Κινητή
για Επιχειρήσεις

Cyta Κινητή
για την Επιχείρησή σας.
Δίνει νέα δύναμη στην επικοινωνία σας.

Διαμορφώστε την επικοινωνία σας σύμφωνα
με τις απαιτήσεις της επιχείρησής σας.
Η νέα υπηρεσία Κινητής της Cyta για Επιχειρήσεις, δημιουργήθηκε με σκοπό
να παρέχει υψηλής ποιότητας, ευέλικτες και οικονομικές υπηρεσίες επικοινωνίας,
που καλύπτουν τις διαφορετικές ανάγκες κάθε υπαλλήλου της επιχείρησης.
Αποκτήστε την και μετατρέψτε την επικοινωνία σας σε έναν πολύτιμο,
οικονομικό και αναντικατάστατο συνεργάτη.

1000’
Ενδοεταιρικά
Σταθερά και
Κινητά

Προσθέτετε και
αφαιρείτε
προγράμματα,
ανάλογα με τις
ανάγκες σας, ακόμα
και μέσα στο μήνα.

Άμεση ενημέρωση,
μέσω SMS,
για τη χρήση του
προγράμματός σας.
Ενημερώνεστε όταν
έχετε καταναλώσει
το 80% και 100%
του προγράμματός σας.

Συνδυάστε προϊόντα Cyta
για ακόμη περισσότερη οικονομία.
Μειωμένο μηνιαίο πάγιο
● Συνδυάζοντας Σταθερή & Κινητή.
● Με περισσότερες συνδέσεις.
Επιλέγοντας την υπηρεσία Σταθερής Cyta 4U App
Έχετε ΔΩΡΕΑΝ 50MB Mobile Internet που αντιστοιχούν
σε περίπου 2 ώρες χρόνου ομιλίας.
● Εκμεταλλεύεστε το χρόνο ομιλίας της Σταθερής,
μεταφέροντάς τον στην Κινητή.
●

Πραγματικά
ολοκληρωμένη επικοινωνία.
Με τις υπηρεσίες Σταθερής και Κινητής Cyta, απολαμβάνετε τον καλύτερο
συνδυασμό επικοινωνίας και οικονομίας για την επιχείρησή σας.

15,50€

Για συνδυασμό με Σταθερή
και 24μηνο συμβόλαιο Κινητής.
Βασικό Μηνιαίο Πάγιο
100’ προς Όλους
1000’ Ενδοεταιρικά Σταθερά και Κινητά
50ΜB Mobile Internet

Ευέλικτη επικοινωνία
σημαίνει περισσότερες επιλογές.
Προσθέστε επιπλέον προγράμματα όσες φορές θέλετε και όποτε τα χρειάζεστε.

Ομιλία
προς Όλους

150’

5€

Ομιλία προς
Cyta Κύπρου

SMS
προς Όλους

100

5€

Mobile
Internet

150’

5€

500ΜΒ

5€

Τώρα μπορείτε να έχετε
τον έλεγχο της Κινητής σας
κάθε στιγμή, με μία εφαρμογή.
Κατεβάστε την και ενημερωθείτε.

Οι τιμές είναι τελικές, μηνιαίες, περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24% και δεν περιλαμβάνουν φόρο κινητής. Το πάγιο και η χρήση είναι αναλογικά κατά το μήνα
ενεργοποίησης. Εκπτώσεις παγίων που αποδίδονται σε συνδυασμό με τη Σταθερή, ισχύουν για όσο διάστημα διατηρείται ο συνδυασμός Σταθερής και
Κινητής. Λοιπές χρεώσεις βάσει αναλυτικού τιμοκαταλόγου. Χρόνοι ομιλίας, SMS, Mobile Internet που δεν εξαντλούνται εντός του μήνα, δεν μεταφέρονται
στον επόμενο. Ελάχιστη χρέωση και βήμα χρέωσης για όλες τις κλήσεις είναι τα 60’’ και για Mobile Internet το 1Kb. Περισσότερες πληροφορίες για τα
χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες της υπηρεσίας στο www.cyta.gr και στα σημεία διάθεσης.
Εάν πρόκειται να ταξιδέψετε στο εξωτερικό, καλέστε προηγουμένως στο 13878 ή επισκεφθείτε ένα Κατάστημα Cyta, για να ενημερωθείτε σχετικά με την
κάλυψη στον προορισμό σας και την ενεργοποίηση της υπηρεσίας.

