ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΔΩΡΕΑΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ/ΟΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (NAKED DSL/FIBER) Ή/ΚΑΙ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ (TELEPHONY, TELEPHONY PLUS, TELEPHONY SPECIAL USE)
FREE INSTALLATION OR FREE EXTERNAL TRANSFER OF BROADBAND/FIBER
ACCESS (NAKED DSL/FIBER) OR/AND BROADBAND TELEPHONY SERVICE
(TELEPHONY, TELEPHONY PLUS, TELEPHONY SPECIAL USE)

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

PROVISION TERMS AND CONDITIONS

1. Η προσφορά ισχύει για την περίοδο 26 Αυγούστου - 30
Σεπτεμβρίου 2019.

1. The offer is valid for the period 26 August - 30 September 2019.

2. Η προσφορά ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες, δεδομένου
ότι αποδέχονται ότι δεσμεύονται να διατηρήσουν την υπηρεσία
Ευρυζωνικής/Οπτικής Πρόσβασης για περίοδο 12 μηνών από την
ημερομηνία της σύνδεσής της ή της εξωτερικής μεταφοράς της.

2. The offer is valid for new and existing customers, provided they
accept to commit to maintain the Broadband/Fiber Access for a
period of 12 months from the connection date or the external
transfer.

3. Σε περίπτωση τερματισμού ή μεταβίβασης σε άλλο πελάτη, της
υπηρεσίας Ευρυζωνικής/Οπτικής Πρόσβασης πριν τη λήξη της
περιόδου δέσμευσης (12 μήνες) οι πελάτες θα υποχρεούνται να
καταβάλουν στη Cyta το αντίστοιχο ποσό ίσο με το τέλος
εγκατάστασης ή της εξωτερικής μεταφοράς* που θα ισχύει κατά
την ημερομηνία τερματισμού ή μεταβίβασης της υπηρεσίας.

3. In case of termination or transfer to another customer of
Broadband/Fiber Access service before the end of the commitment period (12 months), the customers shall be obliged to pay to
Cyta the relevant amount of the installation cost or the external
transfer cost * which shall apply on the date of termination or
transfer of the service.

4. Η 12μηνη δέσμευση δεν θα ανανεώνεται από τη Cyta. Μετά τους
12 μήνες, οι πελάτες θα συνεχίσουν να είναι πελάτες της Ευρυζωνικής
Τηλεφωνίας ή/και της Ευρυζωνικής/Οπτικής Πρόσβασης χωρίς
δέσμευση.

4. The 12 month commitment shall not be renewed by Cyta. After the
end of the 12 month period, the customers shall continue to be
Broadband Telephony or/and Broadband/Fiber Access customers
without any commitment.

5. Σε περιπτώσεις που η παροχή της υπηρεσίας δεν είναι εφικτή η
προσφορά για δωρεάν εγκατάσταση ή δωρεάν εξωτερική μεταφορά
ισχύει μέχρι και έξι μήνες μετά την ημερομηνία λήξης της προσφοράς.
6. Η Cyta διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων
παροχής.

5. If the provision of the service is not possible, the offer for free
installation or free external transfer shall be valid for a period of
up to six months after the end of the offer.
6. Cyta reserves the right to amend the present terms.

7. Η υπηρεσία Ευρυζωνικής Τηλεφωνίας και η Ευρυζωνική/ Οπτική
Πρόσβαση διέπονται από τη Γενική Σύμβαση και τους Ειδικούς
όρους των Υπηρεσιών.

7. The Broadband Telephony service and the Broadband/Fiber Access
are subject to the General Agreement and the Special Terms of the
services.

* Το τέλος εγκατάστασης για την περίοδο 26/8-30/9/2019 ανέρχεται σε
€40,00 με ΦΠΑ για την Ευρυζωνική/Οπτική Πρόσβαση και €10,00 με
ΦΠΑ για την Ευρυζωνική Τηλεφωνία. Αντίστοιχα το τέλος εξωτερικής
μεταφοράς ανέρχεται σε €20,00 με ΦΠΑ για την Ευρυζωνική/Οπτική
Πρόσβαση.

* The connection fee for the period of 26/8-30/9/2019 is €40,00 including
VAT for the Broadband/Fiber Access and €10,00 including VAT for the
Broadband Telephony. Accordingly the external removal fee is €20,00
including VAT for the Broadband/Fiber Access.

