
Fax-on-Email

Στείλτε, λάβετε, διαχειριστείτε 
όλα τα fax ηλεκτρονικά!

          FAX

www.cyta.com.cy

cytaofficial @cytacyprus cytacyprus

Τηλεφωνική εξυπηρέτηση:132

Fax-on-Email

Send, receive and manage 
your faxes electronically!

          FAX

www.cyta.com.cy

cytaofficial @cytacyprus cytacyprus

Customer Service:132

Terms & Conditions

Αποδέχομαι τους πιο πάνω όρους παροχής / I accept the above terms and conditions

Τερματισμός
Στην περίπτωση τερματισμού της Υπηρεσίας, τερματίζεται 
και η πρόσβαση του Πελάτη σε αρχεία ή/και δεδομένα που 
τηρούνται σε βάσεις δεδομένων της Υπηρεσίας. Ο Πελάτης θα 
πρέπει να έχει μεριμνήσει για μεταφορά των δεδομένων που 
είχαν δημιουργηθεί κατά τη χρήση της Υπηρεσίας σε δικό του 
μέσο αποθήκευσης και να προβεί σε διευθετήσεις τερματισμού 
της διοχέτευσης δεδομένων στην Υπηρεσία της Cyta.

Γενικοί όροι και Προϋποθέσεις 
Η Υπηρεσία Fax-on-Email διέπεται από τη Γενική Σύμβαση και 
τους Ειδικούς Όρους Παροχής της Ευρυζωνικής Τηλεφωνίας και 
της Υπηρεσίας Hosted Exchange.

Service
The Service enables Broadband Telephony and Hosted Exchange 
Customers to receive and send faxes from a dedicated email 
account provided by Cyta. The Customer must specify a fixed 
telephony number which will be used only for fax purposes. 
This number will be associated with the dedicated email account 
which will take the form of number@companydomain.com.cy 
or number@cytafaxservice.com.cy and will be used only 
for the Fax-on-Email Service. The dedicated email account has 
a storage capacity of 3GB.

Access to the Service
Customer’s access to the Service is performed using the 
Customer’s credentials included in the username and password 
provided by Cyta. The credentials will be supplied on the email 
address included on the application form of the Service. The 
password provided with the credentials will need to be changed 
by the Customer upon initial use of the Service. The Customer 
is solely responsible for maintaining the confidentiality of the 
password and will be solely responsible for the activities carried 
out by using the password by third parties. The password is 
personal, not transferable and not tradeable.

Data Protection
Cyta undertakes to implement all necessary actions to protect 
the confidentiality of personal customer data that are submitted, 
transferred or stored through the Service and undertakes to 
comply with the Data Protection and Privacy Policy of Cyta. The 
Customer must notify Cyta in case of unauthorized usage of the 
password or in case of loss of the password.

Modification
(a)   Cyta may discontinue, upgrade or modify, temporarily or 
  permanently the Service or the Customer’s account (including  

the password) or exclude or deny or terminate the Customer’s 
access to the Service, with one month’s written notice.

(b)  Cyta may upgrade the service by adding more features. 
Latest updates to the Service will be featuring on the website.

Termination of Service
In case of termination of Service, access to the Customer’s 
records and/or data created by the usage of the Service will be 
terminated. The Customer must arrange to transfer the records 
created by using the Service to other storage mediums and make 
arrangements for the discontinuation of transfer of data records 
to the Service.

General Provisions
Cyta Uniform Agreement, Specific Broadband Telephony 
and Hosted Exchange Terms and Conditions apply for the 
Fax-on-Email Service.

Υπογραφή Πελάτη ή Eξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου

Signature of Customer or Authorised Representative

Ονοματεπώνυμο 

Full Name 

Υπογραφή και Αριθμός Yπαλ. Cyta 

Cyta’s Empl. Signature and Number



Fax-on-Email
Η νέα, πρωτοποριακή υπηρεσία της Cyta, σας δίνει τη δυνατότητα παραλαβής, 
αποστολής και διαχείρισης των fax της εταιρείας σας ηλεκτρονικά. Με την υπηρεσία 
αυτή, η Cyta θέτει στη διάθεσή σας μια νέα εφαρμογή τεχνολογίας, που βελτιώνει τη 
λειτουργία της επιχείρησής σας, προσφέροντας απλότητα, αμεσότητα και ευελιξία στη 
χρήση, στην παρακολούθηση και στον έλεγχο.

Περιγραφή

Με την υπηρεσία Fax-on-Email, ο αριθμός που χρησιμοποιείτε ως φαξ μετατρέπεται σε
ηλεκτρονική διεύθυνση, στη μορφή αριθμός@cytafaxservice.com.cy , από την οποία στέλνετε 
και λαμβάνετε φαξ, ως συνημμένο αρχείο PDF.

Εάν έχετε λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Hosted Exchange, τότε συνεχίζετε να
χρησιμοποιείτε το όνομα τομέα της εταιρείας σας, αριθμός@όνομαεταιρείας.com.cy.

Η υπηρεσία προϋποθέτει ο τηλεφωνικός αριθμός να είναι ευρυζωνικής τηλεφωνίας και να 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά για φαξ.

