A Vidanet Zrt. 2015/1. évi csomagkedvezmény akciójának hivatalos
szabályzata
1.

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

2.

Az akció időtartama
2015. január 1. – 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 azokra az ügyfelekre, akik az akció keretében nem rendelnek új
terméket, és az akcióban részt vevő termékek egyikére élő határozott idejű szerződésük van.

4. Az akció tartalma
Azok a győri, csornai, fertődi vagy harkányi térségben élő ügyfelek, akik egy vagy két éves
határozott idejű szerződés kötésével két vagy három különböző típusú terméket együttesen
rendelnek, kedvezményt kapnak a havidíjból. Két termék együttes rendelése esetén a kedvezmény
mértéke havi 1000 Ft, három termék együttes rendelése esetén pedig havi 2000 Ft. A kedvezmény a
határozott idejű szerződés lejáratáig érvényes.
A kedvezmény minden olyan ügyfélnek jár, aki legalább egy új terméket rendel az akció keretében,
meglévő terméke(i)re pedig meghosszabbítja határozott idejű szerződését, illetve – amennyiben
korábban határozatlan időre kötött szerződést a meglévő termék(ek)re – határozott idejű szerződést
köt az(ok)ra. Azon ügyfelek, akiknek a csomagkedvezmény igénybevételének pillanatában a meglévő
előfizetéseikre vonatkozó határozott idejű szerződések lejárati ideje hosszabb, mint egy év, kizárólag
két éves határozott idejű szerződéssel vehetik igénybe a csomagkedvezményt.
Ezen túl az akció azokra az ügyfelekre is érvényes, akik meglévő termékeikre korábban határozatlan
idejű szerződést kötöttek, de az akció keretében határozott idejű szerződésre változtatják azt.
Az akció keretében rendelt termékek egyikének KábelNet szolgáltatásnak kell lennie.
Új internet-szolgáltatás: Az adott szolgáltatási címen az elmúlt két hónapban nem volt élő Vidanet
internet-előfizetés.
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Új kábeltévé-szolgáltatás: Az adott szolgáltatási címen az elmúlt két hónapban nem volt élő Vidanet
kábeltévé-előfizetés.
Új telefon-szolgáltatás: Az adott szolgáltatási címen az elmúlt két hónapban nem volt élő Vidanet
telefon-előfizetés.
Modem bérleti díja: 0 Ft.
Az első set-top box bérleti díja: 0 Ft.
Győri térség: Csököly, Dunakiliti, Gige, Gyód, Győr, Győrújfalu, Halászi, Jákó, Kadarkút, Kaposfő,
Kaposvár, Keszü, Kiskorpád, Mezőcsokonya, Mezőörs, Mosonmagyaróvár, Naszály, Öttevény, Pécs, Pér,
Rinyakovácsi, Somogysárd, Tata, Vámosszabadi
Csornai térség: Barbacs, Babót, Beled, Bezi, Bodonhely, Bogyoszló, Bágyogszovát, Csorna, Dör, Edve,
Enese, Farád, Fehértó, Győrsövényház, Ikrény, Jobaháza, Kapuvár, Kóny, Osli, Potyond, Páli, Pásztori,
Rábacsanak, Rábakecöl, Rábapatona, Rábapordány, Rábatamási, Sopronnémeti, Szil, Szilsárkány,
Szárföld, Vásárosfalu, Vitnyéd
Fertődi térség: Fertőd, Sarród, Fertőszentmiklós, Petőháza, Fertőszéplak
Harkányi térség: Diósviszló, Drávacsehi, Drávacsepely, Drávapalkonya, Drávapiski, Drávaszabolcs,
Egerág, Harkány, Ipacsfa, Kémes, Kisharsány, Kisjakabfalva, Kovácshida, Márfa, Nagytótfalu,
Pécsudvard, Pogány, Szalánta, Szaporca, Szőkéd, Villánykövesd, Vókány
5.

Az akcióban rendelhető termékek:
 Kábeltévé termékek: Digitális Alap, Digitális Családi, Digitális Extra
 Internet: KábelNet 20, KábelNet 40, KábelNet 60
 Telefon: Telefon I., Telefon II., Telefon III., Telefon IV.

6. Ajánlat
Határozott idejű szerződés kötése esetén 2 vagy 3 termék együttes rendelése esetén 1000 Ft, illetve
2000 Ft kedvezmény a havidíjból.
7.

Az akció feltételei:
 1 vagy 2 éves határozott idejű szerződés kötése.
 Az akció keretében rendelt termékek egyikének internet szolgáltatásnak kell lennie.
 Az akciós termékre előfizető ügyfelek vállalják, hogy a megrendelt szolgáltatásukat csak a
határozott idejű szerződésben vállaltak szerint mondhatják fel.

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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