10. sz. Melléklet: Az akciók részletes leírása
(időtartama, feltételei, díjai, nyújtott kedvezmények)
1.

Időtartama

A kampány 2021. április 30-tól visszavonásig érvényes.

2.

Az igénybevétel feltételei, díjak és a nyújtott kedvezmények egyéni előfizetők részére

2.1 Érintett ügyfélkör
A kampány az alább részletezett feltételek mellett vonatkozik mindazon ügyfelekre, akik az adott, vezetékes
szolgáltatástípus szempontjából új, vagy meglévő szolgáltatási csomagjukat magasabb csomagra módosító
egyéni előfizetők.
2.2 Az igénybevétel feltételei, díjak és nyújtott kedvezmények
Belépési díj kedvezmény
Valamennyi szolgáltatás esetében a kedvezményes belépési díj 1500 Ft / szolgáltatás, amelyet a szolgáltató
az előfizető általi saját telepítés választása esetén elenged. Több szolgáltatás együttes igénylése esetén az első
szolgáltatás kedvezményes belépési díja 1500 Ft, minden további szolgáltatásé 0 Ft.
Online csatornán megrendelt szolgáltatások, valamint határozatlan idejű Vodafone Home csomagok igénylése
esetén a kedvezményes belépési díj 0 Ft.
Szolgáltatás előleg
A szolgáltató a mobil- és vezetékes szolgáltatások igénybevételét jogosult egyedileg meghatározásra kerülő,
a szolgáltatás igénybevétele előtt fizetendő előleg megfizetéséhez kötni, amelynek összege mobil esetén 3,
vezetékes szolgáltatás esetén 1, befizetett számlát követően a havidíj összegéből jóváírásra kerül.
Kedvezményes szüneteltetési díjak
Kábelinternet szolgáltatáscsomagok kedvezményes szüneteltetési díja 1240 Ft/hó.
Elektronikus számlakézbesítési kedvezmény
Amennyiben az előfizető az elektronikus számlakézbesítési módot (My Vodafone, vagy Díjnet elektronikus
számla) választja, a választott szolgáltatások függvényében az alábbi kedvezményekben részesülhet.
Amennyiben az előfizető a 2016. augusztus 09. és 2017. december 31. napja között Fiber Power internet
szolgáltatást, vagy többtermékes Trio/Happy Home/Fiber Power +/ Fiber Power Xtra csomagot igényelt, vagy
meglévő szolgáltatását ezekre módosította, ePack kedvezményben részesülhet. A fent megadott időszakban
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igényelt szolgáltatások esetén az ePack kedvezmény mértéke 2017. december 31-ig bruttó -500 Ft/hó, azt
követően bruttó -444,92 Ft/hó.
A 2018. január 01. 2020. július 27. napja között igényelt Fiber Power/Internet szolgáltatás, vagy többtermékes
Trio/Happy Home/Fiber Power +/ Fiber Power Xtra / Internet Plus / Vodafone Home csomag esetén az ePack
kedvezmény mértéke bruttó -600 Ft/hó.
A 2020. július 27. napja után igényelt Internet szolgáltatás, vagy többtermékes Vodafone Home csomag esetén
az ePack kedvezmény mértéke bruttó -1000 Ft/hó.
Az ePack kedvezmény igénybe vételének feltétele a számlák papíralapú küldése helyett az elektronikus
számlázás választása és elfogadása, illetve a számlák elektronikus úton való, határidőre történő befizetése. Az
ePack kedvezmény első alkalommal történő igénybe vételével az előfizető kifejezetten hozzájárul, hogy
részére a Szolgáltató valamennyi értesítést, dokumentumot kizárólag elektronikus úton küldjön meg. A
kedvezmény utólag, a következő havi internet előfizetési díjból kerül jóváírásra. Bármely feltétel nem, vagy
késedelmes teljesítése esetén az ePack kedvezmény a következő havi számlában nem kerül jóváírásra, a
kiesett hónapra vonatkozóan utólag sem érvényesíthető. A kedvezmény a feltételek ismételt fennállása esetén
további intézkedés nélkül ismét igénybe vehető.
Amennyiben az adott havi internet havidíj nem éri el az ePack kedvezmény összegét, az ePack kedvezmény
az internet havidíj mértékéig kerül beszámításra.
Azon előfizetők, akik nem rendelkeznek Fiber Power / Internet szolgáltatással, vagy azt 2016. augusztus 9.
előtt igényelték, elektronikus számlaküldési mód választása esetén egyszeri 1000 Ft jóváírásban részesülnek
az első havidíjából.
Csoportos beszedési megbízás kedvezménye
A fentieken felül további egyszeri 500 Ft jóváírás történik a havidíjból, amennyiben az előfizető vállalja, hogy
számláját csoportos beszedési megbízás útján egyenlíti ki. A jóváírás további feltétele a megjelölt fizetési
módok minimum 6 hónapig történő fenntartása, ellenkező esetben a kedvezményként korábban jóváírt díjak
az előfizető részére kiszámlázásra kerülnek. A jelen akcióban meghirdetett kedvezmények más
kedvezményekkel nem vonhatók össze.
A feltüntetett díjak az ÁFA-t tartalmazzák; az ÁFA mértékének változása esetén a díjak az új ÁFA kulcsnak
megfelelően automatikusan módosulnak. A mindenkor hatályos havi és egyszeri díjakat (listaárakat) az adott
Szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák.
A 12 vagy 24 hó határozott időre kötött akciós csomagok előfizető általi felmondása esetén a a a szolgáltató
részére visszatérítendő kedvezmény minden esetben a csomag részét képező szolgáltatások ÁSZF-ben
feltüntetett listaára és az előfizető számlán feltüntetett akciós havidíjak különbözetéből számítódik.
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EGYSZERI DÍJAK

szolgáltató általi beüzemelés
esetén
1 500 Ft
0 Ft
0 Ft
2 032 Ft
0 Ft/db

(szolgáltatásonként értendő)

Kedvezményes kiszállási díj (meglévő előfizetés esetén)
Kedvezményes számhordozási díj 1. vonal szolgáltatásra1
Kedvezményes névátírás díja
Névátírás díja
Kedvezményes plusz vételi hely db
Médiaeszköz-csere adminisztrációs díj2
Magasabb kategóriájú modem használati díja3 Fiber Power 120, Internet 150 és annál
nagyobb internet csomagok esetén, meglévő ügyfeleinknek
Magasabb kategóriájú modem használati díja3 Fiber Power 30, 50, 60 internet csomagok
esetén, meglévő ügyfeleinknek

saját beüzemelés esetén
0 Ft
0 Ft
0 Ft
2 032 Ft

2 540 Ft

2 540 Ft

5 000 Ft

5 000 Ft

8 000 Ft

8 000 Ft

A telefonszolgáltatásra vállalt elkötelezettség időtartamától függetlenül a díjkedvezmény a telefonszolgáltatás legalább 12 hónapig történő megtartása mellett érvényes.
A díj terhelésre kerül, amennyiben az előfizető meglévő standard / Horizon HD Mediabox-át CI+ Mediacard-ra cseréli; vagy meglévő felvétel opciós standard / Horizon HD Mediabox-át CI+
Mediacard-ra cseréli; vagy felvétel opciós Horizon HD Mediabox-ról, felvétel opció nélküli Horizon HD Mediabox-ra. A díj nem kerül térítésre, ha az előfizető Vodafone TV Mediabox kiegészítő
szolgáltatást rendel; Vodafone TV Mediabox kiegészítő szolgáltatás lemondása esetén a Mediaeszköz-csere adminisztrációs díj terhelésre kerül.
3
Az új Fiber Power 30 internetcsomagot választó előfizetők részére az egyszeri használati díj megfizetésével a szolgáltatás biztosításához a magasabb minőségű Connect Box (wifi-képes
internet modem) kerül kihelyezésre.
1
2

Akciós Vodafone Home csomag ajánlatok

AKCIÓS CSOMAGOK4, 5
Vodafone Home
150 Comfort
Vodafone Home
150 Premium
Vodafone Home
300 Comfort
Vodafone Home
300 Premium
Vodafone Home
500 Comfort

Internet 150
TV Comfort
Internet 150
TV Premium
Internet 300
TV Comfort
Internet 300
TV Premium
Internet 500
Internet 500

Vodafone Home
1000 Comfort

Internet 1000

Vodafone Home
1000 Premium

Internet 1000

8 490 Ft

6 990 Ft

4 990 Ft

9 290 Ft

7 790 Ft

5 790 Ft

8 990 Ft

7 490 Ft

5 490 Ft

9 790 Ft

8 290 Ft

6 290 Ft

Az első 3 hónapban
4 245 Ft, a 4. hónatól
7 990 Ft9
Az első 3 hónapban
4 645 Ft, a 4. hónatól
8 790 Ft9
Az első 3 hónapban
4 495 Ft, a 4. hónatól
8 490 Ft9
Az első 3 hónapban
4 895 Ft, a 4. hónatól
9 290 Ft9

Az első 3 hónapban
3 245 Ft, a 4. hónatól
5 990 Ft
Az első 3 hónapban
3 645 Ft, a 4. hónatól
6 790 Ft
Az első 3 hónapban
3 495 Ft, a 4. hónatól
6 490 Ft
Az első 3 hónapban
3 895 Ft, a 4. hónatól
7 290 Ft

9 990 Ft

TV Comfort

10 790 Ft

TV Premium

(a telefon Nonstop M díjcsomag, valamint a 100 perc belföldi és 100 perc mobil opció kizárólag
listaáron, határozatlan idejű szerződés vállalása melett érhető el. A lista árakat az ASzF 3/a
melléklete tartalmazza.)

