


Az Előfizetőt a Szolgáltató ajánlatát tartalmazó
határozott idejű Előfizetői Szerződés szerint annak
teljes időtartama alatt minimálisan terhelő valamennyi
költségek összege (tájékoztató jelleggel):

442536

Fontos információ az Ön által választott tarifacsomagokhoz és szolgáltatásokhoz:
● A Connect Pass csomaggal úgy használhatod a népszerű online chat-és telefonszolgáltatást biztosító alkalmazásokat

üzenetküldésre, hang-és videóhívásra, hogy nem fogyasztod az adatkeretedet, míg rendelkezel minimális adattal. A Connect Pass
belföldön és az EU-n belül érhető el, meghatározott applikációkra, személyi használatra, utazási célra, a tarifában foglalt vagy
vásárolt kiegészítő adatopció erejéig. A Connect Pass automatikusan megújul minden hónapban,így nem kell havonta
újrarendelned.

● A Social Pass csomaggal úgy használhatod a népszerű közösségi oldalak applikációit, hogy nem fogyasztod az adatkereted, míg
rendelkezel minimális adattal. A Social Pass belföldön és az EU-n belül érhető el, meghatározott applikációkra, személyi
használatra, utazási célra, a tarifában foglalt vagy vásárolt kiegészítő adatopció erejéig. A Social Pass automatikusan megújul
minden hónapban, így nem kell havonta újrarendelned.

● 30 napos hálózati és lefedettségi garancia akció
AA 30 napos hálózati és lefedettségi garancia akció 2016.03.07-től visszavonásig érhető el új Utólag Fizető (havidíjas) Egyéni és
Kisvállalati Üzleti Előfizetők számára. Egy Előfizető az akció időszaka alatt csak egyszer vehet részt az akcióban.
Előfizető az akcióban vezeték nélküli internet, valamint mobil rádiótelefon szolgáltatásra kötött Előfizetői Szerződést jogosult a
szolgáltatás nyújtásának megkezdésétől számított 30 (harminc) naptári napon belül azonnali hatállyal felmondani jelen akcióra
hivatkozással és keretében, amenyiben az Előfizetői Szerződés további teljesítéséhez fűződő érdeke azon okból szűnt meg, hogy a
szolgáltatásminősége nem felel meg az Előfizetőnek. Ez a felmondási jog az ÁSZF-ben meghatározott további jogokon felül illeti
meg Előfizetőt.
Ha adott Előfizető az akció időtartama és hatálya alatt az akcióban több Előfizetői Szerződést köt Szolgáltatóval, abban az esetben
az akcióban történő egyszeri részvétel az alábbiakat jelenti:
• amennyiben Előfizető az akció alapján még nem mondott fel Előfizetői Szerződést, abban az esetben dönthet úgy, hogy az

akcióban őt megillető felmondási jogot az akcióban kötött egy Előfizetői Szerződés vagy egyidejűleg több Előfizetői Szerződés
vonatkozásában gyakorolja, feltéve, hogy valamennyi Előfizetői Szerződés vonatkozásában jogosult a felmondási jog
gyakorlására. Egyidejű gyakorlásnak minősül több, az akcióban kötött Előfizetés azonos időpontban egy ugyanazon
jognyilatkozat útján történő felmondása. Az akcióban biztosított felmondási jog gyakorlása kimeríti az akcióban történő egyszeri
részvétel fogalmát.

• amennyiben Előfizető az akció alapján már mondott fel Előfizetői Szerződést - akár egyet akár egyidejűleg többet –, abban az
esetben Előfizető a felmondást követően további, az akcióban kötött Előfizetői Szerződést már nem jogosult felmondani az
akció keretében függetlenül attól, hogy az akció feltételei felkerültek az Előfizetői Szerződésre és az adott Előfizetői Szerződés
létrejöttétől számított 30 nap esetlegesen még nem telt el.

