Készülékkedvezmények
Vodafone flottával
Válassz kedvezményes készülékeink közül 0 Ft kezdőrészlettel, 21 havi kamatmentes részletre, 2 éves
határozott idejű szerződéssel, egyedi flotta tarifával.

Vodafone Smart N8
0 Ft kezdőrészlet

+21 × 990 Ft

havi kamatmentes részletre.
Teljes készülék ár:
29 190 Ft

20 790 Ft

Sony Xperia L1
0 Ft kezdőrészlet

+21 × 1 190 Ft

havi kamatmentes részletre.
Teljes készülék ár:
37 590 Ft

24 990 Ft

LG Xpower 2
0 Ft kezdőrészlet

+21 × 1690 Ft

havi kamatmentes részletre.
Teljes készülék ár:
48 090 Ft

35 490 Ft
A jövő izgalmas.

Ready?
Általános tájékoztató

A készülékajánlatok 2018. április 18-tól június 30-ig, illetve a készlet erejéig elérhetőek egyedi flotta
tarifával új szerződéskötéskor, hosszabbításkor és bővítéskor, kétéves határozott idejű szerződés kötése
esetén. A Flotta Go és Red tarifákhoz a normál lakossági készülékajánlatok érvényesek. 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 (pl. bankgarancia,
kezesség stb.) adásához kötni. Ha az Előfizetői Szerződés hatályba lépését követő 2 éven belül az Előfizető
érdekkörében felmerülő okból az Előfizetői Szerződés megszüntetésére kerül sor, a Lakossági ÁSZF 12.6.12
pontjában, illetve az Adásvételi Szerződésben meghatározott mértékű kötbér fizetendő. A részletfizetés
12 vagy 21 hónapos kamat- és költségmentes (0% THM) részletfizetési kedvezmény. Amennyiben valamely
részlet megfizetésével Előfizető késedelembe esik, Vodafone fenntartja a jogot, hogy az előfizetéshez
kapcsolódó, még hátralévő részletek mindegyikét egy összegben esedékesnek tekintse, ilyenkor ezt
legkésőbb a számlatartozás miatti szerződésbontást követően kiállított havi számlával be kell fizetni.
A képek illusztrációk. A készülékek csak Vodafone magyarországi előfizetői kártyával használhatók.
Részletes feltételek és információk a Lakossági ÁSZF-ben és a www.vodafone.hu oldalon találhatóak.
Az egyedi flotta tarifák tartalma és díjszabása a jogosultság igazolása után elérhető az üzletekben vagy
a flotta kód birtokában a belföldi hálózatból díjmentesen hívható 1270-es telefonszámon.

Most még
inkább megéri
kedvesnek lenni

Ajánld a Vodafone-t extra kedvezményért!
Minden sikeres ajánlásért 3 hónapon keresztül
1000 Ft-ot adunk, melyet mindkettőtök számláján jóváírunk a szolgáltatási díjak ellenében
a Vodafone Ajánló program keretében.
A jövő izgalmas.

Ready?
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, de 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.

