
 

 

2.Y/2 melléklet 
Internet szabadon akció 

2008.08.08-tól hatályos Részvételi feltételekRészvételi feltételekRészvételi feltételekRészvételi feltételek 
 
 

1. Jelen akcióban az a magánszemély („Egyéni Elıfizetı”) vagy cég („Üzleti Elıfizetı”) vehet részt, aki a promóció 
idıtartama alatt az arra kijelölt értékesítési pontokon köt Vodafone Internet Szabadon tarifacsomagra új, havi 
elıfizetési díjas (utólag fizetı) elıfizetıi szerzıdést. A Vodafone Internet Szabadon tarifacsomag havidíja 6000Ft., egyéb 
jellemzıi a jelen Részvételi Feltételekben részletezett eltérı feltételeken túl megegyeznek a Vodafone Internet 5G 
tarifacsomaggal (lsd. ÁSZF Díjszabás melléklet A 3.2 pont). A Vodafone Internet Szabadon tarifacsomag esetén az 
Elıfizetı 1 éves tarifaváltási tilalom (továbbiakban tarifahőség) vállalása és adott értékesítési helyen rendelkezésre 
álló készlettıl, valamint az Elıfizetı választásától függıen VMC USB modem E220, egy VMC adatkártya E630, egy VMC 
USB modem E272, egy VMC USB Stick E172, egy VMC USB Stick K3520 vagy egy VMC adatkártya E870 
(továbbiakban készülék) megvásárlása esetén az alábbi 3 promóciós kedvezményre jogosult.  
Az ajánlat minden Vodafone értékesítési ponton elérhetı. 

 
A promóciós ajánlat az alábbi 3 elembıl tevıdik össze: 

 
a) Egy VMC USB modem E220, egy VMC adatkártya E630, egy VMC adatkártya E870, egy VMC USB Modem E272, egy 

VMC USB Stick E172 vagy egy VMC USB Stick K3520 (készlettıl függıen) 2 év hőségnyilatkozattal bruttó 1Ft-ért, 
hőségnyilatkozat vállalása nélkül (de az 1 év tarifaváltási tilalommal) egy VMC USB modem E220, illetve egy VMC 
adatkártya E630 1 Ft-ért, a többi eszköz pedig 9000Ft-ért vásárolható meg.  
Ezek az eszközök csak a Vodafone Magyarország SIM kártyájával használhatóak. 
 

b) Vodafone a havidíjban foglalt 5GB adatforgalom feletti adatforgalom díját elengedi. 
 
c) Jelen Részvételi Feltétel 12. pontjában foglalt feltételek teljesülése esetén Vodafone a visszavásárlási idıszakban (12.a 

pont) visszavásárolja a készüléket és bontja az elıfizetıi szerzıdést a feltételes kedvezmény és a kötbér követelése 
nélkül. A visszavásárlási idıszakot követıen a készülék visszavásárlására már nincs lehetıség, a szerzıdés bontására 
pedig csak a hőségnyilatkozat 1. és 2. pontja alapján nyílik mód, vagyis a Feltételes kedvezmény összegének, illetve a 
tarifaátváltási tilalom megszegése esetén esedékes Kötbér megfizetésével lehetséges az alábbi táblázatok szerint: 

 

 
 

Kötbér
Tarifahőség 

megszegése (0-1 év)
1 éves szerzıdés 39 900 Ft
2 éves szerzıdés 39 900 Ft  

 
2. Az akció idıtartama: 2007. június 1-tıl visszavonásig.  
 
3. Az Általános Szerzıdési Feltételek az akcióban kötött elıfizetıi szerzıdésekre is alkalmazandóak, így többek között a 

szerzıdéskötést megelızıen az Elıfizetı hitelképesség vizsgálaton esik át. 
 
