Φοιτητική Προσφορά Nova Internet 50 & Novaflix
•

Τι περιλαμβάνει η φοιτητική προσφορά Nova Internet 50 & Novaflix;
Με τη φοιτητική προσφορά Nova Internet 50 & Novaflix απολαμβάνετε:
• Γρήγορες ταχύτητες Internet έως 50Mbps
• Δώρο 3 μήνες θέαμα Novaflix
• Δώρο όλα τα τέλη ενεργοποίησης!

•

Πως μπορώ να την αποκτήσω;
Αποκτήστε την προσφορά με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
• Παραγγείλετε την υπηρεσία σας online! Συμπληρώστε την φόρμα παραγγελίας στην σελίδα της
φοιτητικής προσφοράς Nova Internet 50 μέσω της επιλογής «Μάθε περισσότερα». Μετά την
συμπλήρωση των στοιχείων σας και την υποβολή της φόρμας, εμείς θα επικοινωνήσουμε άμεσα
μαζί σας για να ολοκληρώσουμε την παραγγελία σας
• Επισκεφθείτε ένα
όπου μπορείτε να ενημερωθείτε για την προσφορά & να
κάνετε την αίτηση σας!

•

Πως θα αποκτήσω πρόσβαση στο περιεχόμενο του Novaflix;
Μόλις ολοκληρωθεί η ενεργοποίηση της υπηρεσίας Nova Internet 50 θα λάβετε με μήνυμα στο
κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας που θα έχετε δηλώσει, ένα μοναδικό κωδικό προσφοράς. Θα πρέπει
να πραγματοποιήσετε εγγραφή στην υπηρεσία του Novaflix (στο
) δηλώνοντας τον κωδικό
της προσφοράς (η καταχώρηση γίνεται στο σχετικό πεδίο του βήματος 3 της διαδικασίας εγγραφής).
Αν έχετε ήδη κάνει εγγραφή στην υπηρεσία, συνδεθείτε στον Λογαριασμό σας στο Novaflix και
δηλώστε τον κωδικό στο σχετικό πεδίο “Κωδικός Δώρου” για να αποκτήσετε τις δωρεάν ημέρες που
σας προσφέρει. Η χρήση του μοναδικού κωδικού της προσφοράς θα πρέπει να πραγματοποιηθεί
εντός της προθεσμίας που θα αναγράφεται στο μήνυμα που αναφέρεται ανωτέρω.

•

Εφάπαξ κόστη ενεργοποίησης:
• Κόστος αγοράς εξοπλισμού (VDSL Wi-Fi Router) 20,00€

•

Επιπλέον χαρακτηριστικά της προσφοράς:
• Η προσφορά διατίθεται σε νέους συνδρομητές Nova & συνοδεύεται από 24μηνη δέσμευση
• Η υπηρεσία Internet 50 παρέχεται όπου είναι τεχνικά εφικτό

Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24% και τέλος σταθερής τηλεφωνίας & Internet 5%
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 (0,2500€/κλήση από δίκτυο Forthnet)*
*Για κλήσεις από άλλο πάροχο, η χρέωση εξαρτάται από τον τιμοκατάλογο του εκάστοτε παρόχου. www.nova.gr, e-mail: info@nova.gr

Φοιτητική Προσφορά Nova Internet 50 & Novaflix
•

Ειδικοί όροι & προϋποθέσεις της προσφοράς:
Η προσφορά που παρέχει δωρεάν την υπηρεσία Novaflix για διάστημα τριών (3) μηνών (90 συνεχείς
ημερολογιακές ημέρες) αφορά σε νέους συνδρομητές Nova Internet 50 στα 24,90€/μήνα & νέους
συνδρομητές Novaflix. Το διάστημα των τριών (3) μηνών άρχεται από την ημερομηνία εγγραφής
στην υπηρεσία Novaflix. Οι υφιστάμενοι συνδρομητές στην Novaflix υπηρεσία που θα αποκτήσουν
την προσφορά στην νέα Nova Internet 50 υπηρεσία τους, θα επωφελούνται με δωρεάν περίοδο
πρόσβασης στην Novaflix υπηρεσία συνολικής διάρκειας δύο (2) μηνών (60 συνεχείς ημερολογιακές
ημέρες). Για τους αναλυτικούς όρους & προϋποθέσεις της υπηρεσίας Novaflix επισκεφθείτε το

•

Δικαιούχοι της προσφοράς:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι Φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες
και συμμετέχοντες σε πρόγραμμα Erasmus) είναι εγγεγραμμένοι σε:
- Α.Ε.Ι., Ιερατικές Σχολές, Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας,
Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Σχολές Εμπορικού Ναυτικού & Λιμενικού Σώματος, Δημόσια Ι.Ε.Κ.,
Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. & Ιδιωτικά Πανεπιστήμια τα οποία λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με την εκάστοτε
ισχύουσα νομοθεσία.

•

Αποδεικτικό φοιτητικής ιδιότητας:
Για την απόκτηση της φοιτητικής προσφοράς Nova Internet 50 & Novaflix είναι απαραίτητο ο
δικαιούχος να επιδείξει στα σημεία πώλησης κάποιο από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Νέο πάσο, βεβαίωση σπουδών ή πιστοποιητικό εγγραφής/βεβαίωσης /βεβαίωση επιτυχίας στις
πανελλήνιες αλλά μόνο για τους πρωτοετείς, ταυτότητα φοίτησης σε στρατιωτικές σχολές ή
βεβαίωση/πιστοποιητικό φοίτησης σε στρατιωτικές σχολές ή βεβαίωση Δημόσιου Ι.Ε.Κ. ή βεβαίωση
Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. ή βεβαίωση Ιδιωτικού πανεπιστημίου, φωτοτυπικά αντίγραφα των οποίων θα
κρατούνται.

Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24% και τέλος σταθερής τηλεφωνίας & Internet 5%
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 (0,2500€/κλήση από δίκτυο Forthnet)*
*Για κλήσεις από άλλο πάροχο, η χρέωση εξαρτάται από τον τιμοκατάλογο του εκάστοτε παρόχου. www.nova.gr, e-mail: info@nova.gr