Tavaszi ajánlat
12 hónapos csomag
havidíja11

10 290 Ft

TV Premium

AKCIÓS CSOMAGOKHOZ VÁLASZTHATÓ TOVÁBBI TELEFON
DÍJCSOMAGOK

12 hónapos
csomag havidíja

9 490 Ft

TV Comfort

Vodafone Home
500 Premium

határozatlan idejű
csomag havidíja8

Plusz havidíj felár a
határozatlan idejű
csomagokhoz

telefon Nonstop S díjcsomag (Minden Vodafone Home csomaghoz plusz felárral
választható)

telefon Nonstop L díjcsomag (Minden Vodafone Home csomaghoz plusz felárral
választható)

500 Ft

500 Ft

3 000 Ft

3 000 Ft

Akciós csomagokhoz kapcsolódó választható kedvezmények (kivéve E.D. 2.0 területek)
wifi opció az Internet 150, Internet 300, Internet 500, vagy Internet 1000 akciós szolgáltatási csomag
mellé (határozatlan idejű szerződéssel)

KÁBELTÉVÉ PRÉMIUMCSOMAGOK
digital HBO MaxPak (határozatlan idejű szerződéssel, bennefoglalt HBO GO6 szolgáltatással)
digital HBO Pak (határozatlan idejű szerződéssel bennefoglalt HBO GO6 szolgáltatással)
Digital Active (határozatlan idejű szerződéssel)
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Plusz havidíj felár
a 12 hónapos csomagokhoz

kedvezményes havidíj
0 Ft
Kedvezményes havidíj
1 hónapig: 0 Ft, 2. hónaptól:
2 690 Ft
1 hónapig: 0 Ft, 2. hónaptól:
2 190 Ft
1 490 Ft

FilmBox Pro csomag (határozatlan idejű szerződéssel)

1 190 Ft

Videóklub csomag (határozatlan idejű szerződéssel)

1 hónapig 0 Ft, a 2. hónaptól 750 Ft

Cinemax Pak (határozatlan idejű szerződéssel)

990 Ft

Active Box csomag (határozatlan idejű szerződéssel)

1990 Ft

Médiaeszköz opció
Vodafone TV Mediabox kiegészítő szolgáltatás első vételi ponton

Kedvezményes havidíj
10

(határozatlan idejű szerződéssel, kizárólag lakossági előfizetőknek TV Comfort és TV Premium mellé
érhető el.)

Horizon mediabox első vételi ponton
(határozatlan idejű szerződéssel)

Horizon mediabox első vételi ponton felvétel opcióval
(határozatlan idejű szerződéssel, kizárólag 2020.07.27. előtt szerződő előfizetők esetén – meglévő
mediaboxszal)

mediacard első vételi ponton
(határozatlan idejű szerződéssel)

médiaeszköz opció további vételi helyen (határozatlan idejű szerződéssel)
Vodafone TV Mediabox kiegészítő szolgáltatás második és harmadik vételi ponton 10
(határozatlan idejű szerződéssel, kizárólag lakossági előfizetőknek TV Comfort és TV Premium mellé
érhető el.)

Felvétel opció plusz TV-n Horizon mediaboxszal
(határozatlan idejű szerződéssel, kizárólag 2020.07.27. előtt szerződő előfizetők esetén – meglévő
mediaboxszal)

Felvétel opció plusz TV-n mediaboxszal
(határozatlan idejű szerződéssel, kizárólag 2020.07.27. előtt szerződő előfizetők esetén – meglévő
mediaboxszal)

500 Ft
0 Ft
500 Ft
0 Ft
Kedvezményes havidíj
1000 Ft

1 000 Ft

1 000 Ft

Digitális tévécsatornák plusz TV-n Horizon mediaboxszal

500 Ft

Digitális tévécsatornák plusz TV-n mediaboxszal

500 Ft

(határozatlan idejű szerződéssel, kizárólag 2020.07.27. előtt szerződő előfizetők esetén – meglévő mediaboxszal

Digitális tévécsatornák plusz TV-n mediacarddal

500 Ft

A mindenkor hatályos havidíjakat (listaárakat) az adott Szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák. A táblázatokban szereplő díj az ÁFA-t tartalmazza. Az ÁFA
mértékének esetleges változása esetén a havidíj az új ÁFA- kulcsnak megfelelően automatikusan módosul.
4
5

A táblázatban szereplő akciós csomagok havidíjai az ePack kedvezmény nélküli árak. Az ePack kedvezmény igénybe vételének feltételei a 2.2. pontban olvashatók.
Meglévő előfizetőknek az igénybevételi feltételek szerint.

HBO GO igénybevételének feltétele internet szolgáltatás esetén az Internet vagy Mobilinternet csomag, digitális tv szolgáltatás esetén a tv szolgáltatás mellé megrendelt HBO Pak vagy HBO
MaxPak csomag. Analóg tv szolgáltatás esetén az HBO GO nem elérhető.
6

7

2018 január 1-től az internet hozzáférési szolgáltatások bruttó havi díjai 5%-os ÁFA-kulccsal kerülnek meghatározásra.

8

Határozatlan idejű szerződés megkötése esetén a szerződés szerinti havidíj minden esetben a listaár. A feltüntetett kedvezményes havidíjat a szolgáltató visszavonásig biztosítja.

9

Az első 3 hónap havidíj kedvezmény kizárólag új előfizetés esetén érvényes.

10

Határozatlan idejű szerződéssel, Kizárólag lakossági előfizetőnek TV Comfort, vagy TV Premium szolgáltatás mellé érhető el.

11

A „Tavaszi ajánlat” kedvezményes csomagjai kizárólag új előfizetés esetén érvényesek. Az ajánlat 2021 április 6-tól május 31-ig érhető el, 12 hónapos határozott idejű szerződéssel.

Akciós Vodafone Home csomagajánlatok igénybevételének feltételei
A Vodafone Home csomagok 12 hónapos határozott, illetve határozatlan idejű szerződéssel vehetők
igénybe.
Az akciós csomag kedvezmények igénybevételének feltétele a csomagokban szereplő szolgáltatásokra
vonatkozó előfizetői szerződések folyamatos fenntartása.
Az akciós csomag részét képező szolgáltatások bármelyikének előfizető kérésére történő módosítása,
felmondása esetén a Szolgáltató az akciós csomag minden szolgáltatására vonatkozóan kérheti az igénybe
vett kedvezmények (egyszeri díj, havi díj) visszafizetését.
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Az akciós csomagokhoz szolgáltatásonként kapcsolódó kedvezményes opciók az adott szolgáltatásoknál
részletezett feltételek szerint biztosítottak. Az akciós csomagok aktív kábeles (kábeltévé, internet, telefon)
szolgáltatással rendelkező előfizetők számára eltérő feltételekkel vehetőek igénybe az alábbi táblázatban
foglaltak szerint.
Meglévő ügyfél kategória
Országos csomagok,
12 hónapos és határozatlan idejű szerződéssel

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

Vodafone Home 150 Comfort

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

x

Vodafone Home 150 Premium

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

-

-

x

Vodafone Home 300 Comfort

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

-

-

-

-

x

Vodafone Home 300 Premium

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

-

x

Vodafone Home 500 Comfort

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

-

-

Vodafone Home 500 Premium

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Vodafone Home 1000 Comfort

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

-

-

Vodafone Home 1000 Premium

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

R

S

Új ügyfelek

x
x

x
x

x

x

Önálló Internet, kábeltévé és Telefon igénybevételi feltételei
Jelenlegi termék

ÚJ
ÜGYFÉL

1P
ATV
/
Köz
szol
gála
ti/
Digit
al
Mini

DTV
Bro
nze
/TV
Star
t

DTV
Gold
/TV
Com
fort

TV
Pre
miu
m

2P

FP3
0FP1
20

INT
150
/
FP2
40

INT3
00

FP
500
/
INT
500

3P

INT
100
0

TEL
(lefelé
módosí
tás
nem
engedé
lyezett)

2P
NET+TE
L, nem
EXTRA
(lefelé
módosít
ás nem
engedél
yezett)

2P
NET+TEL,
EXTRA

2P
ATV/DTV
+TEL

2P
ATV/DTV
+NET
(lefelé
módosítá
s nem
engedély
ezett)

FP 30

X

X

X

X

X

-

-

-

-

-

opcionális

-

-

X

X

-

Internet 150 / 150
optika
Internet 300 / 300
optika
Internet 500 / 500
optika
Internet 1000 / 1000
optika

X

X

X

X

X

X

-

-

-

-

opcionális

-

-

X

X

-

X

X

X

X

X

X

X

-

-

-

opcionális

-

-

X

X

-

X

X

X

X

X

X

X

X

-

-

opcionális

-

-

X

X

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

opcionális

-

-

X

X

-

TV Comfort

X

X

X

-

-

X

X

X

X

X

opcionális

X

-

X

X

-

TV Premium

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

opcionális

X

-

X

X

-

Nonstop S díjcsomag

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

-

X

X

-

Nonstop L díjcsomag

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

-

X

X

-

Magyarázat:
1P, 2P, 3P : 1, 2, vagy 3 kábeles alapszolgáltatással (ami lehet kábeltévé, internet, telefonszolgáltatás) rendelkező
előfizetés.
ATV: analóg kábeltévé díjcsomagok
DTV: digitális kábelévé díjcsomagok
NET: Fiber Power/ Internet csomagok
A meglévő kábeles ügyfelek a bruttó kábeles alapszolgáltatás havidíjuk alapján kerülnek besorolásra az egyes ügyfél
kategóriákba, és az adott kategóriához rendelt ajánlatok elérhetőek számukra, ezekre módosíthatnak.
A bruttó kábeles alapszolgáltatás havidíjba az alábbiak számítódnak bele:
•

TV+internet+telefon termékek bruttó havidíja a kedvezményes időszak után

•

mediaeszköz bruttó havidíja, amennyiben az HD mediabox vagy HD mediacard, vagy felvétel opciós mediabox

