A Vidanet Zrt. 2012/6. évi MobilNet termékekhez kapcsolódó akciójának
hivatalos szabályzata határozott idejű szerződéskötés esetén
1. Az akció szervezője
Vidanet Zrt.
9024 Győr, Orgona u.10.
2. Az akció időtartama
2012. június 4. – visszavonásig
3. Az akció tartalma
Az alábbi táblázatban felsorolt mobilinternet termékek 1 éves határozott idejű szerződés
kötése esetén a listaár helyett a táblázat 3. oszlopában (1 éves ár) feltüntetett árakon
vehetők igénybe.
Továbbá azok a Vidanet-ügyfelek, akik KábelNet-előfizetés mellé 1 éves határozott idejű
szerződéssel kötnek MobilNet-előfizetést, a táblázat 4. oszlopában (KábelNet mellé 1 éves
ár) feltüntetett árakon vehetik igénybe a mobilinternet termékeket.
Csomagban foglalt
Termék
adatforgalmi keret
1 éves ár*
MobilNet S
1 GB
2 500 Ft
MobilNet M
4 GB
3 950 Ft
MobilNet L
8 GB
6 300 Ft
MobilNet XL
20 GB
9 100 Ft
* 1 éves határozott idejű szerződés kötése esetén érvényes ár.

KábelNet mellé
1 éves ár*
1 950 Ft
3 300 Ft
5 250 Ft
7 700 Ft

Az akcióban az eszköz bérleti díja elengedésre kerül.

Eszköz bérleti díj: 0 forint.
Ajánlat 1: Kedvezményes havidíj a határozott idejű szerződéssel rendelt MobilNet termékekre.
Ajánlat 2: Kedvezményes havidíj a MobilNet termékekre KábelNet-előfizetés mellé történő
megrendelés esetén.
Feltétel: 1 éves határozott idejű szerződés kötése. Az akciós termékre előfizető ügyfelek vállalják,
hogy a megrendelt szolgáltatásukat csak a határozott idejű szerződésben vállaltak szerint
mondhatják fel.
Az akcióban rendelhető termékek: MobilNet S, MobilNet M, MobilNet L, MobilNet XL.
4. Az akcióban való részvétel feltételei
a. Az Általános Szerződési Feltételek általános rendelkezéseinek való megfelelés.
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b. Az akcióban az ÁSZF 1-es számú mellékletében rögzített szolgáltatási területeken élők
vehetnek részt.
c. Az akció nem vonatkozik azon ügyfelekre, akiknek az igénybejelentés pillanatában az
egyenlegük díjtartozást mutat.
A Vidanet Zrt. fenntartja a jogot, hogy új ügyfelek esetén szerződéskötéskor a belépési díj
kifizetését kérje.
A fenti kedvezmények nem halmozhatók, egyedi ajánlatokkal, és régebbi akciókkal nem
összevonhatók.
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