
Kedvezményes Vodafone flotta tarifa minden 
dolgozónak és családtagjaiknak!

Vodafone
Power to you



Honvédségi Dolgozók Szakszervezete (HODOSZ)
flotta tarifacsomag

Készülékvásárlással Készülékvásárlás nélkül

Havidíj Készülékár-
kedvezmény* Havidíj

150 MB  adatforgalom - -       500 Ft 

500 MB  adatforgalom   1 500 Ft 10 000 Ft   1 000 Ft 

1 GB  adatforgalom   2 500 Ft 25 000 Ft   1 500 Ft 

2 GB  adatforgalom    4 500 Ft 50 000 Ft   2 500 Ft 
* A készülékár-kedvezmény a mindenkor érvényes, aktuális flotta árlistában szereplő készülékárakra vonatkozik és maximum a készülék vételárának erejéig vehető 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.

@ Az adatopciókról bővebben: www.vodafone.hu/flotta/adatopciok

A kedvezményes flotta tarifa bármelyik Vodafone üzletben elérhető (www.vodafone.hu/uzletkereso), 
illetve online is megrendelhető, a flotta online kóddal belépve, ahol további 2 000 Ft készülékár-
kedvezményt adunk a választott készülék árából (www.shop.vodafone.hu/flotta).
Belépéshez szükséges kód: 1511i

Aktuális készülékajánlatunk a flotta egyedi tarifához itt érhető el: 
www.vodafone.hu/letoltes/flotta-arlista.pdf

További információ: www.vodafone.hu/flotta

Internet okostelefonon egyedi flotta tarifához 

Nem osztható flotta adatopciók
(opcionálisan választható, 2 éves határozott idejű 
szerződéssel, belföldi adatforgalommal)

2 éves határozott idejű szerződéssel a tarifacsomagra 
HODOSZ 

2-es flotta tarifacsomag
Kedvezményes díjak (bruttó)

HODOSZ
3-as flotta tarifacsomag

Kedvezményes díjak (bruttó)

Havi előfizetési díjak összesen (e-Pack-kel)  2 077,50 Ft  2 735,36 Ft 
Lebeszélhetőség normál díjas belföldi hívásokból  1 270,00 Ft  100 Perc 
Havidíjban foglalt belföldi, nem osztható adatmennyiség 
(A havidíjban foglalt adatforgalom felhasználását követően a kínált sávszélesség (le- és feltöltési 
sebesség) 9,6 Kbit/s-ra korlátozódik a számlázási ciklus végéig, a garantált sebesség 0/0Mbit/s.)

- 200 MB

Percdíjak (belföldi, normál díjas hívások) 1 másodperc alapú 1 másodperc alapú

Hívás csoporton belül, minden időszakban
(Havonta, belföldi, flotta csoporton belüli használatra) Korlátlan Korlátlan

Vodafone és más mobil hálózatba vagy vezetékes irányba  indított hívás 19,05 Ft 17,78 Ft
SMS-küldés/db (belföldi, normál díjas) 25,40 Ft 25,40 Ft



Egyedi flottatarifa helyett a Flotta Red EU, 
Go+ és Go tarifák is válaszhatók
A Flotta Red EU és Go tarifák is tartalmazzák a HODOSZ flottán belüli korlátlan belföldi beszélgetést, így a 
flottában lévő előfizetők továbbra is díjmentesen beszélhetnek egymással.

Miért érdemes egyedi flotta-előfizetésre váltani 
az egész családdal?
• Korlátlan belföldi beszélgetés flottán belül a munkatársakkal és családtagokkal egyaránt!

Akár 5 db flotta-előfizetés is köthető családtagok részére, így ők is korlátlanul beszélhetnek egymással. 
A vásárláshoz flotta igazolás szükséges. 

• Hozzátartozók is csatlakozhatnak a flottához!
Hogyan? Speciális Hozzátartozói igazolással, amit szintén a flotta kapcsolattartó állít ki, így a hozzátartozók a 
saját nevükre is köthetnek akár 5 db flotta előfizetést.

• Szolgáltatóváltás a telefonszám megtartásával díjmentesen!
A megszokott telefonszám előhívóval (pl. 06/30) együtt megtartható, üzleteinkben munkatársaink 
segítenek a számhordozásban.

• Kedvező készülékárakat kínálunk!
Kamatmentes részletfizetéssel is, új flotta előfizetéssel, 12 hónapos futamidőre, 2 éves határozott idejű 
szerződéssel.

