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Ευτυχισμένο 2016
Cablenet: Άλλο επίπεδο επικοινωνίας
Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε τους συνδρομητές μας που δεν έχουν ακόμη μεταφερθεί στα νέα μας ψηφιακά μπουκέτα να το
πράξουν το συντομότερο καθώς από την 1η Μαρτίου 2016 θα έχουν πρόσβαση μόνο στα Κυπριακά κανάλια, σε επιλεγμένα
ελληνόγλωσσα κανάλια από Κύπρο και Ελλάδα και σε περιορισμένα διεθνή ειδησεογραφικά κανάλια.
Σας υπενθυμίζουμε ότι από τον Ιούλιο 2015, έχει γίνει η δωρεάν αυτόματη αναβάθμιση στα νέα εμπλουτισμένα και
συναρπαστικά τηλεοπτικά μπουκέτα καναλιών για την πιο ολοκληρωμένη τηλεοπτική σας εμπειρία. Τα νέα μας ψηφιακά
μπουκέτα καναλιών περιλαμβάνουν εμπλουτισμένη γκάμα καναλιών για όλα τα γούστα, πολλά κανάλια σε υψηλή ευκρίνεια
και βελτιωμένο κρυστάλλινό ήχο!
Περάστε από τα καταστήματα της Cablenet τώρα και μεταφερθείτε στα νέα μας πακέτα για να
απολαύσετε το γρηγορότερο Internet και τη πλουσιότερη γκάμα καναλιών τώρα! Ανεβάστε την
επικοινωνία και την ψυχαγωγία σας σε άλλο επίπεδο αποκλειστικά με τη Cablenet!
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Η Cablenet φέρνει στις οθόνες σας μέσω της υπηρεσίας View On Demand (VOD) εκπληκτικές ταινίες που θα σας καθηλώσουν!
Με ένα απλό κλικ απολαύστε τον φαντασμαγορικό κόσμο του Hollywood στην άνεση του σπιτιού σας! Βεβαιωθείτε πως η υπηρεσία
VOD είναι ενεργοποιημένη. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.cablenet.cy/vod. Οι Λειτουργοί του κέντρου
εξυπηρέτησης πελατών στο 130 είναι πάντα στη διάθεση σας για να σας βοηθήσουν ή να λύσουν οποιαδήποτε απορία σας.

Από €1,50 ανά τίτλο

Πληροφορίες Καταλόγου 11 888 – Ένας Αριθμός, άπειρα νούμερα
Το 11 888 είναι ο παγκύπριος αριθμός πληροφοριών 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.

