
 
 

Vác Online előfizetési rendszer 
 

Működési Szabályzat és Felhasználási Feltételek 

 

1. Hogyan működik a Vác Online előfizetési rendszere? 

A Vác Online regionális hírportál egyes tartalmai, nyereményjátékai 2014. június 23-ától csak a 
portál előfizetői számára elérhetők. Továbbá Prémium előfizetőink a plusz tartalmakon és a 
nyereményjátékokban való részvételen túl a Vác Online Kedvezmény Kártya program keretében 
kedvezményesen vehetnek igénybe szolgáltatásokat, illetve kedvezményesen vásárolhatnak 
folyamatosan bővülő partnerhálózatunkban.  

Az előfizetésre egy rövid regisztrációt követően nyílik lehetősége az olvasóknak. A regisztráció 
előfeltétele az előfizetésnek. Az előfizetés díja 1 hónapra 320 Ft, negyed évre 510 fél évre 1016 Ft, 
1 évre 2032 Ft, Prémium csomagban (1 éves előfizetés + Vác Online Kedvezmény Kártya) 5080 
Ft. 

2. Milyen feltételekkel vehető igénybe a Vác Online előfizetési rendszere? 

Havidíjas telefon esetén az előfizetőnek utólag - az egyéni hitelkeret erejéig –, havi 
mobilszámlájával kell fizetnie. 

Amennyiben feltöltőkártyás az előfizetéshez használt telefon, akkor az előfizetési díj azonnal 
kifizetésre (levonásra kerül). 

A szolgáltatás mind a T-mobile, mind a Pannon, s mind pedig a Vodafone hálózataiból igénybe 
vehető.  

3. A Szolgáltatóról és annak elérhetőségeiről 

Az előfizetési rendszer működtetője a Vác Online szerkesztősége. Az Előfizetési rendszer 
működtetéséhez szükséges szoftver tulajdonosa, rendelkezésre bocsátója az InFo-Tech 2006 Bt. 
Az előfizetési rendszerrel kapcsolatos, teljes körű, információs ügyfélszolgálat a 06 (30) 294-25-
99-es telefonszámon működik (nem emelt díjas), hétköznapokon 16 és 18 óra között. 

4. Az adatkezelésről 

A Vác Online szerkesztősége a regisztráció során rögzítésre kerülő e-mail címeket kizárólag a 
regisztráció aktiválásához szükséges e-mail elküldésének erejéig, valamint az Előfizetők számára 
időnként megszervezett nyereményjátékok során a nyertes előfizető(k) kiértesítésére használja fel, 
és a törvény szerint meghatározott esetek kivételével harmadik személy(ek) számára nem teszi 
elérhetővé. 

A Vác Online szerkesztősége és az InFo-Tech 2006 Bt. az előfizetők által az SMS-előfizetéshez 
használt telefonszámokat kizárólag az előfizetés megtörténtét visszaigazoló SMS elküldésének 
erejéig használja fel, és a törvény szerint meghatározott esetek kivételével harmadik személy(ek) 
számára nem teszi elérhetővé. 

5. A Vác Online Kedvezmény Kártya programról és a kapcsolódó partnerhálózatról 

A Vác Online Prémium Csomagjára előfizető olvasóitól e-mailben egy postázási címet kérünk, 
melyre eljuttatjuk a Vác Online Kedvezmény Kártyát, mellyel kedvezményesen vehet igénybe 
szolgáltatásokat, illetve kedvezményesen vásárolhat folyamatosan bővülő partnerhálózatunkban. 



A partnerhálózatban első körben váci és Vác környéki szolgáltatók, vállalkozások jelennek majd 
meg. A partnerek számát folyamatosan bővítjük annak érdekében, hogy a Vác Online 
Kedvezmény Kártya birtokosa egyre több szolgáltatást vehessen igénybe kedvezményesen, illetve 
egyre több helyen vásárolhasson kedvezményesen kártyájával. 

A Vác Online Kedvezmény Kártya: 

 

A partnerhálózat tagjainak folyamatosan bővülő listája a hírportálon, az alábbi linken érhető el: 
http://www.vaconline.hu/elfogadohelyek.pdf 

Tipp: töltsön le okostelefonjára QR-kód leolvasó alkalmazást, majd a kártyán található QR-kód 
beolvasását követően egy kattintás és megjelenik telefonján az elfogadóhelyek listája.  

Fontos: a Prémium Csomagban foglalt egy éves előfizetés lejártát követően a Vác Online 
Kedvezmény Kártya birtokosa a kártyát tovább használhatja – függetlenül attól, hogy éppen inaktív 
előfizető. Az előfizetés megújításánál a kártya birtokosának már nem kell újra megvásárolnia újra a 
Prémium Csomagot – a kártyája által biztosított előnyöket az alap előfizetési lehetőségek 
bármelyikének megrendelése esetén is tovább élvezheti. 

Sérült, elveszett kártya: kártyája sérülés esetén csak akkor minősül érvénytelennek, ha a 
sérülésből adódóan a kártya kreatív felületén teljesen felismerhetetlenné vált a nyomat, illetve 
abban az esetben, ha a plasztik lap eltörött. Ez esetben jelezze felénk a kártyacsere igényét, illetve 
kártyapótlás igényét a kártya esetleges elvesztése esetén a kapcsolat@vaconline.hu e-mail 
címünkön. 

A kártyacsere/pótlás díja 2000 Ft/alkalom.  

A kártyacserét/pótlást igénylő levelére kapott válaszlevélben tájékoztatjuk a kártyacsere/pótlás díj 
befizetésének módjáról. A díj beérkezését követő egy-két napon belül postázzuk kártyáját a 
korábban megadott címére. Amennyiben a kártya postázását másik címre kéri, akkor kérjük, hogy 
ezt jelezze az igényléskor, illetve az igénylő levélben adja meg az új címet. 

Adatkezelés: a Vác Online szerkesztősége a Vác Online Kedvezmény Kártya postázásához 
szükséges, az előfizető által megadott címet/címeket kizárólag a Vác Online Kedvezmény Kártya 
postázására használja fel, és a törvény szerint meghatározott esetek kivételével harmadik 
személy(ek) számára nem teszi elérhetővé. 

A változtatás jogát fenntartjuk! 

Az esetleges változtatás(ok)ról minden esetben a portálon adunk tájékoztatást. 

 

Vác, 2014. június 16-án. 
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