
 
 

  

 

 

Kedves Flotta Kapcsolattartó!  

 

Szeretnénk felhívni szíves figyelmét aktuális flotta ajánlatunkra.  

 

Célunk, hogy minden munkavállaló értesüljön kedvezményes flotta ajánlatunk 

igénybevételének a lehetőségéről,így amennyiben erre lehetőség nyílik arra 

kérnénk, hogy továbbítsa azt kollegái felé.  

 

Az Ön kapcsolattartói munkáját segítő anyagokat az alábbi linkeken talál:  

 

- Az aktuális flotta promócióról szóló tájékoztató  

- Gyakran ismételt kérdések gyűjteménye  

 

A felmerülő kérdések esetén, illetve nyomtatott információs anyagokért kérjük, 

forduljon a Vodafone-os kapcsolattartójához.  

 

Üdvözlettel:  

Vodafone Magyarország Flotta marketing csapata 

 

 

 
 

 
 

 

Flotta előfizetés extrákkal!  

Most kedvezménnyel veheted meg kedvenc készüléked  

új flotta előfizetés esetén! 

 

 

 
 

 
 

 Ráadásul extra 1000 percet kapsz három hónapig!  
 

 
 

 
 

http://vodafone_hirlevel.maxima.hu/re/6dc506446f23f143z
http://vodafone_hirlevel.maxima.hu/re/50a506446d15147ez
http://vodafone_hirlevel.maxima.hu/re/38e506446a4f50b4z


  

 
 

 
 

 Érdekel ajánlatunk?  
 

 
 

 
 

 
A kedvezményes flotta tarifa bármelyik Vodafone üzletben elérhető, illetve online is 

megrendelhető, a flotta online kóddal belépve. 
 

 
 

 
 

 
Flotta promóciónk 2016. február 01-től visszavonásig, de legkésőbb 2016. április 03-ig elérhető, 2 éves 
határozott idejű flotta előfizetéssel. Az akció keretében biztosított 1000 díjmentes perc belföldi, normál díjas 
Vodafone hálózaton belüli hívásokra vonatkozik. Az 1000 díjmentes perc a tarifacsomagban biztosított 
lebeszélhetőség előtt érvényesül és a szerződéskötéstől számított 3 hónapig biztosított. A szórólap tájékoztató 
jellegű, a flotta tarifákról, vásárolható előfizetések számáról, valamint az igénybevétel részleteiről tájékozódj 
Vodafone flotta kapcsolattartódnál vagy bármely Vodafone üzletben.  
 
Készülékajánlatunk 2016. február 01-től visszavonásig, illetve a készlet erejéig, de legkésőbb 2016. április 03-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. 

  

http://vodafone_hirlevel.maxima.hu/re/454506446c9b0689z
http://vodafone_hirlevel.maxima.hu/re/f3a506446bb78727z
http://vodafone_hirlevel.maxima.hu/re/eed506446f510ea9z
http://vodafone_hirlevel.maxima.hu/re/5ca506446c8a66e7z


 
 

 