Az akció részletes feltételei az ÁSZF 5. számú mellékletében olvashatók.
● A Világ Napijegy roaming opció bruttó 1990 Ft (Afrika, Amerika területeken), illetve 2990 Ft (K-Európa/Ázsia területen) napidíj

ellenében hazai díjakkal biztosítja a Szolgáltató által meghatározott roaming hálózatokon a hívásindítás, hívásfogadás és SMS-
küldés lehetőségét, valamint azon Előfizetők, akik tarifájuknak vagy adatopciójuknak köszönhetően jogosultak a Netinfó oldal
használatára, külföldön is a tarifájukban meghatározott belföldön irányadó adatkeretük erejéig és annak terhére forgalmazhatnak
adatot. Az érvényességi időn belül, az adatkeret felhasználása után az internet hozzáférés megszűnik. A Világ Napijegy
szolgáltatás a www.vodafone.hu/vilagjegy oldalon felsorolt országokban érhető el, aktív Világ Napijegy szolgáltatással rendelkező
Előfizetők kizárólag az előbbi oldalon felsorolt partnerhálózatokon érik el a roaming-szolgáltatást. A napidíj érvényessége az adott
magyarországi naptári nap. További részleteket az aktuális ÁSZF-ben talál.

● A Vodafone EU Roaming szolgáltatás a Szolgáltató által meghatározott roaming hálózatokon érhető el. A partnerhálózatok aktuális
listája a www.vodafone.hu/redeu internetes oldalon érhető el. Aktív Vodafone EU Roaming esetén Utólag fizető Előfizetők a
www.vodafone.hu/redeu oldalon felsorolt partnerhálózatok országaiban kizárólag a megjelölt hálózatokon érik el a roaming-
szolgáltatást. A Vodafone EU Roaming megrendelésének feltétele, hogy Előfizető a használat megkezdése előtt rendelkezzen aktív
roaming szolgáltatással, valamint olyan tarifacsomaggal, melyhez a Vodafone EU Roaming szolgáltatás elérhető. A Vodafone EU
Roaming szolgáltatás aktiválásának külön díja nincs. A szolgáltatás a sikeres megrendelést követően annak lemondásáig aktív
marad. A kedvezményes roaming-díjak a Vodafone EU Roaming használata során: Magyarországi hívószámokra irányuló normál
díjas hívások, SMS-ek és MMS-ek esetén Előfizető által használt szolgáltatáscsomag Vodafone Magyarország hálózatán
alkalmazott belföldi normál díjas hívás/SMS/MMS díja 2. A kijelölt országok valamelyikében roamingolva az 1-es roaming díjzóna
országainak bármely mobil vagy vezetékes hívószámára irányuló hívások, SMS-ek és MMS-ek esetén: Hívásindítás 1-es zóna
országaiba: Előfizető által használt tarifacsomag Magyarországon érvényes belföldi, hálózaton kívüli mobil hívás díja, SMS küldés
az 1-es roaming díjzóna országaiba: Előfizető által használt tarifacsomag Magyarországon érvényes belföldi, hálózaton kívüli SMS
díja. MMS küldés az 1-es roaming díjzóna országaiba: Előfizető által használt tarifacsomag Magyarországon érvényes belföldi,
hálózaton kívüli MMS díja. Hívásindítás, SMS, MMS küldés Svájcból vagy Törökországból az 1-es roaming díjzóna országaiba:
Előfizető által használt tarifacsomag Magyarországon érvényes nemzetközi irányú hívás, SMS, MMS díja. 3. Harmadik országbeli
hívószámokra (azaz nem 1-esroaming díjzóna országaiba) irányuló hívások, SMS-ek és MMS-ek esetén: Előfizető által használt
szolgáltatáscsomag Magyarországról nemzetközi irányba indított hívások, SMS-ekés MMS-ek díjazása szerinti hívás/SMS/MMS
díja a nemzetközi irányokra vonatkozó számlázási egységenként 4. Fogadott hívások esetén (a listában szereplő hálózatok
bármelyikén roamingolva fogadott hívások, SMS-ek, MMS-ek): Előfizető által használt tarifacsomag Vodafone Magyarország
hálózatán fogadott hívásokra, SMS-ekre, MMS-ekre alkalmazott díjazása szerint díjmentes. 5. Adatroaming használata esetén
Előfizető a tarifájában meghatározott, belföldön irányadó adatkerete erejéig és annak terhére forgalmazhat adatot. A belföldi
adatkeret felhasználása esetén, amennyiben Előfizető nem vásárol további kiegészítő adatopciót, nem lesz elérhető az internet
szolgáltatás számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul. A Vodafone EU Roaming
szolgáltatás kizárólag az arányos 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
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mértéke (tarifában foglalt adatforgalom és kiegészítő adatopciók együttvéve) nem haladhatja meg a belföldi használat négy havi
számlázási ciklusonként vett átlagát (méltányos használat), 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. Amennyiben a méltányos használat feltételei nem teljesülnek, 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, a 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 (nettó 9,89 Ft/perc) SMS küldés az 1-es roaming díjzóna országaiba: 3,92 Ft/SMS (nettó 3,09 Ft/SMS) MMS küldés az 1-es
roaming díjzóna országaiba: 3,02 Ft/MMS (nettó 2,38 Ft/MMS) Adatforgalom az 1-es roaming díjzóna országaiban: 2,5 Ft/MB
(nettó 2,38 Ft/MB). További információ: Lakossági ÁSZF A/5.2,, Üzleti ÁSZF 5.5-ös pontjában. 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. A számlazárásig történő további
internetezéshez a havidíjba foglalt adatmennyiség felhasználását megelőzően a Netinfo oldalon (http://netinfo.vodafone.hu)
Automatikus plusz adat, PluszAdat és/vagy Megújuló PluszAdat kiegészítő adatopció vásárlása szükséges a hazaival megegyező
árak és feltételek szerint. Adatopció vásárlása nélkül a havidíjba foglalt adatmennyiség felhasználását követően adatforgalom
túllépés nem lehetséges, amennyiben az Előfizető felhasználta a csomagban foglalt adatmennyiséget, nem lesz elérhető számára
az internet szolgáltatás a számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás ismételten igénybe vehető.
Vodafone EU Roaming használata során több adatcsatlakozás lehetséges a rendelkezésre álló adatmennyiség felhasználásáig. A
hazai adatkeret roaming környezetben történő felhasználásának részletei megegyeznek a belföldi felhasználási feltételekkel. Az
elérhető adatmennyiség felhasználásának 80-, illetve 100%-ánál Előfizető SMS-ben tájékoztatást kap. Technikai okokból
előfordulhat, hogy a tájékoztató SMS-ek csak az adatkapcsolat lezárása után kerülnek kiküldésre.

