Meghívunk a Vodafone
egyedi tarifák világába!

A Vodafone a világ második legnagyobb telekommunikációs vállalata.
A sikerünket az újítások terén vállalt úttörő szerep és az ügyfélközpontú gondolkodás tette
lehetővé.
Mi, a Vodafone Magyarországnál egy olyan márkát képviselünk, ami szereti a változást.
A változást azonban nem csak követjük, hanem mi magunk hozzuk létre.
Mozgatórugónk az a szándék, hogy az emberek egymás közötti kommunikációját
megkönnyítsük, magasabb szintre emeljük, közelebb hozzuk a világot Nektek.
Biztos lehetsz benne, hogy bárhogy is fogsz üdvözölni másokat a jövőben, mi ott leszünk
Veled!
A jövő izgalmas.
READY?

2 990 Ft
Pro
havi tarifadíj, e-Packkel1
(készülék nélkül 1 évre,
készülékkel 2 évre)

6 490 Ft
Premium
havi tarifadíj, e-Packkel1
(készülék nélkül 1 évre,
készülékkel 2 évre)

0 Ft
A részletfizetéshez
mobil előleg igény
lehetséges,
a hitelbírálat függvényében

Korlátlan beszélgetés, 0 Ft-os
percdíjjal
hálózaton belül, belföldön

Korlátlan beszélgetés, 0 Ft-os
percdíjjal
belföldön és az EU-ban normál díjas
magyar számokra

Készülékvásárlás
0 Ft kezdőrészlettel
12 vagy 21 havi kamatmentes
részlet készülék vásárláshoz

A nyilvános tarifák, a Family csomag, You (25 év alatti)
kedvezmény és a korlátlan közösségi élményt biztosító
Vodafone Pass-ok elérhetőek flottán belül is.
Miért jó Vodafone flottásnak lenni?
• KORLÁTLANUL BESZÉLSZ a Vodafone flottán belül, belföldön, minden flotta taggal bármelyik flotta tarifával
• 0 FT-ÉRT ELVIHETED a flotta készülék árlistán található készülékeket 12 vagy 21 havi kamatmentes részletre.
A Vodafone fenntartja a jogot, hogy a 0 Ft-os kezdőrészlettel megvásárolt telefonokhoz kapcsolódó 2 éves
határozott idejű szerződést előleg megfizetéséhez kösse. Az előleget a 3. havi megtérített szolgáltatási díjak
után a szolgáltatási díjakkal szemben, azok értékéig jóváírja Neked. A tarifáddal elérhető pontos részletfizetési
feltételekről a Vodafone üzletekben kapsz felvilágosítást
• ADATKERETED EGYSZERŰEN BŐVÍTHETED a Netinfón, a My Vodafone alkalmazásban, a 1401-es telefonszámon
vagy bármelyik Vodafone üzletben a lakossági adat opciókkal
• EGYEDI, KEDVEZMÉNYES PERCDÍJAKON beszélhetsz
• MÁSODPERC ALAPÚ ELSZÁMOLÁS miatt alacsonyabbak lehetnek a beszélgetésre vonatkozó költségeid, mint
perc alapú elszámolásnál lennének
• CSALÁDOD és BARÁTAID egyszerűen csatlakozhatnak a flottádhoz
• 3 000 FT TOVÁBBI KEDVEZMÉNYT kapsz Te és az ajánlásodon keresztül új előfizetést vásárló előfizető, mely
a Vodafone Ajánló akció keretében havi 1 000 Ft jóváírás formájában a havi számlán szereplő szolgáltatási díjjal
szemben kerül jóváírásra
• Megtarthatod a telefonszámod és akár számhordozással is beléphetsz, erről kérhetsz tájékoztatást bármelyik
Vodafone üzletben

Magyar Vegy. Energia Szaksz. Szöv. Egyedi flotta tarifák
Készülék vásárlás nélkül 1 éves, készülék vásárlással 2 éves
határozott idejű szerződéssel

Pro
Másodperc alapú

Talk
Másodperc alapú

Premium
Másodperc alapú

Tarifa havidíja

E-Packkel1

2 990 Ft

4 990 Ft

6 490 Ft

Havidíj
lebeszélhetősége

Vodafone irányba indított hívás esetén

Korlátlan

Korlátlan

Korlátlan

Egyéb normál díjas irányba indított hívás
esetén

150 perc
perc alapú

Korlátlan

Korlátlan

Vodafone hálózatba indított hívás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Más mobilhálózatba vagy vezetékes
irányba indított hívás

9 Ft

0 Ft

0 Ft

19,05 Ft

19,05 Ft

19,05 Ft

2 GB

200 MB

5 GB

Belföldön és EU-n belül

Percdíj

Belföldön és EU-n belül

SMS

Normál díjas SMS küldés / db

Belföldön és EU-n belül

Adatforgalom

Havidíjban foglalt, nem osztható
adatmennyiség

Belföldön és EU-n belül

Social Pass
Népszerű applikációk, melyek
nem fogyasztják az adatkereted,
használatukhoz minimális adattal kell
rendelkezned

Vodafone Pass

Belföldön és EU-n belül

Social Pass
-

Connect Pass

A fenti tarifák mellett bármely lakossági tarifacsomag (RED, GO) is elérhető, flottán belül megtartva a flottán belüli díjmentes beszélgetést.

