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Vodafone Köszönet Program - Részvételi Feltételek 
2018. május 25-től hatályos változat 

 

A Vodafone Magyarország Zrt. ezúton tájékoztatja Előfizetőit, hogy 2018.05.02-vel 
megújítja hűségprogramját, így a Köszönet Programba történő regisztráció ettől a 

dátumtól nem lehetséges, illetve a regisztrált tagok Köszönet Program kedvezményei 
2018.06.15-ig felhasználhatóak üzleteinkben. 

 

Felhívjuk továbbá Előfizetőink figyelmét, hogy a Részvételi Feltételek a 9. Adatok kezelése 
és védelme pontja 2018. május 25-től módosul. 

 
A Vodafone Köszönet Programot a Vodafone Magyarország Zrt., 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor  
6. (továbbiakban: Vodafone) biztosítja a következő feltételekkel: 

 
 A Vodafone Köszönet Program időtartama: 2011. április 1-től - 2018. június 15.  
  

1. Bevezetés:  
 

 A Vodafone Köszönet Programmal szeretnénk megköszönni ügyfeleinknek, hogy a Vodafone-t 
választották.  
 Célunk az volt, hogy olyan programot kínáljunk a hűséges Vodafone-os ügyfeleknek, melyben vonzó 
és könnyen kiszámítható, átlátható kedvezményeket és előnyöket lehet kapni. 
 Nem kell pontokat gyűjteni és számolgatni, mivel a készülék kedvezmények a Vodafone-nál 
eltöltött évek számával arányosak.  
 A Vodafone Kedd kedvezményeinek igénybevételéhez azonban még ez sem kell, a Vodafone 
Köszönet Programba való belépés után, a kedvezmények azonnal igénybe vehetők.  
 

2. Fogalmak:  
 

Vodafone Köszönet Program résztvevője: Vodafone ügyfél, aki jogosult a programban való 
részvételre és sikeresen regisztrált a Vodafone Köszönet Programba. 
  
Előfizető: az előfizetés tulajdonosa, akinek a nevére a szerződést kötötték. Egy előfizetőhöz több 
előfizetés, felhasználó is tartozhat.  
 
Felhasználó: az előfizetés használója, aki az adott telefonszámot használja.  
 
Ügyfél: a Vodafone szolgáltatásait használó személy, lehet előfizető és felhasználó is.  
 
Ügyfélbiztonsági kód: 4-6 számjegyű kód, amit a SIM-kártya vásárlásakor vagy aktiválásakor kellett 
megadni, a szerződésen található, illetve később módosítható.  
 
Kapcsolattartó: az előfizető, vagy az előfizetés tulajdonosának meghatalmazottja, kapcsolattartásra 
kijelölt személy. 
 

3. Mik a Vodafone Köszönet Program előnyei?  
 A Vodafone-nál eltöltött évekkel és a havi átlagos számlaértékkel arányos kedvezményes 
készülékvásárlási lehetőség havidíjas előfizetőink részére.  
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 Keddi napokon a Vodafone Köszönet Program résztvevői ketten mehetnek egy áráért moziba, 
múzeumba és még sok más helyre!  
 Ezenkívül még más, eseti meglepetések és újabb kedvezmények is! 
 

4. Ki vehet részt a Vodafone Köszönet Programban?  
 

 lakossági havidíjas (utólag fizető, hangalapú vagy internet) előfizetéssel rendelkező ügyfelek,  
 lakossági feltöltőkártyás (előre fizető, telefon vagy internet) előfizetéssel rendelkező ügyfelek, (a  
készülékhez kapcsolódó kedvezményeket a feltöltőkártyás előfizetéssel rendelkező ügyfelek nem  
vehetik igénybe, a többi Köszönet Program kedvezményt viszont igen) 
 egyéni vállalkozók, mikró- és kisvállalati ügyfelek maximum 30 SIM kártyáig,  
 flottás előfizetéssel rendelkező ügyfelek (a készülékhez kapcsolódó kedvezményeket a flottás 
előfizetéssel rendelkező ügyfelek nem vehetik igénybe, a többi Köszönet Program kedvezményt 
viszont igen)  
 
FELTÉVE, hogy  
 
 érvényes előfizetői szerződésük van és  
 regisztrálnak a Vodafone Köszönet Programba. 
 