•

ePack kedvezmény
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•

+digital bronze csatornák

•

+digital gold csatornák

•

EXTRA kiegészítő TV Start mellé

•

extra sávszélesség internet termék mellé

Önálló kábeltévé ajánlatok 3
KÁBELTV PROGRAMCSOMAGOK1 (12 hónapos határozott idejű szerződéssel)
TV Premium (12 hónapos határozott idejű szerződéssel)

6 600 Ft

TV Comfort (12 hónapos határozott idejű szerződéssel)

5 100 Ft

analóg silver (12 hónapos határozott idejű szerződéssel)

3 990 Ft

analóg bronze (12 hónapos határozott idejű szerződéssel)

2 790 Ft

analóg start (12 hónapos határozott idejű szerződéssel)

1 990 Ft

KÁBELTÉVÉ PRÉMIUMCSOMAGOK
digital HBO MaxPak (határozatlan idejű szerződéssel, bennefoglalt HBO GO2 szolgáltatással)
digital HBO Pak (határozatlan idejű szerződéssel bennefoglalt HBO GO2 szolgáltatással)

Kedvezményes havidíj
1 hónapig: 0 Ft, 2. hónaptól:
2 690 Ft
1 hónapig: 0 Ft, 2. hónaptól:
2 190 Ft

Digital Active (határozatlan idejű szerződéssel)

1 490 Ft

FilmBox Pro csomag (határozatlan idejű szerződéssel)

1 190 Ft

Videóklub csomag (határozatlan idejű szerződéssel)

1 hónapig 0 Ft, a 2. hónaptól 750 Ft

Cinemax Pak (határozatlan idejű szerződéssel)

990 Ft

Active Box csomag (határozatlan idejű szerződéssel)

1990 Ft
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Kedvezményes havidíj

Médiaeszköz opció
Vodafone TV Mediabox kiegészítő szolgáltatás első vételi ponton

Kedvezményes havidíj
9

(határozatlan idejű szerződéssel, kizárólag lakossági előfizetőknek TV Comfort és TV Premium mellé
érhető el.)

Horizon mediabox első vételi ponton
(határozatlan idejű szerződéssel)

Horizon mediabox első vételi ponton felvétel opcióval
(határozatlan idejű szerződéssel, kizárólag 2020.07.27. előtt szerződő előfizetők esetén – meglévő
mediaboxszal)

mediacard első vételi ponton
(határozatlan idejű szerződéssel)

médiaeszköz opció további vételi helyen (határozatlan idejű szerződéssel)
Vodafone TV Mediabox kiegészítő szolgáltatás második és harmadik vételi ponton 9
(határozatlan idejű szerződéssel, kizárólag lakossági előfizetőknek TV Comfort és TV Premium mellé
érhető el.)

Felvétel opció plusz TV-n Horizon mediabox-szal
(határozatlan idejű szerződéssel, kizárólag 2020.07.27. előtt szerződő előfizetők esetén – meglévő
mediaboxszal)

Felvétel opció plusz TV-n mediaboxszal
(határozatlan idejű szerződéssel, kizárólag 2020.07.27. előtt szerződő előfizetők esetén – meglévő
mediaboxszal)

500 Ft
0 Ft
500 Ft
0 Ft
Kedvezményes havidíj
1000 Ft

1 000 Ft

1 000 Ft

Digitális tévécsatornák plusz TV-n Horizon mediaboxszal

500 Ft

Digitális tévécsatornák plusz TV-n mediaboxszal

500 Ft

(határozatlan idejű szerződéssel, kizárólag 2020.07.27. előtt szerződő előfizetők esetén – meglévő mediaboxszal

Digitális tévécsatornák plusz TV-n mediacarddal

500 Ft

A mindenkor hatályos havidíjakat (listaárakat) az adott Szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák. A táblázatokban szereplő díj az ÁFA-t tartalmazza. Az ÁFA
mértékének esetleges változása esetén a havidíj az új ÁFA- kulcsnak megfelelően automatikusan módosul.
A díjcsomagban igénybe vehető médiaszolgáltatások számát a Szolgáltatásra vonatkozó ÁSZF tartalmazza. Az analóg start, bronze és silver kábeltévé programcsomag csak azokon a
területeken értékesíthető, ahol nincs digitális kábeltévé szolgáltatás.
1

HBO GO igénybevételének feltétele internet szolgáltatás esetén az Internet, Fiber Power vagy Mobilinternet csomag, digitális tv szolgáltatás esetén a tv szolgáltatás mellé megrendelt HBO Pak
vagy HBO MaxPak csomag. Analóg tv szolgáltatás esetén az HBO GO nem elérhető.
2

4

Határozatlan idejű szerződéssel, kizárólag lakossági előfizetőnek TV Comfort, vagy TV Premium mellé érhető el.
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Önálló Telefon ajánlatok
TELEFON SZOLGÁLTATÁS (12 hónapos határozott idejű szerződéssel)
(a telefon Nonstop M díjcsomag, valamint a 100 perc belföldi és 100 perc mobil opció kizárólag listaáron, határozatlan idejű
szerződés vállalása melett érhető el. A lista árakat az ASzF 3/a melléklete tartalmazza.)

Kedvezményes havidíj

1. 2. vonal
telefon Nonstop L díjcsomag

2 490 Ft

telefon Nonstop S díjcsomag

5 500 Ft

Önálló Internet ajánlatok 2
INTERNET SZOLGÁLTATÁS1,2,9 (12 hónapos határozott idejű szerződéssel)
Internet 1000 / 1000 optika

Kedvezményes havidíj
7 499 Ft

8

Internet 500 / 500 optika

6 499 Ft

Internet 300 / 300 optika

5 499 Ft

Internet 150 / 150 optika

4 999 Ft

Fiber Power 30 4

4 299 Ft

Fiber Power 30 LAN 5

4 299 Ft

INTERNET SZOLGÁLTATÁS1,2,9 (határozatlan idejű szerződéssel)7
Internet 1000 / 1000 optika

Kedvezményes havidíj
8 990 Ft

8

Internet 500 / 500 optika

7 999 Ft

Internet 300 / 300 optika

6 999 Ft

Internet 150 / 150 optika

6 499 Ft

Fiber Power 30 4

5 799 Ft

Fiber Power 30 LAN

5 799 Ft

5

Kedvezmények2

Kedvezményes havidíj

wifi opció a Fiber Power 30, Internet 150 / 150 optika, Internet 300 / 300 optika, Internet 500 / 500 optika, vagy
Internet 1000 / 1000 optika akciós szolgáltatáscsomag mellé (határozatlan idejű szerződéssel)7

0 Ft

HBO GO internet csomagok mellé6
HBO GO (határozatlan idejű szerződéssel)7

kedvezményes havidíj
1 490 Ft

A táblázatban szereplő akciós csomagok havidíjai az ePack kedvezmény nélküli árak. Az ePack kedvezmény igénybe vételének feltételeit a 2.2. pont tartalmazza.
2018 január 1-től az internet hozzáférési szolgáltatások bruttó havi díjai 5%-os ÁFA-kulccsal kerülnek meghatározásra.
Az ajánlat kizárólag új ügyfelek részére érhető el.
4
A csomag kizárólag Bajna, Délegyháza, Karácsond, Kétegyháza, Nagysáp, Öcsöd, Okány, Szihalom, települések kábelhálózattal ellátott területein igényelhető.
5
A csomag kizárólag Dunakeszi település kábelhálózattal ellátott területein igényelhető.
6
HBO GO igénybevételének feltétele internet szolgáltatás esetén az Internet vagy Mobilinternet csomag, digitális tv szolgáltatás esetén a tv szolgáltatás mellé megrendelt HBO Pak vagy HBO MaxPak csomag.
Analóg tv szolgáltatás esetén az HBO GO nem elérhető.
7
Határozatlan idejű szerződés megkötése esetén a szerződés szerinti havidíj minden esetben a listaár. A feltüntetett kedvezményes havidíjat a szolgáltató visszavonásig biztosítja.
8
Új előfizetők számára az igénybevételi feltételek, valamint Internet 1000 / 1000 optika csomag esetén ED 3.1.-es szolgáltatási területek szerint: Budapest (egyes területei), Budaörs, Diósd, Halásztelek,
Szigetszentmiklós, Aszaló, Felsőzsolca, Alsóvadász, Gesztely, Miskolc, Szikszó, Hernádkak, Onga, Pereces , Alsónémedi, Bugyi, Dabas, Inárcs, Kakucs, Ócsa, Pusztavacs, Tatárszentgyörgy, Újhartyán,
Újlengyel, Bénye, Csévharaszt, Gomba, Káva, Monor, Monorierdő, Nyáregyháza, Pánd, Péteri, Vasad, Nagykáta, Szentmártonkáta
9
A Smartguard 1/3 PC vírusírtó szolgáltatás kizárólag listaáron, határozatlan idejű szerződés vállalása mellett vehető igénybe.
1
2
3

Wifi Booster jelerősítő kiegészítő szolgáltatás
BOOSTER JELERŐSÍTŐ SZOLGÁLTATÁS (határozatlan idejű szerződéssel)
Booster jeltovábbító

690 Ft

Booster jeltovábbító (új Vodafone TV mediabox, vagy új 2. vagy 3. Horizon mediabox igénylésekor)

299 Ft

Booster jeltovábbító további két hozzáférési ponton
Wifi Booster jelerősítő
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kedvezményes
havidíj/szolgáltatás

1 150 Ft
990 Ft

Wifi Booster jelerősítő (új Vodafone TV mediabox, vagy új 2. vagy 3. Horizon mediabox igénylésekor)