Adatcsomagok
PluszAdat havidíjak

1

1 GB

5 GB

20 GB

Egyszeri PluszAdat

Az egyszeri extra adat az aktiváláskor nyitott számlázási cikluson belül érvényes.

1 800 Ft

5 000 Ft

-

Megújuló PluszAdat

Minden hónapban megújuló adatmennyiség, amíg lemondásra nem kerül.
Az első hónapban az éppen nyitott számlázási ciklusra érvényes, ezt
követően havonta megújul és a havi számlázási cikluson belül érvényes.

1 400 Ft

3 000 Ft

6 000 Ft

e-Pack szolgáltatásunk feltétele az elektronikus formában kiállított számlára történő regisztráció, az elektronikus csatornán végzett számlabefizetés, és
a számlák időben, a fizetési határidő lejárta előtt történő kiegyenlítése. Amennyiben az Előfizető valamely hónapban nem tesz eleget a fenti feltételek
bármelyikének, a következő havi számláján egyedi flotta tarifa esetén 500 Ft egyszeri díj kerül kiterhelésre.

Ajánld a Vodafone-t extra kedvezményért!
Minden sikeres ajánlásért 3 hónapon keresztül 1000 Ft-ot adunk, melyet a Te és az új szerződő számláján is
jóváírunk a szolgáltatási díjak ellenében a Vodafone Ajánló program keretében. A kedvezmény nem vehető igénybe
mobilvásárlásokra és roaming díjakra.
• Sikeres az ajánlásod, ha regisztráltad magad ajánlóként, illetve az általad ajánlott új szerződést kötött a Vodafone-nál
és jelzi, hogy részt vesz a Vodafone Ajánló programban
• Csak új szerződéskötés után jár jóváírás, beleértve a számhordozást is
• Több sikeres ajánlás esetén a kedvezmények összeadódnak
• Évente maximum 5 ajánlás után biztosítunk kedvezményt a Vodafone Ajánló program keretén belül
• Regisztrálni bármely üzletünkben, a 1401-es vagy a 1270-es számon keresztül tudsz

Egyéb tudnivalók
Flottaigazolással vagy tagsági igazolvánnyal igazolhatod jogosultságod a kedvezményes flotta tarifákhoz.
Hozzátartozói igazolással hozzátartozóid, barátaid a saját nevükre is köthetnek flotta előfizetést. Amennyiben
Partnerünk erre lehetőséget biztosít.
A kedvezményes flotta tarifa megvásárolható a belföldről díjmentesen hívható 1401-es hívószámon, online
vagy bármelyik Vodafone üzletben. Az üzletekről felvilágosítást a www.vodafone.hu/uzletkereso oldalon találsz.
Flotta kódoddal on-line vásárlás esetén (www.vodafone.hu/flotta) 2 000 Ft készülék kedvezményt biztosítunk.
Flotta kód: 1504a

