ΑΫΛΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την εταιρεία μας, χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:
1.
2.
3.
4.
5.
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Χρόνος ανανέωσης κινητής τηλεφωνίας & VoIP app
Χρόνος πρόσβασης στο διαδίκτυο
Χρονοκάρτες
Προϊόντα ηλεκτρονικού χρήματος
Προϊόντα ψυχαγωγίας

Χρόνος Ανανέωσης Κινητής Τηλεφωνίας & VoIP app

Εταιρεία / Προϊόν

Αξίες

12€, 15€, 20€, 30€

12€, 15€, 20€, 30€

12€, 15€, 20€, 30€

10€, 15€

10€, 20€, 50€, 100€

5€, 10€, 20€, 30€

Τα παραπάνω προϊόντα χρησιμοποιούνται για την ανανέωση του χρόνου ομιλίας των
καρτοκινητών των παρόχων κινητής τηλεφωνίας και των χρηστών LYCACHAT .
Η Lycachat app είναι η εξέλιξη της κινητής τηλεφωνίας, προσφέροντας στους χρήστες της
εφαρμογής μια πληθώρα υπηρεσιών, όπως είναι οι κλήσεις ομιλίας και οι κλήσεις βίντεο
υψηλής ανάλυσης, η αποστολή μηνυμάτων αρχείων, εικόνων και κειμένων, η
τηλεδιάσκεψη, η ομαδική συνομιλία (chat), η αποστολή μηνυμάτων με e-mail, η υπηρεσία
τηλεφωνητή και πολλές άλλες ακόμη.

Στους χρήστες της εφαρμογής παγκοσμίως όλες οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται
δωρεάν, μέσω της σύνδεσης του διαδικτύου με τη χαμηλότερη κατανάλωση δεδομένων, τη
μέγιστη ταχύτητα και τη μοναδική ποιότητα φωνής. Επίσης, οι κλήσεις μέσω της Lycachat
είναι κρυπτογραφημένες με το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφαλείας, ώστε να μπορούν οι
χρήστες να ομιλούν με πλήρη εμπιστευτικότητα.
Σημειώνεται ότι με τις κάρτες Cosmote μπορεί να ανανεωθεί και το καρτοκινητό Frog.
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Χρόνος Πρόσβασης στο διαδίκτυο

Εταιρεία

Προϊόν

Αξίες

Kartointernet

5€, 20€

InternetontheGo

5€, 10€, 30€

MobileBroadband

5€, 10€, 30€

Τα παραπάνω προϊόντα χρησιμοποιούνται για πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Οι κάρτες των τριών εταιριών κινητής τηλεφωνίας χρησιμοποιούνται για πρόσβαση στο
διαδίκτυο από tablet ή από PC με χρήση USB modem.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τα παρακάτω link:
http://www.vodafone.gr/portal/client/cms/viewCmsPage.action?request_locale=el&pageId
=8638&lang=el_GR
http://www.cosmote.gr/cosmoportal/cosmote.portal?_nfpb=true&_pageLabel=HCG&catNa
me=IOTG_onRequest_prs&cat=IOTG_onRequest_prs

http://www.wind.gr/gr/gia-ton-idioti/wind-mobile-broadband/oikonomika-programmatahoris-sumvolaio/
http://www.planetsim.gr
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Χρονοκάρτες για κλήσεις σταθερής τηλεφωνίας για Ελλάδα και
Εξωτερικό

Εταιρεία

Προϊόν
Χρονοκάρτα

Αξίες
6€, 13€, 25€

Allo

3€, 6€

PIMAX GROUP

Face

5€, 10€

PIMAX GROUP

Asia Call

5€

B.P.S TELECOM

Super Economy

5€

B.P.S TELECOM

SP New Age

5€

Argo

5€

Γ. ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΕΕ

Τα παραπάνω προϊόντα χρησιμοποιούνται από σταθερό τηλέφωνο ή καρτοτηλέφωνο για να
πραγματοποιούν κλήσεις χρεώνοντας την κάρτα. Χρησιμοποιείται κυρίως από αλλοδαπούς
για κλήσεις στο εξωτερικό.
Για περισσότερες πληροφορίες για τις χρονοκάρτες του ΟΤΕ μπορείτε να επισκεφτείτε τα
παρακάτω link:
https://www.ote.gr/web/guest/consumer/productsservices/telephony/chronokarta?productId=chronokarta&categoryId=201553&lastLayoutId=
426
https://www.ote.gr/web/guest/consumer/products-services/telephony/allo-ote
Οι υπόλοιπες Χρονοκάρτες έχουν παρόμοια λειτουργία, ενώ διαφέρουν οι χρόνοι ομιλίας
που παρέχουν.
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Προϊόντα Ηλεκτρονικού Χρήματος

