A Vidanet Zrt. 2017/1. évi siófoki értékesítési
akciójának hivatalos szabályzata (módosítva)
1. Az akció szervezője
Vidanet Zrt.
9024 Győr, Orgona u.10.
2. Az akció időtartama
2017. január 1. – visszavonásig
Módosítva: 2017. március 6., 2017. április 1.
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 csak a kijelölt területeken vehető igénybe.
d) Az akció nem vonatkozik azon ügyfelekre, akiknek az igénybejelentés pillanatában az
egyenlegük díjtartozást mutat.
e) Az akcióban nem vehet részt az, akinek az elmúlt három hónapban akár egyetlen alkalommal
volt 30 napnál nagyobb késedelme a számlabefizetésnél.
f) Új Vidanet-ügyfél csak abban az esetben vehet részt az akcióban, amennyiben vállalja, hogy az
akció időtartama alatt a Vidanet szolgáltatások havidíját csoportos beszedési megbízással
egyenlíti ki.
4. Az akció tartalma
Azok a siófoki térségben elő Vidanet-előfizetők, akik 1 éves határozott idejű szerződéssel új
NET 15M internet-előfizetést kötnek, vagy már meglévő, kisebb internetcsomagjukat NET 15Mre cserélik, ajándékba kapnak egy Bosch MCM3501M konyhai robotgépet, vagy egy Bosch GSR
1000 akkus fúrócsavarhúzót.
Azok a siófoki térségben elő Vidanet-előfizetők, akik 1 éves határozott idejű szerződéssel új
NET 10M internet-előfizetést kötnek, vagy már meglévő, kisebb internetcsomagjukat NET 10Mre cserélik, ajándékba kapnak egy Bosch MSM 6B500 botmixer szettet, vagy egy Oral-B 3D
White elektromos fogkefét 2 db 3D White pótfejjel, vagy egy Bosch TDA1023010 vasalót vagy
egy Bosch PHD5987 hajszárítót.
Szerződéstípusok:
 Új előfizetés: Az ügyfél 1 éves határozott idejű szerződés kötésével új internetszolgáltatást rendel.
 Migráció: Az ügyfél 1 éves határozott idejű szerződés kötésével meglévő internetelőfizetését magasabb értékűre cseréli.
Az akcióban választható ajándékok: Bosch MCM3501M konyhai robotgép, Bosch GSR 1000
akkus fúrócsavarhúzó, Bosch MSM 6B500 botmixer szett, Oral-B 3D White elektromos fogkefe 2
db 3D White pótfejjel, Bosch TDA1023010 vasaló, Bosch PHD5987 hajszárító.
Az akcióban részt vevő ajándékok a készlet erejéig állnak rendelkezésre.
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Új internet-szolgáltatás: Az adott szolgáltatási címen az elmúlt három hónapban nem volt élő
Vidanet internet-előfizetés.
Magasabb értékű internet-szolgáltatás: NET 15M termék az alábbi termékekről való váltás esetén
számít magasabb értékű szolgáltatásnak: NET 5M, NET 10M
Magasabb értékű internet-szolgáltatás: NET 10M termék az alábbi termékről való váltás esetén
számít magasabb értékű szolgáltatásnak: NET 5M
Az akcióban részt vevő területek: Balatonföldvár, Balatonszárszó, Tab, Balatonszabadi, Siójut.
Ajánlat 1:
1 éves NET 15M internet-előfizetés kötése esetén választható ajándék.
Ajánlat 2:
1 éves NET 10M internet-előfizetés kötése esetén választható ajándék.
Az akció feltételei:
a) 1 éves határozott idejű szerződés kötése.
b) Az ügyfél – a készlet függvényében – választhat az ajándékok közül, de csak az egyik
ajándékot kaphatja meg.
c) Egy előfizetői címen 3 hónapon belül egyetlen alkalommal vehető igénybe az akció.
d) Az akciós termékre előfizető ügyfelek vállalják, hogy a megrendelt szolgáltatásukat csak a
határozott idejű szerződésben vállaltak szerint mondhatják fel.
e) Az ajándék átvételekor kötelező az átvételi elismervény aláírása, amelyben az ügyfél
aláírásával igazolja, hogy az ajándékot átvette.
Garancia: Az akcióban részt vevő termékek esetében a Vidanet Zrt. eleget tesz a törvényi
előírásokban meghatározott garanciális kötelezettségének, ezen felül meghibásodás esetén a
termék átvételétől számított 12 hónapon belül készülékcserét biztosít a Vidanet
ügyfélszolgálatokon abban az esetben, ha a készüléken nincs nem rendeltetésszerű használatból
eredő külsérelmi nyom, minden tartozék megvan, illetve az adott készülék készleten van. Emellett
a garanciális igények érvényesítése érdekében a Vidanet-ügyfeleknek lehetőségük van a
garanciajeggyel a legközelebbi gyártói márkaszervizhez fordulni.
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.
A határozott idejű szerződések esetén magasabb értékű termékekre történő váltás engedélyezett,
viszont ilyen esetekben az Ügyfél azon kívül, hogy az új terméket határozott idejű áron veheti
igénybe, más kedvezményre nem jogosult. Az ilyen jellegű tranzakciók a határozott idejű
szerződés közös megegyezéssel történő módosításának minősülnek.
A magasabb értékű szolgáltatásra váltás szerződésmódosításnak minősül, ezért kötbér fizetése
nélkül lehetséges.
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