Egyedi Vodafone ajánlat
a VTDSZSZ tagjai részére
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VTDSZSZ Kedvezményes Flotta Tarifacsomag Szolgáltatási díjai

nélk sárlása
ül!

(bruttó)
Csatlakozási díj

0 Ft

Havi elôfizetési díj - A havidíj 100% belföldi, nem emelt díjas hívásokra használható fel.

1 905,00 Ft

A hívások számlázása 1 másodperces egységekben történik a kedvezményes percdíjakon.

Percdíjak (belföldi, nem emelt díjas hívások)

Alapdíj

Vodafone hálózatba és vezetékes irányba indított hívás

25,40 Ft

12,70 Ft

Más mobil hálózatba indított hívás

25,40 Ft

17,78 Ft

SMS küldés/darab

25,40 Ft

19,05 Ft

Csoporton belüli hívások
Havidíj – A havidíj 100%-a belföldi, nem emelt díjas hívásokra használható fel.
Hívás csoporton belül, minden idôszakban

SMS opciók (belföldi, nem emeltdíjas SMS-re vonatkozik)
SMS 30 havidíj – 30 db ingyenes SMS
SMS 100 havidíj – 100 db ingyenes SMS

Surf csomagok

Kedvezményes díj

Igénybevétele kötelezô
381,00 Ft
0,00 Ft

Igénybevétele opcionális
381,00 Ft
1 270,00 Ft

Igénybevétele opcionális

Felfedezô – havi 100 MB adatforgalom

1 000,00 Ft

Tudatos – havi 500 MB adatforgalom

1 625,60 Ft

Maximalista – havi 2 GB adatforgalom

2 438,40 Ft

Megrendelhetô:
• Dedikált Vodafone partnernél
• Online: https://shop.vodafone.hu/flotta/login
• Flotta kód az online vásárláshoz: 18zzz

Megrendelés - Elôfizetôi szerzôdéskötés és további információért keresse a dedikált Vodafone partnert
a következô elérhetôségek bármelyikén:
telefon: +36 70 427 00 29; +36 70 427 00 31; +36 70 427 00 32; +36 70 427 00 33; +36 70 427 00 34; +36 70 427 00 35; +36 70 427 00 36
e-mail: 50180@dealers.vodafone.hu, 50181@dealers.vodafone.hu, 50184@dealers.vodafone.hu, 50185@dealers.vodafone.hu, 50186@dealers.vodafone.hu