Εταιρεία

Προϊόν

Αξίες

Paysafecard

5€, 10€, 25€, 50€, 100€

MoneysafeVoucher

5€, 10€, 20€, 50€, 100€,
150€

Instakasa

5€, 10€, 20€, 50€, 100€,
150€

Paysafecard
Η paysafecard είναι μια προπληρωμένη κάρτα, με την οποία μπορείς να πληρώνεις με
ασφάλεια στο διαδίκτυο. Στην paysafecard θα βρεις έναν 16ψήφιο κωδικό PIN. Η πληρωμή
στο διαδίκτυο γίνεται με εισαγωγή του κωδικού PIN της paysafecard.
Η paysafecard είναι πιο ασφαλής από άλλα μέσα πληρωμής, καθώς για την πληρωμή δεν
απαιτείται η εισαγωγή προσωπικών στοιχείων ή στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού ή
πιστωτικής κάρτας.
Η paysafecard είναι κυρίαρχος στη ευρωπαϊκή αγορά στα online Prepaid μέσα πληρωμής.
Prepaid σημαίνει ότι μπορείς να αγοράζεις paysafecard σε ένα από τα 450.000 σημεία
πώλησης παγκοσμίως και να πληρώνεις με ασφάλεια στο Internet. Η πληρωμή σε
περισσότερα από 4.000 ηλεκτρονικά καταστήματα γίνεται χωρίς την εισαγωγή προσωπικών
στοιχείων, τραπεζικού λογαριασμού ή πιστωτικής κάρτας. Η paysafecard είναι εδώ και 13
χρόνια η ασφαλής επιλογή πληρωμής στον τομέα της online διασκέδασης. Περίπου 2
εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο εμπιστεύονται κάθε μήνα την paysafecard.

Η paysafecard χρησιμοποιείται για τις παρακάτω υπηρεσίες:
✓
✓
✓
✓
✓

Παιχνίδια
Social Media & Communities
Τηλεφωνία & Δικτύωση
Υπηρεσίες Internet
Μουσική, Ταινίες & Ψυχαγωγία

Για περισσότερες πληροφορίες https://www.paysafecard.com/el-gr/

MoneySafeVouchers
H‘MoneySafeCard’είναι προπληρωμένη χρεωστική κάρτα υπό την άδεια της MasterCard.Ο
κάτοχος της κάρτα αγοράζοντας voucher το οποίο αντιστοιχεί σε αξία χρημάτων και το οποίο
μέσω συγκεκριμένης διαδικασίας που είναι αναρτημένη στο siteτης MoneySafe, μπορεί να
καταθέσει στην κάρτα του. Η κάρτα είναι χρεωστική και μπορεί να χρησιμοποιηθεί
οπουδήποτε γίνεται δεχτή η MasterCard. Η εταιρεία μας διαθέτει από τα τερματικά της
τους κωδικούς ανανέωσης του χρηματικού υπολοίπου που βρίσκεται στην κάρτα. Για
περισσότερες πληροφορίες http://www.moneysafecard.com/el/

Instakasa
Το Instakasa είναι το νέο ηλεκτρονικό voucher διαδικτυακής πληρωμής, με το οποίο
μπορείτε να αγοράσετε προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω internet. Πρόκειται για την πιο
σύγχρονη και ασφαλή μέθοδο online πληρωμών. Για περισσότερες πληροφορίες
http://www.instakasa.com/el/
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Προϊόντα Ψυχαγωγίας

Εταιρεία

Προϊόν

Αξίες

AstraCard

30€, 50€

Η AstraCard είναι τηλεπικοινωνιακή προπληρωμένη κάρτα (Pin) υπηρεσιών προστιθέμενης
αξίας αστρολογικών προβλέψεων, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιαδήποτε
σταθερή τηλεφωνική συσκευή, ακόμη και από κινητό τηλέφωνο, χωρίς τη χρήση αριθμών
υψηλής χρέωσης. http://astracard.gr/index.html

