
Beszélj korlátlanul Vodafone 
flottásként!

Ready?
A jövő izgalmas.

Korlátlan beszélgetés
Belföldön és EU-n belül, normál díjas magyar számokra.

200 MB adatforgalom
belföldön és EU-n belül

Talk tarifa

4 990 Ft 
havi tarifadíj, 
1 évre, e-Pack-kel, készülék nélkül

Korlátlan beszélgetés
belföldön és EU-n belül, normál díjas magyar számokra

5 GB adatforgalom
belföldön és EU-n belül Premium tarifa

6 490 Ft 
havi tarifadíj, 
1 évre, e-Pack-kel, készülék nélkül

Korlátlan közösségi élmény
belföldön és EU-n belül

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

Social Pass:

Facebook, Instagram, Twitter, 
Pinterest, Snapchat

Connect Pass:

Messenger, Viber, WhatsApp

Korlátlan beszélgetés opció

Elérhető minden egyedi flotta tarifához, kivétel a korlátlan 
beszélgetést már tartalmazó csomagok

+ 4 000 Ft/hó• 0 Ft percdíj belföldön és EU-n belül, normál díjas magyar 
számokra.

• A korlátlan díjmentes beszélgetés az opció lemondás 
időpontjáig aktív.

• Bármikor aktiválható és lemondható.  Lemondást követően 
a tarifacsomag percdíja szerint számlázunk tovább.



Az ajánlat  2018. május 10-től visszavonásig elérhető, készülékvásárlás nélkül egy éves, készülékvásárlás esetén 
két éves határozott idejű szerződés kötése esetén.

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. bankga-
rancia, kezesség stb.) adásához kötni. Az e-Pack igénybevétele esetén, kedvezőbb havi előfizetési díj ellenében 
az Előfizető vállalja, hogy valamennyi előfizetése tekintetében E-számlát vesz igénybe, a számla kiegyenlítése a 
számlán feltüntetett fizetési határidőig a következő fizetési módok valamelyikével megtörténik a www.vodafone.
hu/szamlabefizetes oldalon vagy az E-számla profilon vagy a Vodafone mobil alkalmazáson keresztül vagy banki 
átutalással, csoportos beszedési megbízással, OTP bankautomatákon keresztül). Amennyiben az Előfizető vala-
mely hónapban nem tesz eleget a fenti feltételek bármelyikének, a következő havi számláján Talk és Premium 
tarifák esetén bruttó 500Ft egyszeri díj kerül kiterhelésre. Ha az Előfizetői Szerződés hatályba lépését követő 
határozott időn 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. Részletes feltételek az üzletekben, a belföldi hálózatból díjmentesen hívható 1270-es telefonszámon, 
illetve a  www.vodafone.hu/flotta és a www.vodafone.hu/vodafone-pass oldalon.
Amennyiben az Előfizető 4G/LTE képes készülékkel rendelkezik, úgy a 4G/LTE lefedettségi területen Vodafone 
4G/LTE hálózatán veheti igénybe a szolgáltatásokat, az ASZF-ben rögzített minőségi mutatók és feltételek szerint. 
Az aktuális hálózati lefedettség megtekinthető a www.vodafone.hu/lefedettsegi-terkep oldalon. 

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 köve-
tően 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.

Általános tájékoztató

Ready?
A jövő izgalmas.