A szolgáltatás nem egyetemes szolgáltatás.
A szolgáltatás megkezdésének határideje:
A Szerződés megkötését követő 15 napon belül
Alapvető díjszabás, a díjszámítás alapja:

Vodafone Red Smart A szolgáltatáscsomag
24 hónapos határozott időre

Tarifacsomag díjszabása
Induló költségek
Belépési díj 10 000 Ft
Kedvezmény a Belépési díjra -10 000 Ft
Havidíjak
Havi előfizetési díj (Ft) összesen 18 439 Ft
 Internet havidíj 4 449 Ft
 Szolgáltatáscsomag havidíj 13 990 Ft
Fizetendő havi előfizetési díjak összesen (magában foglalja a havi előfizetési díjat, valamint minden a tarifacsomaghoz
tartozó szolgáltatás havi előfizetési díját, amely igénybevétele kötelező és a kedvezményeket)

18 439 Ft

Kiegészítő Havi előfizetési díj (nem magánszemély által fizetendő díjtétel - lásd kieg. infók) 3 175 Ft
Havidíjban foglalt tartalom
Belföldi normál díjas hívások/SMS/MMS és belföldi speciális hívások korlátlan
Belföldi adatforgalom 2 GB
Kínált sávszélesség a havi előfizetési díjban foglalt adatforgalom felett (le- és feltöltési sebesség - Mbit/s) 0/0
Garantált le- és feltöltési sebesség (Mbit/s) az ÁSZF 4.1 pontjában meghatározottak szerint 0/0
Készülékbiztosítás Alap
A Vodafone EU Roaming díjmentesen aktiválható, egyebekben külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. .
Egyéb díjak
Nemzetközi SMS díja 48 Ft
Havidíjak a határozott időtartam lejárta után
Havi előfizetési díj (Ft) összesen 10 439 Ft
 Internet havidíj 4 449 Ft
 Szolgáltatáscsomag havidíj 5 990 Ft
Fizetendő havi előfizetési díjak összesen (magában foglalja a havi előfizetési díjat, valamint minden a tarifacsomaghoz
tartozó szolgáltatás havi előfizetési díját, amely igénybevétele kötelező és a kedvezményeket)

