A Vidanet Zrt. 2012/9. évi e-számlázáshoz kapcsolódó
nyereményjáték akciójának hivatalos szabályzata
1. Az akció szervezője
Vidanet Zrt.
9024 Győr, Orgona u.10.
2. Az akció időtartama
2012. szeptember 1. – 2012. október 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.
d. Az akció nem vonatkozik azon ügyfelekre, akik az akció kezdete előtt is e-számlát
kaptak a Vidanet szolgáltatás(ok) esetében.
e. Élő e-mail cím vagy telefonszám megadása.
4. Az akció tartalma
Azok a meglévő ügyfelek, akik 2012. augusztus 31-éig a Vidanet szolgáltatás(ok)
esetében hagyományos, papír alapú számlát kaptak, de az akció időtartama alatt
áttérnek az e-számlázásra, és az akció lejáratáig nem térnek vissza a hagyományos,
papír alapú számlára, részt vehetnek a Vidanet nyereményjátékban, melyen egy
150 000 Ft értékű Webbicikli.hu oldalon beváltható vásárlási utalvány kerül
kisorsolásra.
Azok az új ügyfelek, akik az akció időtartama alatt az e-számlát választják a
Vidanet szolgáltatás(ok) esetében, és az akció lejáratáig nem térnek vissza a
hagyományos, papír alapú számlára, részt vehetnek a Vidanet nyereményjátékban,
melyen egy 150 000 Ft értékű Webbicikli.hu oldalon beváltható vásárlási
utalvány kerül kisorsolásra.

Új ügyfél: Az adott vételi helyen az elmúlt két hónapban nem volt élő Vidanetszolgáltatás.
Meglévő ügyfél: Akinek van élő Vidanet-szolgáltatása.

Vidanet Zrt.

Cégjegyzékszám: 08-10-001830

Adószám: 11919531-2-08

Ajánlat: E-számlára való áttérés, illetve új ügyfélnél e-számla választása esetén részvételi
lehetőség a nyereményjátékban.
Nyeremény: 150 000 Ft értékű utalvány, mely a Webbicikli.hu oldalon vásárolható le
tetszőleges termékekre. A vásárlásnak tartalmaznia kell legalább egy kerékpárt.
Az ajándéksorsolás időpontja: 2012. november 12.
A sorsolás módja: A sorsolás gépi úton (számítógépes program segítségével) történik.
A nyertes kiértesítése: Telefonon vagy e-mailben.
A fenti kedvezmények nem halmozhatók, egyedi ajánlatokkal és régebbi akciókkal nem
összevonhatók.
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