17 Δεκεμβρίου 2021
Η VΟDAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤΤ, με σκοπό να καλύψει τις ολοένα αυξανόμενες
ανάγκες των συνδρομητών της για επικοινωνία, ανακοινώνει τη διάθεση νέων και
τη διεύρυνση υφιστάμενων επιλογών σε οικονομικότερες τιμές. Ειδικότερα για την
tazamobile ανακοινώνεται:
-Μείωση κατά 1€ της τιμής των πακέτων καρτοκινητής, Giga Week και Giga
Νύχτες από 28/01/2022, τα οποία θα παρέχουν σε όλους τους νέους και
υφιστάμενους συνδρομητές:
-Taza: Giga Week: 3GB για 7 ημέρες με 4€
-Μείωση κατά 1€ της τιμής του πακέτου Giga Weekend από 15/02/2022, και
διεύρυνση του διαστήματος χρήσης του και πέραν του Σαββατοκύριακου.
Συγκεκριμένα, το πακέτο Giga Weekend θα προσφέρει σε όλους τους νέους
και υφιστάμενους συνδρομητές, Taza, 4GB για 2 οποιεσδήποτε ήμερες της
επιλογής τους από τη στιγμή της ενεργοποίησης, με μόνο 2€.
-Διάθεση νέου πακέτου internet που θα παρέχει 1GB για 6 ώρες με 0,5€ από
15/2/2022. Το πακέτο θα είναι διαθέσιμο σε όλους τους νέους και
υφιστάμενους συνδρομητές Taza.
Επίσης, η Vodafone Πάναφον ΑΕΕΤΤ ανακοινώνει τις ακόλουθες τιμολογιακές
αλλαγές:
Από 01/02/2022 καταργούνται τα εξής εμπορικά διαθέσιμα πακέτα:
-για όλους τους υφιστάμενους και νέους πελάτες καρτοκινητής Taza,
τα πακέτα Voice & Social 15D & Voice & Video 15D που
προσφέρουν με 500 λεπτά προς όλους + το Social & Chat Pass για
15 ημέρες με 8,5€ και 500 λεπτά προς όλους + το Video & Music
Pass για 15 ημέρες με 8,5€ αντίστοιχα
Οι συνδρομητές που έχουν ενεργοποιήσει ή θα ενεργοποιήσουν τα
παραπάνω πακέτα έως και την 1η Φεβρουαρίου 2022, θα συνεχίζουν να
χρησιμοποιούν τα πακέτα με τις υφιστάμενες παροχές έως τη λήξη τους ή
μέχρι την εξάντληση των παροχών τους.
Από 01/02/2022 καταργείται η αξία ανανέωσης 10€ μέσω του My TAZA
App.

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


- Από 3/3/2022 καταργείται η υπηρεσία Internet Όλη μέρα και μέχρι
και 3/6/2022, θα ισχύει ειδική προσφορά για τους συνδρομητές του,
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Ανακοίνωση τιμολογιακών αλλαγών και μεταβολών
Καρτοκινητή

- Taza mobile, σύμφωνα με την οποία η χρέωση μετά την κατανάλωση
των ενσωματωμένων παροχών, θα είναι 2€ για απεριόριστα λεπτά
ομιλίας προς σταθερά και κινητά για μία ημέρα καθώς και για για
Απεριόριστα Data (μέχρι τις 4π.μ.).
- Από 4/6/2022, η χρέωση των κλήσεων θα μεταβληθεί σε €2/μέρα για
απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς σταθερά και κινητά για μία ημέρα.
Αντίστοιχα, η χρέωση για τη χρήση δεδομένων διαμορφώνεται επίσης
σε €2/μέρα (από 0,20€/ΜΒ) για Απεριόριστα Data (μέχρι τις 4π.μ.).
Όλες οι παραπάνω τιμές πακέτων και προσφορών συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ
24%.

 


Δυνάμει των ανωτέρω αλλαγών οι συνδρομητές Καρτοκινητής που
επηρεάζονται έχουν το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασής τους αζημίως,
εντός ενός μήνα από την ημερομηνία εφαρμογής των αλλαγών.

