2.Y/22 melléklet
IT boltokban HSDPA laptopvásárlási kedvezmény
akció
2009.08.05-től hatályos Részvételi feltételek
1.

Jelen akcióban az a magánszemély („Egyéni Előfizető”) vagy cég („Üzleti Előfizető”) vehet részt, aki a
promóció időtartama alatt az arra kijelölt értékesítési pontokon köt Internet Medium vagy Vodafone Internet
5G tarifacsomagra új, havi előfizetési díjas (utólag fizető) előfizetői szerződést. Díjazásukat lásd ÁSZF Díjszabás
melléklet A 3.2 pont. A fenti tarifacsomagok és egy modem (lsd. 2-es pont) vásárlása esetén az Előfizetőnek 2
éves hűségnyilatkozatot és 1 éves tarifaváltási tilalmat (továbbiakban tarifahűség) kell vállalnia.
Az akcióban résztvevők a következő kedvezményre jogosultak:
-

Az adott értékesítési ponton tetszőlegesen választott számítógép árából bruttó 15 000 Ft kedvezmény

Az ÁFA törvényben bekövetkezett változások következtében 2009. július 1-től hatályban lévő árak a
következőek:

Internet Medium
Internet Medium havidíj (Ft)
Havidíjban foglalt forgalmi keret
Sebesség limit a havidíjban foglalt forgalmi keret felett - Kbit/s (letöltés/feltöltés)

6000
6GB
64/16

Vodafone Internet 5G
Vodafone Internet 5G havidíj (Ft)
Havidíjban foglalt forgalmi keret
Kiegészítő díj a havidíjban foglalt forgalmi keret felett minden megkezdett 10 kB-ként (Ft)

5500
5GB
0,06

Az akcióban 2009.aug.5.napjától:
a számítógép vásárlására vonatkozó 15 000 Ft kedvezmény Internet Basic, Internet Extra tarifacsomagokkal
igénybe nem vehető,
a korábbi, a Dell Inspiron 9 netbook vásárlására vonatkozó kedvezmény Internet Medium, valamint Internet
Extra tarifacsomag választása esetén megszűnik. Netbookra vonatkozó kedvezmények iránt olvassa el a következő
akció részletezőt: IT boltokban netbook vásárlás beépített Internettel akció részvételi feltételek
2.

A mobilinternet tarifacsomagokhoz vásárolható egy VMC USB modem E220 vagy egy VMC USB Stick K3520. Ezek a
modemek csak a Vodafone Magyarország SIM kártyájával használhatóak. A modemek ára megegyezik a
tarifacsomagokhoz rendelt mindenkori készülékárakkal, amely megtalálható a www.vodafone.hu weboldalon.

3.

Az akciós kedvezmény igénybe vehető modem vásárlása nélkül is, de ebben az esetben is vállalni kell 1 éves
hűségnyilatkozatot. Tarifahűség ideje alatt a tarifaváltás csak magasabb havidíjú csomagokra engedélyezett.

4.

Az akció időtartama: 2009. augusztus 5-től visszavonásig illetve készlet erejéig

5.

Az Általános Szerződési Feltételek az akcióban kötött előfizetői szerződésekre is alkalmazandóak, így többek között a
szerződéskötést megelőzően az Előfizető hitelképesség vizsgálaton esik át. A vizsgálat eredményének függvényében
Vodafone jogosult a szolgáltatás igénybevételét előleg vagy egyéb más biztosíték (pl. bankgarancia, kezesség stb.)
adásához kötni.

6.

Magánszemély maximum 2 előfizetést, cég pedig maxiumum 20 előfizetést köthet a promóciós feltételekkel, amelyek
az ÁSZF-ben meghatározott maximálisan köthető előfizetések számába nem értendők bele.

7.

Amennyiben a modem a számítógépbe van építve, a Vodafone nem felel a modem és a modem internet kapcsolódását
végző program működéséért. Annak telepítésében, meghibásodása esetén javításában a számítógépet értékesítő bolt a
felelős.

8.

Az akcióban való részvételi szándékot az előfizetői szerződés megkötésekor kell jelezni, már megkötött előfizetői
szerződés vonatkozásában a promócióban való utólagos részvétel kizárt.

9.

A tarifacsomag aktiválását a Vodafone a szerződés megkötésétől számított 48 órán belül vállalja, ezzel kapcsolatos
reklamációt nem fogad el.

