COSMOTE Double Play Fiber:
Nέα προγράμματα με ταχύτητες
έως 200Mbps & για πρώτη φορά
Εγγύηση Πραγματικής Ταχύτητας
Νέες ταχύτητες Internet 100Mbps & 200Mbps, από το μεγαλύτερο
δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει ο Όμιλος ΟΤΕ με τα νέα
προγράμματα COSMOTE Double Play Fiber και COSMOTE Business
Double Play Fiber για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις,
προσφέροντας επιπλέον, για πρώτη φορά εγγύηση πραγματικής
ταχύτητας.

Νέα προγράμματα με ταχύτητες 100Mbps & 200Mbps
Τα νέα προγράμματα COSMOTE Double Play Fiber είναι από σήμερα
διαθέσιμα, προσφέροντας απεριόριστο Internet με ταχύτητες που
φτάνουν τα 100Mbps ή τα 200Mbps, απεριόριστες κλήσεις προς όλα
τα εθνικά σταθερά δίκτυα και 480 λεπτά χρόνου ομιλίας προς
εθνικά κινητά ή/και κλήσεις προς διεθνή σταθερά 47 χωρών.
Για εταιρικούς πελάτες, τα νέα προγράμματα COSMOTE Business
Double Play Fiber με ταχύτητες στα 100Mbps ή τα 200Mbps,
περιλαμβάνουν 2000 λεπτά κλήσεις προς όλα τα εθνικά σταθερά
δίκτυα, απεριόριστες κλήσεις προς ενδοεταιρικά κινητά, έως 600
λεπτά χρόνου ομιλίας προς εθνικά κινητά και έως 600 λεπτά
χρόνου ομιλίας προς διεθνή σταθερά 35 χωρών.

Αναλυτικά τα νέα προγράμματα:

Προγράμματα
για οικιακούς
πελάτες
COSMOTE Double
Play Fiber
100XL
COSMOTE Double
Play Fiber
200XL

Εθνικά
σταθερά

Εθνικά
κινητά/
διεθνή
Ταχύτητες
σταθερά 47
χωρών
Έως
100Mbps

Απεριόριστα

€49,50

480’
Έως
200Mbps

Προγράμματα
για

Τιμές

€59,50

Διεθνή
Εθνικά Ενδοεταιρικά Εθνικά σταθερά

εταιρικούς σταθερά

Κινητά

κινητά

πελάτες

35

Ταχύτητες Τιμές

χωρών

COSMOTE
Business
Double Play
Fiber 100

480’

480’

Έως
100Mbps

58,50€

Basic
COSMOTE
Business
Double Play
Fiber 100
Full Pack
COSMOTE
Business
Double Play
Fiber 200
Full Pack

2000’

Έως

Απεριόριστα

100Mbps
600’

69,50€

600’
Έως
200Mbps

79,50€

Για πρώτη φορά προγράμματα με εγγύηση πραγματικής ταχύτητας
Ο Όμιλος ΟΤΕ προσφέρει σε όλους τους νέους και υφιστάμενους
συνδρομητές των προγραμμάτων Double Play Fiber & Business
Double Play Fiber με ταχύτητες 30Mbps και άνω, εγγύηση
πραγματικής ταχύτητας. Πλέον, οι συνδρομητές μπορούν να
γνωρίζουν την πραγματική ταχύτητα της σύνδεσής τους, πριν από
την αγορά της, και βάσει αυτής να επιλέγουν το καταλληλότερο
πρόγραμμα για εκείνους. Σε περίπτωση που η πραγματική ταχύτητα
δεν είναι αυτή για την οποία ενημερώθηκε ο συνδρομητής αρχικά,
τότε θα μπορεί να μεταβεί στο πρόγραμμα της αμέσως μικρότερης
ταχύτητας χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
Όλοι οι πελάτες, νέοι και υφιστάμενοι, έχουν τη δυνατότητα να
αποκτήσουν τα νέα προγράμματα και να ενημερωθούν για την
εγγύηση πραγματικής ταχύτητας, στο 13888, το 13818, το
www.cosmote.gr ή στα καταστήματα COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ.

Πολύ γρήγορο Internet σε πάνω από 2,7 εκατ. συνδέσεις, σήμερα
Το COSMOTE Fiber[1] αποτελεί το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών
στην Ελλάδα. Με μήκος διαδρομής 43.000χλμ, σήμερα δίνει τη
δυνατότητα σε πάνω από 2,7 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις
να απολαμβάνουν πολύ υψηλές ταχύτητες Internet και προηγμένες
ευρυζωνικές υπηρεσίες μέσω οπτικών ινών.
Με την ολοκλήρωση του
ινών, που βρίσκεται σε
περίπου 3 εκατομμύρια
πόλεις, κωμοπόλεις και
συνδέσεων της χώρας.

έργου επέκτασης του δικτύου οπτικών
εξέλιξη, τη δυνατότητα αυτή θα έχουν
νοικοκυριά
και επιχειρήσεις σε 650
οικισμούς, δηλαδή πάνω από το 60% των

Τελικός στόχος και αναπόσπαστο μέρος των τεχνολογικών σχεδίων
του Ομίλου ΟΤΕ, είναι η οπτική ίνα να φτάσει στο σπίτι (Fiberto-the-Home) και την επιχείρηση (Fiber-to-the-Business).
[1] Το δίκτυο οπτικών ινών COSMOTE Fiber είναι ιδιοκτησία της
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