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ΔΡΑΗΟΗΘΝ ΞΟΝΦΗΙ
ΓΔΛΗΘΑ
Ζ CYTA, ν Δζληθφο Οξγαληζκφο Σειεπηθνηλσληψλ Θχπξνπ, κε 50εηή παξνπζία θαη εκπεηξία ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο
θαη ζεκαληηθέο δηεζλείο δηαθξίζεηο γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, πξνζθέξεη ζήκεξα ππεξεζίεο
ηειεπηθνηλσληψλ γηα ηδηψηεο θαη επηρεηξήζεηο θαη ζηελ Διιάδα, κέζσ ηεο ζπγαηξηθήο ηεο, CYTA Διιάδνο. H CYTA
μεθίλεζε ηελ εκπνξηθή ηεο δξαζηεξηνπνίεζε ζηελ ειιεληθή πεξηθέξεηα ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2008, εδξαηψλνληαο
ζηαδηαθά ηελ παξνπζία ηεο. ήκεξα γλσξίδεη εληππσζηαθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο ζην ρψξν ησλ ηειεπηθνηλσληψλ
ζηελ Διιάδα.
Παξά ην κηθξφ δηάζηεκα δξαζηεξηνπνίεζεο ζηελ ειιεληθή αγνξά ηειεπηθνηλσληψλ, ε CΤΣΑ αλέπηπμε ηδηφθηεην
δίθηπν νπηηθψλ ηλψλ κήθνπο άλσ ησλ 3.500 ρικ. πξνζθέξνληαο ππεξεζίεο ζρεδφλ ζε φιε ηελ Διιάδα.
Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε Cyta ήηαλ ε πξψηε εηαηξεία ε νπνία θπθινθφξεζε εκπνξηθά ζηελ Διιάδα ηε λέα γεληά
ππεξχςεισλ ηαρπηήησλ VDSL έσο θαη 50Mbps, πξνσζψληαο κε πξάμεηο ην δηθαίσκα ησλ ειιήλσλ πνιηηψλ γηα
πξφζβαζε ζε πξνεγκέλεο ππεξεζίεο λέαο γεληάο.
Ζ εηαηξεία θαιχπηεη πιένλ, πεξίπνπ, ην 68% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο ελψ ε εληππσζηαθή ηεο πνξεία ζηελ
Διιάδα επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηνλ πςειφ αξηζκφ Πειαηψλ ν νπνίνο αγγίδεη ηνπο 300.000, παλειιαδηθά θαη
ζπλερίδεη λα απμάλεηαη θαζεκεξηλά.
Ζ επηηπρία ζηελ ειιεληθή αγνξά είλαη απνηέιεζκα ησλ πξνζεθηηθψλ θαη ζηαζεξψλ βεκάησλ αλάπηπμεο αιιά θαη
ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο ηνπνζέηεζεο, κε εζηίαζε ζηνλ Πειάηε θαη κε επίθεληξν ηνλ Άλζξσπν. Κέρξη ζήκεξα ε
CΤΣΑ έρεη απνδείμεη φηη νη επελδχζεηο θαη νη επηρεηξεκαηηθέο ηεο θηλήζεηο δηαθξίλνληαη θπξίσο γηα ηε ζνβαξφηεηά,
ηε ζχλεζε θαη ηνλ πξνζεθηηθφ ζρεδηαζκφ ηνπο. Ζ ζηξαηεγηθή ηεο CΤΣΑ ππνδεηθλχεη ηελ απνθπγή ππνζρέζεσλ
ηηο νπνίεο δελ κπνξεί λα ηεξήζεη. Ιέεη «φρη» ζηα κεγάια ιφγηα θαη επηιέγεη ηηο πξάμεηο θαη ηα έξγα.
Ζ κεηξηθή έρεη πεηχρεη λα θαηαζηήζεη ηελ Θχπξν ζεκαληηθφ ηειεπηθνηλσληαθφ θφκβν, ζπκβαδίδνληαο κε ηηο
ηειεπηαίεο εμειίμεηο ηεο ηερλνινγίαο θαη πξνζθέξνληαο ζηνπο Πειάηεο ηεο ζχγρξνλεο ιχζεηο νινθιεξσκέλεο
ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο. Χο ν θνξπθαίνο πάξνρνο νινθιεξσκέλεο ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο ζηελ Θχπξν, ε
CΤΣΑ έρεη αλαπηχμεη κηα πξνεγκέλε πιαηθφξκα πνιιαπιψλ ππεξεζηψλ. Ήδε παξέρεη φιν ην θάζκα ησλ
ππεξεζηψλ, ζηαζεξή θαη θηλεηή ηειεθσλία, επξπδσληθέο ππεξεζίεο, δηαδξαζηηθή ηειεφξαζε θαη ππεξεζίεο
ζχγθιηζεο θαη πξνζηηζέκελεο αμίαο. Παξά ηνλ έληνλν αληαγσληζκφ ζηελ αγνξά ηεο Θχπξνπ, ε κεηξηθή ζπλερίδεη
λα θαηέρεη ηα πςειφηεξα κεξίδηα ζε φιεο ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο. Παξάιιεια, ζπγθαηαιέγεηαη αλάκεζα
ζηνπο πξψηνπο ηειεπηθνηλσληαθνχο νξγαληζκνχο ζηνλ θφζκν, νη νπνίνη εηζήγαγαλ ηελ ππεξεζία δηαδξαζηηθήο
ηειεφξαζεο (IPTV). Ο νξγαληζκφο ζπκκεηέρεη ζε 7 ππνζαιάζζηα πεξηθεξεηαθά θαη παγθφζκηα θαισδηαθά
ζπζηήκαηα εδξαηψλνληαο έηζη ηνλ ζηξαηεγηθφ θαη θαζνξηζηηθφ ξφιν ηεο CYTA ζηελ επξχηεξε πεξηνρή.
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H CΤΣΑ αληιεί ηερλνγλσζία απφ ηε κεηξηθή, ελψ θάλεη ρξήζε ηεο ίδηαο πξσηνπνξηαθήο πιαηθφξκαο ππεξεζηψλ
ζχγθιηζεο αμηνπνηψληαο ηε κε γλψκνλα πάληα ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ειιεληθήο αγνξάο θαη ηηο αλάγθεο ησλ
Πειαηψλ ηεο ζε πξντφληα θαη ππεξεζίεο.
Σν λέν είλαη γηα ηε CΤΣΑ πξφθιεζε θαη νη άλζξσπνί ηεο είλαη ην ζηήξηγκα θαη ε δχλακε ηεο ζε θάζε λέα ηεο
πξνζπάζεηα.
Ζ CΤΣΑ κέζσ ηνπ κεγάινπ ηδηφθηεηνπ δηθηχνπ νπηηθψλ ηλψλ ζηελ Διιάδα, ηεο πξσηνπνξηαθήο πιαηθφξκαο
ππεξεζηψλ πνπ δηαζέηεη θαζψο θαη ησλ εζσηεξηθψλ εμεηδηθεπκέλσλ ηκεκάησλ ππνζηήξημεο κπνξεί λα
αληαπνθξηζεί κε άλεζε ζηηο απμεκέλεο θαη κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο θάζε επηρείξεζεο, αλεμαξηήησο κεγέζνπο.

ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΖ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ
Ζ CYTA κεηά απφ κφιηο 2 έηε εκπνξηθήο παξνπζίαο ζηε ρψξα, έγηλε ν πξψηνο πάξνρνο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν κε
επηηπρή πηζηνπνίεζε ISO 9001:2008 ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο εηαηξείαο:
«Πσεδιαζμόρ και ςλοποίηζη ηηλεπικοινυνιακών δικηύυν, πποώθηζη/ πυλήζειρ και εξςπηπέηηζη
πελαηών καηά ηην πώληζη και μεηά ηην πώληζη πποφόνηυν και ςπηπεζιών ηλεκηπονικήρ
επικοινυνίαρ»

Ζ CYTA έρεη εγθαηαζηήζεη θαη εθαξκφδεη ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO
9001:2008, ην νπνίν θαη έρεη πηζηνπνηεζεί απφ ηνλ δηαπηζηεπκέλν Φνξέα Πηζηνπνίεζεο ηεο ΘΔΠ, κέινο ηνπ
IQNet (International Certification Network).
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ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΘΑΗ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ ΞΔΙΑΡΥΛ
Κε γλψκνλα πάληα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ζαο, ε CYTA έρεη νξίζεη εζσηεξηθά χκβνπιν Σειεπηθνηλσληαθψλ
Τπεξεζηψλ γηα λα κειεηήζεη, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο κεραληθνχο ππνζηήξημεο, ηηο εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο ηνπ
πειάηε θαη λα πξνζθέξεη ηνλ θαηάιιειν ζπλδπαζκφ ππεξεζηψλ πνπ ζα θαιχπηνπλ πιήξσο ηηο ηερληθέο θαη
νηθνλνκηθέο απαηηήζεηο. Κε απηφ ηνλ ηξφπν ζέινπκε λα πξνζσπνπνηήζνπκε ηηο ζρέζεηο θαη ηε ζπλεξγαζία καο κε
ζηφρν ηελ άκεζε αιιά θαη αλζξψπηλε αληαπφθξηζε ζε νπνηνδήπνηε αίηεκά ζαο. Ο ζθνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο
δηαδηθαζίαο είλαη λα έρεηε άκεζε θαη ζπρλή επαθή κε ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ ινγαξηαζκνχ ζαο ζηε CYTA ψζηε λα
δηαζθαιίζνπκε φηη ιακβάλεηε πάληνηε ηηο ηειεπηαίεο ελεκεξψζεηο, ηα απνδνηηθά πξνγξάκκαηα αιιά θαη ηελ
απνηειεζκαηηθή θαη γξήγνξε δηαρείξηζε ησλ αηηεκάησλ ζαο.
Ο χκβνπινο Σειεπηθνηλσληαθψλ Τπεξεζηψλ ππνζηεξίδεηαη απφ ηα ηκήκαηα Τπνζηήξημεο Πσιήζεσλ Δηαηξηθψλ
Πειαηψλ θαη Σερληθήο Τπνζηήξημεο Δηαηξηθψλ Πειαηψλ. Σα ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα δηαρεηξίδνληαη φιεο ηηο
πιεξνθνξίεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ζηηο ππεξεζίεο πνπ ζαο παξέρνπκε. ε πεξίπησζε πνπ ην
δεηήζεηε, κπνξείηε εθηφο απφ ηελ επαθή κε ηνλ Σειεπηθνηλσληαθφ ζαο χκβνπιν, λα έρεηε θαη απεπζείαο
επηθνηλσλία κε ηα παξαπάλσ Σκήκαηα Γηαρείξηζεο Πειαηψλ.
Δξειδικεςμένο Ρμήμα Ρεσνικήρ ποζηήπιξηρ Δπισειπημαηικών Ξελαηών
Γηα ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο καο Πειάηεο έρεη δεκηνπξγεζεί εμεηδηθεπκέλν Σκήκα Σερληθήο Τπνζηήξημεο ζην νπνίν
νη ζπγθεθξηκέλνη Πειάηεο μποπούν να καλέζοςν όλο ηο 24υπο ζηα ηειέθσλα: 13878 ή 215 50 13878
ή λα ζηείινπλ ειεθηξνληθφ κήλπκα ζηε δηεχζπλζε techsupport@hq.CYTA.gr
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πξνβιήκαηνο ζηελ παξερφκελε ππεξεζία ην ηερληθφ ηκήκα δελ πεξηκέλεη ηελ
ελεκέξσζε απφ ηνλ Πειάηε γηα λα εθθηλήζεη ηελ θαηάιιειε δηαδηθαζία επίιπζεο. Σν Ξπόγπαμμα Δπίβλετηρ
και Γιασείπιζηρ Γικηύος είλαη ππεχζπλν λα θηλεηνπνηήζεη, αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ηα αξκφδηα
ηκήκαηα γηα ηελ άκεζε επίιπζε ηνπ.