10. Az 1-es pontban felsorolt tarifacsomagok díjai csak a Vodafone Magyarország Zrt. belföldi hálózatán történő
adatforgalomra vonatkoznak. Külföldi hálózat használata során az ÁSZF GPRS roaming díjszabása az irányadó (1.
melléklet - Díjszabás, A/8.4 pont).
Az ÁSZF 9.4 fejezetében írtakkal összhangban, a Részvételi Feltételek 1. pontjában foglalt tarifacsomag ill. modem vagy
adatkártya a 3G lefedettségi területen kívül GPRS technológiával áll rendelkezésre. A HSDPA technológiával lefedett
területeken a minimális le és feltöltési sebesség az ÁSZF 3. sz. mellékletében meghatározott,(jelenleg 150/40 Kbit/s),
amelyet a szolgáltató az esetek 80%-ában garantál Részletes lefedettségi térkép: www.vodafone.hu/internet.
11. Az akció igénybevétele egyidejűleg jelen Részvételi feltételek elfogadását is jelenti.
12. Az akció más akciókkal nem vonható össze.
13. A kedvezmény készpénzre nem váltható, más előfizetőre nem ruházható.
14. A Vodafone fenntartja magának a jogot arra, hogy az akció tartalmát, jelen Részvételi feltételeket, valamint az akció
időtartamát kártérítési kötelezettség illetve előzetes bejelentés nélkül, egyoldalúan kiegészítse, módosítsa, illetve az
akciót felfüggessze, vagy megszüntesse.
15. A promóció felfüggesztése, módosítása, kiegészítése nem érinti az addig szerződött ügyfelek jogait és kötelezettségeit.
A módosítás/kiegészítés/felfüggesztés időpontjában már előfizetői szerződéssel rendelkező ügyfelek szerződésükben
foglalt feltételekkel használhatják a szolgáltatást a szerződés lejártáig.

16. Az ajánlat csak a következő értékesítési pontokon érhető el:
Partner

Város
Budapest

Telephely
1126 Budapest, Márvány u. 24b.

Laptop.hu

Budapest
Budapest

1067 Budapest, Teréz krt. 7.
1013 Budapest, Attila út 47.

Macropolis

Budapest

Macropolis Buda - 1122 Budapest, Magyar Jakobinusok tere 2-3.

Budapest

Macropolis Pest - 1067 Budapest, Teréz krt. 11.

17. Készülékvásárlás esetén a hűségnyilatkozat letelte előtt a szerződés bontására csak a hűségnyilatkozat 1. és 2. pontja
alapján nyílik mód, vagyis a Feltételes kedvezmény összegének, továbbá a tarifaátváltási tilalom (1 év) megszegése
esetén esedékes kötbér (39 900 Ft) megfizetésével lehetséges az alábbi táblázat szerint:

Feltételes kedvezmény
Kötbér

Szerződés
felmondása
0-1 év között
37 500,-Ft
39 900,-Ft

Szerződés
felmondása
1-2 év között
25 000,-Ft
0,-Ft

18. Hálózat védelme
Felhívjuk az ügyfelek figyelmét, hogy a hálózat védelme érdekében az Internet Medium csomagunknál, 6 GB

adatforgalom felett a letöltési/feltöltési sebesség 64/16 kbit/s lassításra kerül a havi számlázási ciklus
lezárultáig. Az adatforgalom belföldi használatra érvényes.
19. A Vodafone a hatályos jogszabály által lehetővé tett mértékig felelősségét az akcióval és jelen Részvételi Feltételekkel
kapcsolatosan kizárja.
20. Az esetleges elírásokért, nyomdai hibákért Vodafone felelősséget nem vállal. Jelen Akcióra a magyar jog előírásai az
irányadóak. Az előfizetői szerződésre, szolgáltatási feltételekre vonatkozóan jelen Részvételi Feltételekben nem
szabályozott kérdésekben a Vodafone Általános Szerződési Feltételei változatlanul érvényben maradnak
21. Adatok kezelése és védelme
A Vodafone az akcióban résztvevõk személyes adatait kizárólag jelen Részvételi Feltételekben foglalt kötelezettségeinek
teljesítéséhez, illetve az előfizető hozzájárulása esetén saját marketing tevékenységéhez, közvetlen üzletszerzés, piackutatás és
tájékoztatás céljára telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési úton (pl. sms, mms, e-mail), automatizált hívórendszeren
keresztül, illetve postai úton használja fel. Az adatok az adat tulajdonos elõzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik
személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket. Az adattulajdonos az
adatvédelmi és elektronikus hírközlési jogszabályokban meghatározott módon és esetekben az Ügyfélszolgálaton keresztül
kérheti a nyilvántartott személyes adatainak törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását.

Vodafone Magyarország zrt. (Vodafone) 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6. Ügyfélszolgálat 1270, Internetes honlap:
www.vodafone.hu/internet,. A Vodafone név és a Vodafone logók a Vodafone Group Plc. bejegyzett védjegyei

