
soeasy International 

1. To soeasy International δεν μπορεί να συνδυαστεί μαζί με τα προγράμματα soeasy Plus και 
soeasy Youth. 

2. Χρειάζεται να γίνει ενεργοποίηση του soeasy International προγράμματος και να κάνεις top-up 
το ποσό που θα επιλέξεις (€10 και άνω).  

3. Όταν προχωρήσεις με την ενεργοποίηση του soeasy International, θα πρέπει να κάνεις top-up 
στο λογαριασμό σου με το ποσό που επιθυμείς. Ακολούθως ο soeasy λογαριασμός σου θα πιστωθεί 
με το συγκεκριμένο ποσό και επιπλέον θα λάβεις δωρεάν διεθνή λεπτά για να τα χρησιμοποιήσεις 
σε όλα τα σταθερά και κινητά τηλέφωνα συγκεκριμένων χωρών ενόσω βρίσκεσαι στην Κύπρο. 
Κλήσεις προς άλλους αριθμούς συμπεριλαμβανομένων premium rate και μη-γεωγραφικών 
αριθμών δεν συμπεριλαμβάνονται. Μπορείς να δεις τη λίστα με όλες τις χώρες που 
συμπεριλαμβάνονται στο soeasy International. Η διάρκεια των κλήσεων από τα δωρεάν διεθνή 
λεπτά θα υπολογίζεται ανά λεπτό.  

4. Τα δωρεάν διεθνή λεπτά θα είναι διαθέσιμα για 30 μέρες από την ημερομηνία που 
ενεργοποιούνται στο λογαριασμό σας μέχρι τις 23:59 της 30ης ημέρας. Τα δωρεάν διεθνή λεπτά 
θα ενεργοποιούνται στο λογαριασμό σου αμέσως μετά το top-up αλλά μπορεί να ενεργοποιηθούν 
το αργότερο μέσα σε 24 ώρες. Αν παραμένεις στο soeasy International και κάνεις ξανά top-up (με 
€10 ή και περισσότερα) μέσα στο διάστημα των 30 ημερών τότε θα πάρεις ξανά τα δωρεάν διεθνή 
λεπτά τα οποία θα έχουν και πάλι διάρκεια ισχύος 30 ημέρες από την ημερομηνία του δεύτερου 
top-up.  

5. Τυχόν αχρησιμοποίητα διεθνή λεπτά δεν θα μεταφέρονται μετά τη λήξη της 30-ήμερης 
περιόδου. Αν η χρήση σου ξεπεράσει τα δωρεάν διεθνή λεπτά, τότε θα υπάρχει χρέωση σύμφωνα 
με τις βασικές τιμές του προγράμματος soeasy International.  

6. Στην περίπτωση που πάρεις δώρο για διεθνής κλήσεις από το σχέδιο soeasy Rewards, τότε το 
ποσό αυτό αρχίζει να καταναλώνεται πρώτο.  

7. Για να μεταφερθείς σε ένα διαφορετικό πρόγραμμα (soeasy Plus και soeasy Youth) τότε πρέπει 
να απενεργοποιήσεις πρώτα το soeasy International και μετά να ενεργοποιήσεις το πρόγραμμα 
που επιθυμείς. Τυχόν υπόλοιπο από τα δωρεάν διεθνή λεπτά του προγράμματος δεν 
μεταφέρονται.  

8. Το soeasy International είναι για προσωπική και όχι εμπορική χρήση και διέπεται από τους όρους 
και προϋποθέσεις της υπηρεσίας soeasy pay as you.  

9. Οι όροι αυτοί μπορούν να αλλάξουν ή να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή αλλά αν η αλλαγή σε 
επηρεάζει αρνητικά τότε θα ενημερωθείς έγκαιρα. 

https://www.cyta.com.cy/id/m9011/el?CategoryGroupID=1&ServiceID=56
https://www.cyta.com.cy/mp/informational/mobile/docs/soeasy_International_Freebie_GR.pdf