Έηζη, ζπλήζσο κέρξηο φηνπ ν Πειάηεο αληηιεθζεί ην πξφβιεκα, ε

δηαδηθαζία επίιπζήο ηνπ έρεη ήδε μεθηλήζεη θαη ζε πεξίπησζε πνπ επηθνηλσλήζεη πξψηα ν ίδηνο, ζα ελεκεξσζεί
άκεζα γηα ηε θχζε ηνπ πξνβιήκαηνο αιιά θαη ηα ζηάδηα επίιπζήο ηνπ.
Σν Σερληθφ Σκήκα Τπνζηήξημεο Δηαηξηθψλ Πειαηψλ ηεο CYTA έρνληαο ζηειερσζεί κε έκπεηξν δπλακηθφ,
δηαηεξψληαο απζηεξά ηελ απαξαίηεηε αλαινγία κεραληθψλ πξνο αξηζκφ Πειαηψλ, έρεη ηε δπλαηφηεηα

λα

αληαπνθξηζεί ζε νπνηαδήπνηε ηερληθφ δήηεκα, δηάγλσζε θαη απνθαηάζηαζε πξνβιεκάησλ.
Ζ επηθνηλσλία κε ην Σερληθφ Σκήκα Τπνζηήξημεο Δηαηξηθψλ Πειαηψλ γίλεηαη φιεο ηηο εκέξεο θαη ψξεο ηνπ
ρξφλνπ.
Σερληθφ Σκήκα Τπνζηήξημεο Δηαηξηθψλ Πειαηψλ:


Σει. : 13878



Email : techsupport@hq.CYTA.gr
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Ρμήμα ποζηήπιξηρ Ξυλήζευν Δηαιπικών Ξελαηών
Σν Σκήκα Τπνζηήξημεο Πσιήζεσλ Δηαηξηθψλ Πειαηψλ αλαιακβάλεη λα εμππεξεηήζεη εμεηδηθεπκέλα αηηήκαηα
εκπνξηθήο θχζεσο.
Πην ζπγθεθξηκέλα, είλαη ππεχζπλν γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζε φ,ηη αθνξά :


ελεξγέο ζπκβάζεηο subscriber



πνξεία εμέιημεο ζπκβάζεσλ θαη αηηήζεσλ



ζέκαηα ηηκνινγήζεσλ ππεξεζηψλ

Σν ηκήκα ιεηηνπξγεί
Γεπηέξα έσο θαη Παξαζθεπή απφ ηηο 9:00-21:00 θαη
άββαην θαη Θπξηαθή απφ ηηο 9:00-17:00.
ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο Σκήκαηνο Τπνζηήξημεο Πσιήζεσλ Δηαηξηθψλ Πειαηψλ:


Σει. : 215 50 13878



Fax : 210-8779604



Email : corporatesupport@hq.CYTA.gr
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ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΡΑΠΖ CYTA
ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΞΟΝΠ ΡΖΛ

ETAIΟIA E.E.T.E.M.

ε ζπλέρεηα αηηήκαηνο ηνπ πειάηε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Internet θαη Σειεθσλίαο ζηα ζεκεία ηνπ πειάηε ε
CYTA απαληά κε κηα κνλαδηθή θαη πιήξσο νινθιεξσκέλε θαη επέιηθηε ιχζε.
Ζ εηαηξεία καο ζαο πξνηείλεη κία νινθιεξσκέλε πξφηαζε ηαζεξήο Σειεθσλίαο θαη Internet κε πιήζνο επηινγψλ
ζε Πξνγξάκκαηα Υξφλνπ Οκηιίαο θαη κνλαδηθέο κεκνλσκέλεο (πξναηξεηηθέο ή ελζσκαησκέλεο ζηελ πξφηαζε)
επηινγέο, κε ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε ηεο επηθνηλσλίαο ζαο κε ηνλ πην ζπκθέξνληα δπλαηφ ηξφπν, αμηνπνηψληαο
πάληνηε ηερλνινγίεο αηρκήο.
Παξαθαινχκε δείηε αλαιπηηθά ηηο παξνρέο φπσο αλαιχνληαη παξαθάησ.
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ΞΖΟΔΠΗΑ CYTA 2PLAY ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝ
Οινθιεξσκέλε ιχζε ηειεθσλίαο θαη internet γηα φια ηα κεγέζε ησλ επηρεηξήζεσλ, απφ επαγγεικαηίεο κέρξη θαη
κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο.

Ζ ππεξεζία πξνζθέξεηαη εηδηθά γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ πειάηε ζε εηδηθέο, πνιχ ειθπζηηθέο ηηκέο κε
ηαρχηεηα έσο 50Mbps (download)/10Mbps (upload). Δπίζεο, γηα ηελ θαιχηεξε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζαο
έρνπκε ζπλδπάζεη ηελ ππεξεζία κε Απεπιόπιζηερ κλήζειρ ππορ Πηαθεπά Ρηλέθυνα ζηην Δλλάδα θαζψο
θαη ηε δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο έσο θαη 8 θαλαιηψλ θσλήο πάλσ απφ έλα ηειεπηθνηλσληαθφ βξφγρν. Δπηπιένλ,
ζην παθέην ζαο πξνζθέξνληαη νη ππεξεζίεο Communicator θαη Safe Internet θαζψο θαη πλήθορ
δςναηοηήηυν και σαπακηηπιζηικών ηα νπνία ζαο παξαζέηνπκε πην αλαιπηηθά παξαθάησ.
Σέινο, ζπλδπαζηηθά κε ηε βαζηθή εκπινπηηζκέλε ππεξεζία ζαο, παξέρνπκε επηπιένλ πξναηξεηηθέο επηινγέο κε
ρακειή πξφζζεηε ρξέσζε, φπσο ε κνλαδηθή ππεξεζία Gigaset DX800A micro PBX ε νπνία παξέρεη φιεο ηηο
ιεηηνπξγίεο ελφο ηειεθσληθνχ θέληξνπ.
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ην θάζε παθέην ζπκπεξηιακβάλνληαη:

Internet


Γσξεάλ ADSL / VDSL Internet έσο 50Κ/10M + κηα Public Πηαηική διεύθςνζη IP αλά ζεκείν



