Περιγραφή του Σχεδίου «Αποκλειστικών Online Προσφορών»
1. Το Σχέδιο των «Αποκλειστικών Online Προσφορών» (εφεξής «το Σχέδιο Προσφορών»)
απευθύνεται σε υφιστάμενους ή νέους πελάτες που θα επιλέξουν να τοποθετήσουν τις παραγγελίες
τους ηλεκτρονικά για επιλεγμένα προϊόντα από την ιστοσελίδα της Cyta.
Συγκεκριμένα το Σχέδιο Προσφορών αφορά μόνο τα ακόλουθα προϊόντα:
-

Κινητή Τηλεφωνία (προγράμματα συμβολαίου RED)
Διαδίκτυο (προϊόντα Internet Home)
Cytavision (προϊόντα Value Pack, Variety Pack, Super Pack και 2ος αποκωδικοποιητής).
Σταθερή Τηλεφωνία (Ευρυζωνική Τηλεφωνία)

Προϋπόθεση για παραγγελία των προαναφερόμενων προϊόντων είναι να έχει ο πελάτης
προηγουμένως υπογράψει τη Γενική Σύμβαση Παροχής Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.
2. Οι πελάτες θα απολαμβάνουν τα ακόλουθα δώρα ανάλογα με την/τις υπηρεσία/ίες που επιλέγουν
ή/και δεσμεύουν.
Προσφορά Cytamobile-Vodafone
Οι πελάτες της Cytamobile-Vodafone θα δικαιούνται δωρεάν ένα Activity Tracker ως ακολούθως:
α) Νέοι πελάτες των προγραμμάτων RED με συσκευή καθώς και οι νέοι πελάτες των προγραμμάτων
RED SIM only θα δικαιούνται τo δώρο.
β) Υφιστάμενοι πελάτες που ανανεώνουν τη συνδρομή τους στα προγράμματα RED SIM only ή RED
με συσκευή θα δικαιούνται επίσης το δώρο.
γ) Ο κάθε πελάτης θα επωφελείται του δώρου μόνο μία φορά (ανά κύκλωμα) και το δώρο δεν θα
δίνεται ξανά ασχέτως των μελλοντικών αλλαγών στο πρόγραμμα RED που ενδεχομένως θα προβεί ο
πελάτης.
δ) Εάν ο πελάτης έχει επωφεληθεί της προηγούμενης έκπτωσης του 10% στη συνδρομή των
προγραμμάτων RED θα πρέπει να λήξει το υφιστάμενό του συμβόλαιο για να δικαιούται το δώρο.
Προσφορά Cytanet
Οι πελάτες της Cytanet θα δικαιούνται δωρεάν ένα Wi-Fi Extender ως ακολούθως:
α) Νέοι πελάτες του προϊόντος Internet Home θα δικαιούνται το δώρο.
β) Ο κάθε πελάτης θα επωφελείται του δώρου μόνο μία φορά (ανά υπηρεσία) και το δώρο δεν θα
δίνεται ξανά ασχέτως των μελλοντικών αλλαγών στην ταχύτητα του Internet Home προϊόντος που
ενδεχομένως θα προβεί ο πελάτης.
γ) Από την προσφορά του δώρου θα εξαιρούνται οι πελάτες που έχουν τερματίσει πρόσφατα (εντός
των τελευταίων 2 μηνών) το προϊόν Internet Home.
δ) Εάν ο πελάτης έχει επωφεληθεί της προηγούμενης έκπτωσης του 10% στη συνδρομή των
προϊόντων Internet Home θα πρέπει να λήξει η υφιστάμενη δέσμευσή του για να δικαιούται το
δώρο.
Προσφορά Cytavision
Οι πελάτες της Cytavision θα δικαιούνται δωρεάν ένα Activity Tracker ως ακολούθως:
α) Οι νέοι πελάτες της υπηρεσίας Cytavision, ανεξαρτήτως του πακέτου που παραγγέλλουν (ισχύει
για πακέτα Value Pack, Variety Pack, Super Pack), θα δικαιούνται το Activity Tracker.
β) Υφιστάμενοι ή νέοι πελάτες της υπηρεσίας Cytavision που θα παραγγείλουν 2ο αποκωδικοποιητή,
ανεξαρτήτως του πακέτου στο οποίο βρίσκονται, θα δικαιούνται επίσης το Activity Tracker.
γ) Ο κάθε πελάτης θα επωφελείται το δώρο μόνο μία φορά (ανά υπηρεσία) ασχέτως των
μελλοντικών αλλαγών στο πακέτο τηλεόρασης που ενδεχομένως θα προβεί.
δ) Από την προσφορά του δώρου θα εξαιρούνται οι πελάτες που έχουν τερματίσει πρόσφατα (εντός
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των τελευταίων 2 μηνών) την υπηρεσία Cytavision.
Προσφορά Σταθερής Τηλεφωνίας
Οι πελάτες της Σταθερής Τηλεφωνίας θα επωφελούνται δωρεάν μετάβαση από Αναλογική σε
Ευρυζωνική Τηλεφωνία ή το δωρεάν ασύρματο σταθερό τηλέφωνο ως ακολούθως:
α) Οι υφιστάμενοι πελάτες της Αναλογικής Τηλεφωνίας που επιλέξουν να αναβαθμίσουν στην
Ευρυζωνική Τηλεφωνία (πακέτα Telephony και Telephony Plus) θα δικαιούνται δωρεάν μετάβαση.
β) Οι εξ’ ολοκλήρου νέοι πελάτες της Ευρυζωνικής Τηλεφωνίας Telephony και Telephony Plus
(δηλαδή αυτοί που εγκαθιστούν Naked DSL, Telephony και Telephony Plus) καθώς και οι πελάτες
που έχουν ήδη Naked DSL και προσθέτουν Telephony ή Telephony Plus θα δικαιούνται το ασύρματο
σταθερό τηλέφωνο.
γ) Ο κάθε πελάτης θα επωφελείται το δώρο μόνο μία φορά (ανά υπηρεσία) ασχέτως των
μελλοντικών αλλαγών στα πακέτα Ευρυζωνικής Τηλεφωνίας που ενδεχομένως θα προβεί.
3. Το Activity Tracker, Wi-Fi Extender καθώς και το ασύρματο σταθερό τηλέφωνο δεν
ανταλλάσσονται με άλλα προϊόντα, δεν είναι μεταβιβάσιμα και δεν επιστρέφονται.
4. Τα δώρα θα παραδίνονται από εταιρεία ταχυμεταφορών στη διεύθυνση του πελάτη αφού
ολοκληρωθεί η παροχή της υπηρεσίας. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν τα δώρα που αφορούν
παραγγελίες RED με συσκευή, με store pick-up, όπου το δώρο θα δίνεται στον πελάτη επί τόπου
στο κατάστημα της Cyta.
5. Το Σχέδιο Προσφορών θα τεθεί σε λειτουργία από την 1η Δεκεμβρίου 2016 και θα είναι σε ισχύ
μέχρι να συμπληρωθεί ο ανώτερος αριθμός συμμετοχών που καθόρισε η Cyta.
6. Αιτήσεις για συμμετοχή στο Σχέδιο Προσφορών (και αποδοχή των όρων) γίνονται δεκτές μόνο
ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Cyta (www.cyta.com.cy).
7. Η Cyta διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του παρόντος Σχεδίου.
8. Οι υπηρεσίες του παρόντος Σχεδίου Προσφορών διέπονται από τη Γενική Σύμβαση και τους
Ειδικούς όρους της εκάστοτε υπηρεσίας.
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