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Te is szeretnél kötöttségek nélkül 
internetezni?

Akkor itt az alkalom, hogy megismerd mind azokat a lehetôségeket 

a Vodafone-nál, amelyek segítségével annyit és úgy szörfözhetsz 

a világhálón, amennyit és ahogy csak szeret nél. Megtekintheted 

internetes tarifacsomagjainkat, és segítünk kiválasztani a Számodra 

legmegfelelôbbet. Megismerheted a vezeték nélküli internetezés-

hez szükséges eszközöket, valamint a külföldön történô internetezés 

lehetôségeit is.

Internet a Vodafone-tól

•  A Vodafone Internet segítségével vezeték nélkül, szélessávon 
kapcsolódhatsz az internetre, hordozható és asztali számító-

géppel egyaránt 

• Meglévô vezetékes elôfizetés mellé, vagy annak kiváltására ajánljuk

•  Hordozható, így a nyaralóba, a szabadba is elviheted, 

és egy költözésnél sincs gond vele (albérletben élôknek ideális)

•  Villámgyorsan, a vezetékes internetszolgáltatáshoz hasonló 

élménnyel e-mailezhetsz, honlapokat böngészhetsz, videókat 
nézhetsz meg, használhatod a világháló összes szolgáltatását

•  Szélessávú hálózatunkat folyamatosan bôvítjük, ennek 

köszönhetôen a mobil szélessávú internet jelenleg már 
a lakosság több mint 60%-a számára elérhetô. Részletes 

– városra, utcára, házszámra lebontott – hálózati lefedettségünket 

megtekintheted weboldalunkon: www.vodafone.hu/lefedettseg

•  Néhány egyszerû lépésben pillanatok alatt, könnyedén 
telepíthetô és használható eszközöket kínálunk

•  Az internet várakozás, fúrás, kábelezés nélkül 
használatba vehetô

•  Önállóan igénybe veheted, Vodafone Internet elôfizetésen 

túl más elôfizetés nem feltétel

További részletekrôl a www.vodafone.hu/internet weboldalon 

tájékozódhatsz.
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Hogyan mûködik a mobil szélessáv?

Többféle módon internetezhetsz a Vodafone szélessávú hálózatán. Kapcsolódj 
pár perc alatt, egyszerûen a világhálóra mobiltelefonod, asztali számító-

géped, laptopod vagy netbookod segítségével. A számítógéphez csatlakozta-

tott eszköz (SIM-kártyával ellátott stick, modem vagy adatkártya) a Vodafone 

minôségi szélessáv hálózatán keresztül biztosítja az internetcsatlakozást.

Asztali számítógéped van?
•  Csatlakoztasd USB sticked vagy modemed a számítógéphez, a böngé-

szést biztosító program pedig automatikusan telepíti önmagát, és már 

netezhetsz is!

•  Az internetezésre alkalmas mobiltelefonodat adatkábellel vagy infravörös 

port, illetve Bluetooth segítségével kapcsolhatod össze a számítógéppel 

a telefonhoz mellékelt program segítségével.

Laptopot vagy netbookot használsz?
•  Laptophoz vagy netbookhoz a mobiltelefon és az USB stick vagy modem 

mellett az elegáns megjelenésû VMC adatkártyát is használhatod, 

ha készüléked támogatja.

A telefonoddal szeretnél netezni?
•  Telefonod böngészôjével Te is elérheted az internetet, ehhez elegendô 

egy internetopciót rendelned, és ebben az esetben a telefonodon, vagy 

akár a telefont a számítógéphez csatlakoztatva is használhatod a világhálót.

Ilyen egyszerû az egész! Ha fôleg internetezni szeretnél, akkor válassz 

inter netes csomagjaink közül (6. oldal). USB stickhez, modemhez, adatkár-

tyához Vodafone Internettel már akár 0 forintért hozzájuthatsz, ehhez SIM-

kártyát is adunk, ezért nem szükséges külön telefonelôfi zetés (14-15.oldal)! 

Ha mobiltelefonodat használod böngészésre, akkor VitaMAX vagy havidíjas 

elôfi zetésedhez is választhatsz internetszolgáltatást (10-13. oldal)! 



