Exkluzív készülékajánlatok
csak Vodafone flottásoknak
10 500 Ft kedvezménnyel
Legalább 4 490 Ft havidíjú tarifacsomag vásárlása
esetén extra kedvezményt adunk, válassz most
alábbi készülékeink közül!
2 éves előfizetéssel.
Egy összegben vagy 0 Ft kezdőrészlettel,
21 havi kamatmentes részletre, esetenként mobil előleggel.

- 10 500
Ft

- 10 500

- 10 500

Ft

Ft

Xiaomi
Redmi Note 11
64GB DS

Samsung
Galaxy A53
128GB 5G DS

0 Ft kezdőrészlet
+ 21 hó × 2 790 Ft
Teljes készülék ár:
69 090 Ft

0 Ft kezdőrészlet
+ 21 hó × 5 690 Ft
Teljes készülék ár:
129 990 Ft

58 590 Ft

1Ft

- 10 500
Ft

Xiaomi
Redmi Note 10 Pro
128GB DS
0 Ft kezdőrészlet
+ 21 hó × 4 490 Ft
Teljes készülék ár:
104 790 Ft

94 290 Ft

119 490 Ft

Samsung
Galaxy A33
128GB 5G DS

Alcatel 1 2021
16GB

0 Ft kezdőrészlet
+ 21 hó × 4 790 Ft
Teljes készülék ár:
111 090 Ft

100 590 Ft

Részletekért keresd flotta kapcsolattartódat,
érdeklődj a belföldről díjmentesen hívható 1270-es telefonszámon,
vagy látogass el bármely üzletünkbe, ahol kollégáink segítenek a továbbiakban.

A készülékajánlatok 2022. július 1-től visszavonásig, illetve a készlet erejéig elérhetőek. Az árak már tartalmazzák flottás ügyfeleink számára a biztosított
készülékkedvezményeket. A Flotta Go és Red tarifacsomagokhoz a normál lakossági készülékajánlatok érvényesek. Havidíjas Előfizetői Szerződés esetén a
Szolgáltató előzetes hitelképesség vizsgálatot végez. Az eredmény függvényében a Vodafone jogosult a szolgáltatás igénybevételét előleg vagy egyéb, más
biztosíték (pl. bankgarancia, kezesség stb.) adásához kötni. A részletfizetés 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 az ÁSzF-ben és a www.vodafone.
hu oldalon találhatóak. Az egyedi flotta tarifacsomagok tartalma és díjszabása a jogosultság igazolása után elérhető az üzletekben vagy a flotta kód birtokában a
belföldről díjmentesen hívható 1270-es telefonszámon. Az elektronikus hulladékkezeléssel kapcsolatos részletes információk elérhetőek a www.vodafone.hu/
hulladekkezeles weboldalon. A tájékoztatás nem teljes körű.

