
Csatlakozz a 
VKSZSZ flottájához, mert 
valóban megéri! 



Miért érdemes a VKSZSZ 
flotta előfizetésre váltanod?

Csatlakozz most, hogy 0 Ft-ért hívhasd családtagjaid és 
munkatársaid!

Ha belépsz a VKSZSZ flottába, 0 Ft-ért beszélhetsz kollégáiddal, sőt, akár 5 előfizetést is vásárolhatsz, hogy a 
családoddal is díjmentesen beszélj – így ők is egymással!

Mostani telefonszámodat természetesen előhívóval (06/70, 06/20, 06/30) együtt megtarthatod. A számhor-
dozás számodra egy igen egyszerű folyamat, könnyű és gyors lebonyolításában munkatársaink készséggel állnak 
rendelkezésedre. A számhordozásról bővebben a “Számhordozás gyorsan és egyszerűen” részben olvashatsz.

Mit biztosít neked a VKSZSZ flottaajánlata?

 0 Ft-os beszélgetést a flotta tagok között, valamint munkahelyed céges mobiltelefonszámaival.

  Díjmentes beszélgetést a családon belül, hiszen akár 5 előfizetést is vásárolhatsz. 

  Egyedi, a számodra kialakított tarifacsomagot, kedvezményes percdíjakkal és havidíjjal. Egyedi flotta 
tarifád helyett választhatsz Flotta Red tarifáink közül is, így még jobban személyre szabhatod igényeid.

 Kedvező készülékajánlatot kamatmentes részletfizetéssel.

Hogy még kényelmesebben intézhesd ügyeid, ajánlatunkat online is megrendelheted a Vodafone Flotta Online 
Shopban, ahol további kedvezmények várnak: 2000 Ft kedvezmény a készülékek árából, 
díjmentes házhoz szállítás, éjjel - nappal rendelkezésre állás, kényelmes ügyintézés és vásárlás.

2000 Ft-os online 
kedvezmény 

bármely készülék 
árából!

Díjmentes 
beszélgetés 

csoporton 
belül!

Okostelefonok 
kamatmentes 

részletfizetéssel!



Ki veheti igénybe a flottakedvezményt?
A céged minden munkatársa és családtagjaitok, amennyiben elmúltak 18 évesek, és magyar állampolgárok.

Milyen iratok szükségesek az új előfizetéshez?
A szerződéskötésre hozd magaddal:

 személyi igazolványodat (vagy útleveledet, vagy új típusú jogosítványodat), lakcímkártyádat,
 a fentieken kívül hozd el a céged által kiállított flottaigazolást is.

Elképzelhető, hogy a szerződés kötése előtt előleg befizetésére kérünk, ugyanis minden esetben hitelképességi vizsgálatot 
végzünk,  de ezen összeget a harmadik befizetett számlát követően jóváírjuk egyenlegeden.

Hol tudom megvásárolni a flotta-tarifacsomagot?
Minden Vodafone üzletben és a Vodafone Flotta Online Shopban is megvásárolhatod a csomagot.
A Flotta Online Shopot a https://shop.vodafone.hu/flotta címen érheted el. A vásárláshoz szükséges online kódot a 
tarifatábla alatt találod vagy kérd bármikor kapcsolattartódtól!

Hány előfizetést vásárolhatok?
Magánszemélyként összesen 5 flotta előfizetést vásárolhatsz.

Az egyedi vagy a Flotta Red tarifa vonatkozik rám?
Bármelyik tarifát választhatod a tájékoztatóban található tarifák közül, így még jobban személyre szabhatod igényeid. A 
flottatagok díjmentesen beszélgetnek egymással, függetlenül attól, hogy egyedi vagy Flotta Red tarifával rendelkeznek. A 
tarifákról bővebb leírást a későbbiekben találsz.

