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1. Az akciókhoz kapcsolódó általános rendelkezések 
 
1.1 Jelen Melléklet tartalmazza az akciók részletes leírását, így különösen azok időtartamát, feltételeit, díjait és a 
nyújtott kedvezményeket. 
 
1.2 Az akciós kedvezmények készpénzre vagy más szolgáltatásra át nem válthatók, valamint más Előfizetőre vagy 
kapcsolási számra át nem ruházhatók és utólag nem érvényesíthetők.  
 
1.3 Előfizető tudomásul veszi, hogy a kedvezmények – mértékük és egyedi jellegük miatt – sem részben sem 
egészben nem vonhatóak össze a Szolgáltató egyéb kedvezményeivel vagy akcióival, ideértve különösen a 
Készülékek árát, vagy az egyéb díjakat. 

 
1.4. Az Általános Szerződési Feltételek az akcióban kötött előfizetői szerződésekre is alkalmazandóak. 

 
1.5. Egy Előfizetőnek egyszerre legfeljebb 3 adatopció lehet aktiválva Vodafone előfizetésén a tarifában foglalt 
adatforgalmon felül, ezért a további adatopciók aktiválásának technikai előfeltétele lehet, hogy Előfizető az aktív 
adatopcióinak számát kettőre csökkentse. 
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2. Általános akciók 

2.1. Vodafone Family 

2.1.1. Vodafone Family 
 
A visszavonásig meghirdetett Vodafone Family promóció keretein belül Vodafone Red S (SIM, XM, X, A, B, C, D, 
E), Red M (SIM, XM, X, A, B, C, D, E), Red L (SIM, XM, X, A, B, C, D, E), Red Infinity+ (SIM, XL, XM, X, A, B, C, 
D), Red Smart (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) / Red Prime (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) / Red Platinum (SIM, XL, XM, 
X, A, B, C, D) / Red Infinity (SIM, XL, XM, X, A, B, C, D), Vodafone Red EU+ ((Red Basic EU+ (SIM, XM, X, A, B, 
C, D, E) / Red Medium EU+ (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) / Red Extra EU+ (SIM, XL, XM, X, A, B, C, D)), Vodafone 
Red EU ((Red Basic EU (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) / Red Medium EU (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) / Red Extra EU 
(SIM, XL, XM, X, A, B, C, D)), Vodafone Red ((Red Basic (SIM, X, A, B, C, D, E) / Red Plus (SIM, XL, X, A, B, C, 
D)) vagy Go S (SIM, E), Go M (SIM, B, C, D, E), Go L (SIM, B, C, D, E), Go Start (SIM, E), Go Start+ (SIM, E), Go 
Extra (SIM, B, C, D, E), Go Medium (SIM, E, F, D), Go Medium EU (SIM, E, F, D), Go+ (SIM, B, C, D, E, F), Go+ 
EU (SIM, B, C, D, E, F) szolgáltatáscsomagok valamelyikével rendelkező egyéni Előfizető (Vodafone Family 
Előfizető), amennyiben ugyanazon ügyfélszám alá (ugyanazon előfizetői néven és címen) további Red S (SIM, XM, 
X, A, B, C, D, E), Red M (SIM, XM, X, A, B, C, D, E), Red L (SIM, XM, X, A, B, C, D, E), Red Infinity+ (SIM, XL, 
XM, X, A, B, C, D), Red Smart (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) / Red Prime (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) / Red Platinum 
(SIM, XL, XM, X, A, B, C, D) / Red Infinity (SIM, XL, XM, X, A, B, C, D), vagy Go S (SIM, E), Go M (SIM, B, C, D, 
E), Go L (SIM, B, C, D, E), Go Extra (SIM, B, C, D, E) előfizetés(eke)t köt, vagy fenti tarifákból - bármilyen 
összetételben - legalább két előfizetéssel rendelkezik, 2., 3. és  4. legmagasabb havidíjú Go Medium 
tarifacsomag esetén havi bruttó 500 Ft, 2. legmagasabb havidíjú Red S és Go M, L és Extra tarifacsomag 
esetén havi bruttó 1000 Ft, 3. vagy 4. legmagasabb havidíjú Go M, L és Extra tarifacsomag esetén havi 
bruttó 3000 Ft, 2., 3. vagy 4. legmagasabb havidíjú Go+ EU, Go+ vagy Go Medium EU tarifacsomagok esetén 
havi bruttó 1000 Ft, 2., 3. vagy 4. legmagasabb havidíjú Vodafone Red EU+, Vodafone Red EU vagy 
Vodafone Red szolgáltatáscsomagok esetén havi bruttó 2000 Ft, 2. legmagasabb havidíjú Red M, L, 
Infinity+, Red Smart, Red Prime, Red Platinum vagy Red Infinity szolgáltatáscsomagok esetén havi bruttó 
2000 Ft, 3. és 4. legmagasabb havidíjú Red S tarifacsomag esetén havi bruttó 4000 Ft, 3. és 4. legmagasabb 
havidíjú Red M, L, Infinity+, Red Smart, Red Prime, Red Platinum vagy Red Infinity szolgáltatáscsomagok 
esetén havi bruttó 6000 Ft havidíj kedvezményben részesülhet, a mindenkori számlazáráskor fennálló aktuális 
állapot figyelembevételével. 
 
A visszavonásig meghirdetett Vodafone Family promóció keretein belül azon Egyéni Előfizető, aki meglévő 
Vodafone Family Előfizetőként a Vodafone Red S (SIM, XM, X, A, B, C, D, E), Red M (SIM, XM, X, A, B, C, D, E), 
Red L (SIM, XM, X, A, B, C, D, E), Red Infinity+ (SIM, XL, XM, X, A, B, C, D), Red Smart (SIM, XM, X, A, B, C, D, 
E) / Red Prime (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) / Red Platinum (SIM, XL, XM, X, A, B, C, D) / Red Infinity (SIM, XL, XM, 
X, A, B, C, D), Vodafone Red EU+ ((Red Basic EU+ (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) / Red Medium EU+ (SIM, XM, X, 
A, B, C, D, E) / Red Extra EU+ (SIM, XL, XM, X, A, B, C, D)), Vodafone Red EU ((Red Basic EU (SIM, XM, X, A, 
B, C, D, E) / Red Medium EU (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) / Red Extra EU (SIM, XL, XM, X, A, B, C, D)), Vodafone 
Red ((Red Basic (SIM, X, A, B, C, D, E) / Red Plus (SIM, XL, X, A, B, C, D)) vagy Go Medium EU (SIM, E, F, D), 
Go Medium (SIM, E, F, D), Go+ EU (SIM, B, C, D, E, F), Go+ (SIM, B, C, D, E, F), Go Start (SIM, E), Go Start+ 
(SIM, E), Go Extra (SIM, B, C, D, E) , Go S (SIM, E), Go M (SIM, B, C, D, E), Go L (SIM, B, C, D, E) 
szolgáltatáscsomagok közül legalább két jogosult tarifával rendelkezik, amennyiben ugyanazon ügyfélszám alá 
(ugyanazon előfizetői néven és címen) Vodafone HomeNet+ vagy készülékkel, 2 éves határozott időre 
MobilNet Start+, MobilNet Medium+, MobilNet Start (A, B, C, D, E), MobilNet Medium (A, B, C, D, E) vagy 
MobilNet Extra (A, B, C, D, E) előfizetés(ek)et köt, vagy fenti internet tarifákkal, illetve készülékkel, 2 éves 
határozott időre kötött, meglévő MobilNet M (A, B, C, D, E), MobilNet L (A, B, C, D, E) vagy Vodafone HomeNet 
tarifákkal kötött előfizetés(ek)kel rendelkezik, a 3. és 4. legmagasabb havidíjú tarifák esetén havi bruttó 1000 
Ft havidíj kedvezményben részesülhet, a mindenkori számlazáráskor fennálló aktuális állapot 
figyelembevételével. 
 
A kedvezmény a legmagasabb havidíjú tarifán kívüli, legfeljebb három tarifára ((kivéve: a kedvezményre jogosító 
tarifák közül a Go S, Go Start (SIM, E) és Go Start+ (SIM, E) tarifák)) igényelhető, azzal, hogy a Vodafone Family 
kedvezményre jogosult, alább felsorolt hangalapú tarifák (Go Start, Go Start+, Go Extra, Red Smart, Red Prime, 
Red Platinum, Red Infinity, Go Medium, Go Medium EU, Go+, Go+ EU, Red Basic EU+, Red Medium EU+, Red 
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Extra EU+, Red Basic EU, Red Medium EU, Red Extra EU, Red Basic, Red Plus) esetében a sorrend minden 
esetben az adott tarifa készülék nélküli, 2 éves, e-Packkel meghatározott verziójának havidíja alapján kerül 
meghatározásra, míg az alább felsorolt hangalapú tarifák (Go S, Go M, Go L, Red S, Red M, Red L, Red Infinity+) 
esetében pedig az adott tarifa 1 éves, e-Packkel meghatározott verziójának havidíja alapján, függetlenül az ügyfél 
aktuális tarifájától. Tört havi kedvezmény igénybe vételére nincs lehetőség és a kedvezmény összege nem 
haladhatja meg az adott számlában a tarifák következő időszakra terhelt havidíjaként szereplő tételek összegét. 
Az internet (MobilNet és HomeNet) tarifák esetében is az adott tarifa készülék nélküli, 2 éves, e-Packkel 
meghatározott verziójának havidíja alapján kerül meghatározásra a sorrend, de minden esetben a Family 
kedvezményben részesülő hangalapú tarifák után. 
 
A Family kedvezményekről az alábbi táblázat ad áttekintést: 
 

  

Family kedvezményre jogosult tarifák 

Elérhető 
kedvezmény a 2. 

legmagasabb 
havidíjú tarifa 

esetén 

Elérhető 
kedvezmény  

a 3. és 4. 
legmagasabb 

havidíjú tarifa esetén 

Hangalapú 
tarifák 

Family aktív (kereskedelmi forgalomban elérhető) alapító tarifák  

Go S (SIM, E) - - 

Go Start (SIM, E) - - 

Go Start+ (SIM, E) - - 

Go M (SIM, B, C, D, E) 

1000 Ft 3000 Ft Go L (SIM, B, C, D, E) 

Go Extra (SIM, B, C, D, E) 

Red S (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) 1000 Ft 4000 Ft 

Red M (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) 

2000 Ft 6000 Ft 

Red L (SIM, XM, X, A, B, C, D, E 

Red Infinity+ (SIM, XL, XM, X, A, B, C, D) 

Red Smart (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) 

Red Prime (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) 

Red Platinum (SIM, XL, XM, X, A, B, C, D) 

Red Infinity (SIM, XL, XM, X, A, B, C, D) 

Family lezárt (kereskedelmi forgalomban már nem elérhető) alapító tarifák  

Go Medium (SIM, E, F, D) 500 Ft 500 Ft 

Go Medium EU (SIM, E, F, D) 

1000 Ft 1000 Ft Go+ (SIM, B, C, D, E, F) 

Go+ EU (SIM, B, C, D, E, F) 

Red Basic EU+ (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) 
Red Medium EU+ (SIM, XM, X, A, B, C, D, E)  
Red Extra EU+ (SIM, XL, XM, X, A, B, C, D 

2 000 Ft 2 000 Ft 
Red Basic EU (SIM, XM, X, A, B, C, D, E)  Red 
Medium EU (SIM, XM, X, A, B, C, D, E)  Red 
Extra EU (SIM, XL, XM, X, A, B, C, D 

Red Basic (SIM, X, A, B, C, D, E)  
Red Plus (SIM, XL, X, A, B, C, D 

Internet tarifák 

Family aktív (kereskedelmi forgalomban elérhető) alapító tarifák  

2 éves MobilNet Start+ 

- 1000 Ft 

2 éves MobilNet Medium+ 

2 éves MobilNet Start (A, B, C, D, E) 

2 éves MobilNet Medium (A, B, C, D, E) 

2 éves MobilNet Extra (A, B, C, D, E) 

HomeNet+ 
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Family lezárt (kereskedelmi forgalomban már nem elérhető) alapító tarifák 

2 éves MobilNet L (A, B, C, D, E) 

- 1000 Ft 2 éves MobilNet M (A, B, C, D, E) 

2 éves HomeNet 

 
Egy Vodafone Family körbe az azonos ügyfélszám alatt kötött fenti, illetve Vodafone Young utólag fizető és a 
Vodafone Family Előfizető - a Kid és Max előfizetés Vodafone Family körbe tartozásáról tett - nyilatkozata alapján 
összekapcsolt előre fizető előfizetések kerülnek. 
 
