
Flotta Red Basic és Flotta Red Plus ajánlataink: A Vodafone Red Basic és Plus ajánlatok visszavonásig érvényesek Flotta Egyéni Előfizetők részére személyi felhasználásra, új 2 éves, határozott idejű szerződéssel, készülékvásárlással 
(a készlet erejéig) vagy készülékvásárlás nélküli konstrukcióban. A havidíjban foglalt korlátlan percek, SMS-ek és MMS-ek kizárólag belföldi, nem emelt díjas irányok esetén érvényesek. A Flotta Red szolgáltatáscsomagok kizárólag a 
lakossági felhasználás szabályainak betartása mellett, természetes személy felhasználók személyes hírközlési igényeinek kielégítésére használhatóak (személyi használat), melybe nem értendő bele például, ha a SIM kártyát nem 
mobiltelefon készülékben használják; hívások automatizált indítása; hívások tömeges indítása automatikus hívásfogadó eszközök felé; szolgáltatások, műszaki eszközök tesztelése, próbaüzeme stb. céljából; személyek, objektumok 
stb. távolról történő megfigyelése céljából (pl. vagyonőrzési funkciók); gép-gép kapcsolat (M2M) létrehozása céljából; hívások indítása vagy átirányítása napi 24 órát meghaladó összidőtartamban. A szolgáltatáscsomagok üzleti cé-
lokra nem használhatóak (pl. telemarketing, ügyfélszolgálati tevékenység, tömeges SMS küldés) és a Tethering szolgáltatás (internet eléréssel nem rendelkező eszköz csatlakoztatása az internethez egy más internetezésre alkalmas 
készülék segítségével) igénybevétele nem engedélyezett. Nem rendeltetésszerű használat esetén, a Vodafone fenntartja magának a jogot, hogy előzetes figyelmeztetést követően korlátozza, megszüntesse a szolgáltatást vagy 
SMS-ben történő előzetes értesítést követően az előfizetést a Hang+Adat Alaptarifára átváltsa. A készülékbiztosítás szolgáltatást kizárólag a Vodafone-tól, 60 napnál nem régebben vásárolt készülékekre áll módunkban nyújtani. 
További részletek: www.vodafone.hu/keszulekbiztositas. A Vodafone Cloud szolgáltatás a cloud.vodafone.hu oldalon történt előzetes regisztráció után vehető igénybe. A szolgáltatás használata során keletkezett adatforgalom a 
Vodafone Red tarifacsomagokban foglalt adatforgalom terhére vehető igénybe. 

Korlátlan beszélgetés 
és SMS minden hálózatba  
havi 9 990 Ft-ért

Flotta Red

Flotta Red Basic Flotta Red Plus

Havidíj (2 éves határozott idejű szerződés esetén, 
készülék nélkül, e-Pack-kel) 9 990 Ft 13 990 Ft

Beszélgetés és SMS minden belföldi hálózatba KORLÁTLAN KORLÁTLAN

Belföldi adatforgalom
(Az opció havidíjában foglalt adatmennyiséget követően az elérhető maximális le/
feltöltési sebességet 9,6 kbit/s-re lassítjuk.)

500 MB 2 GB

Külföldi használat Európa Napijeggyel
napi 990 Ft-ért, 100 MB adattal

KORLÁTLAN 
minden hazai hálózatba

KORLÁTLAN 
minden hazai hálózatba

Cloud szolgáltatás
(Virtuális tárhely fényképeidnek, videóidnak)

2 GB tárhely 2+48 GB tárhely

Személyi használat esetén, minden belföldi nem emelt díjas hálózatba.

Válaszd a 
Flotta Red-et, 
és továbbra is 
díjmentesen 

beszélgethettek 
flottán belül!

Készülék nélkül Készülékkel+
KORLÁTLAN  
PERC ÉS SMS

E-PACK

LEFEDETTSÉG

KÜLFÖLDÖN  
IS KORLÁTLANUL

Korlátlan beszélgetés és SMS 
minden belföldi hálózatba.

Az egyszerűség és gyorsaság miatt a számládat 
elektronikus úton kapod. Csak annyit kell tenned, hogy 
határidőre és online fizeted be.

A legek hálózata mindenhová elkísér 98,3%-os országos 
kültéri, lakossági 3G-s lefedettséggel.

Red előfizetésed mellé az Európa Napijegyet ajánljuk, 
így napi 990 Ft ért külföldön is korlátlanul beszélhetsz 
minden hazai hálózatba.

RUGALMAS  
KÉSZÜLÉKVÁLASZTÁS

BIZTOSÍTÁS

SZAKÉRTŐINK 
SEGÍTENEK

Vidd haza álmaid készülékét a Neked 
legmegfelelőbb havidíjjal.

Biztosítjuk a telefonodat elemi  
és vízkárokra, törésre és sérülésre.  
Ha ennél is biztosabbra akarsz menni, 
köss extra biztosítást.

Beállítjuk készüléked, átmásoljuk adataidat 
és segítünk amikor szükséged van rá.

98,3%

A Flotta Red Basic és Red Plus tarifákkal igénybe vehető készülékek árlistáját tekintsd meg honlapunkon itt: 
 www.vodafone.hu/letoltes/lakossagi-arlista.pdf, vagy érdeklődj személyesen bármely Vodafone üzletben. 