5. Megszűnik a Vodafone Köszönet Programban való részvétel, azaz a kedvezmények 
igénybevételének lehetősége, ha  
 

 a Vodafone-nal kötött előfizetői szerződés megszűnik.  
 
 a kimenő forgalom korlátozásra kerül.  
 
 az ügyfél kilép a Vodafone Köszönet Programból. 
 

6. Regisztráció  
 

A Vodafone Köszönet Programban való részvételhez regisztrálni kell.  
Ezt többféle módon is meg lehet tenni:  
 
 a belföldről díjmentesen hívható 1270-es ügyfélszolgálatunkon 
 online a www.vodafone.hu/koszonet oldalon  
 üzleteink bármelyikében http://www.vodafone.hu/uzletkereso  
 
A regisztráció csak akkor sikeres, ha a regisztráló beazonosítása megtörtént és minden kötelező adat 

meg lett adva. A beazonosításhoz szükséges: 

magánszemélyek, egyéni vállalkozók esetén:  
 telefonszám,  

 ügyfélbiztonsági kód  
o fényképes, azonosításra alkalmas igazolvány  

o nem személyes ügyintézés esetén: meghatalmazás.  
 
üzleti előfizetők esetén:  
 telefonszám  

ügyfélbiztonsági kód  
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 eredeti, közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány a cégjegyzésre jogosult részéről  

 eredeti céges meghatalmazás az ügyintézésre (ha nem a cégjegyzésre jogosult személy vagy 
személyek vannak jelen a vásárlásnál). A meghatalmazásnak konkrétnak kell lennie, azaz a Vodafone-
nál történő ügyintézésre kell szólnia, amelyet a meghatalmazónak, a meghatalmazottnak és 2 
tanúnak is alá kell írnia. Tartalmaznia kell továbbá mindkét fél személyes adatait (név, anyja leánykori 
neve, születési dátum, lakcím és személyi igazolvány száma) is  

 a szerződést aláíró személy fényképes, azonosításra alkalmas igazolványa.  
 

Amennyiben az ügyfél nem tudja az ügyfélbiztonsági kódot, akkor márkaképviseleteken, telefonszám 
és a fenti dokumentumok alapján elvégezhető a beazonosítás (és új kód megadása). Viszonteladó 
üzleteink esetében ez utóbbi eljárás nem elvégezhető.  
 
Az előfizető bárkit regisztrálhat: saját magát és a kapcsolódó felhasználókat is. A felhasználó kizárólag 
saját magát tudja regisztrálni, és az előfizetői szintű kapcsolattartó adatait tudja megadni, mely 
optimális esetben azonos az előfizető adataival.  
 
Kisvállalati előfizetők és egyéni vállalkozók esetén  
 

 csak az előfizető végezheti el a regisztrációt,  
 az előfizetőhöz kapcsolódó összes felhasználót egyszerre lehet regisztrálni a programba,  
 regisztráció esetén minden felhasználó a Vodafone Köszönet Program tagja lesz. 

Regisztráció során az alábbi adatok megadása szükséges:  
előfizető szinten megadandó adatok egyéni előfizetők esetén:  
 

o kapcsolattartó neve (kötelező)  
 

o kapcsolattartó telefonszáma (kötelező)  
 
o kapcsolattartó e-mail címe (nem kötelező)  
 
előfizető szinten megadandó adatok üzleti előfizetők és egyéni vállalkozók esetén: 

o cég neve (kötelező)  

o cég székhelye (kötelező)  

o kapcsolattartó neve (kötelező)  
o kapcsolattartó telefonszáma (kötelező)  

o kapcsolattartó e-mail címe (kötelező).  
 

felhasználó szinten megadandó adatok egyéni és üzleti előfizetők esetén:  
 
o felhasználó neve (kötelező)  
o felhasználó telefonszáma (kötelező)  
o felhasználó e-mail címe (nem kötelező)  
o felhasználó születési ideje (év, hónap, nap) (kötelező) 