@ A Flotta Red EU és Flotta Go tarifákról bővebben: www.vodafone.hu/flotta/tarifak
Aktuális készülékajánlatunk a Flotta Red EU és Go tarifákhoz itt érhető el:
www.vodafone.hu/letoltes/lakossagi-arlista.pdf

Red Basic EU Red Medium EU Red Extra EU Go Go+

Hívás flotta csoporton belül, 
minden időszakban korlátlan korlátlan korlátlan Korlátlan

SMS és beszélgetés
(60 másodperc alapú)
Havonta, minden belföldi nem emelt díjas 
hálózatba, személyi használatra a Flotta Red 
tarifák esetén.

korlátlan korlátlan korlátlan

100 perc vagy 
SMS bármely 

belföldi normál 
díjas hálózatba

Korlátlan perc 
és SMS hálózaton 
belül, és 150 perc 
vagy SMS bármely 

belföldi normál 
díjas hálózatba

Red EU Roaming
Korlátlan beszélgetés és SMS az EU-ból 
minden magyarországi normál díjas 
hívószámra, utazási célú használatra, és a 
hazai adatcsomag használata. Díjmentes 
aktiválás szükséges.

– –

Belföldi adatforgalom
A havidíjban foglalt adatforgalom 
felhasználását követően a kínált sávszélesség 
(le- és feltöltési sebesség) 0/0 Mbit/s-ra 
korlátozódik a számlázási ciklus végéig, a 
garantált sebesség 0/0Mbit/s.

500 MB 2 GB
4 GB

2 SIM kártyán 
osztható

150 MB 500 MB

Havidíj  
2 éves határozott idejű szerződés esetén, 
készülék nélkül, e-Pack-kel.

9 990 Ft 11 990 Ft 14 990 Ft 2 690 Ft 4 990 Ft

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 40 Ft 40 Ft

Az adatforgalom elhasználása 
után aktiválódik
az Automatikus PluszAdat 
opció (150 MB)

+ 500 Ft + 500 Ft + 500 Ft + 500 Ft + 500 Ft



HODOSZ flotta tarifa esetén: Az ajánlat visszavonásig érvényes, készülék vásárlása nélkül és készülékvásárlás esetén is 2 éves, határozott idejű szerződéssel, SMS 
üzenetek fogadása díjmentes. A hívások számlázása 1 másodperces egységekben történik. A díjcsomaghoz kapcsolódó egyéb, a szolgáltatás jellemző feltételétől eltérő 
használati mód díjat és további részeteket az ÁSzF 1. számú Díjszabás Melléklete tartalmazza. A havidíj a normál díjas hívásokból beszélhető le kedvezményes percdíja-
kon. A Csoporton belüli díjmentes beszélgetés szolgáltatás a HODOSZ flotta összes előfizetése közötti díjmentes beszélgetést biztosítja (Flotta+Céges). HODOSZ flotta 
tarifa esetén az előfizetéshez a tájékoztatóban szereplő, nem osztható adatopciók 2015. augusztus 3-tól vehetők igénybe, melyek egyikének választása opcionális. A 
választott adatopció havidíja a választott flotta tarifa havidíján felül értendő, 2 éves határozott idejű szerződéssel. A nem osztható adatopciók Flotta Go, Go+ és Flotta Red 
EU tarifák esetén nem vehetőek igénybe.