Rendeld meg otthonról kényelmesen!
Mobilinternet eszközeinket havidíjas elôfi zetéssel Online Shopunkból 
egyszerûen megrendelheted, így az üzletben való sorban állástól is megkí-
mélheted magad, sôt, a megrendelt csomagot 3 munkanapon belül díjmen-
tesen kiszállítjuk Neked. További információ a www.onlineshop.vodafone.hu 
weboldalon.

Vodafone Internet Csomagok

Különféle internetcsomagot alakítottunk ki, hogy mindenképp 
megtaláld a szokásaidnak megfelelôt.

Többféle csomag. Hogy megtaláld az igényeidhez passzolót.

Szabadság. Hogy magaddal vidd, és használd, hiszen hordozható.

Kedvezô árakon. Hogy másra is maradjon.

Modem már 0 Ft-ért, 1 éves hûségnyilatkozattal is.

Válassz igényeidnek megfelelô tarifacsomagot!
•  A Vodafone Internet 1G csomagot a hétköznapi e-mail használathoz és 

böngészéshez, esetlegesen meglévô vezetékes elôfi zetés mellé javasoljuk.

•  A Vodafone Internet 5G csomag ideális választás a világháló rendszeres 

használatához, illetve a vezetékes elôfi zetés kiváltásához.

•  Az Internet Szabadon csomag fi x havi költség mellett intenzív hasz-

nálatot és korlátlan adatforgalmat tesz lehetôvé, így nem kell azzal 

törôdnöd, milyen gyakran és mennyit használod az internetet. 

Mire elegendô 1 GB?
• Több ezer oldal böngészéséhez
•  Rengeteg, például 10 000 normál méretû e-mail 

küldéséhez/fogadásához

Szélessáv fél áron, Microsoft meglepetéssel!

Minden új Vodafone Internet elôfizetés esetén 3 hónapon keresztül el-
engedjük a havi díjad felét. Ráadásként egy Microsoft csomaggal is 

meglepünk, 2 éves hûségnyilatkozat vállalása esetén. 

A csomag webkamerát és vezeték nélküli egeret tartalmaz. A Microsoft 

csomagot az elsô 3 500 elôfizetônek garantáljuk. 

Az elsô hónapban korlátlan adatfelhasználást biztosítunk Vodafone 

Internet 1G és 5G csomagoknál is, hogy kockázat nélkül ráérezz a Neked 

szükséges csomagméretre. 

A csomagban foglalt havi adatforgalom csak belföldi használat esetén 

érvényes.

Nálunk mindig nyomon követheted aktuális adatforgalmadat. 
Csak küldd el a „NET” szót a VMC program segítségével SMS-ben a 1751-re!*

Próbáld ki szolgáltatásunkat kötöttségek nélkül!
A Vodafone Internettel biztosan jól választasz, de 3 munkanapon belül 
indoklás nélkül felmondhatod a szerzôdést, ha a Microsoft csomagot 

bontatlan állapotban hozod vissza. (A próbaidôszak alatt küldött SMS-ek díja 

a szerzôdésbontás esetén is számlázásra kerül).

Az ajánlat 2009. február 16-tól 2009. április 30-ig érvényes, modem vásárlása esetén, kétéves hûség nyilat-
kozattal, 1 év után más tarifa választható. Eszközvásárlás nélkül 1 év hûségnyilatkozattal is elérhetô az ajánlat. 
A szerzôdéskötést megelôzôen az Elôfi zetô hitelképesség-vizsgálaton esik át. A vizsgálat eredményének függ-
vényében a Vodafone jogosult a szolgáltatás igénybevételét elôleg vagy egyéb más biztosíték (pl. bank-
garancia, kezesség stb.) adásához kötni.  *Az SMS díja bruttó 42,9 Ft.

