
 
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
Η Cyta ανακοινώνει τα πιο κάτω τέλη, ως η υποχρέωσή της, με βάση το Άρθρο 69 του Νόμου 112(Ι)/2004: 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ CYTA 
 
Από την 1η Οκτωβρίου 2020, η Cyta θα προχωρήσει σε εισαγωγή νέων υπηρεσιών Διαδικτύου μέσω του 
οπτικού δικτύου της.  Tο τιμολόγιο για τις νέες υπηρεσίες παρουσιάζεται στους πιο κάτω πίνακες:  
 

Πίνακας 1: Τιμολόγιο Internet Home 

Υπηρεσίες Μηνιαία συνδρομή 
(€) 

Μηνιαία συνδρομή 2ης σύνδεσης 
(€) 

Internet Home65Mbps 
(65Mbps/20Mbps) 17,93 

 
8,88 

Internet Home150Mbps 
(150Mbps/30Mbps) 29,24 

 
16,15 

Internet Home250Mbps 
(250Mbps/50Mbps) 39,64 

 
22,99 

Internet Home500Mbps 
(500Mbps/80Mbps) 60,24 

 
36,75 

Internet Home1Gbps 
(1Gbps /100Mbps) 83,24 

 
52,44 

Σημειώσεις:  
1. Τα πιο πάνω τέλη περιλαμβάνουν ΦΠΑ 19%. 
2. Το τέλος σύνδεσης για την υπηρεσία Internet Home είναι €71,40 (περιλαμβάνει το modem) και μπορεί 
να πληρωθεί εφάπαξ ή σε δέκα μηνιαίες δόσεις. 
3. Στα πιο πάνω τέλη δεν περιλαμβάνεται το τέλος σύνδεσης και η μηνιαία συνδρομή της ευρυζωνικής 
πρόσβασης. 
4. Για τις πολύτεκνες οικογένειες προσφέρεται 15% έκπτωση στη μηνιαία συνδρομή Internet Home.  
5. Για τα οργανωμένα σύνολα άνω των 15 ατόμων προσφέρεται 5% έκπτωση στη μηνιαία συνδρομή 
Internet Home. 
6. Για τα άτομα με σοβαρή αδυναμία επικοινωνίας ή/και διακίνησης, προσφέρεται 61% έκπτωση στη 
μηνιαία συνδρομή Internet Home 

 
Πίνακας 2: Τιμολόγιο Internet Business 

Υπηρεσίες Μηνιαία συνδρομή  
(€) 

Internet Business100Mbps 
(100Mbps/50Mbps) 

 
71,24 

Internet Business 200Mbps 
(200Mbps/100Mbps) 

 
94,64 

Internet Business400Mbps 
(400Mbps/200Mbps) 

 
142,64 

Internet Business600Mbps 
(600Mbps/300Mbps) 

 
190,24 

Internet Business1Gbps 
(1Gbps/500Mbps) 

 
285,24 

Σημειώσεις:  
1. Τα πιο πάνω τέλη περιλαμβάνουν ΦΠΑ 19%. 
2. Το τέλος σύνδεσης για τις υπηρεσίες Internet Business είναι €142,80 (περιλαμβάνει το modem) και 
μπορεί να πληρωθεί εφάπαξ ή σε δέκα μηνιαίες δόσεις.  
3. Στα πιο πάνω τέλη δεν περιλαμβάνεται το τέλος σύνδεσης και η μηνιαία συνδρομή της ευρυζωνικής 
πρόσβασης. 



 
__________________________________________________________________________________________ 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Τηλεφωνικής 
Εξυπηρέτησης στο τηλέφωνο 132 ή στα Cytashop καθώς και στο Κέντρο Τηλεφωνικής Eξυπηρέτησης 
Επιχειρήσεων στο τηλέφωνο 150 ή στον Τηλεπικοινωνιακό τους Σύμβουλο.  Τα τέλη θα βρίσκονται 
αναρτημένα και στο τιμολόγιο της Cyta στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cyta.com.cy, μετά 
την ημερομηνία εφαρμογής τους.  
 
 

Cyta είναι η εμπορική επωνυμία της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 

http://www.cyta.com.cy/
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