Egyedi Vodafone ajánlat a
HODOSZ flotta tagjainak

HODOSZ I/B Kedvezményes Flotta Tarifacsomag Szolgáltatási díjai (bruttó)
24 hónapos határozott idejű szerződés a kedvezményes tarifacsomagra
Előfizetési díjak összesen (magában foglalja a kiegészítő havi előfizetési díjat, a
havi előfizetési díjat, valamint a Csoporton belüli hívások, Internet Mini Online
Opció szolgáltatások havidíját)

2 207,04 Ft

Havi előfizetési díj - 100%-ban lebeszélhető bármely normál díjas belföldi
hívásból

1 016,00 Ft

Fizetendő kiegészítő havi előfizetési díj

Percdíjak (belföldi, normál díjas hívások)
Vodafone hálózatba, más mobil hálózatba vagy vezetékes irányba indított hívás

490,00 Ft

Tarifacsomag alap díjai

Kedvezményes díjai

24,13 Ft

21,72 Ft

Profi hangposta hívása

12,19 Ft

Belföldi SMS küldés/darab

19,05 Ft

Tarifacsomaghoz tartozó kedvezményes szolgáltatások
Havi előfizetési díjak
összesen tartalmazza

Csoporton belüli hívások
Havi előfizetési díj

254,00 Ft

Hívás csoporton belül, minden időszakban

0.00 Ft

SMS opciók

Opcionálisan választható

SMS 30 opció havidíja – 30 db SMS

381,00 Ft

SMS 100 opció havidíja – 100 db SMS

1 270,00 Ft

Bármely belföldi vezetékes körzet hívása

Opcionálisan választható

Havi előfizetési díj
Hívás csoporton belül, minden időszakban

Internet Mini Opció (2év)

635,00 Ft
10,16 Ft

9,14 Ft

Havi előfizetési díjak
összesen tartalmazza

Internet Havidíj

447,04 Ft

Havidíjban foglalt adatmennyiség

50 MB

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

Kiegészítő szolgáltatások
Profi hangposta

Ingyenes

Profi hang- és faxposta

Ingyenes (külön kérésre)

Konferenciahívás

Ingyenes (külön kérésre)

Híváskorlátozás

Ingyenes (külön kérésre)

További információért hívd ügyfélszolgálatunkat a 1270-es számon!
Szerezz be akár 5 flotta előfizetést magadnak vagy hozzátartozóidnak! Online kód: 1511i
Az ajánlat 2013. január 7-től visszavonásig, illetve a készlet erejéig érvényes, valamint készülékvásárlás nélkül és készülékvásárlás esetén is 24 hónapos, határozott idejű szerződéssel. A fenti árak tartalmazzák a 27 %-os áfát. SMS üzenetek fogadása ingyenes. A
hívások számlázása 1 másodperces egységekben történik. A díjcsomaghoz kapcsolódó egyéb a szolgáltatás jellemző feltételétől elértő használati mód díjat és további részeteket az ÁSzF 1. számú Díjszabás Melléklete tartalmazza, e díjak az Előfizetői Szerződés részét
képezik anélkül, hogy azok az Előfizetői Szerződésben tételesen fel lennének sorolva. A számlán egységárként minden esetben nettó 19 Ft kerül feltüntetésre, azonban a számlázás kedvezményes percdíjon történik. A kedvezménnyel csökkentett díjak csak a számla
„hívásdíjak összesen” sorában illetve a részletes számla „fizetendő összeg” oszlopában feltüntetett végső összegben érvényesülnek. A havi díj a normál díjas hívásokból beszélhető le kedvezményes percdíjakon. A Kiegészítő havi előfizetési díj előre esedékes és
hozzáadódik az előfizető havi számlájához. Ezen tétel minden, bármely típusú SIM kártyára fizetendő havidíj tétel, mely nem lebeszélhető és nem leforgalmazható. Flotta tarifacsomag esetén a maximális összeg bruttó 889 Ft/hó/SIM kártya, melytől a Szolgáltató
promóciós jelleggel az előfizető számára kedvezően eltér. A Csoporton belüli hívások a(z) Honvédségi Dolgozók Szakszervezete (HODOSZ) összes előfizetése közötti ingyenes beszélgetést biztosítja (Cég+Flotta). Az előfizetéshez az Internem Mini Opció (50 MB)
választása kötelező. Az előfizető továbbá vállalja, hogy az adott szolgáltatást a Vodafone általi aktiválástól számított 24 hónapig fenntartja, magasabb adatforgalmat magában foglaló opcióra váltásra a lehetőség biztosított. A választott opció havidíjában foglalt
adatmennyiség leforgalmazását követően az elérhető maximális le/feltöltési sebességet 9,6 Kbit/s-ra lassítjuk. A számlázási egység egységesen 10 KB. A csomagban foglalt havi adatforgalom csak belföldi használat esetén érvényes. Az Általános Szerződési Feltételek
az akcióban kötött előfizetői szerződésekre is alkalmazandó, így a szerződéskötést megelőzően az Előfizető hitelképesség-vizsgálaton esik át. A vizsgálat eredményének függvényében a Vodafone jogosult a szolgáltatás igénybevételét előleg vagy egyéb biztosíték (pl.
bankgarancia, kezesség stb.) adásához kötni. A szórólap tájékoztató jellegű, részletes HODOSZ flotta tarifáiról és az igénybevétel részleteiről tájékozódjon céges Vodafone flotta kapcsolattartójánál.