10 439 Ft

Kiegészítő Havi előfizetési díj (nem magánszemély által fizetendő díjtétel - lásd kieg. infók) 3 175 Ft
A felek megállapodnak, hogy amennyiben az Előfizető a határozott időtartamú szerződés lejárta előtt a szerződésmódosításra vonatkozó szabályok szerint nem
köt újabb határozott időtartamú szerződést, a határozott időtartam lejártát követően a szerződés automat kusan határozatlan időtartamúvá alakul. A határozott
idejű szerződés lejáratát követően a szolgáltatást a határozott idejű szerződésben meghatározott díjakon nyújtjuk tovább.
Kiegészítő információk
A Kiegészítő havi előfizetési díj minden nem magánszemély (minden adószámmal rendelkező) ügyfél által fizetendő díjtétel, mely előre esedékes és hozzáadód k
az előfizető havi számlájához. Ezen tétel minden, bármely típusú SIM kártyára fizetendő havidíj tétel, mely nem lebeszélhető és nem leforgalmazható.
Készülékvásárlás esetén a szolgáltatáscsomag havidíja Alap készülékbiztosítás szolgáltatást is tartalmaz, melyek igénybevételi feltételeire vonatkozóan minden
esetben a mindenkori Vodafone Készülékbiztosítás Ügyféltájékoztató és Általános szerződési feltételekben foglaltak az irányadóak. Amennyiben a
készülékbiztosítás szolgáltatás igénybevételi feltételei adottak, a szolgáltatás havidíjával megegyező összegű kedvezményt biztosítunk a tarifacsomag
havidíjából. A készülékbiztosítás szolgáltatás a mindenkori Vodafone Készülékbiztosítás Ügyféltájékoztató és Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerinti
megszűnése esetén a szolgáltatáscsomag havidíja nem változik.
A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifában a hívások számlázása 1 perces egységekben történik.
A havidíjban foglalt korlátlan percek, SMS-ek és MMS-ek belföldi, normál díjas hívások, SMS-, illetve MMS-küldés esetén érvényesek. Belföldi normál díjas
irányoknak minősülnek a Vodafone, illetve más mobilszolgáltatók belföldi hálózatába és belföldi vezetékes irányba indított normál díjas hívások, normál díjas
SMS-ek és normál díjas MMS-ek, valamint a Vodafone Red szolgáltatáscsomagok esetében – díjazás tekintetében – belföldi normál díjas iránynak minősül
minden belföldi, speciális díjazású szám hívása is (pl. hangposta).
A Vodafone Red szolgáltatáscsomagok kizárólag a lakossági felhasználás szabályainak betartása mellett, természetes személy felhasználók személyes
hírközlési igényeinek kielégítésére használhatóak (személyi használat). A rendeltetésszerű személyi használatba nem értendő bele, ha a Vodafone Red
szolgáltatáscsomaghoz tartozó SIM kártyát nem mobiltelefon készülékben használja az Előfizető vagy felhasználó; hívások automatizált - a felhasználó
személyes közreműködését nem igénylő – indítása; hívások tömeges (a kimenő hívások összidőtartamának 10 %-át meghaladó időtartamban) indítása
automatikus hívásfogadó eszközök, berendezések (pl., de nem kizárólag IVR) felé; hívások tömeges indítása szolgáltatások, műszaki eszközök, berendezések,
stb. tesztelése, próbaüzeme, terhelhetőségének vizsgálata, sérülékenységének vizsgálata, stb. cé jából; hívások napi 180 percet rendszeresen meghaladó
időtartamban történő indítása személyek, objektumok, események, stb. távolról történő megfigyelése céljából (pl. de nem kizárólag: vagyonőrzési, bébiőr
funkciók); hívások indítása gép-gép kapcsolat (M2M) létrehozása cé jából; hívások indítása vagy átirányítása napi 24 órát meghaladó összidőtartamban; olyan
hívások, SMS-ek tömeges indítása, melyekről a Szolgáltató alappal feltételezheti, hogy a hívások létrehozásának, vagy az SMS-ek küldésének célja az Előfizető,
Felhasználó vagy bármely harmadik fél közvetlen haszonszerzése a Szolgáltató kárára. A szolgáltatáscsomagot szigorúan tilos olyan eszközzel használni, amely
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Előfizető hivószáma:
Mobilszám:

