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ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ TO ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ CYTAVISION PUBLIC PACK ΓΙΑ YΠΟΣΤΑΤΙΚΑ  
ΣΕ ΧΩΡΙΑ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΕΧΡΙ 1000 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ 

 
 

Ονοματεπώνυμο Πελάτη:                                                                                             Αρ. Πελάτη Cyta:  

 
 

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

 
 
Ημερομηνία:  

 
 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

1. Το εκπτωτικό σχέδιο αφορά συνδρομές της Υπηρεσίας Cytavision Public Pack που είναι εγκατεστημένες σε υποστατικά που 
βρίσκονται σε κοινότητες/χωριά, και τις οποίες οι συνδρομητές θα επιλέξουν να δεσμεύσουν για 24 συνεχείς μήνες.  Η 

έκπτωση που θα παραχωρείται θα είναι σύμφωνα με το πιο κάτω πίνακα: 
  

Περιγραφή Ποσοστό έκπτωσης 

Χωριά/Κοινότητες 0-500 κατοίκους* 50% 

Χωριά/Κοινότητες 501-1000 κατοίκους* 25% 

 
        Υποσημ.* Τα στοιχεία για τον αριθμό κατοίκων ανά χωριό βασίζονται στα στοιχεία της απογραφής πληθυσμού του 2011 

της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου. 

2. Η έκπτωση θα εφαρμόζεται επί τη μηνιαία συνδρομή της Υπηρεσίας Cytavision Public Pack.  

3. Η δέσμευση της Υπηρεσίας (24 μήνες) θα μπορεί να ανανεωθεί μετά από αίτημα του συνδρομητή.  

4. Ο Συνδρομητής έχει το δικαίωμα τερματισμού της Υπηρεσίας Cytavision Public Pack ή της δέσμευσης ανά πάσα στιγμή 
κατά τη διάρκεια της περιόδου δέσμευσης (24 μήνες). Σε αυτήν την περίπτωση, ο Συνδρομητής θα πρέπει να καταβάλει 
στη Cyta το αντίστοιχο ποσό με αυτό που επωφελήθηκε ως έκπτωση, κατά την περίοδο δέσμευσης. 

 

5. Σε περίπτωση μεταβίβασης της Υπηρεσίας κατά την περίοδο δέσμευσης (24 μήνες) σε άλλο δικαιούχο συνδρομητή, ο 
Συνδρομητής στον οποίο θα μεταβιβαστεί η Υπηρεσία θα πρέπει να υπογράψει εκ νέου τους όρους παροχής του εν λόγω 
εκπτωτικού σχεδίου, με την 24μηνη δέσμευση, για να επωφεληθεί από την έκπτωση. Εάν ο Συνδρομητής στον οποίο θα 
μεταβιβαστεί η Υπηρεσία δεν αποδεχθεί τη δέσμευση, ο αρχικός Συνδρομητής που θα μεταβιβάσει την Υπηρεσία θα πρέπει 
να καταβάλει στη Cyta το αντίστοιχο ποσό με αυτό που επωφελήθηκε ως έκπτωση, κατά την περίοδο δέσμευσης του. 

 
6. H Cyta διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων του εκπτωτικού σχεδίου. 
 
7. To παρόν εκπτωτικό δεν θα παρέχεται σε συνδυασμό με οποιοδήποτε άλλο εκπτωτικό σχέδιο της υπηρεσίας Cytavision 

Public.  
 
8. Πληροφορίες για το παρόν εκπτωτικό σχέδιο αναφέρονται στην ιστοσελίδα https://www.cyta.com.cy/public-places-

discount-schemes 
 
9. Η Υπηρεσία Cytavision διέπεται από τη Γενική Σύμβαση και τους Ειδικούς Όρους Υπηρεσίας Cytavision. 

 
 

 

 
 

 
   
 
 

Αποδέχομαι τους πιο πάνω όρους και προϋποθέσεις παροχής. 
 

Υπογραφή Συνδρομητή ή Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου: 

 
 

Υπογραφή Yπαλ. Cyta: 

Ονοματεπώνυμο: 
 

 

Αριθμός Υπαλ. Cyta: 
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