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Cablenet: ∆ωρεάν αναβαθμίσεις ταχυτήτων
Η Cablenet είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι από την 1η Ιουλίου 2016 τα ακόλουθα πακέτα αναβαθμίστηκαν
εντελώς δωρεάν με γρηγορότερη ταχύτητα internet!
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Η τιμή και οι υπόλοιπες υπηρεσίες του κάθε πακέτου δεν επηρεάζονται.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Cablenet στο 130.

Νέες προσθήκες στα ψηφιακά τηλεοπτικά μπουκέτα της Cablenet!
Από την 25η Ιουνίου 2016 το κανάλι Discovery World άλλαξε πρόσωπο και ονομασία και πλέον είναι διαθέσιμο σε υψηλή
ευκρίνεια σαν Discovery Family HD! Το Discovery Family HD είναι το κανάλι για όλη την οικογένεια αφού περιλαμβάνει από
παιδικά προγράμματα μέχρι εξωφρενικά ντοκιμαντέρ για τους μεγάλους. Το κανάλι αυτό είναι διαθέσιμο στο μπουκέτο Family
TV στη θέση 212.
Από την 1η Ιουλίου 2016, το μουσικό κανάλι TRACE Urban HD προστέθηκε στο μπουκέτο Start TV στη θέση 704 όπως επίσης
και το TRACE Sports Stars HD στο μπουκέτο Family TV στη θέση 409.
Τέλος, το κανάλι BBC Entertainment τώρα είναι πλέον διαθέσιμο στο μπουκέτο Start TV στη θέση 405.
Υπενθυμίζουμε πως σε όλα τα νέα αναβαθμισμένα ψηφιακά τηλεοπτικά μπουκέτα συμπεριλαμβάνεται η υπηρεσία Catch-Up
TV, που επιτρέπει την δυνατότητα ετεροχρονισμένης θέασης όλων των Κυπριακών καναλιών μέχρι και 3 μέρες στο παρελθόν!

Σύντομα… νέα προσφορά σε όλες τις ταινίες VOD!
Η Cablenet κάνει το καλοκαίρι σας ακόμα πιο διασκεδαστικό με δροσερές προσφορές που θα σας
καθηλώσουν γι’ αυτό μείνετε συντονισμένοι..! Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να
είσαστε πάντα ενημερωμένοι για τις νέες προσφορές και τις εκπλήξεις που φέρνει κοντά σας η Cablenet!

ΕΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ, ΑΠΕΙΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ
Σταθερή χρέωση ανά κλήση 28 σεντ από σταθερά και 32 σεντ από κινητά τηλέφωνα πλέον
3,6 σεντ ανά 15 δευτερόλεπτα.

