
Legyél te is 
Vodafone flottás!

Korlátlan beszélgetés 
belföldön, a Vodafone 
mobil hálózatán belül.

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

A kiadás dátuma: 2021.12.01. Az ismertetett ajánlatok mindegyike visszavonásig érvényes. Az árak az áfát tartalmazzák. A kiadvány tájékoztató jellegű. A 
tarifacsomagokhoz elérhető aktuális telefon- és eszközkínálatról és azok áráról a mindenkor érvényes árlisták az irányadóak. 

Flotta tarifacsomag  
A határozott idejű szerződés lejáratát követően a szolgáltatást a határozott idejű szerződésben meghatározott díjakon nyújtjuk tovább. A csoporton belüli 
díjmentes beszélgetés szolgáltatás a saját flotta összes előfizetése közötti díjmentes beszélgetést biztosítja belföldön, beleértve a céges előfizetéseket is. 
Havidíjas Előfizetői Szerződés esetén a Szolgáltató hitelképességi vizsgálatot jogosult végezni. Az eredmény függvényében a Vodafone jogosult a szolgáltatás 
igénybevételét előleg vagy egyéb, más biztosíték (pl. bankgarancia, kezesség stb.) adásához kötni. Ha a kedvezmény mértékével figyelmbe véve megkötött 
Előfizetői Szerződés határozott idején belül az Előfizető érdekkörében felmerülő okból a Szerződés megszüntetésére kerül sor, az ÁSZF-ben, illetve az esetleges 
készülék Adásvételi Szerződésben meghatározott kedvezményeket a Szolgáltató jogosult érvényesíteni az Előfizetőn. Az egyedi flotta tarifacsomagok tartalma 
és díjszabása a jogosultság igazolása után elérhető az üzletekben vagy a flotta online kód birtokában a belföldről díjmentesen hívható 1270 telefonszámon.

Vodafone flotta EU Roaming  
Magyarországi hívószámokra irányuló normál díjas hívások, SMS-ek és MMS-ek esetén: előfizető által használt szolgáltatáscsomag Vodafone Magyarország 
hálózatán alkalmazott belföldi normál díjas hívás/SMS/MMS díja. A Vodafone irányba roaming környezetből indított hívások hálózaton kívüli hívásként 
számlázódnak, ezért az esetlegesen a tarifacsomagban foglalt hálózaton belüli díjmentesség ezen hívások esetében nem érvényes.

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. 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. Érvényességi terület: 
EU, Egyesült Királyság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc, Törökország és Monaco.

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 1,11 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 az ÁSzF 2. sz. Díjszabásról szóló mellékletében található.

Vodafone mobil és vezetékes ügyfelek
A Vodafone mobil és vezetékes ügyfeleknek szóló Előnyök és Kedvezmény akció visszavonásig elérhető azon egyéni előfizetők számára, akik a Vodafone 
Magyarország Zrt.-nél legalább egy jogosult havi díjas, 2019. szeptember 2-át követően határozott időre kötött, aktív, jogosult, mobil hangalapú, illetve legalább 
egy aktív, helyhez kötött (kábel tv, internet és vezetékes telefon) szolgáltatásra vonatkozó Előfizetői Szerződéssel, és az adott Előfizetői Szerződéseken azonos 
természetes azonosítókkal rendelkeznek. A Kedvezmény minden hónapban, ügyfélszámtól függetlenül az Előfizető mindenkori legmagasabb havidíjú, 
határozott idejű, jogosult Red/Go vagy egyedi flotta tarifacsomagja alapján kerül meghatározásra és az adott tarifacsomag internet havidíjából levonásra, így 
nem haladhatja meg az adott számlában az adott tarifacsomag következő időszakra terhelt internet havidíját. Részletes feltételek üzleteinkben, a belföldről 
díjmentesen hívható 1270-es számon, az ÁSzF Akciókról szóló 7. sz. mellékletében és a www.vodafone.hu/mobil-szolgaltatasok/mobil-tv-internet-egyutt oldalon.
Az Előnyök akcióra nem jogosult Vodafone tarifacsomagok: korlátlan adatforgalmat/percet tartalmazó tarifacsomagok, Kid Watch és Senior Okosóra tarifacsomagok, 
feltöltőkártyás mobil hang- és internetcsomagok. Az Előfizető az akcióra mindaddig jogosult, amíg a fenti feltételek fennállnak, azok megszűnése esetén a 
kedvezmények automatikusan deaktiválásra kerülnek.

