
Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στο Σχέδιο Προνομίων «όλατακαλά» 
 

1. Το 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 συμβολαίου Classic, Light, MakeYourOwn-Talk, RED), Διαδίκτυο 
(προϊόντα Internet Home), Cytavision (προϊόντα  Value Pack, Value Pack Plus και 
Full Pack).  

   
2. Οι πελάτες που θα δεσμεύονται να διατηρήσουν την/τις υπηρεσία/ίες για συνεχή 

περίοδο 24 μηνών, θα απολαμβάνουν τα ακόλουθα προνόμια ανάλογα με την/τις 
υπηρεσία/ίες που δεσμεύουν:  

      Συμμετοχή στο σχέδιο με δέσμευση της υπηρεσίας Σταθερής Τηλεφωνίας: 
    - Δωρεάν κλήσεις από το σταθερό (εντός εθνικού δικτύου Cyta) κάθε Κυριακή,   
      κατά την διάρκεια της 24μηνης περιόδου δέσμευσης.  
    Συμμετοχή στο σχέδιο με δέσμευση της υπηρεσίας Κινητής Τηλεφωνίας:  
    - Δωρεάν κλήσεις και δωρεάν αποστολή sms από το κινητό (εντός εθνικού δικτύου  
      Cyta) κάθε Κυριακή, κατά την διάρκεια της 24μηνης περιόδου δέσμευσης.  
    Συμμετοχή στο σχέδιο με δέσμευση της υπηρεσίας Cytanet: 
    - Δωρεάν η συνδρομή του 12ου   και  24ου  μήνα του προϊόντος Internet Home.    
    - Δωρεάν παρακολούθηση μέσω της Υπηρεσίας Cytanet “live streaming” μέχρι έξι  
      ζωντανών αγώνων ποδοσφαίρου του Κυπριακού πρωταθλήματος μέχρι τον Μάιο  
      του 2015.  
    - Κουπόνι αξίας €120, €240 ή €360 για αγορά Laptop ή Tablet για εξόφληση σε 24  
      ισόποσες μηνιαίες δόσεις (μέσω Τραπεζικής Εντολής Άμεσης Χρέωσης) και  
      έκπτωση στο ταμείο €15, €25 και €40 ανάλογα με την αξία του κουπονιού. 
   Συμμετοχή στο σχέδιο με δέσμευση της Υπηρεσίας Cytavision: 
    - Δωρεάν η συνδρομή του 12ου  και  24ου  μήνα της υπηρεσίας Cytavision και  
      αντίστοιχα για την ίδια περίοδο όπου ισχύει δωρεάν η συνδρομή του 12ου και 24ου    
      μήνα της συνδρομής του 2ου  αποκωδικοποιητή. 
   - Δωροκάρτα αξίας €20 για αγορές από τα καταστήματα cytashop ή τους    
      συνεργάτες μας (η δωροκάρτα μπορεί να εξαργυρωθεί κατά την διάρκεια της   
      24μηνης δέσμευσης). 
    - Δωρεάν παρακολούθηση τριών αγώνων μέσω της υπηρεσίας “Pay Per 
      View”  που μεταδίδονται ζωντανά στο κανάλι Cytavision Sports 1, μέσα σε   
      περίοδο 6 μηνών για πελάτες Cytavision των πακέτων Value Pack και Value Pack   
      Plus. 

 
3. Οι δωρεάν κλήσεις (εντός εθνικού δικτύου Cyta) δεν μπορούν να υπερβούν ανά 

μήνα, τα 500 δωρεάν λεπτά από το σταθερό, τα 500 δωρεάν λεπτά από το κινητό 
και τα 500 sms person to person (εξαιρούνται τα web sms, premium sms, bulk sms 
and cybee sms). Αντίστοιχα για την υπηρεσία BBT-Home, ο πιο πάνω περιορισμός 
θα ισχύει ανά αριθμό VOIP. Οι πελάτες μπορούν να ενημερώνονται για την χρήση 
των δωρεάν λεπτών και sms για τον τρέχοντα μήνα καλώντας δωρεάν στο 
80008088.  

