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Το  κιτ 
καλωσορίσματος 
της δορυφορικής 
ευρυζωνικής 
σύνδεσης σας
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Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που μας επιλέξατε για την παροχή της 
νέας υπηρεσίας ευρυζωνικής σύνδεσής σας. Έχοντας συνδέσει 
περισσότερους πελάτες σε δορυφορικό ευρυζωνικό δίκτυο από 
οποιονδήποτε άλλο πάροχο, χρησιμοποιούμε την πείρα μας για να 
διασφαλίσουμε ότι κάθε πελάτης επωφελείται στο έπακρο από την 
υπηρεσία που έχει επιλέξει.

Στο κιτ αυτό θα βρείτε:

Αφιερώστε μερικά λεπτά για να διαβάσετε το Κιτ Καλωσορίσματος που σχεδιάσαμε 
ώστε να απαντήσουμε στις ερωτήσεις που μας υποβάλλουν συχνότερα. Περιέχει, 
επίσης, πληροφορίες, συμβουλές και τα στοιχεία επικοινωνίας μας, οπότε φυλάξτε 
το σε ασφαλές μέρος ώστε να ανατρέχετε σε αυτό όποτε είναι αναγκαίο στο 
μέλλον.

Τι να περιμένετε από την Εγκατάστασή σας
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Τι να περιμένετε 
από την 
Εγκατάστασή σας
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Με γύρω στο 80% των πελατών να συνδέεται εντός δύο εβδομάδων 
από την παραγγελία τους, εκτός απροόπτου, η εγκατάστασή σας είναι 
μόνο μερικές μέρες μακριά. Συγκεντρώσαμε ορισμένες πληροφορίες 
που θα σας βοηθήσουν τη μέρα εκείνη.

Τα απαραίτητα για μια βασική εγκατάσταση:
• 1 τεχνικός εγκατάστασης
• 1 δορυφορικό πιάτο
• 1 modem

Συνήθως, το πιάτο ασφαλίζεται με μεταλλικό 
βραχίονα σε εξωτερικό τοίχο που βλέπει 
προς τον δορυφόρο. Είναι σημαντικό το 
πιάτο να βλέπει προς τον δορυφόρο – αυτό 
ονομάζεται «οπτική επαφή».

Γι’ αυτό είναι σημαντικό να τοποθετείται 
το πιάτο σε σημείο όπου δεν παρεμβαίνουν 
δέντρα ή άλλα εμπόδια στο σήμα, ούτε 
τώρα ούτε στο μέλλον, πχ. καλοκαιρινά 
φυλλώματα.

Εάν δεν προκύψει πρόβλημα, οι εξωτερικές 
εργασίες θα πάρουν περίπου 1 ώρα.

Στο εσωτερικό του σπιτιού θα χρειαστεί να 
συνδέσουμε ένα καλώδιο από το πιάτο στο 
modem ευρυζωνικής σύνδεσής σας.
Μόλις ο τεχνικός εγκατάστασης συνδέσει 
και ενεργοποιήσει όλα τα στοιχεία (το modem 

λαμβάνει και αποστέλλει δεδομένα μέσω 
του δορυφόρου), είναι ώρα να συνδεθεί ο 
εξοπλισμός σας.

Αυτό μπορεί να γίνει συνδέοντας απευθείας 
τον υπολογιστή σας μέσω καλωδίου στο mo-
dem ή, εάν έχετε ήδη κατάλληλο ασύρματο 
δρομολογητή (router) ή έχετε αγοράσει έναν 
από εμάς, μπορείτε να συνδεθείτε ασύρματα 
μέσω υπολογιστή, tablet ή smartphone.

Μόλις το σύστημά σας ενεργοποιηθεί και 
λειτουργήσει, ο εξοπλισμός δορυφορικής 
ευρυζωνικής σύνδεσης είναι συνήθως 
πολύ αξιόπιστος. Στους περισσότερους 
πελάτες, το modem συνδέεται απρόσκοπτα 
με τον δορυφόρο καθ’ όλη τη διάρκεια του 
συμβολαίου τους.

Τι είναι η δορυφορική ευρυζωνική σύνδεση;
Ο δορυφόρος είναι ένα από τα λιγότερο συχνά μέσα ευρυζωνικής σύνδεσης, γι’ αυτό πολλοί 
πελάτες δεν γνωρίζουν πώς λειτουργεί αυτή η εκπληκτική τεχνολογία.

