A Vidanet Zrt. 2017/2. évi internet migrációs
akciójának hivatalos szabályzata
(visszavonva)
A lenti akciót 2017. május 15-ei dátummal a Vidanet Zrt. visszavonja.
1.

Az akció szervezője
Vidanet Zrt.
9024 Győr, Orgona u. 10.

2.

Az akció időtartama
2017. február 22. – 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 területeken élők
vehetnek részt.
c) Az akció nem vonatkozik azon ügyfelekre, akiknek az igénybejelentés pillanatában az
egyenlegük díjtartozást mutat.
d) Az akcióban nem vehet részt az, akinek az elmúlt hat hónapban akár egyetlen alkalommal volt
30 napnál nagyobb késedelme a számlabefizetésnél.
e) Az akcióban nem vehet részt az az ügyfél, aki migrálandó termékét egy előző negyedéves
Vidanet kampányban újonnan igényelte vagy határozott idejű szerződéssel kötötte le, s ezért
1 éven belül ajándékot vagy kedvezményt kapott.

4. Az akció tartalma
Azok az ügyfelek, akik 2 éves határozott idejű szerződéssel internet-előfizetésüket magasabb
értékűre cserélik, 2 pontot kapnak, amit ajándékra válthatnak be.
5.

Az akcióban rendelhető termékek:
KábelNet 50M, KábelNet 100M, KábelNet 150M, NET10M, NET15M

6.

Az akcióban választható ajándékok:
 Berlinger Haus Stone Touch 10 db-os edénykészlet,
 Bosch BGL2UA220 porszívó,
 Bosch MCM3501M konyhai robotgép.
Az akcióban részt vevő ajándékok a készlet erejéig állnak rendelkezésre.
Modem bérleti díja: 0 Ft.
Az első set-top box bérleti díja: 0 Ft.

7.

Ajánlat:
Internet-előfizetés magasabb értékűre való cseréje esetén választható ajándék.

8.

Az akció feltételei:

ugyfelszolgalat@vidanet.hu
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9.

2 éves határozott idejű szerződés kötése.
Az ügyfél – amennyiben minden ajándék készleten van – választhat az ajándékok között,
de csak az egyiket kaphatja meg.
Az akció keretében minden ügyfél csak egyetlen ajándékot választhat, függetlenül attól,
hogy hány termékre köt szerződést.
Egy előfizetői címen 1 éven belül egyetlen alkalommal vehető igénybe az akció. Ha az
ügyfél a szerződéskötést megelőző 1 évben már vitt el ajándékot, nem vehet részt az
akcióban.
Az ajándékra jogosult ügyfél a választott ajándékot a szolgáltatás bekapcsolásától
számított 30 naptári napon belül veheti át személyesen az ügyfélszolgálati irodákban,
vagy amennyiben igényli, a Vidanet Zrt. az ügyfél által megadott címre futárszolgálat
bevonásával díjmentesen kiszállítja. Amennyiben az ajándékot a jogosult ügyfél a
szolgáltatás bekötésétől számított 30 naptári napon belül nem veszi át, elveszíti
jogosultságát az ajándékra.
Az akciós termékre előfizető ügyfelek vállalják, hogy a megrendelt szolgáltatásukat csak a
határozott idejű szerződésben vállaltak szerint mondhatják fel.
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.
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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