 
4. Αιτήσεις για συμμετοχή γίνονται δεκτές από τις 17 Νοεμβρίου 2014 μέχρι να 

συμπληρωθεί ο ανώτερος αριθμός συμμετοχών που έχει καθοριστεί από τη Cyta. 
 
5. Οι πελάτες που θα συμμετέχουν στο σχέδιο, κατά την διάρκεια της 24μηνης 

περιόδου δέσμευσης, θα μπορούν να δεσμεύσουν νέα/νέες βασικές υπηρεσίες και 



ανάλογα θα απολαμβάνουν τα σχετικά με τις νέες υπηρεσίες που δεσμεύουν, 
προνόμια αν αυτά είναι ακόμη διαθέσιμα.  

 
6. Σε περίπτωση τερματισμού, προσωρινής αποσύνδεσης ή μεταβίβασης 

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

 
7. Σε περίπτωση τερματισμού, προσωρινής αποσύνδεσης ή μεταβίβασης της 

Υπηρεσίας Cytanet, πριν την εξόφληση του κουπονιού που επιλέχθηκε, οι πελάτες 
θα πρέπει να εξοφλήσουν το αντίστοιχο ποσό που φαίνεται στην 4η στήλη του πιο 
κάτω πίνακα αφαιρουμένων των ήδη καταβληθέντων ποσών αμέσως. 

    
Κουπόνι Μηνιαία 

Δόση 
Ολικό κόστος 
πελάτη 

Ολικό ποσό που θα 
καταβληθεί από τον πελάτη 
σε περίπτωση τερματισμού 

Αξίας €120 €5 €120 €132 
Αξίας €240 €10 €240 €264 
Αξίας €360 €15 €360 €396 

 
8. Σε περίπτωση τερματισμού, προσωρινής αποσύνδεσης  ή μεταβίβασης της 

Υπηρεσίας Cytavision, πριν από το πέρας των 24 μηνών θα ισχύει χρέωση ύψους 
€20, ίση με την αξία της δωροκάρτας.  

 
9. Πελάτες με την διευκόλυνση «προσωρινής αποσύνδεσης», με ετήσια δέσμευση στα 

προϊόντα Internet Home ή/και στην υπηρεσία Cytavision καθώς και με 18μηνη 
δέσμευση «Happy Sundays», μπορούν να συμμετέχουν στο σχέδιο, αφού πρώτα 
τερματίσουν την πιο πάνω διευκόλυνση/δέσμευση. Πελάτες Cytanet που έχουν ήδη 
αποκτήσει laptop ή tablet με κουπόνι δε μπορούν να διεκδικήσουν εκ νέου το 
κουπόνι ενόσω είναι σε ισχύει η σχετική με το κουπόνι δέσμευση. 

 
10. Σε περίπτωση καθολικής διαδοχής (λόγω θανάτου), οι υπηρεσίες θα μπορούν να 

μεταβιβάζονται στον νέο πελάτη και η 24μηνη δέσμευση θα τερματίζεται χωρίς 
επιβαρύνσεις.  

 
11. Αιτήσεις για συμμετοχή στο Σχέδιο (και αποδοχή των όρων) γίνονται δεκτές από 

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

 
12. Μόνιμοι υπάλληλοι, τακτικό ωρομίσθιο προσωπικό και υπάλληλοι θυγατρικών δεν 

μπορούν να συμμετέχουν στο Σχέδιο. Οι συνταξιούχοι υπάλληλοι Cyta μπορούν να 
συμμετέχουν μόνο με τις υπηρεσίες Σταθερής ή/και Κινητής τηλεφωνίας. 

 
Εξαιρέσεις / Διευκρινήσεις που αφορούν πελάτες Σταθερής Τηλεφωνίας 
 
13. 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.  