499 Ft

Wifi Booster jelerősítő további két hozzáférési ponton

1 680 Ft

Wifi Booster jelerősítő további három hozzáférési ponton

2 370 Ft

Booster jeltovábbító szolgáltatás tartalma:
Az előfizetői hozzáférési ponton az internet szolgáltatás kiterjesztését teszi lehetővé LAN kábel kiépítése helyett az
ingatlan elektromos hálózatának igénybevételével.
A szolgáltatás biztosításához minimum 2 db eszközre (adapter) van szükség, amely alap esetben egy csomagolásban
(kit-ben) érkezik az Előfizetőhöz. Az alap csomagon (kiten) felül, további extra (maximum 1db) kiegészítő készülék is
rendelhető. A szolgáltatás havidíjas konstrukcióban érhető el. Az Ügyfélhez kihelyezett eszközök a Szolgáltató
birtokában maradnak.
Wifi Booster jelerősítő szolgáltatás tartalma:
Az előfizetői hozzáférési ponton az internet szolgáltatás wifi jelének erősítésére szolgál olyan módon, hogy az ingatlan
elektromos hálózatának felhasználásával továbbított internet jelet az internet modemtől távolabb, attól függetlenül
sugározza (megfelelő beállítások mellett a modemmel azonos wifi SSID-val).
A szolgáltatás biztosításához minimum 2 db eszközre (adapter) van szükség, amely alap esetben egy csomagolásban
(kit-ben) érkezik az Előfizetőhöz. Az alap csomagon (kiten) felül, további extra wifi képes (maximum 2db)
kiegészítő készülék is rendelhető. A szolgáltatás havidíjas konstrukcióban érhető el. Az Ügyfélhez kihelyezett
eszközök a Szolgáltató birtokában maradnak.
Szolgáltatási területek:
Kizárólag EuroDocsis (kábelinternet) és RFoG (FTTH-hibrid) típusú hálózatokon az internet-hozzáférési, illetve a
vezetékes digitális műsorterjesztési alapszolgáltatások kiegészítőjeként vehetők igénybe (kizárólag a megjelölt
technológiával rendelkező területek vonatkozásában), ahol az interaktív internet, illetve Fiber Power interent termék is
elérhető. A szolgáltatás nem elérhető LAN és xDSL területeken
A kiegészítő szolgáltatás az „önmagában” igényelt, vagy már igénybevett analóg kábeltelevízió, és/vagy vezetékes telefon
(PSTN/ED-VOIP/ATA-VOIP/RFoG-VOIP) alapszolgáltatások mellett nem elérhetők. Kábelinternet és/vagy digitális
kábeltelevízió alapszolgáltatások együttes igénybevétele esetén a kiegészítő szolgáltatások elérhetőek.

Hatályos: 2021.04.30.
C2 General

Igénybevételi feltétel:
Digitális kábeltévé szolgáltatás mellé
internet szolgáltatás igénybevétele nélkül

Internet szolgáltatás mellé

Digital Mini, Bronze, Gold, TV Start, TV
Comfort, TV Premium

FP 30, 120, 150, 240, 300, 500
Internet 150 / 150 optika, 300 / 300
optika, 500 / 500 optika, 1000 / 1000
optika

x

x

x

x

Csomag neve

Booster jeltovábbító 1
Booster jeltovábbító további két
hozzáférési ponton
Wifi Booster jelerősítő
Wifi Booster jelerősítő további két
hozzáférési ponton
Wifi Booster jelerősítő további három
hozzáférési ponton

x
x
x

1 Vodafone TV Mediabox kiegészítő szolgáltatás, valamint a Booster jeltovábbító, illetve Wifi Booster jelerősítő szolgáltatás egyidejű igénybevétele esetén nem biztosítottak a vezetékes műsorterjesztési
szolgáltatásra vállalt szolgáltásminőségi célértékek.

Önálló Mobilinternet ajánlatok
2019.10.01-ével kivezetésre került az értékesítésből minden lakossági mobilinternet szolgáltatási csomag.

Nyaraló ajánlatok
NYARALÓ ÖVEZETI AJÁNLATOK1 (12 hónapos határozott idejű szerződéssel)

Kedvezményes havidíj

TV Comfort

3 100 Ft/hó

TV Premium

4 100 Ft/hó

Internet 150

4 490 Ft/hó

1

A táblázatban szereplő akciós internet csomagok havidíjai az ePack kedvezmény nélküli árak. Az ePack kedvezmény igénybe vételének feltételeit a 2.2. pont tartalmazza.

Nyaraló ajánlatot nyaralóövezeti szolgáltatási címen, de attól eltérő állandó lakcímmel rendelkező ügyfelek
vehetnek igénybe. A nyaraló ajánlatok esetén lehetőség van egy naptári éven belül 9 hónapos díjmentes ( 0
Ft/hó szüneteltetési díj, 0 Ft visszakapcsolási díj) szüneteltetésre. A szüneteltetés minimális időtartama 1
hónap, az egy naptári éven belül a kezdeményezhető szüneteltetések száma nincs limitálva.
Nyaralóöveteket listája:
Agárd, Alsóörs, Aszófő, Balatonalmádi, Balatonfüred, Balatonfűzfő, Bogács, Csopak, Egerszalók, Felsőörs,
Gárdony, Gesztely, Göd, Hajdúszoboszló, Jászárokszállás, Kápolnásnyék, Kiskunlacháza, Köröstarcsa, Lovas,
Nyékládháza, Nyíregyháza-Sóstófürdő, Őrbottyán, Paloznak, Pécsely, Ráckeve, Szigetszentmárton,
Vásárosnamény – Gergelyiugornya, Velence
A nyaraló kedvezményes ajánlatok más akciókkal nem összevonhatóak.
2.4 Digitális Jólét Alapcsomag
Igénybevétel feltételei
A DJA szolgáltatást kizárólag olyan természetes személy (előfizető) veheti igénybe, akinek nem volt otthoni internet
előfizetése sem saját, sem közeli hozzátartozójának nevén, az igénylés címén a szolgáltatóval kötendő előfizetői
szerződés létrejöttét megelőző egy évben.
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2.4.1 Kivezetésre kerül az értékesítésből 2018. január 1-től a „Fiber Power 30 DJA” és „Fiber Power 30 optika DJA” Digitális
Jólét Alapcsomag a koaxális; FTTH-RFoG; továbbá LAN kábelinternet hálózati technológiával ellátott területeken.
Fiber Power 30 DJA és Fiber Power 30 optika DJA csomagra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve
szerződésmódosítást 2018. január 1. napját követően nem tesz lehetővé előfizetői részére.
A Digitális Jólét Alapcsomag (DJA) hozzáférhetőségét a Szolgáltató „Fiber Power 30 DJA” és „Fiber Power 30 optika DJA”
néven az alábbi hálózati technológiák alkalmazásával biztosítja: EURO DOCSIS (ED2.0; ED3.0) rendszerű koaxális; FTTHRFoG (hibrid típusú FTTH) optikai és koaxális; továbbá IEEE 802.x szabványú LAN kábelinternet hálózat. A Digitális Jólét
Alapcsomag nem elérhető a szolgáltató más technológiával lefedett (pl.: ADSL) vezetékes portfoliójában.
A Szolgáltatás létesítése és kiépítése díjmentes.
A DJA kedvezménye más egyéb kedvezménnyel nem összevonható, kivétel ez alól az „ePack” kedvezmény, mely 600 Ft
kedvezményt jelent az internet szolgáltatás havidíjából. Az ePack kedvezmény érvényesítéséhez elektronikus számlázás
választása, illetve a számlák elektronikus úton, határidőre történő befizetése szükséges. Az ePack kedvezmény további
részletei megtalálhatóak az ÁSZF-ben és az Általános Kampányos Feltételekben. A Szolgáltatás mellé internet
szolgáltatáshoz köthető kiegészítő szolgáltatások is igénybe vehetők, kivéve fix IP cím, sebességnövelő opció és az önálló
HBO GO szolgáltatás. A DJA szolgáltatás csomagajánlatban nem elérhető.
A DJA-ra vonatkozó előfizetői szerződés határozott időtartamán belül a csomagváltás hátrányos jogkövetkezmény nélkül
lehetséges.
A DJA kedvezményes feltételekkel, 12 hónapos határozott idejű szerződéssel vehető igénybe. A határozott idő elteltét
követően az előfizetői szerződés megszűnik. Az Előfizető a határozott idejű szerződés ideje alatt, illetve annak lejáratát
követően, külön díj megfizetése nélkül, más a mindenkor érvényes aktuális ajánlatokban szereplő internetcsomagra
válthat.
A határozott időtartalmú szerződés hatálya alatt az Előfizető által kezdeményezett felmondás esetén az Előfizető a
Szolgáltató által kötbérezhető. Magasabb szolgáltatáscsomagra történő egyéni szerződésmódosítás egyéb
jogkövetkezmény és kötbérezés nélkül lehetséges.
Díjak
Havi díj (bruttó Ft)
Kedvezményes
ár
12
hónapos
elkötelezettséggel,
e-pack
kedvezménnyel
Kedvezményes
ár
12
hónapos
elkötelezettséggel, e-pack kedvezmény
nélkül

Fiber Power 30
DJA / Fiber
Power 30
optika DJA

Fiber Power
30/ Fiber
Power 30
optika

Kedvezmény
mértéke %

2 990 Ft

3 790 Ft

21 %

3 490 Ft

4 290 Ft

19 %

A 2018. január 1-től érvényes havidíjak a melléklet 2.5 pontjában kerülnek részletezésre

