soeasy Plus
Δικαίωμα συμμετοχής
1. To soeasy Plus είναι διαθέσιμο στους πελάτες της προπληρωμένης soeasy. Δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί μαζί με τα προγράμματα soeasy Talk Freebie, soeasy Text & Surf Freebie ή το
soeasy International Freebie.
2. Χρειάζεται να γίνει ενεργοποίηση του soeasy Plus και να κάνετε top-up το κατάλληλο ποσό (€10,
€20 ή €35).
Μάθετε Πως
3. Όταν έχετε ενεργοποιήσει το soeasy Plus, τότε θα πρέπει να κάνετε top-up στο λογαριασμό σας
το ανάλογο ποσό. Στη συνέχεια το ποσό που έχετε κάνει top-up θα μετατραπεί σε τοπικά λεπτά
προς όλα τα σταθερά και κινητά τηλέφωνα, τοπικά SMS και MB, για να τα χρησιμοποιήσετε
ενόσω βρίσκεστε στην Κύπρο αλλά και όταν ταξιδεύετε σε χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η
διάρκεια των κλήσεων θα υπολογίζεται ανά 15 δευτερόλεπτα. Επιπλέον στον λογαριασμό σας θα
προστεθεί το ποσό των €3 (pocket money) το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλες τις
υπηρεσίες με τις βασικές χρεώσεις
4. Όλες οι συμπεριλαμβανόμενες υπηρεσίες (λεπτά, SMS, MB και pocket money) θα είναι διαθέσιμες
για 30 μέρες από την ημερομηνία που ενεργοποιούνται στο λογαριασμό σας μέχρι τις 23:59 της
30ης ημέρας. Αν παραμένετε στο soeasy Plus και κάνετε ξανά top-up το λογαριασμό σας (με €10,
€20 ή €35) μέσα στο διάστημα των 30 ημερών τότε θα πάρετε ξανά τις υπηρεσίες οι οποίες θα
έχουν και πάλι διάρκεια ισχύος 30 ημέρες από την ημερομηνία του δεύτερου top-up.
5. Τυχόν αχρησιμοποίητα λεπτά, SMS, MB και pocket money δεν θα μεταφέρονται μετά τη λήξη
της 30-ήμερης περιόδου. Αν η χρήση σας ξεπεράσει τα λεπτά, SMS, MB τότε θα μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τα €3 pocket money για οποιαδήποτε υπηρεσία επιθυμείτε. Όταν εξαντληθεί και
το ποσό αυτό, τότε θα πρέπει να κάνετε top-up ξανά.
6. Στην περίπτωση που κάνετε top-up €5 τότε το ποσό αυτό πιστώνεται στον κυρίως λογαριασμό
σας, δεν μετατρέπεται σε υπηρεσίες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τις βασικές χρεώσεις
7. Στην περίπτωση που πάρετε επιπλέον δωρεάν λεπτά, SMS, MB από το σχέδιο soeasy Rewards,
τότε αυτά αρχίζουν να καταναλώνονται πρώτα.
Παρακαλώ σημειώστε
8. Τα μηνύματα SMS που παρέχονται στο πρόγραμμα αφορούν τοπικά SMS. Τα μηνύματα που
αποστέλλονται προς Διεθνείς προορισμούς δεν συμπεριλαμβάνονται. Για να είναι εφικτή η
αποστολή μηνυμάτων προς Διεθνείς προορισμούς και μετά από την εξάντληση των €3 pocket
money θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο στον κυρίως λογαριασμό.
9. Για την απενεργοποίηση του soeasy Plus στέλνετε off soeasy plus στο 8000 ή από το My Cyta.
Τυχόν υπόλοιπο από τις συμπεριλαμβανόμενες υπηρεσίες δεν μεταφέρεται.
10. Σε περίπτωση μεταφοράς από το soeasy Plus σε Πρόγραμμα Συμβολαίου τυχόν υπόλοιπο από τις
συμπεριλαμβανόμενες υπηρεσίες δεν μεταφέρεται.
11. Όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται συμπεριλαμβανομένου και του Pocket money δεν μπορούν να
μεταφερθούν μέσω της υπηρεσίας Money Transfer.
12. Στην περίπτωση που έχετε ενεργοποιήσει κάποιο από τα: soeasy Talk Freebie, soeasy Text & Surf
Freebie ή το soeasy International Freebie, τότε για να ενεργοποιήσετε το soeasy Plus θα πρέπει
να απενεργοποιήσετε πρώτα το υφιστάμενο σας πρόγραμμα.
13. Το soeasy Plus είναι για προσωπική και όχι εμπορική χρήση και διέπεται από τους όρους και
προϋποθέσεις της υπηρεσία soeasy pay as you.
14. Οι όροι αυτοί μπορούν να αλλάξουν ή να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή.