Előfizetés típusa: Új szerződés

Az előfizető használatába kerülő eszközök adatai
SIM szám:

A tarifacsomagban foglalt igénybe vehető szolgáltatásokat, valamint a további nyújtott kedvezményeket az Előfizetői Szerződés
Alapvető díjszabás része, a tarifacsomag leírása tartalmazza.

Előfizetői szerződés időtartama:
Előfizetői Szerződés Hatályba lépése: 2018-06-08
Határozott időtartam lejártának napja: 2020-06-08
A határozott időtartamú előfizetés helyébe a meghatározott idő elteltével határozatlan időtartamú előfizetői szerződés lép, kivéve, ha
az előfizető egyoldalúan – vagy az Előfizető és a Szolgáltató közös akarattal - a határozott idő lejártát megelőzően írásban nyilatkozik
arról, hogy a határozott idő leteltével a szorződést megszűnteti.

Az ÁSZF a www.vodafone.hu honlapon és a Szolgáltató Ügyfélszolgálati Irodáiban érhető el.

Előfizető nyilatkozatai:
Önkéntesen és a megfelelő tájékoztatás birtokában:
1. Nem járulok hozzá, hogy a Vodafone Magyarország Zrt. előfizetői adataim közül a nevemet, állandó lakcímemet és hívószámomat közzé tegye

a Szolgáltató által fenntartott, és az országos tudakozóban.
2. Nem járulok hozzá, hogy a Vodafone Magyarország Zrt. a helymeghatározási adataimat (bázisállomás azonosítója, címe, geo-koordináta)

közvetlen üzletszerzés, személyre szabott ajánlat céljából telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési úton (pl. sms, mms, e-mail), automatizált
hívórendszeren és internetes ügyfé kiszolgáló rendszeren keresztül, illetve postai úton felhaszná ja, valamint értéknövelt szolgáltatás
nyújtásához kezelje és ehhez az előfizetői azonosító, forgalmi, díjfizetési, számlázási adataimat felhasználja, mely hozzájárulásom kiterjed a
szolgáltató szerződéses partnerei ajánlatainak közvetítésére.

3. Nem járulok hozzá, hogy a Vodafone Magyarország Zrt. a személyes (azonosító, forgalmi és díjfizetési, számlázási) adataimat 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.

4. Nem igénylek tételes számlamellékletet illetve hívásrészletezőt.
5. Nyilatkozom, hogy a szolgáltatást nem egyéni előfizetőként kívánom igénybe venni.
6. Nyilatkozom, hogy a Szolgáltató részletes – az előnyöket és hátrányokat bemutató – tájékoztatását az egyéni előfizetőkre vonatkozó szabályok

alkalmazásáról megértettem, és nem kérem az egyéni előfizetőkre vonatkozó szabályok előfizetői jogviszonyomra való alkalmazását tekintettel
arra, hogy a kis- és középválla kozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvényben meghatározott KKV-nak minősülök.

