
Vodafone
Power to you

Beszéljetek egymással 
díjmentesen 
Honvédszakszervezet  
flotta előfizetéssel!

Alacsony  percdíj,másodpercalapon

Korlátlanságkompromisszumoknélkül

Verhetetlenkészülékárak



Flottán belül elérhető tariFák

1 E-Pack szolgáltatásunk feltétele az elektronikus formában kiállított számlára történő regisztráció, az elektronikus csatornán végzett számlabefizetés,  
és a számlák időben történő kiegyenlítése. Amennyiben az Előfizető valamely hónapban nem tesz eleget a fenti feltételek bármelyikének, a következő havi 
számláján Honvédszakszervezet egyedi flotta tarifa Előfizetők esetén bruttó 500 Ft-os egyszeri díj kerül kiterhelésre.

2 A Vodafone EU Roaming szolgáltatás elérhető: Az EU országainak, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc, és Törökország meghatározott partnerhálózatain.
3 Felhasználása után a kínált sávszélesség (le- és feltöltési sebesség) 0/0 Kbit/s-ra korlátozódik a számlázási ciklus végéig, a garantált sebesség 0/0 Mbit/s. 

Az Automatikus Pluszadat opció díjmentesen lemondható az ügyfélszolgálaton.
4 A készülékár-kedvezmény a mindenkor érvényes, aktuális flottaárlistában szereplő készülékárakra vonatkozik és maximum a készülék vételárának erejéig 

vehető igénybe. A garantált készülékkedvezmény összevonható a kiegészítő adatopcióval és/vagy az online vásárlással érvényesíthető kedvezménnyel.

2 éves, határozott idejű szerződéssel a tarifacsomagra
HOSZ 3 EU

flotta tarifacsomag  
kedvezményes díjak (bruttó)

(Cégnév)
flotta tarifacsomag  

kedvezményes díjak (bruttó)

havi előfizetési díjak összesen  (Készülék nélkül, e-Packkel1) 2 687,07 Ft 3 667,00 Ft

lebeszélhetőség  (Minden belföldi, normál díjas hálózatba és EU-n belül 
minden magyarországi hívószámra)

100 perc 100 perc

 adatforgalom  (Havidíjba foglalt, belföldön és EU-n belül felhasználható, nem 
osztható adatmennyiség) 

150 MB 500 MB

 az adatforgalom elhasználása után aktiválódik  
az automatikus Pluszadat opció2 

150 MB
+465 Ft

+500 Ft

Díjmentes Vodafone eU roaming szolgáltatás2

Percdíjak (belföldi, normál díjas hívások) Perc alapú

  hívás csoporton belül, minden időszakban  
(Havonta, belföldi, flottacsoporton belüli használatra)

Díjmentes Díjmentes

Vodafone hálózatba vagy vezetékes irányba indított hívás 14,03 Ft 13,97 Ft

Más mobilhálózatba indított hívás 15,11 Ft 13,97 Ft

SMS-küldés/db (belföldi, normál díjas) 19,05 Ft 19,05 Ft

VáltS 3 eU tariFára, ha FontoS:
• Szuper alacsony havidíj
• Olcsó percdíj
• Másodperc alapú számlázás

VáltS korlátlan tariFára, ha FontoS:
• Kedvező havidíj
• Korlátlanság belföldön és az EU-n belül

korlátlanság
kompromisszumok nélkül

alacsony költségek

hoSZ korlátlan
flotta tarifacsomag  

kedvezményes díjak (bruttó)

6 990,00 Ft

korlátlan

1 GB

300 MB
+500 Ft

-

Díjmentes

0 Ft

0 Ft

19,05 Ft

ha FontoS a korlátlan köZöSSégi élMény, 
VálaSZD új reD éS go CSoMagjainkat Flottán belül iS!

Részletes információ: www.vodafone.hu/flotta

Verhetetlen készülékár4  
20 000 Ft kedvezményt kapsz bármely okostelefon árából!



ha több aDatot SZeretnél
egyedi flotta tarifádhoz válaszd kedvezményesen üzleteinkben

2 éves, határozott idejű szerződéssel egyszeri kedvezménnyel kedvezmény 
nélkül

havidíj egyszeri 
kedvezmény* havidíj

+500 Mb adatforgalom 1 394 Ft 10 000 Ft 929 Ft

+1 gb adatforgalom 2 323 Ft 25 000 Ft 1 394 Ft

+2 gb adatforgalom 4 181 Ft 50 000 Ft 2 323 Ft

+5 gb adatforgalom 7 000 Ft 75 000 Ft 4 000 Ft
*Az egyszeri kedvezmény a mindenkor érvényes, aktuális flottaárlistában 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. 