Egy Vodafone Family körbe ugyanazon ügyfélszám alá fentieken túl 24 éven aluli, de 6 éven felüli hozzátartozói 
számára maximum 4 db Young EU és Young utólag fizető ÉS jogosult tarifánként Vodafone Red S (SIM, XM, X, 
A, B, C, D, E) / Red M (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) / Red L (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) / Red Infinity+ (SIM, XL, XM, 
X, A, B, C, D), Red Smart (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) / Red Prime (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) / Red Platinum (SIM, 
XL, XM, X, A, B, C, D) / Red Infinity (SIM, XL, XM, X, A, B, C, D), Vodafone Red  EU+ ((Red Basic EU+ (SIM, XM, 
X, A, B, C, D, E) / Red Medium EU+ (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) / Red Extra EU+ (SIM, XL, XM, X, A, B, C, D)), 
Vodafone Red EU ((Red Basic EU (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) / Red Medium EU (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) / Red 
Extra EU (SIM, XL, XM, X, A, B, C, D), Vodafone Red ((Red Basic (SIM, X, A, B, C, D, E) / Red Plus (SIM, XL, X, 
A, B, C, D)) vagy Go Medium EU (SIM, E, F, D), Go Medium (SIM, E, F, D), Go Start (SIM, E), Go S (SIM, E) / Go 
M (SIM, B, C, D, E) / Go L (SIM, B, C, D, E), Go Start+ (SIM, E), Go Extra (SIM, B, C, D, E), Go+ EU (SIM, B, C, 
D, E, F), Go+ (SIM, B, C, D, E, F), 18 éven aluli, de 6 éven felüli hozzátartozói számára maximum 2 darab Kid vagy 
a hozzátartozók korára való tekintet nélkül maximum 2 darab Family csomagban értékesített Max, vagy 18 éven 
aluli, de 6 éven felüli hozzátartozó számára 1 darab Kid és egy másik hozzátartozó számára, annak korára való 
tekintet nélkül 1 darab Family csomagban értékesített Max előre fizető előfizetés köthető, azzal, hogy egy 
hozzátartozó számára egy darab Young utólag fizető vagy egy darab Kid előre fizető vagy egy darab Family 
csomagban értékesített Max előre fizető előfizetés vásárolható.  
 
Az egy Vodafone Family-be tartozó Vodafone Red S (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) / Red M (SIM, XM, X, A, B, C, D, 
E) / Red L (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) / Red Infinity+ (SIM, XL, XM, X, A, B, C, D), Red Smart (SIM, XM, X, A, B, 
C, D, E) / Red Prime (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) / Red Platinum (SIM, XL, XM, X, A, B, C, D) / Red Infinity (SIM, 
XL, XM, X, A, B, C, D), Vodafone Red EU+ ((Red Basic EU+ (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) / Red Medium EU+ (SIM, 
XM, X, A, B, C, D, E) / Red Extra EU+ (SIM, XL, XM, X, A, B, C, D)), Vodafone Red EU ((Red Basic EU (SIM, XM, 
X, A, B, C, D, E) / Red Medium EU (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) / Red Extra EU (SIM, XL, XM, X, A, B, C, D)), 
Vodafone Red ((Red Basic (SIM, X, A, B, C, D, E) / Red Plus (SIM, XL, X, A, B, C, D)), Go Medium EU (SIM, E, F, 
D), Go Medium (SIM, E, F, D), Go S (SIM, E) / Go M (SIM, B, C, D, E) / Go L (SIM, B, C, D, E), Go Start (SIM, E), 
Go Start+ (SIM, E), Go Extra (SIM, B, C, D, E), Go+ EU (SIM, B, C, D, E, F), Go+ (SIM, B, C, D, E, F), Young EU 
(SIM, E, F), Young (SIM, E, F) utólag fizető és Vodafone Kid előre fizető előfizetések, továbbá az aktív Max tarifával 
rendelkező előre fizető Előfizetők korlátozás nélkül díjmentesen hívhatják egymást a Vodafone Magyarország Zrt. 
hálózatán belül mindaddig, míg a Vodafone Family konstrukció fennáll.  
 
A Vodafone Family kedvezmény más havidíjkedvezményekkel, illetve a Vodafone Családi opcióval együtt nem 
vehető igénybe.  
 
Amennyiben a Vodafone Family kedvezményre jogosult előfizetések valamelyikén bármilyen havidíj kedvezmény 
él, ez a kedvezmény a Vodafone Family kedvezmény igénybevételekor automatikusan törlésre kerül és a 
későbbiekben - a Vodafone Family kedvezmény igénybe vételétől függetlenül - ismételten nem igényelhető. 
Amennyiben az adott előfizetésen Vodafone Családi opció aktív, ebben az esetben a Vodafone Family nem 
igényelhető. 
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2.1.2. Vodafone Family Max 

 
A Vodafone Family csomagban értékesített Max tarifacsomag a Vodafone Family promóció keretein belül, az alábbi 
feltételek együttes fennállása esetén érhető el a Vodafone személyes értékesítési pontjain keresztül: azon Egyéni 
Előfizető, aki meglévő Vodafone Family Előfizetőként Vodafone Go S (SIM, E) / Go M (SIM, B, C, D, E) / Go L 
(SIM, B, C, D, E) / Red S (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) / Red M (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) / Red L (SIM, XM, X, A, 
B, C, D, E) / Red Infinity+ (SIM, XL, XM, X, A, B, C, D), Go Start (SIM, E) / Go Start+ (SIM, E) / Go Extra (SIM, B, 
C, D, E) / Red Smart (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) / Red Prime (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) / Red Platinum (SIM, XL, 
XM, X, A, B, C, D) / Red Infinity (SIM, XL, XM, X, A, B, C, D) / Red EU ((Red Basic EU (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) 
/ Red Medium EU (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) / Red Extra EU (SIM, XL, XM, X, A, B, C, D)), a Vodafone Red ((Red 
Basic (SIM, X, A, B, C, D, E) / Red Plus (SIM, XL, X, A, B, C, D)) vagy Go Medium (SIM, E, F, D), Go+ (SIM, B, C, 
D, E, F) szolgáltatáscsomagok közül legalább két jogosult tarifával rendelkezik, ugyanazon ügyfélszám alá 
(ugyanazon előfizetői néven és címen), jogosult tarifánként két darab Family csomagban értékesített Max előre 
fizető előfizetés vásárlására.  
 
Egy hozzátartozó számára egy darab Young utólag fizető vagy egy darab Kid előre fizető vagy egy darab Family 
csomagban értékesített Max előre fizető előfizetés vásárolható.  
 
A Vodafone MAX tarifák részletes feltételei a Lakossági ÁSZF Díjszabás B/2.1. pontjában találhatók. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.3. Vodafone Kid 
 
A Vodafone Kid tarifacsomag a Vodafone Family promóció keretein belül, az alábbi feltételek együttes fennállása 
esetén érhető el a Vodafone személyes értékesítési pontjain keresztül: azon Egyéni Előfizető, aki meglévő 
Vodafone Family Előfizetőként a Vodafone Go S (SIM, E) / Go M (SIM, B, C, D, E) / Go L (SIM, B, C, D, E),  Red 
S (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) / Red M (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) / Red L (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) / Red Infinity+ 
(SIM, XL, XM, X, A, B, C, D) / Red Smart (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) / Red Prime (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) / Red 
Platinum (SIM, XL, XM, X, A, B, C, D) / Red Infinity (SIM, XL, XM, X, A, B, C, D), Vodafone Red EU+ ((Red Basic 
EU+ (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) / Red Medium EU+ (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) / Red Extra EU+ (SIM, XL, XM, X, 
A, B, C, D)), Vodafone Red EU ((Red Basic EU (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) / Red Medium EU (SIM, XM, X, A, B, 
C, D, E) / Red Extra EU (SIM, XL, XM, X, A, B, C, D)), Vodafone Red ((Red Basic (SIM, X, A, B, C, D, E) / Red 
Plus (SIM, XL, X, A, B, C, D)) vagy Go Start (SIM, E), Go Start+ (SIM, E), Go Extra (SIM, B, C, D, E), Go+ EU (SIM, 
B, C, D, E, F), Go+ (SIM, B, C, D, E, F) szolgáltatáscsomagok közül legalább két jogosult tarifával rendelkezik, 
ugyanazon ügyfélszám alá (ugyanazon előfizetői néven és címen), jogosult tarifánként két darab Kid előfizetés 
vásárlására jogosult az alábbiak szerint:  
 
A Vodafone Family Előfizető 18 éven aluli, de 6 éven felüli hozzátartozója számára, a hozzátartozó Lakcímet 
igazoló hatósági igazolványának bemutatásával Kid előre fizető előfizetést vásárolhat: vagy a Vodafone Family 
Előfizető - a Kid előfizetés Vodafone Family körbe tartozásáról tett - nyilatkozata alapján, a hozzátartozó Lakcímet 
igazoló hatósági igazolványának bemutatásával Kid előfizetést vásárolhat. Egy hozzátartozó számára egy darab 
Young utólag fizető vagy egy darab Kid előre fizető vagy egy darab Family csomagban értékesített Max előre fizető 
előfizetés vásárolható. Vodafone Kid előfizetés csak új előfizetésként köthető, tarifaváltással nem elérhető. 
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 Vodafone Kid 

Induló költségek  

Belépési díj (Ft) 0 

Időszaki díj  

A tarifacsomag időszaki díja 30 napra (Ft) 1500 

A tarifacsomag időszaki díja 30 napra (Ft) Vodafone Family-be bevont előfizetés esetén 0 

A tarifacsomag időszaki díjában foglalt belföldi tartalom a Vodafone Family-be bevont 
előfizetés esetén vagy Aktív Perióduson belül 

 

Azonos ügyfélszám alatt Vodafone Family körbe bevont előfizetések közti hívások percdíja a 
Vodafone Magyarország Zrt. hálózatán belül) (Ft) 

0 

Belföldi díjak  

Hívások percenkénti díja bármely időszakban (Ft) 49 

Rövid szöveges üzenetküldés (SMS) bármely mobil hálózatba (Ft) 49 

Hangposta hívások  

Általános, minden időben (Ft) 35 

Egyéb percenkénti hívásdíjak  

Díjmentes hívások minden időszakban  

Ügyfélszolgálat Díjmentes 

Segélyhívások Díjmentes 

Belföldi zöld számok Díjmentes 

Alapszolgáltatás  

Alap hangposta Díjmentes 

Hívásvárakoztatás Díjmentes 

Hívástartás Díjmentes 

Hívásátirányítás Díjmentes 

Hívásazonosítás Díjmentes 

WAP szolgáltatás  

Adathívás bármely időszakban – percenkénti díj (Ft) 37 

 
A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifákban a hívások számlázása 1 perces 
egységekben történik. Vodafone Kid előfizetés nem köthető webshopon és telefonos ügyfélszolgálaton keresztül. 
 
Bármilyen összegű feltöltés illetve feltöltés hiánya esetén az egyenleg felhasználási idő nincs limitálva, amíg a Kid 
tarifa igénybevételi feltételei fennállnak, illetve amíg nem történik tarifaváltás a kártyán.  
 
Amíg a Kid tarifa igénybevételi feltételei fennállnak, az Előfizetői Szerződés feltöltés, illetve ismételt feltöltés 
hiányában a szerződéskötéstől, illetve az utolsó feltöltéstől számított minden 365. napon újraindul, amely új 
határozott idejű Előfizetői Szerződés ráutaló magatartással történő megkötésének minősül.  
 
Amennyiben a Kid tarifa fenti igénybevételi feltételeit nem teljesíti az Előfizető, a továbbiakban nem jogosult a 
Vodafone Family időszaki díjkedvezményre, mely esetben a tarifacsomag időszaki díja az Előfizető egyenlegéből 
kerül levonásra, amennyiben az Előfizető rendelkezik a megfelelő összegű egyenleggel, 30 naponta 
automatikusan.  
 
Ez esetben a Vodafone Kid tarifacsomag az igénylést követően 365 napos egyenleg felhasználási időt és azt 
követően 30 napos rendelkezésre állási időt biztosít egyenlegfeltöltés nélkül. Az egyenleg felhasználási időszak a 
tarifacsomag aktiválásától számított 365 napon belül vagy az azt követő 30 napos rendelkezésre állási időn belül 
bármilyen összegű feltöltés esetén a feltöltési összeghez tartozó egyenleg felhasználási idővel hosszabbodik meg, 
úgy hogy az egyenleg felhasználási idő nem lehet több, mint 365 nap. Amennyiben az aktiválástól számított 365 
napon belül, illetve az azt követő 30 napos rendelkezésre állási időn belül nem történik egyenlegfeltöltés, úgy az 
előfizetés automatikusan lejár, a Szolgáltató az előfizetői számlát megszünteti.   
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A tarifacsomag az Általános Bónusz Egyenlegből nem aktiválható és nem újítható meg. A tarifacsomag 30 napos 
felhasználási ideje a tarifacsomag „Aktív periódusa”. A Vodafone Family körön belüli díjmentes beszélgetés az 
aktív perióduson belül, azaz a 30. nap végéig használható, melybe az aktiválás (esetlegesen töredék) napja is 
beleszámít. 
 
