
Αποκλειστική προσφορά
για τα μέλη του Τ.Ε.Ε.

Ταχύτητα έως 24Μbps 
στην τιμή των 4Mbps μόνο 25€/μήνα για 1 χρόνο!

Αύξηση ταχύτητας 
συν 1 στατική IP

33€

Tιμή

24Mbps
(upload έως 1Mbps) 25€

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

• Απεριόριστα* Σταθερά Ελλάδος
• 1 κανάλι φωνής
• Wi-Fi modem/router
• 10 e-mail με 500MB/ e-mail (username@cyta.gr)
• 100MB για φιλοξενία website (www.company.gr) 
• Υπηρεσία Domain Name & Hosting.
 Δωρεάν Μεταφορά Domain Name στη Cyta

*Για τα Απεριόριστα Σταθερά Ελλάδος ισχύει πολιτική ορθής χρήσης  
 1500’ ανά κανάλι φωνής, ανά μήνα.

ΔΩΡΟ τα 3 πρώτα πάγια του Communicator!

Μετατρέψτε τον υπολογιστή σας σε σταθερό τηλέφωνο
με ξεχωριστό γεωγραφικό αριθμό Cyta. Μοναδική προϋπόθεση είναι η σύνδεσή σας στο 
Internet (π.χ. μέσω Wi-Fi) και ενεργοποιημένη η υπηρεσία Communicator.

Kαταναλώνεται ο χρόνος ομιλίας του 2play Επιχειρηματικού. 
Μετά την εξάντληση του χρόνου ομιλίας, η χρέωση γίνεται με χρονοχρέωση βάσει ισχύοντα τιμοκαταλόγου.
Δυνατότητα ενός αριθμού Communicator ανά κανάλι.

Προσθήκη υπηρεσίας Communicator 

ΔΩΡΟ
τα 3 πρώτα

πάγια!

5€
ανά αριθμό

Communicator

2ο κανάλι φωνής -50% για 1 χρόνο!
Προσθήκη καναλιών φωνής 
Έως 7 κανάλια φωνής επιπλέον του ενός που περιέχεται στο βασικό πρόγραμμα (σύνολο 8).
Κάθε κανάλι φωνής περιέχει 1500’ προς Σταθερά Ελλάδος. 
Ο συνολικός Χρόνος Ομιλίας καταναλώνεται από όλα τα κανάλια. 

Προσθήκη απλού καναλιού δεν περιέχει λεπτά ομιλίας
1 από τα 7 επιπλέον μπορεί να χρησιμοποιηθεί για χρήση φαξ, POS, 
συναγερμού κ.λπ. Η χρέωση γίνεται με χρονοχρέωση βάσει ισχύοντα τιμοκαταλόγου.

10€
ανά κανάλι

6€

στο 2ο 
κανάλι

-50%

Χρόνοι Ομιλίας
σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες

• Κινητά Ελλάδος 
Πρόγραμμα                     Τιμή

 μισή ώρα 2€

 1 ώρα 4€

 2 ώρες 8€

 4 ώρες 14€

 8 ώρες 25€

 10 ώρες 30€

 15 ώρες 44€

 30 ώρες 85€
Επιλέξτε όσες ζώνες επιθυμείτε,
μία ή και περισσότερες φορές

• Σταθερά Διεθνών Προορισμών 
     Ζώνη Ώρες        Tιμή 

12Α

7

4Γ

25€

25€

25€

B

Επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Επιχειρηματικών Πελατών
στο 13878 για περισσότερες πληροφορίες.

Join us on

ΔΩΡΕΑΝ Τέλη Ενεργοποίησης

σε υφιστάμενη τηλεφωνική γραμμή χωρίς τηλεφωνικό κέντρο 40€ ΔΩΡΕΑΝ

σε νέα τηλεφωνική γραμμή χωρίς τηλεφωνικό κέντρο 60€ ΔΩΡΕΑΝ

με συμβατικό PSTN/ISDN τηλεφωνικό κέντρο 90€ ΔΩΡΕΑΝ

με IP Τηλεφωνικό κέντρο/Gigaset DX800A 70€ ΔΩΡΕΑΝ

Εφάπαξ


