A Vidanet Zrt. 2017/3. évi konyhai eszköz
vásárlása kuponnal akciójának hivatalos
szabályzata
1.

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

2.

Az akció időtartama
2017. március 20. – 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 akcióban nem vehet részt az, akinek a szolgáltatási címén az elmúlt hat hónapban nem volt
élő Vidanet kábeltévé-, internet- vagy telefon-előfizetés.
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 hat hónapban akár egyetlen alkalommal volt
30 napnál nagyobb késedelme a számlabefizetésnél.
f) Az akció igénybevételéhez Vidanet jogosult az ügyfél hitelképességét előzetesen
megvizsgálni.
g) Az akció kizárólag személyes ügyfélszolgálatunkon vehető igénybe.
h) Az akcióban részt vevő ügyfelek a részletfizetési időszak alatt nem mondhatják fel és nem
szüneteltethetik Vidanet-szolgáltatásukat.
i) Egy vételi helyen csak egy készülék rendelhető.
j) Az ajánlat nem vonható össze a Vidanet korábbi eszközértékesítési (tv, e-könyv olvasó)
akcióival.
k) Az akció keretében egy ügyfél egy kupont válthat be.

4. Az akció tartalma
Azok a Vidanet-ügyfelek, akik a készülékértékesítés akció keretében 24 hónapos, kamatmentes
részletfizetési konstrukcióban vásárolnak konyhai eszközt, és a szerződéskötéskor bemutatják a
Vidanet kupont, a kuponon lévő összegnek megfelelő kedvezményt kapnak. A kedvezmény mértéke
az ügyfél következő havi számlájából kerül jóváírásra.
Vidanet-ügyfél: Vidanet-ügyfélnek minősül, akinek a szolgáltatási címén az elmúlt hat hónapban volt
élő Vidanet kábeltévé-, internet- vagy telefon-előfizetés.
5.

Az akcióban részt vevő készülékek:
 Berlinger Haus BH-2043 8 részes késkészlet
 Berlinger Haus BH-1291 kis edénykészlet
 Berlinger Haus BH-1289 serpenyőkészlet
 Berlinger Haus BH-2150 evőeszközkészlet





Berlinger Haus BH-1028 9 részes edénykészlet
Berlinger Haus BH-1226 15 részes edénykészlet
Berlinger Haus BH-1321 10 részes edénykészlet

Ajánlat: kedvezményes konyhai eszköz vásárlási lehetőség kuponnal.

