Vodafone Family
Hívd díjmentesen az egész családot már az EU-n belül is!

Vodafone Family ajánlat flottásoknak
A Vodafone publikus tarifái mostantól kedvezményes havidíjjal érhetők el családoknak!
A havidíj kedvemény a 2., 3., 4. előfizetésekre él bármely Flotta Go EU vagy Flotta Red EU+ tarifacsomag
együttes használata esetén (e-Pack-kel). Egy név alá tartozó előfizetésekre érvényes.
Flotta Go
Medium EU

Flotta Go+
EU

Flotta Red
Basic EU+

Flotta Red
Medium EU+

Flotta Red
Extra EU+

Tarifa havidíja (2 éves, határozott idejű
szerződéssel, készülék nélkül, e-Packkel)

4 490 Ft

5 990 Ft

9 990 Ft

11 990 Ft

14 990 Ft

Kedvezmény a 2. előfizetéstől

-1 000 Ft

-1 000 Ft

-2 000 Ft

-2 000 Ft

-2 000 Ft

Lebeszélhetőség (normál díjas
belföldi)

100 perc

150 perc,
hálózaton belül
korlátlan

Korlátlan
perc és SMS

Korlátlan
perc és SMS

Korlátlan
perc és SMS

Adatforgalom (belföldi)

500 MB

1 GB

1 GB

3 GB

5 GB

Automatikus PluszAdat (200 MB)

+500 Ft

+500 Ft

+500 Ft

+500 Ft

+500 Ft

Csomag

Extra 2 GB adattal bővített publikus csomagjaink csak 25 éven alattiaknak elérhetőek. 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 (Egyetem neve) Hallgatói egyedi flotta tarifa Előfizetők
esetén bruttó 500 Ft-os egyszeri díj kerül kiterhelésre. Flotta Red tarifák esetén bruttó 1 000 Ft-os díj kerül kiterlhelésre.

Vodafone You
A megújult, fiataloknak szóló You szolgáltatás esetében minden publikus csomagunkhoz - melyekhez
szintén igénybe vehető a Family kedvezmény - 2 GB extra adatot biztosítunk.

+2 GB

Adatforgalom
Korlátlan beszélgetés családon
és flottacsoporton belül

• A tarifa minden 25 év alatti lakossági előfizetéses ügyfél
számára elérhető
• Változatlan havidíj és igénybevehető kedvezmények
mellett a You csomagokban a tarifába épített adatmen�nyiség mellett fix havi 2 GB extra adatmennyiséget biztosítunk
• A You csomagok is tartalmazzák a Family körben és flotta csoporton belüli belföldi korlátlan beszélgetést

Publikus flotta tarifákhoz vásárolható Megújuló PluszAdatok
Adatmennyiség
és kiegészítő havidíj

Go Medium EU

Go+

Red Basic EU

Red Medium EU

Red Extra EU

500 MB (500 Ft)
1 GB (1 000 Ft)
3 GB (3 000 Ft)
Minden tarifában az adatforgalom elhasználása után aktiválódik az Automatikus PluszAdat opció (200 MB), melynek
díja 500 Ft/hó. Vodafone EU Roaming szolgáltatások kizárólag személyi és utazási célra használhatók fel, 2 éves határozott idejű szerződés aláírásával. A Megújuló PluszAdatok 2 éves határozott idejű szerződés aláírásával vásárolhatók
meg. A Megújuló pluszadatok ára havidíjon felül értendő és a beépített adatmennyiségen felül biztosít adatmennyiséget az automatikus pluszadat aktiválódása előtt.
A vásárláshoz flottaigazolás szükséges.

