
Vodafone
Smart Prime 

6 990 Ft
1 GB-os belföldi 
adatopcióval
új, 2 éves flotta-
előfizetéssel, flotta 
igazolással

Samsung 
Xcover 3 (4G)

6 990 Ft
2 GB-os belföldi 
adatopcióval
új, 2 éves flotta-
előfizetéssel, flotta 
igazolással

Alcatel 
IDOL 3

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

Lepd meg szeretteidet is 
flotta előfizetéssel!

Spórolj most 6000 Ft-ot a családnak,
és beszéljetek egymással díjmentesen belföldön!

• 

• 
• 

Érdekel ajánlatunk?
A csatlakozás részleteiért és a regisztrációért látogass el a www.vodafone.hu/ajanlo oldalunkra 
vagy érdeklődj üzleteinkben! Flotta tarifád részleteiről kapcsolattartódnál érdeklődj.

A kedvezményes flotta tarifa bármelyik Vodafone üzletben elérhető (vodafone.hu/uzletkereso),
illetve online is megrendelhető, a flotta online kóddal belépve (shop.vodafone.hu/flotta).

Hogyan működik a kedvezmény?

Amennyiben új flottatagot hozol be, ajánlásod 3 hónapon át havi 1000 Ft kedvezménnyel 
jutalmazzuk, amennyiben flottás előfizetéssel rendelkezel.
Az ajánlás alapján a csatlakozó új ügyfelünk szintén ezekben a kedvezményekben részesül.
Évente maximum 5 sikeres ajánlás után kaphatsz kedvezményt.

Ha készüléket is szeretnél, az alábbi kedvezményes kínálatunkból választhatsz!



A Vodafone Ajánló promóció 2015.07.29-től visszavonásig elérhető flotta előfizetéses meglévő és új Ügyfeleinknek. A promócióban regisztrált, Vodafone flotta előfizetéses Ügyfél Ajánló-
ként, közvetítőként jár el a Vodafone Magyarország Zrt. érdekében, amiért a szükséges feltételek teljesülése esetén jutalomban részesül. A jutalom három hónapon keresztül havi 1000 Ft. A 
szerződéskötés során Ajánlott az Ajánló telefonszámát megadja, és a szükséges feltételek teljesülése esetén azonos jutalomban részesül. Az Ajánló és az Ajánlott jutalma egyaránt kizárólag 
azt követően esedékes, hogy Ajánlott sikeresen új szerződést kötött. A tájékoztatás nem teljes körű, a regisztráció, a jutalom és promóció igénybevételének részletei: www.vodafone.hu/
ajanlo

Készülékajánlatunk 2015. november 02-től visszavonásig, illetve a készlet erejéig, de legkésőbb 2016. január 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 fen-
ti 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 vásár-
lása 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.

MobilNet ajánlatok 2 éves, határozott idejű szerződéskötéssel érvényesek visszavonásig egyéni előfizetők részére. Egy előfizető maximum 2 készüléket vásárolhat. 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 MobilNet L és 
XL csomagokba foglalt csúcsidőn kívüli 100 GB adatmennyiség minden nap 0 és 6 óra között vehető igénybe. A havidíjba foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követően a MobilNet 
tarifacsomagokhoz számlázási ciklusonként egy alkalommal automatikusan aktiválódó, 1 GB belföldi adatforgalmat tartalmazó Automatikus ExtraAdat opció kapcsolódik, melynek díja 1 000 
Ft. Az Automatikus ExtraAdat 1 GB opció adatforgalma az adott számlaciklus végéig felhasználható, nem megosztható. Az Automatikus ExtraAdat felhasználását követően a sebesség 0/0 
Mbit/s-ra korlátozódik a számlázási ciklus végéig, internetezésre a Netinfo oldalon (netinfo.vodafone.hu) történő ExtraAdat opció (kiegészítő opció) vásárlásával van lehetőség. A garantált le- és 
feltöltési sebesség az ÁSZF 4.1-es pontjában meghatározottak szerint 0/0 Mbit/s. További információ: www.vodafone.hu/lakossagi/internet.

Általános tudnivalók a Mobilnet tarifákhoz: A tarifacsomagokhoz elérhető aktuális eszközkínálatról és azok áráról a mindenkor érvényes Készülék Árlista irányadó.
Az 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: 
valamennyi előfizetése tekintetében E-számlát vesz igénybe, a számla kiegyenlítése a számlán feltüntetett fizetési határidőig a következő fizetési módok valamelyikével megtörténik a www.
vodafone.hu/szamlabefizetes oldalon vagy az E-számla profilon vagy a Vodafone mobil alkalmazáson keresztül vagy banki átutalással, csoportos beszedési megbízással,
OTP bankautomatákon keresztül). Amennyiben az Előfizető valamely hónapban nem tesz eleget a fenti feltételek bármelyikének, a következő havi számláján a 2015. június 1. után szerződött
MobilNet M, illetve MobilNet Basic Előfizetők esetében bruttó 500 Ft, a MobilNet L és XL Előfizetők esetén bruttó 1 000 Ft egyszeri díj kerül kiterhelésre. Ha az Előfizető egy hónapban több
e-Pack feltételt is megszeg, az e-Pack feltételek nem teljesítésének díja ebben az esetben is csak havi egy alkalommal kerül kiszámlázásra. 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 Díjszabás melléklete szerinti, határozatlan
idejű szerződéssel elérhető havidíjra változik. Ha az Előfizetői Szerződés hatályba lépését követő 2 éven belül az Előfizető érdekkörében felmerülő okból az Előfizetői Szerződés megszüntetésére 
kerül sor, a Lakossági ÁSZF 7.5. pontjában, illetve az Előfizetői Szerződésben meghatározott mértékű kötbér fizetendő.

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

Karácsonyra ajánljuk

Android 
operációs rendszer

9,6" TFT érintőképernyő

1,2 GHz négymagos  
processzor

Vodafone  
Tab Prime 10"

ha 2 évre a MobilNet Basic C
csomagot választod e-Packkel.
Havidíj: 5 990 Ft

1Ft

Android 
operációs rendszer

8" IPS LCD érintőképernyő

2 + 1,5 GHz négy 
+négymagos processzor

ha 2 évre a MobilNet Basic B
csomagot választod e-Packkel.
Havidíj: 7 990 Ft

1Ft

Huawei  
Mediapad M2 8"


