Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών
Nova SAT 20 & Nova2play SAT
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών
2200 2200

Στις τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 19%

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών Nova SAT 20 & Nova2play SAT
Υπηρεσία

Nova SAT 20

Nova2play SAT*

Μηνιαίο πάγιο 20GB
20GB & απεριόριστη νυχτερινή χρήση
Static IP
Τέλος ενεργοποίησης (εφάπαξ)
Ταχύτητα Internet

29,90 €
39,99 €
3€
99,00 €
Έως 20Mbps

23,95 € (NovaSat20) + 22.04 € (Pay TV) = 45.99 €
33,95 € (NovaSat20) + 22.04 € (Pay TV) = 55.99 €
3€
99,00 €
Έως 20Mbps

Λοιπές Χρεώσεις
Πλήρης Εγκατάσταση NovaSat 20

60,00 € εφάπαξ

Penalty Τερματισμού πριν τους 24 μήνες (Κλιμακωτό ανάλογα με τον μήνα παραμονής στην υπηρεσία)
Nova SAT 20

Μήνες Παραμονής στην Υπηρεσία
Penalty Εντός Δέσμευσης

0-6

7-12

13-18

19-24

350 €

260 €

170 €

85 €

* Για Nova2playSAT Ο συνδρομητής λαμβάνει δυο ξεχωριστά τιμολόγια, ένα για το NovaSat20 & ένα για Nova Cyprus TV
Η εγκατάσταση ΝοvaSat 20 περιλαμβάνει:
 την προμήθεια και εγκατάσταση: δορυφορικής κεραίας διαμέτρου 80εκ.,TRIA, μεταλλάκτη συχνοτήτων (LNB), βάσεων στήριξης,
ομοαξονικού καλωδίου 25μέτρων, Modem.
 δορυφορική λήψη σε ένα μόνο σημείο στον χώρο του συνδρομητή. Τυχόν επιπρόσθετες κατασκευές ή υλικά (πχ WiFi) χρεώνονται
κατόπιν συνεννόησης με τον εγκαταστάτη.
Σημειώσεις:
1) Οι υπηρεσίες διατίθενται αποκλειστικά μέσω δορυφόρου και μόνο για οικιακή χρήση & προϋποθέτουν εγκατάσταση από εξουσιοδοτημένο συνεργάτη.
2) Η υπηρεσία Internet συνοδεύεται από Πολιτική Ορθής Χρήσης χωρίς καμία επιπλέον χρέωση και χωρίς διακοπή της υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, όταν η κατανάλωση του όγκου
δεδομένων υπερβαίνει το ανώτερο μηνιαίο επιτρεπόμενο όριο κατανάλωσης διακίνησης οποιαδήποτε χρονική στιγμή εντός του μήνα υπολογισμού (π.χ. στη βασική υπηρεσία ο
μέγιστος όγκος διακίνησης δεδομένων κάθε μήνα είναι 10GB), η μέγιστη ταχύτητα θα μειώνεται αυτόματα από το ανώτερο όριο ταχύτητας των 20Mbps/6Mbps (downstream
/upstream), στο ανώτερο όριο των 256 kbps/128 kbps(downstream /upstream) ενώ με την έναρξη του επόμενου μηνιαίου κύκλου θα επανέρχεται στο αρχικό ανώτατο όριο.
3) Σε περίπτωση επιλογής από τον συνδρομητή της υπηρεσίας «20GB & απεριόριστη νυχτερινή χρήση» η χρήση της υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της νύχτας (δηλ. κατά τις ώρες
11.00 μ.μ. - 07:00 π.μ σε καθημερινή βάση) είναι απεριόριστη και, ως εκ τούτου, η κατανάλωση του όγκου δεδομένων που γίνεται κατά τη διάρκεια αυτών των ωρών δεν
προσμετρείται στον συνολικά καταναλωθέντα όγκο δεδομένων.
4) H υπηρεσία παρέχεται με 24μηνη δέσμευση. Σε περίπτωση διακοπής των υπηρεσιών πριν το πέρας των 24μηνών ισχύουν οι ακόλουθοι πίνακες σχετικά με το penalty διακοπής.
5) Στις αναγραφόμενες τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 19%.

