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Sorszám 1. 
Érintett szolgáltatás Flip Otthon+ 
Akció megnevezése Flip 3 akciós kedvezmény 
Igénybevevők köre Lezárt Flip Otthon+ szolgáltatásokra szerződő előfizetők 
Akció tartama visszavonásig 
Területi hatálya Flip Otthon+ szolgáltatások szolgáltatási terület 
Kedvezmény 1000 Ft Flip TVre vonatkozó havidíj kedvezmény  

889,83 Ft Flip  Internetre vonatkozó  havidíj kedvezmény 
a Flip Otthon+ csomag akciós kedvezmény nélküli 
havidíjából 

Feltételek 2017.május 29-től visszavonásig érvényes akció 
keretében, amennyiben az Előfizető egy folyószámláján a 
számlázási ciklus utolsó napján Flip Otthon + szolgáltatást 
vesz igénybe, úgy a folyószámlán lévő Flip TV és Flip 
Internet szolgáltatások kedvezményben részesülnek.  
A kedvezmény igénybevétele automatikus, hűségidő 
vállalása nem szükséges. A kedvezmény Flip 3 csomaggal 
nem vehető igénybe. 

Jogkövetkezmény - 
Sorszám  2. 
Érintett szolgáltatás valamennyi Flip szolgáltatás 
Akció megnevezése Flip Friends kedvezmény 
Igénybevevők köre Flip szolgáltatásokra szerződő előfizetők 
Akció tartama 2017. október 06-tól 2017. december 15-ig vagy 

visszavonásig 
Területi hatálya Flip Otthon+ szolgáltatások szolgáltatási terület 
Kedvezmény Sikeres ajánlás esetén bruttó 2.000,- Ft. havidíj 

kedvezmény, mely az ajánló folyószámláján kerül 
jóváírásra 

Feltételek Az akció alapján azon meglévő Flip előfizetők, akik 
ajánlása alapján új, korábban nem Flip előfizetők sikeresen 
rendelnek meg Flip szolgáltatásokat, azok létesítése 
megtörténik, majd ezek után az új Flip előfizetők első havi 
számlájukat sikeresen befizetik, az ajánló fél 
meghatározott összegű havidíj kedvezményben részesül. 
A promócióban részt vevő előfizetők számára a 
kedvezmény jóváírása automatikusan történik havonta 
legfeljebb egyszer. Hűségidő vállalása az új előfizetések 
megkötésénél nem szükséges. Több ügyfél ajánlása 
esetében a sikeres ajánlást követő hónap(ok)ban kerül 
érvényesítésre a kedvezmény. 

Jogkövetkezmény - 
Sorszám 3. 
Érintett szolgáltatás Flip Otthon* 
Akció megnevezése Flip 3 akciós kedvezmény 
Igénybevevők köre Flip Otthon*  szolgáltatásokra szerződő előfizetők 
Akció tartama visszavonásig 
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Területi hatálya Flip Otthon* szolgáltatások szolgáltatási terület 
Kedvezmény 1000 Ft Flip TVre vonatkozó havidíj kedvezmény  

900 Ft Flip  Internetre vonatkozó  havidíj kedvezmény 
a Flip Otthon* csomag akciós kedvezmény nélküli 
havidíjából 

Feltételek 2018. január 1-jétől visszavonásig érvényes akció 
keretében, amennyiben az Előfizető egy folyószámláján a 
számlázási ciklus utolsó napján Flip Otthon* szolgáltatást 
vesz igénybe, úgy a folyószámlán lévő Flip TV és Flip 
Internet szolgáltatások kedvezményben részesülnek.  
A kedvezmény igénybevétele automatikus, hűségidő 
vállalása nem szükséges. A kedvezmény Flip 3 csomaggal 
nem vehető igénybe. 

Jogkövetkezmény - 
Sorszám 4. 
Érintett szolgáltatás Flip Otthon+, Flip Otthon* és Flip3 
Akció megnevezése 0 Ft-os vezetékes hívás opció 
Igénybevevők köre Flip Otthon+, Flip Otthon* és Flip3 

  csomagra szerződő előfizetők 
Akció tartama 2018.05.02-től - visszavonásig 
Területi hatálya Flip Otthon+, Flip Otthon* és Flip3 

szolgáltatások szolgáltatási terület 
Kedvezmény Flip Telefon mellett igénybe vehető 0 Ft-os vezetékes 

hívás opció bruttó 1 000 Ft havidíj ellenében minden 
belföldi vezetékes normál díjazású irányba 0 Ft-os 
beszélgetést biztosít. 

Feltételek A 0 Ft-os vezetékes hívás opció keretében biztosított 
kedvezmény összesen havi 100 óra erejéig vehető 
igénybe, ennek felhasználását követően a Flip Telefon 
csomag díjazásának megfelelően kerül felszámításra az 
előfizető által indított hívás díja. Az opció keretében 
biztosított kedvezmény az olyan belföldi vezetékes normál 
díjazású irányban használható fel, mely két, helyhez kötött 
előfizetői hozzáférési pont hívószámai közötti 
telefonkapcsolatnak felel meg.  

Jogkövetkezmény - 
 
* A Flip Otthon csomag neve 2018. március 1-jét megelőzően Flip Otthon 2018. 


