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2018 – 2020
SAT XS

SAT 150

SAT 300

1,9 € πάγιο (τελικό 4,16€)

9 € πάγιο (τελικό 13,89 €)

10,5 € πάγιο (τελ. 15,96 €)

 Απερ. ενδοεπικοινωνία
 1500 λεπ. προς Wind - Q
 1500 λεπτά προς
σταθερά
 130 sms











Απερ. Ενδοεπικοινωνία
1500 λεπ. προς Wind - Q
1500 προς σταθερά
150 λεπτά προς
Vodafone-Cosmote
 100 MB (μετά από αίτηση)
(Με αίτηση προστίθενται 130 sms με 2€ )

SAT 1.000





Απερ. ενδοεπικοινωνία
1500΄ προς Wind - Q
1500΄ προς σταθερά
1000 λεπτά προς
Vodafone-Cosmote
 1 GB (μετά από αίτηση)

Και 1500 SMS
από 01-04-2018

(Με αίτηση προστίθενται 130 sms με 2€)

(Με αίτηση προστίθενται 130 sms με 2€ )

SAT Unlimited
16 € πάγιο (τελ. 23,50€)

Νέο

14 € πάγιο(τελικό 20,78 €)

Απερ. ενδοεπικοινωνία
1500 λεπ. προς Wind - Q
1500 προς σταθερά
300 λεπτά προς
Vodafone-Cosmote
 300 MB (μετά από αίτηση)









Απερ. ενδοεπικοινωνία
1500 λεπ. προς Wind - Q
1500 ‘’ προς σταθερά
1500 Vodafone-Cosmote
100 λεπ. διεθνείς (ζώνη 1)
1500 sms (από 1-4-2018)
1,5 GB (μετά από αίτηση)

Σε όλα τα προγράμματα, μπορείτε να προσθέσετε πακέτα internet ως ακολούθως:
Mobile internet (προ ΦΠΑ):

> 1,5 GB - 2 € > 5 GB - 3 €

Mobile Broadband (προ ΦΠΑ): > 2 GB - 2,5 €

Επιπλέον…….

> 10 GB - 5 €

> 30 GB - 10 €
> 30 GB - 10 €

>

 Κάθε χρόνο επιδοτήσεις από 25% έως 34% ως ακολούθως :
Α) 100 € σε σύνδεση που θα έχει ετήσια κίνηση από 401 € και άνω (εκτός παγίων-ΦΠΑ και τελών)
Β) 200 € σε σύνδεση που θα έχει ετήσια κίνηση από 701 € και άνω (εκτός παγίων-ΦΠΑ και τελών)
Γ ) 300 € σε σύνδεση που θα έχει ετήσια κίνηση από 901 € και άνω (εκτός παγίων-ΦΠΑ και τελών)
Η ετήσια κίνηση υπολογίζεται από 1η Δεκεμβρίου-30 Νοεμβρίου και εφόσον ο συνδρομητής δικαιούται
επιδότηση, αυτή θα συμψηφιστεί στον λογαριασμό του Ιανουαρίου (που εκδίδεται 15 Φεβρουαρίου).
 Οι λογαριασμοί εκτός Ν. Θεσσαλονίκης αποστέλλονται με email ή με τα ΕΛΤΑ με χρέωση/φάκελο 2€.
 Η εξόφληση των λογαριασμών, γίνεται στα γραφεία μας με μετρητά ή με χρήση καρτών όλων των
τραπεζών, με e-Banking ή στα ταμεία στις παρακάτω τράπεζες:
ALPHA: GR3201407010701002002016616
ΕΘΝΙΚΗ: GR0201102100000021048123950
EUROBANK: GR6502601200000590200817092
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR3701714020006402126859379.
 Τα προγράμματα, απευθύνονται σε συναδέλφους όλης της χώρας. Για περισσότερες πληροφορίες
επικοινωνήστε με τα γραφεία του Συνεταιρισμού καθημερινά και ώρες 08.00-17.00 εκτός Σαββάτου –
Κυριακής και εορτών.

