A Vidanet Zrt. 2017/9. évi téti értékesítési
akciójának hivatalos szabályzata (módosítva)
1.

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

2.

Az akció időtartama
2017. szeptember 11. – 2017. október 31.
Módosítva: 2017. október 24.

3.

Az akcióban való részvétel feltételei
a) Az Általános Szerződési Feltételek általános rendelkezéseinek való megfelelés.
b) Az akcióban a Téten, szolgáltatási területen élők vehetnek részt.
c) Az akcióban azok az ügyfelek vehetnek részt, akiknek a szolgáltatási címén az elmúlt 3
hónapban nem volt élő Vidanet-előfizetés.
d) Csak az az ügyfél vehet részt az akcióban, aki vállalja, hogy az akció időtartama alatt a Vidanet
szolgáltatások havidíját csoportos beszedési megbízással egyenlíti ki, emellett e-számlát
igényel.

4. Az akció tartalma: Azok az új Vidanet-ügyfelek, akik 1 éves határozott idejű szerződéssel új
internet-előfizetést kötnek, ajándékba kapnak egy Bosch konyhai robotgépet.
5.

Az akcióban rendelhető termékek: KábelNet 30M, KábelNet 50M, KábelNet 100M, KábelNet
150M

6.

Az akcióban választható ajándék: Bosch Robotgép (MCM3501M)
Új Vidanet-ügyfél: Az adott szolgáltatási címen az elmúlt egy hónapban nem volt élő Vidanet
internet-, kábeltévé- és telefon-előfizetés sem.

7. Ajánlat: 1 éves internet-előfizetés kötése esetén ajándék Bosch robotgép.
8.

Az akció feltételei:
 1 éves határozott idejű szerződés kötése.
 E-számla és csoportos beszedési megbízás választása.
 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.



9.

Az ajándék átvételekor kötelező az átvételi elismervény aláírása, amelyben az ügyfél
aláírásával igazolja, hogy az ajándékot átvette.

Garancia: Az akcióban részt vevő termék esetében a Vidanet Zrt. eleget tesz a törvényi
előírásokban meghatározott garanciális kötelezettségének.

A fenti kedvezmények nem halmozhatók, egyedi ajánlatokkal, és régebbi akciókkal nem
összevonhatók.