Miért érDeMeS egyeDi Flotta-előFiZetéSre Váltani  
aZ egéSZ CSaláDDal? 

*A választott adatopció havidíja a flotta tarifa havidíján felül értendő, 2 éves határozott idejű szerződéssel.

Még több adat!
Már 5 GB-os kiegészítő 

adatopció is elérhető, 75 000 Ft 
készülékkedvezménnyel*

korlátlan belföldi beszélgetés
Flottán belül, a tagokkal
és a családtagokkal egyaránt

alacsony percdíj másodperc 
alapon
Egyedi havidíj mellett !

ajánld te is a Vodafone-t!
Ajánlásoddal szerezzetek 
összesen 6 000 Ft 
havidíjkedvezményt

kamatmentes részletfizetés
Készülékeinket már 6 havi 
kamatmentes részletfizetéssel is 
megvásárolhatod

Verhetetlen készülékárak 
1 Ft-ért
Többféle opcióból választhatsz.

hogyan CSatlakoZhatok?

Flottaigazolással vagy tagi kártyával

Megszokott számodat díjmentesen, előhívóval (pl. 06/30) együtt megtarthatod, így 
családod, barátaid továbbra is ugyanazon a számon hívhatnak.

A kedvezményes flotta tarifa megvásárolható:
• 1401-es hívószámon
• online (www.vodafone.hu/flotta) a flotta kóddal belépve, 

ahol további 2 000 Ft készülékár-kedvezményt adunk
• bármelyik Vodafone üzletben. (www.vodafone.hu/uzletkereso)

Flotta kód: 1508c

Hozzátartozók a saját nevükre is köthetnek akár 5 db  flotta előfizetést hozzátartozói 
igazolással.

akár 20 gb forgalmat biztosító további adatopcióinkat aktiváld a netinfo.vodafone.hu oldalon



Az ajánlatok visszavonásig érhetők el flotta egyéni előfizetők részére 2 éves, határozott idejű szerződéssel készülékvásárlással (a készlet erejéig) vagy készülékvásárlás 
nélküli konstrukcióban. A készülékkedvezmény az alap készülékárhoz viszonyított és maximum a készülék vételáráig értendő. A 20 000 Ft garantált készülékkedvezmény 
ajánlat visszavonásig érvényes legalább 1 GB havidíjba foglalt adatmennyiséget tartalmazó egyedi flotta tarifák esetén, 2 éves határozott idejű szerződéssel, új és 
meglévő flotta-előfizetőknek egyaránt. Honvédszakszervezet 3 EU flotta tarifa esetén: A hívások számlázása 60 másodperces egységekben történik. A Csoporton 
belüli díjmentes beszélgetés szolgáltatás a Honvédszakszervezet flotta és a LIGA (Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája) flotta összes előfizetése közötti 
díjmentes beszélgetést biztosítja (Flotta+Céges). Honvédszakszervezet flotta tarifa esetén az előfizetéshez a tájékoztatóban szereplő, nem osztható adatopciók 
visszavonásig 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 Start, Go Extra, Red Smart, Red Prime és Red Platinum tarifák esetén nem vehetőek igénybe.

