
 
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  WIND BBest 

1 / 12 / 2009 

                                                                                                                          

 

WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λεωφ. Κηφισίας 66, 151 25 Μαρούσι  

Α.Φ.Μ.: 099936189 - Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε.Ε. ΑΘΗΝΩΝ - ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 48025/01ΑΤ/Β/01/26/03 tel.: 210-6158000 - Fax: 210-5100001 –  

Website: ww.wind.com.gr  (01/12/2009 - MKT _BPR_038) 

1/7 

Τιμοκατάλογος Εταιρικών Προγραμμάτων και Υπηρεσιών WIND BBest  
 

Τα Εταιρικά Οικονομικά Προγράμματα WIND BBest απευθύνονται σε επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις και εταιρίες, 
ανεξαρτήτως αριθμού συνδέσεων συνολικά στα Εταιρικά Προγράμματα της WIND και παρέχονται σύμφωνα με τους Γενικούς 
Όρους της Αίτησης στα Εταιρικά Προγράμματα, που ο συνδρομητής έχει αποδεχθεί και υπογράψει.  

Στα Εταιρικά Οικονομικά Προγράμματα WIND BBest ισχύουν οι ακόλουθες βασικές χρεώσεις και υπηρεσίες που αναλυτικά 
προσδιορίζονται στους πίνακες που ακολουθούν: 

 
 

1. Προγράμματα Χρέωσης WIND BBest  

Προγράμματα Χρέωσης BBest Flexy (Για συνδυασμό δωρεάν λεπτών ομιλίας/βίντεο, SMS, MMS & ενδοεταιρικών κλήσεων) 

 
Ο αριθμός λεπτών ομιλίας (ή/και βίντεο-κλήσεων) μηνυμάτων (SMS και MMS) που περιλαμβάνονται στην ενσωματωμένη χρήση  των προγραμμάτων BBest Flexy, 
αντιστοιχεί  στο μέγιστο αριθμό λεπτών ομιλίας ή/και  βίντεο-κλήσεων ή  στο μέγιστο αριθμό γραπτών μηνυμάτων (SMS) ή στο μέγιστο αριθμό μηνυμάτων 
πολυμέσων (MMS), που προσφέρονται δωρεάν  σε περίπτωση που η ενσωματωμένη χρήση καταναλωθεί  αποκλειστικά σε λεπτά ομιλίας  (ή/και βίντεο- κλήσεων) ή 
αποκλειστικά σε SMS εντός του μήνα τιμολόγησης ή αποκλειστικά σε MMS. Η παράλληλη χρήση λεπτών ομιλίας, αριθμού SMS και MMS στα προγράμματα BBest 
Flexy, μειώνει αναλόγως τα λεπτά ομιλίας, SMS και MMS που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο συνδρομητής. 

Μετά την κατανάλωση των λεπτών ομιλίας οι ενδοεταιρικές κλήσεις αφαιρούνται από το διαθέσιμο χρόνο του οικονομικού προγράμματος, αν υπάρχει, ενώ μετά την 
εξάντληση του, χρεώνονται ως εθνικές κλήσεις. 

Βασικά Προγράμματα Χρέωσης BBest  

 

 

Πρόγραμμα Χρέωσης Business Talk  

 
 

 

Προγράμματα Χρέωσης BBest Benefit-i (για συνδυασμό δωρεάν χρόνου ομιλίας & όγκου δεδομένων) 

 
 

* 1ΜΒ= 1024Kb και 1GB = 1024MB.  

Διευκρινήσεις: 

Τα Δωρεάν λεπτά ομιλίας, όπου αυτά παρέχονται, αφορούν μόνο εθνικές κλήσεις φωνής που πραγματοποιούνται εντός Ελλάδος προς κινητά WIND, Vodafone, 
Cosmote, Q, αριθμούς Tetra/OTELink, OTE και άλλα σταθερά δίκτυα και δεν ισχύουν για: διεθνείς κλήσεις, κλήσεις διεθνούς περιαγωγής (Roaming), 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.  

Εάν ο συνολικός αρχικός Δωρεάν χρόνος ομιλίας (όπου αυτός παρέχεται) δεν καταναλωθεί εντός του μήνα τιμολόγησης που αντιστοιχεί, δεν μεταφέρεται σε 
επόμενο μήνα.  
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Τα δωρεάν  μηνύματα (SMS & MMS) που περιλαμβάνονται στην ενσωματωμένη χρήση των προγραμμάτων, αφορούν αποστολή μηνυμάτων που πραγματοποιείται 
εντός Ελλάδος προς εθνικά δίκτυα και δεν περιλαμβάνουν μηνύματα προς ξένα δίκτυα και προς υπηρεσίες καθώς και μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη 
διάρκεια περιαγωγής. 

Ο απεριόριστος χρόνος ομιλίας προς τους δύο (2) αριθμούς που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα “Business Talk” αφορά κλήσεις είτε προς δύο (2) κινητά νούμερα 
WIND, είτε προς ένα κινητό νούμερο WIND και ένα σταθερό. Στην περίπτωση που κάποιο από τα κινητά που έχουν δηλωθεί από τον συνδρομητή δεν είναι WIND ή 
αλλάξει δίκτυο με φορητότητα μετά τη δήλωση του, τότε οι κλήσεις προς το κινητό αυτό δεν θα συμπεριλαμβάνονται στον απεριόριστο δωρεάν χρόνο ομιλίας και θα 
χρεώνονται βάσει της χρέωσης για εθνικές κλήσεις προς κινητά του προγράμματος “Business Talk”. Στην περίπτωση αυτή ο συνδρομητής οφείλει να προχωρήσει 
στην αλλαγή του κινητού αυτού. Ο συνδρομητής μπορεί να ενημερωθεί εάν οι δύο (2) αριθμοί που έχει επιλέξει ανήκουν στο δίκτυο της WIND με ένα τηλεφώνημα, 
χωρίς χρέωση, στην υπηρεσία εξυπηρέτησης εταιρικών πελατών στον αριθμό 1277. Η μέγιστη χρήση και για τους 2 αριθμούς του προγράμματος Business Talk για 
αποφυγή κακόβουλης χρήσης είναι 2.000 λεπτά ανά μήνα. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης χρήσης, οι κλήσεις θα χρεώνονται σύμφωνα με τον παραπάνω 
πίνακα.   