2.4.2 Bevezetésre kerül 2018. január 1-től a „Fiber Power 120 DJA” és „Fiber Power 120 optika DJA” csomag
A Digitális Jólét Alapcsomag (DJA) hozzáférhetőségét a Szolgáltató „Fiber Power 120 DJA” és „Fiber Power 120 optika
DJA” néven az alábbi hálózati technológiák alkalmazásával biztosítja: EURO DOCSIS 3.0 rendszerű koaxális; FTTH-RFoG
(hibrid típusú FTTH) optikai és koaxális kábelinternet hálózat. A Digitális Jólét Alapcsomag nem lesz elérhető a szolgáltató
EURO DOCSIS 2.0, IEEE 802.x szabványú LAN, illetve más technológiával lefedett (pl.: ADSL) vezetékes portfoliójában.
A Szolgáltatás létesítése és kiépítése díjmentes.
A DJA kedvezménye más egyéb kedvezménnyel nem összevonható, kivétel ez alól az „ePack” kedvezmény, mely 2020
július 27. előtt kötött szerződések esetén 600 Ft, 2020 július 27. után kötött szerzősek esetén 1000 Ft kedvezményt jelent
az internet szolgáltatás havidíjából. Az ePack kedvezmény érvényesítéséhez elektronikus számlázás választása, illetve a
számlák elektronikus úton, határidőre történő befizetése szükséges. Az ePack kedvezmény további részletei
megtalálhatóak az ÁSZF-ben és az Általános Kampányos Feltételekben. A Szolgáltatás mellé internet szolgáltatáshoz
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köthető kiegészítő szolgáltatások is igénybe vehetők, kivéve fix IP cím, sebességnövelő opció és az önálló HBO GO
szolgáltatás. A DJA szolgáltatás csomagajánlatban nem elérhető.
A DJA-ra vonatkozó előfizetői szerződés határozott időtartamán belül a csomagváltás hátrányos jogkövetkezmény nélkül
lehetséges.
A DJA kedvezményes feltételekkel, 12 hónapos határozott idejű szerződéssel vehető igénybe. A határozott idő elteltét
követően az előfizetői szerződés megszűnik. Az Előfizető a határozott idejű szerződés ideje alatt, illetve annak lejáratát
követően, külön díj megfizetése nélkül, más a mindenkor érvényes aktuális ajánlatokban szereplő internetcsomagra
válthat.
A határozott időtartalmú szerződés hatálya alatt az Előfizető által kezdeményezett felmondás esetén az Előfizető a
Szolgáltató által kötbérezhető. Magasabb szolgáltatáscsomagra történő egyéni szerződésmódosítás egyéb
jogkövetkezmény és kötbérezés nélkül lehetséges.
Díjak 2018. szeptember 10-ig:

Havi díj (bruttó Ft)

1

Kedvezményes ár 12 hónapos
elkötelezettséggel, ePack
kedvezménnyel
Kedvezményes ár 12 hónapos
elkötelezettséggel, ePack kedvezmény
nélkül

Fiber Power
120 DJA /
Fiber Power
120 optika
DJA

Fiber Power
120/ Fiber
Power 120
optika

Kedvezmény
mértéke %

2 499 Ft

3 499 Ft

28,58 %

3 099 Ft

4 099 Ft

24,40 %

Díjak 2018. július 27-ig:

Havi díj (bruttó Ft)1

Fiber Power 120
DJA / Fiber Power
120 optika DJA

Internet 150/
Internet 150 optika

Kedvezmény
mértéke %

Kedvezményes ár 12 hónapos
elkötelezettséggel, ePack
kedvezménnyel

2 499 Ft

3 599 Ft

30,56%

Kedvezményes ár 12 hónapos
elkötelezettséggel, ePack
kedvezmény nélkül

3 099 Ft

4 199 Ft

26,20%

Havi díj (bruttó Ft)1

Fiber Power 120
DJA / Fiber Power
120 optika DJA

Internet 150/
Internet 150 optika

Kedvezmény
mértéke %

Kedvezményes ár 12 hónapos
elkötelezettséggel, ePack
kedvezménnyel

2 499 Ft

3 990 Ft

37,37%

Kedvezményes ár 12 hónapos
elkötelezettséggel, ePack
kedvezmény nélkül

3 499 Ft

4 990 Ft

29,88%

Díjak 2020. július 27-től:

2018 január
internet
hozzáférési
1

szolgáltatások bruttó havi díjai 5%-os ÁFA-kulccsal kerülnek meghatározásra.
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1-től az
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2.5 Vodafone mobil-vezetékes Előny akció
A Vodafone Előny akció 2019. szeptember 2-től visszavonásig érhető el azon Vodafone mobil-vezetékes közös
ügyfelek számára, akik a Vodafone Magyarország Zrt.-néllegalább egy jogosult havi előfizetői díjas (Utólag
Fizető), hangalapú, aktív (azaz nem szüneteltetett/felfüggesztett/korlátozott/törölt) mobil, valamint legalább
egy vezetékes szolgáltatásra (műsorterjesztési, internet-hozzáférési, vezetékes telefon) vonatkozó élő
Előfizetői szerződéssel és az adott szerződéseken azonos természetes azonosítókkal (ugyanazon előfizetői
név, születési dátum, édesanya leánykori neve) rendelkeznek.
Az akcióban részvevő Vodafone mobil-vezetékes közös ügyfelek a következő opcióra jogosultak:
Opció neve

Előny rövid leírása

Korlátlan hívás Vodafone mobil irányba opció

Korlátlan hívás normál díjas Vodafone mobil irányba a
Vodafone magyarországi vezetékes telefon hálózatáról

Korlátlan hívás Vodafone mobil irányba opció
A korlátlan hívás Vodafone mobil irányba opció aktiválásával a Vodafone mobil irányba indított korlátlan percek
Vodafone mobil hálózatba irányuló hanghívások esetén érvényesek, így a szolgáltatáscsomagban foglalt
percek bármely egyéb belföldi mobil vagy vezetékes hálózatba irányuló hívásra felhasználhatók, mivel a
normál díjas Vodafone mobil irányba indított hívások a szolgáltatáscsomagban foglalt keretet nem fogyasztják.
A korlátlan hívás Vodafone mobil irányba opció ez Előfizető nevén lévő valamennyi jogosult Vodafone
vezetékes telefonszolgáltatás esetén igénybe vehető, kivéve: mobil irányba 0 Ft forgalmi díjat biztosító tarifák.
Korlátlan hívás Vodafone mobil irányba opcióra nem jogosult vezetékes Telefon tarifacsomagok: mobil irányba
korlátlan 0 Ft forgalmi díjat biztosító tarifacsomagok.
Az Előfizető minden jogosult előfizetésén az Előny aktiválása a sikeres beazonosítást követően automatikusan
történik a Vodafone belső adatbázisa alapján, amely az adott természetes személyt fenti természetes
azonosítói alapján mobil-vezetékes közös ügyfélként azonosítja. Az aktiválásról SMS értesítést küldünk minden
jogosult telefonszámra.
Az Előfizető az Előnyre mindaddig jogosult, amíg a fenti feltételek fennállnak, azok megszűnése esetén az
Előny automatikusan deaktiválásra kerül.
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3. Az igénybevétel feltételei, díjak és a nyújtott kedvezmények üzleti előfizetők részére
3.1 Érintett ügyfélkör
A kampány 2021. március 30-tólvisszavonásig érvényes és az alább részletezett feltételek mellett
vonatkozik mindazon ügyfelekre, akik az adott, vezetékes szolgáltatástípus szempontjából új, vagy
meglévő szolgáltatási csomagjukat magasabb csomagra módosító üzleti előfizetők.

3.2 Az igénybevétel feltételei, díjak és nyújtott kedvezmények
Amennyiben az előfizető Díjnet szolgáltatáson keresztül az elektronikus számlakézbesítési módot
választja, egyszeri bruttó 1000 Ft jóváírás biztosított az első havidíjából. A jóváírás további feltétele a
megjelölt fizetési módok minimum 6 hónapig történő fenntartása, ellenkező esetben a
kedvezményként korábban jóváírt díjak az előfizető részére kiszámlázásra kerülnek. Amennyiben az
előfizető az elektronikus számlakézbesítési módot (Díjnet elektronikus számla) választja, a választott
szolgáltatások függvényében az alábbi kedvezményekben részesülhet.
Amennyiben az előfizető a 2018. december 15-től induló akcióban Business Office Net internet
szolgáltatást, vagy bármely Business Office Net internet szolgáltatást tartalmazó csomagot választ,
vagy meglévő szolgáltatását ezekre módosítja, ePack kedvezményben részesülhet. Az ePack
kedvezmény (- nettó 500 Ft/hó, bruttó 525 Ft/hó) igénybe vételének feltétele a számlák papíralapú
küldése helyett az elektronikus számlázás választása és elfogadása, illetve a számlák elektronikus
úton való, határidőre történő befizetése. A kedvezmény utólag, a következő havi előfizetési díjból kerül
jóváírásra. Bármely feltétel nem, vagy késedelmes teljesítése esetén az ePack kedvezmény a
következő havi számlában nem kerül jóváírásra, a kiesett hónapra vonatkozóan utólag sem
érvényesíthető. A kedvezmény a feltételek ismételt fennállása esetén további intézkedés nélkül ismét
igénybe vehető. A jelen akcióban meghirdetett kedvezmények más kedvezményekkel nem vonhatók
össze.
EGYSZERI DÍJAK

(szolgáltatásonként értendő)

Magasabb kategóriájú modem használati díja1
1

nettó

bruttó

6 300 Ft

8 001 Ft

Az új Business Office Net internetcsomagot választó előfizetők részére az egyszeri használati díj megfizetésével a szolgáltatás biztosításához a magasabb
minőségű Wi-Fi modem(wifi-képes internet modem) kerül kihelyezésre. FIX- IP szolgáltatással rendelkező ügyfél nem jogosult a Wi-Fi modem igénybevételére.
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Akciós Business Class Prémium csomag ajánlatok

Business Class 220 Prémium1

(Business Office Net 220 + Business Telefon Basic 1. vonal és 2. vonal + Prémium kiegésztő szolgáltatás)

Időszak

1

Kedvezményes díj
*
(ePack)

2

Kedvezményes díj (ePack nélkül)

nettó (Ft)

bruttó (Ft)

nettó (Ft)

bruttó (Ft)

12 hónap

7 690

8 292

8 190

8 817

24 hónap

6 190

6 717

6 690

7 242

határozatlan

9 190

9 867

9 690

10 392

Fix IP rendelhető Business Class 220 Prémium csomag mellé havi nettó 4000 Ft, bruttó 5080 Ft-ért.
A Business Class 220 Prémium csomag 12 vagy 24 hónapos határozott idejű szerződéssel, vagy ekötelezettség nélküli határozatlan idejű szerződéssel vehető igénybe.

