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Πρωτοβάθμια Σωματεία – Μέλη Ο.Σ.Υ.Ε

Θέμα: «Ειδική προσφορά κινητής και σταθερής τηλεφωνίας Vodafone»
Συνάδελφοι – Συναδέλφισσες,

Σας προωθούμε οικονομική προσφορά που μας απέστειλε εταιρεία κινητής και
σταθερής τηλεφωνίας με προνομιακό τιμολόγιο και συμφέρουσες τιμές που αφορά όλους
τους συναδέλφους στα Καταστήματα Κράτησης και τις οικογένειές τους.
Η συγκεκριμένη προσφορά δεν δίνεται από τα κατά τόπους καταστήματα της
Vodafone και τα νέα αιτήματα γίνονται μόνο τηλεφωνικά στο τηλέφωνο 210-6614410 με
ώρες επικοινωνίας από τις 9:00 μέχρι τις 17:00. Πιο συγκεκριμένα πριν επικοινωνήσουν με
την Vodafone θα πρέπει να γνωρίζουν:
1. Κάθε γραμμή θα γίνεται στο όνομα του κατόχου για να έχουν την επιλογή να
προβούν σε αλλαγές και προσθήκες ή αφαιρέσεις των extra παροχών που πιθανά θα
επιλέξουν.
2. Όσοι συνδρομητές είναι σε άλλες εταιρίες θα μπορούν να προχωρήσουν σε
φορητότητα τους στο δίκτυο της Vodafone στις προνομιακές αυτές προσφορές τον μήνα της
ανανέωσης για τα κινητά τους και την ημερομηνία λήξης για τα σταθερά τους.
3. Για όσους συνδρομητές επιθυμούν να δημιουργήσουν νέες συνδέσεις με νέους
αριθμούς θα μπορούν άμεσα να προχωρήσουν από την στιγμή που έχουμε τα στοιχεία που
ζητάμε για καταχώρηση των προσφορών.
4. Για συνδρομητές που είναι ήδη στο δίκτυο της Vodafone θα μπορούν να αλλάξουν
στις προνομιακές προσφορές όταν λήξει το συμβόλαιό τους.
5. Κάθε συνδρομητής πρέπει να γνωρίζει πως οι προσφορές αυτές ΔΕΝ είναι
διαθέσιμες από τις αλυσίδες καταστημάτων της Vodafone και δεν μπορούν να
απευθυνθούν σε κανένα κατάστημα ή τηλεφωνικό κέντρο για την εξυπηρέτησή τους. Θα

πρέπει αποκλειστικά να καλέσουν στο κέντρο εξυπηρέτησης που παρέχουμε στο
2106614410 καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 09.00-17.00.
Σας επισυνάπτουμε την οικονομική προσφορά και παρακαλούμε για την ενημέρωση
των συναδέλφων.

Ειδική προσφορά κινητής & σταθερής τηλεφωνίας
Προσφορά Κινητής Τηλεφωνίας

Πρόγραμμα Χρήσης

Business Pass
Start

Business Pass
Lite

My Business RED
1

Vodafone Giga
Business Unlimited
Ultra

Μηνιαίο πάγιο

42€

47€

105.51€

92.50€

Πάγιο με έκπτωση

13.86€

15.60€

22.60€

29.73€

12μηνο συμβόλαιο
χωρίς επιδότηση

--

--

--

--

148€

148€

223€

223€

300’

1000’

1500’

Απεριόριστα

1500’

1500’

1500’

Απεριόριστα

24μηνο συμβόλαιο
με επιδότηση
Εθνικές κλήσεις
προς κινητά
Εθνικές κλήσεις
προς σταθερά
Ενδοεταιρικές
κλήσεις

Απεριόριστες Δωρεάν

SMS προς εθνικά
κινητά

--

500

1500

Απεριόριστα

Mobile Internet
στο κινητό

1GB

3GB

7GB

Απεριόριστα σε
Ελλάδα και ΕΕ!

--

100’ προς
σταθερά και 30’
προς κινητά

500΄προς σταθερά
και κινητά

Διεθνείς κλήσεις

--

Επιλογή επιπλέον
internet

5GB με πάγιo από 26.32€ μόνο με 5.30€
10GB με πάγιο από 38.64€ μόνο με 7.80€
20GB με πάγιο από 44.24€ μόνο με 8.90€

Σε όλα τα μηνιαία πάγια συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24% και τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας 12%.Το μηνιαίο πάγιο κάθε προγράμματος επιβαρύνεται
με υψηλότερο τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας εάν το ύψος του λογαριασμού (προ ΦΠΑ:για μέχρι 50€ 12%/50,01-100€ 15%/ 100,01 -150€
18%/150,01€ και άνω 20%) ανέλθει σε κλίμακα στην οποία εφαρμόζεται υψηλότερο τέλος.

Η ανωτέρω προσφορά ΔΕΝ διατίθεται απο την αλυσίδα καταστημάτων της Vodafone
Για πληροφορίες και νέα αιτήματα καλέστε στο 210-6614410. Ώρες επικοινωνίας 09:00 – 17:00.

Προσφορά Σταθερής Τηλεφωνίας
Πρόγραμμα
Χρήσης

VF One Net
Office ADSL

VF One Net
Office VDSL 30

VF One Net
Office VDSL 50

VF One Net
Office Fiber 100

Αρχικό Πάγιο

32.30 €

38.85 €

44.05 €

52.90 €

Πάγιο με
Έκπτωση
Προς εθνικά
σταθερά
Προς εθνικά
κινητά

18.90€

21.80 €

23.30 €

28.60 €

Απεριόριστα

Απεριόριστα

Απεριόριστα

Απεριόριστα

400’

400’

400’

400’

Internet

έως 24 Mbps

30 Mbps

50 Mbps

100 Mbps

Τέλη
Ενεργοποίησης

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

Router

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

Στο ανωτέρω πρόγραμμα συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24% και τέλος σταθερής τηλεφωνίας 5%

ΔΩΡΕΑΝ ΤΑ ΤΕΛΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 40.32€ 0€
Με κάθε νέα σύνδεση ή φορητοτητα δώρο και ένα ασύρματο τηλέφωνο Panasonic KX-TG1611GRH

Φορητό Internet για σύνδεση Κινητών/Υπολογιστών/Tablet
Πρόγραμμα Χρήσης

Πάγιο με Έκπτωση

Διάρκεια Συμβολαίου

30GB

10,45€

12 μήνες

*Μόλις καταναλωθούν τα 30GB του βασικού προγράμματος, σταματάει η κατανάλωση δεδομένων και κόβεται η σύνδεση
αυτόματα , για προστασία από επιπρόσθετες χρεώσεις.

Δωρεάν Vodafone Hotspot

Η ανωτέρω προσφορά ΔΕΝ διατίθεται απο την αλυσίδα καταστημάτων της Vodafone
Για πληροφορίες και νέα αιτήματα καλέστε στο 210-6614410. Ώρες επικοινωνίας 09:00 – 17:00.