Amennyiben a 30. napon az Előfizető rendelkezik a megfelelő összegű egyenleggel, a tarifacsomag automatikusan 
aktiválódik, megújul, azaz a tarifacsomag időszaki díja levonásra kerül az Előfizető egyenlegéből és a 
tarifacsomagban foglalt családi díjmentes beszélgetés újra elérhető lesz az Előfizetőnek, tehát a tarifacsomag 
„Aktív periódusban” marad. 
 
Amennyiben a 30. napon az Előfizető nem rendelkezik megfelelő összegű egyenleggel, hogy a tarifacsomag meg 
tudjon újulni, úgy az egyenleg megfelelő feltöltéséig és az időszaki díj levonásáig a tarifacsomag „Aktív periódus”-
on kívülre kerül. 
Ebben az időszakban a Családon belüli díjmentes beszélgetés nem elérhető, az Előfizető valamennyi belföldi 
hívása a tarifatáblában rögzített díjak szerint árazódik.  
 
A Kid tarifacsomagban foglalt Vodafone Family-n belüli díjmentes beszélgetés felhasználhatósága 
 
Amennyiben az Előfizető Családon belüli díjmentes beszélgetése aktív a Kid tarifacsomagban, az Előfizető minden 
Vodafone Family körön belüli előfizetőt díjmentesen hívhatja a Vodafone Magyarország Zrt. hálózatán belül, azaz 
az Előfizető és minden azonos Vodafone Family körön belüli előfizetés közötti, továbbá az aktív MAX tarifával 
rendelkező előre fizető Előfizetők közötti – kizárólag hanghívásból eredő – forgalom 0 Forintos percdíjon kerül 
elszámolásra.   
 
2016. április 1. napjától a Családon belüli díjmentes beszélgetés elérhető roaming környezetben: 30 naponként 60 
perc erejéig az Előfizető minden Vodafone Family körön belüli előfizetőt díjmentesen hívhatja az 
Európai  Gazdasági  Térség területén. Az elérhető díjmentes percmennyiség felhasználásának 80-, illetve 100%-
ánál Előfizető SMS-ben tájékoztatást kap. A 60 perc letelte után a számlázás az aktuális roaming díjszabás szerint 
történik a Családon belüli hívások esetén. 
 

 
 
Külföldön egyebekben a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. Roaming díjszabással kapcsolatos további 
információk az ÁSZF 1. számú Díjszabás B/7. pontjában találhatók. 
A Kid tarifacsomaghoz elérhető internet opciók: 

- Heti Ismétlődő 150 MB 
- Havi Ismétlődő 300 MB 
- Havi Ismétlődő 1 GB 
- Havi Ismétlődő 5 GB 
- Havi megújuló 100 MB 
- Havi megújuló 500 MB 
- Havi megújuló 1 GB 
- Heti megújuló 100 MB 
- Havi egyszeri 300 MB 
- Havi egyszeri 1 GB 
- Havi egyszeri 5 GB  

 
A Kid tarifacsomagot használó előfizetők részére a következő szolgáltatások nem elérhetőek: 

- Egy+Egy Csomag 

- 5 Szám féláron 
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2.1.4. Mobilirányító szolgáltatás 
 
 
Előfizető által az egy ügyfélszám alatti havidíjas előfizetésekre kétszintű: teljes körű, illetve korlátozott felhasználói 

jogosultság rendelhető a Szolgáltató Online Ügyfélszolgálat oldalán 2018. augusztus 13-tól, illetve My Vodafone 

Applikációjában várhatóan 2018. szeptember 5-től.  

Figyelem! Az ügyfélbiztonsági kód ismerete lehetőséget biztosít az előfizetésekkel kapcsolatos teljes körű 

ügyintézésre, ezért kérjük Előfizetőinket, fokozottan ügyeljenek arra, kinek adják ezt meg, főleg abban az 

esetben, ha egy ügyfélszám alatt több előfizetéssel rendelkeznek.  

Felhívjuk továbbá Előfizetőink figyelmét, hogy az ügyfélbiztonsági kód birtokában, illetve bármely teljes körű 

jogosultsággal rendelkező SIM kártya használó (Felhasználó) átállíthatja az egy ügyfélszám alatti bármely más 

előfizetés státuszát. Ezt követően a korlátozott jogosultsággal rendelkező Előfizető és/vagy Felhasználó a My 

Vodafone Applikációban és az Online Ügyfélszolgálat oldalon a teljes körű jogosultágát visszaállítani nem tudja, 

ugyanakkor Előfizető számára az ügyfélbiztonsági kóddal beazonosítva magát személyes és telefonos 

ügyfélszolgálataink bármelyikén továbbra is teljes körű ügyintézésre van lehetősége. 

Az alapértelmezett beállítás az egy ügyfélszám alatti minden havidíjas előfizetés kapcsán a teljes körű rendelkezési 

jogosultság mindkét fent említett csatornán. Teljes körű jogosultsággal az alábbi szolgáltatások igénybevétele 

automatikusan engedélyezésre, míg korlátozott jogosultsággal automatikusan tiltásra kerülnek: 

Adatvásárlás: az adott telefonszámra vonatkozó kiegészítő adatopció vásárlása a telefonszám felhasználója által. 

Egyedi ajánlatok elfogadása: a Vodafone által küldött egyedi ajánlatok elfogadása, illetve visszautasítása (Online 

Ügyfélszolgálaton várhatóan 2019 januárjától). 

Fentieken túl a teljes körű jogosultsággal rendelkező Előfizető és/vagy Felhasználók az azonos ügyfélszám alatti 

havidíjas előfizetésekre egységesen vagy egyesével engedélyezhetik, illetve tilthatják az alábbi szolgáltatásokat a 

Szolgáltató My Vodafone Applikációjában és Online Ügyfélszolgálat oldalán (alapesetben mindegyik 

engedélyezett, kivéve, ha Előfizető korábban átállításukat kérte: ez esetben az aktuális állapot szerinti státuszt 

mutatják): 

Emelt díjas hívások és SMS-ek 

Mobilvásárlás szolgáltatások 

Nemzetközi kimenő hívások  

A nemzetközi kimenő hívások tiltása esetén a szolgáltatás abban az esetben is tiltásra kerül, ha az érintett 

tarifacsomag egyébként tartalmaz díjmentes nemzetközi hívásokat (pl. belföldről díjmentesen hívható EU-s 

számok).  

Amennyiben az egy ügyfélszám alatti, erre feljogosított SIM kártya használója (Felhasználó) fenti szolgáltatásokat 

igénybe veszi vagy megrendeli, illetve az ajánlatokat elfogadja, azok díja az Előfizető részére kerül kiszámlázásra. 

A korlátozott jogosultsággal rendelkező Előfizető és/vagy Felhasználó a fentieken túl a következőkben felsorolt 

szolgáltatásokhoz csak korlátozottan fér hozzá az alábbi csatornákon: 

My Vodafone Applikáció: 

Általános ügyintézés 
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Nem olvasható: 

 az egy ügyfélszám alatti további telefonszámok és az ezekre vonatkozó információk 

 az egy ügyfélszám alatti további telefonszámokra vonatkozó havidíjon felüli költések 

Nem módosítható/nem kérdezhető le: 

 e-mail cím 

 levelezési cím 

 ügyfélbiztonsági kód 

 saját SIM-kártyához tartozó PIN-PUK-kód 

 PDF-számla nem letölthető 

Fizetés: 

 mentett bankkártyával történő fizetés nem lehetséges (sem számlabefizetés, sem kártyafeltöltés) - nem 

elmentett bankkártyával azonban mind a kártyafeltöltésre, mind a számlabefizetésre van lehetőség 

Online Ügyfélszolgálat oldal: 

Általános ügyintézés 

Nem olvasható: 

 számla részletei (a számla összege és fejléce továbbra is látható) 

 az egy ügyfélszám alatti további telefonszámokra vonatkozó havidíjon felüli költések 

Nem módosítható/nem kérdezhető le: 

 e-mail cím 

 levelezési cím 

 ügyfélbiztonsági kód 

 telefonszámhoz tartozó jelszó 

 pénzügyi kapcsolattartó megadása 

 díjcsomag-módosítás 

 adatmódosításokról figyelmeztető SMS-küldés 

 automatikus beléptetés mobilnetről 

 becenév változtatása 

 

 

2.2. Vodafone Ajánló  
 
A Vodafone Ajánló promóció 2015.07.29-től visszavonásig érhető el lakossági Előfizetők számára.  
 
A promóció keretében Ajánlónak (továbbiakban: Ajánló) tekintjük azt a meglévő, lakossági Utólag Fizető (számlás), 
Előre Fizető (feltöltőkártyás) vagy flotta Előfizetőt, aki a Vodafone márkaüzletekben, viszonteladói üzletekben, a 
Vodafone Magyarország Zrt. hálózatából díjmentesen hívható 1270 és 1401 telefonos ügyfélszolgálatokon, 1270 
telefonos Ügyfélszolgálatra elküldött szöveges üzenettel vagy a www.vodafone.hu elektronikus ügyfélszolgálaton 
regisztrálja magát Ajánlóként, és a Vodafone Magyarország Zrt. (továbbiakban: Vodafone) szolgáltatásait harmadik 
fél számára népszerűsíti. 
 

http://www.vodafone.hu/
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A promóció keretében Ajánlottnak (továbbiakban: Ajánlott) tekintjük azt az új lakossági Utólag Fizető (számlás), 
kártyája egyenlegét a szerződéskötést, illetve aktiválást követően legalább egy alkalommal legalább 3000 Ft-tal 
feltöltő Előre Fizető (feltöltőkártyás) vagy flotta Előfizetőt, aki a Vodafone márkaüzleteiben, viszonteladói üzleteiben 
vagy a www.vodafone.hu webshopon keresztül történő szerződéskötés során egy Ajánlóként regisztrált Vodafone 
Előfizető telefonszámának megadásával egyidejűleg jelzi, hogy az Ajánló népszerűsítette számára a Vodafone 
szolgáltatásait. 
 
Amennyiben Ajánlott új  
a) utólag fizető (számlás) előfizetést köt a Vodafone-nal VAGY  
b) flotta előfizetést köt Vodafone-nal VAGY  
c) előre fizető (feltöltőkártyás) előfizetést köt a Vodafone-nal ÉS telefonszámát a számhordozás feltételeinek 
megfelelően sikeresen hordozza át a Vodafone-hoz (sikeresnek minősül a számhordozás, amennyiben a 
számhordozási folyamat végbemegy, és 60 napon belül lezárul). ÉS a szerződéskötés során legalább 3000 Ft-tal 
feltölti az egyenlegét.  
 
ÉS 
 
d) Ajánlottként a Vodafone-nal történő lakossági szerződéskötés során egy Ajánlóként regisztrált Vodafone 
Előfizető telefonszámának megadásával egyidejűleg jelzi, hogy az Ajánló népszerűsítette számára a Vodafone 
szolgáltatásait, az Ajánló ajánlói kedvezményben (továbbiakban: Ajánlói Kedvezmény), az Ajánlott ajánlotti 
kedvezményben (továbbiakban: Ajánlotti Kedvezmény) részesül az alábbiak szerint: 
 
Ajánlói Kedvezmény:  
- az utólag fizető (számlás) és flotta Előfizető, mint Ajánló három hónapon keresztül, havi 1000 Ft (tehát 
összesen 3000 Ft) számlakedvezményben, mint Ajánlói Kedvezményben részesül, melyet számlája 
végösszegéből von le a Vodafone. A kedvezmények több ajánlás esetén összeadódnak, de a kedvezmények 
havonta maximum a számla harmadik feles szolgáltatásokért fizetendő díjakat nem tartalmazó és az esetleges 
egyéb kedvezmények levonását követően fennmaradó végösszegének mértékéig írhatók jóvá. A 
számlavégösszeget meghaladó kedvezmények későbbi hónapokban nem felhasználhatóak. Az Ajánlóként 
regisztrált Előfizetők egy naptári évben maximum öt alkalommal részesülhetnek az Ajánlói Kedvezményben. 
(Harmadik feles szolgáltatásnak minősülnek például, de nem kizárólag a mobilvásárlások és mobil parkolás 
szolgáltatások.) 
- az előre fizető (feltöltő kártyás) Előfizető, mint Ajánló egyszeri 3000 Ft egyenlegfeltöltésben, mint Ajánlói 
Kedvezményben részesül, mely az általános bónusz egyenlegen kerül jóváírásra. A jóváírás az Egyenleg 
Felhasználási Időt nem növeli, felhasználható az Egyenleg Felhasználási idő végéig, de legkésőbb a feltöltéstől 
számított 365 napig. Az Ajánlóként regisztrált Előfizetők egy naptári évben maximum öt alkalommal részesülhetnek 
az Ajánlói Kedvezményben. A kedvezmény igénybevételéhez az Ajánló részéről legalább egy alkalommal legalább 
3000 Ft összegű feltöltés szükséges a szerződéskötést, illetve kártyája aktiválását követően. 
 
