
Teendők a készülék meghibásodása esetén 

Kiemelt ügyfélként többféle módon is igényelhet  készülék javítási szolgáltatást: 

- Futárral történő beküldés (feltételei: minden kiemelt és minimum 100 előfizetéssel rendelkező 

kormányzati ügyfél igénybe veheti ezt a szolgáltatás a Vodafone Magyarországtól vásárolt 

készülékekre, ez alól kivételt képeznek a dolgozói csomagban vásárolt eszközök.) 

- Bolti ügyintézés előzetes adminisztrációval 

- Bolti ügyintézés előzetes adminisztráció nélkül 

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy a készüléken tárolt adatok a javítás során törlésre kerülnek! Kérjük, 

előzetesen gondoskodjon a szükséges adatok, fájlok mentéséről. 

Az adatmentés lehetőségeiről ezen a linken olvashat! 

 

Futáros szerviz: 

Futáros készülékjavítási igényét a 1788-as kiemelt ügyfélszolgálati számon, beazonosítás után tudja 

leadni. Kérjük, hogy a bejelentés gördülékeny ügyintézéséhez készítse elő az alábbi adatokat: 

 A telefon IMEI száma, 

 A telefon típusa, 

 A hiba jelenség (pl. törés, beázás). A szoftveres beavatkozás esetén csak térítéses formában 

végezhető el a javítás, erről bővebben a továbbiakban olvashat. 

 A jótállási idő meddig tart, (Ha már lejárt a gyártó által vállalt jótállási idő, akkor térítéses 

javításról beszélünk, melyről a továbbiakban olvashat.) 

 Jótállási jegypótlást szeretne-e kérni (amennyiben igen, kérjük, a 3-as számú 

szerződésmelléklet azon oldalát küldje a készülék mellé, amin az adott IMEI szám szerepel) 

 elérhetőség: név és telefonszám, 

 Melyik nap menjen a futár? 

 Milyen címre kéri a futárt? 

http://www.okosoldal.hu/altalanosinformaciok/kerdesekesvalaszok/javitashoz-tartozo-kerdesek.html?active=hogyan-menthetem-le-okostelefonom-adatait


 Igényel-e kölcsönkészüléket? 

 

Az adott munkanapon 15:00-ig beérkezett futármegrendeléseket tudjuk a következő 

munkanapon kiszállítani. 

 

Bolti ügyintézés előzetes adminisztrációval és előzetes adminisztráció nélkül: 

Márkabolthálózatunk minden üzletében (http://www.vodafone.hu/uzletkereso#/ vagy  

http://www.okosoldal.hu/keresesekstatuszok/szervizkereso.html) elindíthatja készüléke javítási 

ügyintézését. A bolti ügyintézési idő csökkenthető, ha előre rögzíti a személyes és készüléke adatait 

a Vodafone Magyarország kezelésében álló http://www.okosoldal.hu/keszulekjavitas.html címen. 

Ezen készüléktámogató oldalunk több mint egy hibabejelentő, itt lehetősége nyílik a pontos hiba 

behatárolására, tippeket kaphat távoli probléma megoldásra, valamint technikai segítséget kérhet 

több fórumon is. 

Az adatgyűjtő folyamat végén adatlap készül, valamint szervizrendszerünk, 7 napig felhasználható, 

előzetes átvételi elismervényt rögzít. Felhívjuk figyelmét, hogy ezen adminisztráció arra a boltra 

korlátozza a készülék leadási helyét, amit a kérdéssorban megjelölt! 

Kérjük, hogy a szerviz ügyintézéshez az alábbiakat hozza magával: 

 Készülék és a hibával összefüggésbe hozható tartozékai. 

 Jótállási jegy vagy a pótláshoz szükséges 3-as számú szerződés melléklet 

 Aláírási címpéldány 

 Személyi igazolvány, lakcímkártya 

 Számla, szerződés 

Térítéses javítás bolti leadással: 

Ha a készülékben nem rendeltetésszerű használatból (beázás, törés, illetéktelen szoftver 

beavatkozás) sérülés keletkezett, akkor csak önköltséges javítással orvosolható a hiba. 

A javítás fix költsége bruttó 1270 Ft (nettó 1000 Ft + ÁFA) kezelési költség és bruttó 3175 Ft (nettó 

2500 Ft + ÁFA) bevizsgálási díj, amely díjakat a javításra leadáskor kell befizetni. Ezen díjak 

befizetése a bevizsgálásra és árajánlattételre átvétel feltétele. 

http://www.vodafone.hu/uzletkereso#/
http://www.okosoldal.hu/keresesekstatuszok/szervizkereso.html
http://www.okosoldal.hu/keszulekjavitas.html


A szerviz bevizsgálja a készüléket és árajánlatot ad a szükséges javításra. Ha az ügyfél nem fogadja 

el az ajánlatot, akkor a szerviz a javítatlan készüléket visszaküldi és az ügyfelet semmilyen további 

költség nem terheli. A már befizetett kezelési költség és bevizsgálási díj vissza nem jár. Az árajánlat 

elfogadása esetén a bevizsgálási díjat a Vodafone betudja a javítási díjba. A kezelési költség ez 

esetben nem jár vissza. 

