
Τιμοκατάλογος 

Προγράμματα Χρήσης Internet of Things 
Σε όλες τις αναγραφόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 24% 

Επιπρόσθετα πακέτα SMS 

Πακέτο  IoT 60SMS IoT 150SMS 

Μηνιαίο Πάγιο 4,03€ 8,06€ 

Αριθμός Μηνυμάτων 60 150 

Χρέωση μετά τα προσφερόμενα SMS 

0,1276€/SMS σε εθνικά τρίτα δίκτυα 

0,2108€/SMS σε κινητά διεθνών δικτύων 

Προγράμματα χρήσης στο  εξωτερικό 

Πακέτο  IoT Roaming Monthly Bundle 

Κόστος Υπηρεσίας και ενσωματωμένη αξία 10,08€/10MB/Μήνα 

Χώρες Κάλυψης 
Αλβανία, Λευκορωσία, Μαυροβούνιο, Κροατία, Π.Γ.Δ.Μ., 

Μολδαβία Ρωσία, Σερβία, Ελβετία Τουρκία, Ουκρανία 

Κόστος για χρήση στις χώρες κάλυψης μετά τα δωρεάν MB 1,01€/MB 

Χρεώσεις Περιαγωγής εκτός προγραμμάτων 

Ευρωπαϊκή  Ένωση Δωρεάν Roaming 

Ευρώπη – Εκτός Ε.Ε (Ελβετία & Π.Γ.Δ.Μ) 0,062€/MB 

Υπόλοιπος Κόσμος 4,03€/MB 

Χρέωση Υπηρεσίας Public Static IP 

Κόστος Υπηρεσίας 7,06€/Σύνδεση/Μήνα 

Πρόγραμμα Χρήσης 
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Internet of Things 30                                 

(χωρίς επιπλέον 

δεδομένα) 

Μηνιαίο Πάγιο 3,72€ 5,03€ 8,06€ 10,08€ 25,20€ 35,28€ 55€ 55€ 

Ενσωματωμένος όγκος 

δεδομένων 
20ΜΒ 100 MB 500 MB 1 GB 5 GB 10 GB 30 GB 30 GB 

Βήμα χρέωσης εντός του 

προγράμματος 
1ΚΒ 1ΚΒ 1ΚΒ 1ΚΒ 1ΚΒ 1ΚΒ 1ΚΒ 1ΚΒ 

Χρέωση μετά τα 

προσφερόμενα MB 
0,11€/ΜΒ 0,11€/ΜΒ 0,02€/ΜΒ 0,03€/MB 0,03€/MB 0,03€/MB 0,03€/MB - 

Βήμα Χρέωσης μετά τα 

προσφερόμενα MB 
1ΚΒ 1ΚΒ 1ΚΒ 1 KB 1 KB 10 KB 10 KB - 

Πολιτική Ορθής Χρήσης 100 ΜΒ 300 MB 1 GB 5 GB 10 GB 15 GB 30 GB - 

Διευκρινίσεις 

1. Η απόδοση των δωρεάν MB γίνεται την 1η ημέρα της τιμολογιακής περιόδου και η κατανάλωση τους ισχύει για την εκάστοτε περίοδο τιμολόγησης 

του συνδρομητή. Σε περίπτωση που τα δωρεάν MB δεν καταναλωθούν κατά τη διάρκεια αυτής δεν μεταφέρονται στον επόμενο κύκλο 

τιμολόγησης και ούτε δύναται να αντικατασταθούν με χρηματική καταβολή. 

2. Στο πρόγραμμα Ιinternet of Things 30  (χωρίς επιπλέον δεδομένα) μόλις καταναλωθούν τα 30GB του βασικού προγράμματος, σταματάει η 

κατανάλωση δεδομένων και κόβεται η σύνδεση αυτόματα, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του πελάτη 

3. Σύμφωνα με το Νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό περιαγωγής, οι συνδρομητές συμβολαίου που έχουν ενσωματωμένα MB στο πρόγραμμά τους, θα 

μπορούν να τα καταναλώνουν για χρήση εντός της Ε.Ε. σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά χρέωσης του προγράμματός τους. Μετά την κατανάλωσή 

τους η χρέωση για χρήση εντός Ε.Ε. θα είναι σύμφωνη με τις χρεώσεις επικοινωνίας προς εθνικά τρίτα δίκτυα του προγράμματός τους. Για τους 

συνδρομητές που δεν διαθέτουν ενσωματωμένα MB, η χρέωση για χρήση εντός της Ε.Ε. θα είναι σύμφωνη με τις χρεώσεις επικοινωνίας προς 

εθνικά τρίτα δίκτυα του προγράμματός τους.  

4. Η απόδοση των SMS γίνεται την 1η ημέρα της τιμολογιακής περιόδου και η κατανάλωση τους ισχύει για την εκάστοτε περίοδο  τιμολόγησης του 

συνδρομητή . Σε περίπτωση που τα SMS δεν καταναλωθούν κατά τη διάρκεια αυτής, δεν μεταφέρονται στον επόμενο κύκλο τιμολόγησης και ούτε 

δύναται να αντικατασταθούν με χρηματική καταβολή. 

5. Τα SMS του extra πακέτου αφορούν εθνική χρήση και χρήση εντός Ε.Ε.  Εντός  Ε.Ε. ισχύουν οι  χρεώσεις προς εθνικά τρίτα δίκτυα της κινητής. Εκτός 

Ε.Ε. ισχύουν οι βασικές χρεώσεις περιαγωγής σύμφωνα με τον τρέχοντα τιμοκατάλογο της Vodafone. 

6. Το πρόγραμμα χρήσης στο εξωτερικό (Telemetry Roaming Bundle) δεν ισχύει στις χώρες της Ε.Ε. 

7. Κατά την περιαγωγή με βασικές χρεώσεις το βήμα χρέωσης για την Ε.Ε. είναι σύμφωνα με τον βήμα χρέωσης του εθνικού προγράμματος που 

διαθέτετε. Στον Υπόλοιπο Κόσμο το βήμα χρέωσης είναι 1KB. Τα δίκτυα που περιλαμβάνονται στον «Υπόλοιπο Κόσμο» μπορείτε να τα βρείτε στο 

www.vodafone.gr/roaming. 

8. Κατά την περιαγωγή, ενδέχεται ορισμένες συσκευές (π.χ. IoT συσκευές, 3G routers, tablets, κ.α.) να μπορούν να συνδέονται αυτόματα στο Internet 

και να πραγματοποιούν κινήσεις δεδομένων (π.χ. επικοινωνία με κεντρική εφαρμογή, ενημέρωση θέσης,  κλπ.) χωρίς να σας ενημερώνουν. Στην 

περίπτωση αυτή, ισχύουν οι χρεώσεις δεδομένων περιαγωγής, όπως αυτές εμφανίζονται παραπάνω. 

9. Με σκοπό τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας και της υψηλής ποιότητας των υπηρεσιών δεδομένων της συνολικά, η Vodafone δύναται 

να αναπροσδιορίσει της ονομαστική πρόσβαση στο 3G+ δίκτυό της ,σε όσους συνδρομητές υπερβαίνουν την ανά πρόγραμμα χρήσης καθορισμένη 

Πολιτική Ορθής Χρήσης μέσα στην αντίστοιχη τιμολογιακή περίοδο. 

10. Η Vodafone δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε τυπογραφικό λάθος 

http://www.vodafone.gr/roaming