Ajánlotti Kedvezmény  
- új utólag fizető (számlás) vagy flotta Előfizető, mint Ajánlott három hónapon keresztül, havi 1000 Ft (tehát 
összesen 3000 Ft) számlakedvezményben, mint Ajánlotti Kedvezményben részesül, melyet számlája 
végösszegéből von le a Vodafone. A kedvezmény havonta maximum a számla harmadik feles szolgáltatásokért 
fizetendő, illetve forgalmi és roaming díjakat nem tartalmazó és az esetleges egyéb kedvezmények levonását 
követően fennmaradó végösszegének mértékéig írható jóvá. (Harmadik feles szolgáltatásnak minősülnek például, 
de nem kizárólag a mobilvásárlások és mobil parkolás szolgáltatások.) 
- új előre fizető (feltöltő kártyás) Előfizető, mint Ajánlott egyszeri 3000 Ft egyenlegfeltöltésben, mint 
Ajánlotti Kedvezményben részesül, mely az általános bónusz egyenlegen kerül jóváírásra. A jóváírás az 
Egyenleg Felhasználási Időt nem növeli, felhasználható az Egyenleg Felhasználási idő végéig, de legkésőbb a 
feltöltéstől számított 365 napig.  
 
A kedvezmény aktiválásáról Ajánlónak és Ajánlottnak SMS értesítést küldünk. 
 
Egyéb feltételek 

http://www.vodafone.hu/
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A promócióban részt vevő azonos ügyfélszám alatt szereplő Előfizetések nem lehetnek egymás Ajánlói és 
Ajánlottjai, ezen esetben a promóció által nyújtott kedvezményben nem részesülhetnek. 
A promócióban nem vehetnek részt a Vodafone Flotta, a VSSB Flotta, valamint a Dealer Flotta Előfizetői. 
A promócióban részt vevők nem minősülnek közvetítőnek; a promócióban való részvétel semmilyen módon nem 
keletkeztet az Ajánló és a Vodafone között - különösen, de nem kizárólagosan, annak elnevezésétől függetlenül - 
közvetítői tevékenységre, munkaviszonyra, megbízásra, más munkavégzésre irányuló tevékenységre, képviseletre 
vagy bármely más hasonló jogviszonyra irányuló kapcsolatot, jogviszonyt; és nem is irányul ilyenre, nem jelent 
továbbá a Vodafone részéről sem ajánlatot, sem mástól származó ajánlat elfogadását ilyen és hasonló 
tevékenységre. 
 
A promócióban az előre fizető instant és a promóciós, díjmentes SIM kártyák nem vesznek részt. 

 

2.3. Vodafone JóDolgok Program  
 
A Vodafone JóDolgok Program (továbbiakban: Program) 2018. május 2-től tesztidőszaki jelleggel visszavonásig 

érhető el. A Programba regisztrálhat a Vodafone bármely aktív, lakossági vagy flotta hangalapú tarifával 

rendelkező, Utólag Fizető (havidíjas), valamint 16 év feletti Előre Fizető (feltöltőkártyás) (kivéve Kid tarifa) Egyéni 

Előfizetője vagy Felhasználója (továbbiakban: Előfizető). A regisztráció előfeltétele a Program jelen Részvételi 

feltételeinek elfogadása, valamint az általános direkt marketing hozzájárulás (a Vodafone Magyarország Zrt. 

termékeinek és szolgáltatásainak ajánlása, hirdetéseik továbbítása) és a helymeghatározási hozzájárulás 

elfogadása, továbbá Utólag Fizető (havidíjas) Előfizetők esetén a regisztráció előfeltétele a lejárt számlatartozások 

kiegyenlítése. 

A regisztráció minden esetben arra az előfizetésre vonatkozik, amelyik előfizetésről (telefonszám) a regisztrációt 

végzi az Előfizető. Amennyiben egy Előfizetőnek több előfizetése van, minden előfizetésre vonatkozóan külön 

szükséges regisztrálni. 

A Program keretében, sikeres regisztrációt követően az Előfizetők számára elérhetővé válnak a Program 

keretében nyújtott kereskedelmi forgalomban elérhető ajánlatok és eseti kedvezmények (továbbiakban: 

Meglepetés ajánlatok). 

A Programba történő regisztráció az alábbiaknak megfelelően a MyVodafone applikáción keresztül vagy SMS-ben 

érhető el. 

A Programba történő regisztráció folyamata: 

Regisztráció a MyVodafone applikáción keresztül: 

A Programba történő díjmentes regisztráció a MyVodafone applikáción belül a „Beállításaim” menüpont alatt 

található ’JóDolgok beállításaim’ részen érhető el. Sikeres regisztráció után az Előfizető számára a  

”Meglepetéseim” menüpont alatt elérhetővé válnak aktuális Meglepetés ajánlatai.  

Regisztráció SMS-ben: 

A Programba történő díjmentes regisztráció a JODOLGOK kód 1270-es számra SMS-ben történő küldésével 

történhet, melyet az Előfizető a Szolgáltató megerősítést kérő SMS-re reagálva, a JO kód 1270-es számra  

történő SMS megküldésével tud véglegesíteni. Amennyiben az Előfizető ettől eltérő válasz SMS-t küld, ismét 

megkapja a megerősítésre vonatkozó kérést a Szolgáltatótól. Az SMS küldése a Vodafone Magyarország Zrt. 

hálózatáról díjmentes, külföldről az aktuális roaming díjszabás szerinti SMS ár fizetendő. A fogadott SMS-ek 

díjmentesek. 

Bármely csatornán történő regisztrációt követően a regisztráció sikerességéről SMS-ben tájékoztatjuk az Előfizetőt. 
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A Programba bármely regisztrációs csatornán történő első sikeres regisztrációt követően minden 

regisztrált Előfizető számára az érintett előfizetésen 48 órán belül automatikusan aktiválásra kerülnek az 

alábbi ajánlatok: 

- Regisztrációt követő egyszeri adat- és hangalapú kedvezmény:  

 

Egy adott hívószámmal, bármely regisztrációs csatornán történő első sikeres regisztrációt követően az 

alábbi két kedvezményes ajánlatot együttesen biztosítjuk: 

 

o 1 GB díjmentes adatforgalom, mely az aktiválástól számított 7 napig használható fel 

belföldön. Külföldi használat esetén a mindenkori Roaming díjszabás érvényes.  

 

Az akciós időszak a magyarországi időzóna szerint érvényes. Az 1 GB akciós adatforgalom a 

szolgáltatáscsomag havidíjában foglalt adatforgalom előtt és az esetlegesen vásárolt kiegészítő 

adatopciókat megelőzően kerül felhasználásra. Amennyiben az 1 GB akciós adatforgalom nem 

kerül teljes egészében felhasználásra az aktiválástól számított 7 napon belül, akkor a fel nem 

használt, hátralévő adatforgalom elvész. Az 1 GB akciós adatforgalom kizárólag akkor vehető 

igénybe, ha az Előfizető legfeljebb két másik aktív adatopcióval rendelkezik az előfizetésén. 

Kettőnél több adatopció esetén kizárólag a két adatopció feletti adatopciók lemondása esetén 

vehető igénybe az akciós adatforgalom. Az 1 GB díjmentes adatopció előfizetésenként egy 

alkalommal aktiválható, csak az adott előfizetésen érvényesíthető és nem osztható.  

 

o 1 nap korlátlan, díjmentes beszélgetés, mely bármely belföldi, normál díjas hálózatba 

indított hívás esetén az aktiválástól számított 24 órán belül használható fel. Külföldi 

használat esetén a mindenkori Roaming díjszabás érvényes.  

 

Az opció érvényességi ideje alatt az Előfizető tarifacsomagjában foglalt, a Vodafone 

Magyarország Zrt. hálózatán belül vagy bármely belföldi hálózatba, illetve roaming során 

felhasználható lebeszélhető perckeret belföldről normál díjas magyar számokra, illetve roaming 

során indított hívások esetén nem csökken. A kedvezmény az érvényességi időszakban 

magyarországi időzóna szerint indított hívásokra vonatkozik. Az 1 nap korlátlan díjmentes 

beszélgetés opció előfizetésenként egy alkalommal aktiválható, csak az adott előfizetésen 

érvényesíthető. Amennyiben az adott napon az Előfizető tarifacsomagja vagy egyéb akciók, 

promóciók alapján díjmentes beszélgetésre jogosult, ezen kedvezmény nem jelent további előnyt 

a számára és más napon nem érvényesíthető.  

 

Az egyszeri adat- és hangalapú kedvezmények aktiválásáról és a lejáratáról Előfizetőinket SMS-

ben értesítjük. A tarifa havidíjában korlátlan normál díjas hívásokat és/vagy korlátlan 

adatforgalmat tartalmazó (pl. Red Infinity+) szolgáltatáscsomagokban lévő Előfizetőink részére 

a regisztrációt követő egyszeri adat- és hangalapú kedvezmény nem jár további előnyökkel. 

 
A Programba bármely regisztrációs csatornán történő sikeres regisztrációt követően minden regisztrált 

Előfizető számára az érintett előfizetésére vonatkozóan az alábbi kedvezmények válnak elérhetővé: 

- Tartozékvásárlás 10% kedvezménnyel 

 

Az ajánlat személyes vásárlás esetén vehető igénybe a Vodafone Magyarország Zrt. márkaüzleteiben 

(lista itt >https://www.vodafone.hu/uzletkereso<). A kedvezmény, mely a tartozék árlista bruttó áraiból 
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kerül levonásra, más kedvezménnyel nem összevonható és a tartozékok meghatározott körére elérhető, 

melyről márkaüzleteinkben tájékozódhat. Az Előfizető kedvezményes vásárlásra való jogosultsága a 

telefonszám (MSISDN) alapján kerül ellenőrzésre. 

 

A Programba bármely regisztrációs csatornán történő sikeres regisztrációt követően MyVodafone 

applikációval rendelkező Előfizetők számára igénybe vehető Meglepetés ajánlatok: 

A Programba regisztrált Előfizető mindenkor az alábbi feltételek együttes fennállása esetén részesülhet a 

Meglepetés ajánlatokban: legalább 24 hónapja aktív, a Vodafone bármely lakossági vagy flotta hangalapú tarifával 

rendelkező Utólag Fizető (havidíjas) és/vagy Előre Fizető (feltöltőkártyás) Előfizetője, akinek nincs lejárt 

számlatartozása, MyVodafone applikáció és aktív Vodafone JóDolgok regisztrációval rendelkezik, valamint 

általános direkt marketing és helymeghatározási hozzájárulása aktív.  

A regisztrált Előfizető a részére aktuálisan elérhető Meglepetés ajánlatokról Android vagy iOS operációs 

rendszerrel rendelkező okostelefonján, illetve tabletjén keresztül a My Vodafone applikációban tud tájékozódni, 

továbbá az aktuális ajánlatok elfogadásáról is a My Vodafone applikációban tud rendelkezni. A Meglepetés 

ajánlatok (amennyiben az ajánlat másként nem jelöli) egy napon belül egyszer fogadhatók el. A Meglepetés ajánlat 

addig érhető el, ameddig az a használt felületen megjelenítésre kerül. Amennyiben az Előfizető elmulasztja az 

ajánlat elfogadását, úgy azt a Vodafone az ajánlat nem elfogadásának minősíti. Előfordulhat, hogy egy Előfizetőnek 

regisztrációja ellenére nincs aktuálisan elérhető Meglepetés ajánlata, erre vonatkozóan a Vodafone nem vállal 

kötelezettséget. 

A Meglepetés ajánlat lehet perc, SMS, adat, bónusz egyenleg vagy integrált ajánlat. 

A Meglepetés ajánlat felhasználási feltételeiről közvetlenül annak elfogadása előtt a My Vodafone applikáción 

keresztül tájékozódhat. 

A Meglepetés ajánlat sikeres aktiválásáról SMS-ben értesítjük az Előfizetőt.  

A megrendelt Meglepetés ajánlatok előre meghatározott érvényességi időn belül (magyarországi időzóna szerint) 

használhatóak fel az ajánlatban feltüntetett feltételek szerint. A hálózaton belüli percek, SMS-ek, illetve bónusz 

egyenleg a Vodafone Magyarország hálózatán belül belföldön; a bármely hálózat irányába felhasználható percek, 

SMS-ek, illetve bónusz egyenleg belföldről bármely magyar, illetve az EU-ból bármely magyar vagy EU-s, normál 

díjas számra, az adat belföldön és az EU-ban használható fel. A külföldön történő felhasználásra a mindenkori 

Roaming szabályok és díjszabás az irányadó. Az érvényességi idő lejártáig fel nem használt egységek elvesznek. 

