A Vidanet Zrt. 2012. évi nyári értékesítési akciójának hivatalos
szabályzata
1. Az akció szervezője
Vidanet Zrt.
9024 Győr, Orgona u.10.
2. Az akció időtartama
2012. június 4. – visszavonásig
3. Az akció tartalma
Azok az ügyfelek, akik két éves határozott idejű szerződés kötésével új
szolgáltatásként KábelNet 20, KábelNet 40, KábelNet 60, Analóg III. vagy D+III.
terméket rendelnek, Philips 2.1-es hangfalszettet vagy Philips fejhallgatót kapnak
ajándékba. Az akcióban a modem bérleti díja elengedésre kerül.
Új internet-szolgáltatás: Új internet-szolgáltatásnak minősül a KábelNet 20, KábelNet 40
vagy KábelNet 60 termék, ha az adott szolgáltatási címen az elmúlt két hónapban nem
volt élő Vidanet internet-előfizetés.
Új kábeltévé-szolgáltatás: Új kábeltévé-szolgáltatásnak minősül az Analóg III. vagy
D+III. termék, ha az adott szolgáltatási címen az elmúlt két hónapban nem volt élő
Vidanet kábeltévé-előfizetés.
Modem bérleti díj: 0 forint.
Ajánlat: KábelNet 20, KábelNet 40, KábelNet 60, Analóg III., vagy D+III. termék rendelése
esetén ajándék hangfalszett vagy fejhallgató. A két ajándék közül az ügyfél választhat.
A hagfalszett típusa: Philips SPA5300 2.1-es multimédiás hangszóró.
A fejhallgató típusa: Philips O’Neill THE SNUG fejpántos fejhallgató.
A Vidanet Zrt. fenntartja a jogot, hogy a készlet kifogyása esetén a választott ajándékot
másikkal helyettesítse.
Az akcióban rendelt termékek havidíja a „Vidanet Zrt 2012/6. évi Kábeltévé, KábelNet és
Telefon termékekhez kapcsolódó akciójának hivatalos szabályzata határozott idejű
szerződéskötés esetén” című akciós szabályzatban meghatározott 2 éves határozott idejű
szerződés kötése esetén érvényes ár.
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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. Az akciós termékek az aktuális 2 éves határozott idejű szerződés esetén
érvényes árakon rendelhetők.
4. 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 ajánlatban nem vehet részt az, akinek a szolgáltatási címén az elmúlt két hónapban
volt élő Vidanet internet-előfizetés.
e. A fejhallgató vagy hangfalszett átvételekor kötelező az átvételi elismervény aláírása,
amelyben az ügyfél aláírásával igazolja, hogy az ajándékot átvette.
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