Γσξεάλ Δμνπιηζκφο Wi-Fi Modem/Router



Γσξεάλ ππεξεζία Safe Internet γηα αζθαιή πινήγεζε ζην δηαδίθηπν

Πηαθεπή Ρηλεθυνία


Γπλαηφηεηα επηινγήο απφ 1 έυρ 8 κανάλια θυνήρ θαη 1 θαλάιη FAX αλά ζεκείν παξνπζίαο



Γσξεάλ Απεπιόπιζηερ κλήζειρ ππορ Πηαθεπά Δλλάδορ γηα φια ηα θαλάιηα θσλήο πνπ ζα επηιεγνχλ
(1-8)



Γσξεάλ Τηθιακέρ πηπεζίερ Ρηλεθυνίαρ γηα ην ζχλνιν ησλ θαλαιηψλ πνπ ζα επηιεγνχλ:
Αλαγλψξηζε Θιήζεο, Αλακνλή Θιήζεο, Απφθξπςε Αξηζκνχ, Πξνψζεζε Θιήζεσλ, πλδηάζθεςε, Φξαγή
Δμεξρνκέλσλ Θιήζεσλ



Γπλαηφηεηα επηινγήο οποιοςδήποηε ζςνδςαζμού διεπαθών (PSTN, ISDN, ETHERNET) αλά ζεκείν

Πξναηξεηηθά κε πξφζζεηε ρξέσζε ζην θάζε παθέην κπνξνχκε λα πξνζθέξνπκε επηπιένλ:


Γπλαηφηεηα παξνρή ππεξεζίαο Communicator για να γνυπίζεηε ηην ζηαθεπή ηηλεθυνία όπυρ
δεν ηην έσεηε γνυπίζει ποηέ μέσπι ζήμεπα, αθνχ κεηαηξέπεη ηνλ ππνινγηζηή ζαο ζε ζηαζεξφ
ηειέθσλν κε μερσξηζηφ ηειεθσληθφ αξηζκφ. Έηζη έρεηε ην ζηαζεξφ ζαο ηειέθσλν φπνπ θαη αλ
βξίζθεζηε, ζην ζπίηη ή θαηά ηηο κεηαθηλήζεηο ζαο ζηελ Διιάδα ή ην εμσηεξηθφ.



Γπλαηφηεηα επηινγήο Ξπογπαμμάηυν Σπόνος Νμιλίαρ πξνο Θηλεηά θαη Γηεζλή ηαζεξά απφ κία
επξεία γθάκα επηινγψλ



Γπλαηφηεηα επηινγήο εηδηθνχ θαη κνλαδηθνχ ζηελ αγνξά Πξνγξάκκαηνο Υξφλνπ Οκηιίαο Απεπιοπίζηυν
κλήζευν ππορ Πηαθεπά και Θινηηά CYTA Θύππος θαη Cyta Mobile Vodafone Θχπξνπ, ηδαληθφ γηα
φζνπο έρνπλ ζπρλή επηθνηλσλία κε ην λεζί



Γπλαηφηεηα επηινγήο μίνι ηηλεθυνικού κένηπος, Gigaset DX800A micro PBX, ζπλνδεπφκελν απφ
2 αζύπμαηερ ζηαθεπέρ ζςζκεςέρ DECT AL110 ηηο νπνίεο κπνξείηε λα απμήζεηε αλάινγα κε ηηο
αλάγθεο ζαο
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ΞΟΝΠΘΔΡΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ
Τπεξεζηα Safe Internet
(ζπκπεξηιακβάλεηαη ζε θάζε παθέην 2play)

Ζ ππεξεζία Safe Internet είλαη κηα ππεξεζία θηιηξαξίζκαηνο δηαδηθηπαθνχ πεξηερνκέλνπ. Κέζα
απφ κία ζρεηηθά εχθνιε θαη πξαθηηθή δηαδηθαζία κπνξείηε λα επηιέμεηε ηηο θαηεγνξίεο δηαδηθηπαθνχ
πεξηερνκέλνπ, ζπγθεθξηκέλεο ηζηνζειίδεο ή θαη εθαξκνγέο δηαδηθηχνπ, ζηηο νπνίεο δελ επηζπκείηε
λα έρεηε πξφζβαζε, θαζψο επίζεο θαη λα θαζνξίδεηε ην ρξφλν ηεο επηηξεπφκελεο πξφζβαζεο ζην
δηαδίθηπν γηα θάζε ρξήζηε.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


Γπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο ηνπ ινγηζκηθνχ γηα θηιηξάξηζκα κέρξη θαη ζε ηξεηο ππνινγηζηέο.



Γπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο κέρξη θαη πέληε (5) δηαθνξεηηθψλ πξνθίι ρξεζηψλ θαζνξίδνληαο ηηο θαηεγνξίεο
πεξηερνκέλνπ πνπ δελ ζα επηηξέπεηαη ε πξφζβαζε θαη ηηο εθαξκνγέο Ζ/Τ πνπ δελ ζα κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ θιπ.



Γπλαηφηεηα επηινγήο, αλάκεζα ζε πεξηζζφηεξεο απφ 30 δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο γηα θηιηξάξηζκα. ε
απηέο πεξηιακβάλνληαη επίζεο θαη ππνθαηεγνξίεο φπσο Παηρλίδηα, Πνιηηηθή, Αζιεηηθά, Γηαδηθηπαθέο
Αγνξέο, Πξνγξάκκαηα Τπνθινπήο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θιπ.



Γπλαηφηεηα γηα κπινθάξηζκα εθαξκνγψλ Ζ/Τ φπσο εθαξκνγέο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, άκεζεο
απνζηνιήο κελπκάησλ (Instant Messaging), P2P, FTP θιπ.



Γπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο θαηαιφγνπ κε δηαδηθηπαθέο δηεπζχλζεηο ζηηο νπνίεο επηζπκείηε νη ρξήζηεο λα
έρνπλ ή θαη λα κελ έρνπλ πξφζβαζε (Ιεπθή θαη Καχξε ιίζηα - white and black list).



Γπλαηφηεηα θαζνξηζκνχ εκεξψλ θαη σξψλ πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν.



ηαηηζηηθά απνηειέζκαηα ρξήζεο

ηεο

ππεξεζίαο

θαη γξαθηθή απεηθφληζε ησλ απνηειεζκάησλ

θηιηξαξίζκαηνο.