Η σύνδεση στον δορυφόρο είναι η σύνδεσή σας στο διαδίκτυο – είναι μια εναλλακτική στα 
οπτικά ή χάλκινα καλώδια ή στο ίντερνετ κινητής τηλεφωνίας χρησιμοποιώντας 3G ή 4G. Η 
κεραία που εγκαθιστούμε επικοινωνεί με έναν δορυφόρο που βρίσκεται σε γεωστατική τροχιά 
σε ύψος 35.400 χλμ., που σημαίνει ότι παραμένει στο ίδιο σημείο στο διάστημα σε σχέση με το 
σπίτι σας, ανά πάσα στιγμή.
Από την απόσταση αυτή, ο δορυφόρος καλύπτει κάθε σημείο της χώρας, γι’ αυτό και 
είναι τόσο κατάλληλος για την παροχή ευρυζωνικής σύνδεσης στις πιο απομακρυσμένες 
τοποθεσίες. 
Η απόσταση αυτή προϋποθέτει μια μικρή καθυστέρηση όταν είστε συνδεδεμένοι – πρόκειται 
για λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο, αλλά μπορεί να επηρεάσει ορισμένες χρήσεις όπως 
το διαδικτυακό gaming και συγκεκριμένο λογισμικό ροής. Πέρα από αυτό, σχεδόν ό,τι άλλο 
μπορείτε να κάνετε με τις άλλες ευρυζωνικές συνδέσεις μπορείτε να το κάνετε και με τον 
δορυφόρο. Και αν η σύνδεσή σας ήταν πολύ αργή πριν, συνήθως γίνεται πολύ γρηγορότερη.
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Τι είναι το Wi-Fi; 
η απαλλαγή από τα 
καλώδια στο σπίτι
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Τι είναι το Wi-Fi; – η απαλλαγή από τα καλώδια στο σπίτι
Ασύρματη σύνδεση;
Η σύνδεση του modem δορυφορικής 
ευρυζωνικότητας σε έναν ασύρματο 
δρομολογητή σημαίνει ότι πολλαπλοί χρήστες 
ή συσκευές θα μπορούν να έχουν ταυτόχρονα 
πρόσβαση στην ευρυζωνική σύνδεση ασύρματα. 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον δικό σας 
συμβατό ασύρματο δρομολογητή, αλλιώς 
διαθέτουμε εμείς περιορισμένο αριθμό 
δρομολογητών που έχουμε δοκιμάσει και 
γνωρίζουμε ότι είναι λειτουργικοί και αξιόπιστοι.

 Σύνδεση και αναπαραγωγή;
 Παρόλο που η χρήση της ασύρματης 
τεχνολογίας έχει καταστεί ευκολότερη, 
γνωρίζουμε από την πείρα μας στην υποστήριξη 
ευρέος φάσματος πελατών ότι αν ζητήσετε από 
το Γραφείο Εξυπηρέτησής μας να φροντίσει 
για τη βέλτιστη ασύρματη εγκατάσταση στο 
σπίτι σας, θα επωφεληθείτε στο έπακρο από 
την υπηρεσία δορυφορικής ευρυζωνικής 
σύνδεσής σας. Γνωρίζουμε ότι αυτή η υπηρεσία 
υποστήριξης έχει ωφελήσει ιδιαίτερα ευρύ 
φάσμα πελατών μας.

Ασύρματη κάλυψη
Είναι αδύνατο να γνωρίζουμε πόσο καλή κάλυψη 
θα σας παρέχει κάθε ασύρματος δρομολογητής 
(router) στο σπίτι σας. Το ασύρματο σήμα 
επηρεάζεται από την απόσταση και τα φυσικά 
εμπόδια όπως είναι οι τοίχοι, οι όροφοι και τα 
έπιπλα.
Πιο κάτω θα βρείτε ορισμένες συμβουλές για τη 
βελτίωση της ασύρματης κάλυψης.

