
Προσφορά

Αποκλειστικά για τους συναδέλφους 

μας στην Τράπεζα



Προσφορά για τους συναδέλφους στην Τράπεζα

Ο Σύλλογος Εργαζομένων Τράπεζας Πειραιώς (ΣΕΤΠ), προσφέρει
για τους συναδέλφους μας, δύο προσφορές σε συμβόλαια κινητής
τηλεφωνίας.

Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να καλέσετε στο
211-2116279 για να αποκτήσετε την προσφορά.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μέχρι και 2 συνδέσεις από τις δύο
παρακάτω προσφορές στα προγράμματα WIND to ALL 30 & W

211-2116279 για να αποκτήσετε την προσφορά.



Προσφορά στο Πρόγραμμα

Για την περίοδο 12.12.2014 έως 07.01.2015, οι εργαζόμενοι στην Τράπεζα 

έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν το συμβόλαιο

Από 60€

Μόνο 29€

Η προσφορά ισχύει με κάθε νέα αίτηση κινητής που θα πραγματοποιήσετε (μεταφορά από άλλο δίκτυο κινητής, μεταφορά

καρτοκινητού σε συμβόλαιο, νέα ενεργοποίηση αριθμού) στο συμβόλαιο W με διάρκεια συμβολαίου 18 ή 24 μηνών.

Θέλεις ελεύθερη επικοινωνία σε χρόνο ομιλίας, SMS και MB;

Δωρεάν Χρόνος

1500’
προς ‘Ολους

Δωρεάν SMS

1500 
προς ‘Ολους

Δωρεάν GB

1.5GB
Mobile Internet



Προσφορά στο Πρόγραμμα

Για την περίοδο 12.12.2014 έως 7.1.2015, οι εργαζόμενοι στην Τράπεζα

έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν το

3030

3030 Από 30€

Μόνο 19€

Η προσφορά ισχύει με κάθε νέα αίτηση κινητής που θα πραγματοποιήσετε (μεταφορά από άλλο δίκτυο κινητής, μεταφορά

καρτοκινητού σε συμβόλαιο, νέα ενεργοποίηση αριθμού) στο συμβόλαιο WIND to ALL 30 με διάρκεια συμβολαίου 18 ή 24 μηνών.

Το πρόγραμμα WIND to ALL 30 προσφέρει:

Δωρεάν Χρόνος

300’ 
προς ‘Ολους

Δωρεάν SMS

30
προς ‘Ολους

Δωρεάν GB

300 MB
Mobile Internet



Πώς αποκτώ την προσφορά?

� Θα πρέπει να καλέσετε στον αριθμό 211-2116279

� Μπορείτε να καλείτε 7 ημέρες την εβδομάδα μεταξύ 09:00 – 21:00.

� Θα δηλώνετε το ενδιαφέρον σας σχετικά με την προσφορά για τους εργαζόμενους της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ και θα ενημερώνεστε 

σχετικά με τη διαδικασία ενεργοποίησης των γραμμών, θα κλείνετε ραντεβού με courier για την παραλαβή κάρτας SIM, καθώς και 

την υπογραφή των συμβολαίων και την παράδοση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

� Επιπλέον είναι απαραίτητη η επίδειξη και η φωτοτυπία της εταιρικής κάρτας Winners.

� Κάθε εργαζόμενος στην Τράπεζα Πειραιώς, έχει το δικαίωμα να ενεργοποιήσει με την προσφορά αυτή, μέχρι και 2 συμβόλαια 

κινητής τηλεφωνίας.



Διευκρινίσεις για τα προγράμματα

� Η χρέωση των κλήσεων ομιλίας γίνεται ανά δευτερόλεπτο με ελάχιστη διάρκεια χρέωσης τα 60 δευτερόλεπτα (εντός και εκτός της 

ενσωματωμένης χρήσης).

� Τα λεπτά, SMS και ΜΒ της ενσωματωμένης χρήσης που δεν καταναλώνονται εντός του μήνα τιμολόγησης δεν μεταφέρονται στον 

επόμενο.

� Τα λεπτά ομιλίας που περιλαμβάνονται στην ενσωματωμένη χρήση των προγραμμάτων αφορούν σε εθνικές κλήσεις φωνής που 

πραγματοποιούνται εντός Ελλάδας προς εθνικά δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας και δεν ισχύουν για: διεθνείς κλήσεις, κλήσεις 

Roaming, κλήσεις προς τον Προσωπικό Τηλεφωνητή, κλήσεις προς το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών WIND (1260), κλήσεις προς την 

Υπηρεσία Καταλόγου και Άμεσης Σύνδεσης WIND και κλήσεις προς λοιπές υπηρεσίες.

� Τα SMS της ενσωματωμένης χρήσης αφορούν αποστολή γραπτών μηνυμάτων που πραγματοποιείται εντός Ελλάδος προς κινητά 

ελληνικών δικτύων.

� Ο όγκος δεδομένων για πλοήγηση Internet/WAP της ενσωματωμένης χρήσης αφορά κίνηση Internet που πραγματοποιείται εντός 

Ελλάδος μέσω Web και WAP Browsing.Ελλάδος μέσω Web και WAP Browsing.

� Οι λοιπές χρεώσεις (διεθνείς, περιαγωγής, υπηρεσιών, κτλ) επισυνάπτονται .

� Οι προσφορές αναφέρουν τις τιμές με ΦΠΑ. Ωστόσο ο λογαριασμός περιλαμβάνει και τα τέλη κινητής τηλεφωνίας (κρατικός φόρος) ο 

οποίος κυμαίνεται ανάλογα με το ύψος του λογαριασμού προ ΦΠΑ. Πιο συγκεκριμένα, αν ο λογαριασμός μου (προ ΦΠΑ) είναι: 

� μέχρι και 50€: 12% επιπλέον τέλη κινητής τηλεφωνίας.

� από 50,01€ μέχρι και 100€: 15% επιπλέον τέλη κινητής τηλεφωνίας.

� από 100,01€ μέχρι και 150€: 18% επιπλέον τέλη κινητής τηλεφωνίας.

� από 150,01€ και άνω: 20% επιπλέον τέλη κινητής τηλεφωνίας.

� Πόσο θα πληρώνω τελική τιμή:

� Για την προσφορά W @ 29,0€ με επιλογή έκπτωσης αντί επιδότησης» η τελική τιμή είναι 32,48€.

� Για την προσφορά Wind To ALL 30 @ 19,0€ με επιλογή έκπτωσης αντί επιδότησης» η τελική τιμή είναι 21,28€.


