
Rengeteg adat 
mobilon és tableten 
flottásoknak és 
családtagjaiknak!

LG
Leon 4G 

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

Samsung 
Galaxy A3

14 990 Ft
2 GB-os belföldi 
adatopcióval
új, 2 éves flotta-
előfizetéssel, flotta 
igazolással

Alcatel 
IDOL 3

4 990 Ft
2 GB-os belföldi 
adatopcióval
új, 2 éves flotta-
előfizetéssel, flotta 
igazolással
 

Vodafone 
Smart Tab 3G 

1 Ft
új, 2 éves MobilNet Basic 
E tarifával

Válassz flotta tarifád mellé megújult adatopcióink 
közül és válassz egy tabletet is:

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

Vodafone
Power to you



Készülékajánlatunk 2015. október 05-től visszavonásig, illetve a készlet erejéig, de legkésőbb 2015. október 31-ig érvényes egyedi 
flotta tarifával, 2 éves határozott idejű szerződéssel 1 GB vagy 2 GB  adatforgalommal, új és meglévő flotta-előfizetőknek egyaránt. 
A vásárlás feltétele „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 használha-
tók. 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 2015.08.03-tól vehetőek igénybe flotta egyedi tarifával, visszavonásig. A nem osztható adatopciók havidíjában foglalt 
belföldi adatmennyiség felhasználása után további adatopció vásárlása lehetséges, ellenkező esetben az internet hozzáférés sebes-
ségét 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 garan-
tált 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 Előfi-
zető 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. 

A Flotta MobilNet ajánlatok 2 éves, határozott idejű szerződéskötéssel érvényesek visszavonásig egyéni előfizetők részére. Egy 
előfizető maximum 2 készüléket vásárolhat. A Flotta MobilNet csomagok esetén az adatforgalom a belföldi küldött és fogadott adat-
mennyiség együttes havi összegét jelenti, ami a következőhónapra nem vihető át. A számlázási egység 10 Kbyte. A garantált le- és 
feltöltési sebesség az ÁSZF 4.1-es pontjában meghatározottak szerint 0/0 Mbit/s. Az ExtraAdat opció kizárólag az adott számlaciklus 
végéig belföldi hálózatban használható fel. A tarifacsomag alapján a Szolgáltató az Előfizető részére SMS-szolgáltatást is nyújt. A 
visszavásárlási időszakban küldött SMS-ek díját, valamint a normál havidíjat törtarányosan, az 5 napon belül történő szerződésbontás 
esetén is kiszámlázza a Szolgáltató. További feltételek és információk, illetve a tarifák tartalma az üzletekben, a belföldi hálózatból 
díjmentesen hívható 1270-es telefonszámon, a Lakossági ÁSZF Díjszabás A/2.3. pontjában és a www.vodafone.hu/internet oldalon. 
Amennyiben az Előfizető 4G/LTE képes készülékkel és megfelelő tarifával rendelkezik, úgy a 4G/LTE lefedettségi területen Vodafone 
4G/LTE hálózatán veheti igénybe a szolgáltatásokat, az ASZF-ben rögzített minőségi mutatók és feltételek szerint. E szolgáltatások 
díjai megegyeznek a Díjszabásban meghatározott, az Előfizető tarifacsomagja szerinti díjakkal függetlenül attól, hogy a Szolgáltató 
azokat 4G/LTE hálózatán tette elérhetővé. Az aktuális hálózati lefedettség megtekinthető a www.vodafone.hu/lefedettsegi-terkep 
oldalon. A képek illusztrációk. A szórólap tájékoztató jellegű, a flotta tarifákról, vásárolható előfizetések számáról, valamint az igény-
bevétel részleteiről további információ elérhető bármely Vodafone üzletben. 

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