7. Nyilatkozom, hogy az egyedi Előfizetői Szerződésben foglaltakat – különösen az abban foglalt hivatkozásokat – megismertem és tudomásul
veszem. Tudomásul veszem, hogy az Előfizetői Szerződés az egyedi előfizetői szerződésből és az ÁSZF-ből áll, a szolgáltatással kapcsolatos
kérdésekben elsősorban az egyedi előfizetői rende kezések, másodsorban az ÁSZF rende kezései az irányadóak.Nyilatkozom, hogy az
Általános szerződési feltételeket (ÁSZF) megismertem és tudomásul veszem, hogy az az Előfizetői Szerződés részét képezi.

8. Nyilatkozom, hogy az Előfizetői Szerződés megkötése során a Szolgáltató teljes körű tájékoztatást nyújtott az alternatív barangolásszolgáltató
választásának lehetőségéről, az érvényes barangolási díjakról és az Euro tarifáról.

9. Nyilatkozom, hogy a Szolgáltató értesítési kötelezettségének – beleértve a felmondást is - az általam megadott elérhetőségeken az Eht. 144. §
(4) bekezdés a)-c) pontjában foglaltaknak megfelelően elektronikus úton vagy az elektron kus hírközlési szolgáltatás jellegéhez igazodó módon
(különösen: SMS, MMS, telefonhívás) is eleget tehet.

10. Nyilatkozom, hogy az előfizetői szerződésben megjelölt igénybevételi helyen a szolgáltatás minőségének hiányosságaival kapcsolatos
felmondási jog gyakorlásának lehetőségéről, feltételeiről és következményeiről a tájékoztatást az ÁSZF 12.4.7. és 12.6.11. pontban foglaltak
szerint megkaptam. Megjelölt igénybevételi hely: Az Előfizetői Szerződés „Előfizető adatai” pontjában, illetve a „Szolgáltató adatai” pontjában
megadott cím.

11. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam megadott adatok a valóságnak megfelelnek, megértettem és elfogadom, hogy
ezen hozzájáruló nyilatkozatomat az Előfizetői Szerződés hatálya és a jogérvényesítésre nyitva álló határidő alatt nem vonhatom vissza.
Hozzájárulok ahhoz, hogy az Előfizetői Szerződésből fakadó díjkövetelésének érvényesítéséhez az Eht. 154. § (1) -(3) alapján a Szolgáltató
harmadik személy közreműködését veszi igénybe, Szolgáltató tájékoztatott arról, hogy ebből a célból az Eht. 154. § (1) -(3) szerint
meghatározott személyes adataimat harmadik személy részére átadja. Fentieken túl tudomásul veszem, hogy a Szolgáltató
szerződésszegésem esetén az Eht. 157. §-ában meghatározott adataimat az ott meghatározottak szerint és egyéb hatályos jogszabályok
alapján az elektronikus hírközlési szolgáltatók által létrehozható közös adatállományában, az Előfizetői Szerződéssel kapcsolatos díjfizetési,
illetőleg a Szerződésből eredő egyéb kötelezettség kijátszásának megelőzése céljából szerepelteti. Előfizető kijelentem, hogy a Szolgáltatótól
az Eht. 159. § (1) bekezdésében foglaltakra vonatkozó adatvédelmi tájékoztatást megkaptam, erről részletes információt a ÁSZF 3. számú
melléklete tartalmaz.

12. Tudomásul veszem, hogy a Szolgáltató a 2/2015. (III. 30.) NMHH rendeletben előírt kötelezettségének eleget téve felhívta figyelmemet arra,
hogy a részletes számlainformációt tartalmazó kimutatással más felhasználók személyes adatainak birtokába is juthatok. Ezeknek
megismerésére csak akkor vagyok jogosult, ha a készüléket kizárólag én használom vagy telefonkészülékem használói – a tájékoztatásukat
követően – felém tett nyilatkozattal ehhez hozzájárultak.

