
Περιγραφή του Σχεδίου Προνομίων «όλατακαλά» - Φάση Γ 
 

1. Το παρόν Σχέδιο Προνομίων «όλατακαλά» (εφεξής «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 RED, Προγράμματα συμβολαίου Vodafone Mobile Broadband 2GB ή 
μεγαλύτερο), Cytanet (προϊόντα Internet Home), Cytavision (προϊόν Full Pack).  

   
2. Οι πελάτες που θα επιλέξουν να διατηρήσουν μία ή περισσότερες από τις πιο κάτω 

υπηρεσίες για συνεχή περίοδο 24 μηνών, θα απολαμβάνουν τα ακόλουθα προνόμια 
ανάλογα με την υπηρεσία που δεσμεύουν:  
 
2.1 Συμμετοχή στο σχέδιο με δέσμευση της υπηρεσίας Σταθερής 
Τηλεφωνίας 
Παροχή 300 λεπτών διεθνών κλήσεων προς σταθερά και κινητά τηλέφωνα όλων 
των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθημερινά από τις 20:00 το βράδυ μέχρι τις 
8:00 το πρωί της επόμενης μέρας, με επιπλέον χρέωση €5,00 τον μήνα ανά 
κύκλωμα/ευρυζωνικό αριθμό (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ).  
 
Οι διεθνείς κλήσεις από το σταθερό, δεν μπορούν να υπερβούν ανά μήνα, τα 300 
λεπτά ανά αριθμό αναλογικής τηλεφωνίας ή ευρυζωνικό αριθμό (VoIP).  
 
Πέραν των 300 λεπτών, θα ισχύουν οι υφιστάμενες χρεώσεις προς σταθερό και 
κινητό της κάθε χώρας.  
 
Στα 300 λεπτά διεθνών κλήσεων, περιλαμβάνονται οι κλήσεις μέσω της υπηρεσίας 
1018 και Απευθείας Διεθνείς Τηλεφωνία μέσω IP. 
 
Οι πελάτες μπορούν να ενημερώνονται για την χρήση των διεθνών λεπτών για τον 
τρέχοντα μήνα καλώντας δωρεάν στο 80008088. 
 
2.2 Συμμετοχή στο σχέδιο με δέσμευση της υπηρεσίας Cytanet: 
Παροχή δωρεάν παρακολούθησης μέσω της Υπηρεσίας Cytanet “live streaming” 
μέχρι έξι ζωντανών αγώνων ποδοσφαίρου του Κυπριακού πρωταθλήματος μέχρι το 
τέλος του 2016 (42 πιστωτικές μονάδες).  
 
2.3 Συμμετοχή στο σχέδιο με δέσμευση της υπηρεσίας Cytavision Full 
Pack: 
Παροχή δωρεάν υπηρεσίας liveSports σε ένα από τα κινητά του πελάτη με 
πρόγραμμα συμβολαίου Cytamobile-Vodafone. 
 
2.4 Συμμετοχή στο σχέδιο με δέσμευση της υπηρεσίας Vodafone Mobile 
Broadband: 
- Δωρεάν παροχή του δρομολογητή R207 για ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο 

μέσω του 3G δικτύου κινητής τηλεφωνίας ή 
- Παροχή του δρομολογητή R216-Z στη τιμή των €35 για ασύρματη πρόσβαση 

στο διαδίκτυο μέσω του 3G/4G δικτύου κινητής τηλεφωνίας. 
 
Οι δρομολογητές δεν ανταλλάσσονται με άλλα προϊόντα, δεν είναι μεταβιβάσιμοι 
και δεν επιστρέφονται. 

  



3. Οι υφιστάμενοι πελάτες προγραμμάτων RED με 12μηνη ή 24μηνη 
δέσμευση, μπορούν να επιλέξουν πακέτο διεθνών κλήσεων, 100 ή 200 λεπτών 
προς σταθερά και κινητά τηλέφωνα όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με 
€5,00 ή €10,00 τον μήνα αντίστοιχα (συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ).  
 
Μετά την εξάντληση των λεπτών ομιλίας του εκάστοτε πακέτου, θα ισχύουν οι 
υφιστάμενες χρεώσεις προς σταθερό και κινητό της κάθε χώρας.  
 
Οι πελάτες μπορούν να ενημερώνονται για την χρήση των διεθνών λεπτών για τον 
τρέχοντα μήνα στέλνοντας μήνυμα SMS «PLAN» στο 8000. 