Kötelező-e készüléket vásárolnom?
NEM, vásárolhatsz csak előfizetést is, készülék nélkül. Ha később mégis szeretnél telefont venni, azt 3 hónap elteltével 
tudod megtenni, mely esetben a készülékre vonatkozó 2 éves határozott idejű szerződés is ettől az időponttól lép életbe.

Van lehetőség részletre vásárolni készüléket? 
A Vodafone lehetőséget biztosít flotta előfizetői számára az előfizetéshez megvásárolt eszköz vételárának meghatározott 
mértékű kezdő befizetés melletti, 12 havi kamat- és költségmentes (0%THM)  részletben történő megfizetésére. 
Részletfizetést belföldi egyéni előfizetők, illetve külföldi magánszemélyek új előfizetés kötésénél, továbbá meglévő 
előfizetés hosszabbításánál vehetik igénybe. 
Részletfizetés igénybevételéhez az alábbiakra van szükség belföldi magánszemély, illetve külföldi állampolgár 
garanciavállalója (kezes személy) esetén:

 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás és
 utolsó 3 havi saját névre szóló bankszámlakivonat, amelyre a havi bérátutalás történik
 nyugdíjas előfizető esetén nyugdíjas igazolvány és egy 3 hónapnál nem régebbi nyugdíjszelvény

Milyen készülékár vonatkozik rám?
Megéri most szerződnöd, mert 2013. szeptember 30-ig „Kiemelt” árkategóriában vásárolhatsz készüléket. Szeptember 30. 
után az éppen aktuális flotta-árlistáért látogasd meg honlapunkat vagy érdeklődj személyesen bármely Vodafone üzletben.  

 Egyedi flotta tarifa esetén (2013. szeptember 30. után): http://www.vodafone.hu/letoltes/flotta-arlista
 Flotta Red tarifák esetén: http://www.vodafone.hu/letoltes/lakossagi-arlista.pdf

Kérdéseid vannak?
Segítünk!



Mindent mi intézünk Neked!
Mindegy, hogy feltöltőkártyás vagy havidíjas előfizetésed van egy másik szolgáltatónál, mindenképpen megtarthatod 
20-as vagy 30-as számodat, ha új flotta előfizetést vásárolsz nálunk. Így változatlanul elérhető maradsz családod, 
barátaid, ismerőseid számára.

Milyen lépésekből áll a számhordozás?

 1. A Vodafone-nál személyesen kell jelezned számhordozási igényedet.
 

 2. Azonosításod és az új szerződés megkötése után a Vodafone jár el a nevedben a régi szolgáltatódnál, neked 
semmi dolgod ezzel kapcsolatban.

 3.  Amennyiben minden tekintetben megfelelsz a hordozás feltételeinek (ezeket részletesen a következő bekez-
désben találod), jelenlegi szolgáltatód kiállítja a hordozási engedélyt, mi pedig elindítjuk a további szükséges 
folyamatokat.

 
 4.  Jelenlegi telefonszámod a szerződéskötéskor meghatározott időablakban kerül át a Vodafone-hoz. Ebben a 

négyórás időablakban technikai okok miatt lehetséges, hogy egyik kártyádat sem fogod tudni használni. 
 5. A 4 óra letelte után bátran használhatod az új SIM kártyáddal a régi számod.

Amennyiben a SIM kártyán tároltad a telefonszámaidat, vagy készüléket cserélsz, ne feledd átmásolni ismerő-
seid telefonszámait új telefonkönyvedbe! Ebben munkatársaink készséggel segítenek.

Mik a számhordozhatóság feltételei?

1.  Aktív előfizetés
Az első és legfontosabb szabály, hogy nem szabad a hordozási igény bejelentése előtt felmondanod az előfizetői 
szerződésedet az átadó szolgáltatónál.

2. Személyes igénylés
Az igénylést csak a telefonszám előfizetője kezdeményezheti, személyesen. Azaz ha az előfizetést Te használod, de 
nem a Te neveden van, akkor nem neked, hanem annak kell igényelni, akinek a neve a szerződésen szerepel.

