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A Vidanet Zrt. 2012/11. évi Discovery játékának szabályzata

A Discovery játék koncepciója

A játék lényege, hogy aki a Vidanet Facebook oldalán feltett, a Discovery csatorna műsoraival
kapcsolatos kérdésre elsőként küldi el a helyes választ az fb@vidanet.hu e-mail címre, ajándékba
kap egy tematikus csomagot 3 hónapra.

A játékhoz kapcsolódó időpontok, határidők

A játék 2012. november 28. és 2013. január 10. között zajlik.
A győzteseket a kérdés megválaszolása után 2 napon belül e-mailben értesítjük, emellett
nevüket a Vidanet Facebook oldalán is publikáljuk.

A játék szabályai

A játékban kizárólag azok vehetnek részt, akik e-mailben, az fb@vidanet.hu címre küldik el a
Discovery csatorna műsoraival kapcsolatos kérdésre adott válaszukat. A Facebook oldalon feltett
kérdéseknél minden esetben jelezzük, hogy a Discovery játék része.
A pályázóknak a nevezés során meg kell adniuk az alábbi adatokat, annak érdekében, hogy a
nyerteseknek eljuttathassuk nyereményeiket, illetve kiszűrhessük a többszörös jelentkezéseket.
A nevező teljes neve
A nevező elérhetőségei: e-mail cím, telefonszám, postai cím

Az egyes fordulókat az a pályázó nyeri, aki a feltett kérdésre elsőként küldi el a helyes választ az
fb@vidanet.hu e-mail címre. A győzteseket e-mailben értesítjük, emellett nevüket a Vidanet
Facebook oldalán is közzétesszük.

A játék révén elnyerhető díjak

1 tematikus csomag 3 hónapra
A győztes az alábbi tematikus csomagok közül válaszhat: Sport+, Felfedező+, Gyermek+,
Szórakozz+, Erotika+, Buli+, Kaland+

A nyeremények készpénzre nem válthatók. A nyeremény csak a Vidanet szolgáltatási területén
vehető igénybe, amennyiben technikailag biztosítható, és csak abban az esetben, ha a nyertesnek
nincs tartozása a Vidanet felé. Amennyiben a nyertes bármilyen okból nem tudja igénybe venni a
tematikus csomag előfizetést (tartozása van, nem a szolgáltatási területen él, technikailag nem
biztosítható a szolgáltatás, esetleg más szolgáltatónál van hűségidős szerződése), a nyereményt a
meghirdetettel egyező feltételek mellett átruházhatja.
Amennyiben a nyertesnek van már tematikus csomag előfizetése, azokból a tematikus
csomagokból választhat, melyekre még nincs élő előfizetése, ugyanakkor nem kérheti meglévő
tematikus előfizetése 3 havi díjának elengedését. Amennyiben a nyertesnek a Vidanet mind a 7
tematikus csomagjára van már előfizetése, akkor a Filmbox prémium csomagot kapja ajándékba 3
hónapra.
Az akcióban nem vehet részt az, akinek mind a 7 tematikus csomagra, valamint a Filmbox
csomagra is van már előfizetése.

A pályázattal kapcsolatban további információkat az fb@vidanet.hu e-mail címen, a 1203-as
telefonszámon vagy a személyes ügyfélszolgálatokon lehet kérni.