Vodafone TV
A szolgáltatás és a csatornák elérhetősége területenként változó, igénybevételéhez aktív internetkapcsolat és Vodafone Mediabox szükséges. A 7 napos 
Műsorvisszajátszóval elérhető műsorszámok megtekinthetősége és a Felvétel funkcióval rögzíthető tartalmak köre a tartalomszolgáltató jogosultságainak 
függvénye. Részletes feltételek: www.vodafone.hu/vodafonetv weboldalon található.

A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért keresd flotta kapcsolattartódat.

MIÉRT JÓ VODAFONE FLOTTÁSNAK LENNI?

Korlátlanul beszélhetsz 
belföldön

minden lakossági Vodafone mobil 
előfizetővel.

Alacsony havidíjakon,
kedvező percdíjakkal 

beszélhetsz

Adatkeretedet könnyen 
bővítheted

a My Vodafone alkalmazáson keresztül 
megvásárolható adatopciókkal.

VÁLASSZ FLOTTA TARIFACSOMAGOT VEZETÉKES SZOLGÁLTATÁS MELLÉ!

+
-1 000 Ft
Mobil havidíj-
kedvezmény

Premium 
Extra 10 GB

Új határozott idejű szerződéskötés esetén.

Otthoni szolgáltatás
Internet/TV/vezetékes telefon

Wifi pótló opcióval nem 
maradsz adat nélkül!
3 nap korlátlan mobilnetet is 

biztosítunk Vodafone előfizetéseden, 
ha otthoni neteddel egyedi hibád 

akadna. Az opció belföldön és az EU-
ban is felhasználható.

Extra 2 GB
Díjmentes, havi extra 2GB a mobil 

előfizetésedben foglalt adatkereteden 
felül. Az opció belföldön és az EU-ban is 

felhasználható.

+2 GB

Korlátlan beszélgetés 
Vodafone mobil- és

vezetékes telefon között
Korlátlan beszélgetés Vodafone 

vezetékes és mobilszámok között 
belföldön és az EU-ból.

EGYÜTT TÖBBET ADUNK!
Kedvezményes mobil havidíj és még több előny Vodafone mobil és vezetékes szolgáltatás esetén

+

A fenti tarifacsomagok mellett bármely lakossági Red, GO, Family és You csomagok is elérhetőek flottán belül, megtartva a flottán belüli díjmentes belföldi beszélgetést.
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 
tarifacsomag esetén az e-Pack kedvezmény mértékével egyező, 500 Ft egyszeri díj kerül kiterhelésre.

A Megújuló PluszAdat és Megújuló PluszPerc az első hónapban az éppen nyitott számlázási ciklusra érvényes, ezt követően havonta megújul és a havi 
számlázási cikluson belül érvényes, amíg lemondásra nem kerül. Az 1 GB egyszeri PluszAdat az aktiválástól számított 30 napig érvényes, ezt követően 
automatikusan törlődik. Ezek a Kiegészítő adatopciók a My Vodafone alkalmazásban vagy a www.vodafone.hu/belepes weboldalon rendelhetők meg, 
valamint belföldön és az EU-ban használhatók fel.

VÁLASSZ AZ EGYEDI FLOTTA TARIFACSOMAGOD MELLÉ KIEGÉSZÍTŐ 
ADATOPCIÓINK KÖZÜL!