Πολλαπλοί χρήστες
Αξίζει να σημειωθεί ότι όταν χρησιμοποιείτε 

ασύρματη σύνδεση, η υπηρεσία ευρυζωνικής 
σύνδεσης μοιράζεται ανάλογα με τον αριθμό 
ατόμων ή συσκευών που έχουν ταυτόχρονα 
πρόσβαση στο διαδίκτυο. Όσο περισσότερα 
άτομα ή συσκευές είναι συνδεδεμένα 
ταυτόχρονα, τόσο πιο αργή θα είναι η ταχύτητα 
για όλους. Είναι συχνό φαινόμενο οι έξυπνες 
συσκευές (πχ. κινητά, tablet, τηλεοράσεις) να 
χρησιμοποιούν το διαδίκτυο στο παρασκήνιο, 
κάνοντας λήψη αρχείων, αντίγραφα ασφαλείας, 
ενημερώσεις, κ.τ.λ. 

Τεχνική Υποστήριξη
Θα διασφαλίζουμε ότι κάθε ασύρματος 
δρομολογητής (router) που αγοράζετε από εμάς 
υποστηρίζεται και ρυθμίζεται για βέλτιστη 
απόδοση. Εάν χρησιμοποιείτε τον δικό σας 
ασύρματο δρομολογητή, θα παρέχουμε αρχικές 
εισηγήσεις σε σχέση με
την εγκατάσταση, αλλά δεν θα φέρουμε ευθύνη 
για την υποστήριξη ή ρύθμιση οποιουδήποτε 
εξοπλισμού σας ο οποίος συνδέεται στο μόντεμ 
μας απευθείας ή ασύρματα.

Βελτίωση ασύρματης κάλυψης
Ένα από τα συχνότερα προβλήματα που συναντάμε στους πελάτες μας είναι οι χαμηλές ταχύτητες 
ασύρματης σύνδεσης σε ορισμένα σημεία του σπιτιού τους. Παρόλο που μια συσκευή μπορεί να 
εντοπίσει το ασύρματο σήμα, η ισχύς είναι συνήθως πολύ χαμηλή για να υποστηρίξει καλές ταχύτητες 
λήψης ή φόρτωσης. Στα μάτια του πελάτη, αυτό σημαίνει ότι «η ευρυζωνική σύνδεση δεν λειτουργεί».

Ερευνούμε και δοκιμάζουμε συνεχώς ασύρματο εξοπλισμό που έχει σχεδιαστεί για τη βελτίωση 
της ασύρματης κάλυψης. Αυτό περιλαμβάνει συσκευές όπως «ενισχυτές εύρους» και «καλώδια 
επέκτασης».
Το Γραφείο Εξυπηρέτησής μας θα σας εξηγήσει πώς λειτουργούν και αν είναι κατάλληλες αυτές οι 
συσκευές σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε πρόβλημα με το εύρος της ασύρματης σύνδεσής σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας:
info@mlmnet.gr

Aφήστε μας τα στοιχεία επικοινωνίας 
σας και θα σας καλέσουμε πίσω.
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Εκμεταλλευτείτε 
στο έπακρο τα 
μηνιαία δεδομένα 
σας
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Απεριόριστα δεδομένα τη νύχτα – καταναλώστε άφοβα!
Το σαφές όφελος της τελευταίας γενιάς 
δορυφόρων είναι ότι μπορούν να παρέχουν άμεσα 
υπερταχεία ευρυζωνική σύνδεση σε κάθε σπίτι και 
επιχείρηση, σε κάθε απομακρυσμένη τοποθεσία.

Ένα έξυπνο χαρακτηριστικό που περιλαμβάνουν πολλά από 
τα πακέτα μας είναι τα απεριόριστα δεδομένα τη νύχτα. Αυτό 
σημαίνει ότι οποιαδήποτε δεδομένα καταναλώνετε κατά τη 
διάρκεια της νύχτας (συνήθως 1 π.μ - 6 π.μ.) δεν
συνυπολογίζονται στη βασική μηνιαία κατανάλωση που δικαιούστε.
Αυτός είναι ένας ιδανικός τρόπος να διαχειριστείτε τη λήψη και φόρτωση αρχείων μεγάλου 
όγκου.

