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ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EPIC MOBILE SECURITY 

Στοιχεία επικοινωνίας για υποστήριξη/υποβολή παραπόνων:   

Λεωφόρος Κέννεντυ 87, 1077 Λευκωσία, Κύπρος, 

contactus@epic.com.cy, Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών 136 

 

Αυτό το έγγραφο παρουσιάζει τα κύρια στοιχεία της Επιπρόσθετης Υπηρεσίας Epic Mobile Security.  

 

1. Υπηρεσία: Epic Mobile Security 

Παρέχει προστασία στο Συνδρομητή από επιβλαβείς ιστοσελίδες κατά την πλοήγησή του στο διαδίκτυο. 

Η Υπηρεσία παρέχεται από την Epic σε συνεργασία με την κατασκευάστρια εταιρία του λογισμικού 

«CheckPoint». 

 

2. Εξοπλισμός: Δεν παραδίδεται εξοπλισμός 

Η Υπηρεσία είναι διαθέσιμη στη συσκευή του Συνδρομητή που είναι ενεργή η σύνδεση του. Η 

ενεργοποίηση της Υπηρεσίας πραγματοποιείται με καταβίβαση (download) της εφαρμογής Epic Mobile 

Security App («Λογισμικό») αποστέλλοντας μήνυμα (sms) στο 8060 γράφοντας «security on». 

 

3. Λειτουργικά συστήματα: Android και iOS.  

 

4. Τιμή: 1,99 ευρώ (συμπερ. ΦΠΑ 19%). 

 

5. Διευθετήσεις Πληρωμής/Παράδοσης/Εκτέλεσης (α) Η χρέωση γίνεται στο μηνιαίο τιμολόγιο του 

συνδρομητή και η πληρωμή γίνεται μηνιαίως με τραπεζική εντολή ή σε κατάστημα της Epic. (β) Η 

παράδοση της υπηρεσίας γίνεται με την ενεργοποίηση της Υπηρεσίας. Είναι υποχρέωση του Συνδρομητή 

να καταβιβάσει (download) το Λογισμικό μετά την εντολή του για ενεργοποίηση της Υπηρεσίας.   

 

6. Διάρκεια Συμβολαίου: Μηνιαία χωρίς ελάχιστη περίοδο ή χρέωση πρόωρου τερματισμού. 

 

7. Δικαίωμα Υπαναχώρησης από την Επιπρόσθετη Υπηρεσία: Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από 

τη σύμβαση εντός 14 ημερών από την ημερομηνία ενεργοποίησης της Υπηρεσίας, καθώς και κατά την 

διάρκεια όλης της περιόδου δωρεάν παροχής της Υπηρεσίας (δηλαδή τον μήνα ενεργοποίησης της 

Υπηρεσίας και τον επόμενο ημερολογιακό μήνα), χωρίς να αναφέρετε τους λόγους και χωρίς καμία 

επιβάρυνση και/ή χρήση της Υπηρεσίας. Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης πρέπει να γίνει 

απενεργοποίηση της Υπηρεσίας. Η απενεργοποίηση μπορεί να γίνει αποστέλλοντας μήνυμα (sms) στο 

8060 γράφοντας «security off», σε ένα κατάστημα της Epic ή καλώντας το τηλεφωνικό κέντρο 

εξυπηρέτησης πελατών της Epic στο 136.  

 

8. Παράπονα: Για οποιοδήποτε παράπονο, επικοινωνήστε πρώτα μαζί μας και σε περίπτωση που δεν 

επιλυθεί το παράπονό σας τότε μπορείτε να απευθυνθείτε στον Επίτροπο Επικοινωνιών 

(http://www.ocecpr.ee.cy/) ή στην πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών 

(http://ec.europa.eu/odr). 

 

9. H Epic Ltd (ΗΕ141156) είναι εγγεγραμμένη στην Κυπριακή Δημοκρατία. Αρ. Μητρώου Φ.Π.Α 10141156Y. 

Αρ. Μητρώου Αδειοδότησης ΓΕΡΗΕΤ: 31/2003 
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