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Απόλαυσε ταχύτητες 100 & 200Mbps σε µειωµένη τιµή
µε τη δράση Superfast Broadband!  

Το Superfast Broadband είναι µια δράση του Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης που επιδοτεί τα προγράµµατα 
COSMOTE Double Play Fiberspeed 100 & 200Mbps 
µε τεχνολογική υποδοµή Fiber To The Home. Η επιδότηση αφορά στο 
κόστος σύνδεσης µε 48€ εφάπαξ και στο µηνιαίο πάγιο της σύνδεσης
µε 13€/µήνα για 24 µήνες. 

Για να δεις αν δικαιούσαι την επιδότηση και να αποκτήσεις το κουπόνι σου, 
µπες στο www.sfbb.gr

∆ες ποια είναι η διαδικασία εγκατάστασης της οπτικής ίνας µέχρι το σπίτι σου! 

Ο µηχανικός του ΟΤΕ, 
σε συνεννόηση µε εσένα και τον 

διαχειριστή της πολυκατοικίας (εφόσον 
διαµένεις σε πολυκατοικία), επισκέπτεται  

το κτίριο και συντάσσει τη µελέτη 
υλοποίησης της οπτικής υποδοµής.

Οι οπτικές ίνες έρχονται ακόµα
πιο κοντά σου. Στην πρίζα σου!

Aπόκτησε 100% οπτική ίνα στα προγράµµατα
COSMOTE Double Play Fiberspeed.
Έλα τώρα σε ένα από τα καταστήµατα COSMOTE - ΓΕΡΜΑΝΟΣ
της περιοχής σου ή κάλεσε στο 13888.

Εκτιµ. Χρόνος: 10 εργ. ηµέρες

Επιθεώρηση κτιρίου
Ο εξουσιοδοτηµένος 
συνεργάτης του ΟΤΕ, 

σε συνεννόηση µε τον διαχειριστή, 
ξεκινά να κατασκευάζει την οπτική 

υποδοµή του κτιρίου.

Εκτιµ. Χρόνος: 20 εργ. ηµέρες

Κατασκευή οπτικής υποδοµής 
Ο ίδιος συνεργάτης, 

σε συνεννόηση µαζί σου, 
προχωρά στην εγκατάσταση οπτικής 

ίνας σε οπτική πρίζα 
µέσα στο σπίτι σου.

Εκτιµ. Χρόνος: 10 εργ. ηµέρες

Υλοποίηση διασύνδεσης κατοικίας
Τέλος, ο τεχνικός του ΟΤΕ 

έρχεται στο σπίτι σου, 
εγκαθιστά τον κατάλληλο 
εξοπλισµό και ενεργοποιεί 

την υπηρεσία. 

Ενεργοποίηση υπηρεσίας

Το COSMOTE Fiber έφερε στο σπίτι σου τις εκπληκτικές ταχύτητες των 
οπτικών ινών, για να µπορείς να απολαµβάνεις Internet έως 200Mbps!

Και τώρα, µέσω της υποδοµής Fiber To The Home, φέρνει 100% οπτική 
ίνα µέχρι την πρίζα του σπιτιού σου. 

Έτσι, για πρώτη φορά, θα έχεις 100% εγγυηµένη ταχύτητα για να µπορείς
να κάνεις download σε δευτερόλεπτα, να βλέπεις HD video χωρίς διακοπές, 
να κάνεις online gaming χωρίς καθυστερήσεις και να είναι όλες οι smart 
συσκευές σου ταυτόχρονα online, όπως ποτέ άλλοτε!

1 2 43

Οι εκτιµώµενοι χρόνοι στη διαδικασία εγκατάστασης και ενεργοποίησης είναι ενδεικτικοί
και αφορούν στις εργασίες των συνεργατών COSMOTE.
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