
Περιγραφή του Σχεδίου «Αποκλειστικών Online Προσφορών» 

1. Το Σχέδιο των «Αποκλειστικών Online Προσφορών» (εφεξής «το Σχέδιο Προσφορών») απευθύνεται σε 
υφιστάμενους και νέους πελάτες που θα επιλέξουν να τοποθετήσουν τις παραγγελίες τους ηλεκτρονικά για τα 
προϊόντα από την ιστοσελίδα του Αηλιώτη. 
Συγκεκριμένα το Σχέδιο Προσφορών αφορά μόνο τα ακόλουθα προϊόντα: 
- Κινητή Τηλεφωνία (προγράμματα συμβολαίου Freedom, Freedom plus, Freedom max, RED 1, RED 2, 
RED Family, Black και Youth με μηνιαία συνδρομή) 
- Υπηρεσία Internet Home 
- Υπηρεσία Cytavision 
- Σταθερή Τηλεφωνία (Ευρυζωνική Τηλεφωνία) 
Προϋπόθεση για παραγγελία των προαναφερόμενων προϊόντων είναι ο πελάτης να δεσμευτεί ότι προηγουμένως 
θα υπογράψει τη Γενική Σύμβαση Παροχής Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της Cyta. 

 

2. Οι πελάτες θα απολαμβάνουν τα ακόλουθα δώρα ή/και εκπτώσεις ανάλογα με τη διαθεσιμότητά τους και 
ανάλογα με την/τις υπηρεσία/ίες που παραγγέλνουν ή/και δεσμεύουν. 

 
Προσφορά Cytamobile-Vodafone 
α) Νέοι πελάτες των συνδρομητικών προγραμμάτων RED 1, RED 2, Freedom, Freedom Plus, Freedom max, RED 
Family, Black και Youth με παραγγελία συσκευής θα δικαιούνται δώρο ρολόι TOM CARTER αξίας €60. 
β) Υφιστάμενοι πελάτες των συνδρομητικών προγραμμάτων RED 1, RED 2, Freedom, Freedom Plus, Freedom max, 
RED Family, Black και Youth με παραγγελία συσκευής θα δικαιούνται δώρο earbuds Hoco αξίας €60. 
γ) Νέοι πελάτες που θα μεταφέρουν τον αριθμό τους από άλλον πάροχο στα συνδρομητικά προγράμματα RED 1, 
RED 2, Freedom, Freedom Plus, Freedom max, RED Family, Black και Youth με παραγγελία συσκευής θα 
δικαιούνται δώρο ρολόι Tom Carter και True Wireless Headset (Hoco EW-25). 
δ) Ο κάθε πελάτης θα επωφελείται του δώρου μόνο μία φορά (ανά κύκλωμα) και το δώρο δεν θα δίνεται ξανά 
ασχέτως των μελλοντικών αλλαγών στα προγράμματα κινητής που ενδεχομένως θα προβεί ο πελάτης. 
ε) Ο πελάτης δεν θα δικαιούται το δώρο σε περίπτωση προ-παραγγελίας συσκευής. 

 
3. Τα δώρα που θα δίνονται δεν ανταλλάσσονται με άλλα προϊόντα, δεν είναι μεταβιβάσιμα και δεν 
επιστρέφονται. 
4. Τα δώρα θα παραδίνονται προσωπικά στον πελάτη επί τόπου στο κατάστημα του Αηλιώτη αφού ολοκληρωθεί η 
παροχή της υπηρεσίας 
5. Το Σχέδιο Προσφορών θα τεθεί σε λειτουργία από την 1η Ιανουαρίου 2023 και θα είναι σε ισχύ μέχρι να 
συμπληρωθεί ο ανώτερος αριθμός συμμετοχών που καθόρισε ο Αηλιώτης. 
6. Αιτήσεις για συμμετοχή στο Σχέδιο των Αποκλειστικών Online Προσφορών (και αποδοχή των όρων) 
γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Αηλιώτη (www.aeliotis.com). 
7. Ο Αηλιώτης διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του παρόντος Σχεδίου χωρίς προειδοποίηση. 
8. Οι υπηρεσίες του παρόντος Σχεδίου Προσφορών διέπονται από τη Γενική Σύμβαση και τους Ειδικούς όρους της 
εκάστοτε υπηρεσίας της Cyta. 
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