Κερδίστε χρόνο και αυξήστε την παραγωγικότητα της εταιρείας σας

Λειτουργίες Οφέλη

•  Αποστολή φαξ από το ηλεκτρονικό σας 
ταχυδρομείο

•  Αυτόματη λήψη φαξ στο ηλεκτρονικό
 σας ταχυδρομείο

• Επιβεβαίωση αποτελέσματος αποστολής

• Τήρηση ιστορικού αποστολής/παραλαβής

•  Αποστολή, κοινοποίηση και προώθηση σε περισ-
σότερους από ένα παραλήπτες, με μια εντολή

• Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση

• Αποτελεσματική ηλεκτρονική διαχείριση

•  Εξοικονόμηση χρόνου και αύξηση
 της παραγωγικότητας

• Εργασία, όταν βρίσκεστε σε κίνηση

• Μειωμένη πιθανότητα να χαθεί η επικοινωνία

•  Εξοικονόμηση σε χαρτί και περιφερειακό  
εξοπλισμό

Fax-on-Email
This new, innovative service from Cyta allows you to receive, send and manage your
company’s faxes electronically. With Fax-on-Email, Cyta offers a high end application 
technology service that will improve the way you do business, offering simplicity,
immediacy and flexibility of use, better monitoring and control.

Description

With Fax-on-Email you can associate your fax number with a dedicated email address in the form
number@cytafaxservice.com.cy from which you can send and receive faxes as PDF attachments.

If you have a Hosted Exchange e-mail service, you can continue to use your company’s domain
name: number@companyname.com.cy.

The service requires for a broadband telephony number that will be used exclusively as Fax.

Save time and increase your company’s productivity

Functions Benefits

• Efficient electronic management

• Save time and increase productivity 

• Work on the go

•  Reduced possibility of losing
 the communication 

• Save on paper and peripherals

• Send faxes by e-mail

• Automatically receive faxes by e-mail

• Fax sent confirmation

• Send/receive record

•  Send, copy and forward to more than one 
recipients using a single command

• Electronic archiving

Όροι Παροχής 

Όνομα Εταιρείας

Company Name

Αριθμός Πελάτη

Customer Number

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

Contact Telephone

Αριθμός Ευρυζωνικής Τηλεφωνίας
Broadband Telephony Number

Υφιστάμενος Πελάτης Hosted Exchange Ναι/Yes 

Hosted Exchange Customer Όχι/No

Φυσικό Πρόσωπο 
(Όνομα & Επίθετο)

Individual
(Name & Surname)

Άτομο Επικοινωνίας

Contact Person

Ηλεκτρονική Διεύθυνση
E-mail

Περιορισμός Διεθνών Κλήσεων

Barring of International Calls

Όνομα Τομέα Εταιρείας

Company Domain Name

Υπηρεσία
Η Υπηρεσία Fax-on-Εmail παρέχει τη δυνατότητα σε Πελάτες 
της Ευρυζωνικής Τηλεφωνίας και του Hosted Exchange να 
λαμβάνουν και να αποστέλλουν φαξ από συγκεκριμένο 
λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. O Πελάτης θα πρέπει 
να καθορίζει έναν αριθμό σταθερής τηλεφωνίας ο οποίος θα
χρησιμοποιείται πλέον μόνο ως φαξ. Ο λογαριασμός
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα δημιουργηθεί θα έχει 
τη μορφή αριθμός@ονομαεταιρείας.com.cy 
ή αριθμός@cytafaxservice.com.cy και θα διαθέτει χωρητικότητα 
αποθήκευσης 3GB. Ο λογαριασμός αυτός θα χρησιμοποιείται 
μόνο για την υπηρεσία Fax-on-Email.

Προστασία Δεδομένων
Η Cyta λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για προστασία της 
εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων των πελατών τα 
οποία καταχωρούνται, διακινούνται ή αποθηκεύονται μέσω της 
Υπηρεσίας και δεσμεύεται να τηρεί την Πολιτική Προστασίας 
Δεδομένων και Εμπιστευτικότητας της Cyta. Ο Πελάτης πρέπει 
να ειδοποιεί τη Cyta σε περίπτωση χρήσης του κωδικού 
πρόσβασης χωρίς εξουσιοδότηση ή σε περίπτωση απώλειας 
ή κλοπής του κωδικού πρόσβασης.

Τροποποίηση /Διακοπή
(α)  Η Cyta μπορεί να διακόψει, αναβαθμίσει, τροποποιήσει   

ή προσωρινά ή μόνιμα την Υπηρεσία, ή το λογαριασμό του 
Πελάτη (περιλαμβανομένου του κωδικού πρόσβασης), ή να 
αποκλείσει ή αρνηθεί ή διακόψει τη χρήση ή την πρόσβαση 
στην Υπηρεσία, με γραπτή ειδοποίηση ενός μήνα.

(β)  Η Cyta μπορεί να τροποποιήσει ή μεταβάλει τους όρους 
παροχής της Υπηρεσίας καθόσον η Cyta αναπτύσσει και 
προσθέτει περισσότερα χαρακτηριστικά. Η πιο πρόσφατη 
έκδοση θα παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας.

Πρόσβαση στην Υπηρεσία 
Η πρόσβαση του Πελάτη στην Υπηρεσία πραγματοποιείται με 
τη χρήση του ονόματος χρήστη (username) και του κωδικού 
πρόσβασης (password) που του παρέχει η Cyta. Με την 
υποβολή της αίτησης για παροχή της υπηρεσίας ο Πελάτης θα 
λάβει τον κωδικό πρόσβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση που 
καταχωρήθηκε στην παραγγελία. Ο κωδικός αυτός απαιτείται 
να μεταβληθεί από τον Πελάτη άμεσα με την πρώτη χρήση 
της υπηρεσίας. Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για 
τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του κωδικού πρόσβασης 
και θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις δραστηριότητες 
οι οποίες πραγματοποιούνται με τη χρήση αυτού του κωδικού 
από τρίτους. Ο κωδικός πρόσβασης είναι προσωπικός, δεν 
μεταβιβάζεται και δεν είναι εμπορεύσιμος.

Παραγγελία Fax-on-Email / Fax-on-Email order


