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Ανακοίνωση νέων προγραμμάτων και τιμολογιακών τροποποιήσεων
Η Cyta Ελλάδος ανακοινώνει ότι από την 1η Δεκεμβρίου 2018 σε όλα τα προγράμματα Σταθερής (νέα,
υφιστάμενα, εμπορικά διαθέσιμα και μη) για ιδιώτες και επιχειρήσεις παρέχεται η υπηρεσία ελέγχου κόστους.
Συγκεκριμένα, οι συνδρομητές της εταιρείας θα ενημερώνονται αυτόματα μέσω δωρεάν SMS στο 80% της
κατανάλωσης της ενσωματωμένης χρήσης ομιλίας του προγράμματός τους.
Παράλληλα, η εταιρεία ανακοινώνει την εμπορική διάθεση νέων οικονομικών προγραμμάτων για νέους και
υφιστάμενους ιδιώτες συνδρομητές Σταθερής. Τα βασικά χαρακτηριστικά και οι χρεώσεις των νέων
προγραμμάτων συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Παράλληλα, η εταιρεία ανακοινώνει ότι από την 1η Δεκεμβρίου 2018 επέρχονται οι ακόλουθες τιμολογιακές
τροποποιήσεις:
Σε όλα τα μη εμπορικά διαθέσιμα προϊόντα Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet για Ιδιώτες η χρέωση για κλήσεις
προς εθνικά σταθερά μετά την παρέλευση του ενσωματωμένου χρόνου ομιλίας καθώς και για κλήσεις προς τους
σύντομους κωδικούς των σειρών 10xx(x), 11xx(x) (πλην των σειρών 116xx & 118xx), 181xx, 182xx, 183xx και
801xxxxxxx διαμορφώνεται από 0,063 €/λεπτό σε 0,3465 €/ λεπτό.
Επίσης, για κλήσεις προς τους σύντομους κωδικούς των σειρών 138xx εφαρμόζεται ενιαία χρέωση 0,3465€ /
λεπτό η οποία αντικαθιστά τις προηγούμενες χρεώσεις 0,75€, 0,43€, 0,36€λεπτό, 0,13€, 0,10€ και 0,06€/λεπτό.
Από τη συγκεκριμένη αλλαγή εξαιρούνται οι σύντομοι κωδικοί 138xx ατελούς χρέωσης, το 13877 η χρέωση του
οποίου παραμένει στα 0,20€/κλήση, καθώς και οι κλήσεις προς το 13830 που μειώνονται από 0,36€/λεπτό σε
0,20€/κλήση.
Μεταβάλλεται η χρέωση για κλήσεις προς εθνικά κινητά μετά την παρέλευση του ενσωματωμένου χρόνου ομιλίας
σε όλα τα μη εμπορικά διαθέσιμα προϊόντα Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet για Ιδιώτες η οποία διαμορφώνεται
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από 0,265 €/λεπτό σε 0,8085 €/ λεπτό. Για όλα τα μη εμπορικά διαθέσιμα επιχειρηματικά προϊόντα και το προϊόν
«2play Επιχειρηματικό» η χρέωση για κλήσεις προς εθνικά κινητά μετά την παρέλευση του ενσωματωμένου
χρόνου ομιλίας τροποποιείται από 0,148 €/λεπτό σε 0,193 €/ λεπτό.
Οι χρεώσεις για εκτός παγίου κλήσεις προς Διεθνείς Προορισμούς σε όλα τα μη εμπορικά διαθέσιμα προϊόντα
Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet για Ιδιώτες και Επιχειρήσεις τροποποιούνται ως εξής: Top Σταθερά από 0,305 €
σε 0,6195 €/λεπτό, Top Κινητά από 0,407 € σε 0,8085 €/λεπτό, More Top Σταθερά από 0,382 € σε 0,6195 €/λεπτό,
More Top Κινητά από 0,445 € σε 0,8085 €/λεπτό, Κόσμος 1 από 0,484 € σε 0,672 €/λεπτό και Κόσμος 2 από 1,092
€ σε 1,5561 €/λεπτό.
Η ελάχιστη διάρκεια χρέωσης και το βήμα χρέωσης δεν τροποποιούνται.
Όλες οι ανωτέρω τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24% και τέλος σταθερής τηλεφωνίας & internet 5%. Στα τέλη
Ενεργοποίησης συμπεριλαμβάνεται μόνο o ΦΠΑ 24%.
Υπενθυμίζεται ότι για την κάλυψη αναγκών αυξημένης χρήσης ομιλίας διατίθεται ποικιλία οικονομικών
προγραμμάτων και πακέτων με ενσωματωμένο χρόνο ομιλίας.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.cyta.gr. Δυνάμει των ανωτέρω αλλαγών οι συνδρομητές που
επηρεάζονται έχουν το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασής τους αζημίως, εντός δύο (2) μηνών από την
ημερομηνία εφαρμογής των τροποποιήσεων.
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