2

Business Class 350 Prémium1

(Business Office Net 350 + Business Telefon 300 1. vonal mobil opcióval + Business Telefon Basic 2. vonal +
Prémium kiegésztő szolgáltatás)

Időszak

Kedvezményes díj
*
(ePack)

2

Kedvezményes díj (ePack nélkül)

nettó (Ft)

bruttó (Ft)

nettó (Ft)

bruttó (Ft)

12 hónap

12 090

13 311

12 590

13 836

24 hónap

10 590

11 736

11 090

12 261

határozatlan

13 590

14 886

14 090

15 411

1

Fix IP rendelhető Business Class 350 Prémium csomag mellé havi nettó 4000 Ft, bruttó 5080 Ft-ért
A Business Class 350 Prémium csomag 12 vagy 24 hónapos határozott idejű szerződéssel, vagy elkötelezettség nélküli határozatlan idejű szerződéssel vehető
igénybe.
2

Business Class 500 Prémium1

(Business Office Net 500 + Business Telefon 300 1. vonal mobil opcióval + Business Telefon Basic 2. vonal +
Prémium kiegésztő szolgáltatás)

Időszak

1
2

Kedvezményes díj (ePack nélkül)

nettó (Ft)

bruttó (Ft)

nettó (Ft)

bruttó (Ft)

12 hónap

15 090

16 527

15 590

17 052

24 hónap

13 590

14 952

14 090

15 477

határozatlan

16 590

18 102

17 090

18 627

Fix IP rendelhető Business Class 500 Prémium csomag mellé havi nettó 4000 Ft, bruttó 5080 Ft-ért.
A Business Class 500 Prémium csomag 12 vagy 24 hónapos határozott idejű szerződéssel, vagy ekötelezettség nélküli határozatlan idejű szerződéssel vehető igénybe.
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Kedvezményes díj
*
(ePack)

2

Akciós Business Class csomag ajánlatok

Business Class 220 1

(Business Office Net 220 + Business Telefon Basic 1. vonal és 2. vonal)

Időszak

1

Kedvezményes díj
*
(ePack)

2

Kedvezményes díj (ePack nélkül)

nettó (Ft)

bruttó (Ft)

nettó (Ft)

bruttó (Ft)

12 hónap

7 090

7 662

7 590

8 187

24 hónap

5 590

6 087

6 090

6 612

határozatlan

8 590

9 237

9 090

9 762

Fix IP rendelhető Business Class 220 csomag mellé havi nettó 4000 Ft, bruttó 5080 Ft-ért.
A Business Class 220 csomag 12 vagy 24 hónapos határozott idejű szerződéssel, vagy ekötelezettség nélküli határozatlan idejű szerződéssel vehető igénybe.

2

Akciós HoReCa+ csomag ajánlatok
HoReCa Pack+1

(Business Office Net 350 + Business Telefon 300 1. vonal mobil opcióval + Business Telefon Basic 2. vonal + TV
Comfort + Prémium kiegésztő szolgáltatás)

Időszak

1

Kedvezményes díj
*
(ePack)

2

Kedvezményes díj (ePack nélkül)

nettó (Ft)

bruttó (Ft)

nettó (Ft)

bruttó (Ft)

12 hónap

13 690

15 257

14 190

15 782

24 hónap

12 190

13 682

12 690

14 207

határozatlan

15 190

16 832

15 690

17 357

Fix IP rendelhető HoReCa Pack+ csomag mellé havi nettó 4000 Ft, bruttó 5080 Ft-ért
A HoReCa Pack+ csomag 12 vagy 24 hónapos határozott idejű szerződéssel, vagy elkötelezettség nélküli határozatlan idejű szerződéssel vehető igénybe.

2

HoReCa Premium Pack+1

(Business Office Net 350 + Business Telefon 300 1. vonal mobil opcióval + Business Telefon Basic 2. vonal + TV
Premium + Prémium kiegésztő szolgáltatás)

Időszak

Kedvezményes díj
*
(ePack)

2

Kedvezményes díj (ePack nélkül)

nettó (Ft)

bruttó (Ft)

nettó (Ft)

bruttó (Ft)

12 hónap

14 690

16 527

15 190

17 052

24 hónap

13 190

14 952

13 690

15 477

határozatlan

16 190

18 102

16 690

18 627

1

Fix IP rendelhető HoReCa Premium Pack+ csomag mellé havi nettó 4000 Ft, bruttó 4445 Ft-ért
A HoReCa Premium Pack+ csomag 12 vagy 24 hónapos határozott idejű szerződéssel, vagy elkötelezettség nélküli határozatlan idejű szerződéssel vehető
igénybe.
2
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Akciós HoReCa csomag ajánlatok
HoReCa Pack1

(Business Office Net 350 + Business Telefon 300 1. vonal mobil opcióval + Business Telefon Basic 2. vonal + TV
Comfort)

Időszak

1

Kedvezményes díj
*
(ePack)

2

Kedvezményes díj (ePack nélkül)

nettó (Ft)

bruttó (Ft)

nettó (Ft)

bruttó (Ft)

12 hónap

13 090

14 627

13 590

15 152

24 hónap

11 590

13 052

12 090

13 577

határozatlan

14 590

16 202

15 090

16 727

Fix IP rendelhető HoReCa Pack csomag mellé havi nettó 4000 Ft, bruttó 5080 Ft-ért
A HoReCa Pack csomag 12 vagy 24 hónapos határozott idejű szerződéssel, vagy elkötelezettség nélküli határozatlan idejű szerződéssel vehető igénybe.

2

HoReCa Premium Pack1

(Business Office Net 350 + Business Telefon 300 1. vonal mobil opcióval + Business Telefon Basic 2. vonal + TV
Premium)

Időszak

Kedvezményes díj
*
(ePack)

2

Kedvezményes díj (ePack nélkül)

nettó (Ft)

bruttó (Ft)

nettó (Ft)

bruttó (Ft)

12 hónap

14 090

15 897

14 590

16 422

24 hónap

12 590

14 322

13 090

14 847

határozatlan

15 590

17 472

16 090

17 997

1

Fix IP rendelhető HoReCa Premium Pack csomag mellé havi nettó 4000 Ft, bruttó 5080 Ft-ért
A HoReCa Premium Pack csomag 12 vagy 24 hónapos határozott idejű szerződéssel, vagy elkötelezettség nélküli határozatlan idejű szerződéssel vehető
igénybe.
2

Akciós Business Class, Business Class Prémium, HoReCa és HoReCa+
csomagok igénybevételének feltételei:
1. A Business Class Prémium, Business Class, HoReCa+ és HoReCa csomagok. új, illetve
meglévő előfizetők számára elérhetőek. A csomagok igénybevétel feltétele meglévő,
határozott idejű előfizetői szerződéssel rendelkező ügyfelek esetén a magasabb
sávszélessségű internetet tartalmazó csomagra történő módosítás.
2. 12 vagy 24 hónapos határozott idejű szerződéssel, vagy elkötelezettség nélküli
határozatlan idejű szerződéssel vehetőek igénybe.
3. Határozott idejű szerződés esetén az ügyfélnek a választott csomag szolgáltatásait
változatlanul kell fenntartania a határozott idejű szerződése végéig, ellenkező
esetben (amennyiben a bennefoglalt szolgáltatások bármelyikén változtat) a
kedvezmény számára a továbbiakban nem biztosított. Az akciós csomag részét
képező szolgáltatások bármelyikének előfizető kérésére történő módosítása,
felmondása esetén a Szolgáltató az akciós csomag minden szolgáltatására
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vonatkozóan kérheti az igénybe vett kedvezmények (egyszeri díj, havi díj)
visszafizetését.
4. Minden értékesítési ponton elérhető.

Wifi Booster jelerősítő kiegészítő szolgáltatás
BOOSTER JELERŐSÍTŐ SZOLGÁLTATÁS (határozatlan idejű szerződéssel)

kedvezményes
havidíj/szolgáltatás

Booster jeltovábbító

690 Ft

Booster jeltovábbító további két hozzáférési ponton

1 150 Ft

Wifi Booster jelerősítő

990 Ft

Wifi Booster jelerősítő további két hozzáférési ponton

1 680 Ft

Wifi Booster jelerősítő további három hozzáférési ponton

2 370 Ft

Booster jeltovábbító szolgáltatás tartalma:
Az előfizetői hozzáférési ponton az internet szolgáltatás kiterjesztését teszi lehetővé LAN kábel
kiépítése helyett az ingatlan elektromos hálózatának igénybevételével.
A szolgáltatás biztosításához minimum 2 db eszközre (adapter) van szükség, amely alap esetben egy
csomagolásban (kit-ben) érkezik az Előfizetőhöz. Az alap csomagon (kiten) felül, további extra
(maximum 1db) kiegészítő készülék is rendelhető. A szolgáltatás havidíjas konstrukcióban érhető el.
Az Ügyfélhez kihelyezett eszközök a Szolgáltató birtokában maradnak.
Wifi Booster jelerősítő szolgáltatás tartalma:
Az előfizetői hozzáférési ponton az internet szolgáltatás wifi jelének erősítésére szolgál olyan módon,
hogy az ingatlan elektromos hálózatának felhasználásával továbbított internet jelet az intertnet
modemtől távolabb, attól függetlenül sugározza (megfelelő beállítások mellett a modemmel azonos
wifi SSID-val).
A szolgáltatás biztosításához minimum 2 db eszközre (adapter) van szükség, amely alap esetben egy
csomagolásban (kit-ben) érkezik az Előfizetőhöz. Az alap csomagon (kiten) felül, további extra wifi

