Kábelfix Kft. Kosd, Kossuth utca 41.

„VAKÁCIÓ AKCIÓ!” Sávszélesség prómóció
szabályzat
I.

A promóció szervező
neve: Kábelfix Kft. (a továbbiakban Szervező)
székhelye: 2612 Kosd, Kossuth utca 41.
cégjegyzékszáma: Cg: 13-09-066609
adószám: 10825529-3-13

II. A Kábelfix Kft. (Székhely: 2612 Kosd, Kossuth utca 41., cégjegyzékszám: 13-09-066609
adószám: 10825529-3-13 továbbiakban: Kábelfix Kft.) 2014. július 1-én 00.00 órától, 2014.
augusztus 31-én 23.59 óráig „Vakáció Akció!” című promóciót szervez, amelynek részvételi
feltételeit (továbbiakban: szabályzat) az alábbiakban határozza meg:
II/A. A promóciós akcióban való részvétel feltételei
1. Jelen szabályzat hatálya a Kábelfix Kft. jelen pontban körülírt promóciós akciójára terjed ki,
vonatkozik az alább meghatározott igénylőkre, és mindazokra, akik a promóció kapcsán
bármilyen igényt kívánnak érvényesíteni. Az Igénylő az akcióban való részvétellel maradéktalanul
elfogadja a jelen szabályzat feltételeit. Az Igénylő tudomásul veszi, hogy az akcióban való
részvétel előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a szabályzat rendelkezéseiről, ennek
elmulasztására előnyök szerzése végett nem hivatkozhat.
2. A promóció 2014. július 1-én 00.00 órától, 2014. augusztus 31-én 23.59 óráig kerül
lebonyolításra. A Kábelfix Kft. által szervezett promócióban az a 18. életévét betöltött,
cselekvőképes magyar állampolgár (továbbiakban ”Igénylő”) vehet részt, aki az alábbi
feltételeket teljesíti és az alábbi módon hozzájárul a promócióban való részvételhez az akció
időtartama alatt.
3. A promócióban a következő módon lehet részt venni:
Az Igénylő az akció időtartama alatt új egyedi előfizető szerződést köt a Kábelfix Kft-vel internet
szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan legalább 2014. augusztus 31-ig tartó határozott idejű
szerződéses időszak vállalásával.
Vagy
Az Igénylő az akció időtartama alatt a már megkötött egyedi előfizető szerződését (melyet korábban
a Kábelfix Kft-vel internet szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan kötött) legalább jelen akciós
időszak végéig (2014. augusztus 31-ig) megtartja.
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6.

Az Igénylő a 3. pontban leírt feltételek teljesítésével elismeri, hogy megismerte a
szabályzatot és az abban meghatározott valamennyi feltételt elfogadja. Az Igénylő a hozzájáruló
nyilatkozat elfogadásával (Online felületen jelölőnégyzet megjelölésével), igazolja, hogy a
nyilatkozaton feltüntetett személyes adatai a valóságnak megfelelnek. A Játékban való részvételével
egyúttal önként és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatait a Kábelfix a
promóció keretében a promóció végéig kezelje és a rögzítettek szerint felhasználja. Az Igénylő
hozzájárul továbbá, hogy a promóciót követően adatait közvetlen üzletszerzés céljából célhoz
kötötten, visszavonásig kezelje és felhasználja az V. pontban rögzítettek szerint. Az adatokat a
Kábelfix az adatvédelmi törvénynek megfelelően, a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.

7.

Az adatszolgáltatás a megkötött egyedi előfizetői szerződésre vonatkozóan történik. Kábelfix
bármikor lehetőséget biztosít az Igénylőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai
kezeléséről, kérje azok törölését vagy helyesbítését az alábbi címeken: Kábelfix Kft. 2612 Kosd,
Kossuth utca 41. címen vagy a Telefonos Ügyfélszolgálaton (30/964-934-7) vagy az e-mailen
keresztül, az (ugyfelszolgalat@kabelszignal.hu lilla@kabelfix.hu). Az Igénylőt megilleti a személyes
adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Kábelfix által meghozott
döntéssel nem ért egyet, úgy az Igénylő bírósághoz fordulhat. Igénylő bármikor dönthet úgy, hogy
a továbbiakban ne keresse meg őt a Kábelfix vagy annak megbízottja, az erre vonatkozó
nyilatkozatának a fenti címekre való megküldésével. Amennyiben a személyes adatok kezelése
kapcsán a hozzájárulás visszavonásra kerül a promóció időtartama alatt, a továbbiakban a
promócióban az Igénylő nem vesz részt, illetve a sávszélesség bővítésre való jogosultságát elveszti.