Για τη λήψη αρχείων μεγάλου όγκου, όπως ταινίες ή σειρές, πολλές υπηρεσίες τώρα σας 
επιτρέπουν να δημιουργείτε μια ουρά λήψεων. Απλά επιλέξτε το περιεχόμενο που θέλετε 
να κατεβάσετε, βάλτε το στην ουρά και αρχίστε τη λήψη στο τέλος της ημέρας. Το σύνολο 
των δεδομένων που κατεβάζετε κατά την απεριόριστη περίοδο δεν θα συνυπολογίζεται στη 
μηνιαία κατανάλωση δεδομένων που δικαιούστε.
Άλλες καλές επιλογές αρχείων που μπορείτε να κατεβάσετε τη νύχτα περιλαμβάνουν τις 
ογκώδεις ενημερώσεις λογισμικού και εφαρμογών σε υπολογιστή, tablet και smartphone. 
Όσον αφορά τη φόρτωση, έχετε τη δυνατότητα να καθορίσετε χρονικά τις φορτώσεις που 
αφορούν υπηρεσίες όπως η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας στο cloud και η αποθήκευση σε 
εξωτερικές μονάδες.

Όπως συμβαίνει με όλες τις 
τεχνολογίες ευρυζωνικής 
σύνδεσης, υπάρχει ένα 
πεπερασμένο εύρος ζώνης και 
προκειμένου να διασφαλίσουμε 
ότι όλοι οι πελάτες μας 
λαμβάνουν ένα εύλογο 
μερίδιο δεδομένων και υψηλή 
ταχύτητα, εφαρμόζουμε μια 
πολιτική δίκαιης χρήσης.

Modem Υπηρεσία

Bronze

Silver

Gold

Έλεγχος χρήσης δεδομένων* 

checkportal.skylogic.com

checkportal.skylogic.com

checkportal.skylogic.com

Έλεγχος Ταχύτητας/
Έλεγχος Συστήματος*

speedprobe.skylogic.net

speedprobe.skylogic.net

speedprobe.skylogic.net

Χρήση δεδομένων και Ευρυζωνικές Ταχύτητες

Με όλα τα πακέτα σας μπορείτε να ελέγχετε διαδικτυακά πόσα δεδομένα έχετε 
χρησιμοποιήσει στον μηνιαίο κύκλο σας και, κάνοντας απευθείας σύνδεση στο modem, ότι η 
υπηρεσία σας λειτουργεί σωστά.

* οι σύνδεσμοι αυτοί λειτουργούν μέσω της δορυφορικής ευρυζωνικής σύνδεσης. Η ακριβής μέτρηση ταχύτητας απαιτεί 
απευθείας σύνδεση στο modem, όχι ασύρματη, και τη χρήση των συγκεκριμένων συνδέσμων ελέγχου ταχύτητας που έχουν 
σχεδιαστεί για τον δορυφόρο.
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Πώς να 
διαχειρίζεστε τα 
μηνιαία δεδομένα 
σας
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Είναι σημαντικό να εκμεταλλεύεστε στο έπακρο τα μηνιαία δεδομένα σας, όπως με όλες 
τις ευρυζωνικές τεχνολογίες. Υπάρχει ένα πεπερασμένο εύρος ζώνης και προκειμένου να 
διασφαλίσουμε ότι όλοι οι πελάτες μας λαμβάνουν ένα εύλογο μερίδιο δεδομένων και υψηλή 
ταχύτητα, εφαρμόζουμε μια πολιτική δίκαιης χρήσης που αποτελεί μέρος του συμβολαίου στο οποίο 
συμφωνήσατε όταν γίνατε συνδρομητής της εταιρείας μας. Για κάθε πακέτο, υπάρχει έναν όγκος 
δεδομένων προτεραιότητας και μόλις χρησιμοποιήσετε το πενταπλάσιο του όγκου αυτού ενδέχεται 
να διαμορφώσουμε την κυκλοφορία ώστε να διασφαλίσουμε ότι όλα τα άτομα στο δίκτυο λαμβάνουν 
ένα εύλογο μερίδιο δεδομένων.

Διαχείριση δεδομένων συσκευής

Σχεδόν κάθε συσκευή που χρησιμοποιεί το διαδίκτυο (υπολογιστής, tablet, κινητό, τηλεόραση κτλ.) θα 
έχει συχνές ενημερώσεις, νέες εφαρμογές και ρυθμίσεις αντιγράφων ασφαλείας. Το πώς και το πότε 
συμβαίνουν όλα αυτά μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στη μηνιαία χρήση δεδομένων σας.