 
4. Σημειώνεται ότι, στις χώρες που περιλαμβάνονται στα πακέτα διεθνών 

κλήσεων από το σταθερό και κινητό, υπάρχουν προθέματα με 
υπερτιμημένες χρεώσεις που εξαιρούνται από τα πακέτα (π.χ. κλήσεις 
προς ειδικές υπηρεσίες, κλήσεις προς υπηρεσίες τηλεπληροφόρησης). 

 
5. Οι πελάτες που θα συμμετέχουν στο σχέδιο, θα μπορούν, κατά την τρέχουσα 

διάρκεια της 24μηνης τους δέσμευσης, να δεσμεύσουν επιπρόσθετη υπηρεσία και 
ανάλογα θα απολαμβάνουν τα αντίστοιχα προνόμια εάν αυτά είναι ακόμη 
διαθέσιμα.  

 
6. Σε περίπτωση τερματισμού, προσωρινής αποσύνδεσης ή μεταβίβασης 

οποιασδήποτε δεσμευμένης υπηρεσίας πριν από το πέρας των 24 μηνών 
δέσμευσης, θα τερματίζεται και η παροχή των αντίστοιχων με την υπηρεσία που 
τερματίζεται, προνομίων.  

 
7. Σε περίπτωση τερματισμού, προσωρινής αποσύνδεσης ή μεταβίβασης της 

αναλογικής τηλεφωνίας ή της υπηρεσίας BBT-Home ή των VoIP αριθμών που 
συμμετέχουν στο σχέδιο πριν από το πέρας των 24 μηνών θα ισχύει χρέωση ύψους 
€20 ανά κύκλωμα/ευρυζωνικό αριθμό. Σε περίπτωση τερματισμού του πακέτου των 
διεθνών κλήσεων πριν από το πέρας των 24 μηνών θα ισχύει χρέωση ύψους €20 
ανα κύκλωμα/ευρυζωνικό αριθμό. Σε περίπτωση τερματισμού, προσωρινής 
αποσύνδεσης ή μεταβίβασης της Υπηρεσίας Vodafone Mobile Broadband που 
συμμετέχει στο σχέδιο, πριν από το πέρας των 24 μηνών θα ισχύει χρέωση ύψους 
€20. 
 

8. Πελάτες με την διευκόλυνση «προσωρινής αποσύνδεσης», στην Σταθερή 
Τηλεφωνία, στα προϊόντα Internet Home ή/και στην υπηρεσία Cytavision, μπορούν 
να συμμετέχουν στο σχέδιο, αφού πρώτα τερματίσουν την πιο πάνω διευκόλυνση. 
 

9. Πελάτες που συμμετέχουν στην Φάση Α και Β του σχεδίου θα μπορούν να 
συμμετέχουν στην Φάση Γ με επιπρόσθετη δέσμευση υπηρεσιών που δεν 
συμμετέχουν στην Φάση Α και Β. Οι όροι και προϋποθέσεις που ισχύουν για τις 
Φάσεις Α και Β είναι αναρτημένες εδώ. Εξαιρούνται του τερματισμού των 
δεσμεύσεων υπηρεσιών, τα προνόμια που αφορούν: (α) τα πακέτα των διεθνών 
κλήσεων (Φάση Γ) (β) τα κουπόνια Cytanet για αγορά Laptop ή Tablet (Φάση Α & 
Β) και (γ) η αγορά «ασύρματου συστήματος συναγερμού» (Φάση Β). 

 
 
10. Αιτήσεις για συμμετοχή στο παρόν σχέδιο θα γίνονται δεκτές από τις 7 Απριλίου 

2016 και μέχρι να συμπληρωθεί ο ανώτατος αριθμός συμμετοχών του σχεδίου. 
Αιτήσεις για συμμετοχή στο Σχέδιο (και αποδοχή των όρων) γίνονται δεκτές από 

https://www.cyta.com.cy/olatakala-previous-phases/el


όλα τα σημεία εξυπηρέτησης (τηλεφωνικά στο 132, ηλεκτρονικά στο 
www.cyta.com.cy, στα καταστήματα cytashop και στο δίκτυο συνεργατών μας). 
 

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

12. Οι υπηρεσίες του παρόντος σχεδίου διέπονται από τη Γενική Σύμβαση και τους 
Ειδικούς όρους της εκάστοτε Υπηρεσίας. 

 
13. Μόνιμοι υπάλληλοι, τακτικό ωρομίσθιο προσωπικό, υπάλληλοι θυγατρικών και 

συνταξιούχοι υπάλληλοι Cyta μπορούν να συμμετέχουν στο Σχέδιο με τα διεθνή 
πακέτα κλήσεων από το σταθερό και κινητό υπηρεσιακό τηλέφωνο.  
 

