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1.

Meghatározások

Új Előfizetőnek minősül az az ügyfél, aki az érintett szolgáltatásra vonatkozó Előfizetői Szerződés megkötésének
időpontját megelőző 90 (kilencven) napban nem rendelkezett az elektronikus hírközlési szolgáltatásra vonatkozó
Előfizetői Szerződéssel a Szolgáltatónál és az adott hozzáférési ponton az elmúlt 90 (kilencven) napban a
Szolgáltatónál nem volt ugyanolyan típusú elektronikus hírközlési szolgáltatása. Amennyiben egy akcióban az új
előfizetőkkel szemben további feltétel szerepel, azt az adott akciónál külön jelezzük.
Meglévő előfizetőnek minősül az az ügyfél, aki az akcióban érintett szolgáltatásra vonatkozó Előfizetői Szerződés
megkötésének időpontjában rendelkezik elektronikus hírközlési szolgáltatásra vonatkozó Előfizetői Szerződéssel
a Szolgáltatónál.
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2.

Akciós ajánlatok

2.1 E-számla
A Szolgáltató az Előfizetőket regisztrálja az Elektronikus Számla- és Dokumentum Bemutatás (E-számla)
szolgáltatás igénybevételére, melynek keretében a Szolgáltató az Előfizető által az Előfizetői Szerződésben
megadott kapcsolattartási e-mail címre történő megküldéssel biztosítja az Előfizető számára a jelszavas
titkosítással ellátott elektronikus számlák és dokumentumok megtekintését. Szolgáltató értesítési
kötelezettségének elektronikus úton tesz eleget, illetve az Előfizető részére az esedékes számláit elektronikus úton
mutatja be. Ennek megfelelően a Szolgáltató papíralapú számlát nem állít ki, az Előfizető kizárólag elektronikus
úton kap számlát, melyről a Szolgáltató az esedékes számla kiállításával egyidejűleg e-mailben és SMS-ben
értesítést küld. Készpénz-átutalási megbízást Szolgáltató az Előfizető kérésére biztosít. Az E-számla szolgáltatás
részletes feltételei a Lakossági Vezetékes ÁSZF 7.1.2.8. Elektronikus Számla- és Dokumentum Bemutatás (Eszámla) pontjában találhatók.

2.2 e-Pack kedvezmény
Az akció visszavonásig érhető el. Az akció keretében a felsorolt díjcsomagok 1 éves határozott időre, e-Pack
szolgáltatással történő igénybevétele esetén, kedvezőbb havi előfizetési díj ellenében az Előfizető vállalja az alábbi
feltételek teljesítését minden hónapban, amíg az e-Pack szolgáltatást igénybe veszi:
•

Az Előfizető valamennyi, egy ügyfélszám alá tartozó előfizetése tekintetében E-számlát vesz igénybe az
ÁSZF 7.1.2.8. Elektronikus Számla- és Dokumentum Bemutatás (E-számla) pontban foglalt tartalommal.
• A számla kiegyenlítése a következő fizetési módok valamelyikével történik:
o www.vodafone.hu/szamlabefizetés oldalon keresztül,
o banki átutalással,
• A számla kiegyenlítése a számlán feltüntetett fizetési határidőig megtörténik.
Amennyiben az Előfizető minden fenti teltételnek eleget tesz, az alábbi havidíj-kedvezményre jogosult az egyes
díjcsomagok esetében, amely a szolgáltatás havidíjból kerül levonásra:
Díjcsomag
Vodafone Internet 150
Vodafone Internet 300
Vodafone Internet 500
Vodafone TV

Kedvezmény mértéke havonta
500 Ft
500 Ft
1000 Ft
1000 Ft

A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák.
Amennyiben az Előfizető valamely hónapban nem tesz eleget a fenti feltételek bármelyikének, a következő havi
számlájában a tarifához tartozó fenti bruttó összegű egyszeri díj kerül kiterhelésre. Ha az Előfizető egy hónapban
több e-Pack feltételnek nem tesz eleget, az e-Pack feltételek nem teljesítésének díja ebben az esetben is csak havi
egy alkalommal, előfizetésenként kerül kiszámlázásra.
Ha egy Előfizető több előfizetéssel is rendelkezik, melyek közül valamelyiket e-Pack-kel veszi igénybe, ebben az
esetben minden előfizetésre vonatkozóan az e-Pack feltételeknek eleget téve kell a havi számláit kiegyenlítenie.
Amennyiben az Előfizető valamely hónapban fizetési haladékot vesz igénybe és a számláját nem egyenlíti ki a
számlán feltüntetett fizetési határidőig, az e-Pack nem teljesítésének egyszeri díja ebben az esetben is
kiszámlázásra kerül.
Az e-Pack szolgáltatás bármikor lemondható.