3. Egyező adatok
A hordozási igény bejelentésekor bemutatott dokumentumokban rögzített adatoknak meg kell egyezniük a 
jelenlegi szolgáltatódnál rögzített adatokkal (név, lakcím, személyi igazolvány száma stb.). Eltérés esetén az átadó 
szolgáltató megtagadhatja az átadást – hiszen nem tud egyértelműen azonosítani Téged.
 

4.  Számlatartozás kiegyenlítése   
A számhordozáshoz előzetesen rendezned kell az esetleg fennálló tartozásaidat a jelenlegi szolgáltatód felé, ellen-
kező esetben el fogja utasítani a hordozási igényedet.

Mennyibe kerül a számhordozás?
A számhordozás számodra semmilyen adminisztrációs költséggel nem jár, ezeket mi teljes egészében átvállaljuk. 
Fontos azonban megjegyezni, hogy a váltás járhat számodra járulékos költségekkel: ha például szeretnéd jelenlegi ké-
szüléked megtartani, de az nem hálózatfüggetlen, akkor a régi szolgáltatódnak fizetned kell a függetlenítésért, vagy ha 
határozott idejű szerződésed még nem járt le a jelenlegi szolgáltatódnál, akkor lehet, hogy kötbért kell nekik fizetned.

Számhordozás gyorsan 
és egyszerűen



Böngéssz, chatelj, like-olj új okostelefonoddal!
Ismerd meg a Surf ajánlatainkat és válassz flotta tarifád mellé hozzá illő Surf csomagot.
További előny, hogy a Surf csomagjainkhoz még kedvezőbb árakon választhatsz új okostelefont.

Surf csomag Adattartalom Havi díj
SURF Felfedező 100 MB 1 000,00 Ft

Surf csomag Adattartalom Havi díj
SURF Tudatos 500 MB 1 625,60 Ft

Surf csomag Adattartalom Havi díj
SURF Maximalista 2 GB 2 438,40 Ft

VKSZSZ Kedvezményes Flotta Tarifacsomag Szolgáltatási díjai (bruttó)

