
Tisztelt Ügyfelünk! 
 
Az ügyfélszolgálatunkra érkezett leggyakoribb kérdések alapján összeállítottunk egy tájékoztatót tarifacsomag váltással kapcsolatban, melynek célja a számla értelmezésének és átláthatóságának 
elősegítése. Példa számlánk esetén tarifacsomag váltás történt 2014.03.02-án Vodafone Go+(2 év) tarifacsomagról Red Plus D (2év, e-Pack) tarifacsomagra. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 Számlázási adatok 
A számlázási adatoknál a tarifacsomag váltást követő számlá-
ban már az új tarifacsomag neve látható. 

 Előfizetésben foglalt tételek 
A keret és a felhasználás nettó, időarányos darabszámot tar-
talmaz a tarifacsomag váltás dátumáig. A példában a régi 
tarifacsomag lebeszélhetőségéből (150 db perc/SMS hálóza-
ton kívül) az időszaknak megfelelő részarányos keret 91db volt, 
és ez felhasználásra is került. Amennyiben olyan tarifacsomag-
ra történik váltás, amely tartalmaz lebeszélhetőséget, úgy a 
tarifacsomag váltás utáni időszaknak megfelelő részarányos 
keret használható fel az új tarifacsomagból is. 

 Forgalmi díjak 

Azon tételek kerültek kiszámlázásra a „Nettó összeg” oszlopban, melyek a lebeszélhe-
tőség és a keretek felhasználása után még fizetendőek, vagy a lebeszélhetőségbe nem 
tartoznak bele (például: emelt díjas forgalmak). Fontos, hogy adott számlázási idő-
szakban forgalmazott külföldi használatból adódó tételek esetlegesen későbbi szám-
lában jelenhetnek meg. Tarifacsomag váltás után látható, hogy az új tarifa díjaival 
számlázunk, az eltérő percdíj könnyen ellenőrizhető a számlázott időszak alapján.  

 Havi díjak 
A tarifacsomag váltás miatt a korábban kifizetett régi tarifa-
csomag havidíja visszaforgatásra kerül a váltás másnapjától a 
számlazárásig terjedő időszakra (jelen esetben 03.03-03.13 
időszakra a kiemelt sorban). Ugyancsak erre az időszakra 
kiszámlázódik az új tarifacsomag havidíja visszamenőleg a 
váltás másnapjától és előre is a következő számlázási időszakra 
vonatkozóan. Az új tarifa mellé választott opciók havidíja az 
aktiválás napjától számlázódik. 
 

 Egyéb díjak 
Az adott időszakban igénybe vett egyszeri díjas és egyéb szolgáltatások szerepelnek 
itt: az esetleges mobilvásárlások (pl. számsorsjáték), illetve speciálisan a tarifacsomag-
hoz rendelhető egyéb opciók (pl.: ExtraAdat kiegészítő adatopció) díja is. 

 Kedvezmények 
Itt a százalékos havidíjkedvezmények, valamint azon forgalmi 
kedvezmények szerepelnek melyek a lebeszélhető, felhasz-
nálható kereten felül érvényesülnek. Látható, hogy tarifacso-
mag váltás után készülékbiztosításra vonatkozó kiegészítő 
havidíjkedvezmény jelent meg a számlán, amely az új tarifa 
része. 

Tarifacsomag váltás előtti, jelen esetben 02.13-án zárt számla Tarifacsomag váltást követő, jelen esetben 03.13-án zárt számla 

 Kiszámlázott díjak összesen 
Megmutatja a „Kiszámlázott díjak” oldalon az adott telefon-
számhoz kiszámlázott tételek összesített értékét. Jelen példá-
ban a tarifaváltás magasabb havidíjú tarifacsomagba történt 
(kedvezőbb kondíciókkal, amely jobban megfelel a felhasználó 
telefonálási szokásainak), de a tarifacsomag váltást követő 
számla végösszege az emeltdíjas szolgáltatások igénybevétele 
miatt magasabb. 

  Lábjegyzet 
Itt tüntetjük fel az előfizetéshez kapcsolódó plusz információkat. Például az esetleges 
határozott idejű szerződéshez kapcsolódó lejárati dátumokat, tarifacsomag számlázási 
egységét és bizonyos típusú forgalmi kedvezményeket, amelyek változhatnak a tarifa-
csomag váltás miatt. Jelen példában mindkét tarifacsomag számlázása perc alapú. 

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