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Για Ατομικά Συμβόλαια Σταθερής- Νέα Ενεργοποίηση
Αντικείμενο της δράσης
Η δράση «Παροχή Δωρεάν Ευζωνικής Σύνδεσης στους Μόνιμους Κατοίκους των Απομακρυσμένων Νησιών της Χώρας» αφορά στη
παροχή δημόσιας επιχορήγησης στους μόνιμους κατοίκους συγκεκριμένων

απομακρυσμένων νησιών της χώρας καθώς και στους

υπαλλήλους του Δημόσιου Τομέα και στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.) και των Σωμάτων Ασφαλείας (Σ.Α.) που υπηρετούν σε
αυτά, για την απόκτηση κινητής (mobile) σύνδεσης στο διαδίκτυο.

Μέσω της παρούσας δράσης, οι μόνιμοι κάτοικοι των νησιών καθώς και οι υπάλληλοι του Δημόσιου Τομέα και το προσωπικό των

Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.) και των Σωμάτων Ασφαλείας (Σ.Α.) που υπηρετούν σε αυτά έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν και να
αποκτήσουν κινητή (mobile) σύνδεση στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της υπ’ αριθ.
2850/03.10.2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β/3532/2017).

Η παροχή των υπηρεσιών της δράσης, αποτελεί δράση της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Γ.Γ.Τ.Τ.) του
Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (Υ.Ψ.Π.Τ.Ε), η χρηματοδότηση της οποίας θα καλυφθεί από το
αποθεματικό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ
Α/82/2012), όπως ισχύει.

Σκοπός της Δράσης

Για Ατομικά Συμβόλαια Σταθερής- Νέα Ενεργοποίηση

Βασικός στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση της νησιωτικότητας, μέσω της παροχής ίσων ευκαιριών πρόσβασης στις σύγχρονες ευζωνικές
υπηρεσίες στους δικαιούχους πολίτες και μέσω της εξοικείωσής τους με τις ραγδαία εξελισσόμενες διαδικτυακές υπηρεσίες και
εφαρμογές. Πιο συγκεκριμένα, μέσω της Δράσης επιτυγχάνεται:



Η μείωση του ευρυζωνικού χάσματος μεταξύ των πολιτών της χώρας και των γεωγραφικών τμημάτων αυτής.



Η διάδοση της χρήσης του διαδικτύου στην απομακρυσμένες γεωγραφικές περιοχές της χώρας.



Η σημαντική αύξηση της διείσδυσης της ευρυζωνικότητας στην Ελληνική Επικράτεια.



Η ταχεία εξοικείωση των δικαιούχων πολιτών με τις σύγχρονες και ραγδαία εξελισσόμενες ευρυζωνικές υπηρεσίες και εφαρμογές.



Η ισότιμη συμμετοχή των μόνιμων κατοίκων των απομακρυσμένων νησιών της χώρας στην επικοινωνία και στη πληροφόρηση, μέσω
της πρόσβασής τους σε πληθώρα ευρυζωνικών υπηρεσιών και εφαρμογών (π.χ. πλοήγηση στο διαδίκτυο, μεταφορά αρχείων, χρήση
υπηρεσιών social media, e-mail, video/audio streaming κ.α.).

Για Ατομικά Συμβόλαια Σταθερής- Νέα Ενεργοποίηση

Δικαιούχοι της Δράσης:

Α) Οι μόνιμοι κάτοικοι των νησιών του επισυναπτόμενου αρχείου ,οι οποίοι πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Β) Οι υπάλληλοι του εν γένει Δημόσιου Τομέα (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ, Ο.Τ.Α, Δ.Ε.Κ.Ο. κ.α.), ανεξαρτήτως της σχέσης εργασίας τους (δημόσιου ή
ιδιωτικού δικαίου), οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. Δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι των νησιών
2. Υπηρετούν σε Φορέα του Δημόσιου Τομέα (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ, Ο.Τ.Α, Δ.Ε.Κ.Ο. κ.α.), ο οποίος βρίσκεται σε νησί του αρχείου
(εκπαιδευτικοί, ιατροί, κληρικοί, δημοτικοί υπάλληλοι κ.α.)
3. Διαμένουν σε απομακρυσμένο νησί , για την εκπλήρωση του ως άνω υπηρεσιακού τους καθήκοντος
4. Πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικό κριτήρια .
Γ) Το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων (μόνιμο προσωπικό, ΕΠ.ΟΠ, Ε.Μ.Θ. κ.α.) και των Σωμάτων Ασφαλείας (αστυνομικοί, συνοριακοί
φύλακες, λιμενικοί, πυροσβέστες κ.α.), ανεξαρτήτως της σχέσης εργασίας του (δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου), εφόσον οι υπηρετούντες
πολίτες πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1.
2.
3.
4.
5.

Δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι των νησιών
Υπηρετούν σε Μονάδα/Υπηρεσία, η οποία βρίσκεται στο νησί
Διαμένουν σε απομακρυσμένο νησί , για την εκπλήρωση του ως άνω υπηρεσιακού τους καθήκοντος
Δεν αποτελούν στρατεύσιμους στρατιωτικούς των Ενόπλων Δυνάμεων.
Πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικό κριτήρια .
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Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της δράσης, οι όροι συνολικό ετήσιο ατομικό και οικογενειακό εισόδημα έχουν την ακόλουθη έννοια:


προκειμένου για άγαμους δικαιούχους, το συνολικό ετήσιο ατομικό εισόδημά τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τις δεκαέξι χιλιάδες ευρώ
(16.000 €).



προκειμένου για έγγαμους δικαιούχους, το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τις τριάντα
χιλιάδες ευρώ (30.000 €).



Συνολικό ετήσιο ατομικό εισόδημα είναι το συνολικό ετήσιο, πραγματικό ή τεκμαρτό, ατομικό εισόδημα, το οποίο προκύπτει από την
εκκαθάριση των αρχικών ή τροποποιητικών Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος του φορολογικού έτους 2016 του εκάστοτε
δικαιούχου πολίτη



Συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα είναι το συνολικό ετήσιο, πραγματικό ή τεκμαρτό, ατομικό εισόδημα, το οποίο προκύπτει από
την εκκαθάριση των αρχικών ή τροποποιητικών Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος του φορολογικού έτους 2016 των μελών της
εκάστοτε οικογένειας.
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Τρόπος υλοποίηση της Δράσης:
Πιστοποίηση Δικαιούχου από τον αρμόδιο φορέα


Η πιστοποίηση των δικαιούχων (μόνιμοι κάτοικοι των νησιών) πραγματοποιείται από τις αρμόδιες αρχές των Δήμων, στις οποίες
εντάσσονται τα νησιά.



Η πιστοποίηση των δικαιούχων των περιπτώσεων υπάλληλοι του Δημόσιου Τομέα και προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των
Σωμάτων Ασφαλείας πραγματοποιείται από τις Υπηρεσίες/Φορείς στις οποίες υπηρετούν οι ενδιαφερόμενοι.



Η Διαδικασία Πιστοποίησης των δικαιούχων της δράσης εκκινείτε με πρωτοβουλία του ενδιαφερόμενου πολίτη, κατόπιν υποβολής
σχετικής Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσής του ) και ολοκληρώνεται είτε με την έκδοση της Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας από την
αρμόδια δημοτική αρχή, είτε με την έκδοση της Υπηρεσιακής Βεβαίωσης από την εκάστοτε αρμόδια Υπηρεσία (υπάλληλοι του Δ.Τ.
και προσωπικό των Ε.Δ. και των Σ.Α.). Δυνάμει των παραπάνω Βεβαιώσεων, ο ενδιαφερόμενος πολίτης καθίσταται δικαιούχος της
δράσης και δύναται να κάνει χρήση της δημόσιας επιχορήγησης σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης.



Επισημαίνεται ότι η παροχή των υπηρεσιών της δράσης πραγματοποιείται ανά νοικοκυριό. Το νοικοκυριό δύναται να αποτελείται
από ένα (μονοπρόσωπο νοικοκυριό) ή από περισσότερα (πολυπρόσωπο νοικοκυριό) άτομα. Εάν περισσότεροι δικαιούχοι
συμβιώνουν μαζί, απαρτίζοντας ένα πολυπρόσωπο νοικοκυριό, ένας μόνο από αυτούς, μπορεί να κάνει χρήση, για μία μόνο φορά,
της δημόσιας επιχορήγησης για την ενεργοποίηση μίας μόνο ευρυζωνικής σύνδεσης (κινητής) στο συγκεκριμένο νοικοκυριό.



Κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης, εφόσον πιστοποιηθεί ως δικαιούχος της δράσης, αποκτά το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τη δημόσια
επιχορήγηση για την απόκτηση/ενεργοποίηση των υπηρεσιών της δράσης και θα πρέπει να αιτηθεί της νέας σύνδεσης μέχρι
31/05/2018
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Σημείωση 1 : Στη Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας για την υπαγωγή των δικαιούχων στη δράση αναγράφονται υποχρεωτικά, εκτός των
στοιχειών του ονοματεπωνύμου του δικαιούχου, του πατρωνύμου του, του Δήμου, του Οικισμού, του Νησιού και της διεύθυνσης της
κύριας και μόνιμης κατοικίας (οδός και αριθμός) του, η ημερομηνία και ο σκοπός έκδοσης της Βεβαίωσης. Σκοπός έκδοσης της Βεβαίωσης

Μόνιμης Κατοικίας είναι η υπαγωγή του ενδιαφερόμενου προσώπου στη δράση «Παροχή Δωρεάν Ευρυζωνικής Σύνδεσης στους Μόνιμους
Κατοίκους των Απομακρυσμένων Νησιών της Χώρας».
Σημείωση 2: Στην Υπηρεσιακή Βεβαίωση για την υπαγωγή των ως άνω δικαιούχων στη δράση αναγράφονται υποχρεωτικά τα ακόλουθα:


Πλήρη στοιχεία της Υπηρεσίας/Φορέα έκδοσης της Βεβαίωσης



Τόπος και ημερομηνία έκδοσης της Βεβαίωσης



Ονοματεπώνυμο του δικαιούχου



Πατρώνυμο του δικαιούχου,



Υπηρεσιακή ιδιότητα του δικαιούχου



Διεύθυνσης προσωρινής κατοικίας (οικισμός, οδός και αριθμός) του δικαιούχου σε νησί του Παραρτήματος Ι



Α.Φ.Μ. του δικαιούχου,Πλήρη στοιχεία της Υπηρεσίας/Φορέα στην οποία υπηρετεί ο δικαιούχος



Σκοπός έκδοσης της Βεβαίωσης



Ιδιότητα, σφραγίδα και υπογραφή του υπαλλήλου που εκδίδει τη Βεβαίωση



Σφραγίδα της Υπηρεσίας/Φορέα έκδοσης της Βεβαίωσης

Για Ατομικά Συμβόλαια Σταθερής- Νέα Ενεργοποίηση
Μορφή Δημόσιας επιχορήγησης
Η δημόσια επιχορήγηση:



Ανέρχεται κατά ανώτατο χρηματικό όριο στα δέκα ευρώ ανά δικαιούχο το μήνα (10,00 €/μήνα), συμπεριλαμβανομένου του
αναλογούντος Φ.Π.Α και των τυχόν επιβαλλόμενων τελών συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας (άρθρο 12 του Ν. 2579/1998) και τελών
συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας (άρθρο 55 του Ν. 4389/2016).



Χορηγείται για εικοσιτέσσερις μήνες (24 μήνες).



Χρησιμοποιείται μία μόνο φορά από τον δικαιούχο.



Παρέχει τη δυνατότητα ενεργοποίησης μίας μόνο κινητής (mobile) σύνδεσης στο νοικοκυριό του δικαιούχου.

Διαδικασία αξιοποίησης επιχορήγησης από κατάστημα Wind
Δικαιολογητικά : Για την απόκτηση των υπηρεσιών της δράσης, ο δικαιούχος υποχρεούται να προσκομίσει στο κατάστημα τα
ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά:

1η Περίπτωση: Περίπτωση όπου ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κατοικίας του δικαιούχου εκδίδεται στο ονοματεπώνυμο του
ιδίου
 Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας (π.χ. διαβατήριο, άδεια παραμονής
κ.α.).
 Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του ή της προσωρινής του κατοικίας , ο
οποίος εκδίδεται στο όνομά του.
 Πρωτότυπο ή αντίγραφο της Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας για την υπαγωγή του στη δράση ή πρωτότυπο ή αντίγραφο της
Υπηρεσιακής Βεβαίωσης για την υπαγωγή του στη δράση
 Υπεύθυνη Δήλωση , η οποία φέρει υποχρεωτικά βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δικαιούχου. Η ως άνω Υπεύθυνη
Δήλωση προσκομίζεται στον Πάροχο μόνο όταν ο δικαιούχος της δράσης είναι υπάλληλοι του Δ.Τ. ή προσωπικό των Ε.Δ. και των Σ.Α.
*Εάν από τον λογαριασμό ηλεκτροδότησης της κατοικίας δεν προκύπτει ο Α.Φ.Μ., προσκομίζεται υποχρεωτικά είτε η Βεβαίωση
Απόδοσης Α.Φ.Μ. της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. είτε αντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος, είτε οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο
αποδεικτικό του Α.Φ.Μ. (π.χ. λογαριασμός Δ.Ε.Κ.Ο.).

