Terms and Conditions for MTN PayMonthly Smart plans

1. Τα πλάνα ΜΤΝ Smart απευθύνονται σε όλους τους νέους και υφιστάμενους
συνδρομητές και παρέχονται με 12μηνη ή 24μηνη περίοδο συμβολαίου.
2. Τα 24μηνα συμβόλαια ΜΤΝ Smart παρέχονται με επιλογή έκπτωση σε συσκευή
ή έκπτωση στο λογαριασμό.
3. Τα συμπεριλαμβανόμενα λεπτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εθνικές
κλήσεις σε αριθμούς σταθερών γραμμών και σε όλες τις γραμμές κινητών
τηλεφώνων για κλήσεις περιαγωγής εντός ΕΕ και ΕΟΧ.
4. Τα συμπεριλαμβανόμενα SMS μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αποστολή
μηνυμάτων σε εθνικά δίκτυα και για χρήση περιαγωγής εντός ΕΕ και ΕΟΧ.
5. Ο συμπεριλαμβανόμενος όγκος δεδομένων μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο
εντός Κύπρου για χρήση περιαγωγής εντός ΕΕ και ΕΟΧ.
6. Αχρησιμοποίητα συμπεριλαμβανόμενα λεπτά/SMS/MBs δεν μεταφέρονται στον
επόμενο μήνα.
7. Οι χρεώσεις κλήσεων αναγράφονται ανά λεπτό και χρεώνονται ανά 20
δευτερόλεπτα.
8. Εάν εξαντληθούν τα λεπτά ομιλίας/SMS εντός του μήνα, τότε θα ισχύουν άλλες
χρεώσεις. Οι χρεώσεις εθνικών κλήσεων βρίσκονται στο www.mtn.com.cy
9. Όταν καταναλωθούν τα MB’s που είναι διαθέσιμα σε κάθε πλάνο τότε θα ισχύει
η χρέωση ανά MB σύμφωνα με το πλάνο, εφόσον ο συνδρομητής έχει επιλέξει
να διακόπτεται η σύνδεση στο διαδίκτυο.
10. Θα είναι διαθέσιμη η υπηρεσία ΜΤΝ DATA Booster για όλα τα πλάνα ΜΤΝ
SMART όπως το πιο κάτω πίνακα:
Πλάνο MTN
Smart

Διαθεσιμότητα
Data Booster

Data Booster
MB’s

Χρέωση Data
Booster

SMART S

MTN Data Booster
250MB

250MB

€ 6.00

SMART M

MTN Data
Booster 250MB

250MB

€ 6.00

SMART L

MTN Data
Booster 500MB

500MB

€ 9.00

SMART Unlimited

MTN Data
Booster 1GB

1024MB

€ 12.00

SMART Unlimited

MTN Data
Booster 1GB

1024MB

€ 12.00
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11. Συνδρομητές στα ΜΤΝ Smart πλάνα θα μπορούν να ενεργοποιήσουν
οποιαδήποτε διαθέσιμη Mobile Internet υπηρεσία.
12. Όλοι οι ΜΤΝ Smart συνδρομητές θα δικαιούνται αυτόματα δωρεάν την
υπηρεσία Multi SIM. Ισχύουν όλοι οι υφιστάμενοι όροι και προϋποθέσεις της
υπηρεσίας Multi SIM.
13. Υφιστάμενοι συνδρομητές σε οποιοδήποτε άλλο πλάνο θα μπορούν να
μεταφερθούν στα νέα MTN Smart με την πληρωμή της διαφοράς έκπτωσης
μεταξύ των πλάνων εάν βρίσκονται εντός συμβολαίου.
14. Συνδρομητές στα MTN Smart πλάνα θα μπορούν να αλλάξουν πλάνο
οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της ελάχιστης περιόδου για να
μεταφερθούν σε άλλο MTN SMART πλάνο.
15. Οι πιο πάνω όροι είναι συμπληρωματικοί των όρων και προϋποθέσεων της
υπηρεσίας ΜΤΝ PayMonthly.
16. Η ΜΤΝ διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των πιο πάνω όρων και
προϋποθέσεων.

