ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ SIMPLEFI ON THE GO 5GB
Μηνιαίο Πάγιο

32,60 €
Ενσωματωμένη Χρήση

Όγκος Χρήσης Δεδομένων ανά GΒ

5GB
Πακέτα Επέκτασης Χρήσης Διάρκειας 30 ημερών με Δωρεάν SMS στο 1206

Πακέτο Επέκτασης Χρήσης 1GΒ

5,04 €

Μονάδα Χρέωσης: ανά ΚΒ
Ελάχιστη χρέωση: 1 ΚΒ

• 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.
• Τα ΜΒ που περιλαμβάνονται στην ενσωματωμένη χρήση, αφορούν χρήση όγκου δεδομένων που πραγματοποιείται εντός Ελλάδας. Δεν ισχύουν για χρήση όγκου δεδομένων που
πραγματοποιείται κατά την Περιαγωγή σε χώρες του υπόλοιπου κόσμου (Ζώνες 1-7).
• Μετά τη κατανάλωση της ενσωματωμένης μηνιαίας χρήσης του προγράμματος ή του Πακέτου Επέκτασης Χρήσης, πραγματοποιείται φραγή της κίνησης δεδομένων για χρήση εντός
Ελλάδας. Με την έναρξη κάθε επόμενης τιμολογιακής περιόδου, ο συνδρομητής θα έχει στη διάθεση του την ενσωματωμένη μηνιαία χρήση συμφώνα με το πρόγραμμα που έχει επιλέξει.
• Τα Πακέτα Επέκτασης Χρήσης διάρκειας 30 ημερών, παρέχουν τη δυνατότητα επέκτασης της χρήσης δεδομένων εντός Ελλάδας, με αποστολή δωρεάν SMS στο 1206. Ο συνδρομητής μπορεί
να επιλέξει οποιοδήποτε πακέτο επέκτασης χρήσης όσες φορές επιθυμεί, ακόμα και μετά το πέρας της ενσωματωμένης μηνιαίας του χρήσης και τη διακοπή της κίνησης δεδομένων του.
• Για επανασύνδεση μετά από προσωρινή φραγή λόγω ανεξόφλητου υπολοίπου, εφαρμόζεται τέλος επανασύνδεσης 7.00€.

ΑΛΛΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ
SMS προς εθνικά δίκτυα (€/SMS)

0,1116 €

SMS προς διεθνή δίκτυα (€/SMS)

0,2108 €

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ (ROAMING)
Η υπηρεσία Διεθνούς Περιαγωγής (Roaming) δεν είναι διαθέσιμη στους συνδρομητές του Προγράμματος Simplefi On The Go 5GB
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.wind.gr ή επικοινωνήστε με την Ομάδα Εξυπηρέτησης WIND καλώντας στο 13800 ή την Τεχνική Ομάδα WIND για
αναγγελία βλαβών υπηρεσιών καλώντας στο 13700:

Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης Πελατών
13800 - Ομάδα Εξυπηρέτησης WIND
13700 - Τεχνική Ομάδα WIND για αναγγελία βλαβών υπηρεσιών

Χρέωση

Βήμα Χρέωσης

0,25€ *

Χρέωση ανά κλήση

Χωρίς χρεώση

-

* 13800: Η χρέωση από κινητό Wind είναι 0,25 ευρώ ανεξαρτήτως διάρκειας με ΦΠΑ και εφαρμόζεται επιπλέον τέλος κινητής τηλεφωνίας 12,15,18 ή 20% ανάλογα με το ύψος του
μηνιαίου λογαριασμού (προ ΦΠΑ). Η χρέωση από καρτοκινητό Wind/Q είναι 0,25€, ανεξαρτήτως διάρκειας, µε ΦΠΑ. Η χρέωση από σταθερό WIND είναι 0,26 ευρώ, ανεξαρτήτως
διάρκειας, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και τέλους σταθερής τηλεφωνίας. Η χρέωση της κλήσης από άλλο δίκτυο ορίζεται από τον πάροχο από τον οποίο καλείτε.