14. Σε περίπτωση καθολικής διαδοχής (λόγω θανάτου), οι υπηρεσίες θα μπορούν να 
μεταβιβάζονται στον νέο πελάτη και η 24μηνη δέσμευση θα τερματίζεται χωρίς 
επιβαρύνσεις.  

 
Εξαιρέσεις / Διευκρινήσεις που αφορούν πελάτες Σταθερής Τηλεφωνίας 
 
15. Πελάτες της Σταθερής αναλογικής τηλεφωνίας με τα ειδικά τιμολογιακά πακέτα 

τηλεφωνικών συνδέσεων (που απευθύνονται σε άτομα με χαμηλό εισόδημα ή 
ειδικές κοινωνικές ανάγκες) μπορούν να συμμετέχουν στο Σχέδιο. 
 

16. Πελάτες της Σταθερής Τηλεφωνίας που συμμετέχουν στην Φάση Α και Β του 
σχεδίου μπορούν να συμμετέχουν στην Φάση Γ του σχεδίου. 
 

17. Το πακέτο διεθνών κλήσεων θα ενεργοποιείται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της 
παραγγελίας για συμμετοχή στο σχέδιο με την σταθερή τηλεφωνία. Η μονάδα 
χρέωσης είναι ανά λεπτό. 
 

18. Τα λεπτά που δεν καταναλώνονται εντός του μήνα τιμολόγησης, δεν μεταφέρονται 
στον επόμενο μήνα.  

 
Εξαιρέσεις / Διευκρινήσεις που αφορούν πελάτες Κινητής Τηλεφωνίας με 
προγράμματα συμβολαίου RED  
 
19. Τα υπηρεσιακά τηλέφωνα των υπαλλήλων Cyta μπορούν να συμμετέχουν με τα 

πακέτα διεθνών κλήσεων. Αιτήσεις για συμμετοχή θα γίνονται τηλεφωνικά στο 132 
ή στα καταστήματα cytashop. 
 

20. Το πακέτα διεθνών κλήσεων θα ενεργοποιούνται από τα μεσάνυκτα της ίδιας μέρας 
που ολοκληρώνεται η παραγγελία. Η μονάδα χρέωσης είναι ανά λεπτό. 

 
 

21. Τα λεπτά που δεν καταναλώνονται εντός του μήνα τιμολόγησης, δεν μεταφέρονται 
στον επόμενο μήνα.  

 
Εξαιρέσεις / Διευκρινήσεις που αφορούν πελάτες Κινητής Τηλεφωνίας με 
προγράμματα συμβολαίου Vodafone Mobile Broadband (Τιμολογιακό σχέδιο 
2GB ή μεγαλύτερο) 
22. Στους πελάτες που θα κάνουν αίτηση ηλεκτρονικά ή μέσω του δικτύου των 

συνεργατών μας, οι δρομολογητές, θα τους παραδίνονται κατοίκoν, δωρεάν. Στις 

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


περιπτώσεις που επιλέγετε ο R216-Ζ δρομολογητής, η χρέωση των €35,00 θα γίνει 
στον επόμενο μηνιαίο λογαριασμό. 

 
Εξαιρέσεις / Διευκρινήσεις που αφορούν την υπηρεσία Cytanet 
 
23. Πελάτες της υπηρεσίας Cytanet που συμμετέχουν στην Φάση Α και Β του σχεδίου 

θα μπορούν να συμμετέχουν στην Φάση Γ αφού πρώτα τερματίσουν την 24μηνη 
δέσμευση που αφορά την υπηρεσία Cytanet με την οποία επιθυμούν συμμετοχή. 
Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τους όρους παροχής των προηγούμενων φάσεων, αν 
συμμετέχουν στην Φάση Α, δε θα επωφεληθούν την δωρεάν συνδρομή του 24ου 
μήνα. Αν συμμετέχουν στην Φάση Β, ανάλογα με την ημερομηνία συμμετοχής, δε 
θα επωφεληθούν την δωρεάν συνδρομή του 12ου & 24ου μήνα και θα χρεωθούν 
το ποσό των €20 (ισχύει μόνο στις περιπτώσεις 24μηνης δέσμευσης Αναλογικής 
Τηλεφωνίας μαζί με Cytanet και Διαδίκτυο στην Φάση Β). 
   