Általános Tájékoztató
Az ismertetett ajánlatok mindegyike visszavonásig érvényes. Az árak az áfát tartalmazzák. A szórólap tájékoztató jellegű. A tarifacsomagokhoz
elérhető aktuális telefon- és eszközkínálatról és azok áráról a mindenkor érvényes árlisták az irányadóak. Nyomdába adás dátuma: 2018.05.17. A
nyomdahibák elkerüléséért mindent megteszünk, ám ha mégis előfordulnak, azok tartalmáért nem áll módunkban felelősséget vállalni.
Flotta tarifa
A flotta tarifa készülékvásárlás nélkül egy éves, készülékvásárlás esetén két éves határozott idejű szerződéskötéssel vehető igénybe.
A határozott idejű szerződés lejáratát követően a szolgáltatást a határozott idejű szerződésben meghatározott díjakon nyújtjuk tovább. A hívások számlázása
1 másodperces egységben történik. A csoporton belüli díjmentes beszélgetés szolgáltatás a saját flotta összes előfizetése közötti díjmentes beszélgetést
biztosítja, beleértve a céges előfizetéseket is.
EU Roaming
A szerződés megkötésével egyidejűleg kérhető a Vodafone EU Roaming szolgáltatás aktiválása, melynek külön díja nincs.
A szolgáltatás a sikeres megrendelést követően annak lemondásáig aktív marad.
A Vodafone EU roamingszolgáltatás többet ad, mint amit az EU aktuális szabályozása garantál a felhasználóknak.
A tarifába foglalat saját hálózatra és családon belüli felhasználásra vonatkozó díjak érvényes roaming környezetben is.
A Vodafone irányba roaming környezetből indított hívások, hálózaton belüli hívásként számlázódnak, így ha a tarifa tartalmaz saját hálózaton belüli díjmentességet,
akkor ezek a hívások díjmentesek.
Ennek feltétele, hogy roaming környezetben használt partnerhálózatok kiválasztásánál a Vodafone Magyarország preferált partnerhálózatát kell igénybe venni.
A szolgáltatás a Vodafone által meghatározott roaminghálózatokon a magyarországi hívószámokra irányuló normál díjas hívások/SMS/MMS-ek és az EU roaming
környezetben felhasználható adatkeretre érvényes és folytonossága méltányos használat esetén biztosított.
A méltányos használatnak minősül a magánjellegű utazási célú felhasználás, melyben a természetes személy felhasználó a nem üzleti célú hírközlési igényét elégíti ki.
A Vodafone EU Roaming használata során a külföldi, magyarországi hívószámokra irányuló hívás, SMS, MMS és adathasználat nem haladhatja meg a belföldi
használat négyhavi számlázási ciklusonként vett átlagát. A vizsgált időszakban a napok száma nem haladhatja meg a Vodafone Magyarország hálózatán
forgalmazott napok számát.
Amennyiben a méltányos használat feltételei nem teljesülnek, erről az Előfizetőt tájékoztatjuk, és figyelmeztetjük a méltányos használat feltételeire. A
figyelmeztetést követő két héten belül az Előfizetőnek a méltányos felhasználásra vonatkozó feltételeket maradéktalanul teljesíteni kell; ellenkező esetben a
Szolgáltató az 531/2012/EU rendelet 6. e cikke szerinti többletdíj alkalmazására jogosult visszamenőleg a figyelmeztetés napjáig.
A többletdíj mértéke 1-es roaming díjzóna országaiba:
Hívásindítás: 12,56 Ft/perc | SMS küldés: 3,92 Ft/SMS | MMS küldés: 3,02 Ft/MMS,
Adatforgalom díja 2,5 Ft/MB.
Nem rendeltetésszerű használat esetén, a Vodafone fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítést követően a Vodafone EU Roamingszolgáltatást adott
előfizetés tekintetében törölje. Törlés esetén a szolgáltatás a továbbiakban nem lesz elérhető. Azon ügyfelek, akik előfizetéséről a Vodafone EU Roamingszolgáltatás
törölve lett, a mindenkori forgalmi díjas roamingdíjazás, illetve Európai Gazdasági Térség területén Szabályozott Európai Roaming díjszabás feltételei alapján
használhatják készüléküket külföldön.
A partnerhálózatok aktuális listája a www.vodafone.hu/redeu internetes oldalon érhető el. Részletes leírás a kedvezményes roaming-díjakról Vodafone EU
Roaming használata során a lakossági ÁSZF Díjszabás A/5.2 pontjában található.
Részletfizetés
A részletfizetés 12 vagy 21 hónapos kamat- és költségmentes (0% THM) részletfizetési kedvezmény, melynek maximális hosszát a tarifa díja határozza meg.
Havidíjas Előfizetői Szerződés esetén az Előfizető előzetes hitelképesség vizsgálaton esik át. Az eredmény függvényében a Vodafone jogosult a szolgáltatás
igénybevételét előleg vagy egyéb, más biztosíték adásához kötni. Az előleg összegét a szolgáltatás megkezdésétől számított harmadik befizetett számla után
havonta, a szolgáltatási díjak ellenében, maximum a számlaérték összegéig jóváírja a Vodafone. A hitelképességre vonatkozó szabályozást az ÁSZF 2.1.2.1.
pontja tartalmazza.
Amennyiben valamely részlet megfizetésével az előfizető késedelembe esik, a Vodafone fenntartja a jogot, hogy az előfizetéshez kapcsolódó, még hátralévő
részletek mindegyikét egy összegben esedékesnek tekintse. Ezt legkésőbb a számlatartozás miatti szerződésbontást követően kiállított havi számlával be
kell fizetni. Ha az Előfizetői Szerződés hatályba lépését követő két éven belül az Előfizető érdekkörében felmerülő okból a Szerződés megszüntetésére kerül
sor, a Lakossági ÁSZF 12.6.12. pontjában, illetve az Adásvételi Szerződésben meghatározott mértékű kötbér fizetendő.
Egyéb információk
Amennyiben az Előfizető 4G/LTE képes készülékkel rendelkezik, úgy a 4G/LTE lefedettségi területen Vodafone 4G/LTE hálózatán veheti igénybe az adathoz
kacsolódó szolgáltatásokat, az ÁSZF-ben rögzített minőségi mutatók és feltételek szerint. Az aktuális hálózati lefedettség megtekinthető a https://www.
vodafone.hu/lefedettsegi-terkepoldalon. Részletes feltételeket az üzletekben, a belföldi hálózatból díjmentesen hívható 1270-es telefonszámon, a Lakossági
ÁSZF-ben és a www.vodafone.hu oldalon találsz.

Tarifáddal kacsolatos non-stop ügyintézés a My Vodafone alkalmazásban.
Informálódj, vásárolj, fizess könnyedén, bárhol és bármikor!

