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ΜΗΝΕΣ ΠΩΡΩΣΗ
12 µήνες

προπληρωµένη συνδροµή στη Nova,
για να απολαµβάνεις τον Ολυµπιακό
αλλά και φανταστικά αθλητικά
γεγονότα κάθε µέρα!

Έως 50%

έκπκτλεωιστισκηά

απο
ατα
στα καταστήµ *
Red store
* Red store: • Στάδιο «Γ. Καραισκάκης» • Ηφαίστου 11 Μοναστηράκι & στο www.redstore.gr

12 µήνες πώρωση µε τον Ολυµπιακό

και συναρπαστικό πρόγραµµα για όλη την οικογένεια

σε τιµή που... παίρνει πρωτάθληµα!

Απολαύστε φέτος καρέ-καρέ την πορεία του Θρύλου στα ελληνικά και ευρωπαϊκά γήπεδα,
επιλέγοντας το απόλυτο αθλητικό περιεχόµενο της Nova σε εκπληκτική τιµή.

179€ αντί 238,80€

για 12µηνη σύνδεση στα κανάλια Νοvasports
και δώρο ο αποκωδικοποιητής NovaBoxHD 831*
...για να τα έχετε όλα σ' αυτή τη ζωή!
Με κυρίως... αθλητικό πιάτο:

• Αποκλειστικά όλους τους αγώνες της Super League
• 129 από τους 145 αγώνες του UEFA Champions League,
σε αποκλειστικότητα
• 190 από τους 205 αγώνες του UEFA Europa League,
σε αποκλειστικότητα
• 214 από τους 245 αγώνες της Euroleague
• Το τουρνουά τένις Wimbledon µε πάνω από 100 αγώνες
• Τα σπουδαία µατς σε Basket League και Volley League
• Πολλά άλλα top sports events από όλο τον κόσµο, όπως γυµναστική,
στίβο, κολύµβηση, σκι, µαραθώνιους και ό,τι άλλο µπορείς να φανταστείς,
πάντα µε την εµπειρία του πληρέστερου δηµοσιογραφικού επιτελείου

299€ αντί 626,40€

για 12µηνη σύνδεση* * στην υπηρεσία Nova Sports pack

...για να χορτάσετε εσείς και η οικογένειά σας
ένα δυνατό ψυχαγωγικό πρόγραµµα:

• Όλα τα παραπάνω αθλητικά για όλους τους πιστούς
• Διεθνούς φήµης θεµατικά κανάλια µε µοναδικό θέαµα για όλη την οικογένεια,
24 ώρες το 24ωρο!
• Απόλαυσε ταινίες καθηµερινά αλλά και αγαπηµένες ξένες σειρές,
τα καλύτερα ντοκιµαντέρ, παιδικά, αθλητικά, µουσικά, ειδησεογραφικά,
µόδα και ψυχαγωγία αλλά και τα µεγαλύτερα ελεύθερα ελληνικά
κανάλια µε τέλεια εικόνα και ήχο σε κάθε γωνιά της Ελλάδας
* Η συγκεκριµένη προσφορά αφορά τους συνδροµητές Nova 3Play. Η προσφορά δε συνδυάζεται µε άλλες προσφορές
(π.χ. υφιστάµενος συνδροµητής Nova 3Play µε απεριόριστες κλήσεις προς κινητά που αγοράζει την προσφορά
«Όλα τα κανάλια Novasports µε 179€ για 12 µήνες» δεν θα µπορεί να διατηρήσει τις απεριόριστες κλήσεις προς κινητά
εφόσον τις έχει αποκτήσει δωρεάν). Η δωρεάν παροχή αποκωδικοποιητή απευθύνεται αποκλειστικά σε όσους νέους
συνδροµητές Nova επιθυµούν να λάβουν την υπηρεσία Nova 3Play µέσω της παρούσας προσφοράς. H υπηρεσία Nova
3Play διατίθεται εντός ιδιόκτητου δικτύου Forthhnet στην τιµή 29,90€/µήνα.
** Η συγκεκριµένη προσφορά δεν ισχύει συνδυαστικά µε άλλες προσφορές/ υπηρεσίες. Στην τιµή αγοράς του
συγκεκριµένου προϊόντος δεν περιλαµβάνεται ο απαραίτητος τεχνικός εξοπλισµός
• Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για ιδιωτική/οικιακή χρήση. Άλλη χρήση διώκεται ποινικά.
• Μετά το πέρας του προπληρωµένου χρόνου, ισχύουν οι τιµές του εκάστοτε επίσηµου τιµοκαταλόγου της εταιρείας.
• Για περισσότερες πληροφορίες επικοινώνησε µε το Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών (18345 αστική χρέωση/λεπτό από
σταθερό δίκτυο).
• Η τιµή του εξοπλισµού είναι 49€ για όσους δεν είναι δικαιούχοι της δωρεάν παροχής αυτού.

Να απολαµβάνεις το Θρύλο στη Nova.
Αυτό σηµαίνει... ζεις καλύτερα!

