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Newsletter της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων
Προνόμια για τους νέους από την COSMOTE με την Ευρωπαϊκή
Κάρτα Νέων!
Η COSMOTE παρέχει στους ενήλικους κατόχους της
Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων τα παρακάτω προνόμια:
•
•
•
•
•
•
•

έκπτωση 10% στο πάγιο του προγράμματος για 12
μήνες
σε
συνδρομητές
Συμβολαίου
ή
ΚαρτοΣυμβολαίου COSMOTE
δώρο 600 λεπτά ομιλίας προς προορισμούς WHAT’S
UP και 600 ΜB Internet από το κινητό κάθε μήνα σε
συνδρομητές What’s Up
έκπτωση 4% σε όλα τα κινητά τηλέφωνα
έκπτωση 4% σε όλα τα Tablets
έκπτωση 5% σε όλα τα πακέτα καρτοκινητής με
συσκευή
έκπτωση 5% σε όλα τα πακέτα COSMOTE Prepaid
Internet on the Go full pack
έκπτωση 5% σε όλα τα Laptops TOSHIBA & SONY
VAIO.

Οι κάτοχοι της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων θα μπορούν
να αποκτούν τις παραπάνω προσφορές καταχωρώντας
τον αριθμό της κάρτας τους στο δίκτυο καταστημάτων
ΟΤΕ, COSMOTE, ΓΕΡΜΑΝΟΣ.

1

Η έκπτωση σε συνδρομητές Συμβολαίου ή ΚαρτοΣυμβολαίου COSMOTE,
δεν θα παρέχεται επιπλέον οποιωνδήποτε ειδικών προσφορών ή
προγραμμάτων της COSMOTE για φοιτητές ή ανέργους.
2
Το δώρο για συνδρομητές WHAT’S UP αποδίδεται με την πρώτη ανανέωση
10€ που θα γίνεται κάθε μήνα, για 12 μήνες μετά την εγγραφή του κατόχου
της Κάρτας Νέων στην προσφορά. H προσφορά δεν ισχύει για τους
κατόχους της Κάρτας Νέων που είναι συνδρομητές καρτοκινητής WHAT’S UP
της COSMOTE και λαμβάνουν οποιαδήποτε προσφορά της COSMOTE για
φοιτητές.
3
Οι εκπτώσεις σε κινητά, Tablets και Laptops ισχύουν στα καταστήματα
ΟΤΕ, COSMOTE (ιδιόκτητα καταστήματα) , ΓΕΡΜΑNΟΣ μόνο για αγορά
σκέτης συσκευής και όχι για νέα σύνδεση ή μεταφορά αριθμού σε συμβόλαιο
COSMOTE ή για μετατροπή καρτοκινητού COSMOTE σε συμβόλαιο
COSMOTE. Επιπλέον, δεν συνδυάζονται με τυχόν άλλες ισχύουσες ή
μελλοντικές προσφορές ή εκπτώσεις, στα αντίστοιχα είδη και για όσο
διάστημα ισχύουν αυτές.
4
Πλην του πακέτου COSMOTE Internet On The Go Student Full Pack.

Ανανέωση της συνεργασίας με τη Minoan Lines!
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε την
ανανέωση της συνεργασίας μας με τη MINOAN LINES!
Έκπτωση 20% στα εισιτήρια, σε όλες τις κατηγορίες θέσεων
επιβατών (εκτός LUX), στις γραμμές εσωτερικού & εξωτερικού που
δραστηριοποιείται η Εταιρεία!

Νέες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις!
Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού - Έκπτωση 20% στην τιμή εισιτηρίου για τις
εκθέσεις και τις παραστάσεις στη "Θόλο", το θέατρο εικονικής πραγματικότητας
Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος - Ανανέωση της συνεργασίας και έκπτωση 20% σε εισιτήρια
Θεατρικών Παραγωγών - Παραστάσεων του Κ.Θ.Β.Ε.
Γιαννουλέα Αικατερίνη MD,PhD Οφθαλμολογικό Ιατρείο - Έκπτωση 50% σε οφθαλμολογική
εξέταση στο ιατρείο
Ilida Kourouta Studios (Κουρούτα, Ηλεία) - Έκπτωση 20% στη διαμονή (εκτός Αυγούστου)
Κτήμα Πολυχώρος Skaras Village (Μελισσοχώρι, Θεσσαλονίκη) - 50€ από 70€ στη συνδρομή
για τη χρήση πισίνας με κάρτα διαρκείας για όλη τη θερινή σαιζόν 2014
Επιστημονικό Κέντρο Διατροφής Χρήστου Λεων. Βλάχου (Ιερή Πόλη Μεσολογγίου,
Αιτωλοακαρνανία) - Έκπτωση 20% σε όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες και προγράμματα
διατροφής

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!!!

