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Választható bónusz jár a Vodafone minden új, havidíjas 
tarifája mellé 
 

Vodafone Matrix a mobilon internetezőknek, Vodafone Kontakt a beszédeseknek 

 

Új havidíjas tarifákat vezetett be a Vodafone augusztus 16-tól, amelyek minden új és 

meglévő ügyfél számára elérhetők. Az új tarifák a piacon egyedülálló kedvezményt 

nyújtanak és könnyen átláthatók, így az ügyfelek mostantól gyorsan eldönthetik, hogy 

melyik csomag jelenti számukra a leggazdaságosabb választást. 

 

Az új Matrix és Kontakt tarifák összes előfizetője egyéni kedvezményben részesülhet, 

tetszése szerint választhat1 csomagjához – a havidíjban beépített perceken és SMS-eken 

felül – díjmentes bónuszokat: hálózaton belül lebeszélhető perceket, szintén hálózaton 

belül küldhető sms-eket, vagy bármely hálózatba küldhető sms-eket. Mindemellett a 

piacon elsőként a Vodafone lehetővé teszi, hogy az adott hónapban fel nem használt 

bónuszperceket vagy SMS-eket az ügyfél átviheti a következő hónapra, azaz például ha 

valaki nyáron elutazik hosszabb időre, és nem használja fel az augusztusi ingyenes sms-

eit, azokat minden további nélkül elküldheti szeptemberben.  

 

Vodafone Matrix – perc, SMS és internet egyben! 

A Vodafone Matrix tarifacsomagot azok fogják értékelni, akik okostelefonjukat nemcsak 

beszélgetésre, hanem internetezésre is használják, mivel a bármely hálózatba 

felhasználható percek és üzenetek mellett a havidíj tartalmaz mobilnetes adatforgalmat 

is. A mobilinternetes keret túllépése miatt nem kell aggódni, mert egyik tarifa esetében 

sincs túlforgalmazási díj, a limit elérésekor csupán a sebességet lassítják.2 Az 

adatforgalomba a Facebook nem számít bele, hiszen a világ legnépszerűbb közösségi 

oldalát a Vodafone Matrix előfizetői az év végéig korlátozás nélkül, ingyen használhatják. 

Az új Matrix csomagok figyelembe veszik a legfrissebb piaci igényeket, amelyek 

egyértelműen a növekvő mobilnet-használat felé mozdulnak el. 

 

A Vodafone Matrix tarifákhoz az internet mellett járnak a fent említett díjmentes 

bónuszpercek és SMS-ek is, amelyeket az ügyfél tetszése szerint választhat ki, és 

bármikor aktiválhat. A Vodafone gondolt az aktív életet élő fiatal generációra is, a 26 év 

alatti ügyfelek nemcsak egy, hanem két díjmentes bónuszt választhatnak Matrix 

tarifájukhoz.  

 

 Vodafone Matrix 

1 2 3 4 5 6 7 

Havidíj 3 000 4 700 6 000 7 500 10 000 15 000 21 000 

Benne foglalt 

perc vagy 

SMS 

90 150 200 300 500 850 1200 

Benne foglalt 

adatforgalom 

150 MB 500 MB 500 MB 1 GB 1 GB 2 GB 2 GB 

Havidíjon 

felüli perc-, 

és sms-díj 

35 34 33 31 28 24 24 

                                                           
1 A Bónusz első aktiválása díjmentes. Váltás másik típusú Bónuszra havonta lehetséges, ennek díja bruttó 875 
Ft. 
2 A lassítás maximális mértéke legrosszabb esetben 16 kb/s lehet. 



Választható Bónuszok 

Vodafone 

perc 

90 150 200 300 500 850 1 200 

Vodafone 

SMS 

100 200 300 500 800 1 200 2 000 

Belföldi SMS 20 50 75 100 300 800 1 100 

 

 

Vodafone Kontakt – ha be nem áll a szád! 

A Vodafone Kontakt tarifacsomagot elsősorban azoknak ajánlja a szolgáltató, akik 

mobiljukat főként telefonálásra és üzenetküldésre használják. A havidíj tartalmaz 

bármely hálózatba irányuló perceket és SMS-eket, és ha ez nem elég, további bónuszok 

aktiválhatók díjmentesen egy SMS elküldésével, vagy az online felületen.  

 

 Vodafone Kontakt 

1 2 3 4 5 6 7 

Havidíj 1 800 2 700 3 500 5 000 7 000 9 500 14 000 

Benne foglalt 

perc vagy 

SMS 

50 75 100 170 270 400 650 

Havidíjon 

felüli perc-, 

és sms-díj 

39 38 37 33 31 28 26 

Választható Bónuszok 

Vodafone 

perc 

20 75 100 170 270 400 650 

Vodafone 

SMS 

20 90 150 300 500 750 1000 

Belföldi SMS 10 20 50 75 100 250 600 

 

Új tarifákhoz új készülékárak 

A tarifarendszer megújulásával megváltozik a Vodafone-nál megvásárolható készülékek 

árazása is. Mostantól a készülékárak hat különböző kategóriába sorolódnak: 

 Klasszik – Vodafone Kontakt 1, 2 és 3 tarifák 

 Kiemelt – Vodafone Kontakt 4 és Matrix 1 

 VIP3 – Vodafone Kontakt 5 és Matrix 2 

 TOP S – Vodafone Kontakt 6, 7 és Matrix 3, 4 

 TOP M – Vodafone Matrix 5, 6 

 TOP L – Vodafone Matrix 7 

 

A Matrix tarifákhoz kétéves határozott idejű szerződéssel és megegyező idejű tarifa 

megtartással rendkívül kedvező áron vásárolhatók meg az egyre népszerűbb 

okostelefonok, a Matrix 5-höz például már 1 Ft-ért megkapható az elegáns, Android 2.3-

as Samsung Galaxy Ace. 

 

Bányai Tamás, a Vodafone Magyarország szegmens marketing igazgatója elmondta: 

„Előfizetéses tarifáink átalakításakor két dologra fordítottunk különös figyelmet. Egyrészt 

igyekeztük minél jobban megfelelni az állandó mobilinternet-kapcsolatra vágyó 

okostelefon-tulajdonosok igényeinek, másrészt pedig ügyfeleink visszajelzéseit is 

felhasználtuk. Több ezer előfizetőnket kérdeztük meg arról, hogy mi a legfontosabb 

számukra egy mobiltarifában. Túlnyomó többséggel a személyre szabhatóságra 

szavaztak, ezért döntöttünk úgy, hogy felajánljuk számukra a választás lehetőségét: 

                                                           
3 A VIP, TOP S, TOP M és TOP L kategóriák készülékeihez részletfizetés is választható. 



hálózaton belül lebeszélhető perceket, hálózaton belül, vagy bármely hálózatba küldhető 

SMS-eket szeretnének.” 

 

Mivel a bónuszok az ügyfél számára szabadon választhatók, így aktiválni kell őket az 

Online Ügyfélszolgálaton, vagy a 1270-es számra díjmentesen elküldött sms-kódokkal.  
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