A Vidanet Zrt. 2014/10. évi eszközbérleti akciójának hivatalos
szabályzata

1. Az akció szervezője
Vidanet Zrt.
9024 Győr, Orgona u.10.
2. Az akció időtartama
2014. október 14. – visszavonásig
3. Az akcióban való részvétel feltételei
a. Az Általános Szerződési Feltételek általános rendelkezéseinek való megfelelés.
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.
d. Az akció nem vonatkozik a budapesti előfizetőkre.
e. Az akcióban a Digitális Alap, Digitális Családi vagy Digitális Extra előfizetéssel
rendelkező ügyfelek vehetnek részt.
f. Az akció az első set-top boxra/CAM-re vonatkozik.
g. Egy előfizetői címen egyetlen alkalommal vehető igénybe az akció.
h. Egy előfizetői címen max. 3 db műsorrögzítésre alkalmas, HD set-top boxot lehet
igényelni.
i. Egy előfizető annyi pendrive-ot bérelhet az akció keretében, ahány HD set-top boxot
bérel (max. 3 db-ot).

4. Az akció tartalma
Azok a Digitális Alap előfizetéssel rendelkező ügyfelek, akik set-top boxot/CAM-et
igényelnek, az első SD set-top boxot/CAM-et ingyenesen, minden továbbit havi 800 Ftért bérelhetnek. A Digitális Alap előfizetők emellett havi 1100 Ft-ért igényelhetnek HD
set-top boxot.
Azok a Digitális Családi vagy Digitális Extra előfizetéssel rendelkező ügyfelek, akik HD settop boxot rendelnek, az első darabot ingyen kapják, míg minden továbbit havi 1100 Ftért bérelhetnek.
Az akció keretében bérelt HD set-top boxok mellé az ügyfelek havi bruttó 300 Ft/db áron
bérelhetnek 32 GB-os pendrive-ot, melyre a műsorokat rögzíthetik.
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Az első SD set-top box/CAM bérleti díja az akció keretében: ingyenes.
Minden további SD set-top box/CAM bérleti díja az akció keretében: 800 Ft.
Az első HD set-top box bérleti díja az akció keretében:
Digitális Alap előfizetőknek: 1100 Ft.
Digitális Családi és Digitális Extra előfizetőknek: ingyenes.
Minden további HD set-top box bérleti díja az akció keretében: 1100 Ft.

Ajánlat 1: Első SD set-top box/CAM esetén ingyenes, a második SD set-top box/CAM
rendelése esetén 800 Ft-os bérleti díj.
Ajánlat 2: HD set-top box rendelése esetén 1100 Ft-os bérleti díj.
Ajánlat 3: Digitális Családi és Digitális Extra csomag előfizetőinek az első HD set-top box
ingyenes.
Ajánlat 4: Akció keretében rendelt HD set-top box mellé kedvező árú pendrive bérlési
lehetőség.
Az akcióban rendelhető termékek: SD és HD set-top box, CAM.
Az SD set-top box típusa: Globalteq GCR-300CX, Globalteq GCR-370CX
CAM típusa: SMIT CAM CI+
A HD set-top box típusa: Intek HD-C63CX
A 32 GB-os pendrive típusa: Sandisk Cruzer Fit 32GB
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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