
 
 

  

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ CYTAVISION PUBLIC PACK 

 
Ονοματεπώνυμο Πελάτη : 

 
Αρ. Ταυτότητας/Διαβατηρίου ή Αρ. Εγγραφής Εταιρείας ή Αρ. Πελάτη Cyta:    

 

Αρ. Υπηρεσίας Cytavision (αν αφορά υφιστάμενη υπηρεσία): 
 

Ημερομηνία/Date: 
 

  

Άδεια Λειτουργίας Υποστατικού (παρακαλώ σημειώστε ότι ισχύει  και 

επισυνάψτε σχετικό αποδεικτικό με βάση τον όρο 2 και 3  πιο κάτω)  

 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 

  Σε υφιστάμενο αριθμό      
   

  Νέα Σύνδεση στην πιο κάτω Διεύθυνση Εγκατάστασης:           
 
Οδός & Αριθμός, Κτίριο,  Όροφος  & Αρ. Γραφείου, Ταχ 

Κώδικας, Πόλη 

CYTAVISION PUBLIC 

 
 Public Pack 2 STB 
 Public Pack 3 STB (απαιτείται έλεγχος) 

 Public Pack 4 STB (Η υπηρεσία θα παρέχεται μόνο μέσω του δικτύου Fiber) 
 Public Pack 5 STB (Η υπηρεσία θα παρέχεται μόνο μέσω του δικτύου Fiber) 

 Public Pack 8 STB (Η υπηρεσία θα παρέχεται μόνο μέσω του δικτύου Fiber) 

 

 

 
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

 

1. Το Cytavision Public Pack, παρέχεται μόνο για δημόσια Προβολή της Υπηρεσίας.  
 

2. Το εκπτωτικό σχέδιο αφορά νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τομέα Πρακτορείων Στοιχημάτων.  Η έκπτωση παρέχεται μετά από επιβεβαίωση ότι το 
Πρακτορείο (α) έχει άδεια λειτουργίας από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, (β) κατέχει άδεια λειτουργίας μέσω της διακρατικής συμφωνίας που αφορά τα Πρακτορεία 
της εταιρείας ΟΠΑΠ, και (γ) ότι κατέχει άδεια λειτουργίας που δίδεται μέσω της Λέσχης Ιπποδρομίων.  

 

3. Στην περίπτωση που η επιβεβαίωση για την άδεια λειτουργίας του Πρακτορείου, δεν μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά από τις επίσημες ιστοσελίδες της Εθνικής Αρχής 
Στοιχημάτων και του ΟΠΑΠ,  ο Συνδρομητής θα πρέπει να προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, που ορίζονται στον Όρο 2 πιο πάνω.  Στην περίπτωση που η 
άδεια λειτουργίας δίδεται από τη Λέσχη Ιπποδρομιών, η Λέσχη Ιπποδρομιών αναλαμβάνει να παρέχει τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.     

 

4. Η έκπτωση θα εφαρμόζεται επί της μηνιαίας συνδρομής της Υπηρεσίας Cytavision Public Pack. 
 

5. Η έκπτωση που θα παραχωρείται θα είναι σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα: 
 

Cyta Μηνιαία Συνδρομή με ΦΠΑ*  Μηνιαία συνδρομή για πρακτορεία στοιχημάτων (με 16,5% 

έκπτωση – τιμές με ΦΠΑ) 

Public 2 STB (2 σημεία θέασης) 450€ 376€ 

Public 3 STB (3 σημεία θέασης) 545€ 455€ 

Public 4 STB (4 σημεία θέασης) 610€ 509€ 

Public 5 STB (5 σημεία θέασης) 650€ 543€ 

*Για συνδρομητές που δεν έχουν την υπηρεσία Internet Home/Business υπάρχει πρόσθετη χρέωση €4,19 συμπ. ΦΠΑ στο μηνιαίο τέλος που αναφέρεται 
πιο πάνω. 

 

6. Ο Συνδρομητής δεν μπορεί να προβεί σε προσωρινή αποσύνδεση της Υπηρεσίας Cytavision Public Pack, ενόσω βρίσκεται στο εκπτωτικό σχέδιο. 
 

7. Σε περίπτωση μεταβίβασης της Υπηρεσίας, ο Συνδρομητής στον οποίο θα μεταβιβαστεί η Υπηρεσία, θα πρέπει να υπογράψει εκ νέου τους όρους παροχής του εν λόγω 
εκπτωτικού σχεδίου. 

 

8. Σε περιπτώσεις όπου η Cyta διαπιστώσει ότι Συνδρομητής της Υπηρεσίας:  

i. έχει εγκαταστημένο οικιακό προϊόν στο υποστατικό του (από τη Cyta ή από άλλο εναλλακτικό παροχέα) το οποίο παρέχεται μόνο για προσωπική χρήση και το 
χρησιμοποιεί με παράνομο τρόπο για δημόσια προσβολή. 

ii. έχει εγκατεστημένο προϊόν Δημόσιας Προβολής και προβάλλει σωστά στο υποστατικό του αλλά παράλληλα και ταυτόχρονα με εσωτερική διασυρμάτωση προβάλλει 
το περιεχόμενο και σε άλλο γειτονικό υποστατικό,  

iii. χρησιμοποιεί την υπηρεσία Live Streaming, το περιεχόμενο της οποίας, παρέχεται μόνο για προσωπική χρήση και προβάλει το περιεχόμενο σε δημόσια προβολή. 
 

θα προβεί στις ακόλουθες ενέργειες: 

i. Θα χρεώνει τον Συνδρομητή με τα αντίστοιχα τέλη συνδρομής για δημόσια προβολή 
ii. Θα αποστέλλει στον Συνδρομητή γραπτή προειδοποίηση όπου θα τον ενημερώνει ι ότι σε περίπτωση όπου μετά από δεύτερη επιτόπια διερεύνηση στο υποστατικό 

του διαπιστωθεί ότι εξακολουθεί η παραβίαση των παρόντων όρων, τότε η Υπηρεσία θα τερματίζεται προσωρινά από τη Cyta, μέχρι ο Συνδρομητής να συμμορφωθεί 

εντός προκαθορισμένου χρόνου  
iii. Θα τερματίζει οριστικά την Υπηρεσία σε περίπτωση που ο Συνδρομητής δεν συμμορφωθεί εντός της καθορισμένης από τη Cyta προθεσμίας. 

 

9. H Cyta διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων του εκπτωτικού σχεδίου. 
 

10. Η Υπηρεσία Cytavision διέπεται από τη Γενική Σύμβαση και τους Ειδικούς Όρους Υπηρεσίας Cytavision. 
 

11. Για πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.cyta.com.cy/tv 
 

Αποδέχομαι τους πιο πάνω όρους παροχής. 

 

 
   Υπογραφή Συνδρομητή ή Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου  
 

 

Υπογραφή Yπαλ. Cyta / Cyta’s Empl. Signature             __________________ 
 

 
 

   Ονοματεπώνυμο  
 

 

 
Αριθμός Υπαλ. Cyta / Cyta’s Empl. Number                    __________________  

 

 

(Κώδικας/Code E21583-9/2020) 

 

 

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

