Lepd meg szeretteidet is
flotta előfizetéssel!

Csatlakozz most a VKSZSZ flottához számhordozással, és mi további
50 perc díjmentes beszélgetéssel jutalmazunk, 6 hónapon át!
Ha telefont is szeretnél, most 10 000 Ft kedvezménnyel
választhatsz minden 3G és 4G képes készülékből, számhordozás esetén!

Vodafone
Smart First

Microsoft
Lumia 435

LG
Leon 4G

9990 Ft

9990 Ft

2990 Ft

új, 2 éves VKSZSZ
flotta-előfizetéssel,
flotta igazolással

500 MB-os belföldi
adatopcióval
új, 2 éves VKSZSZ
flotta-előfizetéssel,
flotta igazolással

1 GB-os belföldi
adatopcióval
új, 2 éves VKSZSZ
flotta-előfizetéssel,
flotta igazolással

1 Ft

1 Ft

1 Ft

További készülékeink listája itt érhető el: www.vodafone.hu/letoltes/flotta-arlista.pdf
Ajánlatunk 2015. november 16-tól visszavonásig, de legkésőbb 2015. december 31-ig érvényes, 2 éves határozott
idejű szerződéssel, számhordozás esetén VKSZSZ flotta tarifacsomaggal. Az akció keretében biztosított 50 díjmentes perc bármilyen belföldi, normál díjas Vodafone hálózaton kívüli mobil és vezetékes irányú hívásra felhasználható. Az 50 díjmentes perc a tarifacsomagban biztosított lebeszélhetőség előtt érvényesül és a szerződéskötéstől
számított 6 hónapig biztosított.

VKSZSZ flotta tarifacsomag
VKSZSZ
flotta tarifacsomag
Kedvezményes díjak (bruttó)

2 éves határozott idejű szerződéssel a tarifacsomagra

2 776,00 Ft
2 286,00 Ft

Havi előfizetési díjak összesen
Lebeszélhetőség bármely normál díjas belföldi hívásból
Percdíjak (belföldi, normál díjas hívások, másodperc alapú)
Hívás csoporton belül, minden időszakban

Korlátlan

(Havonta, belföldi, flotta csoporton belüli használatra)

10,16 Ft
15,24 Ft
19,05 Ft

Vodafone hálózatba és vezetékes irányba indított hívás
Más mobil hálózatba indított hívás
SMS-küldés/db (belföldi, normál díjas)

Extra internet egyedi flotta tarifához
Nem osztható flotta adatopciók
(opcionálisan választható, 2 éves határozott idejű
szerződéssel, belföldi adatforgalommal)

Készülékvásárlással

Készülékvásárlás nélkül

Havidíj

Készülékárkedvezmény*

150 MB adatforgalom

-

-

500 MB adatforgalom

1 500 Ft

10 000 Ft

1 000 Ft

1 GB adatforgalom

2 500 Ft

25 000 Ft

1 500 Ft

2 GB adatforgalom

4 500 Ft

50 000 Ft

2 500 Ft

Havidíj

500 Ft

* A készülékár-kedvezmény a mindenkor érvényes, aktuális flotta árlistában szereplő készülékárakra vonatkozik és maximum a készülék vételárának erejéig vehető igénybe.
A választott adatopció havidíja a választott flotta tarifa havidíján felül értendő, 2 éves határozott idejű szerződéssel. Az adatopciók 2015.08.03-tól vehetőek igénybe
flotta egyedi tarifával, visszavonásig.

@

Az adatopciókról bővebben: www.vodafone.hu/flotta/adatopciok
A kedvezményes flotta tarifa bármelyik Vodafone üzletben elérhető (www.vodafone.hu/uzletkereso),
illetve online is megrendelhető, a flotta online kóddal belépve, ahol további 2 000 Ft készülékárkedvezményt adunk a választott készülék árából (www.shop.vodafone.hu/flotta).
Belépéshez szükséges kód: 1gkkk
További információ: www.vodafone.hu/flotta

Karácsonyi ajánlatunk keretében válassz
VKSZSZ Plusz tarifacsomagot!
A VKSZSZ Plusz flotta tarifacsomag szintén tartalmazza a flottán belüli
korlátlan beszélgetést, így továbbra is díjmentesen beszélhettek egymással.

2 éves határozott idejű szerződéssel a tarifacsomagra

VKSZSZ Plusz
flotta tarifacsomag
Kedvezményes díjak (bruttó)

6 667,50 Ft
1 000 perc

Havi előfizetési díjak összesen
Bármely normál díjas belföldi hívásokra felhasználható
Havidíjban foglalt belföldi, nem osztható adatmennyiség

(A havidíjban foglalt adatforgalom felhasználását követően a kínált sávszélesség (le- és
feltöltési sebesség) 9,6 Kbit/s-ra korlátozódik a számlázási ciklus végéig, a garantált sebesség
0/0Mbit/s.)

