γίνει με
αποστολή γραπτού μηνύματος «YP» στο 1279 ή με κλήση στο 1268.

Χρεώσεις Διεθνών Κλήσεων
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΛΗΣΕΙΣ - Πίνακας Χρεώσεων
Ωρες αιχμής

Ωρες μη αιχμής

0,5522 €/ λεπτό

ΖΩΝΗ 1
ΖΩΝΗ 2

0,6611 €/ λεπτό

0,6147 €/ λεπτό

ΖΩΝΗ 3

0,8401 €/ λεπτό

0,7751 €/ λεπτό

ΖΩΝΗ 4

1,1527 €/ λεπτό

1,0878 €/ λεπτό

ΖΩΝΗ 5

1,4653 €/ λεπτό

1,4005 €/ λεπτό

ΖΩΝΗ 6

2,2041 €/ λεπτό

2,0455 €/ λεπτό

Inmarsat A (Pacific & W.Atlantic Ocean)
Inmarsat A (E. Atlantic & Indian
Ocean)/Aeromobile Norway
Inmarsat B (8703, Ε&W Atlantic, Pacific &
Indian Ocean)

0,1327 €/ δευτερόλεπτο

Inmarsat M (8706, Ε&W Atlantic, Pacific,
Indian Ocean & Emsat)

0,0568 €/ δευτερόλεπτο

Inmarsat Mini-M (87076, Atlantic, W.Atlantic,
Pacific & Indian Ocean)

0,0455 €/ δευτερόλεπτο

Globalstar 88180

0,0409 €/ δευτερόλεπτο

Globalstar 88181 - 9
Thuraya
Skyphone-Aircom-E&W Atlantic, Indian
Ocean

0,0872 €/ δευτερόλεπτο

Skyphone-Aircom-Pacific Ocean

0,1628 €/ δευτερόλεπτο

Iridium8817

0,0762 €/ δευτερόλεπτο

Iridium8816

0,1613 €/ δευτερόλεπτο

0,0872 €/ δευτερόλεπτο
0,0514 €/ δευτερόλεπτο

0,0341 €/ δευτερόλεπτο
0,1478 €/ δευτερόλεπτο

Η χρέωση προς ζώνες 1-6 γίνεται ανά λεπτό με ελάχιστη διάρκεια χρέωσης το ένα λεπτό. Ελάχιστη διάρκεια χρέωσης προς δορυφόρους
45 δευτερόλεπτα.
*Η WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕ/ΝΙΕΣ ΑΕΒΕ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει μονομερώς και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση τις ζώνες χρέωσης.

Υπηρεσίες

Μηνιαίο

Χρεώσεις

Αναγνώριση κλήσης

Όχι

Υπηρεσία Γραπτών Μηνυμάτων προς κινητά : γραπτό μήνυμα προς
κινητά WIND, Vodafone, Cosmote, Q
Υπηρεσία Γραπτών Μηνυμάτων προς σταθερά : γραπτό μήνυμα προς
σταθερό ΟΤΕ
Υπηρεσία Γραπτών Μηνυμάτων προς κινητά : γραπτό μήνυμα προς
διεθνή δίκτυα
Αποστολή MMS : γραπτό μήνυμα προς WIND, Vodafone, Cosmote
Αποστολή MMS : (κινητό προς κινητό) προς διεθνή δίκτυα
Video κλήσεις προς διεθνεί δίκτυα
Πλοήγηση ΒlackBerry χωρίς την υπηρεσία Non-Stop (€/ΜΒ)
Πλοήγηση off portal WAP (€/ΜΒ)
Υπηρεσία Τηλεσυνδιάσκεψης
Επαγγελματικός τηλεφωνητής
Υπηρεσία καταλόγου και Άμεσης Σύνδεσης (11818)
Εξυπηρέτηση εταιρικών πελατών (1277)
Υπηρεσία Data/Fax

0,1433 € ανά μήνυμα
0,1433 € ανά μήνυμα
0,248 € ανά μήνυμα
0,434 € ανά MMS
0,72 € ανά MMS
0,0124 € ανά δευτερόλεπτο*
5,09 €
12,70 €
Όπως οι φωνητικές κλήσεις
0,252 € ανά κλήση
1,51€ ανά λεπτό**
Δωρεάν
7,28 € Όπως οι φωνητικές κλήσεις

Όχι

Όλες οι παραπάνω Υπηρεσίες περιλαμβάνονται σε όλα τα Προγράμματα WIND πλην της Data/Fax που είναι προαιρετική.
* Ελάχιστη διάρκεια χρέωσης 45 δευτερόλεπτα
** Χρέωση ανά λεπτό
Ως προς τις χρεώσεις κλήσεων, μηνυμάτων, υπηρεσιών WIND και υπηρεσιών Τρίτων, που δεν αναφέρονται στον παρόντα τιμοκατάλογο,
ισχύουν οι εκάστοτε δημοσιευμένες χρεώσεις στον Τιμοκατάλογο Συμβολαίων και Υπηρεσιών λιανικής.