Σας παρουσιάζουμε ορισμένους τρόπους μείωσης του όγκου δεδομένων που χρησιμοποιούν 
οι συσκευές σας από το μηνιαίο πακέτο σας:

Διαγράψτε λογισμικό και εφαρμογές που δεν χρησιμοποιείτε πλέον1
Ρυθμίστε τις ενημερώσεις του υπολογιστή ή της συσκευής ώστε να 
μην γίνονται αυτόματα και να μπορείτε να επιλέγετε πού και πότε θα 
πραγματοποιούνται 2
Πραγματοποιείτε τις ενημερώσεις εκτός σπιτιού όποτε έχετε την ευκαιρία

 3
Μειώστε τη συχνότητα της αποθήκευσης αντιγράφων ασφαλείας/των 
φορτώσεων στο cloud 4
Επιλέξτε ένα πακέτο με απεριόριστα δεδομένα τη νύχτα 

 5
Τι είναι το gigabyte («GB»);
Με ένα GB μπορείτε να έχετε 
οποιοδήποτε από τα πιο κάτω:

Πρόκειται για γενικούς 
δείκτες και, παρόλο που 
το κάθε άτομο κάνει πολύ 
διαφορετική χρήση, η χρήση 
δεδομένων αυξάνεται 
δραματικά από το γραπτό 
μήνυμα στο ηχητικό και από το 
ηχητικό στο βίντεο.

1,000 συνηθισμένα email

20 ώρες περιήγησης στο διαδίκτυο

8 ώρες ροής μουσικής

1 ώρα ροής SD

20 λεπτά ροής HD 

10 λεπτά ροής UHD 
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Συχνές ερωτήσεις 
& τεχνικοί όροι
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Υπάρχει μηνιαίο όριο όγκου δεδομένων;
Όλα τα πακέτα μας διαθέτουν όριο χρήσης δεδομένων προτεραιότητας. Μόλις χρησιμοποιήσετε 
το πενταπλάσιο του όγκου αυτού, ενδέχεται να διαμορφώσουμε την κυκλοφορία ώστε να 
διασφαλίσουμε ότι όλα τα άτομα στο δίκτυο λαμβάνουν ένα εύλογο μερίδιο δεδομένων. Μεταξύ 1 
π.μ. και 6 π.μ. μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όσα δεδομένα θέλετε.

Μπορώ να ελέγξω πόσα δεδομένα χρησιμοποιώ;
Ναι. Ελέγξτε τη χρήση δεδομένων σας χρησιμοποιώντας στήν πελατειακή πύλη σας.

Τι γίνεται αν χρησιμοποιήσω όλα τα μηνιαία μου δεδομένα;
Ενδέχεται να μειωθεί η ταχύτητα που έχετε στη διάθεσή σας μέχρι να αρχίσει ο νέος μηνιαίος 
κύκλος δεδομένων σας, που συνήθως σχετίζεται με την ημερομηνία της εγκατάστασης, πχ. στις 14 
του κάθε μήνα.

Πώς θα διαφοροποιούνται οι ταχύτητές μου;
Όπως συμβαίνει με όλα τα δίκτυα, τα βράδια είναι η πιο φορτωμένη περίοδος, επομένως οι 
ταχύτητες θα ποικίλλουν. Επίσης, όλα τα πακέτα μας υπόκεινται στην Πολιτική Δίκαιης Χρήσης 
(ΠΔΧ). Ο σκοπός της ΠΔΧ είναι να διαχειριστεί την κυκλοφορία για να παρέχεται υπηρεσία βέλτιστης 
ποιότητας σε όλους τους πελάτες. 

Η ΠΔΧ ισχύει τόσο για τις φορτώσεις όσο και για τις λήψεις;
Ναι. Η χρήση δεδομένων υπολογίζεται τόσο σε σχέση με τις λήψεις όσο και τις φορτώσεις.