2 GB

Percdíjak (belföldi, normál díjas hívások, másodperc alapú)
Hívás csoporton belül, minden időszakban

Korlátlan

(Havonta, belföldi, flotta csoporton belüli használatra)

10,16 Ft
19,05 Ft
40 db

Vodafone és más mobil hálózatba vagy vezetékes irányba indított hívás
SMS-küldés/db (belföldi, normál díjas)
Díjmentes belföldi, hálózaton belüli SMS havonta

Vodafone
Smart Prime

Sony
Xperia M4 Aqua

1 Ft

1 Ft

1 GB-os belföldi
adatopcióval
új, 2 éves VKSZSZ Plusz
flotta-előfizetéssel,
flotta igazolással

2 GB-os belföldi
adatopcióval
új, 2 éves VKSZSZ Plusz
flotta-előfizetéssel,
flotta igazolással

A VKSZSZ Plusz tarifacsomaggal elérhető készülékeink listája itt található:
www.vodafone.hu/letoltes/BKV-BKK-flotta-arlista.pdf

Válassz tartozékot a telefonodhoz!

Basic hordozható powerbank,
3600 mA

Cellect Slim Powerbank,
6500 mA

fehér – zöld

kék

4 699 Ft

9 399 Ft

VKSZSZ és VKSZSZ Plusz flotta tarifa: A VKSZSZ flotta tarifa ajánlat visszavonásig, a VKSZSZ Plusz flotta tarifa ajánlat 2015. november 16-tól 2015. december 31-ig, vagy
visszavonásig érvényes, készülék vásárlása nélkül és készülékvásárlás esetén is. VKSZSZ flotta tarifa esetén 1 éves, VKSZSZ Plusz flotta tarifa esetén pedig 2 éves határozott
idejű szerződéssel. SMS üzenetek fogadása díjmentes. A hívások számlázása 1 másodperces egységekben történik. A díjcsomaghoz kapcsolódó egyéb, a szolgáltatás jellemző feltételétől eltérő használati mód díjat és további részeteket az ÁSzF 1. számú Díjszabás Melléklete tartalmazza. A havidíj a normál díjas hívásokból beszélhető le kedvezményes percdíjakon. A Csoporton belüli díjmentes beszélgetés szolgáltatás a VKSZSZ és a VKSZSZ Plusz flotta összes előfizetése közötti díjmentes beszélgetést biztosítja
(Flotta+Céges). VKSZSZ és VKSZSZ Plusz flotta tarifa esetén az előfizetéshez a tájékoztatóban szereplő, nem osztható adatopciók 2015. augusztus 3-tól vehetők igénybe,
melyek egyikének választása opcionális. A választott adatopció havidíja a választott flotta tarifa havidíján felül értendő, 2 éves határozott idejű szerződéssel.
Készülékajánlatunk 2015. november 16-tól visszavonásig, illetve a készlet erejéig, de legkésőbb 2015. december 31-ig érvényes egyedi flotta tarifával, 2 éves határozott
idejű szerződéssel, új és meglévő flotta-előfizetőknek egyaránt. A vásárlás feltétele a „Flotta Együttműködési Megállapodásban” rögzített, az adott flotta kapcsolattartója
által kibocsátott érvényes igazolás. A fenti készülékárak tartalmazzák az áfát, a készülékkedvezményeket, a készülékek teljes vételára a mindenkori aktuális flotta árlistában
található: www.vodafone.hu/flotta-arlista. A készülékek csak Vodafone magyarországi előfizetői kártyával használhatók. A nem osztható adatopciók választása egyebekben
opcionális, Flotta Go, Flotta Go+, Flotta Red EU tarifák esetén azonban nem vehetőek igénybe. A választott adatopció havidíja a választott flotta tarifa havidíján felül értendő,
2 éves határozott idejű szerződéssel. Az adatopciók flotta egyedi tarifával vehetőek igénybe, visszavonásig. A nem osztható adatopciók havidíjában foglalt belföldi adatmennyiség felhasználása után további adatopció vásárlása lehetséges, ellenkező esetben az internet hozzáférés sebességét 0/0Mbit/s sebességre lassítjuk a számlázási
ciklus végéig. A számlázási egység egységesen 10 KB. Amennyiben az Előfizető nem használja fel a havidíjba foglalt havi forgalmi keretet, a fennmaradó részt nem viheti át
a következő számlázási ciklusra. A garantált le- és feltöltési sebesség az ÁSZF 4.1-es pontjában meghatározottak szerint 0/0 Mbit/s. 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.
bankgarancia, kezesség stb.) adásához kötni. Ha az Előfizető érdekkörébe tartozó ok miatt az Előfizetői Szerződés az adatopció igénybe vételét követő 2 éven belül megszűnik vagy az opció az Előfizető által lemondásra kerül, úgy a vásárláskor a határozott időre kötött opcióra tekintettel kapott készülékár kedvezményt köteles megfizetni,
továbbá Előfizető az Előfizetői Szerződésben rögzítettek szerint esetlegesen fizetendő kötbéren túl, a határozott időre kötött opció kapcsán igénybe vett kedvezménnyel
megegyező összegű kötbért is köteles megfizetni, a Lakossági ÁSZF 7.5 pontjában foglaltakkal összhangban. A tarifacsomagokhoz elérhető aktuális telefon- és eszközkínálatról és azok áráról a mindenkor érvényes flotta árlisták az irányadóak.

Az elektronikus hulladékkezeléssel kapcsolatos részletes információk elérhetőek a
www.vodafone.hu/hulladekkezeles weboldalon.