Υπηρεσία Περιαγωγής (Roaming)
Εξερχόμενες Κλήσεις
Προς τον
υπόλοιπο
κόσμο

Προς τη χώρα που βρίσκεστε

Προς ελληνικά δίκτυα

Προς χώρες Ε.Ε./ΕΟΧ

Ζώνη 1

Χρέωση εθνικής κίνησης του
αντίστοιχου οικονομικού πακέτου

Χρέωση εθνικής κίνησης του
αντίστοιχου οικονομικού πακέτου

Χρέωση εθνικής κίνησης του
αντίστοιχου οικονομικού πακέτου

2,083 €

Ζώνη 2

1,250 €

1,860 €

3,125 €

3,125 €

Ζώνη 3

1,563 €

3,100 €

3,645 €

3,645 €

Ζώνη 4

1,562 €

3,855 €

4,166 €

4,166 €

Ζώνη 5

2,082 €

4,960 €

5,208 €

5,208 €

Ζώνη 6

2,082 €

6,249 €

6,249 €

6,249 €

Ζώνη 7

2,082 €

7,291 €

7,291 €

7,291 €

Οι τιμές αναφέρονται σε € ανά λεπτό και περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
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 αφορούν σε κλήσεις που πραγματοποιούνται μετά την κατανάλωση της δωρεάν
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 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 + ΦΠΑ.

Εισερχόμενες Κλήσεις
Ζώνη 1
Ζώνη 2
Ζώνη 3
Ζώνη 4
Ζώνη 5
Ζώνη 6
Ζώνη 7
Χρέωση ανά
λεπτό
0,0134 €
0,868 €
1,116 €
1,661 €
2,083 €
2,083 €
2,083 €
Οι τιμές αναφέρονται σε € ανά λεπτό και περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
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.
Σε περίπτωση που το ξένο δίκτυο (δίκτυο κινητής, maritime, δορυφορικό) χρεώνει επιπλέον τις εισερχόμενες κλήσεις, η χρέωση είναι:
Χρέωση ξένου δικτύου + 20% προσαύξηση + ΦΠΑ

Γραπτά Μηνύματα
Από / Προς

ΕΕ/ ΕΟΧ

Εκτός ΕΕ/ΕΟΧ

MaritimeΔορυφορικά
1,49 €
1,49 €

ΕΕ/ΕΟΧ
0,1433 €
0,52 €
Εκτός ΕΕ/ΕΟΧ
0,52 €
0,52 €
Maritime1,49 €
1,49 €
1,49 €
Δορυφορικά
Οι τιμές αναφέρονται σε € ανά μήνυμα και συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ
Οι τιμές για τα SMS από και προς ΕΕ/ΕΟΧ αφορούν σε μηνύματα που αποστέλλονται μετά την κατανάλωση της ενσωματωμένης χρήσης.
Σε περίπτωση που το ξένο δίκτυο (δίκτυο κινητής, maritime, δορυφορικό) χρεώνει τα εισερχόμενα γραπτά μηνύματα, η χρέωση είναι:
χρέωση ξένου δικτύου + 20% προσαύξηση + ΦΠΑ.

