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ΕΓΓΡΑΦΟ ΧΡΕΩΣΕΩΝ* 
Τελευταία ενημέρωση: 01/02/2022 

*Οι τιμές διαφημίζονται βάσει του συντελεστή ΦΠΑ της ηπειρωτικής χώρας – μπορεί να ισχύει 

χαμηλότερος συντελεστής αναλόγως της περιοχής της εγκατάστασής σας. 

Τέλος 
ενεργοποίησης 

€49,90 συμπ/νου ΦΠΑ, πληρωτέο με την υπογραφή της Σύμβασής 
σας. 

Έξοδα 
αποστολής 

€10,00 συμπ/νου ΦΠΑ, πληρωτέο με την υπογραφή της Σύμβασής 
σας. 

Εξοπλισμός BBE  
Τιμή αγοράς: €449 συμπ/νου ΦΠΑ 
Μηνιαίο κόστος μίσθωσης: €5 συμπ/νου ΦΠΑ 

Αμοιβή 
Υπηρεσίας  

Bronze+ Silver+ Gold+ 

€24,90 συμπ/νου 
ΦΠΑ 

€34,90 συμπ/νου 
ΦΠΑ 

€54,90 συμπ/νου 
ΦΠΑ 

Εγκατάσταση 
Εσείς έχετε την ευθύνη να οργανώσετε και επιβαρύνεστε με το κόστος 
της εγκατάστασης του Εξοπλισμού BBE.   

Αφαίρεση Θα επιβαρυνθείτε με το κόστος της αφαίρεσης του Εξοπλισμού BBE.  

Τέλη για αλλαγή 
Πακέτου 

Δωρεάν. 

Τέλη Λύσης 

Εάν εξακολουθεί να τρέχει η Ελάχιστη Περίοδος 
Εάν επιθυμείτε να τερματίσετε τη συνδρομή σας με Εμάς, πρέπει να μας 
ειδοποιήσετε 30 ημέρες νωρίτερα. Εάν βρίσκεστε εντός της ελάχιστης 
περιόδου δέσμευσής σας, ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με τέλη πρόωρης 
λύσης. Το ποσό του τέλους πρόωρης λύσης είναι €18,75 συμπ/νου του 
ΦΠΑ και θα είναι πληρωτέο για κάθε μήνα μεταξύ της λήξης της 
30ήμερης περιόδου προειδοποίησης και της λήξης της Ελάχιστης 
Περιόδου. 
 
Εάν η περίοδος δέσμευσής σας έχει λήξει 
Δεν θα ισχύσουν τέλη λύσης. 

Τέλη Επιστροφής 
και τιμολόγηση 
του Εξοπλισμού 

Konnect  

Σε περίπτωση ακύρωσης πριν από την Εγκατάσταση/Ενεργοποίηση των 
Υπηρεσιών σας, θα πρέπει να επιστρέψετε όλο τον Εξοπλισμό BBE 
χρησιμοποιώντας την ετικέτα επιστροφής που σας παρέχουμε εμείς, με 
το κόστος να βαρύνει εμάς. 
Εάν δεν επιστρέψετε τον εξοπλισμό BBE, θα λάβετε τιμολόγιο ύψους  
€412,92 συμπ/νου ΦΠΑ. 
 
Σε περίπτωση υπαναχώρησης ή λύσης, θα σας ζητηθεί να επιστρέψετε 
μόνο το εσωτερικό δορυφορικό Μόντεμ με τον Δρομολογητή WiFi, τα 
καλώδια του μόντεμ και το τροφοδοτικό και τον Πομποδέκτη που είναι 
συνδεδεμένος στο βραχίονα του πιάτου που περιλαμβάνεται στον 
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Εξοπλισμό Konnect χρησιμοποιώντας την ετικέτα επιστροφής που σας 
παρέχουμε εμείς, με το κόστος να βαρύνει επίσης εμάς. 
Σε περίπτωση που δεν επιστρέψετε το εσωτερικό δορυφορικό Μόντεμ 
μαζί με τα καλώδια και το τροφοδοτικό του και τον Πομποδέκτη σε 
περίπτωση υπαναχώρησης ή λύσης, θα λάβετε τιμολόγιο ύψους €186 
συμπ/νου ΦΠΑ για το εσωτερικό δορυφορικό μόντεμ και €130,20 
συμπ/νου ΦΠΑ για τον Πομποδέκτη. 
Σε περίπτωση που το σύνολο ή μέρος του Εξοπλισμού Konnect 
επιστραφεί προς αντικατάσταση ή επισκευή κατά τη διάρκεια της 
περιόδου της συνδρομής σας, το τέλος επιστροφής (περίπου €25 
συμπ/νου ΦΠΑ) θα βαρύνει εμάς. Το τέλος αυτό μπορεί ακολούθως να 
τιμολογηθεί σε σας εάν η βλάβη του Εξοπλισμού BBE προέκυψε ως 
αποτέλεσμα δικής σας υπαιτιότητας ή έλλειψης συμμόρφωσης. 
 
Σε περίπτωση που η δυσλειτουργία του Εξοπλισμού BBE οφείλεται σε 
υπαιτιότητα ή μη συμμορφούμενη χρήση από εσάς και απαιτεί την 
αντικατάσταση ολόκληρου ή μέρους του Εξοπλισμού BBE, θα 
τιμολογηθείτε για το μέρος που απαιτεί αντικατάσταση με τις ακόλουθες 
τιμές: 
 

• Μόντεμ με Δρομολογητή WiFi: €186 συμπ/νου ΦΠΑ 

• Πομποδέκτης: €130,20 συμπ/νου ΦΠΑ 

• Δορυφορικό πιάτο: μαζί με τα στηρίγματα €68,20 συμπ/νου ΦΠΑ 

Εξυπηρέτηση 
Πελατών 

Δωρεάν (ενδέχεται να ισχύουν τέλη τοπικών κλήσεων) 
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