Όροι Χρήσης Vodafone Passport
1. Οι χρεώσεις του Vodafone Passport ισχύουν σε όλα τα δίκτυα των χωρών της υφιστάμενης Ζώνης 1 ΕΕ+.
Στις χώρες της Ζώνης 1 ΕΕ+ πέραν των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαµβάνονται επιπλέον και οι
χώρες της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Ζώνης.
2. Οι χρεώσεις περιλαµβάνουν Φ.Π.Α. Για χρήση των πιο πάνω υπηρεσιών ∆ιεθνούς Περιαγωγής σε δίκτυα
εντός τις Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρµόζεται Φ.Π.Α.
3. Για εξερχόµενες κλήσεις εφαρµόζεται ελάχιστη χρέωση 60 δευτερόλεπτα και ακολούθως χρέωση ανά
30 δευτερόλεπτα.
4. Υπάρχει χρέωση ∆ιεθνούς Περιαγωγής τόσο για εξερχόµενες όσο και για εισερχόµενες κλήσεις.
5. Η Πολιτική ∆ίκαιης Χρήσης έχει καθοριστεί στα 20 λεπτά. Για όλες τις εξερχόμενες και εισερχόμενες
κλήσεις η σταθερή χρέωση θα επαναλαμβάνεται κάθε 20 λεπτά.
6. Το Vodafone Passport δεν ισχύει για τις χώρες των Ζωνών 2 – 4. Για τις εν λόγω χώρες θα ισχύουν τα
υφιστάµενα τέλη ∆ιεθνούς Περιαγωγής.
7. Για αποστολή γραπτού µηνύµατος µε το Vodafone Passport θα ισχύει το υφιστάµενο τέλος ∆ιεθνούς
Περιαγωγής της Ζώνης 1 ΕΕ+.
8. Όταν η ενεργοποίηση του Vodafone Passport γίνει από το εξωτερικό η αποστολή µηνύµατος στο 8000
θα χρεώνεται µε τα αντίστοιχα τέλη ∆ιεθνούς Περιαγωγής για αποστολή γραπτού µηνύµατος.
9. Όταν η ενεργοποίηση του Vodafone Passport γίνει από το εξωτερικό η κλήση προς το 132 θα χρεώνεται
µε τα αντίστοιχα τέλη ∆ιεθνούς Περιαγωγής για εξερχόµενες κλήσεις.
10. Για τους πελάτες Προγραµµάτων Συµβολαίου η ενεργοποίηση του Vodafone Passport θα ισχύει
αναδροµικά από τα µεσάνυκτα της ηµέρας που στάλθηκε το αίτηµα του πελάτη και η απενεργοποίηση θα
ισχύει από τα επόµενα µεσάνυκτα της ηµέρας που στάλθηκε το αίτηµα.
11. Για τους πελάτες της soeasy pay as you go τόσο η ενεργοποίηση όσο και η απενεργοποίηση του
Vodafone Passport θα ισχύουν άµεσα από τη στιγµή που στάλθηκε το αίτηµα του πελάτη.
12. Για Υπηρεσίες Φαξ & ∆εδοµένα ισχύουν οι χρεώσεις για κλήσεις φωνής.
13. Οι κλήσεις στο 123 για το Φωνοκιβώτιο και στο 132 για Εξυπηρέτηση Πελατών χρεώνονται σαν διεθνή
κλήση προς Κύπρο (ισχύει µόνο για Προγράµµατα Συµβολαίου).
14. Οι Video Κλήσεις θα χρεώνονται ως κλήσεις φωνής.
15. Ενόσω βρίσκεσαι σε ∆ιεθνή Περιαγωγή σε οποιοδήποτε δίκτυο που υπάρχει συµφωνία Περιαγωγής,
οι εξερχόµενες κλήσεις προς Αριθµούς Εθνικών Ελεύθερων Κλήσεων (800), προς Αριθµούς ∆ιεθνών
Ελεύθερων Κλήσεων (00800), προς Υπερτιµηµένες Υπηρεσίες, προς ∆ορυφορικά ∆ίκτυα και προς άλλες
Τοπικές Υπηρεσίες που παρέχει το ξένο δίκτυο, θα χρεώνονται µε τα αντίστοιχα τέλη περιαγωγής που
εφαρµόζει το ξένο συνεργαζόµενο δίκτυο, προσαυξηµένα µε χρέωση ∆ιεθνούς Περιαγωγής της τάξεως
του 15%, συν επιπλέον 19% Φ.Π.Α

