A Vidanet Zrt. 2016/7. évi kapuvári
ügyfélajánló akciójának hivatalos szabályzata
1.

Az akció szervezője
Vidanet Zrt.
9024 Győr, Orgona u. 10.

2.

Az akció időtartama
2016. július 1. – 2016. december 31.

3.

Az akcióban való részvétel feltételei
a) Az Általános Szerződési Feltételek általános rendelkezéseinek való megfelelés.
b) Az akcióban kizárólag a Kapuváron élők vehetnek részt.
c) Az akció nem vonatkozik azon ügyfelekre, akiknek az igénybejelentés pillanatában az
egyenlegük díjtartozást mutat.

4. Az akció tartalma
Azok a kapuvári ügyfelek, akiknek az ajánlása nyomán két új kapuvári előfizető kétéves
határozott idejű szerződést köt az akcióban részt vevő termékekre, ajándékba kapnak egy-egy
Huawei MediaPad T1 7.0 8GB típusú tabletet. Az ajánlással szerződést kötő minden új Vidanetelőfizető szintén ajándékba kap egy Huawei MediaPad T1 7.0 8GB típusú készüléket. Az akció
kizárólag a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül kötött szerződésekre, az akcióban részt vevő
termékekre vonatkozik.
Az ajánláshoz az ajánló előfizető ügyfélszámát kell megadni szerződéskötéskor. A két ajánlásnak
2016. december 31-éig kell összegyűlnie.
Új Vidanet-előfizető: Az adott szolgáltatási címen az elmúlt hat hónapban nem volt élő Vidanet
internet-, kábeltévé- és telefon-előfizetés sem.
5.

Ajánlat:
Ajánlat 1: Két új Vidanet-előfizető ajánlásának összegyűjtése esetén egy ajándék Huawei tablet az
ajánló előfizetőnek.
Ajánlat 2: Az ajánlás nyomán telefonos ügyfélszolgálaton szerződést kötő új előfizetőknek
ajándék Huawei tablet.

6.

Az akcióban részt vevő termékek: KábelNet 50, KábelNet 100, KábelNet 150, Digitális Alap,
Digitális Családi, Digitális Extra.

7.

Az akció feltételei:
 Az akció kizárólag a telefonos ügyfélszolgálaton kötött szerződésekre vonatkozik.
 Az akció keretében szerződő új ügyfeleknek mind kábeltévé, mind internet szolgáltatásra
elő kell fizetnie.
 2 éves határozott idejű szerződés kötése.
 Két ajánlás beérkezése 2016. december 31-éig.
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8.

Az ajánlásokat nem lehet halmozni, vagyis ha egyetlen meglévő ügyfél ajánlásával 4 vagy
több új előfizető köt szerződést, az ajánló ügyfél egyetlen tabletet kap ajándékba.
Ugyanakkor az ajánlás nyomán szerződést kötő új ügyfelek mindegyike ajándékba kap 11 db tabletet.
Egy új ügyfél egyetlen meglévő Vidanet-előfizetőt adhat meg ajánlóként.
Az ajánlás nyomán érkező új előfizetők számára a Vidanet, a szolgáltatás bekapcsolását
követően, futárszolgálattal küldi ki az ajándék tabletet.
Az ajánló ügyfél az ajánlására szerződést kötő második új előfizetőnél történő
szolgáltatás bekötésekor válik jogosulttá az ajándék tabletre, erről a Vidanet telefonos
ügyfélszolgálata értesíti. A tabletet az ügyfél által megadott címre futárszolgálat
bevonásával, díjmentesen szállítja ki a Vidanet Zrt.
Az akciós termékre előfizető ügyfelek vállalják, hogy a megrendelt szolgáltatásukat csak a
határozott idejű szerződésben vállaltak szerint mondhatják fel.
Az ajándék átvételekor kötelező az átvételi elismervény aláírása, amelyben az ügyfél
aláírásával igazolja, hogy az ajándékot átvette.

Garancia: Az akcióban részt vevő termékek esetében a Vidanet Zrt. eleget tesz a törvényi
előírásokban meghatározott garanciális kötelezettségének.

9. Egyéb: A Vidanet Zrt. fenntartja a jogot, hogy új ügyfelek esetén szerződéskötéskor kaucióként a
belépési díj kifizetését kérje. A befizetett belépési díj az akciós szolgáltatás havidíjából jóváírásra
kerül.
A fenti kedvezmények nem halmozhatók, egyedi ajánlatokkal, és régebbi akciókkal nem
összevonhatók.
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