13. Nyilatkozom, hogy az ÁSZF teljes szövegének a rendelkezésemre bocsátására nem tartok igényt.
14. Nyilatkozom, hogy az Előfizetői Szerződés megkötését megelőzően Szolgáltató felajánlotta a 12 hónapos határozott valamint a határozatlan

idejű szerződés megkötésének lehetőségét és részletesen bemutatta azok feltételeit.
15. Nyilatkozom, hogy nem kérem, hogy Szolgáltató a számlát elektronikus számla bemutatási rendszer útján küldje meg részemre a személyes

adataimnál megadott e-mail címemre.
16. Tudomásul veszem, hogy a Szolgáltató a szolgáltatás tekintetében az igénybevétel korlátjaként összeghatárokat, vagy hívás-, üzenet-,

adatmennyiséget határozott meg, és ezek túllépése esetén az Eht 137. § (1) bekezdés d) pontja szerint korlátozással élhet.
17. Nyilatkozom, hogy az Előfizetői Szerződés megkötése során az elfogadó nyilatkozat megtételekor az ajánlat és az előfizetői szerződés

lényeges tartalma számomra ismert volt.

Szolgáltató: Vodafone Magyarország Zrt.
Székhely: 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.
Ügyfélszolgálat: telefonszám: 1270, fax: 06 1 288 3520
Web: www.vodafone.hu, e-mail:ugyfelszolgalat.hu@vodafone.com
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18. Megegyezésünknek megfelelően kérem, hogy a Szolgáltató az Előfizetői Szerződést az általam megadott e-mail címre elektronikus levélben
küldje meg.

19. Nyilatkozom, hogy az Előfizetői Szerződés megkötése előtt megkaptam a Szolgáltatótól a tájékoztatást arról, hogy az Előfizetői Szerződés
fennállása alatt, vagy annak megszűnését követően az Eht. 143. § (2) bekezdése szerinti elévülési időn belül évente egyszer ingyenesen
kérhetem az Előfizetői Szerződés általam megjelölt időpontjában hatályos tartalmáról szóló, legalább az Eszr. 11. § (1) bekezdés szerinti
elemeket tartalmazó dokumentum átadását.

20.
21. Kijelentem, hogy az Előfizetői Szerződés ideje alatt szóban úgy nyilatkoztam, hogy amennyiben a Szolgáltató az Előfizetői Szerződés

módosítását kezdeményezi, a nyilatkozattételem elmulasztása, mint ráutaló magatartás, vagy a tevőleges magatartásom a szerződés
módosítás elfogadásának minősül.

22. Tudomásul veszem, hogy Felek közös megegyezéssel az Eht. 127. § (4b) pontjától az ÁSZF 9.3. pontja; az Eht. 134. § (1) pontjától az ÁSZF
12.4.1.2. pontja; az Eht. 134. § (2) pontjától az ÁSZF 12.3.8. pontja; az Eht. 134. § (3) bekezdésétől az ÁSZF 12.3.1.2. pontja; az Eht. 134. § (6)
pontjától az ÁSZF 12.3.2.1. pontja; az Eszr. 3. § (9) bekezdésétől az ÁSZF 7.4.1. pontja, a 7. § (6) bekezdésétől az ÁSZF 12.4.5. pontja; az
Eszr. 7. § (6) bekezdésétől az ÁSZF 12.5.5.3.(b) pontja szerint térnek el. Az eltéréseket kifejezetten elfogadom.

Adatvédelmi tájékoztató:
 
Az előfizetők és felhasználók személyes adatainak kezelésével kapcsolatos részletes szabályokat a mindenkor hatályos Lakossági illetve Üzleti ÁSZF-
jeinek 3. számú mellékletei tartalmazzák.

Az Adatvédelmi nyilatkozatokban adott hozzájárulásait Előfizető bárm kor a Vodafone Magyarország Zrt. 1476 Budapest, Pf.: 350. postai és az
ugyfelszolgalat.hu@vodafone.com elektronikus címeken keresztül visszavonhatja, vagy azok módosítását kérheti.