Eseti ajánlatok feltöltőkártyás ügyfelek részére további feltételei: 

Az eseti ajánlat SMS-ben lekérdezhető a 1717-re a Vodafone belföldi hálózatából és EU-ból díjmentesen küldött 

MAI szóval. Az aktuálisan elérhető eseti ajánlatról díjmentes SMS üzenetben értesítjük az Előfizetőt. Az ajánlat 

elfogadása bármilyen, a lekérdezés napján magyarországi idő szerint éjfélig a 1717-re küldött, belföldi hálózatból 

és az EU-ból díjmentes válaszüzenettel megtörténik. 

Az eseti ajánlat esetleges díját a megrendelést követően, előre vonjuk le az Előfizető egyenlegéről. Amennyiben a 

megrendelés időpontjában a kártyán nem áll rendelkezésre legalább a szolgáltatás díjának megfelelő egyenleg, 

az eseti ajánlat nem aktiválható. Az eseti ajánlatok (amennyiben az ajánlat másként nem jelöli), egy napon belül 

egyszer rendelhetők meg. 

Amennyiben Előfizető úgy rendel meg egy eseti ajánlatot, hogy egy korábban megrendelt ajánlatból még maradt 

érvényességi időn belüli, fel nem használt adat, perc, SMS vagy bónusz egyenleg, úgy az újonnan megrendelt 

egységek hozzáadódnak a fel nem használt ugyanolyan típusú egységekhez. Az adatmennyiség legfeljebb 90 GB-
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ig halmozható. Ebben az esetben a csomagok érvényességi ideje mindig a legkésőbbi érvényességű csomag 

érvényesség ideje lesz.  

Egyéb tudnivalók 

Megszűnik a Programban való részvétel, azaz a regisztráción alapuló kedvezményes ajánlatok igénybevételének 

lehetősége, ha  

 a Vodafone-nal kötött előfizetői szerződés megszűnik 

 a kimenő forgalom korlátozásra kerül 

 az Előfizető kilép a Programból. 

Programból történő kijelentkezés feltételei, csatornái, folyamata: 

A Programból történő kijelentkezés az alábbi csatornákon elérhető az Előfizetők számára: 

- MyVodafone applikációban 

- 1270-es telefonos ügyfélszolgálaton 

- díjmentes SMS-ben (az érintett hívószámról a 1270-es számra küldött „XJODOLGOK” kóddal) 

- elektronikus levélben az ugyfelszolgalat.hu@vodafone.com-ra küldött üzenettel 

- postai levélben a Vodafone Magyarország Zrt. 1476 Bp., Pf.: 350. címen 

- Vodafone márka- és viszonteladói üzletekben. 

 

A Vodafone kizárja a felelősségét minden, a weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL 

támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve 

szervert, vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán az Előfizetők téves rendszerüzeneteket kapnak elérhető 

bónuszaikat illetően, úgy ezen esetekre Vodafone semminemű felelősséget nem vállal. 

A Vodafone fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely résztvevővel kapcsolatban, 

annak kivizsgálásához információt kérhessen a résztvevőtől, illetve a kivizsgálás időtartamára felfüggeszthesse az 

Előfizető részvételét és elfogadott bónuszai átadását. 

A Vodafone fenntartja magának a jogot arra, hogy a Program tartalmát, jelen Részvételi feltételeket, valamint a 

Program időtartamát kártérítési kötelezettség, illetve előzetes bejelentés nélkül, egyoldalúan kiegészítse, 

módosítsa, illetve a Programot felfüggessze, vagy megszüntesse. Jelen Részvételi Feltételekre a magyar jog 

előírásai az irányadók. 

 

 

Adatkezelési tájékoztató 

a Vodafone JóDolgok Program keretében rendelkezésre bocsátott és felhasznált személyes adatok 

kezeléséről 

Az Ön adatainak védelme fontos számunkra. Nagyra értékeljük belénk vetett bizalmát, és elkötelezettek vagyunk 

az Ön személyes adatainak védelme iránt. Ez a dokumentum azt írja le, hogyan használjuk az Ön személyes 

adatait, valamint azt is megmutatja, Ön hogyan léphet kapcsolatba velünk, ha kérdése van személyes adataival 

kapcsolatban. 

mailto:ugyfelszolgalat.hu@vodafone.com-ra
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I. A kezelt személyes adatok köre 

 

A Vodafone Jódolgok Program (továbbiakban: Program) során az ügyfél (a továbbiakban: Előfizető vagy Ügyfél) 

alábbi személyes adatait kezeli a Vodafone Magyarország Zrt. (1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.) 

továbbiakban: Adatkezelő vagy Vodafone:  

A My Vodafone applikáción keresztül vagy SMS üzenetben történő regisztráció során:  

 kötelezően megadandó adat: telefonszám. 

A Lakossági Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 2018. május 25-től hatályos 3. számú mellékletében található 

„Tájékoztató az előfizetők, felhasználók és számlafizetők adatainak kezeléséről” szóló dokumentumban 

meghatározottak szerint a következő személyes adatok kerülnek kezelésre  

 az ÁSZF 3. számú mellékletének III. 21. pontjában meghatározott személyes adatok 

 az ÁSZF 3. számú mellékletének III. 22. pontjában meghatározott személyes adatok 

 az ÁSZF 3. számú mellékletének III. 23. pontjában meghatározott személyes adatok 

 az ÁSZF 3. számú mellékletének III. 24. pontjában meghatározott személyes adatok 

 az ÁSZF 3. számú mellékletének III. 26. pontjában meghatározott személyes adatok. 

 

II. Az adatkezelés célja és időtartama 

 

A Lakossági ÁSZF 2018. május 25-től hatályos 3. számú mellékletében található „Tájékoztató az előfizetők, 

felhasználók és számlafizetők adatainak kezeléséről” szóló dokumentumban meghatározottak szerint a következő 

személyes adatok kerülnek kezelésre a következő célokból és időtartam szerint 

 az ÁSZF 3. számú mellékletének III. 21. pontjában meghatározott adatkezelés cél és időtartam szerint 

 az ÁSZF 3. számú mellékletének III. 22. pontjában meghatározott adatkezelés cél és időtartam szerint 

 az ÁSZF 3. számú mellékletének III. 23. pontjában meghatározott adatkezelés cél és időtartam szerint 

 az ÁSZF 3. számú mellékletének III. 24. pontjában meghatározott adatkezelés cél és időtartam szerint 

 az ÁSZF 3. számú mellékletének III. 26. pontjában meghatározott adatkezelés cél és időtartam szerint. 

 

A Programba történő regisztráció feltétele a Program Részvételi feltételeinek elfogadása továbbá az általános 

direkt marketing hozzájárulás (a Vodafone termékeinek és szolgáltatásainak ajánlása, hirdetéseik továbbítása) és 

a helymeghatározási hozzájárulás elfogadása.  

A Programból történő kijelentkezés vagy a Program megszűnése esetén az általános direkt marketing hozzájárulás 

(a Vodafone termékeinek és szolgáltatásainak ajánlása, hirdetéseik továbbítása) és/vagy a helymeghatározási 

hozzájárulás visszavonásáról az Ügyfélnek külön kell rendelkeznie, azok automatikusan nem kerülnek 

visszavonásra. 

Amennyiben az Előfizető az általános direkt marketing hozzájárulását (a Vodafone termékeinek és 

szolgáltatásainak ajánlása, hirdetéseik továbbítása) és/vagy helymeghatározási hozzájárulását visszavonja, akkor 

az Előfizető a továbbiakban nem kap direkt marketing ajánlatokat sem a Program kereteiben, sem a Vodafone 

termékeiről és szolgáltatásairól. 
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III. A személyes adatok kezelésének jogalapja 

 

A regisztráció, illetve a regisztráció kapcsán történő adatszolgáltatás önkéntes, amelyet az Ügyfél a regisztráció 

során a vonatkozó mező kipipálásával ad meg. 

Előfizető a Programban történő részvétellel és a vonatkozó mező kipipálásával önkéntes, egyértelmű és kifejezett 

hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő és az adatfeldolgozók jelen Adatkezelési 

tájékoztató szerint kezeljék. 

Az Ügyfél kizárólag saját személyes adatait adhatja meg. Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, a 

regisztráló kötelessége az érintett adattulajdonos hozzájárulásának beszerzése. 

A Lakossági ÁSZF 2018. május 25-től hatályos 3. számú mellékletében található „Tájékoztató az előfizetők, 

felhasználók és számlafizetők adatainak kezeléséről” szóló dokumentumban meghatározottak szerint a következő 

személyes adatok kerülnek kezelésre s következő célokból és időtartam szerint 

 az ÁSZF 3. számú mellékletének III. 21. pontjában meghatározott jogalap szerint 

 az ÁSZF 3. számú mellékletének III. 22. pontjában meghatározott jogalap szerint 

 az ÁSZF 3. számú mellékletének III. 23. pontjában meghatározott jogalap szerint 

 az ÁSZF 3. számú mellékletének III. 24. pontjában meghatározott jogalap szerint 

 az ÁSZF 3. számú mellékletének III. 26. pontjában meghatározott jogalap szerint. 

 

IV. Adatfeldolgozók 

 

A hatályos adatvédelmi szabályozás értelmében a Szolgáltató az adatfeldolgozók és 3. felek szolgáltatásait abban 

az esetben veszi igénybe, ha az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez 

szükséges, azaz ha azt jogszabályi rendelkezés lehetővé teszi, vagy ha az olyan szerződés teljesítéséhez 

szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére 

történő lépések megtételéhez szükséges. 

A Szolgáltató üzleti döntése következtében mind a harmadik fél adatfeldolgozók, mind pedig az adatkezelők 

személye változhat. Ezen változásokról a Szolgáltató értesíti az előfizetőt. A mindenkori aktuális adatfeldolgozó és 

adatkezelő cégek listája megtalálható a http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf oldalon, illetve a Vodafone 

Ügyfélszolgálatain elérhető. 

V. Az Ügyfél jogai a kezelt adataival kapcsolatban 

 

Az Ügyfelet megillető jogok, melynek részletes ismertetése a Lakossági ÁSZF 2018. május 25-től hatályos 3. 

számú „Tájékoztató az előfizetők, felhasználók és számlafizetők adatainak kezeléséről” mellékletében található, a 

Szolgáltató adatkezelésével kapcsolatban a következők: 

1. Tájékoztatás 

2. Hozzáférés 
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3. Helyesbítés 

4. Törlés 

5. Korlátozás 

6. Adathordozhatóság 

7. Tiltakozás 

 

VI. Adatbiztonság 

 

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a 

technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a 

felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, 

jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Az adatkezelő kötelezi arra az adatfeldolgozóit, hogy 

ők is tegyenek eleget az adatbiztonsági követelményeknek.  

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa 

nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. 

Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve 

semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő 

munkavállalóik, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozó(k) részére is előírja. 

VII. Jogérvényesítési lehetőségek 

 

Ön a fenti érintetti jogokat a következőképpen gyakorolhatja: 

 a Vodafone Magyarország Zrt.  Ügyfélszolgálatának postai címén (1476 Budapest, Pf.: 350.),  

 a Szolgáltató ugyfelszolgalat.hu@vodafone.com  elektronikus címén 

 a Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatán a 1270-es számon 

 a Szolgáltató márkaképviseletein és viszonteladói hálózatában.  

 

Az Adatvédelmi nyilatkozatokban adott hozzájárulások visszavonása:  

Az Adatvédelmi nyilatkozatokban adott hozzájárulásait az előfizető bármikor a Vodafone Magyarország Zrt. 

Ügyfélszolgálat 1476 Budapest, Pf.: 350. postai címére vagy az ugyfelszolgalat.hu@vodafone.com elektronikus 

címeken keresztül visszavonhatja, azok módosítását kérheti. 

Ön a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos panaszával az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhat: 

 DPO-HU@vodafone.com elektronikus címen VAGY  

 a Vodafone Magyarország Zrt. postai címén (1476 Budapest Pf.: 350) VAGY 

mailto:ugyfelszolgalat.hu@vodafone.com
mailto:ugyfelszolgalat.hu@vodafone.com
mailto:DPO-HU@vodafone.com
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 a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz (NMHH) (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25., 1525 Budapest 

Pf.: 75.) VAGY 

 a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet 

fasor 22/c, 1530 Budapest, Pf.: 5.). 

Az Előfizető vagy felhasználó a személyes adatainak kezelésével, védelmével kapcsolatos jogainak Szolgáltató 

általi megsértése esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhat (birosag.hu), illetve 

kártérítést követelhet. 