Data / 3G Εξερχόμενη & Εισερχόμενη Κίνηση
Ζώνη 1
Ζώνη 2
Ζώνη 3
Ζώνη 4
Ζώνη 5
Ζώνη 6
Ζώνη 7
Χρέωση ανά
ΚΒ
0,00010 €
0,0103 €
0,0104 €
0,0125 €
0,0125 €
0,0125 €
0,0125 €
Οι τιμές αναφέρονται σε € ανά ΚΒ και περιλαμβάνουν ΦΠΑ
Η χρέωση γίνεται ανά 10 ΚΒ με εξαίρεση τη Ζώνη 1όπου γίνεται ανά ΚΒ
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
Εκτός
MaritimeΕΕ/ΕΟΧ
Δορυφορικά
0,434€
1,3144€
3,1€
Οι τιμές αναφέρονται σε € ανά MMS και περιλαμβάνουν ΦΠΑ
Η αποστολή και λήψη MMS κατά την περιαγωγή χρεώνεται με βάση τον παραπάνω πίνακα
Η αποστολή VAS MMS χρεώνεται ως εξής: VAS MMS ανάλογα με το πρόγραμμα συμβολαίου του πελάτη + την παραπάνω χρέωση
περιαγωγής
ΕΕ/ ΕΟΧ

ΖΩΝΕΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ
ΖΩΝΗ 1 (Χώρες Ευρωπαϊκής 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, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία, Φινλανδία.
ΖΩΝΗ 2: Αλβανία, Ανδόρα, Βοσνία & Ερζεγοβίνη, Γκέρνσευ, Ελβετία, Μολδαβία, Μονακό, Νήσος Μαν, Νήσοι Φερόες, Σαν Μαρίνο,
Τζέρσευ, Τουρκία.
ΖΩΝΗ 3: Αίγυπτος, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Κίνα, , Λευκορωσία, Λίβανος, Μαυροβούνιο, ΠΓΔΜ,
Σαουδική Αραβία.
ΖΩΝΗ 4: Αυστραλία, Βραζιλία, Μπαρμπάντος, Ουκρανία, Σερβία & Κόσσοβο, Σιγκαπούρη, Ταϊλάνδη.
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, Σεϋχέλλες, Συρία, Ταιβάν, Τζαμάικα, Τυνησία, Φιλιππίνες, Χονγκ Κονγκ.
ΖΩΝΗ 6: Αζερμπαϊτζάν, Αφγανιστάν, Βενεζουέλα, Γεωργία, Γκάμπια, Καζακστάν, Καμερούν, Καμπότζη, Κατάρ, Κένυα, Κούβα, Μακάο,
Μαλαισία, Μαλί, Ουζμπεκιστάν, Ουρουγουάη, Περού, Σενεγάλη, Σιέρα Λεόνε, Σουδάν, Νότιο Σουδάν, Τανζανία, Υεμένη, Χιλή.
ΖΩΝΗ 7: Αιθιοπία, Αργεντινή, Βολιβία, Γαλλική Πολυνησία, Γκαμπόν, Εκουαδόρ, Ελ Σαλβαδόρ, Ζάμπια, Ζιμπάμπουε, Ινδία, Ινδονησία,
Ισημερινή Γουινέα, Κολομβία, Κονγκό, Λιβύη, Μαδαγασκάρη, Μαλάουι, Μαυριτανία, Μεξικό, Μοζαμβίκη, Μογγολία, Μπαχάμες, Μπενίν,
Μπουρκίνα Φάσο, Μπρουνέι, Νεπάλ, Νίγηρας, Νικαράγουα, Ουγκάντα, Παναμάς, Παπούα - Νέα Γουινέα, Παρθένες Νήσοι (Βρετ.), Σρι
Λάνκα, Τατζικιστάν, Τόγκο, Τουρκμενιστάν, Τρινιντάντ & Τομπάγκο, Φίτζι, Υπόλοιπες χώρες.
Για τα προγράμματα Business Control δεν παρέχονται εξερχόμενες κλήσεις στις παρακάτω χώρες: Bahamas, Benin, Bolivia, Botswana,
Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Ethiopia, Fiji, French Polynesia, Gabon, Ghana,
Guatemala, Guinea, Haiti, Honduras, Laos, Liberia, Libya, Macau, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Monaco, Mongolia,
Mozambique, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Papua New Guinea, Peru, Reunion, Satellite, Senegal, Seychelles, Swaziland, Tajikistan,
Tchad, Togo, Trinidad & Tobago, Venezuela, Virgin Islands (British), Yemen, Zambia, Zimbabwe
Ως προς τις λοιπές χρεώσεις υπηρεσιών, που δεν αναφέρονται στον παρόντα τιμοκατάλογο, ισχύουν οι εκάστοτε δημοσιευμένες
χρεώσεις στον Τιμοκατάλογο εταιρικών προγραμμάτων κινητής, που είναι αναρτημένος στο www.wind.gr
Σε όλες τις αναγραφόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%.