Amennyiben nem az előfizető, hanem az egyik felhasználó van jelen a regisztrációkor, akkor a 
felhasználónak a saját magára vonatkozó kötelezően megadandó adatokon kívül, meg kell adnia a 
kapcsolattartóra vonatkozó adatokat is (mely lehetőség szerint az előfizető neve és telefonszáma).  
A regisztráció tartozás fennállása esetén is elvégezhető, a kedvezményekre azonban az ügyfél csak 

akkor jogosult, ha tartozásait rendezte. 
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7. Vodafone Köszönet Programban igénybe vehető kedvezmények  
 

7.1 Kedvezményes telefonvásárlási lehetőség  
 

A készülékhez igénybe vehető kedvezmények új előfizetés kötésére illetve feltöltőkártyás és 
flottás előfizetéssel rendelkező ügyfelekre nem vonatkoznak.  
 
A kedvezményes árú telefonkészülékekről a „Vodafone kedvezményes kiskereskedelmi készülék 
kínálata havidíjas előfizetéssel és VitaMAX csomagban” elnevezésű dokumentumból 
tájékozódhat, mely megtalálható az értékesítési pontokon és az interneten (www.vodafone.hu) 
A kedvezményt csak havidíjas előfizetőink vehetik igénybe.  
 
 

Mitől függ a készülék kedvezmények mértéke?  
 
 az ügyfél mióta (hány éve) ügyfelünk és 
 
 melyik szintbe tartozik. 

 

Mitől függ, hogy melyik szintbe tartozik valaki?  
 
Havidíjas előfizetés esetében attól függ, hogy az elmúlt 6 hónap alapján, a havi számlák átlagos 
értéke melyik kategóriába esik.  
 
A szintbe sorolás előfizető szintű, az átlagos számlaértéket az előfizetőhöz tartozó (egy ügyfélszám 
alatt lévő) összes felhasználóra vonatkoztatva számoljuk ki. Azaz, ha a Vodafone-os szerződés  
előfizetőjén kívül (akinek a nevére a szerződést kötötték) más felhasználók is szerepelnek a 
szerződésben (pl. családtagok), akkor a 6 hónapra számított átlagos számlaértéket az összes 
felhasználót figyelembe véve kell kiszámítani.  
 
Az évek száma szerinti kedvezményt azonban minden felhasználó a saját évei, vagyis a saját 
szerződésének megkötése óta eltelt évek száma alapján kapja meg.  
 
Ha több felhasználó tartozik egy előfizetőhöz, akkor  
 
 az átlag számlaérték határozza meg a szintet, vagy 
 
 ha legalább egy felhasználó elér egy meghatározott költési szintet*, akkor az előfizetéshez tartozó 

összes felhasználó jogosulttá válik. 
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** évek száma = a Vodafone-hoz való belépéskor aláírt szerződés dátumától számított egész évek 
száma (pl. ha valaki 4 éve és 3 hónapja Vodafone ügyfél, akkor az Évek száma = 4)  
 
A mobilinternet számlák (ha ugyanazon ügyfélszám alá vannak rendezve, mint a hangforgalom), nem 
számítanak bele az átlagszámításba. Ha azonban csak mobilinternet szerződéseket tartalmaz az 
ügyfél számlája, akkor azok átlagértékének kiszámítása ugyanúgy történik, mint a hangalapú 
előfizetések esetén.  
 
Ha késedelmi kamat van egy számlán, akkor azt a számlát 0 Ft-tal számoljuk az átlagszámítás során,  
azzal, hogy azt a számlát vesszük 0 Ft-tal figyelembe, amelyiken a késedelmi kamat szerepel, és nem 
azt, amelyik számla nem került befizetésre.  
 
Az új előfizetők először mindig a Klasszik szintre kerülnek, ahonnan 6 hónap eltelte után kerülhetnek 
fel a nagyobb értékű szintre. Ha azonban egy már meglévő előfizetőnek lesz egy új felhasználója, 
akkor ő azonnal megkapja az előfizető már meglévő szintjét.  
 
