
Ready?
A jövő izgalmas.

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: 2020.05.04. A nyomdahibák elkerüléséért 
mindent megteszünk, ám ha mégis előfordulnak, azok tartalmáért nem áll módunkban felelősséget vállalni.

Flotta tarifacsomag  
A flotta tarifacsomag 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 csoporton belüli díjmentes beszélgetés 
szolgáltatás a saját flotta összes előfizetése közötti díjmentes beszélgetést biztosítja belföldön, beleértve a céges előfizetéseket is.

Korlátlan beszélgetés opció
Bármikor aktiválható és lemondható, lemondást követően a tarifacsomag havidíjában foglalt tartalom, illetve percdíjak irányadók.

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.

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.

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 (műsorterjesztési, internet-hozzáférési) 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 belföldi 
hálózatból díjmentesen hívható 1270-es számon, a Vodafone Lakossági Mobil ÁSZF 5. Akciók 3.22. és 3.23. pontjában 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 tarifák, 
feltöltőkártyás és Internet tarifacsomagok, továbbá a jogelőd UPC Magyarország Kft-től vásárolt mobil tarifacsomagok. 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

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-terkep oldalon. Részletes feltételeket az üzletekben, a belföldi hálózatból díjmentesen hívható 1270-es telefonszámon, a Lakossági 
ÁSZF-ben és a www. vodafone.hu oldalon találsz.

Beszélj korlátlanul flottán kívül is kötöttségek nélkül!

Korlátlan beszélgetés opció

+ 4 000 Ft/hó
•  Elérhető minden egyedi flotta tarifához, kivétel a korlátlan 

beszélgetést már tartalmazó csomagok

•  0 Ft percdíj belföldön és EU-n belül, normál díjas magyar 
számokra, személyi használatra, utazási célra

Válassz előfizetésed mellé kiegészítő adatopcióink közül!

A Korlátlan beszélgetés opció és a Megújuló PluszAdat az első hónapban az éppen nyitott számlázási ciklusra érvényes, ezt követően havonta megújul és a 
havi számlázási cikluson belül érvényes, amíg lemondásra nem kerül. Kiegészítő adatopciót a My Vodafone alkalmazás segítségével vagy a Netinfo.hu oldalon 
keresztül rendelhetsz!

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 500 Ft egyszeri díj kerül kiterhelésre.

Vodafone 
flottásnak lenni jó

Korlátlan beszélgetés 
belföldön flottán belül.

Ready?
A jövő izgalmas.

990 Ft/hó
1 790 Ft/hó
2 990 Ft/hó
5 990 Ft/hó

1 290 Ft
990 Ft

1 490 Ft
2 400 Ft

1 GB
5 GB

10 GB
20 GB

1 GB egyszeri PluszAdat
Korlátlan 1 napos Video Pass
Korlátlan 1 napos PluszAdat
Korlátlan 3 napos PluszAdat

Megújuló PluszAdat

Kiegészítő adatopciók

Havidíj

Díj

Látogass el bármely üzletünkbe, ahol kollégáink segítenek a továbbiakban.

Flotta online kódod a későbbiekben megtalálod a My Vodafone App-ben, a Beállítások/Személyes információk/
További személyes információ menüpontban vagy megtudhatod Vodafone flotta kapcsolattartódtól.

Csatlakozz online a flottához a flotta kódod segítségével a https://shop.vodafone.hu/flotta/login oldalon. 
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Megérkezett a Vodafone TV!

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.

Miért jó Vodafone flottásnak lenni?

Korlátlanul beszélhetsz
belföldön minden flotta taggal, 

saját flottán belül.

Adatkeretedet könnyen 
bővítheted

a My Vodafone alkalmazáson keresztül 
megvásárolható adatopciókkal.

Kedvező percdíjakkal 
beszélhetsz

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

+

+
Otthoni szolgáltatás

Internet/TV/vezetékes telefon

-1 000 Ft
Mobil havidíj-
kedvezmény

Premium
Special

tarifacsomag

Új határozott idejű szerződéskötés esetén.

Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről kérjük tájékozódj üzleteinkben vagy a www.vodafone.hu/ajanlo oldalon.

Ajánld a Vodafone-t extra kedvezményért!

Ajánld a Vodafone flottát ismerőseidnek.

Évente max. 5 ismerős után 3 hónapon keresztül jóváírunk annyiszor 1000 Ft-ot a számládon, a 
szolgáltatási díjak ellenében, ahány ajánlott ismerősöd új flotta szerződést köt.

3 hónapon keresztül jóváírunk 1000 Ft-ot minden, a fentiek szerint a Vodafone-hoz szerződő 
ismerősöd számláján, a szolgáltatási díjak ellenében.

Sikeres az ajánlásod, ha az ismerősöd új flotta szerződést kötött a Vodafone-nál és jelzi, hogy 
részt vesz a Vodafone Ajánló programban, az ajánló telefonszámának megadásával.

Regisztrálj ajánlóként 1270-es számra küldött SMS-ben (regisztráció: AJANLO), telefonos 
ügyfélszolgálaton keresztül vagy üzleteinkben.
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•  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, valamint a belföldi hálózatból díjmentesen hívható 1401-es vagy a 1270-es 

számon keresztül tudsz

NEKEDpl.: 5 ismerős × 3 hónap × 1 000 Ft = 15 000 Ft

3 hónap × 1 000 Ft = 3 000 Ft
AJÁNLOTT ISMERŐSÖDNEK

Extra 2 GB
Díjmentes, havi extra 2GB a mobil 

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

használható fel.

2 GB

Wifi pótló opcióval nem 
maradsz adat nélkül!

3 nap korlátlan mobilnetet is biztosítunk
Vodafone-előfizetéseden, ha otthoni neteddel 
egyedi hibád akadna. Az opciók belföldön és az 

EU-ban is felhasználhatóak.

Korlátlan beszélgetés 
Vodafone mobil- és 

vezetékes telefon között
Korlátlan beszélgetés Vodafone vezetékes 

és mobilszámok között belföldön
és az EU-ból.

A webshop elérhető a https://shop.vodafone.hu/flotta/login oldalon. Flotta online kód: 1asz0

Flotta online kód: 1asz0

Flotta online kód: 1asz0

Csatlakozz Vodafone flottához családtagjaiddal vagy akár 
barátaiddal együtt!

ÁEEK EGYEDI FLOTTA TARIFACSOMAGOK
Készülék vásárlás nélkül 1 éves, készülék vásárlással 2 éves határozott idejű szerződéssel

Basic 1 GB
Special 

Net
Special

Pro 250
Special

Premium
Special

Tarifacsomag havidíja  e-Packkel 1 990 Ft 2 990 Ft 3 490 Ft 5 490 Ft

Havidíj lebeszélhetősége

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

Hívás (perc)
- belföldön magyarországi normál díjas hívószámokra;
- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming díjzónából magyarországi és az 
1. roaming díjzóna országainak normál díjas hívószámaira

100 perc 100 perc 250 perc Korlátlan

Percdíj  Lebeszélhetőség felhasználása után, másodperc alapú

Hívás (perc) a Vodafone Magyarország Zrt. hálózatán belül (belföldön a Vodafone 
Magyarország Zrt. hívószámaira) 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Hívás (perc)
- belföldön magyarországi normál díjas hívószámokra;
- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming díjzónából magyarországi és az 
1. roaming díjzóna országainak normál díjas hívószámaira

9 Ft 10 Ft 8 Ft 0 Ft

SMS

SMS küldés  (belföldön magyar, az EU-ból magyar és EU-s normál díjas számokra, a 
havidíjban foglalt SMS-ek után) 19,05 Ft/SMS 19,05 Ft/SMS 19,05 Ft/SMS 19,05 Ft/SMS

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

1 GB 5 GB 2 GB 5 GB

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

Social Pass Social Pass Social Pass
Social Pass

Connect Pass

https://shop.vodafone.hu/flotta/login
https://shop.vodafone.hu/flotta/login
https://shop.vodafone.hu/flotta/login

