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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Cyta Ειιάδνο αλαθνηλώλεη ηηο παξαθάηω αιιαγέο πνπ ζα ηζρύζνπλ από 1/3/2016
Σε όλα τα προϊόντα Σταθερής, εκπνξηθά θαη κε εκπνξηθά δηαζέζηκα (Οηθηαθά - 2play Επαγγεικαηηθά 2play Επηρεηξεκαηηθά), απνδίδεηαη κεληαία έθπηωζε 0,50€ ζην βαζηθό πάγην όηαλ ν Πειάηεο επηιέμεη
ειεθηξνληθό ινγαξηαζκό θαζώο θαη έθπηωζε 0,50€ όηαλ επηιέμεη εμόθιεζε κέζω πάγηαο εληνιήο (ηξ.
ινγαξηαζκνύ ή πηζηωηηθήο θάξηαο). Η εθάζηνηε έθπηωζε ηζρύεη γηα όζν δηάζηεκα δηαηεξείηαη ε επηινγή.
Σηα εκπνξηθά θαη κε εκπνξηθά δηαζέζηκα οικιακά προϊόντα Σταθερής, ε ρξέωζε αλά ιεπηό γηα θιήζεηο
πξνο εζληθά ζηαζεξά θαη εζληθά θηλεηά κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ ελζωκαηωκέλνπ ρξόλνπ νκηιίαο, ή ζε
πεξίπηωζε κε επηινγήο πξνγξάκκαηνο, κεηαβάιιεηαη από 0,049€ ζε 0,059€ (ζηαζεξά) θαη από 0,210€ ζε
0,250€ (θηλεηά). Επηπξόζζεηα, νη ρξεώζεηο αλά ιεπηό δηεζλώλ θιήζεωλ κεηαβάιινληαη ωο εμήο: Top
Σηαζεξά από 0,201€ ζε 0,240€, More Top Σηαζεξά από 0,253€ ζε 0,300€, Top Κηλεηά από 0,270€ ζε
0,320€, More Top Κηλεηά από 0,290€ ζε 0,350€, Κόζκνο 1 από 0,315€ ζε 0,380€, Κόζκνο 2 από 0,718€ ζε
0,860€ θαη Κόζκνο 3 από 2,100€ ζε 2,520€. Οη αληίζηνηρεο ρξεώζεηο εληόο πξνγξακκάηωλ Χξόλνπ Οκηιίαο
παξακέλνπλ ίδηεο ζηηο εμαηξεηηθά ζπκθέξνπζεο ηηκέο αλά ιεπηό (π.ρ. ζην πξόγξακκα 800’ εζληθά θηλεηά ε
ρξέωζε αληηζηνηρεί ζε 0,010€/ιεπηό). Τν βήκα ρξέωζεο θαη ε ειάρηζηε δηάξθεηα θιήζεο δηαηεξνύληαη ζηα
60’’.
Σην εκπνξηθά δηαζέζηκν 2play Επιχειρηματικό πξνϊόλ απμάλεηαη, ρωξίο θακία κεηαβνιή παγίνπ, ν
δηαζέζηκνο ελζωκαηωκέλνο ρξόλνο νκηιίαο γηα εζληθά ζηαζεξά από 1500’ ζε 2000’ αλά θαλάιη θωλήο.
Επηπξόζζεηα, δηαηεξνύληαη ηα πξνγξάκκαηα γηα εζληθά θηλεηά κε ηνλ απμεκέλν, έωο 50%, ελζωκαηωκέλν
ρξόλν νκηιίαο πνπ ηζρύεη από ην β’ εμάκελν 2015.
Σε όια ηα εκπνξηθά θαη κε εκπνξηθά δηαζέζηκα 2play Επαγγελματικά και 2play Επιχειρηματικά
πξνϊόληα ε ρξέωζε αλά ιεπηό γηα θιήζεηο πξνο εζληθά ζηαζεξά θαη εζληθά θηλεηά κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ
ελζωκαηωκέλνπ ρξόλνπ νκηιίαο, ή ζε πεξίπηωζε κε επηινγήο πξνγξάκκαηνο, κεηαβάιιεηαη από 0,029€ ζε
0,035€ (ζηαζεξά) θαη από 0,095€ ζε 0,139€ (θηλεηά). Επηπξόζζεηα, νη ρξεώζεηο αλά ιεπηό δηεζλώλ θιήζεωλ
κεηαβάιινληαη ωο εμήο: Top Σηαζεξά από 0,201€ ζε 0,240€, More Top Σηαζεξά από 0,253€ ζε 0,300€, Top
Κηλεηά από 0,270€ ζε 0,320€, More Top Κηλεηά από 0,290€ ζε 0,350€, Κόζκνο 1 από 0,315€ ζε 0,380€,
Κόζκνο 2 από 0,718€ ζε 0,860€ θαη Κόζκνο 3 από 1,648€ ζε 2,520€. Οη αληίζηνηρεο ρξεώζεηο εληόο
πξνγξακκάηωλ Χξόλνπ Οκηιίαο παξακέλνπλ ίδηεο ζηηο εμαηξεηηθά ζπκθέξνπζεο ηηκέο αλά ιεπηό (π.ρ. ζην
πξόγξακκα 600’ πξνο όινπο ε ρξέωζε αληηζηνηρεί ζε κόιηο 0,0105€/ιεπηό). Σε όια ηα εκπνξηθά θαη κε
εκπνξηθά δηαζέζηκα 2play Επαγγεικαηηθά θαη 2play Επηρεηξεκαηηθά πξνϊόληα, ε ειάρηζηε δηάξθεηα θιήζεο
δηαηεξείηαη ζηα 60’’ θαη ην βήκα ρξέωζεο δηακνξθώλεηαη από 1’’ ζηα 60’’.
Όιεο νη ηηκέο πεξηιακβάλνπλ Φ.Π.Α. 23%.
Δπλάκεη ηωλ παξαπάλω ηξνπνπνηήζεωλ νη Πειάηεο πνπ επεξεάδνληαη έρνπλ ην δηθαίωκα θαηαγγειίαο ηεο
ζύκβαζήο ηνπο αδεκίωο, εληόο ελόο (1) κήλα από ηελ παξνύζα αλαθνίλωζε.