Szerződéshosszabbításhoz kötődő készülékvásárláskor, a felhasználó abból az árkategóriából 

választhat készüléket, amelyik az ő szintjéhez van rendelve. Emellett lehetősége van arra is, hogy 

magasabb szintbe sorolt tarifára történő váltással és tarifahűség vállalásával az eredeti besorolásánál 

magasabb szinthez tartozó áron vásároljon készüléket, de ettől függetlenül, az évek száma után járó 

kedvezményt a Köszönet Programban meghatározott szint besorolása alapján kapja (pl: Klasszik 

szintű ügyfél vállal 1 év tarifahűséget a VF200Plus tarifával, ezért a készüléket Kiemelt szint szerinti 

áron veheti meg, de az évek száma után járó kedvezménye 500Ft/év marad). 

Flotta ügyfelek esetében a szerződéskötéshez kötött készülékvásárlás esetén az Alapár az érvényes. 
Ettől eltérés csak akkor lehetséges, amennyiben az adott flotta szerződésben ettől eltérően 
állapodtak meg.  
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Részletfizetés igénylése esetén mind az évek száma után járó kedvezmény, mind az egyéb, a 
Vodafone Köszönet Programtól független kedvezmény(ek) a részletfizetéses teljes árból kerül(nek) 
levonásra. Amennyiben a kedvezményekkel csökkentett teljes árból az induló részlet levonását 
követően 12 hónapra számított egyes részletek értéke nem érné el az 1000 Ft-ot, úgy a Vodafone 
Köszönet Program alapján számított kedvezmény és a részletfizetés az adott termékre egyidejűleg 
nem vehető igénybe.  
 
Abban az esetben, ha a Vodafone Köszönet Program alapján számított kedvezmény összege 

meghaladja a készülék vételárát, a kedvezmény maximum a készülék vételárának erejéig vehető 

igénybe. A kedvezmények készpénzre nem válthatóak, át nem ruházhatóak. 

 

7.2 Vodafone Kedd kedvezmények  
 

A Vodafone Kedd kedvezmények keretében a Vodafone partnerei, keddi napokon a Vodafone 
Köszönet Programba regisztrált ügyfeleknek speciális kedvezményeket biztosítanak.  
Az aktuálisan elérhető Vodafone Kedd ajánlatokat a www.vodafone.hu/kedd oldalon tesszük közzé.  
 

A Vodafone Kedd kedvezményeket az Ügyfelek SMS-ben igényelhetik a normál díjas 06 70 70 00 241-

es számon. A számra küldött SMS-ekért minden esetben egy belföldi normál díjas SMS árát számítjuk 

fel. Egy Ügyfél minden keddre maximum egy kódot igényelhet partnerenként. 

A Kód igényléséhez az adott partnerhez tartozó kulcsszót kell SMS-ben elküldeni a 06 70 70 00 241-es 
számra. A partnerek és a kapcsolódó kulcsszavak aktuális listája a www.vodafone.hu/kedd oldalon  

érhető el. A kedvezményre jogosító „Vodafone Kedd kódot” (a továbbiakban „Kód”), a Vodafone 
válasz SMS-ben küldi meg az Ügyfél részére. A válasz SMS tartalmazza a Kód felhasználásának 
határidejét, és a partner nevét, ahol a kód beváltható. Abban az esetben, ha az adott héten az adott 
partnernél már nincs elérhető Kód, az Ügyfelet erről válasz SMS-ben tájékoztatjuk. Amennyiben az 
Ügyfél már igényelt Kódot az adott hétre az adott Partnernél, szintén SMS-ben tájékoztatjuk arról, 
hogy nem jogosult új kódra, és a számára korábban megküldött Kód kerül ismételten megküldésre.  
 
Az Ügyfél által küldött SMS-eket belföldi, normál díjas SMS-ként számlázzuk, az Ügyfél által fogadott 
SMS díjmentes.  
 