Δμ’ απνζηάζεσο δηαρείξηζε ηεο ππεξεζίαο. Ο Γηαρεηξηζηήο ηεο ππεξεζίαο κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ηα Πξνθίι
ησλ ρξεζηψλ ηνπ ππνινγηζηή ηνπ απφ απφζηαζε. Σν κφλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη κηα ελεξγή ζχλδεζε ζην
δηαδίθηπν, ρσξίο ε εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνχ λα είλαη αλαγθαία. Έηζη, αλά πάζα ζηηγκή, κπνξείηε λα
επηηξέπεηε απεξηφξηζηε πξφζβαζε (Allow All) ή λα απαγνξεχεηε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ (Deny All) γηα
πεξηνξηζκέλν δηάζηεκα.
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Τπεξεζηα Gigaset dx800a micro pbx
(πξναηξεηηθή ππεξεζία, πξνζθέξεηαη κε πξφζζεηε ρξέσζε)
Κε απηή ηελ ππεξεζία πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα παξνρήο
επαγγεικαηηθήο

ελζχξκαηεο

ηειεθσληθήο

ζπζθεπήο

Gigaset

DX800A πνπ ππνζηεξίδεη πνιιαπιέο γξακκέο θαη ζπζθεπέο θαη έρεη
ιεηηνπξγίεο ηειεθσληθνχ θέληξνπ.
Σν Gigaset DX800A είλαη ην επαγγεικαηηθφ ελζχξκαην ηειέθσλν,
κε δπλαηφηεηα ρξήζεο πνιιψλ γξακκψλ θαηάιιειν γηα κηθξέο
επηρεηξήζεηο, νηθηαθά γξαθεία ή ζπίηηα κε ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο. Ζ
δηαρείξηζε ησλ επαθψλ είλαη κία εχθνιε ππφζεζε θαζψο νη 1000 επαθέο vCard πνπ κπνξνχλ λα απνζεθεπζνχλ
ζηε ζπζθεπή, ζπγρξνλίδνληαη κε ην Outlook ζηνλ Ζ/Τ ζαο. Σν Gigaset DX800A, έρεη ηελ θαιχηεξε αλνηθηή
ζπλνκηιία αλάκεζα ζηηο ζπζθεπέο ηεο θαηεγνξίαο ηνπ ράξε ζηελ ηερλνινγία High Definition Sound Performance,
ελψ ππνζηεξίδεη θαη ζχλδεζε ελζχξκαηνπ ε αζχξκαηνπ handsfree ηερλνινγίαο Bluetooth. Οη ηξείο ελζσκαησκέλνη
ηειεθσλεηέο ηνπ Gigaset DX800A, ζε ζπλδπαζκφ κε ην ρξφλν εγγξαθήο κελπκάησλ 55 ιεπηψλ ζαο δίλεη ηε
δπλαηφηεηα λα ιακβάλεηε ηα κελχκαηα ζαο αιιά θαη λα ερνγξαθήζεηε ηηο ζπλνκηιίεο ζαο.

ΥΑΡΑΘΣΖΡΗΣΗΘΑ



Έσο 6 θαλάιηα θσλήο



Έσο 8 ηειεθσληθνχο αξηζκνχο



Έσο 6 αζχξκαηεο ηειεθσληθέο ζπζθεπέο DECT



Σαπηφρξνλε ζχλδεζε κε αλαινγηθή γξακκή PSTN ή ISDN γξακκή



Γσξεάλ νη εζσηεξηθέο θιήζεηο



χλδεζε θηλεηνχ ηειεθψλνπ κέζσ Bluetooth γηα δηελέξγεηα θιήζεσλ



3 ελζσκαησκέλνη ηειεθσλεηέο κε ρξφλν εγγξαθήο κελπκάησλ έσο 55 ιεπηά



Γηαρείξηζε επαθψλ (ζπγρξνληζκφο κε ην Microsoft Outlook, ηειεθσληθφο θαηάινγνο 1000 vCard)



Δηδνπνίεζε εηζεξρφκελσλ email θαη Τπεξεζίεο ελεκέξσζεο



Έγρξσκε νζφλε TFT 3,5”



Πεξηβαιινληηθή απφδνζε γηα κείσζε αθηηλνβνιίαο θαη εμνηθνλφκεζε ξεχκαηνο



Δγγχεζε 2 εηψλ



Γπλαηφηεηα απφθηεζεο επηπιένλ DECT AL110
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Τπεξεζία Communicator -Σειεθσλία & Βηληενθιήζε & Chat
(πξναηξεηηθή ππεξεζία, πξνζθέξεηαη κε πξφζζεηε ρξέσζε)
Tν πξντφλ CYTA Communicator, κία νινθιεξσκέλε πνιπκεζηθή
ππεξεζία ε νπνία πξνζθέξεη ζπλδπαζκφ ζηαζεξήο ηειεθσλίαο,
βίληενθιήζεσλ θαη αληαιιαγήο ζηηγκηαίσλ κελπκάησλ (chat) ζε
έλα πξντφλ πξννξηζκέλν γηα ρξήζε απφ ηνλ ειεθηξνληθφ
ππνινγηζηή/laptop.
Κε ην κνλαδηθφ απηφ πξντφλ ε CYTA δηεπξχλεη ζεκαληηθά ηηο
επηινγέο Δπηθνηλσλίαο γηα ηνπο Πειάηεο 2play (internet +
ζηαζεξή).