Miért érdemes Vodafone Family csomagra váltani?
• Teljesen a család igényeire szabható megoldások
• Díjmentes korlátlan beszélgetés a családon, a teljes flottán belül, valamint a céges előfizetésekkel
• Családon belül havidíjkedvezmény a 2. előfizetéstől, Flotta Go medium EU, Go+ EU vagy RED EU+ tarifák
esetén
• A jelenlegi egyedi flottás előfizetések is átválthatók a kedvezményre jogosult tarifákra, akár hűségidő alatt is
• Egyedi, fiatalok igényeire szabott tarifa
• Rendkívül kedvező készülék ajánlatok
A kedvezményes flotta family tarifát bármelyik Vodafone üzletben igényelheted.
Hozzád legközelebbi üzletünket keresd meg itt: www.vodafone.hu/uzletkereso
A fenti árak tartalmazzák az áfát. A készülékár-kategóriáról, vásárolható előfizetések számáról, valamint a flotta tarifákról további információ bármely Vodafone üzletben elérhető. A
vásárlás feltétele a „Flotta Együttműködési Megállapodásban” rögzített, az adott flotta kapcsolattartója által kibocsátott érvényes igazolás vagy céges belépőkártya.
A visszavonásig meghirdetett Vodafone Family promóció keretein belül a Vodafone Red EU+, Red EU, Go+ EU, Go+, Go Medium EU vagy Go Medium előfizetések valamelyikével rendelkező egyéni előfizető, amennyiben ugyanazon ügyfélszám alá további előfizetéseket köt fenti tarifák valamelyikére, Red tarifák esetén havi 2000 Ft, Go+ és Go Medium EU tarifák
esetén havi 1 000 Ft, Go Medium esetén havi 500 Ft havidíj kedvezményben részesül, a mindenkori számlazáráskor fennálló aktuális állapot figyelembevételével. A kedvezmény a
legmagasabb havidíjú tarifán kívüli, legfeljebb három tarifára igényelhető, azzal, hogy a Vodafone Family kedvezményre jogosult tarifák esetében a sorrend minden esetben az adott
tarifa készülék nélküli, 2 éves, e-Packkel meghatározott verziójának havidíja alapján kerül meghatározásra, függetlenül az ügyfél aktuális tarifájától. További információ az üzletekben, a
belföldi hálózatból díjmentesen hívható 1270-es telefonszámon, a Lakossági ÁSZF 5. Akciók 2.1 pontjában és a www.vodafone.hu/family oldalon.
Vodafone Red EU+ és Go+ EU ajánlatok visszavonásig érhetők el egyéni előfizetők részére. A számlázás egyperces egységekben történik. A Vodafone Red EU+ szolgáltatáscsomagok
kizárólag a lakossági felhasználás szabályainak betartása mellett, természetes személy felhasználók személyes hírközlési igényeinek kielégítésére használhatóak (személyi használat).
Nem rendeltetésszerű használat esetén, a Vodafone fenntartja magának a jogot, hogy előzetes figyelmeztetést követően korlátozza, megszüntesse a szolgáltatást vagy az előfizetést
a Hang+Adat Alaptarifára váltsa. A havidíjba foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követően számlázási ciklusonként egy alkalommal 200 MB belföldi adatforgalmat tartalmazó Automatikus PluszAdat opció kapcsolódik, melynek díja 500 Ft, az adott számlaciklus végéig felhasználható, felhasználását követően a sebesség 0/0 Mbit/s-ra korlátozódik
a számlázási ciklus végéig, internetezésre a Netinfo oldalon történő kiegészítő adatopció vásárlásával van lehetőség. A garantált le- és feltöltési sebesség az ÁSZF 4.1-es pontjában
meghatározottak szerint 0/0 Mbit/s. Számlázási egység: 10 KB. Kedvezményes Megújuló PluszAdat (kiegészítő opció) vásárlása esetén az Előfizető vállalja, hogy az előfizetéshez
kapcsolódó határozott idő alatt a kiegészítő opciót is fenntartja, ez alatt az idő alatt az Előfizető érdekkörében felmerülő okból az opció megszüntetésére nem kerül sor. Amennyiben
a fenti feltételek nem teljesülnek, úgy az Előfizető az igénybe vett kedvezménnyel azonos mértékű kötbért köteles fizetni.További feltételek, illetve a tarifák tartalma az üzletekben, a
belföldi hálózatból díjmentesen hívható 1270-es telefonszámon, a Lakossági ÁSZF Díjszabás A/2.1.4 és A/2.1.6. pontjában és a www.vodafone.hu oldalon.
A szerződés megkötésével egyidejűleg kérhető a Vodafone EU Roaming szolgáltatás aktiválása, melynek külön díja nincs, és mellyel a Szolgáltató által meghatározott roaming-hálózatokon a magyarországi hívószámokra irányuló normál díjas hívások/SMS-ek az Előfizető által használt szolgáltatáscsomag Vodafone Magyarország hálózatán alkalmazott belföldi
normál díján történő elszámolásán túl a tarifájukban meghatározott belföldön irányadó adatkeretük erejéig és annak terhére forgalmazhatnak adatot. A partnerhálózatok aktuális
listája a www.vodafone.hu/redeu internetes oldalon érhető el. Részletes leírás a kedvezményes roaming-díjakról a lakossági ÁSZF Díjszabás A/5.2 pontjában. A Vodafone EU Roaming
szolgáltatás kizárólag az arányos utazási célú felhasználás szabályainak betartása mellett, természetes személy felhasználók személyes hírközlési igényeinek kielégítésére használható
(magán utazások céljára), azaz életvitelszerű magyarországi tartózkodás esetén, utazások során vehető igénybe. Nem rendeltetésszerű használat esetén, a Vodafone fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítést követően a szolgáltatást adott előfizetés tekintetében törölje.
A visszavonásig elérhető Vodafone You akció keretében azon 25. életévét be nem töltött Előfizető, aki Vodafone Red EU+, Go+ EU, Go Medium EU vagy Go EU szolgáltatáscsomagot 2
éves határozott idejű szerződéssel vásárol, díjmentesen jogosult a tarifacsomagjában foglalt belföldi adatforgalmon felül havonta további 2GB nem megosztható belföldi adatforgalomra illetve Percdíj Nullázó Opcióra, mely díjmentes beszélgetést biztosít az összes Vodafone You előfizetővel belföldön. A 2GB számlaciklusonként újra aktiválódik, a fel nem használt
adatforgalom elvész. Külföldön a mindenkori roaming díjszabás érvényes, a tarifákban meghatározott feltételek szerint. Vodafone fenntartja a jogot hogy a fent említett kedvezményeket az Előfizető 27. életévének betöltése után megvonja. Bővebb információ a Lakossági ÁSZF Akciók 2.5 pontjában.
Nyomdába adás dátuma: 2016.09.16. A nyomdahibák elkerüléséért mindent megteszünk, ám ha mégis előfordulnak, azok tartalmáért nem áll módunkban felelősséget vállalni.

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

