Προσφορά 2 Μήνες Δώρο σε Όλες τις Υπηρεσίες Nova
•

Τι περιλαμβάνει η προσφορά 2 μήνες δώρο σε όλες τις υπηρεσίες Nova;
Με την προσφορά 2 μήνες δώρο σε όλες τις υπηρεσίες Nova απολαμβάνετε:
• Δώρο 2 μηνιαία πάγια της βασικής υπηρεσίας του συμβολαίου

•

Ποιες υπηρεσίες συμμετέχουν στην προσφορά;
Στην προσφορά συμμετέχουν οι ακόλουθες υπηρεσίες Nova:
Nova2play:
• Nova2play με Internet 24
• Nova2play με Internet 100 & Nova2play+ με Internet 100
•
•
•
•
•
•
•
•

Nova3play:
Nova3play Family & Nova3play Family+
Nova3play Cinema & Nova3play Cinema+
Nova3play Sports & Nova3play Sports+
Nova3play Full & Nova3play Full+
Nova3play Family με Internet 100 & Nova3play Family+ με Internet 100
Nova3play Cinema με Internet 100 & Nova3play Cinema+ με Internet 100
Nova3play Sports με Internet 100 & Nova3play Sports+ με Internet 100
Nova3play Full με Internet 100 & Nova3play Full+ με Internet 100

•
•
•
•

Nova Τηλεόραση:
Nova Family Pack
Nova Cinema Pack
Nova Sports Pack
Nova Full Pack

Nova Internet:
• Nova Internet 24 (24μηνης δέσμευσης συμβολαίου χωρίς προπληρωμή)
Nova Τηλεφωνία:
• Nova Telephony & Nova Telephony+

•

Πως μπορώ να την αποκτήσω;
Αποκτήστε την προσφορά με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
• Παραγγείλετε την υπηρεσία σας online είτε συμπληρώνοντας φόρμα παραγγελίας στο nova.gr
μέσω της επιλογής «Μάθε περισσότερα», είτε μέσω της επιλογής «Απόκτησε το» από τη σελίδα
της υπηρεσίας που σας ενδιαφέρει. Μετά την συμπλήρωση των στοιχείων σας, θα
επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας για να ολοκληρώσουμε την παραγγελία σας.
• Επισκεφθείτε ένα Κατάστημα Nova όπου μπορείτε να ενημερωθείτε για την προσφορά & να
κάνετε την αίτηση σας!
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Επιπλέον χαρακτηριστικά της προσφοράς:
• Η προσφορά διατίθεται σε νέους συνδρομητές Nova
• Η δέσμευση για όλες τις υπηρεσίες είναι 24μηνη εκτός από τις υπηρεσίες Nova Τηλεόραση, όπου
η δέσμευση είναι 12μηνη
• Η απόδοση των δωρεάν παγίων θα ισχύει τον 1ο και 2ο μήνα του συμβολαίου για τις υπηρεσίες
Nova2play, Nova3play, Nova Internet & Nova Τηλεφωνία
• Για τις υπηρεσίες Nova Τηλεόραση η απόδοση δωρεάν παγίων θα ισχύει τον 13ο και 14ο μήνα

•

Ειδικοί όροι & προϋποθέσεις της προσφοράς:
• Η προσφορά αφορά 2 μηνιαία πάγια της βασικής υπηρεσίας και δεν περιλαμβάνει τις εξής
πρόσθετες χρεώσιμες υπηρεσίες:
Static IP, Δεύτερη τηλεφωνική γραμμή, Ψηφιακές ευκολίες τηλεφωνίας, Internet 50, Nova
Multiview, Nova GO Extra, Nova Adult pack
• Η προσφορά δεν περιλαμβάνει εφάπαξ χρεώσεις εξοπλισμού, εγκατάστασης, τεχνικής
υποστήριξης, τέλη ενεργοποίησης ή επανενεργοποίησης υπηρεσιών και άλλες χρεώσεις πέρα
από μηνιαίο πάγιο της βασικής υπηρεσίας
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