2η Περίπτωση: Περίπτωση όπου ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κατοικίας του δικαιούχου εκδίδεται στο ονοματεπώνυμο
άλλου προσώπου, το οποίο ζει


Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του ιδίου ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας του (π.χ. διαβατήριο,
άδεια παραμονής κ.α.)



Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του ή της προσωρινής του κατοικίας , ο
οποίος εκδίδεται στο όνομα άλλου προσώπου (το οποίο ζει).



Υπεύθυνη Δήλωση του ατόμου στο όνομα του οποίου εκδίδεται ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης, δυνάμει της οποίας ο τελευταίος
επιτρέπει στον δικαιούχο να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία της δηλωμένης στο όνομά του παροχής ηλεκτροδότησής για την
συμμετοχή του δικαιούχου στη δράση . Επισημαίνεται ότι η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να φέρει υποχρεωτικά βεβαίωση του
γνησίου της υπογραφής του υπογράφοντος προσώπου.



Βεβαίωση Απόδοσης Α.Φ.Μ. από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή αντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος της αρμόδιας ΔΟΥ ή
οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο αποδεικτικό του Α.Φ.Μ., τα οποία αφορούν στον δικαιούχο.



Πρωτότυπο ή αντίγραφο της Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας για την υπαγωγή του στη δράση ή πρωτότυπο ή αντίγραφο της
Υπηρεσιακής Βεβαίωσης του Παραρτήματος V για την υπαγωγή του στη δράση.



Υπεύθυνη Δήλωση , η οποία φέρει υποχρεωτικά βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δικαιούχου. Η ως άνω Υπεύθυνη
Δήλωση προσκομίζεται στον Πάροχο μόνο όταν ο δικαιούχος της δράσης είναι υπάλληλοι του Δ.Τ. ή προσωπικό των Ε.Δ. και των Σ.Α.

3η Περίπτωση: Περίπτωση όπου ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κατοικίας του δικαιούχου εκδίδεται στο ονοματεπώνυμο άλλου
προσώπου, το οποίο έχει αποβιώσει


Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του ιδίου ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας του (π.χ. διαβατήριο, άδεια
παραμονής κ.α.).



Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του ή της προσωρινής του κατοικίας , ο
οποίος εκδίδεται στο όνομα άλλου προσώπου (το οποίο έχει αποβιώσει).



Αντίγραφο της οικείας Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου.



Βεβαίωση Απόδοσης Α.Φ.Μ. από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή αντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος της αρμόδιας ΔΟΥ ή
οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο αποδεικτικό του Α.Φ.Μ., τα οποία αφορούν στον δικαιούχο.



Πρωτότυπο ή αντίγραφο της Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας για την υπαγωγή του στη δράση ή πρωτότυπο ή αντίγραφο της
Υπηρεσιακής Βεβαίωσης για την υπαγωγή του στη δράση.



Υπεύθυνη Δήλωση , η οποία φέρει υποχρεωτικά βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δικαιούχου. Η ως άνω Υπεύθυνη
Δήλωση προσκομίζεται στον Πάροχο μόνο όταν ο δικαιούχος της δράσης είναι υπάλληλοι του Δ.Τ. ή προσωπικό των Ε.Δ. και των Σ.Α.

4η Περίπτωση:Περίπτωση μη ταύτισης του επωνύμου του δικαιούχου με το επώνυμο στο οποίο εκδίδεται ο λογαριασμός
ηλεκτροδότησης της κατοικίας του λόγω μεταβολής του επωνύμου του.
Σε αυτή την περίπτωση, η οποία αφορά κυρίως σε γυναίκες δικαιούχους, οι οποίες μετέβαλαν το επώνυμό τους λόγω τέλεσης γάμου ή
διαζυγίου, στον Πάροχο προσκομίζονται:


Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του ιδίου ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας του (π.χ. διαβατήριο, άδεια
παραμονής κ.α.).



Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του ή της προσωρινής του κατοικίας , ο
οποίος εκδίδεται στο προγενέστερο επώνυμο του δικαιούχου.



Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου ,στης οποία βεβαιώνει την αλλαγή του επωνύμου του. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω Υπεύθυνη
Δήλωση πρέπει να φέρει υποχρεωτικά βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του υπογράφοντος προσώπου.



Βεβαίωση Απόδοσης Α.Φ.Μ. από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή αντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος της αρμόδιας ΔΟΥ ή
οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο αποδεικτικό του Α.Φ.Μ., τα οποία αφορούν στον δικαιούχο.



