ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, 3 ΜΗΝΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ CYTAVISION SUPER PACK

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
1. Η προσφορά ισχύει για την περίοδο 4 Ιουλίου – 30 Σεπτεμβρίου 2019.
2. Η προσφορά δωρεάν εγκατάστασης ισχύει για νέους πελάτες, δεδομένου ότι αποδέχονται ότι δεσμεύονται να διατηρήσουν
την υπηρεσία Cytavision για περίοδο 12 μηνών από την ημερομηνία σύνδεσής τους.
3.Την προσφορά μειωμένης μηνιαίας συνδρομής μπορούν να επωφεληθούν νέοι πελάτες της υπηρεσίας Cytavision οι οποίοι θα
ζητήσουν την παροχή του πακέτου Super Pack.
4. Η προσφορά μειωμένης μηνιαίας συνδρομής ισχύει δεδομένου ότι οι πελάτες αποδέχονται ότι δεσμεύονται να διατηρήσουν το
πακέτο Cytavision Super Pack για περίοδο 15 μηνών από την ημερομηνία σύνδεσής τους.
5. Σε περίπτωση τερματισμού ή μεταβίβασης της υπηρεσίας Cytavision πριν τη λήξη της περιόδου δέσμευσης της δωρεάν
εγκατάστασης (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 Cytavision για ταυτόχρονη
σύνδεση με τον 1ο αποκωδικοποιητή

Τιμή συμπ.
ΦΠΑ
€71,40
€20,34
€20,23

6. Η 12μηνη δέσμευση της δωρεάν εγκατάστασης δεν θα ανανεώνεται από τη Cyta. Μετά τους 12 μήνες, οι πελάτες θα
συνεχίσουν να είναι πελάτες της υπηρεσίας Cytavision χωρίς δέσμευση.
7. 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.
8. Σε περιπτώσεις αιτήσεων ταυτόχρονης εγκατάστασης Cytavision & Internet/DSL Access, ισχύει μόνο η χρέωση εγκατάστασης
της υπηρεσίας Internet/DSL Access.
9. Η προσφορά μειωμένης μηνιαίας συνδρομής έχει συνολική διάρκεια 15 μηνών και αφορά:
(α) τη δωρεάν μηνιαία συνδρομή του πακέτου Super Pack η οποία θα παρέχεται για τον μήνα εγκατάστασης και δύο μήνες μετά
τον μήνα εγκατάστασης της Υπηρεσίας.
(β) την παροχή μειωμένης μηνιαίας συνδρομής του πακέτου Super Pack για τους μήνες που ακολουθούν μετά τη λήξη της
περιόδου δωρεάν συνδρομής. Η μειωμένη μηνιαία συνδρομή του Super Pack ανέρχεται σε €35,90 συμπ. ΦΠΑ ανά μήνα (€44,74
συμπ ΦΠΑ για πελάτες χωρίς ίντερνετ). Το πακέτο Super Pack θα τιμολογείται στα €39,90 συμπ. ΦΠΑ (€48,74 συμπ ΦΠΑ για
πελάτες χωρίς ίντερνετ) από 1η Οκτωβρίου 2019.
10. Σε περίπτωση υποβάθμισης του πακέτου Super Pack, προσωρινής αποσύνδεσης, τερματισμού ή μεταβίβασης της υπηρεσίας
Cytavision πριν τη λήξη της περιόδου δέσμευσης (15 μήνες) οι πελάτες θα υποχρεούνται να καταβάλουν στη Cyta το αντίστοιχο
ποσό το οποίο επωφελήθηκαν ως έκπτωση κατά την περίοδο της προσφοράς.
11. Η 15μηνη δέσμευση της μειωμένης μηνιαίας συνδρομής δεν θα ανανεώνεται από τη Cyta. Μετά τους 15 μήνες, η τιμή του
πακέτου Super Pack θα είναι αυτή που θα ισχύει κατά τη λήξη της προσφοράς.
12. H Cyta διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων προσφοράς.
13. Η Υπηρεσία Cytavision διέπεται από τη Γενική Σύμβαση και τους Ειδικούς Όρους Υπηρεσίας Cytavision.