Ο δωρεάν όγκος δεδομένων για χρήση internet  που παρέχεται στα προγράμματα “Benefit i-100, Benefit i-300 και Benefit i-600” αφορά χρήση εντός Ελλάδος. Η 
χρέωση Internet στρογγυλοποιείται στα 4 δεκαδικά ψηφία. Τα δωρεάν ΜΒ που δεν καταναλώνονται εντός του μήνα τιμολόγησης που αντιστοιχούν, δεν 
μεταφέρονται σε επόμενο μήνα.  

Στην περίπτωση συνδυασμού των προγραμμάτων “Benefit i-100, Benefit i-300 και Benefit i-600” με τις υπηρεσίες δεδομένων “Wind ADSM”, τα δεδομένα θα 
αφαιρούνται πρώτα από τα δωρεάν ΜΒ των υπηρεσιών ADSM και μετά την κατανάλωση του, από τα δωρεάν ΜΒ του εκάστοτε εταιρικού προγράμματος χρέωσης 
“Benefit i”.  Στην περίπτωση που εντός του μήνα τιμολόγησης, καταναλωθεί ο παρεχόμενος δωρεάν όγκος δεδομένων των υπηρεσιών “ADSM” καθώς και ο 
αντίστοιχος δωρεάν όγκος δεδομένων του προγράμματος χρέωσης, η χρήση internet θα χρεώνεται βάση του τιμοκατάλογου των υπηρεσιών δεδομένων “ADSM”.  

Οι ενδοεταιρικές κλήσεις πραγματοποιούνται με ολόκληρο των αριθμό κλήσης, με την προϋπόθεση ότι οι συνδέσεις συμπεριλαμβάνονται στον ίδιο λογαριασμό. 
Σε περίπτωση ένταξης στην υπηρεσία BBest Control η χρήση της υπηρεσίας σύντομων αριθμών κλήσης (*7χχχχ) είναι απαραίτητη για να επικοινωνούν οι 
εταιρικές συνδέσεις συμβολαίου με χρεώσεις ενδοεταιρικών κλήσεων και υπηρεσιών (VPN) με τις συνδέσεις BBest Control. 
 

 
Με κάθε νέα εταιρική σύνδεση συμβολαίου ενεργοποιείται μία συγκεκριμένη Υπηρεσία WIND ανά πρόγραμμα στην οποία 
προσφέρονται δωρεάν τα 2 πρώτα μηνιαία πάγια της υπηρεσίας.  

 
 
Από το τρίτο μήνα θα γίνεται αυτόματα η χρέωση με το μηνιαίο πάγιο της υπηρεσίας βάσει του εκάστοτε τιμοκαταλόγου. Τα 
προγράμματα «Benefit i-100», «Benefit i-300» και «Benefit i-600» εξαιρούνται.  

 
 
Χρεώσεις Διεθνών Κλήσεων 
 

Ωρες αιχμής Ωρες μη αιχμής

ΖΩΝΗ 1

ΖΩΝΗ 2 0,6345 €/ λεπτό 0,5899 €/ λεπτό 

ΖΩΝΗ 3 0,8062 €/ λεπτό 0,7438 €/ λεπτό 

ΖΩΝΗ 4 1,1062 €/ λεπτό 1,0439 €/ λεπτό 

ΖΩΝΗ 5 1,4062 €/ λεπτό 1,3440 €/ λεπτό 

ΖΩΝΗ 6 2,1152 €/ λεπτό 1,9630 €/ λεπτό 

Inmarsat A (Pacific & W.Atlantic Ocean)

Inmarsat A (E. Atlantic & Indian Ocean)/Aeromobile Norway

Inmarsat B (8703, Ε&W Atlantic, Pacific & Indian Ocean)

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

Emsat)

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

Ocean)

Globalstar 88180

Globalstar 88181 - 9

Thuraya

Skyphone-Aircom-E&W Atlantic, Indian Ocean

Skyphone-Aircom-Pacific Ocean

Iridium8817

Iridium8816

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΛΗΣΕΙΣ - Πίνακας Χρεώσεων

0,1548€ / δευτερόλεπτο

0,0327€ / δευτερόλεπτο

0,1418€ / δευτερόλεπτο

0,1562€ / δευτερόλεπτο

0,0732€ / δευτερόλεπτο

0,0545€ / δευτερόλεπτο

0,0437€ / δευτερόλεπτο

0,0393€ / δευτερόλεπτο

0,0837€ / δευτερόλεπτο

0,5300 €/ λεπτό 

0,1273€ / δευτερόλεπτο

0,0837€ / δευτερόλεπτο

0,0494€ / 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 
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Ώρες αιχμής 06.00 - 22.00                                           

Ώρες μη αιχμής 22.00 – 06.00                                            

Ώρες αιχμής 08.00 - 23.00                                              

Ώρες μη αιχμής 23.00 – 08.00                                            

Ώρες αιχμής 05.00 - 20.00                        

Ώρες μη αιχμής 20.00 – 05.00                                  

ΑΓΚΟΛΑ, ΑΡΑΒΙΚ.ΕΜΙΡΑΤΑ, ΑΡΜΕΝΙΑ, ΑΣΤΕΛΙ, ΒΟΣΝΙΑ, 

ΓΚΑΜΠΙΑ, ΓΚΑΝΑ, ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ, ΙΡΑΚ, ΚΑΤΑΡ, ΚΟΜΠΕΛΚΑ, 

ΚΟΜΣΤΑΡ, ΛΕΣΟΘΟ, ΛΙΒΑΝΟΣ, ΜΑΓΙΟΤ, ΜΑΡΟΚΟ, 

ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ, ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ, Ν. ΑΦΡΙΚΗ, ΝΗΣΙΑ ΦΕΡΟΕ, 

ΟΜΑΝ, ΟΥΓΚΑΝΤΑ, ΣΕΝΕΓΑΛΗ, ΣΟΒΙΝΤΕΛ, ΤΑΝΖΑΝΙΑ.

ΑΡΟΥΜΠΑ, ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ, ΒΡΑΖΙΛΙΑ, ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ, ΔΟΜΙΝΙΚΑ, 

ΓΡΕΝΑΔΑ, ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ (ΒΡΕΤ.), , ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ, 

ΜΑΡΤΙΝΙΚΑ, ΜΕΞΙΚΟ, ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑ, ΠΕΡΟΥ.

ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ, ΜΟΓΓΟΛΙΑ, ΤΑΙΒΑΝ, 

ΤΑΙΛΑΝΔΗ

ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ, ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ, ΑΙΓΥΠΤΟΣ, ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥΝ,  

ΙΝΔΙΑ, ΙΟΡΔΑΝΙΑ, ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ, ΚΟΜΟΡΕΣ, ΜΑΚΑΟ, 

ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ, ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ, ΜΠΑΧΡΕΙΝ, ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ, 

ΝΑΜΙΜΠΙΑ, ΝΙΓΗΡΙΑ, ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ, ΠΑΚΙΣΤΑΝ, ΠΡΑΣΙΝΟ 

ΑΚΡΩΤΗΡΙ,  ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒ., ΣΟΜΑΛΙΑ, ΣΟΥΑΖΙΛΑΝΔΗ, 

ΥΕΜΕΝΗ.

ΑΙΤΗ, ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ, ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ, ΒΟΛΙΒΙΑ, ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,   ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ,  ΚΟΛΟΜΒΙΑ, ΜΠΑΡΜΠΑΝΤΟΣ, 

ΜΠΕΛΙΖ, ΟΛΛΑΝΔΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΕΣ, ΟΝΔΟΥΡΑ, ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ.

ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ

ΑΣΕΝΣΙΟΝ ΝHΣΟΣ, ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ, ΕΡΥΘΡΑΙΑ, ΖΑΜΠΙΑ, 

ΚΑΜΕΡΟΥΝ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΦΡΙΚΗ, ΚΕΝΥΑ, ΚΙΡΓΙΣΤΑΝ, ΚΟΥΒΕΙΤ , 

ΜΑΛΙ, ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ ΝΗΣΟΣ, ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ ΝΗΣΟΣ, 

ΝΙΓΗΡΑΣ, ΡΕΥΝΙΟΝ, ΡΟΥΑΝΤΑ, ΣΕΥΧΕΛΕΣ, ΣΟΥΔΑΝ, ΣΥΡΙΑ, 

ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ, ΤΖΙΜΠΟΥΤΙ, ΤΟΓΚΟ, ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ, ΤΣΑΝΤ

ΑΓ. ΛΟΥΚΙΑ, ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΜΙΚΕΛΟΝ, ΑΝΓΚΟΥΙΛΑ, 

ΓΟΥΑΔΕΛΟΥΡΗ, ΕΚΟΥΑΔΟΡ, ΚΟΥΒΑ, ΜΠΑΧΑΜΕΣ, 

ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ, ΠΑΝΑΜΑΣ, ΤΖΑΜΑΙΚΑ, ΤΡΙΝΙΝΤΑΝΤ & 

ΤΟΜΠΑΚΟ, ΦΟΛΚΛΑΝΤ ΝΗΣΟΙ,  ΧΙΛΗ

ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ, ΜΑΛΑΙΣΙΑ, ΜΙΚΡΟΝΗΣΙΑ, ΣΑΜΟΑ 

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ, ΣΡΙΛΑΝΚΑ, ΤΟΝΓΚΑ,  ΦΙΤΖΟΙ 

ΝΗΣΟΙ

ΑΙΘΙΟΠΙΑ, ΓΟΥΙΝΕΑ ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΥ, ΓΟΥΙΝΕΑ ΜΠΙΣΑΟΥ, ΖΑΙΡ, 

ΙΡΑΝ, ΚΟΝΓΚΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΛΙΒΕΡΙΑ, ΜΑΓΑΔΑΣΚΑΡΗ, 

ΜΑΛΑΟΥΙ, ΜΑΛΔΙΒΕΣ, ΜΠΕΝΙΝ, ΜΠΟΥΤΑΝ, ΝΕΠΑΛ, ΝΤΙΕΓΚΟ 

ΓΚΑΡΣΙΑ ΝΗΣΟΣ, ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΖ ΝΗΣΟΙ, ΣΑΟ ΤΟΜΕ και 

ΠΡΙΝΣΙΠΕ, ΣΙΕΡΡΑ ΛΕΟΝΕ

ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ, ΑΓΙΟΣ XΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (ΚΙΤΤΣ), ΓΑΛΛΙΚΗ 

ΓΟΥΙΑΝΑ, ΓΟΥΙΑΝΑ, ΚΑΙΚΟΣ ΝΗΣΟΙ, ΜΟΝΤΕΡΑΤ, ΣΟΥΡΙΝΑΜ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΙΜΟΡ, ΒΑΝΟΥΑΤΟΥ, ΒΙΕΤΝΑΜ, 

ΓΚΟΥΑΜ, ΓΟΥΩΛΙΣ & ΦΟΥΤΟΥΝΑ ΝΗΣΟΙ, 

ΚΑΜΠΟΤΖΗ, ΚΟΡΕΑ ΒΟΡΕΙΟΣ, ΚΙΡΙΜΠΑΤΙ ΚΟΥΚ 

ΝΗΣΟΙ, ΛΑΟΣ, ΜΑΡΣΑΛ ΝΗΣΟΙ, ΜΑΥΜΑΡ, 

ΝΑΟΥΡΟΥ, ΝΕΑ ΚΑΛΗΔΟΝΙΑ, ΝΙΟΥΕ ΝΗΣΟΣ, 

ΝΟΡΦΟΛΚ ΝΗΣΟΣ,  ΠΑΛΑΟΥ, ΠΑΠΟΥΑ και ΝΕΑ 

ΓΟΥΙΝΕΑ, ΣΑΙΠΑΝ ΝΗΣΟΣ, ΣΑΜΟΑ ΔΥΤΙΚΗ, 

ΣΟΛΩΜΟΝΤΟΣ ΝΗΣΟΙ,  ΤΟΥΒΑΛΟΥ

ΖΩΝΗ 4

ΖΩΝΗ 5

ΖΩΝΗ 6

ΖΩΝΗ 2

  Ώρες αιχμής 06.00 - 22.00 / Ώρες μη αιχμής 22.00 – 06.00                                          

ΑΛΓΕΡΙΑ, ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ, ΓΚΑΜΠΟΝ, ΕΣΤΟΝΙΑ, ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ, ΙΣΡΑΗΛ, ΚΑΥΜΑΝ ΝΗΣΟΙ, ΚΙΝΑ, ΚΟΡΕΑ ΝΟΤΙΑ, ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ, ΚΡΟΑΤΙΑ, ΛΕΤΟΝΙΑ, 

ΛΕΥΚΟΡΩΣΣΙΑ,  ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ, ΜΑΛΤΑ, ΜΟΛΔΑΒΙΑ, ΜΟΝΑΚΟ, ΟΥΓΚΑΡΙΑ,  ΟΥΚΡΑΝΙΑ, ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ, ΠΟΛΩΝΙΑ, ΡΩΣΙΑ, ΣΛΟΒΑΚΙΑ, ΣΛΟΒΕΝΙΑ, ΤΣΕΧΙΑ, ΤΥΝΗΣΙΑ, ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ.  