A hálózat védelme érdekében a számlázási ciklusban elért 5 GB-nál nagyobb adatforgalom esetén a szolgál-
tató rugalmasan, a hálózat aktuális terheltségétôl függôen lassíthatja az adatforgalmat. A számlázási ciklus 
lezárultával a forgalomlassítás megszûnik.
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Csomag
Csomagban 
foglalt havi 

adatforgalom

Kedvezményes 
havi díj az elsô 

3 hónapban
Havi díj

Havi díjon felüli 
adatforgalom 

(Ft/10 kB)

Vodafone 
Internet 1G 1 GB 1 500 Ft 3 000 Ft 0,30 Ft

Vodafone 
Internet 5G 5 GB  2 500 Ft 5 000 Ft 0,06 Ft

Internet 
Szabadon

Korlátlan 3 000 Ft 6 000 Ft 0 Ft
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Forgalom 50 MB 250 MB 500 MB 750 MB 1 GB 1,5 GB 2 GB

Díj díjmentes 1 000 Ft +1 000 Ft +1 000 Ft +1 000 Ft +1 000 Ft +1 000 Ft

Feltöltôkártyás internet 
havi díj és hûségidô nélkül!
VitaMAX Instant Net

Szeretnél havi díj és hûségidô nélkül internetezni? 

Válaszd a VitaMAX Instant Net csomagunkat!

 

Nincs havi díj! Így a díj csak attól függ, mennyit használod az internetet!

Havonta 50 MB díjmenetes forgalom! Amíg nem léped át az 50 MB-ot, 

az adott hónapban nem csökken az egyenleged!

Nincs hûségidô! A VitaMAX Instant Net hûségidô vállalása nélkül 

elérhetô.

Totális költségkontroll. Feltöltôkártyás szolgáltatás, így minden 

hónapban szabályozhatod, hogy mennyit szeretnél internetezésre költeni.

 

Az induló csomag ára 14 970 Ft, mely tartalmazza az USB eszközt, a SIM- 

kártyát és használati útmutatót. Így minden a birtokodban lesz ahhoz, 

hogy böngészésre alkalmas számítógépedet csatlakoztasd a világhálóra!

A forgalom mérése mindig az adott 30 napos ciklusra vonatkozik. 

Az elsô 30 napos ciklus a szolgáltatás aktiválásának napján veszi 

kezdetét. A forgalmi határok átlépésekor a díj automatikusan levonódik 

az egyenlegbôl. A 30 napos ciklus lejártával a szolgáltatás automatiku-

san megújul, és rendelkezésre áll az újabb ingyenes 50 MB.

Az ajánlat 2008. november 15-tôl a készlet erejéig érvényes, hûségnyilatkozat megkötése nélkül! 
Részletekért látogass el a www.vodafone.hu/internet weboldalra.

Forgalomfüggô díjazás

Tudtad-e?
50 MB átlagosan 500 levél küldésére és 10 weboldal böngészéséhez, 
250 MB 2 500 levél küldésére és 50 weboldal böngészéséhez, míg 
500 MB 5 000 levél küldésére és 100 weboldal böngészéshez elegendô.



Rendeld meg!
Internetopcióink megrendeléséhez 

küldd a következô kódokat díjmentes 

SMS-ben a 1270-re:

Opciók                                                        Megrendelés

Vodafone Internet 100 MB NET100

Vodafone Internet 1G 1G

Vodafone Internet 5G 5G

Internetopciók meglévô elôfizetéshez

Válassz különféle internetopcióink közül, így még külön internet-

elôfi zetést sem kell kötnöd, vagyis kötöttségek nélkül internetez-

hetsz. A Vodafone Internet opciók nagy elônye, hogy kényelme-

sen és gyorsan megrendelheted ôket, illetve nem kötôdik hozzájuk 

hûségnyilatkozat, így bármikor lemondhatod elôfiztésüket. 

 

Szeretnél mobilod segítségével netezni?
 

Használd az internetopcióink egyikét új Internet Via The Phone 
megoldásunkkal, mely lehetôvé teszi, hogy külön eszköz vásárlása 

nélkül internetezz. Töltsd le díjmentesen a Via The Phone szoftvert 

honlapunkról, a szolgáltatásra megfelelô telefonodat pedig csatlakoz-

tasd a számítógépedhez egy USB kábel segítségével.  Így telefonod 

segítségével bárhol, bármikor elérheted számítógépeden az internetet, 

és böngészés közben még a hívásaidat is zavartalanul tudod fogadni.
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Mindegyik csomag a WAP-ozást és az 

internetezést is lehetôvé teszi, így külön 

WAP havi díj nélkül böngészheted velük 

a Vodafone live! tartalmait is!

