ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ / WiFi
O εκθεσιακός χώρος του Tae Kwon Do κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Photovision 2017 θα
καλύπτεται από υποδομή ασύρματης πρόσβασης στο Internet με WiFi. Προβλέπεται παροχή
πρόσβασης προς όλους τους εκθέτες αλλά με ταχύτητες που δεν είναι δυνατόν να εξασφαλιστούν
αφού εξαρτώνται από τον αριθμό όσων επιχειρούν ταυτόχρονη πρόσβαση κλπ. Επίσης δεν θα είναι
δυνατή η πρόσβαση σε torrens, download sites κλπ.
Όσοι λοιπόν έχουν ανάγκη ανεξάρτητης σύνδεσης στο internet με εξασφαλισμένη ταχύτητα, θα πρέπει
να προχωρήσουν στην παραγγελία δικής τους γραμμής COSMOTE η οποία θα παρέχει και φωνητικές
κλήσεις και internet. Η σύνδεση αυτή γίνεται ενσύρματα ως το περίπτερο με επιβάρυνση της δαπάνης
καλωδίωσης 80 ευρώ +ΦΠΑ 24%. Στο περίπτερό σας θα τοποθετηθεί το router (PSTN) που παρέχει
ο COSMΟΤΕ ή δική σας αντίστοιχη συσκευή.
Σημείωση: Την καλωδίωση της τηλεφωνικής γραμμής ως το περίπτερο αναλαμβάνει ο ηλεκτρολόγος
της έκθεσης AΦΟΙ Π.ΜΑΡΚΕΑ ΟΕ Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις, Κυπρίων Αγωνιστών 10,
Αργυρούπολη, ΑΘΗΝΑ Τηλ.: Ν.Μαρκέας 6932213182 & Σ.Κοφτερός 6936169474,
nikos.markeas@hotmail.com

Η διαδικασία
ΒΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
Πρέπει, να υποβάλετε άμεσα αίτηση μέσω καταστήματος COSMOTE για τοποθέτηση προσωρινής
τηλεφωνικής σύνδεσης ΑDSL στον εκθεσιακό χώρο Κλειστό Π. Φαλήρου (TaeKwonDo), Ολυμπιακά
Ακίνητα Μωραϊτίνη 2, 17 561 Π. Φάληρο, αναφέροντας ότι η εταιρεία σας συμμετέχει στην έκθεση
PHOTOVISION 2017 που πραγματοποιείται στον ως άνω εκθεσιακό χώρο. Ως το διάστημα
λειτουργίας της προσωρινής γραμμής θα πρέπει στην αίτηση να αναφέρετε την περίοδο 9 έως 13
Μαρτίου 2017 (*περιλαμβάνονται δύο ημερολογιακές και εργάσιμες ημέρες νωρίτερα για
δοκιμές και επίλυση τυχόν προβλημάτων).
Η χρέωση με το εφάπαξ τέλος σύνδεσης/ενεργοποίησης, μηνιαία τέλη, μονάδες κλπ. θα γίνει
απευθείας στην εταιρεία σας από τον ΟΤΕ.
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ΒΗΜΑ ∆ΕΥΤΕΡΟ
Θα πρέπει να ενημερώσετε για την αίτησή σας τον ηλεκτρολόγο της έκθεσης ΑΦΟΙ ΜΑΡΚΕΑ ΟΕ
να σας φέρει τη γραμμή σε σημείο εντός του περιπτέρου σας. Υπενθυμίζουμε ότι για την υπηρεσία
εγκατάστασης τηλεφωνικής καλωδίωσης ως το περίπτερο θα χρεωθείτε 80 ευρώ + Φ.Π.Α. 24% ανά
σύνδεση, κόστος που είναι ανεξάρτητο των χρεώσεων του παρόχου.
ΑΛΛΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Τυπική διαδικασία
Την αίτηση υποβάλλει σε κατάστημα COSMOTE είτε φυσικό πρόσωπο (εκθέτης) επιδεικνύοντας την
αστυνομική ταυτότητά του είτε εκπρόσωπος εταιρίας με την ταυτότητά του προσκομίζοντας αντίγραφο
καταστατικού εκ του οποίου να προκύπτει η εκπροσώπηση.
Προθεσμίες
Ο COSMΟTE χρειάζεται τουλάχιστον επτά εργάσιμες ημέρες για την διεκπεραίωση της αίτησης
προσωρινής σύνδεσης από την ημέρα κατάθεσης και αδιευκρίνιστο αριθμό εργασίμων ημερών για το
κλείσιμο ραντεβού εγκατάστασης με το αρμόδιο συνεργείο τεχνικών COSMΟΤΕ...
Συνιστάται η ΑΜΕΣΗ κατάθεση αίτησης με ρητή αναφορά του επιθυμητού χρονικού διαστήματος
λειτουργίας της προσωρινής γραμμής (9-13Μαρτίου 2017)
Χρεώσεις ΟΤΕ
Για τις χρεώσεις από πλευράς COSMOΤΕ για την υπηρεσία 24Mbps αορίστου χρόνου PSTN
A) εφάπαξ τέλος ενεργοποίησης, B) μηνιαία τέλη και Γ) Κόστος πραγματοποιούμενων αστικών
υπεραστικών μονάδων τηλεφωνικών συνδιαλέξεων παρακαλούμε να ζητήσετε τον ισχύοντα
τιμοκατάλογο COSMΟΤΕ. Μετά το πέρας της έκθεσης, πρέπει να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση
πελατών COSMOTE προς επιβεβαίωση της διακοπής λειτουργίας και εκκαθάριση του λογαριασμού.
Router
O πάροχος διαθέτει δωρεάν συσκευή router η οποία πρέπει να επιστραφεί χωρίς φθορές, ειδάλλως
χρεώνεται. Εννοείται ότι μπορεί να αξιοποιηθούν και άλλες εναλλακτικές συσκευές router ΑDSL2+.
3G/4G
Όσοι τυχόν προτίθενται να αξιοποιήσουν 3G/4G ασύρματη ευρυζωνική σύνδεση στο περίπτερό τους,
να γνωρίζουν ότι αυτού του τύπου η πρόσβαση εξαρτάται από πολλές μεταβλητές, δεν είναι πάντα
σταθερή και έχει σχέση με τη διαθεσιμότητα και ποιότητα του 3G/4G σήματος από κάθε πάροχο σε
κάθε περιοχή.
Πρόσθετα στοιχεία για την αίτηση της νέας προσωρινής σύνδεσης:
Πρόσβαση: Στάδιο TAE KWON DO Φαληρικό ∆έλτα Χώρος: Εκθεσιακός
Για περισσότερες πληροφορίες: COΕSMOTE, Π. Φαλήρου, Λ. Αμφιθέας & Καλυψούς 34, 17562
τηλ. 210 9886899
* Τυπικά η σύνδεση είναι αορίστου χρόνου. Πρέπει να αναφέρετε επιθυμητή διάρκεια
(9-13/3/2017) στο αίτημα και να γίνει αίτημα διακοπής με το πέρας της έκθεσης.
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