A Vidanet Zrt. 2013/3. évi csornai-fertődi értékesítési akciójának
szabályzata

1. Az akció szervezője
Vidanet Zrt.
9024 Győr, Orgona u.10.
2. Az akció időtartama
2013. március 20. – készlet erejéig
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 csak a kijelölt területeken vehető igénybe.
4. Az akció tartalma
Azok a csornai vagy fertődi térségben élő ügyfelek, akik egy éves határozott idejű
szerződés kötésével két új, különböző típusú szolgáltatást rendelnek az akcióban részt
vevő termékek közül, ajándékba kapnak egy Philips fejhallgatót.
Új internet-szolgáltatás: Az adott szolgáltatási címen az elmúlt két hónapban nem volt élő
Vidanet internet-előfizetés.
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.
Ajánlat: Két új, különböző típusú termék rendelése esetén ajándék Philips fejhallgató.
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Az akció feltételei:
 1 éves határozott idejű szerződés kötése.
 Az előfizető ügyfelek vállalják, hogy a megrendelt szolgáltatásukat csak a határozott
idejű szerződésben vállaltak szerint mondhatják fel.
 Egy előfizetői címen egyetlen alkalommal vehető igénybe az akció.
 A Philips fejhallgató kizárólag személyesen, a csornai (9300 Csorna, Soproni u. 75.)
vagy kapuvári (330 Kapuvár, Cseresznye sor 2.) ügyfélszolgálaton vehető át.
 Az ajándék átvételekor kötelező az átvételi elismervény aláírása, amelyben az ügyfél
aláírásával igazolja, hogy a Philips fejhallgatót átvette.
Az akcióban rendelhető terméktípusok és termékek:
 Internet: KábelNet 2, KábelNet 10, KábelNet 20, KábelNet 40, KábelNet 60
 Kábeltévé: Analóg II., Analóg III., D+II., D+III.
 Prémium és tematikus csomagok: 7 db tematikus csomag, HBO Super Max Pak
 Telefon: Telefon I., Telefon II., Telefon III., Telefon IV., START, SZUPER
Az akcióban részt vevő területek:
 Fertődi térség: Fertőd, Sarród, Fertőszentmiklós, Petőháza, Fertőszéplak
 Kapuvári-csornai térség: Babót, Barbacs, Bágyogszovát, Beled, Bezi, Bodonhely,
Bogyoszló, Csorna, Dör, Enese, Edve, Farád, Fehértó, Gyorsövényház, Ikrény, Jobaháza,
Kapuvár, Kóny, Osli, Páli, Pásztori, Potyond, Rábacsanak, Rábakecöl, Rábapatona,
Rábapordány, Rábatamási, Sopronnémeti, Szárföld, Szil, Szilsárkány, Vásárosfalu
A Philips fejhallgató típusa: Philips O’Neill THE SNUG fejpántos fejhallgató.
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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