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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακή Α.Ε. ανακοινώνει τις από 1/6/2012 τροποποιήσεις
Τιμοκαταλόγου Οικιακών Υπηρεσιών :




Αύξηση από 39 σε 50 των προορισμών που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα «Σταθερά Διεθνών
Προορισμών» καθώς και των Απεριόριστων Σταθερών Διεθνών Προορισμών στο ενισχυμένο Πακέτο.
Προστίθενται οι ακόλουθοι νέοι προορισμοί: Σταθερά προς Ανδόρα, Αργεντινή, Εσθονία, Ισλανδία,
Κροατία, Νέα Ζηλανδία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ταϊλάνδη και Φινλανδία, καθώς και Σταθερά και Κινητά προς
Πουέρτο Ρίκο.
Αύξηση του χρόνου ομιλίας κατά 5 λεπτά στα Προγράμματα Χρόνου Ομιλίας στις κατηγορίες «Κινητά
Ελλάδος» και «Σταθερά Διεθνών Προορισμών», διατηρώντας τις υφιστάμενες μηνιαίες τιμές,
συγκεκριμένα οι Πελάτες της Cyta θα λαμβάνουν με 3€ 25 λεπτά ομιλίας αντί 20’ που είναι σήμερα και
αντίστοιχα με 5€ 45’ αντί 40’, με 7€ 65’ αντί 60’ και με 9€ 85’ αντί 80’. Οι χρόνοι ομιλίας στην κατηγορία

«Σταθερά Ελλάδος» παραμένουν οι ίδιοι.






Προσθήκη νέας επιλογής 105’ χρόνου ομιλίας με 11€/μήνα στα Προγράμματα Χρόνου Ομιλίας
«Κινητά Ελλάδος» και «Σταθερά Διεθνών Προορισμών».
Διαχωρισμός σε χρεώσεις προς Σταθερά και προς Κινητά των κατηγοριών Διεθνών Προορισμών
«Top» και «More Top». Αφορά τον τιμοκατάλογο χρεώσεων τηλεφωνίας ανά λεπτό.
Αύξηση στην τιμή/λεπτό της κατηγορία Διεθνών Προορισμών «ΚΟΣΜΟΣ 3» από 1,6480€/λεπτό σε
2,100€/λεπτό.
Προσθήκη ελάχιστης διάρκειας κλήσης και βήματος χρέωσης 45 δευτερόλεπτα προς όλα τα εθνικά και
διεθνή δίκτυα τηλεφωνίας.
Κατάργηση της χρέωσης κλήσεων που αφορούν σε προώθηση κλήσεων μεταξύ αριθμών του ιδίου
Πελάτη στο δίκτυο της Cyta οπουδήποτε στην Ελλάδα. Οι συγκεκριμένες κλήσεις θα είναι πλέον
δωρεάν. Σε αντίθετη περίπτωση, η προώθηση κλήσεων από άλλους αριθμούς θα καταναλώνει χρόνο από
τα επιλεγμένα Προγράμματα Χρόνου Ομιλίας (εφόσον έχουν επιλεγεί). Εξαιρείται η προώθηση κλήσεων
προς προορισμούς της κατηγορίας «Σταθερά Διεθνών Προορισμών» οι οποίες θα χρεώνονται βάσει
τιμοκαταλόγου, ανεξάρτητα από το αν έχει επιλεγεί πρόγραμμα χρόνου ομιλίας προς «Σταθερά Διεθνών
Προορισμών». Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις που δεν έχουν επιλεγεί Προγράμματα Χρόνου
Ομιλίας, δηλαδή και σε αυτή την περίπτωση οι κλήσεις θα χρεώνονται σύμφωνα με τον τρέχοντα
τιμοκατάλογο όπως μέχρι τώρα.

Οι παραπάνω αλλαγές αφορούν αποκλειστικά σε Πελάτες Οικιακών Υπηρεσιών 2play και 1play.
Οι Πελάτες των συγκεκριμένων υπηρεσιών διατηρούν το δικαίωμα διακοπής της σύμβασής τους, χωρίς
περαιτέρω υποχρεώσεις, μέχρι και το τέλος Ιουνίου.
Για να δείτε τον σχετικό Τιμοκατάλογο Οικιακών Υπηρεσιών με ισχύ από 1/6/2012 πατήστε εδώ.