Απφιπηα ελαξκνληζκέλν κε ηνπο έληνλνπο ξπζκνχο

ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θαη θαη’ επέθηαζε ηηο ζεκαληηθά απμεκέλεο
αλάγθεο ηειεθσληθήο Δπηθνηλσλίαο θάπνησλ ζεκείσλ ηνπ πειάηε,
ην Communicator κεηαηξέπεη εχθνια ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή
ζε «ζηαζεξφ ηειέθσλν». Κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο ν
Πειάηεο απνθηά λέν ηειεθσληθφ αξηζκφ (πξφθεηηαη γηα θαλνληθφ, γεσγξαθηθφ αξηζκφ κε αξηζκνδφηεζε Cyta π.ρ.
215ΥΥΥΥΥΥΥ) ψζηε λα πξαγκαηνπνηεί θαη λα ιακβάλεη ηειεθσληθέο θιήζεηο /βηληενθιήζεηο ή λα αληαιιάζεη
ζηηγκηαία κελχκαηα απφ ηνλ ππνινγηζηή ηνπ ζην ρψξν ηνπ ή θαηά ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπ. Κνλαδηθή πξνυπφζεζε γηα
ηε ιεηηνπξγία ηνπ Communicator, απνηειεί ε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε ην internet (π.ρ. κέζσ wi-fi).
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


Γσξεάλ επηθνηλσλία (ηειεθσλία, βηληενθιήζε, chat) κε άιινπο Communicators, φπνπ θαη αλ βξίζθεζαη



Γσξεάλ θιήζεηο κεηαμχ ηνπ Communicator θαη ηνπ αξηζκνχ ηεο ππεξεζίαο 2play θαη αληίζηξνθα



Θαηαλάισζε ησλ Πξνγξακκάησλ Υξφλνπ Οκηιίαο ηεο βαζηθήο ζνπ ππεξεζίαο 2play



Υξέσζε ζαλ λα θαιείο απφ Διιάδα αλεμάξηεηα απφ πνην κέξνο ηνπ θφζκνπ γίλεηαη ε θιήζε



Τςειή πνηφηεηα ππεξεζίαο (πξνυπφζεζε γξήγνξε επξπδσληθή ζχλδεζε)



Γσξεάλ πξνψζεζε θιήζεσλ απφ ηνλ Communicator ζηνλ αξηζκφ ηεο ππεξεζίαο 2play



Έλαο ινγαξηαζκφο γηα φιεο ηηο ππεξεζίεο Cyta



Γσξεάλ ςεθηαθέο επθνιίεο ζηνλ ηειεθσληθφ αξηζκφ πνπ παξέρεηαη κε ηνλ Communicator



Έσο 2 αξηζκνχο Communicator κε θάζε ππεξεζία 2play



Φηιηθφ θαη πξσηνπνξηαθφ κελνχ ρξήζεο, πνπ ζε θαζνδεγεί ζε θάζε ζνπ βήκα



Άκεζε ελεξγνπνίεζε ππεξεζίαο



Υσξίο ειάρηζηε δηάξθεηα παξακνλήο ζηελ ππεξεζία
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ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΘΑΗ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΔΟΓΥΛ

Οη ππεξεζίεο πξνο Δπηρεηξεκαηηθνχο Πειάηεο αληηκεησπίδνληαη σο έξγα θαη πινπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ
επξέσο δηαδεδνκέλε κεζνδνινγία PRINCE2. Θξίζηκα ζεκεία πινπνίεζεο ηνπ εθάζηνηε ηειεπηθνηλσληαθνχ έξγνπ
ζεσξνχληαη ηα παξαθάησ:


πκβαζηνπνίεζε ηνπ έξγνπ



Αλάιεςε ηνπ έξγνπ απφ κεραληθφ ηνπ ηκήκαηνο Project Management



Δπηβεβαίσζε ησλ λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ πνπ απαηηνχληαη γηα παξαγγειίεο ηνπηθψλ βξφρσλ



Αξρηθνπνίεζε εζσηεξηθψλ εξγαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νξζή παξάδνζε ηνπ έξγνπ (ππεξεζίαο)



Δπηβεβαίσζε νξζήο ιεηηνπξγίαο θαη παξνρή ηερληθήο βνήζεηαο, εθφζνλ απαηηεζεί



Παξάδνζε πινπνηεκέλνπ έξγνπ ζηε Γηεχζπλζε Δμππεξέηεζεο Πειαηψλ (ΓΔΠ)

Γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ησλ απαηηνχκελσλ δηεξγαζηψλ απαηηείηαη ν νξηζκφο, εθ κέξνπο ηνπ Πειάηε, ηερληθνχ
ππεπζχλνπ γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηε ζπλεξγαζία κε ηνλ νξηζκέλν απφ ηε CΤΣΑ, Project Manager θαηά ηελ
πεξίνδν ηεο πινπνίεζεο.
Ζ ηερληθή ππνζηήξημε ηεο εηαηξείαο καο γίλεηαη κε ηδηφθηεην ζηφιν νρεκάησλ θαη δηθφ
ηεο ζηειερηαθφ δπλακηθφ, ηφζν ζε επίπεδν ηειεμππεξέηεζεο Πειαηψλ απφ ηηο
εγθαηαζηάζεηο ηεο φζν θαη ζε επίπεδν ηερληθήο ππνζηήξημεο ζηνπο ρψξνπο ησλ
Πειαηψλ, θαιχπηνληαο φιεο ηηο πεξηνρέο δξαζηεξηνπνίεζήο ηεο.
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ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ
ΞΖΟΔΠΗΑ CYTA 2PLAY ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝ

Γιεύθςνζη SAP

εκείν Υ, σο εδφζεζαλ
απφ ηελ E.E.T.E.M

πηπεζία Ρηλεθυνίαρ





1 ή 2 θαλάιηα Φσλήο
Απεξηφξηζηα Α/Τ
Γηαζχλδεζε ζε ζχξεο
BRI

πηπεζία Internet




Ρέλορ
Δνεπγοποίηζηρ
&
Δγκαηάζηαζηρ
(εθάπαμ)

ADSL 24MB/2MB
1Static IP

40,00 €
00,00 €
40,00 €
00,00 €

ΠΛΝΙΝ


Ρελική Ριμή
(κεληαίσο)

43,00 €
25,00€
43,00 €
25,00€

Νι παπαπάνυ ηιμέρ αναθέπονηαι ανά ζημείο Ξώληζηρ/εγκαηάζηαζηρ και πποζθέπονηαι για Ξαποσή
πηπεζιών, άνυ ηυν 50 ζςνδέζευν ζημείυν πώληζηρ ηυν μελών ηηρ Δ.Δ.Ρ.Δ.Κ.. όπος οι ςποδομέρ
ηηρ Cyta Hellas, δύναηαι να εξςπηπεηήζοςν.

