
Mobile Purple 1 Add-on
100’ Ομιλία, 100 SMS, 500ΜΒ Mobile Internet

Mobile Purple 2 Add-on
400’ Ομιλία, 200 SMS, 1GΒ Mobile Internet

Family TV Add-on
70 τηλεοπτικά κανάλια (25 σε HD)
Ψηφιακή εικόνα με υψηλή ποιότητα ήχου

Premium TV Add-on
87 τηλεοπτικά κανάλια (41 σε HD)
Mε όλα τα κανάλια                                         &

NEΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

H ζωή είναι μια μεγάλη πρόσθεση!

Επιλέξτε ένα από τα νέα πακέτα Κινητής, για ακόμα μεγαλύτερο όφελος...

Mobile Basic Plan       €2,00/μήνα

… ή αποκτήστε τα ΝΈΑ προγράμματα Κινητής, 
με χαμηλές χρεώσεις σε κλήσεις και χρήση data!

Mobile Purple 1        €5,00/μήνα
100’ Ομιλία, 100 SMS, 500ΜΒ Mobile Internet

Mobile Purple 2     €10,00/μήνα
400’ Ομιλία, 200 SMS, 1GΒ Mobile Internet

Και αν οι ανάγκες σας για MB είναι αυξημένες, 
προσθέστε το ιδανικό πακέτο Mobile Internet που σας ταιριάζει!

2play 60M Purple 1
€34,90/μήνα
- Internet έως 60M/5M
- Κινητή με 100’ Ομιλία, 
 100 SMS & 500MB 
 Mobile Internet

2play 60M Purple 2
€39,90/μήνα
- Internet έως 60M/5M
- Κινητή με 400’ Ομιλία, 
 200 SMS & 1GB 
 Mobile Internet

Quattro Family 120M
€69,90/μήνα
- Internet έως 120M/6M
- Family TV Pack
- Σταθερή τηλεφωνική γραμμή
- Κινητή με 400’ Ομιλία, 
   200 SMS & 1GB Mobile Internet

Quattro Start 60M
€44,90/μήνα
- Internet έως 60M/5M
- Start TV Pack
- Σταθερή τηλεφωνική γραμμή
- Κινητή με 400’ Ομιλία, 
   200 SMS & 1GB Mobile Internet

Επίλεξε ένα από τα παρακάτω Add-ons:

3 μήνες ΔΩΡΈΑΝ μόνο για εσάς

ΙΣΧΎΟΎΝ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Στην Cablenet, προσθέτουμε συνεχώς υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σας, 
ακόμη πιο εύκολη και απλή, για να απολαμβάνετε περισσότερο κάθε πρόσθεση της ζωής.

250MB    €6,00/μήνα                500MB  €9,00/μήνα                1GB   €12,00/μήνα

Για τα πακέτα Mobile Internet είναι απαραίτητη προϋπόθεση η υπηρεσία Mobile Purple 1 ή Mobile Purple 2. 
Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο www.cablenetmobile.com.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 

Οι παραπάνω τιμές αφορούν σε 24μηνο συμβόλαιο. Χωρίς 24μηνο συμβόλαιο, οι τιμές διαμορφώνονται σε €39,90, €49,90, €54,90 και €79,90 αντίστοιχα.

Οι τιμές των υπηρεσιών Mobile Purple 1 και Mobile Purple 2 αφορούν σε 24μηνο συμβόλαιο και συνδυασμό με τις εμπορικά διαθέσιμες υπηρεσίες 
Cablenet. Χωρίς 24μηνο συμβόλαιο οι τιμές διαμορφώνονται σε €10,00 και €20,00 αντίστοιχα. Εάν οι υπηρεσίες Mobile Purple 1, Mobile Purple 2 και 
Mobile Basic Plan δεν συνδυαστούν με κάποια άλλη υπηρεσία Cablenet, υπάρχει επιπρόσθετη μηνιαία χρέωση €5,00.





Όροι και Προϋποθέσεις
•  Η δωρεάν πρόσθετη υπηρεσία για 3 μήνες (Mobile Purple 1 ή Mobile Purple 2 ή Family TV ή Premium TV), ισχύει για συνδυασμό με τα  
 εμπορικά διαθέσιμα πακέτα Cablenet και 24μηνο συμβόλαιο.
•  Για τα Mobile Purple 1 Add-on και Mobile Purple 2 Add-on είναι απαραίτητη η φορητότητα του αριθμού σας στο δίκτυο της Cablenet.
•  Για το Family TV Add-on, απαιτείται το Start TV. Για το Premium TV Add-on, απαιτείται το Family TV.
•  Το κουπόνι δεν συνδυάζεται με άλλο κουπόνι προσφοράς της Cablenet.
•  Το κουπόνι μπορεί να εξαργυρωθεί μεταξύ 15 Δεκεμβρίου 2017 – 15 Ιανουαρίου 2018 σε οποιοδήποτε κατάστημα της Cablenet και  
 ισχύει μόνο για την προσφορά που αναγράφετε στο κουπόνι.
•  Σε περίπτωση που ο κάτοχος του κουπονιού δεν καλύπτεται από το δίκτυο της Cablenet ή δεν επιθυμεί να εξαργυρώσει το κουπόνι,  
 τότε το κουπόνι μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλο άτομο της επιλογής του.
•  Το κάθε κουπόνι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια συνδρομή.
•  Το κουπόνι δεν επιστρέφεται σε μετρητά υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.
•  Η επιλογή της πρόσθετης υπηρεσίας του κουπονιού θα διέπεται από τη Σύμβαση του ενεργού συνδρομητή με την εταιρεία Cablenet 
 Communication Systems Ltd, συμπεριλαμβανομένων των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων και Ειδικών Όρων Παροχής Ύπηρεσιών αυτής.
•  Η Cablenet διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις του κουπονιού χωρίς προειδοποίηση.
•  Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Marketing στο 22-294170 ή στο e-mail marketing@cablenetcy.net.
•  Μετά την πάροδο της συγκεκριμένης προσφοράς (Mobile Purple 1 Add-on, Mobile Purple 2 Add-on, Family TV Add-on ή Premium TV  
 Add-on) η μηνιαία χρέωση της επιλεγμένης επιπρόσθετης υπηρεσίας, θα είναι σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο, εκτός και αν ο  
 συνδρομητής ζητήσει τον τερματισμό της συγκεκριμένης υπηρεσίας.