Az ajánlat 2013. szeptember 4-től visszavonásig, illetve a készlet erejéig érvényes, készülék vásárlása nélkül 12 hónapos, készülékvásárlás esetén 24 hónapos, határozott idejű szerződéssel. A fenti árak tartalmazzák az áfát. SMS üzenetek fogadása díjmentes. 
A hívások számlázása 1 másodperces egységekben történik. A díjcsomaghoz kapcsolódó egyéb a szolgáltatás jellemző feltételétől elértő használati mód díjat és további részeteket az ÁSzF 1. számú Díjszabás Melléklete tartalmazza, e díjak az Előfizetői Szer-
ződés részét képezik anélkül, hogy azok az Előfizetői Szerződésben tételesen fel lennének sorolva. A számlán egységárként minden esetben a tarifatáblázatban foglalt alap percdíj került feltüntetésre azonban a számlázás kedvezményes percdíjon történik. A 
kedvezménnyel csökkentett díjak csak a számla „hívásdíjak összesen” sorában illetve a részletes számla „fizetendő összeg” oszlopában feltüntetett végső összegben érvényesülnek. A havidíj a normál díjas hívásokból beszélhető le kedvezményes percdíjakon. 
A Kiegészítő havi előfizetési díj előre esedékes és hozzáadódik az előfizető havi számlájához. Ezen tétel minden, bármely típusú SIM kártyára fizetendő havidíj tétel, mely nem lebeszélhető és nem leforgalmazható. Flotta tarifacsomag esetén a maximális összeg 
bruttó 889 Ft/hó/SIM kártya, melytől a Szolgáltató promóciós jeleggel az előfizető számára kedvezően eltér. A Csoporton belüli díjmentes beszélgetés szolgáltatás a BKV - BKK Zrt., BKK Közút Zrt., VTDSZ, VKSZSZ flotta összes előfizetése közötti díjmentes 
beszélgetést biztosítja (Cég+Flotta). Az előfizetéshez adatopcióink egyikének választása opcionális: Felfedező (Surf 100 MB), Tudatos (Surf 500 MB), Maximalista (Surf 2 GB). Az opciók kizárólag egyes flotta tarifák mellé rendelhetőek. Az előfizető továbbá vállalja, 
hogy az adott szolgáltatást a Vodafone általi aktiválástól számított 24 hónapig fenntartja, magasabb adatforgalmat magában foglaló opcióra váltásra a lehetőség biztosított. A csomagban foglalt havi adatforgalom csak belföldi használat esetén érvényes. Az 
opció havidíjában foglalt adatmennyiséget követően az elérhető maximális le/feltöltési sebességet 9,6 kbit/s-re lassítjuk. A számlázási egység egységesen 10 KB. „A 3G/HSDPA/HSUPA-technológiával lefedett területeken az internet szolgáltatás általánosan 
elvárható le- és feltöltési sebessége 2/1 Mbit/s; a garantált sebesség az új szabályozásnak megfelelően az esetek 100%-ára vonatkozóan adandó meg, ennek értéke 0/0 Mbit/s. Az Általános Szerződési Feltételek az akcióban kötött előfizetői szerződésekre is 
alkalmazandó, így a szerződéskötést megelőzően az Előfizető hitelképesség-vizsgálaton esik át. A vizsgálat eredményének függvényében a Vodafone jogosult a szolgáltatás igénybevételét előleg vagy egyéb biztosíték (pl. bankgarancia, kezesség stb.) adásához 
kötni. Az Előfizetői Szerződés hatályba lépését követő két éven belül az Előfizető érdekkörében felmerülő okból a szolgáltatás szüneteltetésére, korlátozására vagy az Előfizetői Szerződés megszüntetésére kerül sor, a Lakossági ÁSZF 7.5. pontjában, illetve az 
Előfizetői Szerződésben meghatározott mértékű kötbér fizetendő. A Flotta Alaptarifa a Flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetők alap tarifacsomagja, amely a flotta tarifák megszűnése esetén kerül alkalmazásra, illetve az Előfizetői Szerződésben szereplő 
határozott időtartam lejártát követő hónap 15. napjától az Előfizető a szolgáltatást a Flotta Alaptarifa díjai szerint veheti igénybe, kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodnak meg. A szórólap tájékoztató jellegű, a VKSZSZ flotta tarifáiról és az igénybevétel 
részleteiről tájékozódj Vodafone flotta kapcsolattartódnál.
A teljes fizetendő havidíj két részből épül fel: belföldön normál díjas hívásokra lebeszélhető és le nem beszélhető részből. Ez utóbbi a tarifához tartozó kötelező szolgáltatás díja - Kiegészítő havi előfizetési díj havi 490,00 Ft.

12 hónapos határozott idejű szerződéssel a tarifacsomagra Kedvezményes díjak

Belépési díj 0,00 Ft

Havi előfizetési díjak összesen 
(a havi előfizetési díj pontos tartalmát és azok árát lásd lenn a tarifatábla alatt) 2 776,00 Ft

Ebből lebeszélhető bármely normál díjas belföldi irányban 2 286,00 Ft

Percdíjak (belföldi, normál díjas hívások) 

Hívás csoporton belül, minden időszakban  0,00 Ft

Vodafone hálózatba indított hívás 10,16 Ft

Más mobil hálózatba indított hívás 15,24 Ft

Vezetékes irányba indított hívás 10,16 Ft

A hívások számlázása 1 másodperces egységekben történik. Fontos, hogy a hívások számlázása 60 másodperces egységekre változik,
amennyiben 2013. október 01. után az Előfizetői szerződés határozott időtartama lejárt.