Vodafone Internet 100 MB opció
Irány a net! Ha nem vagy egy virtuális szörfbajnok, de azért alkal-
manként megnézegeted a kedvenc honlapjaidat, és e-mailen is 
tartod a kapcsolatot a haverokkal, akkor válaszd az új Vodafone 
Internet 100 MB opciót, amely kedvezô havi díjával a legmeg-
felelôbb tarifa lesz Számodra!

Opciók
Opcióban foglalt havi 

adatforgalom
Havi díj

Havi díjon felüli 
adatforgalom (Ft/10 kB)

Vodafone 
Internet 100 MB 100 MB 1 500 Ft 0,48 Ft

Vodafone 
Internet 1G

1 GB 3 000 Ft 0,30 Ft

Vodafone 
Internet 5G

5 GB 5 000 Ft 0,06 Ft



Internetopciók VitaMAX ügyfeleknek

Ha feltöltôkártyás elôfi zetô vagy, és csak idôszakonként 
neteznél, akkor a VitaMAX internet opcióinkat Neked találtuk ki!
  
Az általad választott csomag adattartalmának felhasználása után 

a szolgáltatás újból és egyszerûen megrendelhetô. Így jól kontrollálha-

tó költségek mellett internetezhetsz, nem kell további kiadások miatt 

aggódnod. Az egyenlegedet 30 napon belül tudod felhasználni.

 

Használd a telefonodat vagy a már 14 970 Ft-ért elvihetô USB-modemet, 

és válassz az alábbi feltöltôkártyás csomagjaink közül:

Rendeld meg!
A feltöltôkártyás internetcsomagok 

megrendeléséhez küldd el az alábbi 

kódokat díjmentes SMS-ben a 1270-re!

Opciók                                                        Megrendelés

Vodafone Internet 100 NET100

Vodafone Internet 1GB 1G

Vodafone Internet 5GB 5G
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Opciók
Opcióban foglalt havi 

adatforgalom
Csomagdíj

Vodafone 
Internet 100 MB

100 MB 1 500 Ft

Vodafone 
Internet 1GB

1 GB 3 000 Ft

Vodafone 
Internet 5GB 5 GB 5 000 Ft

A csomagdíj felhasználása esetén a szolgáltatás kikapcsolásra kerül, amely azonban megfelelô 
egyenleg esetén azonnal újból megrendelhetô.
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Eszközök az internet használatához

Az internet használatához szükséged van egy adatkártyára (hordozható 

számítógéphez) vagy egy USB stickre/modemre, amellyel hordozható 

és asztali számítógépedet egyaránt csatlakoztathatod a vezeték nélküli, 

szélessávú internetre. 

Az eszköz beüzemelése pillanatok alatt, egyszerûen és automatikusan 

megtörténik az általunk kifejlesztett és díjmentesen biztosított, egye-

dülálló VMC szoftver által. 

Az adatkártyák/modemek Microsoft® Windows Vista™, Windows® XP, 

Windows® 2000, vagy Apple Mac (Mac OS® X 10.3.9 vagy újabb verzió) 

operációs rendszerû számítógépen használhatóak. 

A szélessávú internet eszközök aktuális áráról és az akciókról bôvebb 

információt a www.vodafone.hu/internet weboldalon, az Eszközök 

menüpontban találsz.