A Kedd ajánlatokat a partnereknél a Kód bemutatásával vehetik igénybe az Ügyfelek. Mobil előfizetők 

esetében a Kódot tartalmazó válasz SMS-t szükséges a készüléken bemutatni. Internet előfizetők 

esetében a „Kód” bemondása szükséges. A Partner ellenőrzi a kód érvényességét, illetve azt, hogy a 

Kód korábban még nem került felhasználásra. 

Ezen kívül mobil előfizetők esetében azt is ellenőrizheti, hogy a bemutatott készülék a Vodafone 
hálózatát használja-e. Amennyiben a bemutatott kód a fenti ellenőrzéseken nem felel meg, az 
Ügyfélnek nem jár a Vodafone Kedd ajánlat. Amennyiben az ellenőrzés után az Ügyfél jogosult az 
Akciós kedvezményre, a Partner biztosítja a Vodafone Kedd kedvezményt. A Vodafone Kedd kód 
SMS- ben történő igénylésére bármikor 0-24 órában lehetőség van. Egy adott keddi napra a 
megelőző héten szerda 0 órától az adott keddi napon éjfélig lehet Kódot igényelni. Az adott kedden 
fel nem használt kódok szerda 0 órakor (mozik esetében a keddi vetítési rendben szereplő utolsó 
vetítés megkezdésének időpontjában – ami lehet szerda 0 óra után is) érvényüket vesztik, és a 
későbbiekben nem használhatók fel. Az akciós kedvezmény (határidőben) igénybe nem vétele az 
Ügyfelet kártérítésre nem jogosítja. A kedvezmény további kedvezményekkel össze nem vonható.  
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A Kód felhasználására kizárólag keddi napokon van lehetőség a Vodafone Kedd akcióban résztvevő 

Partner cégek normál keddi nyitvatartási ideje szerint. 

7.3 További előnyök Kiemelt és VIP szinteken  
 

 Gyorsabb ügyintézés a márkaüzletekben, az ügyfélszolgálaton, és a belföldi hálózatból 
díjmentesen hívható 1270-es szám hívásakor.  
 
 Kényelmesebb szervizelés. 
 
 Készülékcsere esetén kedvezményes adatmásolás a régi készülékről az újra. (2011 04.05-től) 

 

 

8. Egyéb tudnivalók  
 

Ha az ügyfél feltöltőkártyás konstrukcióról havidíjasra, vagy havidíjasról feltöltőkártyásra, vagy 
tulajdonjogot vált, akkor a váltás után újra be kell regisztrálnia a Köszönet Programba, hogy megkapja 
a kedvezményeket (ez a kedvezmények mértékét nem befolyásolja, mert a Vodafone Köszönet 
Programba történő belépéstől eltelt idő nincs hatással a kedvezmények mértékére).  
Ha egy ügyfél feltöltőkártyás konstrukcióról havidíjasra, vagy havidíjasról feltöltőkártyásra vált, az 
évek száma után járó kedvezmény kalkulálásakor az a dátum az irányadó, amikor csatlakozott a 
Vodafone- hoz, így a váltás nem befolyásolja negatívan a kedvezmény mértékét.  
Amennyiben az ügyfél havidíjas konstrukcióból feltöltőkártyásra vált, a készülékkedvezményre való 
jogosultságát a havidíjas szerződés felbontásával egyidejűleg elveszíti.  
 
Vodafone fenntartja magának a jogot arra, hogy a Vodafone Köszönet Program tartalmát, jelen 
Részvételi feltételeket, valamint a Vodafone Köszönet Program időtartamát kártérítési kötelezettség 
illetve előzetes bejelentés nélkül, egyoldalúan kiegészítse, módosítsa, illetve a Vodafone Köszönet 
Programot felfüggessze, vagy megszüntesse.  
 

Jelen Részvételi Feltételekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Az előfizetői szerződésre, 

szolgáltatási feltételekre vonatkozóan jelen Részvételi Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a 

Vodafone Általános Szerződési Feltételei változatlanul érvényben maradnak. 

9. Adatok kezelése és védelme  
 

I. A kezelt személyes adatok köre 

ld. 6. pontban felsorolt adatok 
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II. Az adatkezelés célja és időtartama, adattovábbítás 

A Vodafone a Köszönet Programban a résztvevők által megadott valamint a Szolgáltató által 

törvényes jogcímen kezelt személyes adatokat kizárólag jelen Részvételi Feltételekben foglalt 

kötelezettségeinek teljesítéséhez, továbbá saját marketing tevékenységéhez használja fel. 

