3 ΜΗΝΕΣ ΔΩΡΕΑΝ

και ΔΩΡΕΑΝ εγκατάσταση,
με 24μηνο συμβόλαιο.
Η Προσφορά της Cablenet Business ισχύει μόνο για τις πιο κάτω υπηρεσίες:




Business Internet 50M, 80M, 120M, 200M και 250M
Fixed Telephony (SIP TRUNK, ISDN, PSTN)
Public Cloud Services (DNS Hosting, Hosted Exchange, Web Hosting, Cloud Server, Cloud Backup)

Cablenet Business: Το εξειδικευμένο τμήμα της Cablenet που εξυπηρετεί, διαχειρίζεται και υποστηρίζει
Υπηρεσίες Εταιρικών Πελατών.
Εξειδικευμένοι Όροι Προσφοράς:
1. Η προσφορά ισχύει από 02/07/2018 μέχρι 30/09/2018.
2. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για Αυτοεργοδοτούμενους (Self Employed) και Μικρές Εταιρείες
(Small Businesses) μέχρι 20 άτομα.
3. Η προσφορά ισχύει μόνο για νέους Συνδρομητές και για νέες Συνδρομές με 24μηνο Συμβόλαιο.
4. Η μηνιαία συνδρομή της Υπηρεσίας για τους πρώτους 3 μήνες μετά από την ενεργοποίηση των
Υπηρεσιών θα παρέχεται δωρεάν. Μετά τους πρώτους 3 μήνες, η μηνιαία συνδρομή της Υπηρεσίας
θα χρεώνεται με βάση τον εκάστοτε εν ισχύ Τιμοκατάλογο Υπηρεσιών της Cablenet Business.
5. Στους δωρεάν 3 μήνες δεν περιλαμβάνεται οποιαδήποτε Υπηρεσία πέραν των πιο πάνω Υπηρεσιών
που συμπεριλαμβάνονται στην τρέχουσα προσφορά.
6. Η επιλεγόμενη Υπηρεσία παραμένει η ίδια για όλη τη διάρκεια της Σύμβασης.

• Σε περίπτωση αλλαγής της Υπηρεσίας σε Υπηρεσίες που δεν είναι στην προσφορά, η Σύμβαση
τερματίζεται άμεσα, η προσφορά παύει να ισχύει και απαιτείται καινούργια Σύμβαση μεταξύ των Μερών.
• Σε περίπτωση αλλαγής της Υπηρεσίας (αναβάθμιση ή υποβάθμιση), η Σύμβαση θα συνεχίσει ως
έχει αλλά με την αντίστοιχη αναβαθμισμένη ή διαβαθμισμένη Υπηρεσία για την υπόλοιπη διάρκεια της Σύμβασης.

7. Σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού της Σύμβασης, η προσφορά παύει να ισχύει και τροποποιείται,
αντικαθίσταται ή, αναλόγως κατά περίπτωση, τερματίζεται άμεσα και αυτοδίκαια ως παρεπόμενη
Σύμβαση πάντοτε με βάση τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις οι οποίοι βρίσκονται αναρτημένοι
στη σελίδα www.cablenetbusiness.com.cy
8. Με τη λήξη της προσφοράς, οι προσφερόμενες Υπηρεσίες και οι τυχόν επιπρόσθετες Υπηρεσίες θα
συνεχίσουν να προσφέρονται βάσει του εκάστοτε εν ισχύ Τιμοκατάλογου της Cablenet Business.
9. Η παροχή των Υπηρεσιών διέπεται από τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών
και τους Ειδικούς Όρους Παροχής Υπηρεσιών της Cablenet Business, οι οποίοι βρίσκονται αναρτημένοι
στη σελίδα www.cablenetbusiness.com.cy
10. Η οποιαδήποτε προσφορά Υπηρεσιών ισχύει αποκλειστικά για την περίοδο για την οποία προσφέρεται
συγκεκριμένα και δεν μπορεί να εξαργυρωθεί με μετρητά ή με πίστωση ή με έκπτωση σε άλλες
Υπηρεσίες ή με ανταλλαγή με άλλες Υπηρεσίες.
11. Η Cablenet Business διατηρεί το δικαίωμα απόρριψης οποιασδήποτε αίτησης κατά την απόλυτη κρίση της.
12. Η προσφορά δεν συνδυάζεται με άλλες προωθητικές ενέργειες ή/και εκπτώσεις της Cablenet Business.
13. Η Cablenet Business διατηρεί το δικαίωμα του τερματισμού της εκάστοτε υπηρεσίας ή/και προσφοράς,
της μετατροπής του χρονικού διαστήματος της προσφοράς ή/και της μετατροπής των σχετικών όρων.
14. Μετά από επί τόπου επίσκεψη της Cablenet στο Υποστατικό, ενδέχεται να υπάρξει Επιπρόσθετο Τέλος
Εγκατάστασης αν διαφανεί ότι συντρέχουν ειδικές περιστάσεις που επηρεάζουν την εγκατάσταση.
15. Η παροχή των Υπηρεσιών και της εν λόγω προσφοράς τελεί υπό την αίρεση της ύπαρξης σχετικής
κάλυψης από το υφιστάμενο δίκτυο της Cablenet.
16. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στο 120 (επιλογή 1). Αν καλείτε από το
εξωτερικό, παρακαλούμε πληκτρολογήστε το +357 22 260 120.