 
Εξαιρέσεις / Διευκρινήσεις που αφορούν την υπηρεσία Cytanet 
 
14. Πελάτες με προϊόντα Internet Home της υπηρεσίας Cytanet με ειδικά τέλη (ειδικά 

τιμολογιακά πακέτα για άτομα με σοβαρή αδυναμία επικοινωνίας ή/και διακίνησης, 

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


για φοιτητές, για άτομα μέλη της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων και για 
οργανωμένα σύνολα), μπορούν να συμμετέχουν στο Σχέδιο. 

 
15. 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.  

 
16. Η παροχή του κουπονιού για αγορά laptop ή tablet διέπεται από όρους παροχής οι 

οποίοι είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.cyta.com.cy/cytanet-offer. 
 
Εξαιρέσεις / Διευκρινήσεις που αφορούν την υπηρεσία Cytavision 
 
17. Πελάτες της υπηρεσίας Cytavision με τα προϊόντα Public και Hotel Pack δεν 

μπορούν να συμμετέχουν στο Σχέδιο. 
  
18. Οι πελάτες που δικαιούνται τα τρία δωρεάν “Pay Per View” θα ενημερώνονται για 

το υπόλοιπο του λογαριασμού τους μετά το τέλος κάθε μήνα, μέσω sms σε αριθμό 
κινητού που θα δηλώνουν κατά την αίτηση τους.   

 
19. Οι πελάτες που αφαιρούν την υπηρεσία Cytavision από την 24μηνη δέσμευση, αλλά 

δεν τερματίζουν, θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δωρεάν Pay Per View μέχρι 
το τέλος του συγκεκριμένου μήνα που τερματίζουν την δέσμευση.   

 
20. Οι πελάτες δικαιούνται να εξαργυρώσουν την δωροκάρτα (αξίας €20) στα 

καταστήματα cytashop και στο δίκτυο των συνεργατών της, μέχρι το τέλος της 
περιόδου της 24μηνης δέσμευσης. 

     
21. Η δωροκάρτα (αξίας €20 ισχύ μόνο για πελάτες Cytavision) θα στέλλεται στους 

δικαιούχους πελάτες, αφού ολοκληρωθεί η παραγγελία τους για συμμετοχή στο 
σχέδιο, μέσω e-mail το οποίο πρέπει να δηλώνουν κατά την αίτηση τους (on-line 
και τηλεφωνική παραγγελία).  

 
22. Στις περιπτώσεις όπου η παραγγελία γίνεται στα σημεία εξυπηρέτησης cyta, η 

δωροκάρτα θα μπορεί να εξαργυρωθεί σε οποιοδήποτε κατάστημα cytashop. Στις 
περιπτώσεις που η παραγγελία γίνεται στo δίκτυο συνεργατών μας, η δωροκάρτα 
θα πρέπει να εξαργυρωθεί μόνο από το σημείο/κατάστημα του συνεργάτη που έχει 
εκδοθεί.  

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

ένα προϊόν σε άλλο προϊόν της υπηρεσίας (πχ. αλλαγή από αναλογική τηλεφωνία σε 
BBT-Home, αλλαγή πακέτου στην Υπηρεσία Cytavision, αλλαγή από μεγαλύτερη / 
μικρότερη ταχύτητα στα προϊόντα InternetHome, αλλαγή πακέτου MakeYourOwn / 
RED). 

 
24. 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. 

  
25. Τα δωρεάν λεπτά και sms που θα αφορούν την σταθερή και κινητή τηλεφωνία θα 

ισχύουν αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας για συμμετοχή στο σχέδιο.    

http://www.cyta.com.cy/cytanet-offer
http://www.cyta.com.cy/


 
26. Η Cyta διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων παροχής του 

Σχεδίου. 
 
27. Οι υπηρεσίες του παρόντος σχεδίου προνομίων θα διέπονται από τη Γενική Σύμβαση 

και τους Ειδικούς όρους της εκάστοτε υπηρεσίας. 


