Διευκρινήσεις προσφοράς τριπλάσια αξίας ομιλίας και 300 δωρεάν λεπτών προς
συνδρομητές ΕΛΤΑ Καρτοκινητής (για ένα μήνα)
v Ο τριπλασιασμός και τα δωρεάν λεπτά προς ΕΛΤΑ δεν ισχύουν για ανανέωση αξίας
μικρότερης των €10
v Ο τριπλασιασμός της αξίας γίνεται στο ποσό της ανανέωσης μετά την αφαίρεση των
τελών κινητής τηλεφωνίας, δηλαδή για κάθε ανανέωση €10 προστίθενται στο
λογαριασμό σας €26,79 (€10 κάρτα - 12% τέλη κινητής = €8,93 x 3 = €26,79 υπόλοιπο
στον λογαριασμό)
v Η bonus αξία ομιλίας μετά τον τριπλασιασμό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κλήσεις,
βιντεοκλήσεις, SMS, MMS προς εθνικά σταθερά και κινητά και για χρήση δεδομένων.
Εξαιρούνται λοιποί προορισμοί όπως:
v Αριθμοί Υψηλής Χρέωσης
v Σύντομοι Κωδικοί
v Διεθνείς προορισμοί
v Υπηρεσίες
Οι συνδρομητές που επιθυμούν να επικοινωνήσουν με αυτούς τους προορισμούς θα
χρησιμοποιούν την αξία ομιλίας που έχουν ανανεώσει οι ίδιοι.
v Η διάρκεια ισχύος του υπολοίπου από ανανέωση είναι 90 ημέρες από την ημερομηνία
της τελευταίας ανανέωσης.
v Η επιπλέον αξία και τα δωρεάν λεπτά ομιλίας της προσφοράς αποδίδονται με όλους
τους τρόπους ανανέωσης (Κάρτες ανανέωσης ΕΛΤΑ Καρτοκινητής, κάρτες ανανέωσης
Vodafone, καταστήματα Vodafone, ηλεκτρονικοί κωδικοί ανανέωσης) χωρίς κανένα
αριθμητικό περιορισμό στις ανανεώσεις κάθε μήνα
v Η διάρκεια ισχύος των δωρεάν λεπτών προς ΕΛΤΑ, είναι 30 ημέρες από την
ημερομηνία ανανέωσης και αν δεν καταναλωθούν μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό
περιθώριο δεν μεταφέρονται.
v Η κατανάλωση των δωρεάν λεπτών γίνεται ανά δευτερόλεπτο με ελάχιστη διάρκεια
κλήσης τα 3 λεπτά.
v Σε περίπτωση που υπάρχουν υπολειπόμενα δωρεάν λεπτά ομιλίας από ανανέωση, και
πραγματοποιηθεί νέα ανανέωση χρόνου ομιλίας, τα δωρεάν λεπτά θα προστίθενται
στα προηγούμενα και όλα μαζί θα έχουν νέα ημερομηνία λήξης 30 ημέρες από την
τελευταία ανανέωση.
v Στα δωρεάν λεπτά ομιλίας προς ΕΛΤΑ δεν συμπεριλαμβάνονται κλήσεις κατά την
διάρκεια περιαγωγής, ενώ περιλαμβάνονται βιντεοκλήσεις.
v Επιπλέον, όλοι οι συνδρομητές λαμβάνουν ενημερωτικό SMS κάθε φορά που
αποδίδεται η προσφορά, όταν φτάνουν περίπου στο 80% της χρήσης των δωρεάν
λεπτών τους, καθώς και κατά την λήξη και κατανάλωση των δωρεάν λεπτών.

v Σε περίπτωση αλλαγής πακέτου καρτοκινητής από ΕΛΤΑ Καρτοκινητή σε οποιοδήποτε
άλλο πακέτο καρτοκινητής Vodafone το υπόλοιπο του λογαριασμού μηδενίζεται και
τυχόν υπολειπόμενα λεπτά προς ΕΛΤΑ χάνονται..

v Όλες οι παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.