4. Magánszemély maximum 2 elıfizetést köthet a promóciós feltételekkel, amelyek az ÁSZF-ben meghatározott maximálisan 

köthetı elıfizetések számába nem értendık bele. A 12. és 13. pontban részletezett visszavásárlási és bontási lehetıséggel 
magánszemély az akcióban csak egyszer élhet. 

 
5. Az akcióban való részvételi szándékot az elıfizetıi szerzıdés megkötésekor kell jelezni, már megkötött elıfizetıi szerzıdés 

vonatkozásában a promócióban való utólagos részvétel kizárt. 
 
6. Az akció keretében nincs lehetıség a kedvezmény igénybe vételére készülék vásárlása nélkül. A készülék nem vásárolható 

meg áruvásárlási hitelre. 
 
7. A tarifacsomag aktiválását a Vodafone a szerzıdés megkötésétıl számított 48 órán belül vállalja, ezzel kapcsolatos reklamációt 

nem fogad el. 
 
8. A kedvezményes tarifa csak a Vodafone Magyarország Zrt. hálózatán történı adatforgalomra vonatkozik. Külföldi hálózat 

használata során az ÁSZF GPRS roaming díjszabása az irányadó (1. melléklet - Díjszabás, A/8.4 pont). 
 
9. Az ÁSZF VIII/A fejezetében írtakkal összhangban, a Részvételi Feltételek 1. pontjában foglalt tarifacsomag ill. 

modem vagy adatkártya a 3G lefedettségi területen kívül GPRS technológiával áll rendelkezésre. 
 



 

 

10. Az akció igénybevétele egyidejőleg jelen Részvételi feltételek elfogadását is jelenti.  
 
11. A Vodafone fenntartja magának a jogot arra, hogy az akció tartalmát, jelen Részvételi feltételeket, valamint az akció idıtartamát 

kártérítési kötelezettség illetve elızetes bejelentés nélkül, egyoldalúan kiegészítse, módosítsa, illetve az akciót felfüggessze, 
vagy megszüntesse.  

 
12. A jelen Részvételi Feltételek 1. c) pontjában foglalt készülék-visszavásárlásra és szerzıdésbontásra kizárólag a következı 

feltételek egyidejő teljesülése esetén kerülhet sor: 
a) Az elıfizetı a visszavásárlási idıszakban (szerzıdéskötéstıl számított, illetve amennyiben a szerzıdéskötés és a 

szolgáltatás aktiválása nem ugyanarra a napra esik, az aktiválás napjától számított 3 munkanapon belül, amely 
idıszakba a vásárlás és az aktiválás napja nem számít bele), 

b) abban a boltban, ahol a készüléket vásárolta és a szerzıdést kötötte (ez alól kivételt képez, amikor a vásárlás helyszínéül 
szolgáló Vodafone márkabolt átalakítás-bıvítés miatt zárva tart, ez idıszakban bármely más márkaboltban), 

c) személyesen, illetve Üzleti elıfizetı esetén meghatalmazással (a Vodafone által elfogadott, rendszeresített, vagy azzal 
megegyezı adattartalmú nyomtatványon) igazolt képviselıje útján megjelenik és  

d) bontási szándékáról nyilatkozik, valamint 
e) kitölti a „Vezeték nélküli Internet kérdıív”-et, amellyel Vodafone a bontás okait a szolgáltatás minıségének javítása 

érdekében győjti, a bontási jogosultságot nem érintik a kérdıívben adott válaszok, 
f) bemutatja a vásárláskor kapott bizonylatot (számla vagy nyugta), a vásárolt készülékhez tartozó jótállási jegyet, és az 

elıfizetıi szerzıdés ügyfél példányát, továbbá 
g) a szerzıdéskötéstıl eltelt idıszakban nem követi el a 15. pontban részletezett extrém használatot, 
h) az eszközt az ügyfél hibátlan állapotban, minden tartozékával együtt, valamint, 
i) amennyiben szerzıdésbontásra is sor kerül a SIM kártyát az ügyfél hibátlan állapotban visszaszolgáltatja, továbbá 
j) az elıfizetést nem számhordozással kötötte, a számhordozást nem kezdeményezte a visszavásárlásra rendelkezésre álló 

idıszak (3 munkanap) alatt. 
 

