A Vidanet Zrt. 2012/7. évi MobilNet-szolgáltatáshoz kapcsolódó
„Try and buy” akciójának hivatalos szabályzata
1. Az akció szervezője
Vidanet Zrt.
9024 Győr, Orgona u.10.
2. Az akció időtartama
2012. július 1. – 2012. július 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 ajánlatban élő Vidanet kábeltévé-, internet- vagy telefon-előfizetéssel rendelkező ügyfelek
vehetnek részt.
d. Az akció nem vonatkozik azon ügyfelekre, akiknek az igénybejelentés pillanatában az
egyenlegük díjtartozást mutat.
e. A MobilNet-szolgáltatás igénybevételéhez szükséges eszköz (SIM kártya vagy USB stick)
átvételekor kötelező az átvételi elismervény aláírása, amelyben az ügyfél aláírásával igazolja,
hogy az eszközt átvette.
f. Az akció kizárólag a személyes ügyfélszolgálatokon vehető igénybe.
4. Az akció tartalma
Azok a Vidanet-ügyfelek, akik a személyes ügyfélszolgálaton ezt igénylik, egy hónapig díjmentesen
kipróbálhatják a MobilNet S terméket. A kipróbáláshoz a Vidanet biztosítja a mobilinternetszolgáltatás igénybevételéhez szükséges SIM kártyát vagy USB sticket. A két eszköz közül az ügyfél
választhat.
Az 1 hónap letelte után az ügyfélnek lehetősége van bármely MobilNet csomagot megrendelni. Ebben
az esetben a havidíj a MobilNet csomagok szerződéskötéskor érvényes listaára, illetve határozott idejű
szerződés kötése esetén „A Vidanet Zrt. 2012/6. évi MobilNet termékekhez kapcsolódó akciójának
hivatalos szabályzata határozott idejű szerződéskötés esetén” című akciós szabályzatban meghatározott
ár.
Amennyiben az 1 hónap letelte után az ügyfél nem szeretné megrendelni a Vidanet mobilinternetszolgáltatását, 8 munkanapon belül vissza kell vinnie az USB sticket a Vidanet ügyfélszolgálatára. Ennek
elmulasztása esetén az eszköz értéke a következő havi számlájában kiszámlázásra kerül.
Amennyiben az ügyfél a SIM kártyát választotta és az 1 hónap letelte után nem kívánja igénybe venni a
Vidanet mobilinternet-szolgáltatását, nem kell visszavinnie az eszközt a Vidanet ügyfélszolgálatára.
Az akció kizárólag a személyes ügyfélszolgálatokon vehető igénybe. Az ügyfelek a mobilinternetszolgáltatás igénybevételéhez szükséges SIM kártyát, illetve USB sticket is a személyes
ügyfélszolgálatokon vehetik át.

Vidanet Zrt.

Cégjegyzékszám: 08-10-001830

Adószám: 11919531-2-08

Belépési díj: 0 forint.
SIM kártya, USB stick bérleti díja a próbahónap alatt: 0 forint.
Ajánlat: 1 díjmentes próbahónap a MobilNet S termékre.
Az akcióban részt vevő termékek: MobilNet S.
A fenti kedvezmények nem halmozhatók, egyedi ajánlatokkal, és régebbi akciókkal nem
összevonhatók.
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