A Vidanet Partnerprogram hivatalos szabályzata
1. A Partnerprogram szervezője
Vidanet Zrt.
9024 Győr, Orgona u.10.
2. A Partnerprogram időtartama
2011. október 17. – visszavonásig
3. A Partnerprogram tartalma
A Vidanet Partnerprogram résztvevői (partnerek) egy kedvezményre jogosító kupont
kapnak, amelyet tovább adhatnak ismerőseiknek. Amennyiben valaki új szolgáltatásra fizet
elő határozott idejű szerződés kötésével és megadja a kupon sorszámát, mind a megrendelő,
mind a kupont adó partner (vagy az általa a regisztrációkor meghatározott
kedvezményezett) egyszeri 2500 forintos kedvezményben részesül. Amennyiben a
megrendelő több új szolgáltatásra is előfizet egyszerre, a 2500 Ft-os kedvezmény csak
egyszer jár neki. A kupont adó partner minden új szolgáltatásra történő előfizetés után kap
2500 Ft kedvezményt, függetlenül attól, hogy hányat rendeltek egyszerre.
Az akció csak online és telefonos megrendelésekre vonatkozik.
A kupon kizárólag új előfizetés és határozott idejű szerződés kötése esetén vehető igénybe,
migrálás esetén nem használható.
A partnerek a kupont többször is felhasználhatják, és korlátlan számú ismerősüknek
továbbíthatják. A Vidanet automatikusan jóváírja a 2500 forintos egyszeri díjkedvezményt
a regisztrációkor megadott ügyfélszámhoz tartozó számlán minden olyan új előfizetés után,
amelyet a partnertől kapott kuponnal kötöttek (a kedvezmény tehát halmozható). A
partnerek egy éven belül megkötött 5 új előfizetés után a 2500 forintos jóváírásokon túl egy
Samsung EC_ES9-es típusú (vagy a készlet kimerülése esetén azzal azonos kategóriájú)
digitális fényképezőképet, 50 új előfizetés után pedig egy Apple iPad 2-t is kapnak.
Megrendelő: Aki új szolgáltatást rendel meg egy Vidanet partnertől kapott kupon felmutatásával.
Vidanet partner: Aki a Vidanet Facebook oldalán regisztrál a Vidanet Partnerprogramba.
Amennyiben nincs a nevén aktív Vidanet előfizetés, a regisztrációkor egy kedvezményezett
ügyfélszámát kell megadnia, a 2500 forintos kedvezmény az ehhez tartozó számlán kerül
jóváírásra.
Kedvezményezett: Aktív Vidanet előfizetéssel rendelkező személy, akinek az ügyfélszámát a
regisztráció során megadják. A jóváírás a kedvezményezett ügyfélszámához tartozó számlán
kerül jóváírásra.
Új, határozott idejű szerződéssel rendelt szolgáltatás: Új, határozott idejű szerződéssel rendelt
szolgáltatásnak minősül a Vidanet kínálatában szereplő bármely internet-, televízió- vagy
telefoncsomag, ha az adott szolgáltatási címen az elmúlt két hónapban nem volt élő Vidanet-
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előfizetés, amely az adott szolgáltatást is tartalmazta; és a megrendelő határozott idejű szerződést
köt.
Migrálás: Aktív Vidanet-előfizetés módosítása, amelynek során az ügyfél egy korlátozott
tartalmú vagy alacsonyabb árú internet-, televízió- vagy telefoncsomagról nagyobbra vált.
Jóváírás: A kupon használatával járó 2500 forintos kedvezmény, amely az új előfizető első havi
számláján, illetve a partner (vagy a kedvezményezett) azt követő első vagy második számláján
kerül jóváírásra (attól függően, hogy a szerződéskötés a hónap melyik szakaszában történt), hogy
a kuponnal új szerződést kötöttek. A partnerek (vagy a kedvezményezettek) számára a jóváírás az
esetlegesen fennálló díjhátralék csökkentésére nem használható, csak jogosulttá válást követően
kiállított számlák egyenlegét csökkenti. Amennyiben a jóváírást követően a kedvezményezett
számlájának végösszege negatív összeget mutat, a fennmaradó összeg a rákövetkező havi
számlából kerül jóváírásra, tehát pénzvisszafizetésre nem jogosít.
Ajánlat: Egyszeri 2500 forintos jóváírás új előfizetőknek és a partnerprogram résztvevőinek
(vagy az általuk meghatározott kedvezményezettnek) a kupon felmutatásával kötött szerződések
esetén.
4. A Partnerprogramban való részvétel feltételei
a. Az Általános Szerződési Feltételek általános rendelkezéseinek való megfelelés.
b. A Partnerprogramban való részvétel feltétele egy aktív előfizetéshez tartozó ügyfélszám
megadása. Amennyiben a partner ilyennel nem rendelkezik, egy kedvezményezett
ügyfélszámát kell megadnia.
A Vidanet Zrt. fenntartja a jogot, hogy új ügyfelek esetén szerződéskötéskor kaucióként a belépési
díj kifizetését kérje. A befizetett belépési díj a Partnerprogramban nyújtott kedvezmény mellett a
szolgáltatás havidíjából jóváírásra kerül.
A Vidanet Zrt. a megrendelőknek és a partnereknek minden esetben automatikusan jóváírja a 2500
forintos kedvezményt. A partnereket a további jutalmakról és átvételükről (digitális
fényképezőgép, iPad 2) külön, e-mailben értesítjük.
A 2500 forintos egyszeri kedvezmény más egyedi ajánlatokkal, akciókkal összevonható.
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