SMS küldés/db (belföldi, normál díjas) 19,05 Ft

További információért és a vásárláshoz szükséges flotta igazolásért keresd Vodafone flotta kapcsolattartódat. 
A kedvezményes flotta előfizetést online is megrendelheted: https://shop.vodafone.hu/flotta 
Az online vásárláshoz szükséges kódod: 1vxby

Felfedező Surf tarifa
A Felfedező Surf csomag 100 MB adatforgalmat tartalmaz, 
amely elegendő a mindennapos webböngészéshez, 
e-mailezéshez, az információk és hírek gyors eléréséhez.

Tudatos Surf tarifa
A Tudatos Surf csomag 500 MB adatforgalmat tartalmaz, 
amely elegendő a rendszeres webböngészéshez, 
YouTube-videók megtekintéséhez, zeneletöltéshez.

Maximalista Surf tarifa
A Maximalista Surf csomag 2 GB adatforgalmat tartalmaz, 
amely elegendő a gyakori YouTube videózáshoz, online 
játékok használatához, netes videotelefonáláshoz.

Kedvezményes tarifa a VKSZSZ 
flotta tagjainak

Egyedi flotta tarifád helyett választhatsz Flotta Red tarifáink közül is, melyek korlátlan beszélgetést és SMS küldést 
biztosítanak minden normál díjas belföldi mobil és vezetékes hálózatba.



Samsung Galaxy 
Pocket Neo

15 990 Ft 
2 év határozott idejű
szerződéssel 

Nokia 100

1 Ft 

2 év határozott idejű  
szerződéssel

Samsung 
Galaxy Trend

21 990 Ft 
kezdőrészlettel 
+ 12 x havi 1 500 Ft

A részletfizetés kizárólag új,
2 év határozott idejű
szerződéssel elérhető. 

Sony Xperia J

21 990 Ft 
kezdőrészlettel 

+ 12 x havi  1 750 Ft

A részletfizetés kizárólag új,
2 év határozott idejű

szerződéssel elérhető. 

Sony Xperia E

12 990 Ft 
kezdőrészlettel 

+ 12 x havi 1 000 Ft

A részletfizetés kizárólag új,
2 év határozott idejű

szerződéssel elérhető. 

Akciós készülékajánlataink az egyedi tarifához

Samsung E2600

990 Ft 

2 év határozott idejű  
szerződéssel



Az ajánlat 2013. szeptember 4-től szeptember 30-ig, illetve a készlet érejéig érvényes, 24 hónapos, határozott idejű szerződéssel a kedvezményes tarifacsomagra. A fenti árak tartalmazzák az áfát. Surf tarifával történő készülékvásárlás esetén a 
részletfizetés új előfizetés kötésénél, továbbá meglévő előfizetés hosszabbításánál vehető igénybe. Az Általános Szerződési Feltételek az akcióban kötött előfizetői szerződésekre is alkalmazandó, így a szerződéskötést megelőzően az Előfizető 
hitelképesség-vizsgálaton esik át. A vizsgálat eredményének függvényében a Vodafone jogosult a szolgáltatás igénybevételét előleg vagy egyéb más biztosíték (pl. bankgarancia, kezesség stb.) adásához kötni. A részletfizetés 12 hónapos kamat- és 
költségmentes (0% THM) részletfizetési kedvezmény. Amennyiben valamely részlet megfizetésével az előfizető késedelembe esik, a Vodafone fenntartja a jogot, hogy az előfizetéshez kapcsolódó, még hátralévő részletek mindegyikét egy összegben 
esedékesnek tekintse. Ezt legkésőbb a számlatartozás miatti szerződésbontást követően kiállított havi számlával be kell fizetni. A részletfizetést egyéni előfizetők új előfizetés kötésénél, továbbá meglévő előfizetés hosszabbításánál vehetik igénybe. 
A képek illusztrációk. A műszaki paraméterek a gyártóktól származnak. 