13. A visszavásárlást és a 3 munkanapon belüli szerzıdésbontást érintı egyéb rendelkezések: 
a) Az ügyfél kérheti, hogy a SIM kártya megtartása és a készülék Vodafone általi visszavásárlása mellett a tarifacsomagnak 

valamely, az Általános Szerzıdési Feltételek Díjszabás mellékletének A 2.1 pontjában felsorolt, kereskedelmi 
forgalomban elérhetı tarifára történı átváltását. Arra azonban nincs mód, hogy a készülék visszavásárlása nélkül az 
elıfizetıi szerzıdés felbontásra kerüljön a jelen Részvételi Feltételek 1. c) pontjában foglaltak szerint.  Ez utóbbi esetben 
kizárólag a szerzıdés felmondás általános feltételei, tehát a Feltételes kedvezmény és a Tarifaátváltási tilalomhoz tartozó 
kötbér megfizetése esetén van lehetıség az elıfizetıi szerzıdés Elıfizetı részérıl történı megszüntetésére. 

b) A hitelképességi vizsgálat által megkívánt mértékő, az Ügyfél által befizetett biztosíték visszafizetése a Vodafone normál 
pénzügyi folyamatainak megfelelıen, azaz a szerzıdésbontástól számított 1 hónapon belül történik meg. Ehhez a bontási 
nyilatkozat leadása során meg kell adni a visszafizetéshez szükséges adatokat. 

c) A tarifacsomag alapján a Vodafone az Ügyfél részére SMS szolgáltatást is nyújt. A visszavásárlási idıszakban 
küldött SMS-ek díját a 3 munkanapon belül történı szerzıdésbontás esetén is kiszámlázza a Szolgáltató.  

 
14. A promóció felfüggesztése, módosítása, kiegészítése nem érinti az addig szerzıdött ügyfelek jogait és kötelezettségeit. A 

módosítás/kiegészítés/felfüggesztés idıpontjában már elıfizetıi szerzıdéssel rendelkezı ügyfelek szerzıdésükben foglaltak 
szerinti feltételekkel használhatják a szolgáltatást a szerzıdés lejártáig. 

 
15. Az Elıfizetı tudomásul veszi, hogy az extrém használat tilos. Jelen akcióval kapcsolatosan extrém használatnak 

minısül, ha az Elıfizetı az 5 Gigabájtot meghaladó tárgyhavi forgalmában fájlcserélı alkalmazást használ (mint 
például Azureus, Ares, BitComet, BitTornado, Bitspirit, Blubster, DirectConnect, eDonkey2000, FileSpree, 
FastTrack, FlashGet, Gnutella, Ktorrent, uTorrent, Napster, Piolet, WASTE, DC++, illetve további, a felsorolásban 
nem szereplı, de azokkal megegyezı elven mőködı szoftverek).  

 
16. A Vodafone az extrém használat tanúsítását a jelen Részvételi Feltételekben foglalt akciós feltételek Ügyfél általi 

megszegésének tekinti, amely magatartás a jelen Részvételi Feltételekben foglalt ajánlatra való jogosultság 
elvesztését vonja maga után. Amennyiben a Szolgáltató extrém használatot észlel, tértivevényes levélben értesítést 
küld az Elıfizetı számára és felszólítja az extrém használat megszüntetésére. Amennyiben az Elıfizetı a szerzıdés 
idıtartama alatt az extrém használatot a Szolgáltató - a magatartás abbahagyására felszólító - írásbeli figyelmeztetése 
ellenére fenntartja, vagy ismételten elköveti, a Szolgáltató jogosult a tarifacsomagot számlázási ciklustól függetlenül a 
Vodafone Internet 5G tarifacsomagra további értesítés és figyelmeztetés nélkül, haladéktalanul átváltani. Az átváltást 
követıen a Szolgáltató a Vodafone Internet 5G tarifacsomag alapján jogosult számlázni.  
 

