
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)

(Κώδικας/Code E21322 - Broadband Telephony   8/2020)

  ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
1. Η προσφορά ισχύει για την περίοδο 13 Αυγούστου -

31 Οκτωβρίου 2020.
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.

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.

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.

5. Σε περιπτώσεις που η παροχή της υπηρεσίας δεν είναι εφικτή η
προσφορά για δωρεάν εγκατάσταση ή δωρεάν εξωτερική μεταφορά
ισχύει μέχρι και τρεις μήνες μετά την ημερομηνία λήξης της προσφοράς.

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

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

* Το τέλος εγκατάστασης για την χρονική περίοδο 13/8 - 31/10/2020
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.

PROVISION TERMS AND CONDITIONS  

1. The offer is valid for the period from 13 August - 31 October 2020.

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. In case of termination or transfer to another customer of
Broadband/Fiber Access service before the end of the commit-
ment 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. 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. 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 three months after the end of the offer.

6. Cyta reserves the right to amend the present terms.

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

* The connection fee for the period of 13/8 - 31/10/2020 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

(Κώδικας/Code E21305   8/2020)

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

1. Η προσφορά ισχύει για την περίοδο 13 Αυγούστου - 31 Οκτωβρίου 2020.

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 τρεις 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 13/8 - 31/10/2020 (με ΦΠΑ)

Internet Home 

DSL Access Home

DSL Access Business 

Μετάβαση από Internet Home σε Internet Business

Ιδιοεγκατάσταση Internet Home και DSL Access Home

Internet Business

€71,40

€35,70

€142,80



cyta 

aclPEAN ErKATArTArH CYTAVISION 

OPOI KAI nPOYnO0EIEII nAPOXHI 

1. H npompopa IO)(UE:I yIa Tl'JV ne:p[ooo 17 IOUAIOU - 31 OKTWl3p[ou 2020.

2. H npompopa 1axue:1 yIa vtouc; KOL ucp1maµe:vouc; n£Mn:c;, oe:ooµtvou 6n anootxovrn1 6n oe:aµEuovTOL
va 01aT11p�aouv Tl'JV unripe:aia Cytavision yIa ne:p[ooo 12 µrivwv an6 Tl'JV 11µe:poµ11v[a auvoe:aric; Touc;.

3. LE ne:pimwari Te:pµanaµou � µe:rnl3[!3aa11c; Tile; unripe:a[ac; Cytavision npIv Tl'J M�ll Tile; ne:p16oou otaµwaric;
(12 µ�ve:c;) 01 ne:MTe:c; ea unoxpe:OUVTOL va KOTal3aAOUV OTl'J Cyta TO aVT[OTOIXO noa6 µe: TO TEAO<; e:yKOTCIOTaaric;
T0U 1 OU �/KOL 2ou anOKW0IKOnOll'JT� yIa OIKlaKa naKETO KOL 1 OU �/KOL 2ou rJIKOL 3ou anOKW0IKOnOll'JT� via naKETO
011µ6mac; npol30A�c; nou ea 1axu£1 KOTa Tl'JV n£piooo Te:pµm1aµou � µ£Tal3il3aa11c; TrJ<; unripe:aiac;. To
U(j)IOTOµEVO TEAO<; £yKaTaOTaaric; XP£WV£TOI we; aKOAOu8wc;:

nEp1ypmp11 _______ T11,111 

TE>-o<; EyK0ToOToa17c; lou An0Kwo1Kono117T� Cytavision €71,40 

TE>-o<; EyK0Tocrroa17c; lou An0Kwo1Kono117T� Cytavision y10 TOUToxpov17 auvoea17 µe €20,34 
un17prnio Internet 

TE>-oc; EyKoTOOToa17c; 2ou � 3ou An0Kwo1Kono117T� Cytavision €65,45 

TE>-o<; EVKOTOOT0017c; 2ou � 3ou on0Kwo1Kono117T� Cytavision y1a TOUToxpov17 auvoea17 €20,23 
µE TOV lo anOKWOIKOnOl'7T� 

4. H 12µrivri otaµe:uari oe:v ea avave:wve:TOL an6 Tl'J Cyta. Me:Ta TOuc; 12 µ�ve:c;, 01 ne:MTe:c; ea auve:x[aouv va
e:ivm ne:MTe:c; Tl'J<; unripe:aiac; Cytavision xwpic; otaµwari.

5. Le: ne:p1mwae:1c; nou 11 napox� Tile; unripe:aiac; oe:v e:ivm e:<p1KT�, 11 npoa<popa yIa owpe:av e:yKmamaari 1axue:1
µtxp1 KOL Tpe:Ic; µ�ve:c; µna Tl'JV riµe:poµrivia M�ric; Tile; npoa<popac;.

6. LE ne:p1mwae:1c; mT�ae:wv TauT6xpovric; e:yKmamaaric; Cytavision & lnternet/DSL Access, 1axu£1 µ6vo 11
XPEWOl'J e:yKOTCIOTaaric; Tl'J<; unripe:a[ac; lnternet/DSL Access.

7. H Cyta 01m11pe:[ TO 01Ka[wµa Tpononoiriaric; Twv nap6VTwv 6pwv npoa<popac;.

8. H Ynripe:aia Cytavision 01tnnm an6 Tl'J re:v1K� Luµl3aa11 KOL TOuc; E101Kouc; 'Opouc; Ynripe:aiac; Cytavision.

(Kwo1Kac; E21312 07/2020) 