Huawei Ascend 
G510

20 990 Ft 
kezdőrészlettel 

+ 12 x havi 1 500 Ft

100 MB SURF Felfedező
kötelező adatopcióval,

2 év határozott idejű
szerződéssel

Samsung 
Galaxy Trend

14 990 Ft 
kezdőrészlettel 
+ 12 x havi 1 750 Ft

500 MB SURF Tudatos
kötelező adatopcióval,
2 év határozott idejű
szerződéssel

Nokia Lumia 720

18 990 Ft 
kezdőrészlettel 

+ 12 x havi 3 000 Ft

2 GB SURF Maximalista
kötelező adatopcióval,

2 év határozott idejű
szerződéssel

Sony Xperia E

21 990 Ft 
100 MB SURF Felfedező
kötelező adatopcióval,
2 év határozott idejű
szerződéssel

Sony Xperia J

17 990 Ft 
kezdőrészlettel 

+ 12 x havi  1 750 Ft

500 MB SURF Tudatos
kötelező adatopcióval,

2 év határozott idejű
szerződéssel

Samsung Galaxy 
S3 Mini

17 990 Ft 
kezdőrészlettel 
+ 12 x havi 3 250 Ft

2 GB SURF Maximalista
kötelező adatopcióval,
2 év határozott idejű
szerződéssel



Flottás vagy?  
Netezz bárhol laptopodon, 
tableteden!



Hozd ki a maximumot 
legújabb flotta internetajánlatainkból!
Új csomagjainkban nagyobb sebességen használhatsz fel még több adatot! MobilNet L 
csomagunkban havonta 100 GB éjszaka (00:00–06:00 között) felhasználható adatot találsz. 
Aktuális adatforgalmadat online követheted a Netinfo oldalon.

A következő ajánlat kizárólag flotta ügyfeleknek elérhető: 
Miért jó a Flotta Osztható MobilNet?
 o Többen internetezhettek egyszerre laptoppal, táblagéppel és asztali számítógéppel;
 o az internet bárhol elérhető, akár egyszerre több helyen is;
 o egyetlen havidíjat fizetsz és egy számlát kapsz;
 o egyetlen, közös adatkeret van, így hónap végén nem marad felhasználatlan, kifizetett adatmennyiség.

MobilNet S MobilNet M MobilNet L

2 éves határozott idejű szerződés esetén 
(bruttó) 2 990 Ft 3 990 Ft 5 490 Ft

1 év határozott idő vagy határozatlan idejű 
szerződés esetén (bruttó) 3 300 Ft 4 990 Ft 6 790 Ft

Havonta felhasználható belföldi 
adatmennyiség 3 GB 8 GB 12 GB

Havonta felhasználható belföldi 
adatmennyiség csúcsidőn kívül  
(00:00-06:00 között):

- -
100 GB 

2 éves határozott idejű 
szerződés esetén

Elérhető eszköz 2 éves határozott idejű 
szerződés esetén K3772 USB K4305 vagy  

R206 MIFI R208 MIFI

Maximális letöltési sebesség 7 Mbit/s 21 Mbit/s 42 Mbit/s

Havidíjban foglalt adatmennyiség 
leforgalmazása után elérhető maximális, 
lassított sebesség

128/128 kbit/s 128/128 kbit/s 128/128 kbit/s

Megrendelhető ExtraAdat a Netinfo oldalon 
(a korábbi ajánlatoknak megfelelően)

ExtraAdat 500 MB - 700 Ft-ért  
ExtraAdat 1 GB - 1000 Ft-ért 

Flotta Osztható MobilNet

2 éves határozott idejű szerződés esetén (bruttó)

7 990 Ft 
Tekintsd meg aktuális akciónkat, mellyel akár  

50%-ot is megspórolhatsz a havidíjból! 
(Érdekel az ajánlatunk? Kattints ide.)

