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A Vidanet 2013/4. évi „Digitális átállás” játékának szabályzata

A „Digitális átállás” játék koncepciója

A játék lényege, hogy aki a Vidanet Facebook oldalán feltett, a digitális átállással kapcsolatos
kérdésekre helyes válasz(oka)t küld a fb@vidanet.hu e-mail címre, sorsoláson vesz részt. A
legalább egy helyes megfejtést beküldők között egy Philips médialejátszó, továbbá a mindhárom
kérdésre helyes választ beküldők között egy 1 éves KábelNet 40 előfizetést sorsolunk ki.

A játékhoz kapcsolódó időpontok, határidők

A játék 2013. április 10. és 2013. április 24. között zajlik.
Sorsolás időpontja: 2013. április 25.
A nyerteseket a sorsolást követő 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, a fb@vidanet.hu címre elküldik a
digitális átállással kapcsolatban feltett kérdés(ek)re a helyes válasz(oka)t. A Facebook oldalon
feltett kérdéseknél minden esetben jelezzük, hogy a „Digitális átállás” játék része.
A pályázóknak a nevezés során meg kell adniuk az alábbi adatokat, annak érdekében, hogy a
nyertesnek eljuttathassuk nyereményét, illetve kiszűrhessük a többszörös jelentkezéseket.
A nevező teljes neve
A nevező elérhetőségei: e-mail cím, telefonszám, postai cím

A játék során két ajándékot sorsolunk ki: egy Philips médialejátszó az összes olyan résztvevő
között, aki legalább egy helyes választ beküld a játék során, továbbá egy KábelNet 40 előfizetést

azok között, akik mindhárom kérdésre megírják a helyes választ a fb@vidanet.hu e-mail címre. A
nyerteseket e-mailben értesítjük, emellett nevüket a Vidanet Facebook oldalán is közzétesszük.

A játék révén elnyerhető díj

1 éves KábelNet 40 előfizetés
1 db Philips HMP3000 HD médialejátszó
A nyeremények készpénzre nem válthatók. A KábelNet 40 előfizetés 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 az internet-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.
Ha a nyertesnek már van a Vidanetnél internet-előfizetése, annak 1 éves havidíját elengedjük, és –
amennyiben korábban kisebb internetcsomagot rendelt meg – kibővítjük a szolgáltatást a
KábelNet 40 csomag erejéig.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a fb@vidanet.hu e-mail címen, a 1203-as
telefonszámon vagy a személyes ügyfélszolgálatokon lehet kérni.