ΖΩΝΗ 3

ΖΩΝΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ

ΖΩΝΗ 1

δεν υπάρχει διαφοροποίηση βάσει ωρών αιχμής

ΑΛΑΣΚΑ, ΑΛΒΑΝΙΑ, ΑΝΔΟΡΑ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΑΥΣΤΡΙΑ, ΒΕΛΓΙΟ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ,  ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΔΑΝΙΑ,  ΕΛΒΕΤΙΑ, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, Η.Π.Α., ΙΑΠΩΝΙΑ, ΙΡΛΑΝΔΙΑ, ΙΣΛΑΝΔΙΑ, 

ΙΣΠΑΝΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΚΑΝΑΔΑΣ,  ΚΥΠΡΟΣ, ΛΙΒΥΗ, ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ, ΝΟΡΒΗΓΙΑ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ, ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ (ΑΜΕΡ.), Π.Γ.Δ.Μ. (ΣΚΟΠΙΑ),  

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ, ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ, ΣΕΡΒΙΑ, ΣΟΥΗΔΙΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ, ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ, ΧΑΒΑΗ, ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ, ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΝΗΣΟΙ (ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ).

 
 
Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας 
 

Υπηρεσίες Μηνιαίο Πάγιο Χρεώσεις

Αναγνώριση κλήσης Όχι Όχι

Υπηρεσία Γραπτών Μηνυμάτων προς κινητά: 

γραπτό μήνυμα προς κινητά WIND, Vodafone, 

Cosmote, Q 

Όχι 0,1250€ ανά SMS

Υπηρεσία Γραπτών Μηνυμάτων προς σταθερά: 

γραπτό μήνυμα προς σταθερό ΟΤΕ* 
Όχι 0,1250€ ανά SMS

Υπηρεσία Γραπτών Μηνυμάτων προς κινητά: 

γραπτό μήνυμα προς κινητά δίκτυα εξωτερικού
Όχι 0,2380€ ανά SMS

Αποστολή MMS (κινητό προς κινητό) Όχι 0,4165€ ανά MMS

Video κλήσεις Όχι 0,0119€ / δευτερόλεπτο**

GPRS basic για πλοήγηση στο διαδίκτυο (internet 

browsing)
Όχι 0,0065€ ανά Kilobyte

Υπηρεσία Τηλεσυνδιάσκεψης Όχι Όπως η φωνητικές κλήσεις

Επαγγελματικός Τηλεφωνητής Όχι 0,14€ / κλήση

Υπηρεσία καταλόγου και Άμεσης Σύνδεσης 

(11818)
Όχι 0,0165€ / δευτερόλεπτο**

Εξυπηρέτηση εταιρικών πελατών (1277)                                                                    Όχι Δωρεάν

Υπηρεσία Data / Fax 6,99 € Όπως η φωνητικές κλήσεις  
 

Όλες οι παραπάνω Υπηρεσίες  περιλαμβάνονται σε όλα τα Προγράμματα WIND BBest πλην της Data/Fax που είναι προαιρετική 
* Η αναφορά επιτυχούς παράδοσης (delivery report) για αποστολή γραπτών μηνυμάτων (SMS) προς συνδρομητή σταθερού τηλεφώνου ΟΤΕ αφορά την παράδοση 
του μηνύματος στο σταθερό δίκτυο του ΟΤΕ και όχι στη σταθερή συσκευή ΟΤΕ 
** Ελάχιστη διάρκεια χρέωσης 45 δευτερόλεπτα 

 

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. 



 
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  WIND BBest 

1 / 12 / 2009 

                                                                                                                          

 

WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λεωφ. Κηφισίας 66, 151 25 Μαρούσι  

Α.Φ.Μ.: 099936189 - Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε.Ε. ΑΘΗΝΩΝ - ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 48025/01ΑΤ/Β/01/26/03 tel.: 210-6158000 - Fax: 210-5100001 –  

Website: ww.wind.com.gr  (01/12/2009 - MKT _BPR_038) 
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 Προς τη χώρα 

που βρίσκεστε 

 Προς 

Ελλάδα 

 Προς 

χώρες EU 

 Προς τον υπόλοιπο 

κόσμο 

Ζώνη 1 0,51 € 0,51 € 0,51 € 2,00 € Ζώνη 1

Ζώνη 2 1,20 € 1,70 € 3,00 € 3,00 € Ζώνη 2

Ζώνη 3 1,50 € 2,70 € 3,50 € 3,50 € Ζώνη 3

Ζώνη 4 1,50 € 3,70 € 4,00 € 4,00 € Ζώνη 4

Ζώνη 5 2,00 € 4,70 € 5,00 € 5,00 € Ζώνη 5

Ζώνη 6 2,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 € Ζώνη 6

Ζώνη 7 2,00 € 7,00 € 7,00 € 7,00 € Ζώνη 7

ΕΕ MAR-SAT Ζώνη 1

Ζώνη 2

Ζώνη 3

Ζώνη 4

Ζώνη 5

Ζώνη 6

Ζώνη 7
MAR-SAT

 Χώρα που 

Βρίσκεστε 

Προορισμός Αποστολής Μηνύματος

ΕΕ

Εκτός ΕΕ

1,43 €0,13 €0,13

0,50 €0,5 1,43 €

ΖΩΝΗ 5: ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ, ΑΡΜΕΝΙΑ, ΒΕΡΜΟΥΔΑ, ΙΑΠΩΝΙΑ, ΙΣΡΑΗΛ, ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ, ΜΑΛΔΙΒΕΣ, ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ, ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ, ΝΙΓΗΡΙΑ, ΡΩΣΣΙΑ, ΣΕΡΒΙΑ, ΣΕΥΧΕΛΛΕΣ, 

ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ, ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ

Σε όλες τις χρεώσεις που αναφέρονται περιλαμβάνεται ΦΠΑ 19%

ΖΩΝΗ 7: ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ, ΓΚΑΜΠΟΝ, ΖΑΜΠΙΑ, ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ, IΝΔΙΑ, ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ, ΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΓΟΥΙΝΕΑ, ΚΟΝΓΚΟ, ΛΙΒΥΗ, ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ, ΜΑΛΑΟΥΙ, ΜΕΞΙΚΟ, ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ, ΜΠΕΝΙΝ, 

ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ, ΝΗΣΟΙ ΦΑΡΟΟΥ, ΟΥΓΚΑΝΤΑ, ΠΑΝΑΜΑΣ, ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ, ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ, ΤΟΓΚΟ, ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ, ΤΡΙΝΙΝΤΑΝΤ & ΤΟΜΠΑΓΚΟ, ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ

ΖΩΝΗ 6: ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ, ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ, ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΓΚΑΜΠΙΑ, ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ, ΚΑΜΕΡΟΥΝ, ΚΑΜΠΟΤΖΗ, ΚΑΤΑΡ, ΚΕΝΥΑ, ΚΟΥΒΑ, ΜΑΚΑΟ, MΑΛΑΙΣΙΑ, ΜΑΛΙ, 

ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ, ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ, ΠΕΡΟΥ, ΣΕΝΕΓΑΛΗ, ΣΙΕΡΑ ΛΕΟΝΕ, ΣΟΥΔΑΝ, ΤΑΝΖΑΝΙΑ, ΥΕΜΕΝΗ, ΧΙΛΗ 

ΖΩΝΗ 4: ΑΛΓΕΡΙΑ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΒΙΕΤΝΑΜ, ΒΡΑΖΙΛΙΑ, ΓΚΑΝΑ, ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΙΟΡΔΑΝΙΑ, ΙΡΑΚ, ΙΡΑΝ, ΒΟΡΕΙΑ ΚΟΡΕΑ, ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ, ΚΟΥΒΕΙΤ, ΜΑΡΟΚΟ, ΜΟΝΑΚΟ, 

ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ, ΜΠΑΡΜΠΑΝΤΟΣ, ΜΠΑΧΡΕΙΝ, ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ, ΟΜΑΝ, ΟΥΚΡΑΝΙΑ, ΠΑΚΙΣΤΑΝ, ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ, ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ, ΣΥΡΙΑ, ΤΑΙΒΑN, ΤΑΥΛΑΝΔΗ, ΤΖΑΜΑΙΚΑ, ΤΥΝΗΣΙΑ

ΖΩΝΗ 3: ΑΙΓΥΠΤΟΣ, ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ, Η.Π.Α., ΚΑΝΑΔΑΣ, ΚΙΝΑ, ΚΡΟΑΤΙΑ, ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ, ΛΙΒΑΝΟΣ, ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ, Π.Γ.Δ.Μ., ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ.

ΖΩΝΗ 2: ΑΛΒΑΝΙΑ, ΑΝΔΟΡΑ, ΒΟΣΝΙΑ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ, ΓΚΟΥΕΡΝΣΕΥ, ΕΛΒΕΤΙΑ, ΜΟΛΔΑΒΙΑ, ΝΗΣΟΣ ΜΑΝ, ΤΖΕΡΣΕΥ, ΤΟΥΡΚΙA

ΖΩΝΗ 1:ΑΖΟΡΕΣ, ΑΥΣΤΡΙΑ, ΒΕΛΓΙΟ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΟΥΪΑΝΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ, ΓΟΥΑΔΕΛΟΥΠΗ, ΔΑΝΙΑ, ΕΣΘΟΝΙΑ, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, ΙΡΛΑΝΔΙΑ, 

ΙΣΛΑΝΔΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΚΑΝΑΡΙΕΣ ΝΗΣΟΙ, ΚΥΠΡΟΣ, ΛΕΤΟΝΙΑ, ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ, ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, ΜΑΔΕΡΕΣ, ΜΑΛΤΑ, ΜΑΡΤΙΝΙΚΑ, ΝΗΣΟΙ ΑΛΑΝΤ, ΝΗΣΟΣ 

ΡΙΓΙΟΥΝΙΟΝ, ΝΟΡΒΗΓΙΑ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ, ΟΥΓΓΑΡΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΣΛΟΒΑΚΙΑ, ΣΛΟΒΕΝΙΑ, ΣΟΥΗΔΙΑ, ΤΣΕΧΙΑ, ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

0,50 €1,43 €

0,23 €

0,75 €

1,00 €

1,50 €

2,00 €

2,00 €

2,00 €

0,007 €Εκτός ΕΕ

1,43 €

Οι τιμές αναφέρονται σε € ανά μήνυμα. Η χρέωση για την αποστολή γραπτού μηνύματος

κατά την διάρκεια της περιαγωγής, γίνεται ως εξής: χρέωση γραπτού μηνύματος (εθνικό

ή διεθνές) ανάλογα με το πακέτο του συνδρομητή + την παραπάνω χρέωση. Σε

περίπτωση που το ξένο δίκτυο χρεώνει επιπλέον τα εισερχόμενα μηνύματα, η χρέωση

γίνεται ως εξής: χρέωση ξένου δικτύου + 20% προσαύξηση + ΦΠΑ.

Οι τιμές αναφέρονται σε € ανά KB. Το εξερχόμενο μήνυμα πολυμέσων MMS

χρεώνεται ως εξής: χρέωση για αποστολή MMS ανάλογα με το πακέτο του

συνδρομητή + την παραπάνω χρέωση. Τo εισερχόμενο μήνυμα πολυμέσων MMS

χρεώνεται βάσει του παραπάνω πίνακα. Στρογγυλοποίηση ανά 10KB. Οι χρήστες

των προγραμμάτων ADSM χρεώνονται επίσης βάσει του παραπάνω πίνακα.

0,010 €

0,010 €

0,012 €

0,012 €

0,012 €

0,012 €

 Σε/Από όλες τις χώρες 

 Χώρα που 

Βρίσκεστε 

Οι παραπάνω χρεώσεις αναφέρονται σε € ανά λεπτό. Η χρέωση από Ζώνη 1 προς τη

χώρα που βρίσκεστε, προς Ελλάδα & προς χώρες EU γίνεται ανά δευτερόλεπτο με

ελάχιστη χρέωση τα 30'', ενώ η χρέωση από τις Ζώνες 1-7 γίνεται ανά λεπτό. Η

βιντεοκλήση καθώς και όλες οι υπόλοιπες υπηρεσίες φωνής, χρεώνονται με βάση τον

παραπάνω πίνακα. Οι δορυφορικές και Maritime κλήσεις χρεώνονται με βάση το

τιμολόγιο του ξένου δικτύου + 20% προσαύξηση + ΦΠΑ.

