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                                                                     EIΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ  ΤΟΥΣ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ   

             
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις νέες παροχές που εξασφαλίσαμε για όλους εσάς και τις οικογένειες σας σε 
συνεργασία με την Vodafone  
Στις παρακάτω παροχές μπορούμε να εντάξουμε οποιαδήποτε είδους σύνδεση ή καρτοκινητό έχουμε, ανεξαρτήτως 
δικτύου που χρησιμοποιούμε σήμερα και να επωφεληθούμε των πολύ σημαντικών εκπτώσεων που μας 
προσφέρονται.  

 
ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ VODAFONE  

 

 ΔΩΡΕΑΝ Απεριόριστες κλήσεις μεταξύ των συνδέσεων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα  

 2000’ λεπτά προς όλα τα Σταθερά τηλέφωνα (εκτός του προγράμματος ΒΑΣΙΚΟ) 

 Έκπτωση σε όλα τα πάγια των προγραμμάτων έως και 66%  

 Έκπτωση στη χρήση πέραν των παγίων 30% 

 ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ   

 Έκπτωση 76% στο πρόγραμμα 10GB Vodafone Mobile Broadband (Usb stick) για χρήση ασύρματου 

δικτύου στο Laptop ή στο Tablet  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 18ΜΗΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 

** Η ειδική προσφορά για πάγιο χωρίς επιδότηση συσκευής αφορά σε νέες συνδέσεις και μεταφορές συνδέσεων από άλλα δίκτυα 

            

Πρόγραμμα Χρήσης 

ΒΑΣΙΚΟ 
με 

Απεριόριστα 
Ενδοεταικά 

+ 
2000’ Σταθερά 

Ευέλικτο  
90’ 
με 

Απεριόριστα 
Ενδοεταιρκά  

+ 
 2000’ 

Σταθερά 

Ευέλικτο  
180’ 
με 

Απεριόριστα 
Ενδοεταιρκά  

+ 
2000’ Σταθερά 

Ευέλικτο  
300’ 
με 

Απεριόριστα 
Ενδοεταιρκά  

+ 
2000’ 

Σταθερά 

My Business  
40  

Μηνιαίο πάγιο  με επιδότηση 
συσκευής 

16,50 € 
 

5,5€  

39,30 € 
 

14,04€ 

49,30 € 
 

20€ 

63,80 € 
 

32,24€ 

40€  
 

29,05€ 

Μηνιαίο πάγιο χωρίς 
επιδότηση συσκευής ** 

-- 4,13€ 9,23 € -- -- 

Ενσωματωμένος χρόνος 
ομιλίας προς κινητά 

-- 90 λεπτά 180 λεπτά 300 λεπτά 500’ λεπτά 

Χρόνος ομιλίας για κινητά που 
θα ενταχθούν (ενδοεταιρικές 

κλήσεις) 
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΣ 

 

Χρόνος ομιλίας προς όλα τα 
ΣΤΑΘΕΡΑ 

2000’ λεπτά / μήνα 1500’ λεπτά μήνα 

Internet στο κινητό 750 MB μόνο με 1,6€  300 ΜΒ 

Πακέτα για internet στο κινητό  Μηνιαίο πάγιο  Δωρεάν όγκος / 
μήνα  

LARGE 15,50€    1,6€ 750MB 

UNLIMITED 20,67€     16,5€ 3GB 

ΝΕΟ 



                    

                                                                                                                                                                                            

                                                                                             
 

 

ANAKΟΙΝΩΣΗ 
 
                                  ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ  
 
                   για όλους τους εργαζόμενους της ΣΤΑΣΥ μέσω του Συνεταιρισμού 
                                      ανεξαρτήτου παρόχου κινητής τηλεφωνίας 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     
                                                                                                                     Μόνο 20,16€ για πάντα 
     
                                  ΔΩΡΕΑΝ ΤΑ ΤΕΛΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 35€  0€ 
 

   
  

 
  

 
 
 
 
 
Η ανωτέρω προσφορά δεν διατίθεται απο την αλυσίδα καταστημάτων της Vodafone. 

 
 
 

 
 
 
 

 €20,16 

Για πληροφορίες και νέα αιτήματα καλέστε στο 210-6614410  

Ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας 09:00 – 17:00 

Και  επωφεληθείτε της επιπλέον έκπτωσης 15% στα πάγια 2 
συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας σε επιλεγμένα προγράμματα . 
 
 Τηλεφωνείστε μας για να ενημερωθείτε για την ειδική 
προσφορά κινητής τηλεφωνίας ειδικά για εσάς.  
 



                                                                                                                                                                                           

 

 

                
            

       Ειδική προσφορά σταθερής τηλεφωνίας, internet & τηλεόραση  
      για όλους τους εργαζόμενους της ΣΤΑΣΥ μέσω του Συνεταιρισμού 

 
 

  Μία πλούσια εμπειρία επικοινωνίας & ψυχαγωγίας για το σπίτι μόνο με 24,90€ 
  το μήνα για συνδρομητές Vodafone ή 29,90€ ανεξαρτήτως παρόχου κινητής .        
    

 

  

 

Τέλη ενεργοποίησης 36,19€ για υφιστάμενη γραμμή εφάπαξ  
Τέλος εγκατάστασης νέας τηλεφωνικής γραμμής (επιπλέον του τέλους 
ενεργοποίησης) 50,31 € εφάπαξ 
Το προϊόν αφορά νέες αιτήσεις με 24μηνο συμβόλαιο  
 
Στις τιμές περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24% 
Στις παραπάνω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται φόρος συνδρομητικής τηλεόρασης 10% (0,69€) 
 
 
 

 

Με τη Vodafone απολαμβάνεις ολοκληρωμένη επικοινωνία και απόλυτη οικονομία 
αφού έχεις: 
 
Μηνιαία έκπτωση έως 10% στο κινητό σου 
Η συνδυαστική προσφορά ισχύει για νέους και υφιστάμενους συνδρομητές 
Vodafone Home, με πάγιο άνω των 15€. 

 Απεριόριστες αστικές και υπεραστικές κλήσεις 

 300’ για εθνικές κλήσεις προς κινητά 

 Internet έως 24Mbps 

 Την πιο ολοκληρωμένη λύση ψυχαγωγίας για 
όλη την οικογένεια με το Vodafone TV 

  

 

Επωφεληθείτε τώρα τη συνδυαστική έκπτωση 
Vodafone κινητής –σταθερής με επιπλέον 
έκπτωση 10% στο κινητό  
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