Megújuló PluszAdat Havidíj

1 GB 990 Ft/hó

5 GB 1 790 Ft/hó

10 GB 2 990 Ft/hó

20 GB 5 990 Ft/hó

Megújuló PluszPerc Havidíj

50 perc/SMS 300 Ft/hó

100 perc/SMS 600 Ft/hó

Egyszeri adatopciók Díj

1 GB egyszeri PluszAdat 1 290 Ft

Korlátlan 
1 napos Video Pass 990 Ft

Korlátlan 
1 napos PluszAdat 1 490 Ft

Korlátlan 
3 napos PluszAdat 2 400 Ft

VODAFONE TV: A TÉVÉZÉS ÚJ GENERÁCIÓJA

Tévézz úgy, mint még soha,
új otthoni szolgáltatásunkkal!

Egy helyen érheted el a kedvenc 
tartalmaidat legyen az egy TV csatornán 
futó műsor, egy visszajátszható sorozat 

vagy akár egy YouTube videó.

Személyes ajánló
Műsorajánló neked, 

egyetlen gombnyomásra!
Nem tudod, mit nézz a tévében? 
Műsor nézési szokásaid alapján 

segítünk választani.

Felvételfunkció
Állítsd be a műsorok felvételét, 

akár távolról is!
A 90 órányi tárhelyre még az egy 

időben futó műsorokat is 
rögzítheted, és 90 napig 

visszanézheted Vodafone TV-n 
vagy az appban. 

REC

Streaming alkalmazások
Használj olyan népszerű appokat, 

mint a Netflix vagy a YouTube, 
már a Vodafone TV-n keresztül is!

CSATLAKOZZ VODAFONE FLOTTÁHOZ CSALÁDTAGJAIDDAL VAGY AKÁR 
BARÁTAIDDAL EGYÜTT!

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

RENDELJ ÚJ ELŐFIZETÉST OTTHONRÓL, KÉNYELMESEN, 
BIZTONSÁGOSAN, DÍJMENTES KISZÁLLÍTÁSSAL!

Töltsd ki kérdőívünket, hogy megkereshessünk személyre szabott, 
kedvezményes flotta ajánlatainkkal.

Kérdőív kitöltése

MASZSZ ÉS VDSZ EGYEDI FLOTTA MOBIL TARIFACSOMAGOK
Készülék vásárlás nélkül 1 éves, készülék vásárlással 2 éves határozott idejű szerződéssel

Premium
5 GB Extra

Premium
Extra 10 GB

Tarifacsomag havidíja  e-Packkel 3 490 Ft 4 990 Ft

Havidíj lebeszélhetősége

Hívás (perc) a Vodafone mobil hálózatán belül (belföldön a Vodafone Magyarország 
mobil hívószámaira) Korlátlan Korlátlan

Hívás (perc)
- belföldön magyar normál díjas számokra;
- Magyarországon kívül az EU-ból magyar és EU-s normál díjas számokra

Korlátlan Korlátlan

Percdíj  

(Lebeszélhetőség felhasználása után, másodperc alapon, normál díjas számokra)

Hívás (percenként) a Vodafone mobil hálózatán belül (belföldön a Vodafone 
Magyarország mobil hívószámaira) 0 Ft 0 Ft

Hívás (percenként)
- belföldön magyar számokra;
- Magyarországon kívül az EU-ból magyar és EU-s számokra

0 Ft 0 Ft

SMS küldés

Belföldön magyar, Magyarországon kívül az EU-ból magyar és EU-s normál díjas 
számokra 40 Ft/SMS 19,05 Ft/SMS

Adatforgalom
Havidíjban foglalt, nem osztható adatmennyiség (belföldön és az EU-ban)

5 GB 10 GB

Vodafone Pass
Tarifacsomag díjába foglalt szolgáltatás, mellyel a megjelölt népszerű applikációk 
nem fogyasztják az adatkereted, míg minimális adattal rendelkezel, belföldön és az 
EU-n belül használható

Social Pass

Connect Pass

Social Pass

Connect Pass

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Oz8oaIeEhkyts6Uijxi4k-8K3PN-42VBg5m9cnrLnNFUQUJMQ0gxSzRZQjI5UDQ0Wk8xMUpHMzhTMy4u