Οι τιμές αναφέρονται σε € ανά λεπτό. Η χρέωση από τη Ζώνη 1 γίνεται ανά

δευτερόλεπτο, ενώ από τις υπόλοιπες Ζώνες γίνεται ανά λεπτό. Σε περίπτωση

που το ξένο δίκτυο χρεώνει επιπλέον τις εισερχόμενες κλήσεις, η χρέωση γίνεται

ως εξής: χρέωση ξένου δικτύου + 20% προσαύξηση + ΦΠΑ. 

ΓΡΑΠΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ  (SMS) GPRS ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ

 Από όλες τις χώρες 

 Χώρα που 

Βρίσκεστε 

 Χώρα που 

Βρίσκεστε 

Υπηρεσiα Διεθνούς Περιαγωγής (Roaming)

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ

Προορισμός κλήσης Προέλευση κλήσης

 
 
2. Υπηρεσία BBest Control  

Η υπηρεσία BBest Control προσφέρει τη δυνατότητα στους εταιρικούς συνδρομητές συμβολαίου της WIND, να επιλέξουν 
οποιεσδήποτε νέες ή και υφιστάμενες συνδέσεις καρτοκινητής WIND, δηλώνοντας συγκεκριμένο όριο χρήσης ανά σύνδεση, το 
οποίο θα χρεώνεται αυτόματα στον εταιρικό λογαριασμό του συνδρομητή κάθε μήνα. Οι επιλογές των μηνιαίων ορίων χρήσης 
ανά σύνδεση είναι οι εξής: 

BBest Control 15:  15€ μηνιαίως  
BBest Control 25 : 25€ μηνιαίως (με bonus 5€ επιπλέον) 
BBest Control 35:  35€ μηνιαίως (με bonus 5€ επιπλέον)  

Με την ένταξη των συνδέσεων στην υπηρεσία, θα ισχύουν οι χρεώσεις που αναλυτικά περιγράφονται στον εκάστοτε δημοσιευμένο τιμοκατάλογο BBest Control. 

Οι χρήστες των συνδέσεων θα μπορούν να καταναλώσουν το μηνιαίο όριο χρήσης σε κλήσεις, μηνύματα και υπηρεσίες της WIND σε Ελλάδα και εξωτερικό (όπως 
αυτές περιγράφονται στον τιμοκατάλογο BBest Control). Σε περίπτωση που το μηνιαίο ποσό καταναλωθεί, οι χρήστες των συνδέσεων, θα μπορούν να ανανεώνουν 
το διαθέσιμο υπόλοιπο του λογαριασμού τους με τις υπάρχουσες κάρτες ανανέωσης χρόνου ομιλίας της WIND, καθώς και να ενημερώνονται για το υπόλοιπο 
του λογαριασμού τους με Δωρεάν κλήση στο 1269. Εάν το ποσό του μηνιαίου ορίου χρήσης δεν καταναλωθεί από το χρήστη της σύνδεσης εντός του μήνα, 
μεταφέρεται στους επόμενους μήνες. Τόσο τα ποσά των μηνιαίων ορίων χρήσης όσο και τα ποσά από ανανεώσεις χρόνου ομιλίας θα καταναλώνονται σύμφωνα με 
τις χρεώσεις που αναλυτικά περιγράφονται στον εκάστοτε δημοσιευμένο τιμοκατάλογο BBest Control. 

Προϋπόθεση για την ενεργοποίηση συνδέσεων με την υπηρεσία BBest Control είναι ο συνδρομητής να έχει ενεργές τουλάχιστον 3 συνδέσεις στα εταιρικά 
προγράμματα συμβολαίου. Ο αριθμός συνδέσεων BBest Control δεν μπορεί να υπερβαίνει σε αριθμό, το σύνολο των εταιρικών συνδέσεων συμβολαίου που 
διατηρεί ο συνδρομητής. 
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Οι εταιρικές συνδέσεις συμβολαίου, μπορούν να επικοινωνούν με χρεώσεις ενδοεταιρικών κλήσεων και υπηρεσιών (VPN) με τις συνδέσεις BBest Control, με 
απαραίτητη προϋπόθεση την πραγματοποίηση των κλήσεων με την υπηρεσία σύντομων αριθμών κλήσης (*7ΧΧΧ). Οι συνδέσεις BBest Control δεν μπορούν να 
επικοινωνούν με χρεώσεις ενδοεταιρικών κλήσεων και δεν συνδυάζονται με τις υπηρεσίες VPN. 

Στο μηνιαίο εταιρικό λογαριασμό θα αναφέρεται ο αριθμός της κάθε σύνδεσης BBest Control και το αντίστοιχο μηνιαίο όριο χρήσης. Ο εταιρικός συνδρομητής έχει 
τη δυνατότητα να αλλάζει το όριο χρήσης είτε προ τα πάνω είτε προς τα κάτω, μία φορά το μήνα για κάθε σύνδεση BBest Control. Για τις συνδέσεις BBest Control 
δεν παρέχεται ανάλυση λογαριασμού. 

Αν πραγματοποιηθεί φραγή κλήσεων στον εταιρικό λογαριασμό, οι συνδέσεις BBest Control συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά. Αν κατά την περίοδο αυτή είναι 

προγραμματισμένη να γίνει η μηνιαία αυτόματη ανανέωση του ορίου χρήσης, αυτή δεν θα πραγματοποιηθεί. Θα πραγματοποιηθεί κανονικά η επόμενη αυτόματη 
ανανέωση εφόσον ο λογαριασμός δεν θα είναι πλέον φραγμένος. 

Σε περίπτωση ακύρωσης της υπηρεσίας BBest Control ή ολόκληρου του λογαριασμού από τον εταιρικό συνδρομητή, οι συνδέσεις θα μεταφέρονται αυτόματα στο 
οικονομικό πρόγραμμα καρτοκινητής WIND Card. Σε περίπτωση μεταφοράς σύνδεσης που είναι ενταγμένη στην υπηρεσία BBest Control σε άλλο οικονομικό 
πρόγραμμα καρτοκινητής ή συμβολαίου (εκτός των εταιρικών), παύουν όλα τα προνόμια της σύνδεσης, όπως αυτόματη ανανέωση μηνιαίων ορίων χρήσης και 
δυνατότητα επικοινωνίας από τις εταιρικές συνδέσεις συμβολαίου προς την εν λόγω σύνδεση με χρεώσεις ενδοεταιρικών κλήσεων και υπηρεσιών VPN. 

