Καλώς ήρθατε στη
Cyta Κινητή!

Σύντομος Οδηγός
Κινητής Συμβολαίου

Νέα εποχή
με Cyta Κινητή
Η Cyta Κινητή σάς καλωσορίζει
και σας δίνει τη δυνατότητα
να απολαμβάνετε οφέλη καρτοκινητής
σε κινητή συμβολαίου:
ευελιξία, ελευθερία, οικονομία…
και όχι μόνο!
Τα μοναδικά προνόμια και
οι επιλογές που σας προσφέρει
η Cyta Κινητή, πάντα σύμφωνα
με τις ανάγκες σας, σας χαρίζουν
την πιο άνετη επικοινωνία
που είχατε ποτέ! Ενημερωθείτε
για όσα χρειάζεται να γνωρίζετε
για τη νέα σας κινητή.

Οδηγίες για τη φορητότητα
Αρχικά θα λάβετε SMS για τον εκτιμώμενο χρόνο ενεργοποίησης
στη Cyta (συνήθως είναι εντός 12 ωρών από την ολοκληρωμένη
υποβολή του αιτήματός σας. Δεν αποκλείονται ωστόσο
διακυμάνσεις του χρόνου ενεργοποίησης). Μόλις γίνει η
διακοπή της σύνδεσής σας από τον προηγούμενο πάροχο
και εμφανιστεί η ένδειξη “No service” στη συσκευή σας,
πραγματοποιείται ταυτόχρονα ενεργοποίηση της Cyta.
Τοποθετήστε τη νέα κάρτα SIM Cyta, προκειμένου να
ολοκληρωθεί η διαδικασία ενεργοποίησης της υπηρεσίας.

Οδηγίες για τη ρύθμιση του APN
Προκειμένου να έχετε πρόσβαση στο Internet, θα πρέπει:
•
η συσκευή σας να είναι συμβατή με την τεχνολογία
GPRS/3G και να διαθέτει πλοηγό web browser
•
το επιλεγμένο APN στη συσκευή σας, να είναι
το internet.cyta.gr.
Σε περίπτωση που δεν εμφανίζεται αυτόματα, θα πρέπει
να το επιλέξετε ως εξής:

Ρυθμίσεις Internet για συσκευές iPhone
•
•
•
•
•
•
•
•

Από την αρχική οθόνη πατήστε τις Ρυθμίσεις
Πατήστε Δεδομένα
Πατήστε Κινητό Δίκτυο Δεδομένων
Κάτω από Δεδομένα, πατήστε APN
Πληκτρολογήστε internet.cyta.gr
Πατήστε Δεδομένα στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης
Πατήστε Ρυθμίσεις στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης
Πατήστε το πλήκτρο Μενού για να βγείτε από τις Ρυθμίσεις

Ρυθμίσεις Internet για συσκευές Android
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Πατήστε Εφαρμογές
Πατήστε Ρυθμίσεις
Κάτω από Συνδεσιμότητα & Δίκτυα ή Δίκτυα & Συνδέσεις,
πατήστε Περισσότερες Ρυθμίσεις ή Περισσότερα /
Περισσότερα Δίκτυα
Πατήστε Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας
Πατήστε Ονόματα σημείου πρόσβασης
Πατήστε το Πλήκτρο Μενού
Πατήστε Νέα APN
Πατήστε Όνομα
Πληκτρολογήστε cyta και πατήστε OK
Πατήστε ΑPN
Πληκτρολογήστε internet.cyta.gr και πατήστε OK
Πατήστε το Πλήκτρο Μενού και επιλέξτε Αποθήκευση
Οι ρυθμίσεις Internet έχουν καταχωρηθεί

Ρυθμίσεις Internet για συσκευές
Win 8 Phones
•
•
•
•
•
•

Από την αρχική οθόνη σύρετε το δάκτυλό σας προς
τα αριστερά
Πατήστε Ρυθμίσεις
Πατήστε κινητή τηλεφωνία
Πατήστε προσθήκη Internet APN
Πατήστε στο πεδίο κάτω από το APN και
πληκτρολογήστε internet.cyta.gr
Πατήστε Αποθήκευση στο κάτω μέρος της οθόνης,
για να δημιουργήσετε το Internet APN

Οδηγίες τηλεφωνητή
Έχετε τη δυνατότητα λήψης φωνητικών μηνυμάτων,
στις παρακάτω περιπτώσεις:
•
•
•

όταν είστε κατειλημμένος
εάν δεν απαντάτε
εάν είστε εκτός δικτύου ή το κινητό είναι
απενεργοποιημένο

Ειδοποιείστε με SMS στο κινητό σας τηλέφωνο για την ύπαρξη
νέου φωνητικού μηνύματος στον προσωπικό τηλεφωνητή σας.
Για να ακούσετε τα μηνύματά σας, καλείτε από το κινητό σας
τη φωνητική πύλη 121, με χρέωση 0,27€/κλήση.

