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Cablenet: Άλλο επίπεδο επικοινωνίας
Σας υπενθυμίζουμε πως είναι διαθέσιμα τα νέα, βελτιωμένα πακέτα επικοινωνίας και ψυχαγωγίας που συνδυάζουν γρήγορο
Ιντερνέτ, μεγαλύτερη γκάμα καναλιών και σταθερή τηλεφωνία στις πιο οικονομικές τιμές, φτιαγμένα για να ικανοποιήσουν τις
δικές σας ιδιαίτερες απαιτήσεις. Με τις νέες ταχύτητες ∆ιαδικτύου η Cablenet έχει ανεβάσει την αγορά της Κύπρου σε άλλο
επίπεδο προσφέροντας ταχύτητες που φτάνουν μέχρι και 120 Μbps σε οικιακές υπηρεσίες!
Tα νέα πακέτα, που είναι διαθέσιμα στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών της Cablenet, είναι τα εξής:
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ
(DOWN/UP)

ΜΠΟYΚΕΤΟ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟY
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟY

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΗ

ΑΠΟΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ

-

Family TV

-

Συμπεριλαμβάνεται

22,90

5M/1M

-

-

-

2play Start 20M

32,90

20M/2M

Start TV

-

∆ε Συμπεριλαμβάνεται

2play Family 50M

49,90

50M/5M

Family TV

-

Συμπεριλαμβάνεται

3play Start 20M

35,90

20M/2M

Start TV

∆ε Συμπεριλαμβάνεται

3play Family 50M

52,90

50M/5M

Family TV

Συμπεριλαμβάνεται

3play Premium 120M

99,90

120M/8M

Premium TV

Συμπεριλαμβάνεται

ΠΑΚΕΤΟ

ΤΙΜΗ
(€)

Family TV

20,90

Internet 5M

Όλες οι τηλεοπτικές μας υπηρεσίες χρειάζονται αποκωδικοποιητή, τον οποίο όσοι υφιστάμενοι πελάτες δεν κατέχουν ήδη, μπορούν
να προμηθευτούν από τα καταστήματα της Cablenet με εφάπαξ κόστος €50 ή μηνιαία χρέωση €2 για το πρώτο σημείο μόνο.

Κορυφαίες κινηματογραφικές ταινίες
Η Cablenet φέρνει στις οθόνες σας μέσω της υπηρεσίας View On
Demand (VOD) εκπληκτικές ταινίες που θα σας καθηλώσουν. Αυτό το
μήνα, απολαύστε τον πράκτορα 007, James Bond, στην νέα περιπετειώδη
ταινία “SPECTRE”. Πληροφορίες για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία
VOD καθώς και την υπηρεσία Catch-Up TV μπορείτε να βρείτε στο
http://cablenet.com.cy/el/energopoiisi-ipiresias-vodcatch-up-tv/
H υπηρεσία Catch-Up TV προαπαιτεί την ύπαρξη υπηρεσίας καλωδιακού
διαδικτύου Cablenet.

Spectre © 2015 Danjaq, LLC, Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc., Columbia Pictures
Industries, Inc. SPECTRE, 007 Gun Logo, and related James Bond Trademarks
© 1962-2016 Danjaq, LLC and United Artists Corporation. SPECTRE, 007 Gun Logo and
related James Bond Trademarks are trademarks of Danjaq, LLC. All rights reserved.

Πληροφορίες Καταλόγου 11 888 – Ένας Αριθμός, άπειρα νούμερα
Το 11 888 είναι ο παγκύπριος αριθμός πληροφοριών της Cablenet που σας επιτρέπει, με μία μόνο κλήση, να μάθετε μέχρι και πέντε
εθνικούς αριθμούς. Για δική σας ευκολία μπορείτε επίσης να συνδεθείτε απευθείας μέσω του 11 888 με τον αριθμό που ζητάτε.
Όταν καλείτε από κινητό τηλέφωνο λαμβάνετε επίσης και γραπτό μήνυμα (SMS) με τις πληροφορίες, χωρίς επιπλέον χρέωση.

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.