 
3. Υπηρεσίες Δωρεάν Χρόνου Ομιλίας και Μηνυμάτων VPN για Ενδοεταιρική επικοινωνία 

Οι υπηρεσίες VPN προσφέρονται ως πρόσθετες (προαιρετικές) υπηρεσίες στα εταιρικά Προγράμματα Χρέωσης WIND BBest  και 
παρέχουν μηνιαίως δωρεάν χρόνο ομιλίας και μηνυμάτων για ενδοεταιρικές κλήσεις, μεταξύ των συνδέσεων των συνδρομητών 
συμβολαίου των εταιρικών προγραμμάτων της WIND που τιμολογούνται στον ίδιο λογαριασμό.  

Οι υπηρεσίες VPN παρέχονται ανά σύνδεση και συνδυάζονται με οποιαδήποτε παρεχόμενη προαιρετική υπηρεσία στα εταιρικά 
οικονομικά προγράμματα WIND ΒBest. Εάν ο συνολικός χρόνος ενδοεταιρικής ομιλίας των υπηρεσιών VPN (60, 60  premium, 
100, 100 premium, 150 και 150 premium) δεν καταναλωθεί εντός του μήνα τιμολόγησης που αντιστοιχεί, δεν μεταφέρεται σε 
επόμενο μήνα. Εάν τα συνολικά ενδοεταιρικά γραπτά μηνύματα και μηνύματα πολυμέσων δεν καταναλωθούν εντός του μήνα 
τιμολόγησης που αντιστοιχεί, δεν μεταφέρονται σε επόμενο μήνα. Οι ενδοεταιρικές Video κλήσεις, δεν περιλαμβάνονται στο 
χρόνο ομιλίας των υπηρεσιών VPN και Free VPN.  
 

 
 

Ελάχιστη διάρκεια χρέωσης 45 δευτερόλεπτα.   

 
Συνδυασμός Προγραμμάτων και Υπηρεσιών VPN  

Σε περίπτωση που οι υπηρεσίες VPN 60, 60 Premium, 100, 100 premium, 150 και 150 premium, συνδυαστούν με τα 
προγράμματα δωρεάν χρόνου εθνικής ομιλίας WIND ΒBest, τα λεπτά ομιλίας της κάθε ενδοεταιρικής κλήσης, θα αφαιρούνται 
πρώτα από τον παρεχόμενο χρόνο ενδοεταιρικής ομιλίας της υπηρεσίας VPN και μετά την κατανάλωση του, από τον δωρεάν 
χρόνο εθνικής ομιλίας (εφόσον υπολείπεται) του εκάστοτε εταιρικού Προγράμματος Χρέωσης WIND BBest. Στην περίπτωση που 
εντός του μήνα τιμολόγησης, καταναλωθεί και ο παρεχόμενος χρόνος ενδοεταιρικής ομιλίας και ο δωρεάν χρόνος εθνικής 
ομιλίας, οι ενδοεταιρικές κλήσεις θα χρεώνονται βάσει της χρέωσης για εθνικές κλήσεις του εκάστοτε προγράμματος WIND 
BBest. Αντίστοιχα στο εταιρικό πρόγραμμα “Benefit Basic” στο οποίο δεν παρέχεται δωρεάν χρόνος εθνικής ομιλίας, η χρέωση 
θα γίνεται σύμφωνα με τη χρέωση κλήσεων προς ενδοεταιρικά κινητά.   

Σε περίπτωση που οι υπηρεσίες VPN 60 Premium 100 και 150 Premium, συνδυαστούν με τις υπηρεσίες SMS 60, SMS 70, SMS 120, 
SMS 130 και MMS 15 τα ενδοεταιρικά μηνύματα θα αφαιρούνται πρώτα από τα παρεχόμενα ενδοεταιρικά μηνύματα της 
υπηρεσίας VPN και μετά την κατανάλωση του, από τα δωρεάν μηνύματα (εφόσον υπολείπονται) της εκάστοτε υπηρεσίας 
μηνυμάτων. Στην περίπτωση που εντός του μήνα τιμολόγησης, καταναλωθούν και τα παρεχόμενα ενδοεταιρικά μηνύματα και τα 
δωρεάν εθνικά μηνύματα, τα ενδοεταιρικά μηνύματα θα χρεώνονται βάσει της χρέωσης για εθνικά μηνύματα του εκάστοτε 
εταιρικού προγράμματος WIND BBest.  

Για εκείνες τις  ενδοεταιρικές κλήσεις, που τυχόν η έναρξη τους εμπίπτει στα δωρεάν λεπτά ομιλίας των υπηρεσιών VPN  ανά 
μήνα και η λήξη τους είναι πέρα από αυτά, η κλήσεις θα χρεώνονται σύμφωνα με το διάστημα πέραν του δωρεάν χρόνου 
ομιλίας και βάσει της χρέωσης για εθνικές κλήσεις του κάθε εταιρικού προγράμματος WIND BBest, ανεξαρτήτως αν υπάρχουν 
διαθέσιμα δωρεάν λεπτά χρόνου εθνικής ομιλίας. 
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4. Επιλογές WIND προς Σταθερά 

Η Επιλογές WIND προς Σταθερά παρέχονται ως πρόσθετες (προαιρετικές) υπηρεσίες στα Προγράμματα Χρέωσης WIND BBest και 
προσφέρουν μηνιαίως 420 ή 840 λεπτά Δωρεάν χρόνο ομιλίας για κλήσεις που πραγματοποιούνται προς τα όλα τα εθνικά 
σταθερά δίκτυα, ανάλογα με το πρόγραμμα με το οποίο συνδυάζονται. 
 