Csomagban foglalt havi adatmennyiség 10 GB
A csomagba maximálisan bevonható SIM-kártyák száma min 2-max 3
Elérhető eszköz 1 csomag minden SIM kártya mellé K3772 USB 1 Ft-ért
Maximális letöltési sebesség nincs korlátozás
Havidíjban foglalt adatmennyiség leforgalmazása után elérhető 
maximális, lassított sebesség 128/128 kbit/s

MobilNet S, M, L: A feltüntetett MobilNet ajánlatok 1 vagy 2 éves határozott illetve határozatlan idejű szerződéskötéssel érvényesek 2013. augusztus 5-től visszavonásig, egyéni és üzleti előfizetők részére. Az éjszakai 100 GB belföldi adatmennyiség opció mindennap 
kizárólag 24:00-06:00-ig használható fel a 2 éves szerződés időtartama alatt. A MobilNet L tarifacsomag kizárólag a Vodafone Magyarország Zrt. által értékesített R208 MiFi készülékkel vehető igénybe, a csomag részeként biztosított SIM kártya más készülékkel nem 
használható. A tarifacsomagokhoz elérhető aktuális eszközkínálatról és azok áráról a mindenkor érvényes árlista irányadó. Havidíjas előfizetői szerződés esetén az Előfizető előzetes hitelképesség-vizsgálaton esik át, melynek eredménye függvényében a Vodafone 
jogosult a szolgáltatás igénybevételét előleg vagy egyéb, más biztosíték adásához kötni. Amennyiben az Előfizetői Szerződés hatályba lépését követő két éven belül az Előfizető érdekkörében felmerülő okból a szolgáltatás szüneteltetésére, korlátozására vagy  
az Előfizetői Szerződés megszüntetésére kerül sor, úgy az Előfizetői Szerződésben meghatározott mértékű kötbér fizetendő. Amennyiben a határozott időtartam lejárta előtt legalább 30 nappal egyik fél sem jelzi, hogy az Előfizetői Szerződés megszüntetését kéri, 
úgy az Előfizetői Szerződés a határozott idő lejártával határozatlan idejűvé alakul. A 2 éves határozott idejű szerződés lejártával a csomagok havidíja a mindenkori ÁSzF 1. sz. Díjszabás melléklete szerinti havidíj. A MobilNet csomagok esetén az adatforgalom a belföldi 
küldött és fogadott adatmennyiség együttes havi összegét jelenti, ami a következő hónapra nem vihető át. A számlázási egység 10 Kbyte. A havidíjba foglalt belföldi adatmennyiség felhasználása után a Netinfo oldalon (http://netinfo.vodafone.hu) ExtraAdat opció 
(kiegészítő opció) vásárlása választható, ellenkező esetben a sebességet számlázási ciklus végéig lassítjuk. A számlázási ciklus lezárultával a forgalomlassítás megszűnik. A lassítás maximális értéke: 128 Kbit/s le- és feltöltés esetén. Az ExtraAdat opció kizárólag  
az adott számlaciklus végéig belföldi hálózatban használható fel. A tarifacsomag alapján a Szolgáltató az Előfizető részére SMS-szolgáltatást is nyújt. A visszavásárlási időszakban küldött SMS-ek díját, valamint a normál havidíjat törtarányosan, az 5 napon belül 
történő szerződésbontás esetén is kiszámlázza a Szolgáltató. A 3G/HSDPA/HSUPA technológiával lefedett területeken az internetszolgáltatás általánosan elvárható le- és feltöltési sebessége 2/1 Mbit/s; a garantált sebesség az új szabályozásnak megfelelően  
az esetek 100%-ára vonatkozóan adandó meg, ennek értéke 0/0 Mbit/s. A képek illusztrációk. Bővebb információ a belföldről díjmentesen hívható 1270-es számon és a www.vodafone.hu/internet weboldalon.