Flotta Red Basic EU, Flotta Red Medium EU, Flotta Red Extra EU (együtt: Flotta Red EU) és Flotta Go és Go+ ajánlatok visszavonásig érhetők el flotta egyéni 
előfizetők részére 2 éves, határozott idejű szerződéssel, készülékvásárlással (a készlet erejéig) vagy készülékvásárlás nélküli konstrukcióban. A hívások számlázása 
1 perces egységekben történik. A havidíjban foglalt korlátlan percek, SMS/MMS-ek kizárólag belföldi, nem emelt díjas irányok esetén érvényesek. A Flotta Red Extra 
EU tarifacsomag havidíja, határozott vagy határozatlan idejű szerződéskötéssel tartalmaz egy második, kizárólag adatforgalmat biztosító MultiNet Red előfizetést is, 
mely kizárólag a Flotta Red Extra EU tarifacsomaggal együtt, másodlagos SIM-ként használható, a Flotta Red Extra EU tarifacsomagba foglalt belföldi adatforgalom 
megosztásával. A MultiNet tarifák igénybevételére kizárólag azon ügyfeleink jogosultak, akik új vagy meglévő Flotta Red Extra EU előfizetéssel rendelkeznek. Egy Flotta 
Red Extra EU előfizetéshez maximum 1 darab MultiNet csomag vásárolható az ajánlatban. MultiNet csomagra mindaddig jogosult az Előfizető, ameddig Flotta Red Extra 
EU előfizetését fenntartja. Amennyiben Flotta Red Extra EU tarifacsomagokra kötött elsődleges előfizetés megszűnik, vagy leváltásra kerül, abban az esetben a 2. SIM 
kártyát az Internet Alaptarifára váltjuk, melynek részletei a Lakossági ÁSZF Díjszabás melléklet A/2.3.5 pontjában találhatóak. Flotta Red EU (és 2015.04.01. után szerző-
dött Flotta Go és Go+) tarifák esetén 2015. június 1-től a havidíjba foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követően számlázási ciklusonként egy alkalommal 150 
MB belföldi adatforgalmat tartalmazó Automatikus PluszAdat opció kapcsolódik, melynek díja 500 Ft. Az Automatikus PluszAdat 150 MB opció adatforgalma az adott 
számlaciklus végéig felhasználható, nem megosztható. Az Automatikus PluszAdat felhasználását követően a sebesség 0/0 Mbit/s-ra korlátozódik a számlázási ciklus 
végéig, internetezésre a Netinfo oldalon történő kiegészítő adatopció vásárlásával van lehetőség. A garantált le- és feltöltési sebesség az ÁSZF 4.1-es pontjában meg-
határozottak szerint 0/0 Mbit/s. Számlázási egység: 10 KB. A Flotta Red EU szolgáltatáscsomagok kizárólag a lakossági felhasználás szabályainak betartása mellett, ter-
mészetes 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 indítása vagy átirányítása napi 24 órát meghaladó összidőtartamban; telemarketing, 
ügyfélszolgálati tevékenység stb. 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 szerződés megkötésével egyide-
jűleg kérhető a Red EU Roaming szolgáltatás aktiválása, melynek külön díja nincs, és mellyel a Szolgáltató által meghatározott roaming-hálózatokon a magyarországi 
hívószámokra irányuló normál díjas hívások/SMS/MMS-ek 0 Ft-on történő elszámolásán túl a tarifájukban meghatározott belföldön irányadó adatkeretük erejéig és 
annak terhére forgalmazhatnak adatot. A partnerhálózatok aktuális listája a www.vodafone.hu/redeu internetes oldalon érhető el. A Red EU Roaming megrendelésének 
feltétele, hogy Előfizető a használat megkezdése előtt rendelkezzen aktív roaming szolgáltatással, valamint Flotta Red EU szolgáltatáscsomaggal. A szolgáltatás a 
sikeres megrendelést követően annak lemondásáig aktív marad. Részletes leírás a kedvezményes roaming-díjakról Red EU Roaming használata során a lakossági ÁSZF 
1. számú mellékletének 2.1.3 pontjában található. A Red EU Roaming kizárólag az utazási célra történő felhasználás szabályainak betartása mellett használható (utazási 
célú használat), azaz életvitelszerű magyarországi tartózkodás esetén, utazások során vehető igénybe, használata során a külföldi, magyarországi hívószámokra irányuló 
használat nem haladhatja meg a belföldi használat kettő havi átlagát, továbbá számlázási ciklusonként minimum egy hazai tranzakciót (pl. hívás, SMS stb.) kell indítani, 
illetve kezdeményezni a Szolgáltató belföldi hálózatáról. Nem rendeltetésszerű használat esetén, Vodafone fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítést követő-
en a Red EU Roaming szolgáltatást adott előfizetés tekintetében törölje. Törlés esetén a szolgáltatás a továbbiakban újbóli aktiválással nem elérhető. További feltételek 
és információk, illetve a tarifák tartalma az üzletekben, a belföldi hálózatból díjmentesen hívható 1270-es telefonszámon, a Lakossági ÁSZF Díjszabás A/2.1.3. és A/2.1.5 
pontjában és a www.vodafone.hu oldalon.

Általános tudnivalók: A fenti árak tartalmazzák az áfát. A készülékár-kategóriáról, vásárolható előfizetések számáról, valamint a flotta tarifákról további információ 
bármely Vodafone üzletben elérhető. A vásárlás feltétele a „Flotta Együttműködési Megállapodásban” rögzített, az adott flotta kapcsolattartója által kibocsátott ér-
vényes igazolás vagy egyéb a flotta tarifához való jogosultság igazolásához szükséges dokumentum. A vásárolt készülék Vodafone hálózati korlátozással van ellátva. 
A választott adatopcióhoz járó kedvezmény maximum a készülékár erejéig vehető igénybe. 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. 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 számla kiegyenlítése a számlán feltüntetett fizetési határidőig a következő fizetési módok valamelyiké-
vel megtörténik www.vodafone.hu/szamlabefizetes oldalon vagy az E-számla profilon vagy a Vodafone mobil alkalmazáson keresztül vagy 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 2015.04.01. után szerződött Flotta Go, Go+ és HODOSZ egyedi flottarifa Előfizetők esetén egy bruttó 500 Ft-os, Flotta Red EU előfizetők esetén bruttó 
1000 Ft-os 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. 

A szórólap tájékoztató jellegű, a HODOSZ flotta tarifáiról, a Flotta Red EU és Flotta Go tarifákról, Flotta adatopciókról, valamint az igénybevétel részleteiről további infor-
máció bármely Vodafone üzletben elérhető. A tarifacsomagokhoz elérhető aktuális telefon- és eszközkínálatról és azok áráról a mindenkor érvényes árlisták az iránya-
dóak. A képek illusztrációk. Az online kedvezmény mértéke maximum a kiválasztott készülékár erejéig érvényes. Nyomdába adás dátuma: 2016.01.11. A nyomdahibák 
elkerüléséért mindent megteszünk, ám ha mégis előfordulnak, azok tartalmáért nem áll módunkban felelősséget vállalni. 


