
Όροι παροχής  

1. Η υπηρεσία παρέχεται αποκλειστικά σε νομικά πρόσωπα (εταιρείες) .  

2. Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνεται κατόπιν υποβολής γραπτής αίτησης από την 

εταιρεία  στη Cyta και θα παρέχεται εάν: 

(α) Υπάρχει σύνδεση στην υπηρεσία ebill της Cyta.  

Μέσω της υπηρεσίας ebill ο πελάτης θα δηλώσει: 

- Τους αριθμούς των κινητών τηλεφώνων των υπαλλήλων του, στους 

οποίους επιθυμεί να παρέχει την υπηρεσία. 

-  Τον αριθμό πελάτη του υπαλλήλου (ο οποίος αναγράφεται στο συνοπτικό 

λογαριασμό του υπαλλήλου). 

-  Το ποσό (πριν από το ΦΠΑ) που επιθυμεί να επιχορηγεί στον κάθε 

υπάλληλο  (π.χ. €25). 

-  Την ημερομηνία έναρξης της υπηρεσίας (μήνα, έτος). 

-  Την ημερομηνία λήξης της υπηρεσίας (μήνα, έτος). 

Επίσης μπορεί να ενημερώνεται για τα ιστορικά στοιχεία της υπηρεσίας ανά 

μήνα ή ανά κινητό τηλέφωνο. 

(β) Ο αριθμός κινητού τηλεφώνου εξοφλείται μέσω αυτόματης τραπεζικής 

εντολής (standing order). 

(γ) Ο αριθμός κινητού τηλεφώνου δεν έχει καθυστερημένες οφειλές. 

(δ) Το Πρόγραμμα συμβολαίου στο οποίο θα γίνεται η χρέωση πρέπει να είναι 

ενεργό και να ανήκει στην εταιρεία. 

3. Κατά την αίτηση παροχής της υπηρεσίας η εταιρεία θα δηλώνει τον αριθμό 

κινητού τηλεφώνου Προγράμματος Συμβολαίου που θα λάβει την υπηρεσία και 

στον οποίο θα γίνονται όλες οι χρεώσεις. Επίσης θα καταχωρείται η ηλεκτρονική 

διεύθυνση (email) της εταιρείας για αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων από τη 

Cyta σε περίπτωση προβλήματος.  

4. Στην υπηρεσία μπορούν να συμμετέχουν αποκλειστικά κινητά τηλέφωνα 

Προγραμμάτων Συμβολαίου της Cytamobile-Vodafone που είτε ανήκουν σε 

φυσικά πρόσωπα που έχει δηλώσει η εταιρεία, είτε ανήκουν στην ίδια την εταιρεία 

στην οποίο παρέχεται η υπηρεσία.  

5. Η χρέωση και η συνδρομή της υπηρεσίας υπολογίζονται μηνιαία, ανεξάρτητα από 

την ημερομηνία ενεργοποίησης ή τερματισμού της υπηρεσίας.  

6. Σε περίπτωση η εταιρεία επιθυμεί να αλλάξει τον αριθμό κινητού τηλεφώνου στον 

οποίο γίνονται όλες οι χρεώσεις, τότε θα πρέπει να τερματίσει την υπηρεσία και 

να υποβάλει εκ νέου αίτηση παροχής της υπηρεσίας αφού καλύψει οποιοδήποτε 



χρεωστικό υπόλοιπο της υπηρεσίας που αφορά τον προηγούμενο αριθμό κινητού 

τηλεφώνου.  

7. Η εταιρεία δικαιούται την υπηρεσία αυτή μόνο σε ένα (1) κινητό τηλέφωνο 

Προγράμματος Συμβολαίου.  

8. Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν προβεί σε εξόφληση του λογαριασμού του 

κινητού τηλεφώνου στο οποίο έχουν χρεωθεί τα ποσά επιχορήγησης που 

παραχώρησε στους εργαζόμενους, τότε αυτά δεν θα χρεώνονται στους 

εργαζόμενους προς εξόφληση, αλλά θα παραμένουν ως χρεωστικό υπόλοιπο της 

εταιρείας το οποίο οφείλει να το εξοφλήσει. Η υπηρεσία δεν θα λειτουργήσει για 

τον επόμενο μήνα/ ες μέχρι το χρεωστικό υπόλοιπο να εξοφληθεί.  

9. Η εταιρεία είναι υπεύθυνη για τα στοιχεία που καταχωρεί στο σύστημα ebill και 

αναλαμβάνει την ευθύνη εξόφλησης όλων των ποσών που θα χρεωθεί για τους 

αριθμούς κινητών τηλεφώνων που θα καταχωρήσει, είτε αυτά ανήκουν σε 

εργαζόμενους σε αυτό, είτε όχι. Η εταιρεία μπορεί να τερματίσει οποτεδήποτε την 

υπηρεσία μέσω της Υπηρεσίας ebill. Ο τερματισμός θα έχει άμεση ισχύ.  

10.Σε περίπτωση τερματισμού της υπηρεσίας τότε τα μοναδικά δεδομένα/ στοιχεία 

που θα μπορεί να βλέπει η εταιρεία θα είναι τα ιστορικά στοιχεία μόνο.  

11.Τα ιστορικά στοιχεία θα διατηρούνται για έξι (6) μήνες.  

12.Το νομικό πρόσωπο (εταιρεία), μπορεί να υποβάλει αίτηση για παροχή της 

υπηρεσίας   Split Bill  οποτεδήποτε μέσα στο μήνα.  

13.Τόσο κατά τον πρώτο μήνα παροχής της υπηρεσίας όσο και κατά τον τελευταίο 

μήνα στον οποίο η υπηρεσία θα τερματιστεί, η συνδρομή θα χρεωθεί για 

ολόκληρο το μήνα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