8. A promócióban nem vehetnek részt a Kábelfix Kft. munka-, megbízási, vállalkozási vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, valamint az ő közeli hozzátartozóik (Ptk.685 §. b)
pontja).
II/B. A promóció menete, időtartama és a nyújtott kedvezmények
1. A „Vakáció Akció” promóció 2014. július 1-én 00.00 órától, 2014. augusztus 31-én 23.59 óráig
kerül megrendezésre.
2. A promócióban azok az Igénylők vesznek részt, akiknek a fenti időtartamon belül beküldésre
kerülnek a szabályzatban meghatározott adatbázisba.



A promóció során nyújtott kedvezmények:

Az Igénylő által előzetesen megkötött internet szolgáltatásra vonatkozó egyedi előfizetői
szerződésben rögzített le és feltöltési sávszélességek értékei megemelésre kerülnek az alábbiakban
részletezettek szerint:
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MODEMES INTERNETSZOLGÁLTÁSRA VONATKOZÓ SÁVSZÉLESSÉG EMELÉS:

Szerződés szerinti sávszélesség



Promóciós sávszélesség

2 M / 0,06 M



4 M / 0,06 M

5 M / 0,06 M



10 M / 0,06 M

6 M / 0,7 M



12 M / 0,7 M

10 M / 0,7 M



20 M / 0,7 M

15 M/ 1 M



30 M / 1 M

20 M /1 M



40 M / 1 M

30 M / 2 M



50 M / 2 M

40 M / 3M



60 M / 3 M

60 M / 5 M



80 M / 5 M

Az Igénylő részére a promóciós sávszélesség emelés sem egyszeri sem rendszeres díjfizetéssel nem jár,
annak
minden
felmerülő
költségét
a
Kábelfix
Kft.
viseli.

III. Értesítés
A promóciós igénylőlap elfogadásáról Igénylőt a Vác Városi Kábeltelevízió e-mail útján írásban, a
megadott értesítési elektronikus levélcímen értesíti.
A szabályzatban megadott sávszélesség emelést a Vác Városi Kábeltelevízió Kft 3 napon belül
aktiválja a promóciós időszak végéig.
A Szervező a változtatás jogát fenntartja.
IV. Az Igénylők érdekeit védő szabályok
A promóciós akcióval kapcsolatos adminisztratív, technikai kérdések illetve problémák rendezése
érdekében az Igénylő a Kábelfix Kft. fordulhat írásban. Jogi kérdések tekintetében Kábelfix áll az
Igénylők rendelkezésére.
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A Kábelfix kijelenti, hogy amennyiben a promóciós akcióval kapcsolatban vitás kérdés merül fel,
vállalja, hogy azokat megpróbálja az Igéynlőkkel elsősorban tárgyalásos úton, megegyezéssel
rendezni.
Igénylő elfogadja, hogy a promócióban való részvételből származó kártérítési és egyéb igényeit
tárgyalásos úton rendezi.

V. Személyes adatok kezelése
A Kábelfix vállalja, hogy a promóció során tudomására jutott személyes adatokat (lsd. lent) a
vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően, bizalmasan kezeli, azt harmadik
személyeknek – át nem adja, hozzáférhetővé nem teszi, az adatkezelés szabályainak mindenben
eleget tesz.

A Kábelfix által kezelt adatok köre:

Igénylő esetében:

-

név,
szerződésszám
e-mail elérhetőség
értesítési telefonszám,
lakcím,


Jelen adatokat a Kábelfix a promócióhoz szükséges azonosítás céljából, illetve az egyedi
előfizetői szerződés megkötésének céljából ASZF szerint kezeli.
Az adatok pontatlan megadásából eredő következményekért a Kábelfix Kft .felelősség nem
terheli.
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A Kábelfix Kft . az átadott adatokat az Általános Szerződési Feltételekben megadott ideig az
Adatkezelési Szabályzatban részletezett módon kezeli.

Az átadott személyes adatokat a Kábelfix jelen szabályzatban, valamint a www.kabelfix.hu
honlapon közzétett Általános Szerződési Feltételekben az Adatkezelési Szabályzatban
meghatározott célok elérése érdekében kezeli.

Az érintett hozzájárulásának visszavonását tartalmazó nyilatkozatot megteheti az
ugyfelszolgalat@kabelszignal.hu, vagy lilla@kabelfix.hu e-mail címre küldött elektronikus levél
útján, a +36/30-964-934-7-es telefonon, valamint a 2612 Kosd, Kossuth utca 41. címre küldött
postai levélben. A promócióban való részvételről történő lemondás az egyedi előfizetői
szerződésben külön vállalt kötelezettségeket nem érintik.

Vác, 2014. június 30.
Kábelfix Kft.
szervező
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