24. Πελάτες με προϊόντα Internet Home της υπηρεσίας Cytanet με ειδικά τέλη (ειδικά 
τιμολογιακά πακέτα για άτομα με σοβαρή αδυναμία επικοινωνίας ή/και διακίνησης, 
για φοιτητές, για άτομα μέλη της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων και για 
οργανωμένα σύνολα), μπορούν να συμμετέχουν στο Σχέδιο. Το 2o Internet Home 
προϊόν δε συμμετέχει στο σχέδιο. 
 

25. Οι κωδικοί «live streaming» θα στέλλονται αυτόματα στους δικαιούχους πελάτες, 
αφού ολοκληρωθεί η παραγγελία τους για συμμετοχή στο σχέδιο, μέσω e-mail το 
οποίο πρέπει να δηλώνουν κατά την αίτηση τους.  

 
Εξαιρέσεις / Διευκρινήσεις που αφορούν την υπηρεσία Cytavision Full Pack 
 
26. Πελάτες της υπηρεσίας Cytavision Full Pack που συμμετέχουν στην Φάση Α και Β 

του σχεδίου θα μπορούν να συμμετέχουν στην Φάση Γ αφού πρώτα τερματίσουν 
την 24μηνη δέσμευση που αφορά την υπηρεσία Cytavision Full Pack με την οποία 
επιθυμούν συμμετοχή. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τους όρους παροχής των 
προηγούμενων φάσεων, αν συμμετέχουν στην Φάση Α με Cytavision Full Pack, δε 
θα επωφεληθούν την δωρεάν συνδρομή του 24ου μήνα και θα χρεωθούν το ποσό 
των €20. Αν συμμετέχουν στην Φάση Β, ανάλογα με την ημερομηνία συμμετοχής, 
δε θα επωφεληθούν την δωρεάν συνδρομή του 12ου & 24ου για το πακέτο Full 
Pack και Sports Plus και θα χρεωθούν το ποσό των €20 (ισχύει μόνο στις 
περιπτώσεις 24μηνης δέσμευσης Αναλογικής Τηλεφωνίας μαζί με Cytanet και 
Cytavision στην Φάση Β). 
 

27. Η υπηρεσία liveSports θα παρέχεται δωρεάν στους συνδρομητικούς πελάτες της 
κινητής τηλεφωνίας αφού δεσμεύσουν την υπηρεσία Cytavision Full Pack. Οι 
πελάτες με πακέτο RED 4 απολαμβάνουν ήδη δωρεάν την υπηρεσία liveSports και 
ως εκ τούτου δε θα συμμετέχουν με την υπηρεσία Cytavision Full Pack. 
 

28. Η δωρεάν παροχή της υπηρεσίας θα ισχύει αμέσως μετά την ολοκλήρωση της 
παραγγελίας για συμμετοχή στο σχέδιο με την υπηρεσία Cytavision Full Pack.  
 

29. Η υπηρεσία Cytavision Full Pack και το πρόγραμμα συμβολαίου Cytamobile-
Vodafone για πρόσβαση στην υπηρεσία liveSports, πρέπει να ανήκουν στον ίδιο 
πελάτη. Κατά την διάρκεια της 24μηνης δέσμευσης της υπηρεσίας Cytavision Full 
Pack, οι πελάτες θα μπορούν να αλλάξουν τον συνδρομητικό αριθμό Cytamobile-
Vodafone τηλεφωνώντας στο 132 ή στα καταστήματα Cytashop.     



 
Εξαιρέσεις / Διευκρινήσεις που αφορούν όλες τις Υπηρεσίες 
 
30. Κατά τη διάρκεια της 24μηνης δέσμευσης του πελάτη, επιτρέπονται αλλαγές από 

ένα προϊόν σε άλλο προϊόν των υπηρεσιών Σταθερής & Κινητής Τηλεφωνίας & 
Cytanet  (αλλαγή από Αναλογική τηλεφωνία σε ευρυζωνική τηλεφωνία, αλλαγή 
ταχύτητας στα προϊόντα InternetHome, αλλαγή τιμολογιακού σχεδίου VMB pay 
monthly 2GB ή μεγαλύτερου, αλλαγή πακέτου RED). 
 

31. Οι πελάτες που καταχωρούν αιτήσεις μέσω της ιστοσελίδας www.cyta.com.cy και 
δεν είναι έγκυρες (λόγω καταχώρησης λανθασμένων στοιχείων από τον πελάτη), 
θα παραπέμπονται, μέσω μηνύματος, στο 132. 
 

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

