ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ INTERNET
Ή DSL ACCESS ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CYTANET
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
1. Η προσφορά ισχύει για την περίοδο 20 Ιανουαρίου - 28 Φεβρουαρίου 2021.
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 20/1/2021 - 28/2/2021 (με ΦΠΑ)

Internet Home
DSL Access Home
DSL Access Business

€71,40

Μετάβαση από Internet Home σε Internet Business
€35,70

Internet Business

€142,80

Cyta είναι η εμπορική επωνυμία της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου.

Ιδιοεγκατάσταση Internet Home και DSL Access Home

(Κώδικας/Code E21305 1/2021)

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ CYTAVISION
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
1.

Η προσφορά ισχύει για την περίοδο 20 Ιανουαρίου – 28 Φεβρουαρίου 2021 για εγκατάσταση 1ου Aποκωδικοποιητή των οικιακών πακέτων Value
και Variety και όλων των Aποκωδικοποιητών για τα πακέτα Cytavision Public .

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 σύνδεσης 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 αποκωδικοποιητή για οικιακά πακέτα και ανεξαρτήτως αριθμού
αποκωδικοποιητών για πακέτα δημόσιας προβολής που θα ισχύει κατά την περίοδο τερματισμού ή μεταβίβασης της υπηρεσίας. Το υφιστάμενο
τέλος εγκατάστασης χρεώνεται ως ακολούθως:
Περιγραφή

Τιμή

Τέλος Εγκατάστασης 1ου Αποκωδικοποιητή Cytavision

€71,40

Τέλος Εγκατάστασης 1ου Αποκωδικοποιητή Cytavision για ταυτόχρονη σύνδεση με
υπηρεσία Internet

€20,34

Τέλος Εγκατάστασης πρόσθετου Αποκωδικοποιητή Cytavision

€65,45

Τέλος εγκατάστασης πρόσθετου αποκωδικοποιητή Cytavision για ταυτόχρονη
σύνδεση με άλλον αποκωδικοποιητή

€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 τρεις 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.

Η Cyta διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων προσφοράς.

8.

Η Υπηρεσία Cytavision διέπεται από τη Γενική Σύμβαση και τους Ειδικούς Όρους Υπηρεσίας Cytavision.

Κώδικας E21312 01/2021

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΔΩΡΕΑΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ/ΟΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (NAKED DSL/FIBER) Ή/ΚΑΙ
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ (TELEPHONY, TELEPHONY PLUS,
TELEPHONY SPECIAL USE)

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
1. Η προσφορά ισχύει για την περίοδο 20 Ιανουαρίου - 28 Φεβρουαρίου 2021.
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 20/1/2021 - 28/2/2021 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

Cyta είναι η εμπορική επωνυμία της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου.

την Ευρυζωνική/Οπτική Πρόσβαση.

(Κώδικας/Code E21322 1/2021)