Jelen adatkezelési tájékoztatóra az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 

szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános adatvédelmi rendelet vagy 

GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

rendelkezései az irányadóak. 

 

2.4. Szerkesztési célra fenntartva 
 
 
 

2.5. Vodafone You 
 
A Vodafone You akció 2018. április 11. napjától visszavonásig érhető el. Az akció keretében azon 25. életévét be 
nem töltött Utólag Fizető Előfizető, aki Vodafone Red S (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) / Red M (SIM, XM, X, A, B, C, 
D, E) / Red L (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) / Red Infinity+ (SIM, XL, XM, X, A, B, C, D) / Go S (SIM, E), Go M (SIM, 
B, C, D, E), Go L (SIM, B, C, D, E), szolgáltatáscsomagot határozott idejű szerződéssel vásárol, díjmentesen 
jogosult a Navigate és a Music Pass használatára, továbbá 2 éves határozott idejű szerződés esetén két (évi egy) 
alkalommal, 1 éves határozott idejű szerződés eseten egy alkalommal 30 darab egybefüggő díjmentes Világ 
Napijegy aktiválására, valamint Percdíj Nullázó Opcióra, melynek keretében a Vodafone You akcióban részt vevő 
tarifák valamelyikével vagy aktív Percdíj Nullázó opcióval rendelkező Előfizetők belföldön 0 Ft-os percdíjért 
beszélhetnek egymással, illetve díjmentesen hívják az Előfizetőt. 
 
Külföldön a mindenkori roaming díjszabás érvényes, a tarifákban meghatározott feltételek szerint. 
 

Amennyiben az akció igénybevételi feltételeit nem teljesíti az Előfizető, nem jogosult a Vodafone You 
kedvezményekre. A Vodafone fenntartja a jogot, hogy az Előfizetőnek, a szolgáltatáscsomagokban foglaltakon 
felül nyújtott, fent említett kedvezményeket az Előfizető 27. életévének betöltése, a szerződés határozott 
időtartamának lejárta után, illetve jogosulatlan igénybevétel esetén megvonja. 
 
A Vodafone You akció a Vodafone Family akcióval összevonható, mely esetben a Vodafone You kedvezmények 
az Előfizető által vagy a kedvezményre jogosult Felhasználó számára - e jogosultság megfelelő igazolása esetén 
- igénybe vehetők, azzal, hogy egy Vodafone Family körbe ugyanazon ügyfélszám alá 25 éven aluli hozzátartozók 
számára maximum 6 db utólag fizető előfizetés köthető. Minden Felhasználó esetében az adott Felhasználóhoz 
tartozó jogosultságot igazolni kell, mert egy jogosult magánszemély kizárólag 1 db Vodafone You előfizetést 
vásárolhat. 
 
A Red szolgáltatáscsomagok részletes feltételei a Lakossági ÁSZF Díjszabás A/2.1.3-2.1.4, 2.5., a Go 
tarifacsomagok a Lakossági ÁSZF Díjszabás A/2.1.5-2.1.6, 2.5., a Percdíj Nullázó opció a Lakossági ÁSZF 
Díjszabás A/2.2, a Vodafone Pass csomagok a Lakossági ÁSZF Díjszabás A/3.10, valamint jelen Akciók 3.8 és 
3.10, a Világ Napijegy a Lakossági ÁSZF Díjszabás A/5.3.2 pontjában találhatók. 
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2.6. Szerkesztési célra fenntartva 
 

 

 

2.7. Szerkesztési célra fenntartva 
 
 
 

2.8. Szabályozott Európai Roaming díjszabás plusz 3 országban akció  
 

Az akció 2017. június 15-től visszavonásig érvényes Lakossági Előfizetők részére, akik olyan tarifacsomaggal 
rendelkeznek, melyen aktív a roaming-szolgáltatás. Az ajánlat keretében Előfizetők Törökország, Svájc és Monaco 
országaiban a Szabályozott Európai Roaming díjszabásban meghatározott feltételekkel vehetik igénybe a roaming-
szolgáltatást: 
Hívásindítás, SMS, MMS küldés Svájcból, Törökországból vagy Monacoból az 1-es roaming díjzóna országaiba 
és Magyarországra: Előfizető által használt tarifacsomag Magyarországon érvényes belföldi, hálózaton kívüli hívás 
SMS, MMS díja. 
Svájcra, Törökországra és Monacóra a méltányossági feltételeket elkülönítetten vizsgáljuk a 1-es roaming díjzóna 
országaitól. A Szabályozott Európai Roaming díjszabás plusz 3 országban akció használata során a külföldi, 
magyarországi hívószámokra irányuló  hívások, SMS-ek és MMS-ek mennyisége; illetve a külföldön felhasznált 
adatmennyiség mértéke (tarifában foglalt adatforgalom és kiegészítő adatopciók együttvéve) nem haladhatja meg 
a belföldi használat négy havi számlázási ciklusonként vett átlagát, valamint a vizsgált időszakban a szabályozás 
hatálya alá eső ország roaming partnerének hálózatán forgalmazott napok száma nem haladhatja meg a Vodafone 
Magyarország hálózatán forgalmazott napok számát (méltányos használat).Amennyiben a méltányos használat 
feltételei nem teljesülnek, erről Előfizetőt SMS-ben tájékoztatjuk, és figyelmeztetjük a méltányos használat 
feltételeire. Amennyiben a figyelmeztetést követő két héten belül az Előfizető tényleges fogyasztásra vagy 
jelenlétre vonatkozó használati mintázatát nem változtatja meg, Szolgáltató az többletdíj alkalmazására jogosult a 
figyelmeztetés napjától kezdve. 
 
A többletdíj mértéke: 
Hívásindítás 1-es roaming díjzóna országaiba: 12,56 Ft/perc (nettó 9,89 Ft/perc); 
SMS küldés az 1-es roaming díjzóna országaiba: 3,92 Ft/SMS (nettó 3,09 Ft/SMS); 
MMS küldés az 1-es roaming díjzóna országaiba: 3,02 Ft/MMS (nettó 2,38 Ft/MMS);  
Adatforgalom az 1-es roaming díjzóna országaiban: 2,5 Ft/MB (nettó 2,38 Ft/MB).  
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3. Utólag Fizető (havidíjas) szolgáltatásokhoz kapcsolódó akciók 
 

3.1. Belépési díj kedvezmény 
 
A Belépési díj kedvezmény akció visszavonásig érhető el. Az ajánlat keretében azon Utólag Fizető Előfizetők, akik 
az akció időtartama alatt új Előfizetői Szerződést kötnek a kereskedelmi forgalomban aktuálisan elérhető Utólag 
Fizető (havidíjas) tarifacsomagok valamelyikére, egyszeri bruttó 10.000 Ft belépési díj kedvezményben 
részesülnek. 

 
A belépési díjjal kapcsolatos további információk a Lakossági ÁSZF Díjszabás A/1.2.1 és A/9.1 pontjaiban, illetve 
az egyes tarifáknál találhatók. 
 

3.2. e-Pack kedvezmény 
 
Az akció visszavonásig érhető el. Az akció keretében a felsorolt szolgáltatáscsomagok 1 éves, illetve 2 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 7.1.2.4. 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 a Vodafone mobil alkalmazáson keresztül,  
o banki átutalással,  
o csoportos beszedési megbízással, 
o ATM automatákon keresztül.  

• A számla kiegyenlítése a számlán feltüntetett fizetési határidőig megtörténik. 
 
Amennyiben az Előfizető minden fenti teltételnek eleget tesz, az alábbi havidíj-kedvezményre jogosult az egyes 
tarifacsoportok esetében, amely a szolgáltatás havidíjból kerül levonásra: 
 

Tarifacsoport  Kedvezmény mértéke havonta 

Go S/M/L 500 Ft 

Red S/M/L/Infinty+ 1.000 Ft 

MobilNet Start+ 500 Ft 

MobilNet Medium+ 1.000 Ft 

 
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 lemondása tarifaváltásnak minősül. Egyazon tarifa e-Pack és anélküli változata közti 
tarifaváltás kötbérfizetés nélkül vehető igénybe.  
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3.3. 30 napos hálózati elégedettségi garancia akció 
 
A 30 napos hálózati elégedettségi garancia akció 2016.03.07-től visszavonásig érhető el új Utólag Fizető (havidíjas) 
Egyéni Előfizetők („Előfizető”) számára.   
Egy Előfizető az akció időszaka alatt csak egyszer vehet részt az akcióban. Az akcióban a Vodafone-tól történő 
számhordozás esetén, illetve meglévő Előfizetés módosításával nem lehet részt venni.  
Az akció a magyarországi Media Markt üzletekben történő Előfizetői Szerződéskötésre a jelen akcióban 
meghatározottakon túl az alábbi megkötések szerint vonatkozik együttesen: 
 

- kizárólag a következő magyarországi Media Markt üzletek vesznek részt az akcióban:  

 Media Markt Aréna Video TV Hifi Elektro Photo Computer Kereskedelmi Kft. (cím: 1087 Budapest, 

Kerepesi út 9.),  

 Media Markt Duna Video TV Hifi Elektro Photo Computer Kereskedelmi Kft. (cím: 1138 Budapest, 

Váci út 178.),  

 Media Markt Buda Kft. (cím: 1024 Budapest, Lövőház út 2-4.), 

 Media Markt Pólus Center Kft. (cím: 1152 Budapest, Szentmihályi út 131.),  

 Media Markt Westend Kft. (cím: 1062 Budapest, Váci út 1-3.), 

 Media Markt Árkád Kft. (cím: 1106 Budapest, Örs vezér tere 25.), 

 Media Markt Kispest Video TV Hifi Elektro Photo Computer Kereskedelmi Kft. (cím: 1191 Budapest, 

Üllői út 201-231. ) 

 Media Markt Megapark Kft. (cím: 1204 Budapest, Mártírok útja 292.), 

 Media Markt Stop Shop Kft. (cím: 1037 Budapest, Bécsi út 136.), 

 Media Markt Budaörs Kft. (cím: 2040 Budaörs, Petőfi Sándor u. 64.). 

(jelen akció vonatkozásában együttesen vagy bármelyik: Media Markt áruház); és 
 

- az akció kizárólag arra az Előfizetői Szerződésre vonatkozik, amely olyan tarifacsomagra jön létre, 

amellyel egyidejűleg nem történik Media Markt áruházban a Media Markt áruház és az előfizető közötti 

adásvételi szerződéssel elektronikus hírközlési berendezés (telefonkészülék, tablet stb.) vásárlása; és 

 
- az akció nem vonatkozik olyan Előfizetői Szerződésre, amely létrejöttével egyidejűleg az Előfizető és a 

Media Markt áruház között adásvételi szerződés jön létre elektronikus hírközlési berendezés 

(telefonkészülék, tablet stb.)  vásárlására; továbbá az akció nem vonatkozik a Media Markt mint eladó és 

az Előfizető mint vevő között létrejött adásvételi szerződésre.  

Az akció keretében a Szolgáltató az ÁSZF 12. pontjában rögzített felmondási jogokon felül a jelen akcióban 
meghatározott felmondási jogot biztosítja Előfizetőnek az Előfizetői Szerződés vonatkozásában. Az akcióban meg 
nem határozott egyéb feltételeket illetően az ÁSZF továbbra is irányadó. 
Az akcióban részt vevő Előfizető a vezeték nélküli internet (azaz mobil internet-hozzáférési), kivéve Vodafone 

HomeNet tarifacsomagok, valamint mobil rádiótelefon szolgáltatásra kötött Előfizetői Szerződést jogosult a 

szolgáltatás nyújtásának megkezdésétől számított 30 (harminc) naptári napon belül azonnali hatállyal felmondani 

jelen 30 napos hálózati elégedettségi garancia akcióra hivatkozással annak keretében, ha az Előfizetői Szerződés 

további teljesítéséhez fűződő érdeke azon okból szűnt meg, hogy a szolgáltatásminősége nem felel meg az 

Előfizetőnek.  Amennyiben Előfizető jelen akcióban biztosított felmondási jogával kíván élni, Előfizető köteles 

egyértelműen és kifejezetten ekként nyilatkozni a felmondás Szolgáltatóval való közlésekor 

 

Amennyiben adott Előfizető az akció időtartama és annak hatálya alatt az akcióban több Előfizetői Szerződést köt 
Szolgáltatóval, abban az esetben a 30 napos hálózati elégedettségi garancia akció alapján az akcióban történő 
egyszeri részvétel az alábbiakat jelenti: 

- amennyiben Előfizető a 30 napos hálózati elégedettségi garancia alapján még nem mondott fel Előfizetői 

Szerződést, abban az esetben dönthet úgy, hogy a 30 napos hálózati elégedettségi garancia akcióban őt 



25 

 

megillető felmondási jogot az akcióban kötött egy Előfizetői Szerződés vagy egyidejűleg több Előfizetői 

Szerződés vonatkozásában gyakorolja, feltéve, hogy valamennyi Előfizetői Szerződés vonatkozásában 

jogosult a felmondási jog gyakorlására. Egyidejű gyakorlásnak minősül több, az akcióban kötött Előfizetés 

azonos időpontban egy ugyanazon jognyilatkozat útján történő felmondása. Az akcióban biztosított  

felmondási jog gyakorlása kimeríti az akcióban történő egyszeri részvétel fogalmát. 

