
User Guide / Οδηγός Χρήσης

PrimeTel Travel Internet
Prepaid Mobile Data pack



User Guide
Οδηγός Χρήσης



3

Welcome to PrimeTel!

With PrimeTel Travel Internet, you can have access to the 
Internet using PrimeTel’s high speed network.

The number of Megabytes and validity period is displayed on the 
outside of the package.
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User Instructions.

1. Choose the SIM card size either mini / micro or nano depending
 on your device type.
2. Place the SIM card in your device.
3. Device settings 
  •APN (access point name): ip.primetel
  •Leave “Username” and “password” empty.

You are now ready to surf the internet!

Note:  The service supports only Data services, it does not 
support Voice calls or SMS’s.



5

Getting more Data.

You can load more Data on your SIM by using your credit card 
on our website at www.primetel.com.cy/travelinternet or by 
buying a PrimeTel Top-up card available at various kiosks.

With either way, you will need the SIM number printed on the 
back of the package.

To use a Top-up card simply type *133*16digit number#send 
or call 133.
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Remaining Balance.

To check your balance and its validity period type *138#

Customer Support

Call PrimeTel’s call center at 133 or visit our website at 
www.primetel.com.cy

Terms and Conditions at www.primetel.com.cy/travelinternet
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Καλωσόρισες στην PrimeTel!

Με το PrimeTel Travel Internet, μπορείς να έχεις πρόσβαση στο 
Internet με τις υψηλές ταχύτητες του δικτύου της PrimeTel. 

Ο όγκος δεδομένων και η διάρκεια του αναγράφεται στο 
εξωτερικό μέρος του πακέτου. 
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Οδηγός Χρήσης 

1. Επίλεξε το μέγεθος της SIM κάρτας που δέχεται η συσκευή σου, 
 mini / micro ή nano.
2. Τοποθέτησε την SIM κάρτα στην συσκευή σου. 
3. Ρυθμίσεις συσκευής. 
  • APN (access point name): ip.primetel
  • “Username” και “password” παραμένουν κενά

Είσαι έτοιμος τώρα να σερφάρεις στο Internet.

Σημείωση: Η υπηρεσία υποστηρίζει μόνο μεταφορά δεδομένων (DATA) , δεν 
υποστηρίζει κλήσεις ή SMS.
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Ανανέωση Όγκου Δεδομένων.

Μπορείς να ανανεώσεις τον όγκο δεδομένων με πιστωτική 
κάρτα  μέσω της ιστοσελίδας μας στο 
www.primetel.com.cy/travelinternet ή αγοράζοντας κάρτα 
ανανέωσης χρόνου PrimeTel. 

Και με τους δύο τρόπους χρειάζεται ο αριθμός SIM που 
αναγράφεται στο πίσω μέρος του πακέτου. 

Για να χρησιμοποιήσεις μια κάρτα ανανέωσης απλά 
πληκτρολόγησε *133*16ψήφιος αριθμός#send ή κάλεσε 133.
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Έλεγχος Υπολοίπου.

Για να ελέγξεις το υπόλοιπο σου και τη διάρκεια ισχύος του 
πληκτρολόγησε *138#

Υποστήριξη Πελατών

Κάλεσε το Αριθμό Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών της PrimeTel 
στο 133 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας στο www.primetel.com.cy

Όροι και προϋποθέσεις στο www.primetel.com.cy/travelinternet 



Renew your data

Ανανέωση Όγκου Δεδομένων
www.primetel.com.cy/travelinternet



133 www.primetel.com.cy


