
 Számlázási adatok: Itt kerül feltüntetésre a 
telefonszám és a hozzá tartozó tarifacsomag neve. 

 Vevő adatai: Számlafizető neve 
és számlázási címe, mely adatokra a 
számlát kiállítjuk. 

 Egyéb Díjak: Részletesen megmutatja, milyen 
egyéb és egyszeri díjas szolgáltatások lettek igénybe 
véve ebben az időszakban. Itt találhatóak az esetleges 
mobilvásárlások is.  Egyenlegközlő információk: 

Azon tételek felsorolása, melyek az 
előző számla lezárása óta befolyásol-
ták az egyenleget. Például: Előző 
egyenleg: A jelen számla lezárásakor 
fennálló minden korábbi számlatar-
tozás, mely a Vodafone nyilvántartá-
sában a számlazárás napján szerepelt. 
 Itt találhatók meg a készüléktörlesz-
tő részlet aktuális díjai; a befizetések; 
valamint egyéb korrekciók összegei. 

 Kedvezmények: Itt kerülnek feltüntetésre a 
százalékos havidíj -, valamint azon forgalmi kedvez-
mények, melyek a lebeszélhető, felhasználható 
kereten felül érvényesülnek. 

 

 Megnevezés és ÁFA összesítő: 
Fizetendő tételek SZJ szám és 
adókulcs szerinti bontását tartalmaz-
za. Ez a részletezés mutatja meg, 
hogy milyen típusú szolgáltatás 
került az adott hónapban kiszámlá-
zásra nettó és bruttó összegben. 

 Számla alapján fizetendő:  
 Adott havi számla végösszege, 
amely tartalmazza az esetleges 
készüléktörlesztő részleteket és 
kedvezményeket. 
 

 Számlázási adatok: 
Számlafizető azonosító: Az előfize-
téshez tartozó egyedi ügyfél-
azonosító. Utalás során ezt az azono-
sítót a következőképpen szükséges 
feltüntetni a Közlemény rovatban: 
„AZ: számlafizető azonosító száma”. 
Számlazárás napja: Ezen a napon 
zárjuk a számlát, mely az előző 
időszak forgalmi díjait és a következő 
időszak havi díját tartalmazza.  
 

 A Forgalmi díjaknál a lezárt időszakra vonatkozó 
használat és az ahhoz kapcsolódó számlázott díjak 
láthatóak. Ezekből a díjakból csak azok a tételek 
kerülnek kiszámlázásra a „Nettó összeg” oszlopban, 
melyek a lebeszélhetőség és a keretek megadása után 
még fizetendőek, vagy a lebeszélhetőségbe nem 
tartoznak bele (például: emelt díjas forgalmak). Fontos, 
hogy adott számlázási időszakban forgalmazott 
külföldi használatból adódó tételek esetlegesen 
későbbi számlában jelenhetnek meg. Tarifacsomag 
váltás után már az új tarifa díjaival számlázunk. 

 

        Előleg visszaforgatás: Új előfizetés vásárlása esetén a szerződés megkötésekor elkérjük a tarifacsomag, illetve a havidíjas kiegészítő szolgálta-
tások első teljes havidíját, amelyet ebben a szekcióban írunk jóvá. A jóváírásokat külön tételekként tüntetjük fel, hogy hang alapú vagy internet 
szolgáltatásra vonatkoznak, illetve hogy melyik telefonszám kapcsán történt befizetés. Ugyanezen a részen látható a szerződés megkötésekor 
esetlegesen bekért előleg jóváírása is, melyet szintén különválasztunk aszerint, hogy melyik előfizetésre történt és milyen jellegű díjakat egyenlít ki. 

 Havidíjak: Számlázási gyakorlatunk szerint a 
havidíjakat előre számlázzuk. Az első számla tartalmaz 
egy tört havidíjat (visszamenőleg a szolgáltatás 
bekapcsolásának napjától a számlázási időszak 
végéig), továbbá egy teljes havi díjat (a következő 
számlázási időszakra vonatkozóan). Amennyiben 
tarifacsomag tartalmaz lebeszélhető / felhasználható 
keretet, azt az „Előfizetésben foglalt téte-
lek”szekcióban tüntetjük fel.  
Tarifacsomag váltás vagy szolgáltatás lemondás 
esetén, a fel nem használt havi díjakat a törlés másnap-
jától jóváírjuk. Az új tarifa mellé választott opciók 
havidíját az aktiválás napjától számlázzuk. 
Fontos, hogy a szolgáltatáshoz tartozó keret időará-
nyosan használható fel. 
 

Tisztelt Ügyfelünk! 
 
Az ügyfélszolgálatunkra érkezett leggyakoribb kérdések alapján összeállítottunk egy tájékoztatót, melynek célja első számlája értelmezésének és átláthatóságának elősegítése.  

 
 

 
     
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

A számla a következő módokon egyenlíthető ki: 
A Vodafone mobil applikáción keresztül  vagy a www.vodafone.hu/szamlabefizetes oldalon. 
Banki átutalással (a Vodafone Deutsche Banknál vezetett számlaszámára: 16300000-04009163-90106414. A közle-
mény mezőben mindenképpen szükséges a számlafizető azonosító feltüntetése, a következő formátumban: 
„AZ:1234568”. Csoportos beszedési megbízás esetén a következő csoportos beszedési azonosítót kell megadni a 
megbízáskor a bankban: A 11895927 
 

eSzámla használatával ügyfeleink gyorsan, kényelmesen, környe-
zetbarát módon juthatnak számlájukhoz, melyről SMS és e-mail 
értesítőt küldünk. A regisztráció néhány perc alatt elvégezhető, a 
felület használata igen egyszerű. 
 
 https://www.vodafone.hu/eszamla 
 

Honlapunkon részletes, interaktív számlázási útmuta-
tók, rövid videós ismertetők, és PDF formátumban 
letölthető számlamagyarázóink érhetőek el. 
 
 
https:// www.vodafone.hu/szamla 