Δπηπιένλ Δλζσκαησκέλεο Παξνρέο/Τπεξεζίεο
Απεξηφξηζηα ηαζεξά

Πνιηηηθή Οξζήο Υξήζεο 1500 ιεπηψλ αλά θαλάιη θσλήο αλά κήλα

Δμνπιηζκφο Wi-Fi Modem/Router



Τπεξεζία Safe Internet


(ελεξγνπνίεζε κέρξη 5 PC αλά παθέην)

Γπλαηφηεηα Φνξεηφηεηαο Αξηζκνχ



Γπλαηφηεηα Αξίζκεζεο Cyta



Τπνζηήξημε FAX,POS, πλαγεξκφο



Τπνζηεξηδφκελεο Φεθηαθέο Τπεξεζίεο Σειεθσλίαο

Αλαγλψξηζε Θιήζεο, Αλακνλή Θιήζεο, Απφθξπςε Αξηζκνχ,
Πξνψζεζε Θιήζεσλ, πλδηάζθεςε, Φξαγή Δμεξρνκέλσλ Θιήζεσλ

Web Space

100MB

Ινγαξηαζκνί e-mail (username@cyta.gr) κε
ρσξεηηθφηεηα 500 MB/e-mail
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E-MAIL antispam & antivirus



Γπλαηφηεηα θαηαλάισζεο ιεπηψλ νκηιίαο
ζε φια ηα ζεκεία



Γπλαηφηεηα απηφκαηεο δξνκνιφγεζεο ηειεθσλίαο
(back-up)
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ΞΟΝΑΗΟΔΡΗΘΔΠ ΔΞΗΙΝΓΔΠ

ΔΦΑΞΑΜ
(αγνξά)

Κηνιαίο Ξάγιο

Gigaset DX800A mini PBX
(ζπκπεξηιακβάλνληαη 2 ηειεθσληθέο ζπζθεπέο
DECT AL140)

€ 300,00

25€
(κέζσ πηζησηηθήο
θάξηαο)

Δπηπιένλ ηειεθσληθέο ζπζθεπέο
DECT AL110

23,10€ (αγνξά)
αλά ζπζθεπή

-

-

+5€/κήλα

1.

Gigaset DX800A micro PBX

2.
3.

Communicator ανά απιθμό

Ξπογπάμμαηα Σπόνος Νμιλίαρ
Group Account !

Ξποζθέπεηαι η δςναηόηηηα καηανάλυζηρ ηυν διαθέζιμυν λεπηών ομιλίαρ πος
πποζθέποςν ηα ππογπάμμαηα σπόνυν ομιλίαρ από όλα ηα ζημεία με έξηπα
σπέυζη 1€/πακέηο.
Πε αςηή ηη πεπίπηυζη ηα ζημεία πος βπίζκονηαι ζηο Group θα ηιμολογούνηαι ζε ένα
λογαπιαζμό (κοινό billing account).
i. Θινηηά
Ώξεο
Κεληαία
Σηκή (€)

0,5

1

2

4

8

10

15

30

50

70

170

2

4

8

14

25

30

44

85

140

195

450

ii. Cyta Δλλάδα ππορ Cyta Θύππορ
(ηαζεξά Cyta Θχπξνπ & Θηλεηά Cytamobile Vodafone)
Υξφλνο

Απεπιόπιζηα
(κε πνιηηηθή νξζήο ρξήζεο ζηα 1000 ιεπηά/κήλα)

Κεληαία
Σηκή (€)

20

iii. Γιεθνή Πηαθεπά
Εώνη

Ώπερ

Κηνιαία Ριμή (€)

Α

12

25

Β
Γ

7
4

25
25
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Πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα ζην Πειάηε λα επηιέμεη θάπνην πξφγξακκα πεξηζζφηεξεο απφ 1
θνξέο, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ!
Εώνη Α
Αιάζθα ηαζεξά θαη Θηλεηά, Απζηξαιία, Γαιιία, Γεξκαλία, Γαλία,
Ζ.Π.Α ηαζεξά θαη Θηλεηά, Ζλσκέλν Βαζίιεην, Ηζπαλία, Ηηαιία,
Θαλαδάο ηαζεξά θαη Θηλεηά, Θίλα, Θχπξνο
Εώνη Β
Άγηνο Καξίλνο, Απζηξία, Βέιγην, Διβεηία, Ηξιαλδία, Ηζξαήι, Θξναηία, Ινπμεκβνχξγν, Οπγγαξία, Πνισλία, Πνξηνγαιία,
Πνπέξην Ρίθν ηαζεξά θαη Θηλεηά, Ρνπκαλία, Ρσζία, νπεδία, Σατβάλ, Σνπξθία, Σζερία, Υνλγθ Θνλγθ
Εώνη Γ
Αιβαλία, Αλδφξα, Αξγεληηλή, Βνπιγαξία, Δζζνλία, Ηαπσλία, Ηζιαλδία, Κνλαθφ,
Λέα Εειαλδία, Λνξβεγία, Οιιαλδία, Οπθξαλία, Π.Γ.Γ.Κ., εξβία, ηγθαπνχξε, ινβαθία, ινβελία, Σατιάλδε, Φηλιαλδία

ΡΗΚΝΘΑΡΑΙΝΓΝΠ ΘΙΖΠΔΥΛ

ΞΝΙΝΗΞΔΠ ΣΟΔΥΠΔΗΠ ΡΖΙΔΦΥΛΗΑΠ

Ριμέρ ανά λεπηό

ΣΑΘΕΡΑ ΕΛΛΑΔΟ

0,029€

ΚΙΝΗΣΑ ΕΛΛΑΔΟ

0,095€

TOP ΔΙΕΘΝΕΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ - ΣΑΘΕΡΑ

0,201€

TOP ΔΙΕΘΝΕΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ - ΚΙΝΗΣΑ

0,270€

Απζηξαιία, Γεξκαλία, Ζ.Π.Α, Ζλωκέλν Βαζίιεην, Θύπξνο

Απζηξαιία, Γεξκαλία, Ζ.Π.Α, Ζλωκέλν Βαζίιεην, Θύπξνο

MORE TOP ΔΙΕΘΝΕΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ - ΣΑΘΕΡΑ

Αιάζθα, Αιβαλία, Απζηξία, Βέιγην, Γαιιία, Γαλία, Ηξιαλδία, Ηζπαλία, Ηζξαήι,
Ηηαιία, Θαλαδάο, Θίλα, Ινπμεκβνύξγν, Οπγγαξία, Πνιωλία, Πνξηνγαιία, Ρνπκαλία,
Ρωζία, νπεδία, Σαϊβάλ, Σνπξθία, Σζερία, Χνλγθ Θνλγθ

