ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ SIMPLEFI BUSINESS 4G &
SIMPLEFI BUSINESS 5G

Βασικές Υπηρεσίες

Βασικές Υπηρεσίες

Μηνιαία Χρέωση

40 €

Μηνιαία Χρέωση

50 €

Τέλος ενεργοποίησης

50 €

Τέλος ενεργοποίησης

100 €

Ενσωματωμένη χρήση χωρίς
περιορισμό ταχύτητας

100 GB

Ενσωματωμένη χρήση χωρίς
περιορισμό ταχύτητας

200 GB

Επιπλέον ενσωματωμένη χρήση
με περιορισμό ταχύτητας 6Mbps

Απεριόριστη

Επιπλέον ενσωματωμένη χρήση
με περιορισμό ταχύτητας 12Mbps

Απεριόριστη

Τέλος εξαγοράς εξοπλισμού¹

90 €

Τέλος εξαγοράς εξοπλισμού¹

90 €

Άλλες Υπηρεσίες

Άλλες Υπηρεσίες

1 Static IP Address

5,56 €/Μήνα

1 Static IP Address

5,56 €/Μήνα

Τέλος επανέκδοσης λογαριασμού

3,27 €

Τέλος επανέκδοσης λογαριασμού

3,27 €

Τέλος μεταβίβασης γραμμής

10,01 €

Τέλος μεταβίβασης γραμμής

10,01 €

Επίσκεψη Τεχνικού

39,90 €

Επίσκεψη Τεχνικού

39,90 €

Σημειώσεις
1. Το «Tέλος εξαγοράς εξοπλισμού» επιβάλλεται στην περίπτωση μη επιστροφής του εξοπλισμού, εντός 30 ημερών από την καταγγελία της Σύμβασης.
2. H Yπηρεσία SimpleFi Business 4G / SimpleFi Business 5G παρέχει την δυνατότητα χρήσης δεδομένων αποκλειστικά εντός Ελλάδος.
3. Όλες οι τιμές που αναφέρονται περιλαμβάνουν Φ.Π.Α 24%.
4. Δεν παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης: κλήσεων φωνής, χρήσης της υπηρεσίας Roaming καθώς και αποστολής μηνυμάτων (SMS, MMS).
5. Η δωρεάν ενσωματωμένη χρήση που δεν θα καταναλωθεί στον αντίστοιχο χρόνο δεν μεταφέρεται σε επόμενη περίοδο.
6. Για επανασύνδεση μετά από προσωρινή φραγή λόγω ανεξόφλητου υπολοίπου εφαρμόζεται τέλος επανασύνδεσης 7,00€.
7. 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.
8. Ομάδα εξυπηρέτησης Εταιρικών πελατών Υπηρεσιών WIND: 1277 δωρεάν από σταθερό ή κινητό WIND. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη 24 ώρες/24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα και ο μέσος χρόνος αναμονής δεν υπερβαίνει τα 5 λεπτά,
με την εξαίρεση περιπτώσεων εκτάκτων αναγκών και ειδικών καταστάσεων, οπότε τα ανωτέρω όρια ενδέχεται να μην είναι δυνατό τεχνικά και λογικά να επιτευχθούν.
9. Εναλλακτικά, 693 560 1277 Ομάδα εξυπηρέτησης Εταιρικών πελατών Υπηρεσιών WIND: με τη χρέωση του εκάστοτε παρόχου τηλεφωνίας. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη 24 ώρες/24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα
και ο μέσος χρόνος αναμονής δεν υπερβαίνει τα 5 λεπτά, με την εξαίρεση περιπτώσεων εκτάκτων αναγκών και ειδικών καταστάσεων, οπότε τα ανωτέρω όρια ενδέχεται να μην είναι δυνατό τεχνικά και λογικά να επιτευχθούν.