Επηρεάζεται η υπηρεσία από τον καιρό;
 Τα συστήματά μας είναι σχεδιασμένα να αντέχουν ανέμους 100 χλμ/ώρα. Τα σύννεφα και οι 
βροχές επηρεάζουν ελάχιστα την υπηρεσία. Περιστασιακά, οι καταρρακτώδεις βροχές ή η έντονη 
χιονόπτωση ενδέχεται να επιβραδύνουν προσωρινά την υπηρεσία. Το σύστημά μας θα επιστρέψει 
αυτόματα σε πλήρη λειτουργική κατάσταση μόλις παρέλθει το ακραίο καιρικό φαινόμενο.

Μπορώ να συνδέσω την υπηρεσία σε κάποιο δίκτυο;
Ναι. Μπορείτε να συνδεθείτε σε συμβατό ασύρματο δρομολογητή ή άλλη συσκευή δικτύου LAN για 
να μοιραστείτε την υπηρεσία. 

Τι να κάνω το υλικό στο τέλος της σύμβασης;
Εάν το έχετε αγοράσει, είναι δικό σας. Εάν το υλικό ανήκει σε εμάς και το έχετε μισθώσει με 
τη μηνιαία υπηρεσία, είναι ευθύνη σας να μας το επιστρέψετε. Διαθέτουμε χρεώσιμη υπηρεσία 
απεγκατάστασης σε περίπτωση που τη χρειαστείτε.

Η Πελατειακή Πύλη σας
Θα λάβετε σύντομα πρόσκληση στην 
πελατειακή μας πύλη . Αφιερώστε λίγο 
χρόνο στα ακόλουθα βήματα ώστε να 
ολοκληρώσετε την εγγραφή σας και να 
μπορείτε:

- Να ελέγχετε τους λογαριασμούς σας
- Να ελέγχετε τη χρήση σας
- Να υποβάλετε αιτήματα εξυπηρέτησης
Να επικαιροποιείτε τα στοιχεία επικοινωνίας 
σας
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Επίλυση 
προβλημάτων & 
Επικοινωνία
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Εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, 9 στις 10 φορές δεν ευθύνεται η υπηρεσία δορυφορικής ευρυζωνικής 
σύνδεσης, αλλά πρόκειται ενδεχομένως για προβλήματα με τη χρήση δεδομένων, την ασύρματη σύνδεση ή 
προβλήματα συνδεσιμότητας/συμβατότητας με άλλο υλικό.

Τι να κάνετε, πού να πάτε και ποιον να καλέσετε αν χρειάζεστε βοήθεια

Αφού εγκατασταθεί το σύστημά σας, είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί για χρόνια. 
Εισηγούμαστε να αφήσετε το modem σας ενεργοποιημένο. Καταναλώνει πολύ λίγη 
ενέργεια και μπορεί να κάνει ενημερώσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Βεβαιωθείτε ότι τα λαμπάκια στο μπροστινό μέρος του modem είναι 
αναμμένα.1
Απενεργοποιήστε τον εξοπλισμό σας, περιλαμβανομένου του 
υπολογιστή για 10 λεπτά. Βεβαιωθείτε ότι θα επανενεργοποιήσετε το 
modem σας ΠΡΙΝ τον δρομολογητή (router) σας. 2
Επανενεργοποιήστε όλο τον εξοπλισμό σας και προσπαθήστε να 
συνδεθείτε και πάλι με το διαδίκτυο 3
Χρησιμοποιήστε τα μενού βοήθειας του λειτουργικού σας συστήματος 
Android ή Apple για να επιλύσετε το πρόβλημα 4
Σε ακραία καιρικά φαινόμενα, το σήμα ενδέχεται να επηρεαστεί 
προσωρινά. Αυτό μπορεί να αυτοδιορθωθεί σύντομα. 5
Εάν το πρόβλημα επιμείνει, καλέστε ή στείλτε email στην ομάδα του 
Γραφείου Εξυπηρέτησής μας για υποστήριξη. 6

Επίλυση προβλημάτων

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας:

Email: info@mlmnet.gr

Διεύθυνση
bigblu ελλάδα
C/O Broadband House
108 Churchill Rd,
Bicester OX26 4XD
UK

Ώρες λειτουργίας

Δευτέρα έως Παρασκευή
11:00 π.μ. – 7:00 μ.μ.

Κλειστά τις αργίες, Σάββατο 
και Κυριακή



πού να μας βρείτε
www.mlmnet.gr


