Φτιάξε το δικό σου 2play
και κάλυψε τις δικές σου ανάγκες!
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και πλήρωσε πάγιο πρώτη φορά το 2014!
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Είσαι φοιτητής;
Φτιάξε τη δική σου 2play σύνδεση
με ταχύτητες και υπηρεσίες που εσύ θέλεις,
και πλήρωσε πάγιο πρώτη φορά το 2014!
Η Cyta σε καλωσορίζει και σου εύχεται
καλή αρχή με την καλύτερη φοιτητική προσφορά!

Κάθε αρχή
και... εύκολη
με ΔΩΡΟ
τα 3 πρώτα πάγια
& ΔΩΡΕΑΝ
6 μήνες
Communicator!
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Join us on

Θυγατρική του Εθνικού Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Κύπρου

14.8cm x 21cm

23€

Προγράμματα Χρόνου Ομιλίας (προαιρετικά)
Σταθερά Ελλάδος

Cyta προς Cyta
(Απεριόριστα)

ΕΛΛΑΔΑ

2€

ΕΛΛΑΔΑ & ΚΥΠΡΟΣ 7€
Communicator

5€

Πώς μπορώ να αποκτήσω υπηρεσίες Cyta:
• Στα Καταστήματα Cyta. Βρείτε το κοντινότερο κατάστημα στην περιοχή σας στο www.cyta.gr.
Το δίκτυο των καταστημάτων μας επεκτείνεται συνεχώς.
• Στην ιστοσελίδα μας www.cyta.gr. Κατεβάστε την Αίτηση Συνδρομής, συμπληρώστε την και στείλτε την ηλεκτρονικά,
με fax ή ταχυδρομικώς, μαζί με τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στη δεύτερη σελίδα της.
E-mail: cytacc@hq.cyta.gr, Fax: 215 5555900, Ταχυδρομική Διεύθυνση: Cyta Ελλάς, Λ. Αλεξάνδρας 128, Αθήνα 11471,
Υπόψη Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών.
• Στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, με ένα τηλεφώνημα στο 13877 ή στο 215 50 13877, ατελώς από δίκτυο Cyta
(Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 – 21:00, Σάββατο 09:00 – 17:00 και Κυριακή 09:00 – 17:00 εκτός αργιών).
• Στους Επίσημους Συνεργάτες Cyta και στη συνεργαζόμενη αλυσίδα Kωτσόβολος. Βρείτε τον κοντινότερο συνεργάτη
στην περιοχή σας στο www.cyta.gr.

Έκπτωση 50% Επιλέξτε χρόνο ομιλίας προς Κινητά Ελλάδος ή/και Σταθερά Διεθνών Προορισμών συνολικής αξίας 8€ και άνω, και λάβετε
αυτόματα έκπτωση 50% στα Σταθερά Ελλάδος της επιλογής σας.
Η έκπτωση έχει μόνιμο χαρακτήρα, παραχωρείται με την επιλογή χρόνου ομιλίας από ένα ή και από τα δύο προγράμματα (Κινητά ή/και Διεθνή)
και ισχύει για όσο διάστημα διατηρείται η επιλογή αυτή ή εναλλακτική συνολικής αξίας 8€ και άνω. Η αξία του δωρεάν προγράμματος από
τη προσφορά 1+1 δώρο δεν υπολογίζεται στο μηνιαίο άθροισμα των 8€.
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Η έκπτωση έχει μόνιμο χαρακτήρα, παραχωρείται με την επιλογή χρόνου ομιλίας από ένα ή και από τα δύο προγράμματα (Κινητά ή/και Διεθνή)
και ισχύει για όσο διάστημα διατηρείται η επιλογή αυτή ή εναλλακτική συνολικής αξίας 8€ και άνω. Η αξία του δωρεάν προγράμματος από
τη προσφορά 1+1 δώρο δεν υπολογίζεται στο μηνιαίο άθροισμα των 8€.
Τα 3 πρώτα δωρεάν πάγια αφορούν μόνο στη βασική υπηρεσία (2play 4Mbps 16€, 2play 8Mbps 19€, 2play 24Mbps 23€,
2play 35Mbps 29€, 2play 50Mbps 35€) και δεν περιλαμβάνουν τα Προγράμματα Χρόνου Ομιλίας και οποιεσδήποτε πρόσθετες
μηνιαίες χρεώσεις.
Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Οκτωβρίου 2013, αφορά νέους Πελάτες - φοιτητές, βάσει αποδεικτικού σπουδαστικής
ιδιότητας και δεν συνδυάζεται με τυχόν άλλες τρέχουσες προσφορές.
Η προσφορά της υπηρεσίας Communicator αφορά σε νέους και υφιστάμενους Πελάτες- φοιτητές, ισχύει για έναν
αριθμό Communicator ανά Πελάτη και η διάρκεια κατά την οποία θα πρέπει οι φοιτητές να ενεργοποιήσουν την υπηρεσία
Communicator για να επωφεληθούν της προσφοράς είναι 01/10/2013-31/12/2013.
Οι τιμές είναι τελικές, ανά μήνα και δεν περιλαμβάνουν άλλο πάγιο. Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23%.
Οι κλήσεις προς όλα τα εθνικά και διεθνή δίκτυα έχουν ελάχιστη διάρκεια κλήσης και βήμα χρέωσης τα 45 δευτερόλεπτα, περιλαμβανομένων
και των Προγραμμάτων Χρόνου Ομιλίας.
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