Kiegészítô információk:
A fenti árak tartalmazzák az áfát. A hívások számlázása 1 másodperces egységekben történik. A díjcsomaghoz kapcsolódó egyéb a szolgáltatás jellemzô feltételétôl eltérô használati mód díjat és további részeteket az ÁSzF 1. számú Díjszabás Melléklete
tartalmazza, e díjak az Elôfizetôi Szerzôdés részét képezik anélkül, hogy azok az Elôfizetôi Szerzôdésben tételesen fel lennének sorolva. A számlán egységárként minden esetben a tarifatáblázatban foglalt alap percdíj került feltüntetésre azonban a
számlázás kedvezményes percdíjon történik. A kedvezménnyel csökkentett díjak csak a számla „hívásdíjak összesen” sorában illetve a részletes számla „fizetendô összeg” oszlopában feltüntetett végsô összegben érvényesülnek. A havidíj a nem emelt
díjas hívásokból beszélhetô le kedvezményes percdíjakon. A „Csoporton belüli hívás” a VTDSZSZ és VKSZSZ összes flottás elôfizetése közötti ingyenes beszélgetést biztosítja. (Flotta)
Az ajánlat 2012. május 7-tôl 2012 július 31-ig vagy visszavonásig, illetve a készlet erejéig érvényes kizárólag új VTDSZSZ elôfizetésekre. Készülék vásárlás esetén 24 hónapos határozott idejû szerzôdéssel, készülék vásárlás nélkül 12 hónapos
határozott idejû szerzôdéssel. Az elôfizetéshez adatopcióink egyikének választása opcionális: Felfedezô (Surf 100 MB), Tudatos (Internet Maxi), Maximalista (Internet Easy). A csomagban foglalt havi adatforgalom csak belföldi használat esetén érvényes.
További részletekrôl tájékozódjon a flotta oldalán. Az online kedvezmény 2 000 Ft feletti készülékár esetén érvényes. Az Általános Szerzôdési Feltételek az akcióban kötött elôfizetôi szerzôdésekre is alkalmazandó, így a szerzôdéskötést megelôzôen
az Elôfizetô hitelképesség-vizsgálaton esik át. A vizsgálat eredményének függvényében a Vodafone jogosult a szolgáltatás igénybevételét elôleg vagy egyéb biztosíték (pl. bankgarancia, kezesség stb.) adásához kötni. A tarifacsomagokhoz további
opciók rendelhetôk.
A Start Bónusz kedvezmény 2012. május 7-tôl 2012 július 31-ig vagy visszavonásig érvényes és kizárólag azon új VTDSZSZ elôfizetésekre vonatkozik, amelynél készülék vásárlás nélkül kötöttek Elôfizetôi szerzôdést. A kedvezmény mértéke havi bruttó
1270 Ft a szerzôdés megkötésétôl számított 5 hónapon keresztül. Új elôfizetésnek minôsül amennyiben VTDSZSZ elôfizetéssel rendelkezô ügyfél további VTDSZSZ elôfizetést igényel, illetve VTDSZSZ elôfizetéssel nem rendelkezô ügyfél új szerzôdést
köt. Az ajánlat nem vonatkozik azokra az Elôfizetôkre, akiknek az ügyfélszámán, nevén vagy címén a megrendelés idôpontjától számított 3 hónapra visszamenôleg bármilyen Vodafone havidíjas tarifacsomag bontás történt. Amennyiben egy Elôfizetô
jogosulatlanul él a Start Bónusz ajánlattal, a felhasznált kedvezmény utólag beterhelésre kerül.

Egyedi készülékajánlat
a Vodafone-tól
a VTDSZSZ tagjai részére
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Nokia 100

Samsung Xcover II

Nokia C1

1 Ft

14 990 Ft

3 990 Ft

2 éves, határozott
idejû szerzôdéssel

2 éves, határozott
idejű szerződéssel

2 éves, határozott
idejû szerzôdéssel

• színes kijelzô
• FM rádió
• zseblámpa

• IP 67 minősítés /por és
vízálló
• 2 MP kamera,
MP3 lejátszó/FM rádió
• Bluetooth, 16 GB-ig
bővíthető memória

• VGA kamera
• Bôvíthetô memória
• MP3 lejátszó

Okostelefonok 2 GB-os adatopcióval

További készülékkedvezményekért ismerje meg a speciálisan csak Surf csomagokra érvényes árlistát!

Samsung
Galaxy Y

Motorola
Fire

Nokia
500

31 990 Ft

36 990 Ft

47 990 Ft

9 990 Ft

díjmentes
házhoz szállítás!

20 990 Ft

27 990 Ft

2 éves, határozott idejû
szerzôdéssel

2 éves, határozott idejû
szerzôdéssel

2 éves, határozott idejû
szerzôdéssel

• Android 2.3 operációs
rendszer
• 3,14”-os érintôképernyô
• 3,2 MP-es kamera
• aGPS/Wifi
• 32 GB-ig bôvíthetô memória

• Android 2.3 operációs
rendszer, 5-soros QWERTY
billentyüzet teljes
érintôkijelzôvel
• Gyors és kényelmes
webböngészés ,HSDPA, 3G
• Beépített alkalmazás
közösségi oldalakhoz (pl.:
facebook, twitter), Több
ezer ingyenes alkalmazás

• Symbian Anna Operációs
rendszer / 2 GB belsô
memória (bôvíthetô 32 GB-ig)
• HSDPA/ Wifi /Bluetooth / Nokia navigáció
• 3,2” kapacitív kijelzô/
   5 MP kamera

shop.vodafone.hu/flotta

INTÉZD
ONLINE
2000 Ft kedvezménnyel!