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ INTERNET
Ή DSL ACCESS ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CYTANET

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
1. Η προφορά ισχύει για την περίοδο 26 Αυγούστου - 30 Σεπτεμβρίου 2019.
2. Η προσφορά ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες, καθώς και για τη μετάβαση από Internet Home σε

Internet Βusiness προϊόντα δεδομένου ότι αποδέχονται ότι δεσμεύονται να διατηρήσουν τα προϊόντα Internet
ή DSL Access της υπηρεσίας Cytanet για περίοδο 12 μηνών από την ημερομηνία της σύνδεσής τους.
3. Σε περίπτωση τερματισμού ή μεταβίβασης σε άλλο πελάτη των προϊόντων Internet ή DSL Access της Cytanet

πριν τη λήξη της περιόδου δέσμευσης (12 μήνες) οι πελάτες θα υποχρεούνται να καταβάλουν στη Cyta το
αντίστοιχο ποσό ίσο με το τέλος εγκατάστασης /μετάβασης* που θα ισχύει κατά την ημερομηνία τερματισμού
ή μεταβίβασης της υπηρεσίας.
4. Η 12μηνη δέσμευση δεν θα ανανεώνεται από τη Cyta. Μετά τους 12 μήνες, οι πελάτες θα συνεχίσουν να είναι

πελάτες της υπηρεσίας Cytanet χωρίς δέσμευση.
5. Σε περιπτώσεις που η παροχή της υπηρεσίας δεν είναι εφικτή, η προσφορά για δωρεάν εγκατάσταση ισχύει

μέχρι και έξι μήνες μετά την ημερομηνία λήξης της προσφοράς.
6. Η Cyta διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων παροχής.
7. Η υπηρεσία Cytanet διέπεται από τη Γενική Σύμβαση και τους Ειδικούς όρους των Υπηρεσιών.

* Τέλη εγκατάστασης/μετάβασης για την περίοδο
26/8-30/9/2019 (με ΦΠΑ)
Internet Home
DSL Access Home
DSL Access Business

€71,40

Μετάβαση από Internet Home σε Internet Business
Ιδιοεγκατάσταση Internet Home και DSL Access Home

€35,70

Internet Business

€142,80

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CYTAVISION

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
1. Η προσφορά ισχύει για την περίοδο 4 Ιουλίου – 30 Σεπτεμβρίου 2019.
2. Η προσφορά ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες, δεδομένου ότι αποδέχονται ότι δεσμεύονται να διατηρήσουν την
υπηρεσία Cytavision για περίοδο 12 μηνών από την ημερομηνία σύνδεσής τους.
3. Σε περίπτωση τερματισμού ή μεταβίβασης της υπηρεσίας Cytavision πριν τη λήξη της περιόδου δέσμευσης (12 μήνες) οι
πελάτες θα υποχρεούνται να καταβάλουν στη Cyta το αντίστοιχο ποσό με το τέλος εγκατάστασης του 1ου ή/και 2ου ή/και 3ου
αποκωδικοποιητή που θα ισχύει κατά την περίοδο τερματισμού ή μεταβίβασης της υπηρεσίας.
Το υφιστάμενο τέλος εγκατάστασης χρεώνεται ως ακολούθως:
Περιγραφή
Τέλος εγκατάστασης 1ου αποκωδικοποιητή Cytavision
Τέλος εγκατάστασης 1oυ αποκωδικοποιητή Cytavision για ταυτόχρονη σύνδεση με
υπηρεσία Internet
Τέλος εγκατάστασης 2oυ ή 3ου αποκωδικοποιητή
Τέλος εγκατάστασης 2oυ ή 3ου αποκωδικοποιητή Cytavision για ταυτόχρονη σύνδεση
με τον 1ο αποκωδικοποιητή

Τιμή συμπ.
ΦΠΑ
€71,40
€20,34
€65,45
€20,23

4. Η 12μηνη δέσμευση δεν θα ανανεώνεται από τη Cyta. Μετά τους 12 μήνες, οι πελάτες θα συνεχίσουν να είναι πελάτες της
υπηρεσίας Cytavision χωρίς δέσμευση.
5. Σε περιπτώσεις που η παροχή της υπηρεσίας δεν είναι εφικτή, η προσφορά για δωρεάν εγκατάσταση ισχύει μέχρι και έξι
μήνες μετά την ημερομηνία λήξης της προσφοράς.
6. Σε περιπτώσεις αιτήσεων ταυτόχρονης εγκατάστασης Cytavision & Internet/DSL Access, ισχύει μόνο η χρέωση εγκατάστασης
της υπηρεσίας Internet/DSL Access.
7. H Cyta διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων προσφοράς.
8. Η Υπηρεσία Cytavision διέπεται από τη Γενική Σύμβαση και τους Ειδικούς Όρους Υπηρεσίας Cytavision.

