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Jutalom Plusz – még nagyobb bónuszok a 
feltöltőkártyásoknak a Vodafone-nál 
 
A Vodafone a piacon kivételes, mindenre felhasználható extra bónuszokkal kedveskedik a 

feltöltőkártyás ügyfeleknek. 

 

Október 3-tól vezeti be a Vodafone új feltöltőkártyás tarifáját, a Jutalom Plusz-t, 

amelynél a jutalom akkor aktiválódik, ha az adott hónapban legalább 5000 forint 

értékben feltöltötték telefonjukat. Ezt a bónuszt – a felhasználók igényeit és szokásait 

figyelembe véve - természetesen nem csak hanghívásokra és sms-re lehet felhasználni, 

hanem mobilinternetezésre is. Ez jelenleg teljesen egyedülálló ajánlat a piacon, hiszen 

egyik mobilszolgáltató sem nyújt bónuszként mobilinternetet, ami manapság viszont 

egyre több ember számára vált szinte elengedhetetlenné. A mobilinternetes keret 

túllépése miatt természetesen most sem kell aggódni, mert túlforgalmazási díj nincs, a 

limit elérésekor csupán a sebességet lassítják, így bármikor online lehet a felhasználó.1 
 

A fent említett összeg elérése után automatikusan jár a bónusz, amely a feltöltések 

összegének emelkedésével egyenes arányban nő. Ezen túlmenően azonban a Vodafone 

egyéb jutalmakkal is kecsegtet, hiszen minden 5000 forint feletti feltöltés automatikus 

jóváírást jelent a következő hónapban is, ami akár a 6000 forintot is elérheti.   

 

Teljes havi feltöltés 

összege 

Az adott havi bónusz Akövetkező havi jóváírás 

5 000 Ft Bármely hálózatban 

felhasználható sms és 

hanghívás 1000 Ft 

értékben, +100 MB 

adatforgalom 

2 000 Ft 

(Szabadon felhasználható 

sms-re, hanghívásra vagy 

mobilinternetre) 

7 000 Ft Bármely hálózatban 

felhasználható sms és 

hanghívás 2000 Ft 

értékben, +500 MB 

adatforgalom 

4 000 Ft 

(Szabadon felhasználható 

sms-re, hanghívásra vagy 

mobilinternetre) 

10 000 Ft Bármely hálózatban 

felhasználható sms és 

hanghívás 3000 forint 

értékben, +1 GB 

adatforgalom 

6 000 Ft 

(Szabadon felhasználható 

sms-re, hanghívásra vagy 

mobilinternetre) 

 

A Vodafone legújabb ajánlata tehát azoknak éri meg legjobban, akik havi szinten elérik a 

az 5000 forintos feltöltést és okostelefonjukat internetezésre is szeretnék használni. 

Nekik nincs más teendőjük, mint feltölteni kártyájukat, és várni a bónuszokat, amelyeket 

a Vodafone ajándékoz nekik.  

 

  

                                                           
1 A lassítás maximális mértéke legrosszabb esetben 16 kb/s lehet. 



Mostantól ráadásul azok is ingyen internetezhetnek a mobiljukon, akik kevesebbet 

telefonálnak egy hónapban, hiszen már kétezer forint feltöltéstől hozzájuthatnak 

ingyenes adatforgalomhoz: 

 

Feltöltés összege Választható bónusz 

2 000 – 2 999 Ft 10 hétvégén lebeszélhető perc VAGY 

10 sms VAGY 

10 MB adatforgalom 

3 000 – 4 999 Ft 100 hétvégén lebeszélhető perc VAGY 

100 sms VAGY 

100 MB adatforgalom 

5 000 – 6 999 Ft 200 hétvégén lebeszélhető perc VAGY 

200 sms VAGY 

200 MB adatforgalom 

7 000 Ft felett 400 hétvégén vagy este lebeszélhető perc VAGY 

400 sms VAGY 

400 MB adatforgalom 
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