17. Hálózat védelme  
A szolgáltató jelen szolgáltatása osztott erıforrásokra épül. Ezeknek az erıforrásoknak a túlzott igénybe vétele akár 
egy elıfizetı részérıl is, minden más felhasználó számára negatív hatást válthat ki. A hálózati erıforrások fentiek 
szerinti használata leronthatja a hálózat teljesítményét. 

 
A fentiek figyelembe vételével az Internet Szolgáltatók Tanácsa által támogatott hálózathasználati irányelvekkel 
összhangban (megtekinthetı a http://www.iszt.hu/iszt/aup.html internetes oldalon) a Szolgáltató fenntartja magának a 
jogot az adatforgalom idıszakos, vagy állandó - lassítására. 
A lassítás nem jelenti, a letölthetı adatforgalom mennyiségének korlátozását. 
A számlázási ciklusban elért 5GB-nál nagyobb adatforgalom esetén a szolgáltató rugalmasan, a hálózat aktuális 
terheltségétıl függıen lassíthatja az adatforgalmat. A lassítás mértéke nem akadályozhatja a szolgáltatás 



 

 

rendeltetésszerő használatát, azaz az Álatános Szerzıdési Feltételek 3. számú mellékletben garantált le-és feltöltési 
sebességeket.  
A számlázási ciklus lezárultával a forgalomlassítás megszőnik. 

 
18. A Vodafone a hatályos jogszabály által lehetıvé tett mértékig felelısségét az akcióval és jelen Részvételi Feltételekkel 

kapcsolatosan kizárja. 
19. Az esetleges elírásokért, nyomdai hibákért Vodafone felelısséget nem vállal. Jelen Akcióra a magyar jog elıírásai az 

irányadóak. Az elıfizetıi szerzıdésre, szolgáltatási feltételekre vonatkozóan jelen Részvételi Feltételekben nem szabályozott 
kérdésekben a Vodafone Általános Szerzıdési Feltételei változatlanul érvényben maradnak 

20. Adatok kezelése és védelme 
 
A Vodafone az akcióban résztvevõk személyes adatait kizárólag jelen Részvételi Feltételekben foglalt kötelezettségeinek teljesítéséhez, 
illetve saját marketing tevékenységéhez, közvetlen üzletszerzés, piackutatás és regisztráló tájékoztatása céljára telefonon vagy egyéb 
elektronikus hírközlési úton (pl. sms, mms, e-mail), automatizált hívórendszeren keresztül, illetve postai úton használja fel. Az adatok az 
adat tulajdonos elõzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a 
jogszabályokban meghatározott eseteket. Az adattulajdonos az adatvédelmi és elektronikus hírközlési jogszabályokban meghatározott 
módon és esetekben az Ügyfélszolgálaton keresztül kérheti a nyilvántartott személyes adatainak törlését, módosítását, illetıleg a kezelt 
adatokról való tájékoztatását. 
 
Alulírott kérem az „Internet szabadon akció”-ban részvevık és igénybevevık adatbázisába történı felvételemet, a számomra 
lehetıvé tett kedvezményes elıfizetıi szerzıdést kívánok kötni és e célból, valamint az „Internet szabadon akció”-- részvételi 
feltételeiben foglalt további célokra és feltételek szerint a telefonszámom a Vodafone Magyarország Zrt. általi kezeléséhez 
hozzájárulok. Az adatszolgáltatás önkéntes. Az adatfeldolgozásra és az adatkezelés további feltételeire vonatkozóan a részvételi 
feltételekben foglaltakat elfogadom. 

Az akció fenti Részvételi feltételeit valamint az Általános Szerzıdési Feltételeket megismertem és azokat elfogadom. 


