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ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ TO ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CYTAVISION PUBLIC ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ  
 

 
Ονοματεπώνυμο Πελάτη: 

 
 
Αρ. Ταυτότητας/Διαβατηρίου ή             Αρ. Σταθερού Τηλεφώνου ή  
Αρ. Εγγραφής Εταιρείας:                                                                           Υπηρεσίας Cytavision: 
 
 
Αρ. Αποκωδικοποιητών:                                                                             Ημερομηνία:                                                       

  

 
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

1. Το πιο πάνω εκπτωτικό σχέδιο απευθύνεται σε συνδρομητές της Υπηρεσίας Cytavision Public οι οποίοι διαθέτουν εγκατεστημένη 

υπηρεσία Cytavision Public σε μικρά υποστατικά που πληρούν τα πιο κάτω κριτήρια:  

α. Έχουν εγκατεστημένο ένα (1) αποκωδικοποιητή Cytavision στο υποστατικό τους, δηλαδή διατηρούν το πακέτο «Cytavision Public 

με έναν (1) αποκωδικοποιητή». 

β. Έχουν εγκατεστημένους δύο (2) αποκωδικοποιητές Cytavision στο υποστατικό τους, δηλαδή διατηρούν το πακέτο «Cytavision 

Public με δύο (2) αποκωδικοποιητές».  

γ.  Υπάρχουν μέχρι 30 θέσεις.   

 
2. Η έκπτωση που θα παρέχεται στο συνδρομητή για έναν (1) αποκωδικοποιητή ανέρχεται στο 35% επί του μηνιαίου τέλους της 

υπηρεσίας «Cytavision Public με ένα αποκωδικοποιητή».  
 

3. Η έκπτωση που θα παρέχεται στο συνδρομητή για δύο (2) αποκωδικοποιητές ανέρχεται στο 25% επί του μηνιαίου τέλους της 
υπηρεσίας «Cytavision Public με δύο αποκωδικοποιητές».  

 
4. Το παρόν έντυπο αποτελεί αίτηση για ένταξη στο εκπτωτικό σχέδιο. Το εκπτωτικό σχέδιο θα ενεργοποηθεί αφού προηγηθεί 

επίσκεψη εκπροσώπων της Cyta στο εν λόγω υποστατικό για επιθεώρηση της τήρησης των κριτηρίων παροχής του εκπτωτικού, 
όπως παρουσιάζονται στην πράγραφο 1 πιο πάνω.  
 

5. Η Cyta διατηρεί το δικαίωμα επίσκεψης στο υποστατικό του συνδρομητή σε τακτά χρονικά διαστήματα, για επιθεώρηση της τήρησης 
των κριτηρίων παροχής του παρόντος εκπτωτικού σχεδίου, όπως παρουσιάζεται στην παράγραφο 1 πιο πάνω. Οι εκπρόσωποι της 
Cyta θα έχουν το δικαίωμα να φωτογραφήσουν το υποστατικό πριν ή κατά την παροχή της υπηρεσίας καθώς και σε κατοπινό 
στάδιο. Η φωτογραφία του υποστατικού δεν θα περιλαμβάνει την εικόνα φυσικών προσώπων.  
 

6. Σε περίπτωση μη τήρησης των κριτηρίων της παραγράφου 1 πιο πάνω, η Cyta διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τερματισμού της 
έκπτωσης και επαναφοράς της μηνιαίας συνδρομής της υπηρεσίας  «Cytavision Public με ένα (1) αποκωδικοποιητή» ή «Cytavision 
Public με δύο (2) αποκωδικοποιητές» όπως αυτή θα ισχύει κατά την περίοδο της αλλαγής, χωρίς προειδοποίηση.   

 
7. Το παρόν εκπτωτικό σχέδιο δεν θα παρέχεται σε συνδυασμό με οποιοδήποτε άλλο εκπτωτικό σχέδιο της υπηρεσίας Cytavision 

Public.  
 

8. Σε περίπτωση μεταβίβασης της υπηρεσίας η έκπτωση τερματίζεται.  
 
9. Πληροφορίες για το παρόν εκπτωτικό σχέδιο αναφέρονται στην ιστοσελίδα https://www.cyta.com.cy/public-places-discount-

schemes 
 

10. H Cyta διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων του εκπτωτικού σχεδίου. 
 
11. 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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