A Vidanet Zrt. 2012/6. évi HD csomaghoz kapcsolódó akciójának
hivatalos szabályzata
1. Az akció szervezője
Vidanet Zrt.
9024 Győr, Orgona u.10.
2. Az akció időtartama
2012. június 6. – 2012. augusztus 31.
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.
4. Az akció tartalma
Azok az ügyfelek, akik a HD csomagot 1 éves határozott idejű szerződés kötésével
rendelik meg, egy hónapig díjmentesen vehetik igénybe a szolgáltatást, és a CAM
kártya átvételétől számított 30 napon belül a kártya ügyfélszolgálatra történő
visszavitelével kötelezettség nélkül felbonthatják a HD Csomagra vonatkozó
szerződést. Az 1. hónap letelte után a HD Csomag havidíja 2100 Ft.
Az akció kizárólag a legtöbb televíziókészülékkel kompatibilis, HD minőségű vételhez
szükséges CAM kártyára vonatkozik, HD set-top boxra nem.
Az akcióban vásárolt HD csomagokhoz a Vidanet Zrt. vállalja, hogy díjmentesen
biztosítja az első CAM kártyát. Az ajánlat csak az első CAM kártyára érvényes, minden
további CAM kártya bérleti díja 2200 Ft/hó.
A CAM kártyát az ügyfelek a személyes ügyfélszolgálatokon vehetik át.
Belépési díj: 0 forint.
Első CAM kártya bérleti díja: 0 forint.
Ajánlat: 1 díjmentes hónap a HD csomagra, a CAM kártya átvételétől számított 30
napon belül lehetőség a szerződés kötelezettség nélküli felbontására a kártya
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ügyfélszolgálatra történő visszavitelével. A díjkedvezmény lejárta után 2100 Ft/hó ár a
határozott idejű szerződés végéig.
Feltételek:
a. 1 éves határozott idejű szerződés kötése.
b. Az akció kizárólag a legtöbb televíziókészülékkel kompatibilis, HD minőségű
vételhez szükséges CAM kártyára vonatkozik, HD set-top boxra nem.
c. Az akciós terméket rendelő ügyfelek vállalják, hogy a megrendelt
szolgáltatásukat a CAM kártya átvételétől számított 30 napon túl csak a
határozott idejű szerződésben vállaltak szerint mondhatják fel.
d. A HD csomag csak az Analóg III. és a D+III. kábeltévé termékek mellé
vehetőek igénybe.
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