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Αθήνα , 11.02.2016 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 « Προνομιακό πακέτο κινητής τηλεφωνίας για τους κατόχους της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων » 

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς                  
στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων, εγκαινιάζουν με χαρά τη συνεργασία τους με την 
εταιρεία τηλεπικοινωνιών WIND ΕΛΛΑΣ.                                                                                

Συγκεκριμένα, η WIND προσφέρει στα μέλη της Ευρωπαϊκής Κάρτα Νέων ένα εξαιρετικά προνομιακό 
πρόγραμμα κινητής τηλεφωνίας, το οποίο περιλαμβάνει: 

 1500 λεπτά ομιλίας προς WIND/Q 

 500 λεπτά ομιλίας προς όλους 

 100 SMS προς όλους 

 2 GB Mobile Internet  
μόνο με 15,00€ μηνιαίο πάγιο (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 

Η ισχύς του συμβολαίου είναι 12 μήνες και οι κάτοχοι της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων θα μπορούν να 
ενεργοποιούν το πρόγραμμα στα καταστήματα WIND επιδεικνύοντας την κάρτα τους και την ταυτότητά τους. 

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων απευθύνεται σε νέους ηλικίας 13 - 30 ετών, οι οποίοι απολαμβάνουν σημαντικά 
μειωμένες τιμές σε υπηρεσίες και προϊόντα τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 35 ακόμα χώρες της Ευρώπης.                           
Η έκδοσή της κοστίζει 10 ευρώ και έχει ετήσια διάρκεια, ενώ το δίκτυο των συνεργατών καλύπτει πολλούς                   
και διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας, όπως μεταφορές, εκπαίδευση, τουρισμός, πολιτισμός, καταστήματα 
λιανικής, ψυχαγωγία, υγεία, ομορφιά, τηλεπικοινωνίες.  

Η WIND, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα,  έχει καθιερωθεί ως πρωτοπόρος 
στην τεχνολογία της κινητής τηλεφωνίας, διαγράφοντας εδώ και χρόνια μία δυναμική και επιτυχημένη πορεία 
ανάπτυξης και συνεισφοράς στο κοινωνικό σύνολο. Η συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων,                             
ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που αποκτά διαρκώς κύρος και αναγνωρισιμότητα ανάμεσα στους νέους,                                 
τη σηματοδοτεί πλέον ως μια εταιρεία που ευαισθητοποιείται εν μέσω οικονομικής κρίσης, στηρίζοντας τη 
νεολαία με συγκεκριμένες δράσεις.  

Με τη σημαντική αυτή συνεργασία, η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων ενδυναμώνει το δίκτυο των συνεργατών της και 
πλέον καλύπτει πλήρως τον τομέα της κινητής τηλεφωνίας της χώρας μας. 

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα:2131314411- 4414 και στις ιστοσελίδες www.europeanyouthcard.gr 
και www.wind.gr 

                                                                                           

Για το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

                                                                                   Η Ομάδα Έργου της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων 
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