 
1. Az Előfizetői Szerződés módosításának eseteit, feltételeit, az egyoldalú módosítás esetén az előfizetőt megillető jogokat az ÁSZF 12.1-12.2.
pontjai tartalmazzák.
2.Az Elofizetői Szerződés megszünésének eseteit, feltételeit és jogkövetkezményeit az ÁSZF 12.3-12.7 pontjai tartalmazzák.
3. Jogvita esetén Előfizető részére az alábbi eljárások állnak rendelkezésre:

I. Fogyasztónak minősülo Előfizetők
a fogyasztóvédelemrol szóló 1997. évi CLV törvény (a továbbiakban: Fgytv.) alapján a megyei (fovárosi) kereskedelmi és iparkamarák
mellett muködo független békélteto testületekhez fordulhatnak az Elofizeto és Szolgáltató közötti, a termék minoségével,
biztonságosságával, a termékfelelosségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minoségével, továbbá a felek közötti szerzodések
megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében;

II. tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény alapján a Gazdasági Versenyhivatalhoz
(elérhetősége: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.; levelezési cím: 1245 Budapest 5., Pf. 1036; telefonszám: +36 1 472 8851; faxszám: +36 1 472
8905), illetve a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez (elérhetősége: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.; levelezési cím: 1534 Budapest
BKKP Postafiók: 777; telefonszám: +36 1 489 9100; faxszám: +36 1 489 9102) is fordulhat.
III. Az Előfizető a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz fordulhat többek között a Szolgáltatónak a szolgáltatás minőségével, a
hibaelhárítással, vagy a díjszámítással kapcsolatos eljárásának vitatása esetén, amelynek elérhetőségei az Általános Szerződési Feltételek
6.6. pontjában találhatók. Amennyiben az Előfizetőt érdeksérelem érte, vagy nála érdeksérelem bekövetkezésének közvetlen veszélye áll fenn
abban az esetben az elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos olyan magatartást észlel, amely az elektronikus hírközlési
szolgáltatásra vonatkozó szabály megsértésének nem minősül, illetve nem tartozik a Hatóság Médiatanácsa, az Elnöke és a Hivatala hatáskörébe,
de az elektron kus hírközlési szolgáltatást igénybe vevő felhasználók, előfizetők, fogyasztók méltányolandó érdekének sérelmét okozza vagy
okozhatja, a Hírközlési és Média Biztoshoz (elérhetőségei: levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 198.; telefon: +36 1 429 8644; fax: +36 1 429 8761)
fordulhat.
IV. A Szolgáltató a fenti elérhetőségi és hatáskörre vonatkozó adatokat tájékoztató jelleggel adja meg, azok változásáért felelősséget nem vállal.
V. A Szolgáltató és az Előfizető valamint a Számlafizető arra törekszik, hogy együttműködésük keretében a kapcsolatukból eredő jogvitákat
egymás érdekeinek figyelembevételével, a peres út igénybevétele nélkül rendezzék.
VI. A fenti vitarendezési módok nem érintik az Előfizetők azon jogát, hogy a Szolgáltatóval szemben igényeit a polgári jog szabályai szerint
érvényesítse a hatáskörrel rendelkező illetékes bíróság előtt.
Előfizető részére jogvita esetén rendelkezésre álló eljárásokkal és az eljáró szervekkel kapcsolatos tájékoztatást az ÁSZF 6.3. és 6.6. pontja
tartalmazza.
4.A Szolgáltatói szerződésszegés jogkövetkezményeit, így különösen a szolgáltatás minőségére, korlátozására, szüneteltetésére vonatkozó
rendelkezések megszegése esetén az előfizetőt megillető jogokat, a díjvisszatérítés rendjét, az előfizetőt megillető kötbér mértékét az ÁSZF 6.2.,
6.3. valamint 7.4. pontjai tartalmazzák.
5. Az Előfizetői Szerződés szüneteltetésének és a szolgáltatás korlátozásának feltételeit az ÁSZF 5.pontja tartalmazza.
6. Az ÁSZF 6. pontja tartalmazza a hibabejelentések megtételének, számlapanaszok bejelentésének lehetséges módjait, valamint a
hibabejelentések és számlapanaszok elintézési rendjét. A karbantartásiszolgáltatások biztosítására vonatkozó informác iókat az ÁSZF 4.1.2.
pontja tartalmazza.
7. A szolgáltatás nem egyetemes szolgáltatás.

Előfizető a fentiekben foglaltakat elolvastam, megértettem és elfogadom.

Dátum: 2018 június 8.
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