képes (maximum 2db) kiegészítő készülék is rendelhető. A szolgáltatás havidíjas konstrukcióban
érhető el. Az Ügyfélhez kihelyezett eszközök a Szolgáltató birtokában maradnak.
Szolgáltatási területek:
Kizárólag EuroDocsis (kábelinternet) és RFoG (FTTH-hibrid) típusú hálózatokon az internethozzáférési, illetve a vezetékes digitális műsorterjesztési alapszolgáltatások kiegészítőjeként vehetők
igénybe (kizárólag a megjelölt technológiával rendelkező területek vonatkozásában), ahol az interaktív
internet, illetve Business Office Net interent termék is elérhető. A szolgáltatás nem elérhető LAN és
xDSL területeken
A kiegészítő szolgáltatás az „önmagában” igényelt, vagy már igénybevett analóg kábeltelevízió, és/vagy
vezetékes telefon (PSTN/ED-VOIP/ATA-VOIP/RFoG-VOIP) alapszolgáltatások mellett nem elérhetők.
Kábelinternet és/vagy digitális kábeltelevízió alapszolgáltatások együttes igénybevétele esetén a
kiegészítő szolgáltatások elérhetőek.
Igénybevételi feltétel:

Csomag neve
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Digitális kábeltévé szolgáltatás
mellé internet szolgáltatás
igénybevétele nélkül

Internet szolgáltatás mellé

Digital Bronze, Gold, TV
Comfort, TV Premium

220,350,500

x

x

x

x

Booster jeltovábbító
Booster jeltovábbító további két
hozzáférési ponton
Wifi Booster jelerősítő
Wifi Booster jelerősítő további két
hozzáférési ponton
Wifi Booster jelerősítő további három
hozzáférési ponton

x
x
x

Üzleti kábeltévé ajánlatok:
Kedvezményes ár

Egyszeri díj
bekötési díj
Elérhető üzleti kábeltévé
ajánlatok Business Office
Net és Prémium internet
mellé
TV Comfort
TV Premium
Elérhető üzleti kábeltévé
ajánlatok Business Class és
Prémium csomagok mellé
TV Comfort
TV Premium

nettó (Ft)

bruttó (Ft)

0

0
Kedvezményes ár

Határozott idő

12 hónap
24 hónap

nettó (Ft)

bruttó (Ft)

3 600

4 572

4 800

6 096
Kedvezményes ár

Határozott idő

12 hónap
24 hónap

nettó (Ft)

bruttó (Ft)

2 500

3 175

3 000

3 810
Kedvezményes ár

Önálló üzleti kábeltévé
ajánlatok
TV Comfort

Határozott idő

12 hónap
24 hónap

TV Premium
Public TV Standard*
Public TV Prémium*

24 hónap

nettó (Ft)

bruttó (Ft)

4 000

5 080

5 500

6 985

4 000

5 080

5 500

6 985

* A Public TV alapcsomagok kizárólag üzleti Előfizetőink számára elérhetőek.
Az Előfizető jogosult a Public TV csatornakiosztásban szereplő csatornák nyilvános vetítésére.
Az Előfizető nem jogosult a Public TV csatornakiosztásban nem szereplő, de technikailag elérhető kódolatlan csatornák nyilvános vetítésére. A tilalom megsértése esetén
az Előfizető azonnali, közvetlen és teljes kártérítési felelősséggel tartozik, függetlenül attól, hogy a szerződésszegésre szándékos vagy gondatlan magatartás
eredményeképpen került sor. A szerződésszegő magatartásának büntetőjogi következményei is lehetnek.
A Public TV mellé interaktív funkciók és szolgáltatások nem elérhetőek.
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A Public TV mellé lineáris prémium kiegészítő szolgáltatások (úgymint: Digital HBO Pak, Digital HBO MaxPak, Európa csomag, Világ csomag, FilmBox Pro csomag, Digital
Active, HBO GO, Digital Cinemax Pak csomag) nem elérhetőek.
A Public TV mellé nem lineáris havidíjas kiegészítő szolgáltatások (SVOD, TVOD) nem elérhetőek.
A 2./3. mediaeszköz opció nem engedélyezett. Egy előfizetéshez egy médiaeszköz tartozhat. Az előfizetőnek lehetősége van több előfizetést kötni külön havidíj ellenében.
A Public TV D4A médiabox és DVR képes Horizon médiabox termékhez nem elérhető.
A Szolgáltató jogosult a jogszabályok és az ÁSZF (https://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf#upc) szabályainak megfelelően a csatornakínálatot egyoldalúan módosítani.

KÁBELTÉVÉ PRÉMIUMCSOMAGOK
digital HBO MaxPak (határozatlan idejű szerződéssel, bennefoglalt HBO GO2 szolgáltatással)
digital HBO Pak (határozatlan idejű szerződéssel bennefoglalt HBO GO2 szolgáltatással)

Kedvezményes havidíj (bruttó)
1 hónapig: 0 Ft, 2. hónaptól:
2 690 Ft
1 hónapig: 0 Ft, 2. hónaptól:
2 190 Ft

Digital Active (határozatlan idejű szerződéssel)

1 490 Ft

FilmBox Pro csomag (határozatlan idejű szerződéssel)

1 190 Ft

Videóklub csomag (határozatlan idejű szerződéssel)

1 hónapig 0 Ft, a 2. hónaptól 750 Ft

Cinemax Pak (határozatlan idejű szerződéssel)

990 Ft

Active Box csomag (határozatlan idejű szerződéssel)

1990 Ft

Médiaeszköz opció
KAON mediabox első vételi helyen
(határozatlan idejű szerződéssel)

Horizon mediabox első vételi ponton
(határozatlan idejű szerződéssel, kizárólag 2020.07.27. előtt szerződő előfizetők esetén – meglévő
mediaboxszal)

Vodafone TV Mediabox kiegészítő szolgáltatás első vételi ponton 9
(határozatlan idejű szerződéssel, kizárólag lakossági előfizetőknek TV Comfort és TV Premium mellé
érhető el.)

KAON mediabox első vételi ponton felvétel opcióval
(határozatlan idejű szerződéssel)

Horizon mediabox első vételi ponton felvétel opcióval
(határozatlan idejű szerződéssel, kizárólag 2020.07.27. előtt szerződő előfizetők esetén – meglévő
mediaboxszal)

Mediacard első vételi ponton
(határozatlan idejű szerződéssel)

médiaeszköz opció további vételi helyen (határozatlan idejű szerződéssel)
Vodafone TV Mediabox kiegészítő szolgáltatás második és harmadik vételi ponton 9
(határozatlan idejű szerződéssel, kizárólag lakossági előfizetőknek TV Comfort és TV Premium mellé
érhető el.)

Felvétel opció plusz TV-n Horizon mediabox-szal
(határozatlan idejű szerződéssel, kizárólag 2020.07.27. előtt szerződő előfizetők esetén – meglévő
mediaboxszal)

Felvétel opció plusz TV-n mediaboxszal
(határozatlan idejű szerződéssel, kizárólag 2020.07.27. előtt szerződő előfizetők esetén – meglévő
mediaboxszal)

Digitális tévécsatornák plusz TV-n Horizon mediaboxszal
(határozatlan idejű szerződéssel, kizárólag 2020.07.27. előtt szerződő előfizetők esetén – meglévő mediaboxszal

Digitális tévécsatornák plusz TV-n mediaboxszal
(határozatlan idejű szerződéssel, kizárólag 2020.07.27. előtt szerződő előfizetők esetén – meglévő mediaboxszal

Digitális tévécsatornák plusz TV-n KAON mediaboxon
(határozatlan idejű szerződéssel)

Digitális tévécsatornák plusz TV-n KAON mediaboxon felvétel opcióval
(határozatlan idejű szerződéssel)

Digitális tévécsatornák plusz TV-n mediacarddal

Kedvezményes havidíj (bruttó)
0 Ft

0 Ft

500 Ft
500 Ft
500 Ft
0 Ft
Kedvezményes havidíj (bruttó)
1000 Ft

1 000 Ft

1 000 Ft

500 Ft

500 Ft

500

1 000
500 Ft

A mindenkor hatályos havidíjakat (listaárakat) az adott Szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák. A táblázatokban szereplő díj az ÁFA-t tartalmazza. Az ÁFA
mértékének esetleges változása esetén a havidíj az új ÁFA- kulcsnak megfelelően automatikusan módosul.
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A díjcsomagban igénybe vehető médiaszolgáltatások számát a Szolgáltatásra vonatkozó ÁSZF tartalmazza. Az analóg start, bronze és silver kábeltévé programcsomag csak azokon a
területeken értékesíthető, ahol nincs digitális kábeltévé szolgáltatás.
1

HBO GO igénybevételének feltétele internet szolgáltatás esetén a Business Office Net vagy Mobilinternet csomag, digitális tv szolgáltatás esetén a tv szolgáltatás mellé megrendelt HBO Pak
vagy HBO MaxPak csomag. Analóg tv szolgáltatás esetén az HBO GO nem elérhető.
2

4

Határozatlan idejű szerződéssel, kizárólag lakossági előfizetőnek TV Comfort, vagy TV Premium mellé érhető el.
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Önálló üzleti telefon ajánlatok:

Önállóan vásárolt üzleti vezetékes telefon
szolgátatások

Kedvezményes díj
Határozott
idő

nettó (Ft)

bruttó (Ft)

0

0

0

0

business telefon díjcsomag havi díja

1 490

1 892

business telefon 300 díjcsomag havi díja

2 490

3 162

business telefon 500 díjcsomag havi díja

3 490

4 432

4 590

5 829

2 990

3 797

3 990

5 067

business telefon 500 díjcsomag mobil
opcióval havi díja1

4 990

6 337

business telefon 1000 díjcsomag mobil
opcióval havi díja1

5 990

7 607

990

1 257,3

egyszeri díj / db
business telefon …db
számhordozás egyszeri díj/db

business telefon 1000 díjcsomag havi díja

12 hónap

business telefon díjcsomag mobil opcióval havi
díja1
business telefon 300 díjcsomag mobil
opcióval havi díja1

24 hónap

business telefon díjcsomag –
2. vonal2
1

100 perc lebeszélhetőség bármely mobil irányba. A 100 perc lebeszélése után a lenti táblázat szerint díjazódnak a mobil irányú
percdíjak.

