A Vidanet Zrt. 2013/11. évi e-könyv olvasó értékesítési akciójának
hivatalos szabályzata
1. Az akció szervezője
Vidanet Zr t.
9024 Győr, Orgona u.10.
2. Az akció időtartama
2013. november 11. – 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 ter ületeken élő k
vehetnek részt.
c. Az a kcióban nem vehet részt az, a kinek a szolgáltatási címén az elmúlt hat hónapban nem
volt élő Vidanet kábeltévé-, internet- vagy telefo n-előfizetés.
d. Az akció nem vona tkozik azon ügyfelekre, akiknek az igénybejelentés pillana tában az
egyenlegük díjtartozást mutat.
e. Az akcióban nem vehet részt az, akinek az elmúlt hat hónapban akár egyetlen alkalommal volt
30 napnál nagyobb késedelme a számlabefizetésnél.
f. Az akció 2 éves határozott idejű szerződés kötése esetén vehető igénybe.
g. Az akció kizárólag személyes ügyfélszolgálatunko n vehető igénybe.
h. Az akcióban részt vevő ügyfelek az akció időtartama alatt nem szüneteltethetik Vidanet szolgáltatásukat.
i. Egy előfizetői címen egyetlen alkalo mmal vehető igénybe az akció.
4. Az akció tartalma
Az akció keretében azok a Vidanet-üg yfelek, akik 2 éves ha tározott idejű szerződés kötésével új
internet-szolgálta tást igényelnek vagy meglévő internet -szolgáltatásukat magasabb értékűre cserélik,
ajándékba kapnak egy Amazon Kindle 5 típusú e-könyv olvasót.
Emellett azok a Vida net-ügyfelek, a kik meglévő internet-előfizetés ükre új, 24 hónapos határozott idejű
szerződést kötnek, 0 Ft kezdőrészlettel, 24 hónapos kons trukcióban, havi 550 Ft -ért kapha tna k egy
Amazon Kind le 5 típusú e-könyv olvasót (teljes törlesztés: 24 x 550 Ft).
Az internet-szolgáltatás havidíja minden konstr ukció esetében a szerződés kötésekor érvényes listaár.
A választott készülék kezdőrészletét – amennyiben az nem 0 Ft – az ügyfél a számla kiállításakor
köteles az ügyfélszolgálatosna k megfizetni.
Vidanet-ügyfél: Vidanet-ügyfélnek minősül, akinek a szolgáltatási címén az elmúlt ha t hó napban volt
élő Vidanet kábeltévé-, internet- vagy telefon-előfizetés.
Új internet-szolgáltatás: Az adott előfizetési címen az elmúlt három hónapban nem volt élő Vidanet
internet-előfizetés.
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Magasabb értékű internet-szolgáltatás:
 KábelNet 20 termék az alábbi termékekről való váltás esetén számít magasabb értékű
szolgáltatásnak: TV+NET, KábelNet 2, TV+Net Max, KábelNet 8, KábelNet 10, M net Hobbi, Trió
Alap, Trió Mini, Mnet 1, Trió, Hobby, Mikro, Minimál, Alap.
 KábelNet 40 termék az alábbi termékekről való váltás esetén számít magasabb értékű
szolgáltatásnak: TV+NET, KábelNet 2, TV+Net Max, KábelNet 8, KábelNet 10, KábelNet 15,
KábelNet 20, Mnet Hobbi, Trió Alap, Trió Mini, M net 1, Trió, Mnet 2, Hobby, Start, Mikro,
Minimál, Alap, Komfort.
 KábelNet 60 termék az alábbi termékekről való váltás esetén számít magasabb értékű
szolgáltatásnak: TV+NET, KábelNet 2, TV+Net Max, KábelNet 8, KábelNet 10, KábelNet 15,
KábelNet 20, KábelNet 40, M net Hobbi, Trió Alap, Trió Mini, Mnet 1, T rió, Mnet 2, Trió Max,
Hobby, Start, Extra, Mikro, Minimál, Alap, Komfort.
Az akció a következő termékekre vonatkozi k: KábelNet 20, KábelNet 40, KábelNet 60.
5. Az e-könyv olvasó típusa:
Amazon Kind le 5 WiFi (spec: 6" display, e-ink, 2GB)
6. Átvétel és garancia
Az e-kö nyv olvasót az ügyfél a megrendeléskor veheti át a Vidanet ügyfélszolgálatán. Az átvételkor
kötelező a kiegészítő adásvételi szerződés, valamint az átvételi elismervény aláírására, amelyben az
ügyfél aláírásával igazolja, hogy az e-kö nyv olvasót átvette. A termékekre a gyártói jó tállás érvényes,
melynek legrövidebb ideje 12 hónap.
7. Elállás
Elállás az ügyfél részéről:
Az ügyfélnek jogában áll 8 napon belül elállni a megrendeléstől, ebben az esetben a kapott e-könyv
olvasót saját költségén vissza kell jutta tnia a Vidanet számára. Ebben az esetben a már befizetett előleg
visszafizetésre kerül, illetve a megkötött szerződés is semmisnek minősül.
Elállás a Vidanet részéről:
Amennyiben az akció feltételeként megszabott szolgáltatásbővítés műsza ki okok miatt nem teljesül,
vagy a Vidanet az előminősítés során kizáró okot talál, úgy a szolgáltató jogosult a megrendelés
teljesítésétő l elállni. Az elállás tényéről a megrendelőt a Vidanet értesíti. A befizetett előleg ebben az
esetben visszafizetésre kerül.
8. Fizetéssel kapcsolatos tudnivalók:
Amennyiben a Vidanet-ügyfél a 24 hónap alatt bármikor nem fizeti az aktuális havi részletet, úg y a
Vidanet jogosult az előfizető szolgáltatásának korlátozására. Amennyiben a korlátozás utá n 8 napon
belül az előfizető nem rendezi a tartozást, úgy az e-könyv olvasó árából fennmaradó rész egy
összegben esedékessé válik.
Szerződés bontása esetén az előfizető az e-könyv olvasót nem adha tja vissza a fennálló tartozás
fejében, az véglegesen az Ő tulajdonában marad.
A fenti kedvezmények nem halmozható k, egyedi ajánlato kkal, és régebbi akciókkal nem összevonha tók
– így a határozott idejű szerződés kötésére vonatkozó akcióval sem.
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