Επιλογή WIND προς 

Σταθερά

Benefit 

Basic

Benefit 

plus

Business  

Talk

BBest 

Flexy 60 

BBest 

Flexy 100 

BBest 

Flexy 200  

BBest 

Flexy 300  

BBest 

Flexy 400

Επιλογή WIND προς 

Σταθερά  840

BBest 

Flexy 600  

BBest 

Flexy 1000  

Μηνιαίο πάγιο Μηνιαίο πάγιο

Δωρεάν Χρόνος προς 

Σταθερά (λεπτά)

Δωρεάν Χρόνος προς 

Σταθερά (λεπτά)

13,90 €

420'

13,90 €

840'

 

Η ελάχιστη διάρκεια χρέωσης εντός του Δωρεάν χρόνου ομιλίας είναι 45 δευτερόλεπτα. Η χρέωση πλέον του Δωρεάν χρόνου ομιλίας γίνεται σύμφωνα με τον 
ισχύοντα τιμοκατάλογο των εταιρικών Προγραμμάτων Χρέωσης WIND BBest. Σε περίπτωση που ο Δωρεάν χρόνος ομιλίας δεν καταναλωθεί εντός του μήνα 
τιμολόγησης που αντιστοιχεί, δεν μεταφέρεται σε επόμενο μήνα. Στα 420 Δωρεάν λεπτά ομιλίας προς σταθερά δεν συμπεριλαμβάνονται οι κλήσεις προς το 
ενσωματωμένο σταθερό νούμερο του “Business Talk”, όπου έχει αυτό επιλεχθεί.  

Η Επιλογές WIND προς Σταθερά παρέχονται ανά σύνδεση και συνδυάζονται με οποιαδήποτε παρεχόμενη προαιρετική υπηρεσία στα εταιρικά οικονομικά 
προγράμματα WIND ΒBest.  

  

5. Επιλογή WIND Διεθνείς κλήσεις 

Η υπηρεσία «Επιλογή WIND Διεθνείς κλήσεις,» παρέχεται ως πρόσθετη (προαιρετική) υπηρεσία στα Προγράμματα Χρέωσης 
WIND BBest και προσφέρει μηνιαίως Δωρεάν χρόνο ομιλίας για κλήσεις που πραγματοποιούνται προς τις χώρες που 
ανήκουν στη Ζώνη 1 των Διεθνών κλήσεων, όπως αυτές περιγράφονται στον παρόντα τιμοκατάλογο 
 

 

Επιλογή WIND Διεθνείς κλήσεις: 30 λεπτά ανά μήνα προς τους Διεθνείς προορισμούς της Ζώνης 1, με μηνιαίο πάγιο 9,90€  
ανά σύνδεση. 

Η ελάχιστη διάρκεια χρέωσης εντός του Δωρεάν χρόνου ομιλίας είναι ένα λεπτό. Η χρέωση πλέον του Δωρεάν χρόνου ομιλίας γίνεται σύμφωνα με τον ισχύοντα 
τιμοκατάλογο Διεθνών κλήσεων των εταιρικών  Προγραμμάτων Χρέωσης WIND BBest.  Σε περίπτωση που ο Δωρεάν χρόνος ομιλίας δεν καταναλωθεί εντός του μήνα 
τιμολόγησης που αντιστοιχεί, δεν μεταφέρεται σε επόμενο μήνα. 

Οι υπηρεσία «Επιλογή WIND Διεθνείς κλήσεις», παρέχεται ανά σύνδεση και συνδυάζεται με οποιαδήποτε παρεχόμενη προαιρετική υπηρεσία στα εταιρικά οικονομικά 
προγράμματα WIND ΒBest. 

 

6. Υπηρεσίες Δωρεάν Γραπτών Μηνυμάτων και Μηνυμάτων Πολυμέσων (SMS και MMS) 

Οι υπηρεσίες SMS και MMS προσφέρονται ως πρόσθετες (προαιρετικές) υπηρεσίες στα Προγράμματα Χρέωσης WIND BBest  και 
παρέχουν μηνιαίως Δωρεάν αριθμό γραπτών μηνυμάτων (SMS) και μηνυμάτων πολυμέσων (MMS) αντίστοιχα, προς κινητά WIND, 
Vodafone, Cosmote, Q και σταθερά ΟΤΕ (τα μηνύματα SMS  & MMS, δεν αφορούν σε υπηρεσίες). 
 

 

Υπηρεσία Δωρεάν Μηνύματα Μηνιαίο Πάγιο

SMS 70 70 γραπτά μηνύματα 5,16 €

SMS 130 130 γραπτά μηνύματα 9,76 €

MMS 15 15 μηνύματα πολυμέσων 3,39 €
  

Η χρέωση πλέον των δωρεάν SMS ή MMS γίνεται σύμφωνα με την Υπηρεσία χρέωσης γραπτών μηνυμάτων όπως αυτή περιγράφεται στον παρόντα τιμοκατάλογο. Σε 
περίπτωση που τα Δωρεάν SMS ή MMS δεν καταναλωθούν εντός του μήνα τιμολόγησης που αντιστοιχούν, δεν μεταφέρονται σε επόμενο μήνα. 

Οι υπηρεσίες SMS και MMS παρέχονται ανά σύνδεση και συνδυάζονται με οποιαδήποτε παρεχόμενη προαιρετική υπηρεσία στα εταιρικά οικονομικά προγράμματα 

WIND ΒBest. 

 

7. Υπηρεσίες Δεδομένων  

Οι υπηρεσίες Web ‘n’ Mail  & ADSM προσφέρονται ως πρόσθετες (προαιρετικές) υπηρεσίες στα Προγράμματα Χρέωσης WIND 
BBest  και παρέχουν μηνιαίως δωρεάν όγκο δεδομένων (ΜΒ), για πλοήγηση στο διαδίκτυο (web browsing).  

 
Οι χρεώσεις γίνονται ανά KB 

Οι υπηρεσίες ADSM 5GB & ADSM NonStop θα παραμείνουν εμπορικά διαθέσιμες για όσους επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το κινητό τους ως modem και χρειάζονται 
περισσότερα ΜΒ. Πολιτική ορθής χρήσης για την υπηρεσία ADSM NonStop:30GB για αποφυγή κακόβουλης χρήσης της υπηρεσίας. 

Οι παραπάνω τιμές και τα δωρεάν ΜΒ δεν ισχύουν κατά τη χρήση περιαγωγής (roaming)  

Τα Δωρεάν ΜΒ που δεν καταναλώνονται εντός του μήνα τιμολόγησης που αντιστοιχούν δεν μεταφέρονται σε επόμενο μήνα.  

Οι υπηρεσίες Web ‘n’ Mail παρέχονται ανά σύνδεση και συνδυάζονται με οποιαδήποτε παρεχόμενη προαιρετική υπηρεσία στα εταιρικά οικονομικά προγράμματα 
WIND ΒBest. 
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Σε όλες τις αναγραφόμενες  τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 19%. 


