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1. Το σχέδιο απευθύνεται σε υφιστάμενους οικιακούς πελάτες που διαθέτουν μία ή περισσότερες από τις εξής 
υπηρεσίες Cyta: Σταθερή τηλεφωνία (αναλογική, BBT-Home), Κινητή τηλεφωνία (Προγράμματα συμβολαίου 
Classic, Light, MakeYourOwn-Talk, RED), Cytanet (προϊόντα Internet Home), Cytavision (προϊόντα  Value 
Pack, Value Pack Plus, Full Pack και Sports Plus).    
2. Οι πελάτες που θα δεσμεύονται να διατηρήσουν την/τις υπηρεσία/ες για συνεχή περίοδο 24 μηνών, από την 
ημερομηνία υποβολής της παρούσας αίτησης, θα απολαμβάνουν τα ακόλουθα προνόμια ανάλογα με την/τις 
υπηρεσία/ίες που δεσμεύουν: 
Συμμετοχή στο σχέδιο με δέσμευση της  υπηρεσίας Σταθερής Τηλεφωνίας 
- Δωρεάν παροχή ασύρματου σταθερού τηλεφώνου σε πελάτες που συμμετέχουν στο σχέδιο είτε (α) με την 
υπηρεσία BBT-Home είτε (β) με την αναλογική τηλεφωνία μαζί με τις υπηρεσίες Διαδικτύου και Cytavision.   
Συμμετοχή στο σχέδιο με δέσμευση της υπηρεσίας Κινητής Τηλεφωνίας 
- Δωρεάν κλήσεις και δωρεάν αποστολή SMS από το κινητό (εντός εθνικού δικτύου Cyta) κάθε Κυριακή κατά 
τη διάρκεια της 24μηνης περιόδου δέσμευσης.  
Συμμετοχή στο σχέδιο με δέσμευση της υπηρεσίας Cytanet 
- Δωρεάν η συνδρομή του 12ου και 24ου μήνα του προϊόντος InternetHome. 
- Δωρεάν παρακολούθηση μέσω της Υπηρεσίας Cytanet “live streaming” μέχρι πέντε ζωντανών αγώνων 
ποδοσφαίρου του Κυπριακού πρωταθλήματος μέχρι τον Μάιο του 2016 (35 πιστωτικές μονάδες).  
- Κουπόνι αξίας €120, €240, ή €360 για αγορά Laptop ή Tablet για εξόφληση σε 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις 
(μέσω Τραπεζικής Εντολής Άμεσης Χρέωσης) και έκπτωση στο ταμείο €15, €25 ή €40 ανάλογα με την αξία του 
κουπονιού. 
Συμμετοχή στο σχέδιο με δέσμευση της υπηρεσίας Cytavision 
- Δωρεάν η συνδρομή του 12ου και 24ου μήνα της Yπηρεσίας Cytavision και αντίστοιχα για την ίδια περίοδο 
όπου ισχύει δωρεάν η συνδρομή του 12ου και 24ου μήνα  της συνδρομής του 2ου αποκωδικοποιητή.  
- Δωρεάν παρακολούθηση τριών αγώνων μέσω της υπηρεσίας “Pay Per View” της Cytavision που μεταδίδονται 
ζωντανά στο κανάλι Cytavision Sports1, μέσα σε περίοδο έξι μηνών (ισχύει για πελάτες Cytavision των 
πακέτων Value Pack και Value Pack Plus).  
- Δωρεάν η συνδρομή του 12ου και 24ου μήνα του επιπρόσθετου πακέτου καναλιών Sports Plus με ταυτόχρονη 
24μηνη δέσμευση της υπηρεσίας Cytavision (ισχύει για πελάτες Cytavision των πακέτων Value Pack Plus και 
Full Pack). 
- Προσφορά για ένα μήνα δωρεάν εγκατάστασης 1ου ή/και 2ου αποκωδικοποιητή της Υπηρεσίας Cytavision με 
12μηνη δέσμευση (27 Απριλίου – 27 Μαΐου 2015).  
Συμμετοχή στο σχέδιο με δέσμευση της υπηρεσίας Soundtech Security Systems by Cyta     
- Δυνατότητα αγοράς «ασύρματου συστήματος συναγερμού και ασφάλειας» σε μειωμένη τιμή, εξόφληση του 
σε 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις των €35 (μέσω Τραπεζικής Εντολής Άμεσης Χρέωσης) και δωρεάν η συνδρομή 
του 12ου και 24ου μήνα. Στην λύση περιλαμβάνεται δωρεάν ένα πακέτο σύνδεσης soeasy.  
3. Οι δωρεάν κλήσεις από το κινητό (εντός εθνικού δικτύου Cyta) δεν μπορούν να υπερβούν ανά μήνα, τα 500 
δωρεάν λεπτά και τα δωρεάν sms, τα 500 sms (person to person). 
4. Το ασύρματο σταθερό τηλέφωνο δεν ανταλλάσσεται με άλλα προϊόντα, δεν είναι μεταβιβάσιμο και δεν 
επιστρέφεται. 
5. Αιτήσεις για συμμετοχή γίνονται δεκτές από τις 27 Απριλίου 2015 και μέχρι να συμπληρωθεί συγκεκριμένος 
ανώτερος αριθμός συμμετοχών που καθόρισε η Cyta.  
6. Οι πελάτες που θα συμμετέχουν στο σχέδιο, κατά την διάρκεια της 24μηνης περιόδου δέσμευσης, θα 
μπορούν να δεσμεύσουν νέα/νέες βασικές υπηρεσίες και ανάλογα θα απολαμβάνουν τα σχετικά με τις νέες 
υπηρεσίες που δεσμεύουν, προνόμια αν αυτά είναι ακόμη διαθέσιμα.  
7. Σε περίπτωση τερματισμού, προσωρινής αποσύνδεσης ή μεταβίβασης υπηρεσίας/ιών πριν από το πέρας των 
24 μηνών δέσμευσης, θα τερματίζεται και η παροχή των αντίστοιχων με την υπηρεσία προνομίων.  
8. Για την Υπηρεσία Cytanet σε περίπτωση τερματισμού, προσωρινής αποσύνδεσης ή μεταβίβασης, πριν την 
εξόφληση του κουπονιού που επιλέχθηκε, οι πελάτες θα πρέπει να εξοφλήσουν το αντίστοιχο ποσό που 
φαίνεται στην 4η στήλη του πιο κάτω πίνακα αφαιρουμένων των ήδη καταβληθέντων ποσών αμέσως.    