A HSDPA technológiával lefedett területeken a minimális le- és feltöl-

tési sebesség az ÁSZF 3.sz. mellékletében meghatározott (jelenleg 

150/40 kbit/s), amelyet a szolgáltató az esetek 80%-ában garantál. VMC
USB Stick 

K3565

VMC
USB Stick 

K3520

VMC
USB Stick 

K3715

VMC E870 
adatkártya

VitaMAX 14 970 Ft 27 000 Ft 14 970 Ft

1G 1 Ft 9 000 Ft 18 000 Ft 1 Ft

5G 1 Ft 1 Ft 9 000 Ft 1 Ft

Internet Szabadon 1 év 1 Ft 9 000 Ft 9 000 Ft 1 Ft

Internet Szabadon 2 év 1 Ft 1 Ft 4 500 Ft 1 Ft

VMC
USB Stick 

K3565

VMC
USB Stick 

K3520

VMC
USB Stick 

K3715

VMC
adatkártya 

E870

Maximális 
letöltési 
sebesség

3,6 Mbit/s 7,2 Mbit/s

Maximális 
feltöltési 
sebesség

384 kbit/s 1,45 Mbit/s

Csatlakozó USB Express Card

Ajánlott 
használat

normál
intenzív használat gyakori 

feltöltéssel

Memóriakártya 
behelyezésére 
alkalmas

igen nem

Az árak kétéves hûségnyilatkozat és 1 éves tarifamegtartás esetén érvényesek. 
Internet Szabadon 1 év csomagunknál csak 1 éves hûségnyilatkozat vállalása kötelezô. 
Az ajánlat 2009. február 16-tól 2009. április 30-ig érvényes.
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Fantasztikus laptop és internet akció

Szeretnél kedvezményesen laptopot és internet-elôfi zetést 
egy helyen vásárolni?

Szakértô számítástechnikai partnereinknél ezt megteheted, hiszen 

most kiválaszthatod a Neked megfelelô gépet, és helyben egy Vodafone 

Internet elôfizetést is köthetsz, külön sorban állás nélkül.

•  Ha partnereinknél vásárolsz Vodafone Internet 5G és Internet Szabadon 

csomagot, értékes meglepetéseink közül választhatsz:

•  Fix bruttó 15 000 Ft árkedvezmény minden számítógép 
árából, vagy

•  Samsung M620-as telefon VitaMAX Instant elôfi zetéssel 
1 GB-os micro SD kártyával a készlet erejéig

•  Ráadásként pedig a VMC K3520 USB Stick is a Tiéd lehet már  0 Ft-ért is!

Díjazzuk a hûséget: Vodafone Internet elôfi zetôknek fantasztikus 
laptop ajánlatok!
Szeretnél laptopot vagy netbookot vásárolni, és már van Vodafone 
Internet elôfi zetésed? Akkor használd fel aktív Vodafone Internet 

elôfizetésed, és a Macropolis illetve Laptop.hu üzletekben most hatalmas 
árkedvezményekkel vásárolhatsz számítógépet! Az akcióról részletesen 

a www.vodafone.hu/internet honlapon olvashatsz.

A laptop ajánlatok visszavonásig érvényesek.

Az ajánlat kétéves hûségnyilatkozat esetén érvényes, a 3 napos kipróbálási lehetôség és az Internet 
3 hónapig fél áron kedvezmény ezen ajánlatunk esetében nem érvényesek. Az akcióról bôvebb 
információt a www.vodafone.hu/internet honlapon találsz.

IT Partnereink:
•  Macropolis
•  Laptop.hu

Internetezz külföldön is a Vodafone-nal!

Havidíjas elôfi zetôink részére
•  A Vodafone internetszolgáltatások külföldön is elérhetôek

•  A Vodafone World nemzetközi roaming szolgáltatás díjzónái szerinti 

számlázás lép életbe

Zónák
Preferált hálózatok Egyéb hálózatok

WAP/Internet WAP/Internet

1. zóna
2. zóna 1 800 Ft/MB 2 250 Ft/MB

3. zóna
4. zóna 2 800 Ft/MB 3 200 Ft/MB

Vodafone Connect Roaming
Kedvezô áron, mindössze bruttó 3 000 Ft napidíjért internetezhetsz 

külföldön. A napidíj 50 MB adatforgalmat foglal magába. A számlázás 

az elsô roaming adatkapcsolat létrejöttével kezdôdik: ezt követôen 

24 órán keresztül 50 MB adatforgalomig internetezhetsz vagy olvasha-

tod e-mailjeidet. Az 50 MB fölötti adatforgalmat a forgalom alapú GPRS 

roaming díjak alapján számlázzuk ki. A fel nem használt adatmennyiség 

nem vihetô át a következô számlázási periódusra.

A szolgáltatás elônyei
•  1 MB adatforgalmat mindössze bruttó 60 forintért vehetsz!

•  Az elsô idô alapú roaming adattarifa Magyarországon

•  Az 50 MB adatforgalmat korlátlan számú adatkapcsolattal 

használhatod

•  Az 50 MB-os adatforgalmat 24 órán belül több olyan hálózaton is fel-

használhatod, ahol a Vodafone Connect Roaming tarifa igénybe vehetô

A szolgáltatást díjmentes SMS-ben is megrendelheted, csak küldd 

az „R50” (lemondás XR50) kódot a 1270-es telefonszámra.