Elérhető üzleti telefon ajánlatok Business Office Net internet csomag mellé:
Elérhető üzleti vezetékes telefon ajánlatok
Business Office Net internet mellé

Kedvezményes díj
Határozott
idő

nettó (Ft)

bruttó (Ft)

egyszeri díj / db business telefon …db

0

0

számhordozás egyszeri díj/db

0

0

990

1 257

2 190

2 781

2 990

3 797

3 990

5 067

business telefon díjcsomag havi díja
business telefon 300 díjcsomag havi díja
business telefon 500 díjcsomag havi díja
business telefon 1000 díjcsomag havi díja
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12 hónap
24 hónap

business telefon díjcsomag mobil opcióval havi
díja1

1 990

2 527,3

business telefon 300 díjcsomag mobil
opcióval havi díja1

3 190

4 051

business telefon 500 díjcsomag mobil
opcióval havi díja1

3 990

5 067

business telefon 1000 díjcsomag mobil
opcióval havi díja1

4 990

6 337

990

1 257,3

business telefon díjcsomag –
2. vonal2
1

100 perc lebeszélhetőség bármely mobil irányba. A 100 perc lebeszélése után a lenti táblázat szerint díjazódnak a mobil irányú
percdíjak.
Business telefon szolgáltatás kedvezményes forgalmi díjai
Hívásirány

Nettó kedvezményes forgalmi díj

Helyi hívások

6,30 Ft/perc

Belföldi távolsági hívások

6,30 Ft/perc

Telefon kiegészítő szolgáltatások díjai

egyszeri díjak

havidíj

Szép szám

nettó 8 000 Ft/ bruttó 10 160 Ft

nettó 400 Ft/ bruttó 508 Ft

Több közzététel a telefonkönyvben

nettó 1 200 Ft/ bruttó 1 524 Ft

nettó 80 Ft/ bruttó 101,6 Ft

Önálló üzleti vezetékes internet ajánlatok
Business Office Net Prémium ajánlatok:

Időszak

Kedvezményes díj
*
(ePack)
nettó (Ft)

bruttó (Ft)

nettó (Ft)

bruttó (Ft)

0

0

0

0

7 090

7 445

7 590

7 970

Business Office Net 350
Prémium havi díja

10 090

10 595

10 590

11 120

Business Office Net 500
Prémium havi díja

13 090

13 745

13 590

14 270

Business Office Net
egyszeri díja
Business Office Net 220
Prémium havi díja

12 hónap

Kedvezményes díj
*
(ePack)

Időszak

Business Office Net
egyszeri díja
Business Office Net 220
Prémium havi díja
Business Office Net 350
Prémium havi díja
Business Office Net 500
Prémium havi díja
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Kedvezményes díj
(ePack nélkül)

Kedvezményes díj
(ePack nélkül)

nettó (Ft)

bruttó (Ft)

nettó (Ft)

bruttó (Ft)

0

0

0

0

5 590

5 870

6 090

6 395

24 hónap
8 590

11 590

9 020

12 170

9 090

9 545

12 090

12 695

Kedvezményes díj
*
(ePack)

Időszak

nettó (Ft)

bruttó (Ft)

nettó (Ft)

bruttó (Ft)

0

0

0

0

8 590

9 020

9 090

9 545

11 590

12 170

12 090

12 695

14 590

15 320

15 090

15 845

Business Office Net
egyszeri díja
Business Office Net 220
Prémium havi díja
Business Office Net 350
Prémium havi díja

határozatlan

Business Office Net 500
Prémium havi díja

Fix IP cím (1db) havi
díja Business Office Net
220, 350, 500és 220,
350, 500 Prémium
mellé

Kedvezményes díj
(ePack nélkül)

Kedvezményes díj
nettó (Ft)

bruttó (Ft)

4000

12 hónap

5080

24 hónap

határozatlan

Fix IP címmel rendelkező előfizető esetében a szolgáltatás későbbi lemondása a fix IP cím megváltoztatásával jár.

Business Office Net ajánlatok
Egyszeri díj
Magasabb kategóriájú modem használati díja1

nettó (Ft)

bruttó (Ft)

6 300

8 001

1

Az új Business Office Net internetcsomagot választó előfizető részére az egyszeri használati díj megfizetésével a szolgáltatás biztosításához a
magasabb minőségű Wi-Fi modem (wifi-képes internet modem) kerül kihelyezésre. Fix IP, illetve Prémium üzleti internet szolgáltatással
rendelkező ügyfél nem jogosult a Wi-Fi modem igénybevételére, Hitron típusu modem kerül kihelyezésre.

Időszak

Kedvezményes díj
(ePack nélkül)

nettó (Ft)

bruttó (Ft)

nettó (Ft)

bruttó (Ft)

0

0

0

0

6 490

6 815

6 990

7 340

9 490

9 965

9 990

10 490

Business Office Net 500
havi díja

12 490

13 115

12 990

13 640

Business Office Net 1000
havi díja

13 490

14 164,5

13 990

14 689,5

Business Office Net
egyszeri díja
Business Office Net 220
havi díja
Business Office Net 350
havi díja

12 hónap

Időszak

Business Office Net
egyszeri díja
Business Office Net 220
havi díja
Business Office Net 350
havi díja
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Kedvezményes díj
*
(ePack)

24 hónap

Kedvezményes díj
*
(ePack)

Kedvezményes díj
(ePack nélkül)

nettó (Ft)

bruttó (Ft)

nettó (Ft)

bruttó (Ft)

0

0

0

0

4 990

5 240

5 490

5 765

7 990

8 390

8 490

8 915

Business Office Net 500
havi díja

10 990

11 540

11 490

12 065

Business Office Net 1000
havi díja

11 990

12 589,5

12 490

13 114

Kedvezményes díj
*
(ePack)

Időszak

Kedvezményes díj (ePack nélkül)

nettó (Ft)

bruttó (Ft)

nettó (Ft)

bruttó (Ft)

0

0

0

0

7 990

8 390

8 490

8 915

10 990

11 540

11 490

12 065

Business Office Net 500
havi díja

13 990

14 690

14 490

15 215

Business Office Net 1000
havi díja

14 990

15 739,5

15 490

16 264

Business Office Net
egyszeri díja
Business Office Net 220
havi díja
Business Office Net 350
havi díja

határozatlan

3.3 Vodafone mobil-vezetékes Előny akció
A Vodafone mobil-vezetékes Előny akció 2019. szeptember 2-től visszavonásig érhető el azon
Vodafone mobil-vezetékes közös ügyfelek számára, akik a a Vodafone Magyarország Zrt.-nél legalább
egy jogosult havi előfizetői díjas (Utólag Fizető), hangalapú, aktív (azaz nem
szüneteltetett/felfüggesztett/korlátozott/törölt) Előfizetői Szerződéssel, valamint legalább egy
vezetékes szolgáltatásra (műsorterjesztési, internet-hozzáférési, vezetékes telefon) vonatkozó élő
szerződéssel és az adott szerződéseken azonos azonosítókkal (ugyanazon előfizetői név, adószám)
rendelkeznek.
Az akcióban részvevő Vodafone mobil-vezetékes közös ügyfelek a következő opcióra jogosultak:
Opció neve

Előny rövid leírása

Korlátlan hívás Vodafone mobil irányba opció

Korlátlan hívás normál díjas Vodafone mobil irányba a
Vodafone magyarországi vezetékes hálózatáról

Korlátlan hívás Vodafone mobil irányba opció
A korlátlan hívás Vodafone mobil irányba opció aktiválásával a Vodafone mobil irányba indított
korlátlan percek Vodafone mobil hálózatba irányuló hanghívások esetén érvényesek, így a
szolgáltatáscsomagban foglalt percek bármely egyéb belföldi mobil vagy vezetékes hálózatba irányuló
hívásra felhasználhatók, mivel a normál díjas Vodafone mobil irányba indított hívások a
szolgáltatáscsomagban foglalt keretet nem fogyasztják.
A korlátlan hívás Vodafone mobil irányba opció ez Előfizető nevén lévő valamennyi jogosult Vodafone
vezetékes telefonszolgáltatás esetén igénybe vehető, kivéve: mobil irányba 0 Ft forgalmi díjat biztosító
tarifák.
Korlátlan hívás Vodafone mobil irányba opcióra nem jogosult vezetékes Telefon tarifacsomagok: mobil
irányba korlátlan 0 Ft forgalmi díjat biztosító tarifacsomagok.
Az Előfizető minden jogosult előfizetésén az Előnyök aktiválása a sikeres beazonosítást követően
automatikusan történik a Vodafone belső adatbázisa alapján, amely az adott Előfizetőt fenti azonosító
adatai alapján mobil-vezetékes ügyfélként azonosítja. Az aktiválásról SMS értesítést küldünk minden
jogosult telefonszámra.
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Az Előfizető az Előnyre mindaddig jogosult, amíg a fenti feltételek fennállnak, azok megszűnése esetén
az Előny automatikusan deaktiválásra kerül.
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