Κουπόνι Μηνιαία Δόση Ολικό κόστος 
πελάτη 

Ολικό ποσό που θα καταβληθεί από 
τον πελάτη σε περίπτωση 

τερματισμού 
Αξίας €120 €5 €120 €132 
Αξίας €240 €10 €240 €264 
Αξίας €360 €15 €360 €396 

9. Σε περίπτωση τερματισμού, προσωρινής αποσύνδεσης ή μεταβίβασης της υπηρεσίας BBT-Home  πριν από 
το πέρας των 24 μηνών θα ισχύει χρέωση ύψους €20, ίση με την αξία του προνομίου του «ασύρματου 
σταθερού τηλεφώνου». Πελάτες που συμμετέχουν στο σχέδιο με την Αναλογική Τηλεφωνία, την Υπ. 
Cytavision και την Υπ. Cytanet, σε περίπτωση τερματισμού, προσωρινής αποσύνδεσης ή μεταβίβασης έστω και 
μίας υπηρεσίας πριν από το πέρας των 24 μηνών θα ισχύει χρέωση ύψους €20, ίση με την αξία του προνομίου 
του «ασύρματου σταθερού τηλεφώνου». 
10. Πελάτες με την διευκόλυνση «προσωρινής αποσύνδεσης», με ετήσια δέσμευση στα προϊόντα Internet 
Home ή/και στην υπηρεσία Cytavision, μπορούν να συμμετέχουν στο σχέδιο, αφού πρώτα τερματίσουν την 
πιο πάνω διευκόλυνση/δέσμευση. Πελάτες που έχουν ήδη αποκτήσει laptop ή tablet με κουπόνι δε μπορούν να 
διεκδικήσουν εκ νέου κουπόνι ενόσω είναι σε  ισχύ  η σχετική με το κουπόνι δέσμευση. Πελάτες Cytanet που 
έχουν ήδη αποκτήσει laptop ή tablet με κουπόνι δε μπορούν να διεκδικήσουν εκ νέου κουπόνι ενόσω είναι σε  
ισχύ  η σχετική με το κουπόνι δέσμευση. Πελάτες που συμμετείχαν στην Φάση Α του σχεδίου θα μπορούν να 
συμμετέχουν στην Φάση Β με δέσμευση υπηρεσιών/συνδέσεων που δεν συμμετέχουν στην Φάση Α. 
11. Η Cyta διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων παροχής. 
12. Αναλυτικά όλες οι πληροφορίες για το σχέδιο βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα www.cyta.com.cy 
13. Οι υπηρεσίες του παρόντος σχεδίου διέπονται από τη Γενική Σύμβαση και τους Ειδικούς όρους της 
εκάστοτε Υπηρεσίας. 
 

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