Az árak áfával növelt, bruttó árak. A díjzónákról további információt honlapunkon, a www.vodafone.hu 
oldalon találsz. A számlázási egység WAP esetén 100 kb, Internet esetén 0,5 MB.
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A kiadványban szereplô árak bruttó árak, az áfát tartalmazzák. Az internet-elôfizetések SMS szolgáltatást 
is tartalmaznak, az SMS díja 28,8 Ft/db mindegyik csomagban. A további díjak megtekinthetôk 
a Díjszabásban, valamint a www.vodafone.hu/internet honlapon.

A lefedettségi térképért és további információkért látogass 
el honlapunkra, a www.vodafone.hu/internet címre. A 1270-es
telefonszámon belföldrôl, a Vodafone hálózatából díjmentesen 
(vagy hálózaton kívül a 06 1 288 1270-es számról, normál díjjal) 
hívható Ügyfélszolgálatunk részletes és naprakész információval 
áll rendelkezésedre. 
Felhívjuk fi gyelmedet, hogy a gyakorlatban tapasztalható átlagsebessé-
get több tényezô befolyásolhatja: a hálózat pillanatnyi terheltsége, a jel 
erôssége (domborzati viszonyok, épületek), adatkártya vagy USB modem 
pozíciója (pl. szobában az ablak mellett jobb a vételi lehetôség), számító-
gép beállítása és a használat területén kiépített hálózat által támogatott 
legnagyobb sebesség.

Jó, ha tudod!

A Vodafone Connect Roaming szolgáltatást a Vodafone Magyarország 
ügyfelei az Európai Unió összes tagállamában, valamint a következô 
országok Vodafone hálózatán érhetik el: Albánia, Ausztrália, Egyiptom, 
Svájc, Törökország, Új-Zéland.

A mobil szélessávval lefedett területeken letöltési irányban a hálózati 
sebesség maximum 7,2 Mbit/s, a gyakorlatban 1,1-3,7 Mbit/s érhetô el 
a hálózat pillanatnyi terheltségétôl függôen. A levelek, képek, videók 
gyors feltöltéséhez szükséges megfelelô eszköz használata esetén 
(HSUPA) a legtöbb vezetékes internet szolgáltatásnál jobb feltöltési 
sebesség, maximum 1,4 Mbit/s, a gyakorlatban 1 Mbit/s körüli sebesség 
érhetô el a Vodafone teljes hálózatán.

Az internetes tarifacsomagjaink mellé díjmentesen adjuk a Vodafone Mail 
szolgáltatást! 

Ha elhagyod a mobil szélessáv lefedettségi területet, akkor a telefonod 
automatikusan GPRS-re vált, amivel Magyarország 97%-án elérheted 
az internetet.



Nézz körül a Vodafone világában!

Könnyedén megismerheted tarifáinkat, szolgáltatásainkat és készülékein-

ket: gyere el Márkaképviseleteink valamelyikébe, és lapozd végig további 

prospektusainkat!

• Vodafone Tarifák és szolgáltatások

• Vodafone Mobilok

Szolgáltatásbemutató kiadványok

• Vodafone live!

• Vodafone Roaming

• Vodafone Számhordozás

© 2009 Vodafone Magyarország zrt. (Vodafone). A Vodafone név és a Vodafone logók a Vodafone 
Group Plc. bejegyzett védjegyei. A jelen kiadványban található árak a nyomdába adás idôpontjában 
(2009. február 11.) voltak érvényesek. További részletek az Általános Szerzôdési Feltételekben, valamint 
honlapunkon, a www.vodafone.hu oldalon találhatók. A Vodafone Magyarország zrt. fenntartja az itt 
található információk, a szolgáltatások, valamint azok igénybevételéhez szükséges feltételek, illetve 
az árak módosításának, megváltoztatásának, megszüntetésének egyoldalú jogát. Az adatok tájékoztató 
jellegûek. Az esetleges nyomdai hibákért felelôsséget nem vállalunk.
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