Az adatkezelés időtartama az érintett kérésére történő törlésig.  

A hatályos adatvédelmi szabályozás értelmében a Szolgáltató az adatfeldolgozók és 3. felek 

szolgáltatásait abban az esetben veszi igénybe, ha az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi 

kötelezettség teljesítéséhez szükséges, azaz ha azt jogszabályi rendelkezés lehetővé teszi, vagy ha az 

olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés 

megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. 

A Szolgáltató üzleti döntése következtében mind a harmadik fél adatfeldolgozók, mind pedig az 

adatkezelők személye változhat. Ezen változásokról a Szolgáltató értesíti az előfizetőt. A mindenkori 

aktuális adatfeldolgozó és adatkezelő cégek listája megtalálható a 

http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf oldalon, illetve a Vodafone Ügyfélszolgálatain elérhető. 

 

III. A személyes adatok kezelésének jogalapja 

A Köszönet programba regisztráló előfizető regisztrációjával önkéntesen hozzájárulását adja a jelen 
Részvételi Feltételek szerinti adatkezeléshez. A résztvevő a regisztrációval hozzájárul, hogy a 
Szolgáltató a személyes (azonosító, forgalmi és díjfizetési, számlázási) adatait közvetlen üzletszerzés, 
piackutatás, személyre szabott ajánlat céljából telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési úton (pl. 
sms, mms, e-mail), automatizált hívórendszeren és internetes ügyfélkiszolgáló rendszeren  keresztül, 
illetve postai úton felhasználja, mely hozzájárulásom kiterjed a szolgáltató szerződéses partnerei 
ajánlatainak közvetítésére. 
 

IV. Az érintett jogai a kezelt adataival kapcsolatban 

Az Önt megillető jogok a Szolgáltató adatkezelésével kapcsolatban az Általános Szerződési Feltételek 
3. számú mellékletében találhatóak.  
 

VI. Jogérvényesítési lehetőségek 

Ön a fenti érintetti jogokat a következőképpen gyakorolhatja: 

 a Vodafone Magyarország Zrt. Ügyfélszolgálatának postai címén (1476 Budapest, Pf.: 350.),  

 a Szolgáltató ugyfelszolgalat.hu@vodafone.com elektronikus címén 

 a Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatán a 1270-es számon 

 a Szolgáltató márkaképviseletein és viszonteladói hálózatában  

Az Adatvédelmi nyilatkozatokban adott hozzájárulások visszavonása:  

Az Adatvédelmi nyilatkozatokban adott hozzájárulásait, a Vodafone Köszönet Programból történő 

törlését az előfizető bármikor a Vodafone Magyarország Zrt. Ügyfélszolgálat 1476 Budapest, Pf.: 350. 

mailto:ugyfelszolgalat.hu@vodafone.com
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postai címére vagy az ugyfelszolgalat.hu@vodafone.com elektronikus címeken keresztül 

visszavonhatja, azok módosítását kérheti. 

Ön a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos panaszával az alábbiakhoz fordulhat: 

 A Vodafone Magyarország Zrt. adatvédelmi tisztviselőjéhez a 
o DPO-HU@vodafone.com elektronikus címen VAGY  
o a Vodafone Magyarország Zrt. postai címén (1476 Budapest Pf: 350) VAGY 

 a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz (NMHH, 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25., 1525 
Budapest Pf. 75.) VAGY 

 a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH, 1125  Budapest, Szilágyi 
Erzsébet fasor 22/c, 1530  Budapest, Pf.: 5.). 
 

Az előfizető vagy felhasználó a személyes adatainak kezelésével, védelmével kapcsolatos jogainak 

Szolgáltató általi megsértése esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhat 

(birosag.hu), illetve kártérítést követelhet. 

Jelen adatkezelési tájékoztatóra az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. 

április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 

helyezéséről (Általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és 

az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.  
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