A szerződés megkötésével egyidejűleg kérhető a Vodafone 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 az Előfizető által használt szolgáltatáscsomag Vodafone Magyarország 
hálózatán alkalmazott belföldi normál díján 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 szolgáltatás a sikeres megrendelést követően 
annak lemondásáig aktív marad. Részletes leírás a kedvezményes roaming-díjakról Vodafone EU Roaming használata során a lakossági ÁSZF Díjszabás A/5.2 pontjában 
található. Vodafone EU Roaming szolgáltatás kizárólag az utazási célú felhasználás szabályainak betartása mellett, természetes személy felhasználók személyes 
hírközlési igényeinek kielégítésére használható (magán utazások céljára), azaz a Vodafone EU Roaming életvitelszerű magyarországi tartózkodás esetén, utazások 
során vehető igénybe és a Vodafone EU Roaming használata során a külföldi, magyarországi hívószámokra irányuló  hívások, SMS-ek és MMS-ek használata; illetve 
a külföldön felhasznált adatmennyiség mértéke (tarifában foglalt adatforgalom és kiegészítő adatopciók együttvéve) nem haladhatja meg a belföldi használat négy 
havi számlázási ciklusonként vett átlagát, valamint a vizsgált időszakban a szabályozás hatálya alá eső ország roaming partnerének hálózatán forgalmazott napok 
száma nem haladhatja meg a Vodafone Magyarország hálózatán forgalmazott napok számát (méltányos használat). Amennyiben a méltányos használat feltételei 
nem teljesülnek, erről az Előfizetőt tájékoztatjuk, és figyelmeztetjük a méltányos használat feltételeire. Amennyiben a figyelmeztetést követő két héten belül az 
Előfizető tényleges fogyasztásra vagy jelenlétre vonatkozó használati mintázatát nem változtatja meg, Szolgáltató az 531/2012/EU rendelet 6. e cikke szerinti 
többletdíj alkalmazására jogosult a figyelmeztetés napjától kezdve. A többletdíj mértéke:  Hívásindítás 1-es roaming díjzóna országaiba: 12,56 Ft/perc; SMS küldés 
az 1-es roaming díjzóna országaiba: 3,92 Ft/SMS; MMS küldés az 1-es roaming díjzóna országaiba: 3,02 Ft/MMS;  Adatforgalom az 1-es roaming díjzóna országaiban: 
2,81 Ft/MB. Svájcra, Törökországra és Monacóra a méltányossági feltételeket elkülönítetten vizsgáljuk a 1-es roaming díjzóna országaitól. A Vodafone EU roaming 
használata során a külföldi, magyarországi hívószámokra irányuló  hívások, SMS-ek és MMS-ek mennyisége; illetve a külföldön felhasznált adatmennyiség mértéke 
(tarifában foglalt adatforgalom és kiegészítő adatopciók együttvéve) nem haladhatja meg a belföldi használat négy havi számlázási ciklusonként vett átlagát, valamint 
a vizsgált időszakban a szabályozás hatálya alá eső ország roaming partnerének hálózatán forgalmazott napok száma nem haladhatja meg a Vodafone Magyarország 
hálózatán forgalmazott napok számát (méltányos használat). Amennyiben a méltányos használat feltételei nem teljesülnek, erről Előfizetőt SMS-ben tájékoztatjuk, 
és figyelmeztetjük a méltányos használat feltételeire. Amennyiben a figyelmeztetést követő két héten belül az Előfizető tényleges fogyasztásra vagy jelenlétre 
vonatkozó használati mintázatát nem változtatja meg, Szolgáltató az többletdíj alkalmazására jogosult a figyelmeztetés napjától kezdve. A többletdíj mértéke: 
Hívásindítás 1-es roaming díjzóna országaiba: 12,56 Ft/perc; SMS küldés az 1-es roaming díjzóna országaiba: 3,92 Ft/SMS; MMS küldés az 1-es roaming díjzóna 
országaiba: 3,02 Ft/MMS; Adatforgalom az 1-es roaming díjzóna országaiban: 2,81 Ft/MB. Nem rendeltetésszerű használat esetén, azaz amennyiben Előfizető a magán 
utazások céljára történő felhasználás szabályainak bármelyikét megszegi, a Vodafone fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítést követően a Vodafone 
EU Roaming szolgáltatást adott előfizetés tekintetében törölje. Törlés esetén a szolgáltatás a továbbiakban újbóli aktiválással nem elérhető.  Azon ügyfelek, akik 
előfizetéséről a Vodafone EU Roaming szolgáltatás törölve lett, a mindenkori forgalmi díjas roaming díjazás, illetve Európai Gazdasági Térség területén Szabályozott 
Európai Roaming díjszabás feltételei alapján használhatják készüléküket külföldön.

A fenti árak tartalmazzák az áfát. 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, illetve Adásvételi 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 12.6.12 pontjában foglaltakkal összhangban. 

Amennyiben az Előfizető 4G/LTE képes készülékkel rendelkezik, úgy a 4G/LTE lefedettségi területen Vodafone 4G/LTE hálózatán veheti igénybe a szolgáltatásokat, 
az ASZF-ben rögzített minőségi mutatók és feltételek szerint. Az aktuális hálózati lefedettség megtekinthető a www.vodafone.hu/lefedettsegi-terkep oldalon. 

A szórólap tájékoztató jellegű. A tarifacsomagokhoz elérhető aktuális telefon- és eszközkínálatról és azok áráról a mindenkor érvényes árlisták az irányadóak. A 
képek illusztrációk. Nyomdába adás dátuma: 2017.06.15. A nyomdahibák elkerüléséért mindent megteszünk, ám ha mégis előfordulnak, azok tartalmáért nem 
áll módunkban felelősséget vállalni.

beSZéljetek egyMáSSal DíjMenteSen  
honVéDSZakSZerVeZet Flotta előFiZetéSSel!


