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  ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ INTERNET YOUTH Ή 
2PLAY YOUTH ΜΕ 12ΜΗΝΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΕΣΩ ΧΑΛΚΙΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ INTERNET YOUTH Ή 2PLAY YOUTH 

1. Το πρόγραμμα Internet Youth καλύπτει την Πρόσβαση και την υπηρεσία Internet Home της Cyta ενώ το πρόγραμμα 2Play Youth καλύπτει την

Πρόσβαση και τις υπηρεσίες Τηλεφωνίας (Telephony Plus) και Internet Home της Cyta.

2. Τα προγράμματα ισχύουν για πελάτες από 18 μέχρι 25 ετών.

3. Οι πελάτες που θα επιλέξουν να διατηρήσουν το πρόγραμμα Internet Youth ή το πρόγραμμα 2Play Youth για συνεχή περίοδο 12 μηνών, από

την ημερομηνία υποβολής της παρούσας αίτησης, θα απολαμβάνουν έκπτωση 50% στη μηνιαία συνδρομή Internet Youth ή 2Play Youth για το

πρώτο εξάμηνο του συμβολαίου. Για το δεύτερο εξάμηνο του συμβολαίου θα ισχύει η πιο κάτω μηνιαία συνδρομή:

Προϊόν Internet Youth    

Μηνιαία Συνδρομή 

(περιλαμβ. ΦΠΑ)  

2Play Youth  

Μηνιαία Συνδρομή 

(περιλαμβ. ΦΠΑ)  

30Mbps €29,00 €31,00 

50Mbps €35,00 €37,00 

80Mbps €40,00 €42,00 

100Mbps €50,00 €52,00 

4. Σε περίπτωση τερματισμού, προσωρινής αποσύνδεσης ή μεταβίβασης σε άλλον πελάτη οποιωνδήποτε υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στα

προγράμματα πριν από το πέρας των 12 μηνών, θα ισχύει χρέωση ύψους €20 με ΦΠΑ. Επιπρόσθετα, οι πελάτες θα υποχρεούνται να

καταβάλουν στη Cyta το συνολικό ποσό της έκπτωσης που επωφελήθηκαν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέχρι την συγκεκριμένη

ημερομηνία.

5. Πελάτες που έχουν επιλέξει ένα από τα πιο πάνω προγράμματα, δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την διευκόλυνση “προσωρινής

αποσύνδεσης”.

6. Πελάτες της υπηρεσίας Internet Home με μειωμένες χρεώσεις δεν μπορούν να επωφεληθούν των εν λόγω προγραμμάτων (πχ. 2η Internet

Home υπηρεσία, ειδικά τιμολογιακά πακέτα για πολύτεκνες οικογένειες και για οργανωμένα σύνολα).

7. Πελάτες των υπηρεσιών Τηλεφωνίας και Internet Home της Cyta με τα ειδικά τιμολογιακά πακέτα για άτομα με ειδικές κοινωνικές ανάγκες ή

χαμηλό εισόδημα δεν μπορούν να επιλέξουν τα εν λόγω προγράμματα.

8. Μετά τους 12 μήνες ισχύος του προγράμματος και νοουμένου ότι το πρόγραμμα Internet Youth ή 2Play Youth δεν έχει ανανεωθεί ή ο πελάτης

ηλικιακά έχει ξεπεράσει το 26ο έτος, θα συνεχίσουν να ισχύουν οι υφιστάμενες υπηρεσίες που έχει επιλέξει ο πελάτης χωρίς χρονική

δέσμευση. Η νέα μηνιαία συνδρομή του πελάτη θα είναι ίση με τα εκάστοτε ισχύοντα μηνιαία τέλη των υπηρεσιών.

9. Η Cyta διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων παροχής.

10. Οι υπηρεσίες Τηλεφωνίας και Internet της Cyta διέπονται από τη Γενική Σύμβαση και τους Ειδικούς όρους της εκάστοτε Υπηρεσίας.



 

 
 

  ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ INTERNET YOUTH ‘Η 
2PLAY YOUTH ΜΕ 12ΜΗΝΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

 

  

 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ  

1. Το πρόγραμμα Internet Youth καλύπτει την δωρεάν εγκατάσταση της Πρόσβασης και της υπηρεσίας Internet Home της Cyta, ενώ το πρόγραμμα 

2Play Youth καλύπτει την δωρεάν εγκατάσταση της Πρόσβασης και των υπηρεσιών Τηλεφωνίας (Telephony Plus) και Internet Home της Cyta. 

 

2. Τα προγράμματα ισχύουν για πελάτες από 18 μέχρι 25 ετών. 

 

3. Τα προγράμματα ισχύουν για νέους και υφιστάμενους πελάτες, δεδομένου ότι αποδέχονται ότι δεσμεύονται να διατηρήσουν τα προγράμματα 

Internet Youth ή 2Play Youth για περίοδο 12 μηνών από την ημερομηνία της σύνδεσης τους.  

 

4. Σε περίπτωση τερματισμού ή μεταβίβασης σε άλλο πελάτη των προϊόντων των προγραμμάτων Internet Youth ή 2Play Youth πριν την λήξη της 

περιόδου δέσμευσης (12 μήνες), οι πελάτες θα υποχρεούται να καταβάλουν στη Cyta το αντίστοιχο ποσό ίσο με το τέλος 

εγκατάστασης/μεταβίβασης που θα ισχύει κατά την ημερομηνία τερματισμού της υπηρεσίας. 

 

5. Η 12μηνη δέσμευση δεν θα ανανεώνεται από την Cyta. Μετά τους 12 μήνες, ο πελάτης θα συνεχίσει να διατηρεί την υπηρεσία, χωρίς δέσμευση. 

 

6. Η Cyta διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων παροχής.  

 

7. Οι υπηρεσίες Τηλεφωνίας και Internet της Cyta διέπονται από την Γενική Σύμβαση και τους Ειδικούς όρους των Υπηρεσιών. 

 

Τέλη εγκατάστασης (με ΦΠΑ)   

Πρόσβαση  €40,00  

Τηλεφωνία (Telephony Plus)  €10,00  

Internet Home  €71,40  
 

 
 

 

 

 

 