Πρωτότυπο ή αντίγραφο της Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας για την υπαγωγή του στη δράση ή πρωτότυπο ή αντίγραφο της
Υπηρεσιακής Βεβαίωσης για την υπαγωγή του στη δράση .



Υπεύθυνη Δήλωση , η οποία φέρει υποχρεωτικά βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δικαιούχου. Η ως άνω Υπεύθυνη
Δήλωση προσκομίζεται στον Πάροχο μόνο όταν ο δικαιούχος της δράσης είναι υπάλληλοι του Δ.Τ. ή προσωπικό των Ε.Δ. και των Σ.Α.

5η Περίπτωση: Περίπτωση όπου ο δικαιούχος δεν μπορεί να προσέλθει αυτοπροσώπως στο κατάστημα του Παρόχου (π.χ.
ηλικιωμένος, άτομο με αναπηρία κ.α.) προκειμένου να αιτηθεί ο ίδιος την παροχή των υπηρεσιών της δράσης εμφάνιση στο
κατάστημα ατόμου το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί από τον δικαιούχο της δράσης με:


Το πρωτότυπο έγγραφο της εξουσιοδότησής του. Για την ως άνω εξουσιοδότηση αρκεί οποιαδήποτε σχετική έγγραφη δήλωσή του
δικαιούχου, εφόσον αυτή: α) περιέχει το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, τον Α.Φ.Μ. και τον αριθμό Δ.Α.Τ. του ιδίου καθώς και του
εξουσιοδοτούμενου από αυτόν προσώπου, β) παρέχει με σαφήνεια στο εξουσιοδοτούμενο πρόσωπο την εντολή να αιτηθεί στο
όνομα και για λογαριασμό του δικαιούχου την απόκτηση/ενεργοποίηση των υπηρεσιών της δράσης, γ) φέρει την ημερομηνία
σύνταξής της και την υπογραφή του δικαιούχου και δ) φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δικαιούχου. Για τη
διευκόλυνσή τους οι δικαιούχοι μπορούν να κάνουν χρήση της Εξουσιοδότησης Συμμετοχής στη Δράση του Υποδείγματος X του
παρόντος Οδηγού.



Τα παραπάνω αναφερόμενα έγγραφα, ανάλογα την εκάστοτε περίπτωση.

Προσφορές

Προσφορές Simplefi

Είσαι μόνιμος κάτοικος «απομακρυσμένου» νησιού;
Τώρα μπορείς να αποκτήσεις το SIMPLEfi 2 “Islands”

….μόνο 15,00


€ για 24 μήνες από 30,00 €

Με τη συμπλήρωση της μηνιαίας ενσωματωμένης χρήσης των 30GB, η ταχύτητα σύνδεσης περιορίζεται αυτόματα. Μπορείς να
σερφάρεις με μειωμένη ταχύτητα εντελώς δωρεάν. Επίσης, μπορείς να απελευθερώσεις την ταχύτητα στο myWIND με χρέωση 2€/GB.



Για την επιπλέον πρόσβαση, ανεξαρτήτως ταχύτητας, υπάρχει ανώτατο όριο χρήσης τα 30GB. Συνολικό όριο ανώτατης χρήσης 60GB.



Τα GΒ που δεν καταναλωθούν κατά τη διάρκεια της τιμολογιακής περιόδου, δε μεταφέρονται στον επόμενο και ούτε μπορούν να
αντικατασταθούν με χρηματική καταβολή.



Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%



Τιμοκατάλογος Υπηρεσίας SIMPLEfi 2 “Islands”

Προσφορές Simplefi on the go με δώρο 4G usb stick

10GB Islands …από 10€ δωρεάν για 24 μήνες
30GB Islands … από 30€ μόνο με 12,50€ για 24 μήνες
&

ΔΩΡΟ
4G USB Stick Huawei E3372h
 Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%
 Οι τιμές περιλαμβάνουν έκπτωση αξίας 10€ λόγω επιδότησης από τη Δράση
 Καταχωρούμε αιτήσεις 24μηνης διάρκειας συμβολαίου για νέα αριθμοδότηση

 Στην καρτέλα Κινητή επιλέγουμε other και το material code του 4G usb stick 11014305
 Για την προσφορά Simplefi on the go 30GB Islands η τιμή θα αποδίδεται αυτόματα και το discount id που θα εμφανίζεται είναι το 18987SIMPLEFI ON THE GO 30GB ISLAND@22.5EUR + USB STICK
 Τιμοκατάλογος Υπηρεσίας Simplefi on the go 10GB Islands & Simplefi on the go 30GB Islands

