
                                 Yπηρεσία        
Μηνιαία Χρέωση 2 €

Τέλος ενεργοποίησης 250 €

Eνσωματωμένη Ετήσια Χρήση 80 GB

Eνσωματωμένη Μηνιαία Χρήση 300 MB

Πακέτα Επέκτασης Χρήσης Διάρκειας 30 ημερών

SimpleFi Business 2 GB 5 €

SimpleFi Business 5 GB 10 €

SimpleFi Business 20 GB 20 €

Πακέτα Επέκτασης Χρήσης Διάρκειας 1 έτους

SimpleFi Business 80 GB 70 €

                                 Yπηρεσία  

Μηνιαία Χρέωση 30 €

Τέλος ενεργοποίησης 35 €

Eνσωματωμένη Χρήση 30 GB

Χρέωση πρόσθετης κίνησης 2 €/GB

Περισσότερες Πληροφορίες

Online Διαχείριση

Πληροφορίες για SimpleFi Business Πληροφορίες για SimpleFi Business 2

Η ενσωματωμένη χρήση των πακέτων επέκταση προηγείται της δωρεάν ενσωματωμένης χρήσης του προιόντος.  
Ο χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει περισσότερα από ένα πακέτο επέκτασης ανά μήνα.    
Μετά την πάροδο του πρώτου έτους ενεργοποιείται αυτόματα το πακέτο επέκτασης SimpleFi Business 80 GB   
Το πακέτο επέκτασης SimpleFi Business 80 GB ενεργοποιείται μία φορά το χρόνο και δεν είναι διαθέσιμο για μη αυτόματη 
ενεργοποίηση      

Οι υπηρεσίες SimpleFi Business & SimpleFi Business 2 παρέχουν την δυνατότητα χρήσης δεδομένων αποκλειστικά εντός Ελλάδος         
Όλες οι τιμές που αναφέρονται περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24%              
Δεν παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης: κλήσεων φωνής, χρήσης της υπηρεσίας Roaming καθώς και αποστολής μηνυμάτων (SMS,MMS)        
Η δωρεάν ενσωματωμένη χρήση που δεν θα καταναλωθεί στον αντίστοιχο χρόνο δεν μεταφέρεται σε επόμενη περίοδο          
Για επανασύνδεση μετά από προσωρινή φραγή λόγω ανεξόφλητου υπολοίπου εφαρμόζεται τέλος επανασύνδεσης 6,05€          
Η WIND δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε τυπογραφικό λάθος του τιμοκαταλόγου και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμοκαταλόγου χωρίς προειδοποίηση.        
Ο εκάστοτε ισχύων τιμοκατάλογος δημοσιεύεται στο www.wind.gr             

Η υπηρεσία Online Διαχείρισης είναι διαθέσιμη στη σελίδα https://www.wind.gr/business/simplefi/login όπου ο χρήστης ακολουθώντας τα βήματα ολοκληρώνει ηλεκτρονικά την εγγραφή του και αποκτά πρόσβαση για να:
• Ενημερώνεται για το υπόλοιπο χρήσης
• Ενεργοποιεί τα Πακέτα Επέκτασης Χρήσης Διάρκειας 30 ημερών
• Επιλέγει να έχει πρόσβαση στο Internet χωρίς περιορισμό ταχύτητας, για την υπηρεσία SimpleFi Business 2

Μετά την συμπλήρωση της ενσωματωμένης χρήσης η υπηρεσία συνεχίζει και παρέχεται με περιορισμό στη ταχύτητα λήψης
και αποστολής και χωρίς χρεώση έως το μέγιστο όριο χρήσης     
Μέγιστο όριο χρήσης: 80 GB      
Στην περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει να έχει πρόσβαση στο Internet χωρίς περιορισμό ταχύτητας, η χρέωση είναι 2 €/GB
με βήμα χρέωσης το ΚΒ δηλ. 0.0000019 €/ΚΒ      
Τέλος προώρης αποσύνδεσης: 90 €         
  

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ SIMPLEFI BUSINESS