Flotta Osztható Mobilnet: Ajánlatunk 2013. augusztus 05-től érvényes 2 éves határozott idejű szerződéssel. A közös adatmennyiséget a felhasználói csoport együttesen használhatja fel, vagyis bármely előfizető szám, amely a felhasználói csoporthoz tartozik, 
hozzáférhet a szolgáltatás havidíjában foglalt teljes, vagy adott számlázási ciklusban még rendelkezésére álló adatmennyiséghez. A közös adatmennyiséget a felhasználó csoport nem a felhasználók számának arányában használja fel. A közös adatmennyiség 
leforgalmazását követően minden olyan kártya, mely része a felhasználói csoportnak további, kártyánkénti 250 MB belföldi adatforgalmat használhat fel belföldön a számlázási ciklus hátralévő részében díjmentesen, melyről a közös adatmennyiség leforgalmazását 
követő első 10 Kb forgalom után a felhasználói csoport tagjai figyelmeztető SMS-t kapnak. A 250 MB leforgalmazását követően a felhasználói csoport tagjai ismét SMS értesítést kapnak, a lassítás megkezdéséről. A Szolgáltató felhívja az Előfizető figyelmét, hogy 
a Flotta Osztható MobilNet tarifa számlázási ciklusában elért, a havi előfizetési díjban foglalt adatmennyiséget követően a felhasználói csoportba tartozó kártyák részére kártyánként díjmentesen biztosított további 250 MB feletti forgalom felhasználása esetén az 
adatforgalom sebességét minden, a felhasználói csoportba tartozó kártya esetén lassítja a számlázási ciklus hátralévő idejére. A számlázási ciklus lezárultával a forgalomlassítás megszűnik. A lassítás maximális értéke a Flotta Osztható MobilNet tarifánál: 128 Kbit/s 
le- és feltöltés esetén. Havidíjas előfizetői szerződés esetén az Előfizető előzetes hitelképesség vizsgálaton esik át, melynek eredménye függvényében a Vodafone jogosult a szolgáltatás igénybevételét előleg vagy egyéb, más biztosíték adásához kötni. Amennyiben 
az Előfizetői Szerződés hatályba lépését követő két éven belül az Előfizető érdekkörében felmerülő okból a szolgáltatás szüneteltetésére, korlátozására vagy az Előfizetői Szerződés megszüntetésére kerül sor, úgy az Előfizetői Szerződésben meghatározott mértékű 
kötbér fizetendő. Amennyiben a határozott időtartam lejárta előtt legalább 30 nappal egyik fél sem jelzi, hogy az Előfizetői Szerződés megszüntetését kéri, úgy az Előfizetői Szerződés a határozott idő lejártával határozatlan idejűvé alakul. A 2 éves határozott idejű 
szerződés lejártával a csomagok havidíja a mindenkori ÁSzF 1. sz.Díjszabás melléklete szerinti havidíj. A tarifacsomag alapján a Szolgáltató az Előfizető részére SMS szolgáltatást is nyújt. A visszavásárlási időszakban küldött SMS-ek díját, valamint a normál havidíjat 
törtarányosan, az 5 napon belül történő szerződésbontás esetén is kiszámlázza a Szolgáltató. A 3G/HSDPA/HSUPA-technológiával lefedett területeken az internetszolgáltatás általánosan elvárható le- és feltöltési sebessége 2/1 Mbit/s; a garantált sebesség az 
új szabályozásnak megfelelően az esetek 100%-ára vonatkozóan adandó meg, ennek értéke 0/0 Mbit/s. A képek illusztrációk. Bővebb információ a www.vodafone.hu/flottainternet oldalon, a belföldről díjmentesen hívható 1270-es számon és a www.vodafone.
hu/ internet weboldalon.

Online rendeléshez kattints ide.

http://www.vodafone.hu/flottainternet
https://shop.vodafone.hu/flotta/