- amennyiben Előfizető a 30 napos hálózati elégedettségi garancia alapján már mondott fel Előfizetői 

Szerződést - akár egyet akár egyidejűleg többet –, abban az esetben Előfizető a felmondást követően 

további, az akcióban kötött Előfizetői Szerződést már nem jogosult felmondani az akció keretében 

függetlenül attól, hogy a 30 napos hálózati elégedettségi garancia akció feltételei felkerültek az Előfizetői 

Szerződésre és az adott Előfizetői Szerződés létrejöttétől számított 30 nap esetlegesen még nem telt el.  

Az akció keretében történő felmondás esetén, az Előfizetői Szerződés alapján Szolgáltató csak a 

szerződéskötéstől a felmondásig eltelt időre járó arányos havidíjat, valamint forgalomarányos díjat tartalmazó 

szolgáltatás esetében az Előfizető által ténylegesen felhasznált forgalom díját, vagy a szolgáltatással igénybe vett 

eseti díjas egyéb szolgáltatások ellenértékét követeli. A Szolgáltató egyéb költséget, így különösen felmondási 

vagy adminisztrációs díjat nem számít fel az Előfizetői Szerződés alapján. 

 

Amennyiben az Előfizetői Szerződés létrejöttével egyidejűleg Szolgáltató és Előfizető között nem jött létre Eszközre 
vonatkozóan Adásvételi Szerződés, az Előfizető az Előfizetői Szerződést a 30 napos hálózati elégedettségi 
garancia akció keretében személyesen, bármely Vodafone márkaüzletben, viszonteladói üzletben vagy a Vodafone 
Magyarország Zrt. hálózatából díjmentesen hívható 1270 telefonos ügyfélszolgálatokon jogosult felmondani.  
Amennyiben az Előfizetői Szerződés létrejöttével egyidejűleg Szolgáltató és Előfizető között Eszközre vonatkozóan 
Adásvételi Szerződés jött létre és Előfizető az Adásvételi Szerződéstől is el kíván állni a 30 napos hálózati 
elégedettségi garancia akció keretében legkésőbb az Előfizetői Szerződés a 30 napos hálózati elégedettségi 
garancia akció keretében történő felmondásakor, abban az esetben az Előfizető az Előfizetői Szerződés a 30 napos 
hálózati elégedettségi garancia akció keretében történő felmondására, illetve az érintett Eszközre vonatkozó 
Adásvételi Szerződéstől a 30 napos hálózati elégedettségi garancia akció keretében való elállásra kizárólag 
személyesen, bármely Vodafone márkaüzletben vagy viszonteladói üzletben jogosult. 

 

3.4. Korlátlan hálózaton belüli opció 
 
A Go Start (SIM, E) szolgáltatáscsomaghoz korlátlan hálózaton belüli opció vásárolható, amelynek leírását az 
alábbi táblázat tartalmazza. A korlátlan hálózaton belüli opcióval megvásárolható Vodafone hálózaton belüli 
korlátlan percek belföldi, normál díjas Vodafone Magyarország Zrt. hálózatán belüli hívások esetén érvényesek, 
így a szolgáltatáscsomagban foglalt 100 perc vagy SMS bármely egyéb belföldi mobil vagy vezetékes hálózatba 
irányuló hívásra vagy bármely belföldi mobil hálózatba irányuló SMS küldésre felhasználható, mivel a normál díjas 
Vodafone Magyarország Zrt. hálózatán belüli hívások a szolgáltatáscsomagban foglalt keretet nem fogyasztják. A 
korlátlan hálózaton belüli opciót a Vodafone Magyarország Zrt. hálózatából díjmentesen hívható 1270 telefonos 
ügyfélszolgálatokon lehet vásárolni és lemondani. 
 

Megrendelhető 
perc opció 

Benne foglalt tartalom Díj (bruttó) 
Szolgáltatás-

csomag 

Korlátlan hálózaton 
belüli opció 

Vodafone hálózaton belül 
korlátlan perc  

1 000 Ft Go Start (SIM, E) 

 
 
 
 

3.5. Red Infinity akció 
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A Red Infinity akció 2017. augusztus 15-től visszavonásig érhető el. Az ajánlat keretében a Red Infinity  (SIM, XL, 
XM, X, A, B, C, D) szolgáltatáscsomagra szerződő Utólag Fizető Előfizető bruttó 4.000 Ft szolgáltatáscsomag-
havidíj kedvezményben részesül.  
 
Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy fenti akciós kedvezményt a szolgáltatáscsomag nem rendeltetésszerű 
használata vagy az igénybevételi feltételek egyéb módon történő megsértése esetén előzetes figyelmeztetést 
követően megvonja és a szolgáltatáscsomagot a továbbiakban a Díjszabásban rögzített feltételek szerint nyújtsa. 

 
A Red Infinity szolgáltatáscsomag részletes feltételei a Lakossági ÁSZF Díjszabás A/2.1.3 pontjában találhatók. 
 

3.6. Red Infinity+ akció 
 
A Red Infinity+ akció 2018. április 11-től visszavonásig érhető el. Az ajánlat keretében a Red Infinity+ (SIM, XL, 
XM, X, A, B, C, D) szolgáltatáscsomagra szerződő Utólag Fizető Előfizető bruttó 4.000 Ft szolgáltatáscsomag-
havidíj kedvezményben részesül.  
 
Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy fenti akciós kedvezményt a szolgáltatáscsomag nem rendeltetésszerű 
használata vagy az igénybevételi feltételek egyéb módon történő megsértése esetén előzetes figyelmeztetést 
követően megvonja és a szolgáltatáscsomagot a továbbiakban a Díjszabásban rögzített feltételek szerint nyújtsa. 
 
A Red Infinity+ szolgáltatáscsomag részletes feltételei a Lakossági ÁSZF Díjszabás A/2.1.4 pontjában találhatók. 
 

3.7. Akciós kiegészítő új PluszAdat opciók 
 
Az akciós kiegészítő adat opciók 2018. április 11-től visszavonásig érhetők el. 
 
Megújuló PluszAdat (kiegészítő opció)  
 
A megjelölt szolgáltatáscsomagokhoz Megújuló PluszAdat kiegészítő opciót a Vodafone Magyarország Zrt. 
hálózatából díjmentesen hívható 1270 telefonos ügyfélszolgálatokon, a Netinfo oldalon (http://netinfo.vodafone.hu) 
vagy a My Vodafone applikációban lehet vásárolni. A Megújuló PluszAdat kiegészítő opció megújuló adatopció, 
számlaciklusonként újra aktiválódik, nem szükséges minden számlaciklusban újra igényelni.  
 

Megrendelhető Megújuló 
PluszAdat 

Benne foglalt 
adatmennyiség 

Díj (bruttó) Szolgáltatáscsomag 

Megújuló PluszAdat 3 GB 3 GB 3 000 Ft/hó 
 
Go S (SIM, E) 
Go M (SIM, B, C, D, E) 
Go L (SIM, B, C, D, E) 
 
Red S (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) 
Red M (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) 
 
Mobilnet Start+ (SIM, A, B, C, D, E) 
Mobilnet Medium+ (SIM, A, B, C, D, E) 
Digitális Jólét Alapcsomag 

 

Megújuló PluszAdat 10 GB 10 GB 5 000 Ft/hó 

 
Amennyiben adott számlázási ciklusban a Megújuló PluszAdat kiegészítő opció nem kerül teljes egészében 
felhasználásra, akkor a fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A Megújuló PluszAdat kiegészítő opció 
nem osztható és az adott számlaciklus végéig használható fel, a szolgáltatáscsomag havidíjában foglalt 
adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú PluszAdat kiegészítő 
opció vásárolható a Megújuló PluszAdat kiegészítő opció mellé. 

http://netinfo.vodafone.hu/
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Osztható Megújuló PluszAdat (kiegészítő opciók) 
 
A Red L szolgáltatáscsomagokhoz Osztható Megújuló PluszAdat kiegészítő opciót a Vodafone Magyarország Zrt. 
hálózatából díjmentesen hívható 1270 telefonos ügyfélszolgálatokon, a Netinfo oldalon (http://netinfo.vodafone.hu) 
vagy a My Vodafone applikációban lehet vásárolni Red L elsődleges SIM kártyáról és másodlagos MultiNet EU 
SIM kártyáról egyaránt.  
 
Amennyiben a másodlagos MultiNet tarifához tartozó SIM kártya használója a Netinfo oldalon 
(http://netinfo.vodafone.hu) Osztható Megújuló PluszAdat opciót vásárol, az opció díját a Red L szolgáltatáscsomag 
Előfizetője téríti meg. A másodlagos MultiNet EU tarifához tartozó SIM kártya használója csak akkor képes 
Osztható Megújuló PluszAdat opciót vásárolni, amennyiben a Red L szolgáltatáscsomag Előfizetője a Netinfo 
oldalon (http://netinfo.vodafone.hu) ehhez jogosultságot biztosít. 

 

Megrendelhető Osztható 
Megújuló PluszAdat 

Benne foglalt 
adatmennyiség 

Díj (bruttó) Szolgáltatáscsomag 

Osztható Megújuló 
PluszAdat 3 GB 

3 GB 3 000 Ft/hó Red L (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) 
tarifához tartozó elsődleges SIM és 
MultiNet tarifához tartozó 
másodlagos SIM 

Osztható Megújuló 
PluszAdat 10 GB 

10 GB 5 000 Ft/hó 

 
Amennyiben adott számlázási ciklusban az Osztható Megújuló PluszAdat kiegészítő opció nem kerül teljes 
egészében felhasználásra, akkor a fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. Az Osztható Megújuló 
PluszAdat kiegészítő opció az adott számlaciklus végéig használható fel, a szolgáltatáscsomag havidíjában foglalt 
adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. 

 
  

http://netinfo.vodafone.hu/
http://netinfo.vodafone.hu/
http://netinfo.vodafone.hu/
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3.8. Tarifába beépített Vodafone Pass csomagok  
 
A tarifába beépített Vodafone Pass csomagok 2017. június 5-től visszavonásig elérhetők. 

 
 

A Vodafone Pass csomagok tartalma: 
Szolgáltatáscsomagok, mellyel 
elérhető: 

Social 
Pass 

A megjelölt szolgáltatáscsomagokkal az Előfizető 
díjmentes internet hozzáférésben részesül a 
www.vodafone.hu/pass weboldalon megjelölt 
közösségi oldalak szöveges és képi megjelenítésű 
tartalmai tekintetében. 

Go S (SIM, E) 
Go M (SIM, B, C, D, E) 
Go L (SIM, B, C, D, E) 
 
Red S (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) 
Red M (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) 
Red L (SIM, XL, XM, X, A, B, C, D) 
 
Go Start (SIM, E)  
Go Start+ (SIM, E) 
Go Extra (SIM, B, C, D, E) 
 
Red Smart (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) 
Red Prime (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) 
Red Platinum (SIM, XL, XM, X, A, B, C, D) 
 
MobilNet Medium+ (SIM, A, B, C, D, E) 

Connect 
Pass 

A megjelölt szolgáltatáscsomagokban az Előfizető 
díjmentes internet hozzáférésben részesül a 
www.vodafone.hu/pass weboldalon megjelölt online 
chat- és telefon szolgáltatást biztosító alkalmazások 
üzenetküldési, hang- és videóhívási tartalmai 
tekintetében.  

Red S (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) 
Red M (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) 
Red L (SIM, XL, XM, X, A, B, C, D) 
 
Red Smart (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) 
Red Prime (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) 
Red Platinum (SIM, XL, XM, X, A, B, C, D) 
 

 
A Vodafone Pass csomagok meghatározott tartalmakra felhasznált adatmennyisége a szolgáltatáscsomagban, 
illetve a kiegészítő adatopció(k)ba foglalt adatforgalmi keretet nem fogyasztja. A szolgáltatáscsomagba és a 
kiegészítő adatopcióba vagy az Automatikus PluszAdat opcióba foglalt adatmennyiség felhasználását követően a 
Vodafone Pass csomagok a szolgáltatáscsomag havi előfizetési díjában foglalt adatforgalom felett irányadó, kínált 
sávszélességgel (0/0 Mbit/s le- és feltöltési sebesség) lesznek elérhetőek.  
 
