
® 100Mfiberpower

Επισκεφθείτε ένα Κατάστημα Cablenet ή μπείτε στο 
www.cablenet.com.cy/pasp-offer, αποκτήστε ένα από τα νέα αθλητικά 

πακέτα της Cablenet, συμπληρώνοντας τον κωδικό allyoucanPASP 
στο σχετικό πεδίο και απολαύστε το απόλυτο ποδοσφαιρικό περιεχόμενο 

σε Κύπρο και Ευρώπη, στην καλύτερη δυνατή ευκρίνεια. 

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα πακέτα της Cablenet, καθώς και για να κάνετε την αίτησή σας online, 
επισκεφθείτε τη σελίδα www.cablenet.com.cy/pasp-offer.

66,80€

& Σταθερή Τηλεφωνία

57,80€47,80€

1. Η προσφορά ισχύει για νέες συνδρομές με 24μηνη Σύμβαση στην υπηρεσία fiberpower® 100M, μόνο για τα ενεργά μέλη του ΠΑ.Σ.Π. (Παγκύπριος 
Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών).

2. Τα μέλη του ΠΑ.Σ.Π. θα πρέπει να προσκομίσουν την ενεργή κάρτα μέλους τους κατά τη συμπλήρωση της αίτησής τους σε ένα από τα καταστήματα 
Cablenet ή κατά την επιβεβαίωση των στοιχείων τους μετά την online αίτησή τους.

3. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31/12/2020.   
      
4. Η προσφορά ισχύει μόνο για μία συνδρομή ανά μέλος του ΠΑ.Σ.Π. 

5. Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν το Φ.Π.Α.                  

6. Σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού της Σύμβασης, η προσφορά παύει να ισχύει και τροποποιείται, αντικαθίσταται ή, αναλόγως κατά περίπτωση, 
τερματίζεται άμεσα και αυτοδίκαια ως παρεπόμενη Σύμβαση. Στη περίπτωση του τερματισμού υπάρχει χρέωση ∆ιοικητικού Τέλους ∆ιακοπής βάσει του 
εκάστοτε εν ισχύ τιμοκατάλογου της Cablenet.                 

7. Σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού της Σύμβασης από τον Συνδρομητή για οποιονδήποτε λόγο, ο Συνδρομητής υποχρεούται να καταβάλει στην 
Εταιρεία τα οφειλόμενα από Υπηρεσίες που του παρασχέθηκαν, βάσει του πίνακα πρόωρου τερματισμού της προσφοράς, πλέον και ∆ιοικητικού Τέλους 
∆ιακοπής με βάση τον Τιμοκατάλογο της Εταιρείας.   
                            
8. Η παροχή των Υπηρεσιών διέπεται από τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών, τους Ειδικούς Όρους Παροχής Υπηρεσιών της 
Cablenet και τους παρόντες Εξειδικευμένους Όρους.   
                                                                                                
9. Η οποιαδήποτε προσφορά Υπηρεσιών σε είδος ισχύει αποκλειστικά για την περίοδο για την οποία προσφέρεται συγκεκριμένα και δεν μπορεί να 
εξαργυρωθεί με μετρητά ή με πίστωση ή με έκπτωση σε άλλες Υπηρεσίες ή με ανταλλαγή με άλλες Υπηρεσίες.  
                         
10. Η προσφορά δεν συνδυάζεται με άλλες προωθητικές ενέργειες ή/και εκπτώσεις της Cablenet.

11. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών στο 130.

Όροι & Προϋποθέσεις

€15,00

€24,90

€12,90

€7,00

® 100Mfiberpower
& Σταθερή Τηλεφωνία

€15,00

€24,90

€12,90

€12,00

® 100Mfiberpower
& Σταθερή Τηλεφωνία

€15,00

€24,90

€12,90

€17,00

€59,80 €64,80 €69,80

ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ MONO για τα μέλη του ΠΑ.Σ.Π. 


