
HBO GO 1 HAVI INGYENES ELŐFIZETÉS 
Az HBO logóval megjelölt televíziók, mobilok, laptopok, tabletek, könyvek és magazinok 

megvásárlása esetén. 

2020. május 20-tól a készlet erejéig, de legkésőbb 2020 június 30-ig. 

 

 

Mit kell tennem, hogy részt vehessek az „HBO GO 1 hónapig ingyen” 

akcióban? 

Vásárolj az HBO logóval ellátott termékek közül a promóciós időszakban vagy a készlet erejéig. A 
termék megvásárlását és kifizetését követően elküldjük neked az HBO GO 1 havi előfizetéshez 
tartozó egyedi kódod, a regisztrációkor megadott email címre. 

 

  

Hogyan érvényesíthetem a kódom? 

Regisztráció és kód aktiválása 

1. Látogass el a www.hbogo.hu weboldalra és kattints a Regisztráció gombra! 

2. Válaszd a Regisztráció közvetlenül opciót! 

3. Hozd létre a Felhasználó fiókodat, regisztráld bankkártyádat (nem kerül összeg 
levonásra az ingyenes időszak alatt)! 

4. "Van voucher-kódod?" kérdésnél add meg az e-mail-ben kapott voucher kódot!  

Az 1 hónapos HBO GO előfizetést csak 18 éven felüli, korábban nem regisztrált felhasználók 
vehetik igénybe, akik az elmúlt 12 hónapban nem használtak fel másik vouchert.  
A kódokat nem lehet összeadni. Minden ügyfél csak egy kódot használhat fel , viszont a kódok 
nincsenek az adott személyhez kötve. Ha az ügyfél a kiválasztott termékek megvásárlásával több 
egyedi kódot is kap, ezeket bárkivel megoszthatja. 

Kezdd el nézni a közel 7000 órányi tartalmat! 

A szolgáltatást bármikor lemondhatod, az ingyenes 1 havi előfizetés lejárta előtt. Amennyiben nem 
mondod le a szolgáltatást a 2. hónaptól a teljes havidíj 1 890 Ft/hó kerül felszámításra. 

 
Figyelem! A kódot 2020. 08. 15-ig fel kell használni. 
Az HBO GO szolgáltatás nyújtója az HBO Europe s.r.o. társaság, cégj.: 61466786, székhelye: 
Jankovcova 1037/49, Prága 7, irányítószám: 170 00, Cseh Köztársaság, bejegyezve a Prágai 
Városi Bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartásban, C. szakasz, 29418 sz. bejegyzés. A 
szolgáltatás megfelelő működéséért a szolgáltatás nyújtója a felelős. Az HBO GO szolgáltatás 
általános szerződési feltételei az alábbi címen érhetők el: https://hbogo.hu/terms-and-
conditions-direct-subscription és az Alza.hu ezért a szolgáltatásért semmilyen felelősséggel nem 
tartozik. 
 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.hbogo.hu&d=DwMFBA&c=w1ov7hFdLVrlh6z18-DI5A&r=TNGNe6ZbgZWeowJqjLgzwpBvuK-I_O59XjIW-e8H33g&m=S7wTTu9gdlaAvDZ1nzzQ1mQz7uhY_6hGBl0wjIzFTkA&s=RHtHCEeBrrz0IAApmXLKRWtliAjAlYZkBNMSgdiRdew&e=
https://hbogo.hu/terms-and-conditions-direct-subscription
https://hbogo.hu/terms-and-conditions-direct-subscription


Az HBO GO feltételeinek megfelelően az akció csak természetes személyeknek szól. Jogi 
személyek (társaságok, szövetkezetek, egyesületek stb.) nem vehetnek részt az akcióban.  

 

Hogyan érvényesíthetem a kódom? 

 

 

 