0,253€

MORE TOP ΔΙΕΘΝΕΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ - ΚΙΝΗΣΑ

Αιάζθα, Αιβαλία, Απζηξία, Βέιγην, Γαιιία, Γαλία, Ηξιαλδία, Ηζπαλία, Ηζξαήι,
Ηηαιία, Θαλαδάο, Θίλα, Ινπμεκβνύξγν, Οπγγαξία, Πνιωλία, Πνξηνγαιία, Ρνπκαλία,
Ρωζία, νπεδία, Σαϊβάλ, Σνπξθία, Σζερία, Χνλγθ Θνλγθ

0,290€

ΚΟΜΟ 1 - ΣΑΘΕΡΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ

Άγηνο Καξίλνο, Αιγεξία, Γεωξγία, Γηβξαιηάξ, Διβεηία, Δζζνλία, Ζλωκέλα Αξαβηθά
Δκηξάηα, Ηαπωλία, Ηζιαλδία, Θξναηία, Ιεηνλία, Ιεπθνξωζία, Ιηζνπαλία, Κάιηα,
Καπξνβνύλην, Κνιδαβία, Κνλαθό, Λέα Εειαλδία, Λνξβεγία, Οιιαλδία, Οπθξαλία,
Π.Γ.Γ.Κ., Πνπέξην Ρίθν, εξβία, ηγθαπνύξε, ινβαθία, ινβελία, Σαϊιάλδε,
Φηιηππίλεο, Φηλιαλδία

0,315€

ΚΟΜΟ 2 - ΣΑΘΕΡΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ
Αίγππηνο, Αλδόξα, Αξγεληηλή, Αξκελία, Βελεδνπέια, Βνζλία – Δξδεγνβίλε,
Βνπιγαξία, Βξαδηιία, Ηλδία, Ηνξδαλία, Ηξάθ, Θαδαθζηάλ, Ιίβαλνο, Ιηβύε, Καξόθν,
Κεμηθό, Κνδακβίθε, Κπαγθιαληέο, Κπαρξέηλ, Λακίκπηα, Ληγεξία, Λόηηνο Αθξηθή,
Οπδκπεθηζηάλ, Παθηζηάλ, ανπδηθή Αξαβία

ΚΟΜΟ 3

Ινηπνί Πξννξηζκνί

0,718€

1,648€

INMARSAT
A

4,160€

B

1,938€

M
MINI M

2,196€
1,586€

BGAN - HSD / HSD
ΑΛΛΑ ΔΟΡΤΦΟΡΙΚΑ

7,741€
4,170€

16

1. ηηο παξαπάλσ ηηκέο πεξηιακβάλεηαη ΦΠΑ 23%
2. Όιεο νη θιήζεηο ηειεθσλίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ ρξφλνπ νκηιίαο ρξεψλνληαη
κε ειάρηζηε ρξέσζε ελφο ιεπηνχ, κεηά αλά δεπηεξφιεπην.
3. Σα απεξηφξηζηα ζηαζεξά Διιάδνο πξνζθέξνληαη κε πνιηηηθή νξζήο ρξήζεο 1500 ιεπηά αλά θαλάιη
θσλήο.
4. Οη ηηκέο ηζρχνπλ γηα δηάξθεηα ζχκβαζεο 12 κήλεο
5. Ζ επηινγή πξνγξακκάησλ ρξφλνπ νκηιίαο είλαη πξναηξεηηθή.
6. Κεηά ηελ εμάληιεζε ησλ επηιεγκέλσλ ρξφλσλ νκηιίαο, νη θιήζεηο ηειεθσλίαο ρξεψλνληαη βάζεη ηνπ
ηξέρνληνο ηηκνθαηαιφγνπ.
7. Ιεπηά νκηιίαο πνπ δελ έρνπλ εμαληιεζεί εληφο ηνπ κήλα, δελ κεηαθέξνληαη ζηνλ επφκελν.
8. Ζ πξνζζήθε, ηξνπνπνίεζε ή θαηάξγεζε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ επηινγψλ ρξφλνπ νκηιίαο είλαη δπλαηή κηα
θνξά θάζε ηξίκελν κε ρξέσζε 2€ γηα κηα ε πεξηζζφηεξεο αιιαγέο. Ζ αιιαγή ησλ επηινγψλ ρξφλνπ
νκηιίαο ηίζεηαη ζε ηζρχ κε ηελ έθδνζε ηνπ επφκελνπ ινγαξηαζκνχ. Ζ έθδνζε ινγαξηαζκνχ
πξαγκαηνπνηείηαη θάζε 1ε ηνπ κήλα.
9. Ζ ρξέσζε πξννξηζκψλ ή ππεξεζηψλ πνπ δελ αλαγξάθνληαη ζηελ παξνχζα πξνζθνξά φπσο ησλ κε
γεσγξαθηθψλ αξηζκψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ηηκέο πνπ αλαξηψληαη ζην www.cyta.gr
10. Ο ινγαξηαζκφο ζα πεξηιακβάλεη αλάιπζε ηεο ρξήζεο ηειεθσλίαο γηα θάζε αξηζκφ
11. Ζ απνζηνιή αλαιπηηθνχ ινγαξηαζκνχ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ e-statement.
12. Premium πνηφηεηα ζηηο Γηεζλείο Θιήζεηο (πεξηιακβάλεη θαη αλαγλψξηζε θαινχληνο αξηζκνχ)
13. Ζ ρξνληθή ηζρχο ηεο παξνχζαο πξνζθνξάο είλαη 60 εκέξεο
14. Οη ινγαξηαζκνί ζα εθδίδνληαη αλά κήλα

Παρ εςσαπιζηούμε για ηο ενδιαθέπον ζαρ.
Θα σαπούμε να ζαρ καλυζοπίζοςμε ζύνηομα ζηην οικογένεια Ξελαηών Cyta.
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