A számla kiállítható a cég vagy adott esetben magányszemély nevére is. 

Térítéses javítás futáros beküldéssel: 

A készülék nem rendeltetésszerű használatából (beázás, törés, illetéktelen szoftver beavatkozás) 

eredő sérülések csak önköltséges javítással orvosolhatóak. 

A javítás fix költsége bruttó 1270 Ft (nettó 1000 Ft + ÁFA) kezelési költség és bruttó 3175 Ft (nettó 

2500 Ft + ÁFA) bevizsgálási díj, amely díjak utólag kerülnek számlázásra. 

A szerviz bevizsgálja a készüléket és árajánlatot ad a szükséges javításra. Ha az ügyfél nem fogadja 

el az ajánlatot, akkor a szerviz a javítatlan készüléket visszaküldi és az ügyfelet semmilyen további 

költség nem terheli. A kötelező kezelési költség és bevizsgálási díj számlázásra kerül. Az árajánlat 

elfogadása esetén javítási díj és a kezelési költség fog szerepelni a számlán. 

A számlát postai úton juttatjuk el a cég telephelyére, melynek fizetési határideje megegyezik a 

szerződésben foglalttal. 

 

Csereengedély: 

Előfordul, hogy a gyártók az ügyfél-elégedettség növelésének érdekében csereengedélyt adnak egy-

egy készülékre. Ezen engedélyek alapján ügyfeleinknek lehetősége nyílik új, akár más típusú 

készülék átvételére. 

Típus azonos cserét csak abban az esetben tudunk a rendelkezésére bocsájtani, ha nem kifutó vagy 

kifutott típusról van szó. Ennek cseréjét boltjainkban is kérheti. 

Amennyiben más típust választana vagy pénzvisszafizetés mellett dönt, úgy kiemelt 

ügyfélszolgálatunkon (1788) keresztül, futár megrendelésével indítható a cserefolyamat. Ekkor a 

készülék beérkezik a Vodafone központjába és e-mail-en keresztültájékoztatjuk a partnercég 

kapcsolattartóját a lehetőségekről, egy aktuális árlista megküldésével. Kérjük, hogy válasz e-mailben 

jelezze, hogy milyen típust választottak a csereengedélyt kapott készülék helyett! 

Értékkülönbözet rendezése: 



Magasabb vagy alacsonyabb értékű új készülék választása esetén a cseréből adódó értékkülönbözet 

számlázásra kerül. Minden esetben két számlát küldünk, egy jóváírót az eredeti készülékről, és egy 

beterhelőt, az új eszközről. 

Pénzvisszafizetés esetén egy jóváíró számlát kapnak. 

Fontos! A kapott csereengedély beváltásához szükség van a készülék minden tartozékára, 

valamint az eredeti csereutalvány beküldésére! 

 

72 órás csere: 

A magas fokú minőségvizsgálat ellenére megeshet, hogy egy készülék hamar meghibásodik, ilyenkor 

az értékesítéstől számított három napig csereigénnyel élhetnek az ügyfelek, ha az a rendeltetésszerű 

használatot befolyásolja. A csere feltétele, hogy meglegyen a készülék minden tartozéka és újszerű 

állapotú legyen. Kizáró tényező, ha nem rendetetésszerű használat során megsérült. Az alábbiakban 

tovább részletezve: 

 Értékesítési csomaghoz képest hiányos csomag (akkumulátor, töltő, kézikönyv, headset, SIM 

tálca, stb. hiányzik)  

 Látható karcok, kopás a burkolaton, külsérelmi nyomok,  

 Mechanikai sérülés: törött kijelző, előlap, hátlap, hiányos billentyűzet, sérült SIM olvasó, stb.)  

 Biztonsági/speciális kódot kér 

 Készülék csavarja sérült  

 A telefonban vagy a töltőn lévő csatlakozó sérült, emiatt nem tölt megfelelően  

 Külső/belső IMEI szám eltérés tapasztalható 

 

Az azonos típusra való csere bármely boltunkban intézhető, de a 1788-as, kiemelt ügyfélszolgálati 

számunkon futáros szállítást is kérhető, amennyiben Önök futárra jogosultak. Futár rendelése esetén, 

nem küldjük egyből az új készüléket. 

Ha más típusú készüléket szeretnének a hibásnak vélt készülék helyett, akkor mindenképpen a 

kiemelt ügyfélszolgálatunkat keressék fel. Ilyen esetekben, csakúgy, mint a csereengedélyes 

készülékeknél, e-mail-en keresztül tájékoztatjuk a partnercég kapcsolattartóját a lehetőségekről, egy 

aktuális árlista megküldésével. Kérjük, hogy válasz e-mailben jelezze, hogy milyen típust választottak 

a hibás készülék helyett. 



Értékkülönbözet rendezése: 

Magasabb vagy alacsonyabb értékű új készülék választása esetén a cseréből adódó értékkülönbözet 

számlázásra kerül. Minden esetben két számlát küldünk, egy jóváírót az eredeti készülékről, és egy 

beterhelőt, az új eszközről. 

Pénzvisszafizetés esetén egy jóváíró számlát kapnak. 