Flotta Go Flotta Go+

Havidíjban foglalt személyi felhasználás esetén:

Havidíj készülék nélkül
(2 éves határozott idejű szerződés esetén, e-Packkel) 2 690 Ft 4 990 Ft

Havidíj készülékvásárlás esetén
(2 éves határozott idejű szerződés esetén, e-Packkel) 3 190Ft 5 990 Ft

Vodafone hálózatán belül perc vagy SMS 100 Perc vagy SMS 
bármely belföldi 

normál díjas hálózatba

KORLÁTLAN

Perc vagy SMS bármely belföldi, 
normál díjas hálózatba 150 perc vagy SMS

Belföldi adatforgalom
(Az opció havidíjában foglalt adatmennyiséget követően az elérhető 
maximális le/feltöltési sebességet 9,6 kbit/s-re lassítjuk.)

150 MB 500 MB

Perc- és SMS-díj bármely belföldi, 
normál díjas hálózatba 40 Ft 40 Ft

Beszélgess korlátlanul belföldön 
Vodafone-os ismerőseiddel 
vagy válassz verhetetlen havidíjat

Flotta Go

A Flotta Go és Go+ ajánlatok visszavonásig érhetőek el egyéni előfizetőknek, új 2 éves, határozott idejű szerződéssel, készülékvásárlással (a készlet erejéig) 
vagy készülékvásárlás nélküli konstrukcióban. A maximálisan köthető flotta-előfizetések számát és flotta tarifára való jogosultság módját az aktuálisan érvé-
nyes „Flotta Együttműködési Megállapodás tartalmazza”.  A Flotta Go és Go+ tarifacsomagok esetén a Tethering szolgáltatás igénybevétele nem engedélye-
zett. A mobil eszközökre letölthető alkalmazásokon (Skype, MSN, Viber, WhatsApp, stb.) keresztül használt, internet alapú hang/video-hívások indítása - és 
kliens szoftver függvényében a szöveges chat üzenetek küldése - Vodafone Go és Go+ tarifacsomagokkal nem engedélyezett. A Vodafone Go és Go+ tarifa-
csomagok esetén a VoIP szolgáltatás nem vehető igénybe, azonban a Vodafone Go+ tarifacsomagok esetében elérhető 500 MB PluszAdat megrendelésével a 
VoIP szolgáltatás igénybevételére lehetőség nyílik. A havidíjon felüli percdíj, illetve a tarifa tartalma a Lakossági ÁSZF Díjszabás A fejezet 2.1.9. Flotta Go és Go+ 
tarifák leírásában található. A havidíjban foglalt egységek csak belföldi hálózatba indított normál díjas hívásokra és belföldi mobil hálózatba küldött normál 
díjas SMS-ekre, illetve Vodafone hálózaton belül használhatóak fel.
Általános tudnivalók: A hívások számlázása 1 perces egységekben történik. A fenti árak tartalmazzák az áfát. Az ebben a tájékoztatóban szereplő összes 
tarifacsomagban foglalt havi adatforgalom csak belföldi használat esetén érvényes. Az opció havidíjában foglalt adatmennyiséget követően az elérhető ma-
ximális 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 0/0Mbit/s. Havidíjas Előfizetői Szerződés esetén az Előfizető előzetes hitelképesség-vizsgálaton esik át. Az ered-
mény függvényében a Vodafone jogosult a szolgáltatás igénybevételét előleg vagy egyéb, más 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. 
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 csomag havidíja a mindenkori ÁSzF 1. sz. 
Díjszabás melléklete szerinti havidíj. E-Pack igénybevétele esetén, kedvezőbb havi előfizetési díj ellenében, az Előfizető vállalja az alábbi feltételek teljesítését 
minden hónapban, amíg az e-Pack szolgáltatást igénybe veszi: Az Előfizető valamennyi előfizetése tekintetében E-számlát vesz igénybe, a számlán szereplő 
összeg megérkezik a Vodafone számlájára (amely elektronikus fizetés esetén a számla befizetésétől számított legfeljebb 3 napon belül történik), a számla 
kiegyenlítése a következő fizetési módok valamelyikével történik: www.vodafone.hu/szamlabefizetés oldalon keresztül, az E-számla profilon keresztül, a Voda-
fone mobil alkalmazáson keresztül, banki átutalással, csoportos beszedési megbízással, OTP bank automatákon keresztül. Amennyiben az Előfizető valamely 
hónapban nem tesz eleget a fenti feltételek bármelyikének, a következő havi számláján Flotta Go és Go+ előfizetők esetén bruttó 300 Ft-os, Red Basic és Red 
Plus előfizetők esetén bruttó 1000 Ft-os egyszeri díj kerül kiterhelésre. Ha az Előfizető egy hónapban többe-Pack feltételt is megszeg, az e-Pack feltételek nem 
teljesítésének díja ebben az esetben is csak havi egy alkalommal kerül kiszámlázásra.  A szerződés megkötésével egyidejűleg kérhető az Európa Napijegy 
szolgáltatás aktiválása . Az Európa Napijegy igénybevételi és lemondási feltételeit a mindenkor hatályos Lakossági ÁSZF 5.2 pontja tartalmazza. A szórólap 
tájékoztató jellegű, a Flotta Red és Flotta Go tarifáiról és az igénybevétel részleteiről tájékozódj Vodafone flotta kapcsolattartódnál, vagy személyesen bármely 
Vodafone üzletben, illetve a www.vodafone.hu oldalon. Lefedettség/módszertan: A lefedettségi adat a három hazai mobilszolgáltató és az NMHH által elfoga-
dott definíciók, illetve módszertan alapján előállított 2014. február.1-jei érték.

Válaszd a 
Flotta Go-t, 

és továbbra is 
díjmentesen 

beszélgethettek 
flottán belül!

A Flotta Go és Go+ tarifákkal igénybe vehető készülékek árlistáját tekintsd meg 
honlapunkon itt: www.vodafone.hu/letoltes/lakossagi-arlista.pdf, 
vagy érdeklődj személyesen bármely Vodafone üzletben. 