Ειδοποίηση Κλήσεων μέσω SMS
Ενημέρωση ακόμα και με συσκευή εκτός λειτουργίας ή
κατειλημμένη.

Μόλις η συσκευή βρεθεί εντός λειτουργίας, λαμβάνετε ένα
δωρεάν SMS, το οποίο σας ενημερώνει για τους τελευταίους
αριθμούς τηλεφώνων (κινητών ή σταθερών) που σας κάλεσαν.
Το SMS περιλαμβάνει και πρόσθετες πληροφορίες για τις
κλήσεις αυτές (αριθμό τηλεφώνου, αριθμό κλήσεων, ώρα και
ημερομηνία της τελευταίας κλήσης).
Για παράδειγμα, όταν γίνει τριπλή προσπάθεια κλήσης από τον
αριθμό 215ΧΧΧΧΧΧΧ, το SMS είναι της μορφής:
ΕΙΧΑΤΕ 1 ΚΛΗΣΗ: 69ΧΧΧΧΧΧΧΧ (DD/MM XX:ΧΧ) ΕΝΩ ΗΣΑΣΤΑΝ
ΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΟΣ.

Η υπηρεσία ισχύει αυτόματα και δωρεάν για όλους τους
Πελάτες, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ενεργοποιήσει
την προώθηση όλων των κλήσεων ή την προώθηση όταν
το κινητό είναι κλειστό.

Ενημερωτικά SMS στο 80%
και 100%
Eνημερώνεστε με δωρεάν SMS όταν ξεπεράσετε το 80% και
το 100% της χρήσης των προγραμμάτων που έχετε επιλέξει.
Το μήνυμα αποστέλλεται την επόμενη ημέρα της υπέρβασης.
Αποστέλλεται διαφορετικό SMS για κάθε πρόγραμμα τόσο
για αυτά που περιλαμβάνονται στο βασικό πάγιο όσο και στις
πρόσθετες επιλογές (π.χ. Χρόνος ομιλίας προς όλους, SMS
προς όλους, Mobile Internet κ.λπ.).

Προσθήκη νέων προγραμμάτων με
3 εναλλακτικές, στο 13877.
1.

2.
3.

Για να καλύψετε έκτακτη, προσωρινή σας ανάγκη
για τον τρέχοντα μήνα. Σε αυτήν την περίπτωση, θα
χρεωθείτε την τιμή του προγράμματος και θα μπορείτε
να καταναλώσετε όλα τα λεπτά ομιλίας, τα SMS και τα data
για τις ημέρες του μήνα που υπολείπονται. Τα πρόσθετα
προγράμματα δεν θα ισχύουν για τους επόμενους μήνες.
Προσθήκη προγραμμάτων για τον τρέχοντα μήνα και
διατήρησή τους ως μόνιμη επιλογή από τον επόμενο
μήνα και μετά.
Προσθήκη προγραμμάτων ως μόνιμη επιλογή. Σε αυτήν
την περίπτωση, τα προγράμματα θα είναι διαθέσιμα
από την 1η του επόμενου μήνα. Αντίστοιχα, την 1η
του επόμενου μήνα θα ξεκινήσει και η χρέωση των
πρόσθετων προγραμμάτων.

Κατανάλωση δεδομένων (data)
Μπορείτε να υπολογίσετε τα MB που χρειάζεστε, με βάση
τον όγκο των δραστηριοτήτων σας. Η μέση κατανάλωση
όγκου δεδομένων ανά χρήση είναι:

1 email (χωρίς επισύναψη)
1 email (με επισύναψη
απλού εγγράφου)
Πλοήγηση στο Διαδίκτυο
1 λεπτό streaming μουσικής
1 λεπτό streaming video (SD)
1 λεπτό streaming video (HD)
1 κατέβασμα εφαρμογής/
παιχνιδιού/τραγουδιού
1 λεπτό χρήσης Cyta 4U

20KB
300KB
2MB/ιστοσελίδα
500KB
(30MB/ώρα)

2MB
(120MB/ώρα)

5,1MB
(306MB/ώρα)

4MB
0,4MB
(24MB/ώρα)