2.3 Belépési díj kedvezmény
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Az Egyszeri (belépési) díjból adott kedvezmény akció visszavonásig érhető el. Az ajánlat keretében azon
Előfizetők, akik az akció időtartama alatt új Előfizetői Szerződést kötnek a Szolgáltatónál kereskedelmi forgalomban
aktuálisan elérhető díjcsomagok valamelyikének 1 éves határozott idejű változatára, Szolgáltató a belépési díjjal
megegyező mértékű kedvezményt biztosít. A belépési díjjal kapcsolatos további információk a Lakossági
Vezetékes ÁSZF 2. számú Melléklet 2.1.1 és 2.2.2. pontjaiban, az egyes díjcsomagoknál találhatók.

2.4 Internet szolgáltatás után járó kedvezmény
2.4.1

Internet-hozzáférés szolgáltatás után járó TV díjcsomag havidíj kedvezmény (TV
csomagkedvezmény)

Az Internet-hozzáférés szolgáltatás után járó kedvezmény akció visszavonásig érhető el. Az ajánlat keretében a
Szolgáltató az Előfizetőnek a TV díjcsomag havi előfizetési díjából a lenti táblázatban meghatározott kedvezményt
biztosítja a határozott idejű szerződés időtartama alatt az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén:
•
•
•

az Előfizető az alábbi táblázatban feltüntetett TV és az alábbiak közül valamelyik Internet díjcsomag
igénybevételére 1 éves határozott idejű szerződést kötött.
A Szolgáltatások nem állnak korlátozás illetve szüneteltetés alatt.
Az Előfizető a Szolgáltatásokat ugyanazon az Előfizetői Hozzáférési Ponton veszi igénybe.

Az Előfizetőt mindaddig megilleti a fenti kedvezmény, amíg a TV díjcsomagra kötött 1 éves határozott idejű
előfizetői szerződés hatályban van, függetlenül attól, hogy időközben az Internet díjcsomagra kötött 1 éves
határozott idejű szerződés helyébe a határozott idő lejártával határozatlan idejű szerződés lép és a kedvezményre
jogosító valamennyi további fenti feltétel együttesen fennáll.
TV díjcsomag
Vodafone TV

Internet díjcsomag
Vodafone Internet 150,
Vodafone Internet 300,
Vodafone Internet 500

Kedvezmény mértéke havonta
4 000 Ft

A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák.

2.5 TV szolgáltatás után járó kedvezmény feltételei
2.5.1

Műsorterjesztési szolgáltatás után járó Internet díjcsomag havidíj kedvezmény (Internet
csomagkedvezmény)

Az Műsorterjesztési szolgáltatás után járó kedvezmény akció visszavonásig érhető el. Az ajánlat keretében a
Szolgáltató az Előfizetőnek az Internet díjcsomag havi előfizetési díjából a lenti táblázatban meghatározott
kedvezményt biztosítja a határozott idejű szerződés időtartama alatt az alábbi feltételek együttes teljesülése
esetén:
•
•
•

az Előfizető az alábbi táblázatban feltüntetett valamelyik Internet és a alábbi TV díjcsomag
igénybevételére 1 éves határozott idejű szerződést kötött.
A Szolgáltatások nem állnak korlátozás illetve szüneteltetés alatt.
Az Előfizető a Szolgáltatásokat ugyanazon az Előfizetői Hozzáférési Ponton veszi igénybe.

Az Előfizetőt mindaddig megilleti a fenti kedvezmény, amíg az Internet díjcsomagra kötött 1 éves határozott idejű
előfizetői szerződés hatályban van, függetlenül attól, hogy időközben a TV díjcsomagra kötött 1 éves határozott
idejű szerződés helyébe a határozott idő lejártával határozatlan idejű szerződés lép és a kedvezményre jogosító
valamennyi további fenti feltétel együttesen fennáll.

C2 General

Internet díjcsomag
Vodafone Internet 150
Vodafone Internet 300,
Vodafone Internet 500

TV díjcsomag
Vodafone TV

A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák.
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Kedvezmény mértéke havonta
700 Ft
1 100 Ft