Az adatforgalom opciók által meghatározott forgalomtípusok szerinti szétválasztása megközelítőleg, de nem 
garantáltan 100% pontosságú. Előfordulhat, hogy a felhasznált adatforgalmat nem lehetséges egyértelműen 
beazonosítani minden esetben, illetve az alkalmazások tartalomszolgáltató általi frissítése esetén eltelhet rövidebb-
hosszabb átfutási idő az alkalmazás legfrissebb verziójának eléréséig, mely esetek a szolgáltatáscsomagban 
foglalt adatforgalmi keretet fogyasztják.  
 
A Vodafone Pass csomagok csak egyéni adathasználatra vonatkoznak, az osztott adatra nem. 
 
A Vodafone jogosult előzetes értesítés nélkül módosítani a Vodafone Pass csomagokhoz kapcsolódó, weboldalon 
szereplő alkalmazások körét. Az itt megjelölt alkalmazások jellemzően harmadik fél szolgáltatók által nyújtott 
szolgáltatások, azokért a szolgáltatást nyújtó harmadik fél felel. A díjmentes adatforgalom nem foglalja magában 
az adott tematikus tartalmon kívüli egyéb tartalmakat, pl. a Vodafone Pass szolgáltatásból hivatkozott, harmadik 
felek által publikált, tárolt vagy üzemeltetett tartalmakra és funkciókra (pl. regisztráció, alkalmazás-letöltés, frissítés, 
beágyazott videó stb.) felhasznált adatmennyiséget.  
 
A Vodafone Pass csomagok használatához szükséges az adott szolgáltató mobil alkalmazásának letöltése vagy a 
szolgáltatás hivatalos elérési címének használata. Az adott alkalmazásokra az egyes szolgáltatók által definiált 

http://www.vodafone.hu/pass
http://www.vodafone.hu/pass
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felhasználási feltételek érvényesek, a Vodafone kizárólag az internet hozzáférést biztosítja ezekhez és nincs 
ráhatással a felhasználási feltételekre. Az alkalmazások rendeltetésszerű megjelenítése és használhatósága a 
telefon készüléktípusától is függhet, ezzel kapcsolatban a Vodafone nem vállal felelősséget. A Vodafone Pass 
csomagok a szabványos protokolloktól eltérő módon (proxy, vagy egyéb titkosított hálózaton keresztül) vagy 
virtuális magánhálózaton (VPN) keresztül nem érhetőek el. 
 
A Vodafone Pass csomagok aktív Vodafone EU Roaming opció esetén felhasználhatóak külföldön is, a Vodafone 
EU Roaming szolgáltatásban meghatározott roaming hálózatokon és feltételekkel. Azon Előfizetők számára, 
akiknek nem aktív a Vodafone EU Roaming opció, a tematikus csomagok roaming környezetben való használata 
esetén a Szabályozott Európai Roaming díjszabás kerül alkalmazásra. Kérjük ellenőrizze külföldi használat előtt 
készüléke és előfizetése roaming beállításait az esetleges díjviták elkerülése érdekében. 
 
A Vodafone Pass kizárólag az internet.vodafone.net APN-nel érhető el. 
 
A tarifába beépített Vodafone Pass csomag lemondása a Vodafone Magyarország Zrt. hálózatából belföldön 
díjmentesen, külföldről az aktuális roaming díjszabás szerint hívható 1270 telefonos ügyfélszolgálatokon 
lehetséges.  
 
A Vodafone Pass csomagok lemondása, megszűnése esetén a fent említett szolgáltatáscsomagok havidíja nem 
változik. A díjmentességre tekintettel a Vodafone jogosult a szolgáltatást a már szerződött Előfizetők számára is 
megszüntetni előzetes értesítés mellett, a szolgáltatás megszüntetése nem keletkeztet felmondási okot az Előfizető 
oldalán. A Vodafone Pass csomagok mindaddig igénybe vehetőek a fent megjelölt szolgáltatáscsomagok 
részeként, amíg a csomagot a Vodafone elérhetővé teszi Előfizetői számára. 

 

 

 

 

 

 

 

3.9. Akciós kiegészítő adat opciók 
  

Az akciós kiegészítő adat opciók 2018. január 1-től visszavonásig érhetők el. 
 
PluszAdat (kiegészítő opció)  
 
A megjelölt szolgáltatáscsomagokhoz kiegészítő adatopció (PluszAdat) vásárolható, melyek részletes leírását az 
alábbi táblázat tartalmazza. PluszAdatot a Netinfo (http://netinfo.vodafone.hu) oldalon lehet vásárolni . 
 

Megrendelhető 
PluszAdat 

Benne foglalt 
adatmennyiség 

Díj (bruttó) Szolgáltatáscsomag 

PluszAdat 300 MB 300 MB 750 Ft Go Start (SIM, E),  
Go Start+ (SIM, E) 
Go Extra (SIM, B, C, D, E), 
Red Smart (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) 

PluszAdat 1 GB 1 GB 1 800 Ft 

PluszAdat 5 GB 5 GB 5 000 Ft 

 
Amennyiben egy PluszAdat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő PluszAdat opció 
vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő PluszAdat opció fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A 
PluszAdat opció nem osztható és az adott számlaciklus végéig használható fel, a szolgáltatáscsomag havidíjában 
foglalt adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú PluszAdat opció 
vásárolható. A PluszAdat opció nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell igény szerint vásárolni. 
 
Megújuló PluszAdat (kiegészítő opció)  
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A megjelölt szolgáltatáscsomagokhoz Megújuló PluszAdat kiegészítő opciót a Netinfo (http://netinfo.vodafone.hu) 
oldalon lehet vásárolni. A Megújuló PluszAdat kiegészító opció megújuló adatopció, számlaciklusonként újra 
aktiválódik, nem szükséges minden számlaciklusban újra igényelni.  
 

Megrendelhető Megújuló 
PluszAdat 

Benne foglalt 
adatmennyiség 

Díj (bruttó) Szolgáltatáscsomag 

Megújuló PluszAdat 300 MB 300 MB 500 Ft/hó 

Go Start (SIM, E),  
Go Start+ (SIM, E) 
Go Extra (SIM, B, C, D, E), 
Red Smart (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) 

Megújuló PluszAdat 1 GB 1 GB 1 400 Ft/hó 

Megújuló PluszAdat 5 GB 5 GB 3 000 Ft/hó 

Megújuló PluszAdat 20 GB 20 GB 6 000 Ft/hó 

 
Amennyiben adott számlázási ciklusban a Megújuló PluszAdat kiegészítő opció nem kerül teljes egészében 
felhasználásra, akkor a fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A Megújuló PluszAdat kiegészítő opció 
nem osztható és az adott számlaciklus végéig használható fel, a szolgáltatáscsomag havidíjában foglalt 
adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú PluszAdat kiegészítő 
opció vásárolható a Megújuló PluszAdat kiegészítő opció mellé, kivéve az Automatikus PluszAdat 300 MB opciót, 
mely csak egy alkalommal aktiválódik egy számlaciklusban. 
 
 
 
 
Osztható Plusz Adatok (kiegészítő opciók) 
 
A Red Platinum szolgáltatáscsomagokhoz Osztható PluszAdat, illetve Osztható Megújuló PluszAdat kiegészítő 
opciót a Netinfo (http://netinfo.vodafone.hu) oldalon lehet vásárolni Red Platinum elsődleges SIM kártyáról és 
másodlagos MultiNet SIM kártyáról egyaránt.  
 
Amennyiben a másodlagos MultiNet tarifához tartozó SIM kártya használója a Netinfo oldalon 
(http://netinfo.vodafone.hu) Osztható PluszAdat opciót vásárol, az opció díját a Red Platinum szolgáltatáscsomag 
Előfizetője téríti meg. A másodlagos MultiNet tarifához tartozó SIM kártya használója csak akkor képes Osztható 
PluszAdat, illetve Osztható Megújuló PluszAdat  opciót vásárolni, amennyiben a Red Platinum szolgáltatáscsomag 
Előfizetője a Netinfo oldalon (http://netinfo.vodafone.hu) ehhez jogosultságot biztosít. 
 

Megrendelhető Osztható 
PluszAdat 

Benne foglalt 
adatmennyiség 

Díj 
(bruttó) 

Szolgáltatáscsomag 

Osztható PluszAdat 300 MB 300 MB 750 Ft Red Prime (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) és 
Red Platinum (SIM, XL, XM, X, A, B, C, D) 
tarifához tartozó elsődleges SIM és 
MultiNet tarifához tartozó másodlagos SIM 

Osztható PluszAdat 1 GB 1 GB 1 800 Ft 

Osztható PluszAdat 5 GB 5 GB 5 000 Ft 

 
Amennyiben egy Osztható PluszAdat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő PluszAdat 
opció vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő Osztható PluszAdat opció fel nem használt hátralévő adatforgalma 
elvész. Az Osztható PluszAdat opció az adott számlaciklus végéig használható fel, a szolgáltatáscsomag 
havidíjában foglalt adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú 
Osztható PluszAdat opció vásárolható. Az Osztható PluszAdat opció nem megújuló opció, minden számlaciklusban 
újra kell igény szerint vásárolni. 
 

Megrendelhető Osztható Megújuló 
PluszAdat 

Benne foglalt 
adatmennyiség 

Díj (bruttó) Szolgáltatáscsomag 

http://netinfo.vodafone.hu/
http://netinfo.vodafone.hu/
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Osztható Megújuló PluszAdat 300 MB 300 MB 500 Ft/hó 
Red Prime (SIM, XM, X, A, B, C, D, E)  
és Red Platinum (SIM, XL, XM, X, A, 
B, C, D) tarifához tartozó elsődleges 
SIM és MultiNet tarifához tartozó 
másodlagos SIM 

Osztható Megújuló PluszAdat 1 GB 1 GB 1 400 Ft/hó 

Osztható Megújuló PluszAdat 5 GB 5 GB 3 000 Ft/hó 

Osztható PluszAdat 20 GB 20 GB 6 000 Ft/hó 

 
Amennyiben adott számlázási ciklusban az Osztható Megújuló PluszAdat kiegészítő opció nem kerül teljes 
egészében felhasználásra, akkor a fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. Az Osztható Megújuló 
PluszAdat kiegészítő opció az adott számlaciklus végéig használható fel, a szolgáltatáscsomag havidíjában foglalt 
adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú Osztható PluszAdat 
kiegészítő opció vásárolható az Osztható Megújuló PluszAdat kiegészítő opció mellé.  

 

3.10. Vodafone Navigate Pass csomag 
 
A Vodafone Navigate Pass csomag 2018. április 11-től visszavonásig, tesztidőszaki jelleggel érhető el. 
 

A Vodafone Pass 
csomag 

A Vodafone Pass csomag 
tartalma: 

Díj (bruttó) 
Szolgáltatáscsomagok, melyekkel 
elérhető: 

Navigate Pass 

A megjelölt szolgáltatáscsomagokkal 
az Előfizető internet hozzáférésben 
részesül a 
www.vodafone.hu/vodafone-pass 
weboldalon megjelölt közösségi 
oldalak térkép megjelenítésű 
tartalmai tekintetében. 

1 000 Ft 

Red S (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) 
Red M (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) 
Red L (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) 
Red Smart (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) 
Red Prime (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) 
Red Platinum (SIM, XL, XM, X, A, B, C, D) 
 
Red Basic EU+ (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) 
Red Medium EU+ (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) 
Red Extra EU+ (SIM, XL, XM, X, A, B, C, D) 
 
Red Basic EU (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) 
Red Medium EU (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) 
Red Extra EU (SIM, XM, XL, X, A, B, C, D) 
 
Red Basic (SIM, X, A, B, C, D, E) 
Red Plus (SIM, A, B, C, D, X, XL) 
Red Standard (SIM) 
Red Standard 
 
Go S (SIM, E) 
Go M (SIM, B, C, D, E) 
Go L (SIM, B, C, D, E) 
Go Extra (SIM, B, C, D, E) 
Go Start (SIM, E) 
Go+ EU (SIM, B, C, D, E, F) 
Go EU (SIM, E, F) 
Go+ (SIM, B, C, D, E, F) 
Go (SIM, E, F) 

 
 

http://www.vodafone.hu/vodafone-pass


32 

 

A Vodafone Pass csomagok meghatározott tartalmakra felhasznált adatmennyisége a szolgáltatáscsomagban, 
illetve a kiegészítő adatopció(k)ba foglalt adatforgalmi keretet nem fogyasztja. A szolgáltatáscsomagba és a 
kiegészítő adatopcióba vagy az Automatikus PluszAdat opcióba foglalt adatmennyiség felhasználását követően a 
Vodafone Pass csomagok a szolgáltatáscsomag havi előfizetési díjában foglalt adatforgalom felett irányadó, kínált 
sávszélességgel lesznek elérhetőek.  
 
Az adatforgalom opciók által meghatározott forgalomtípusok szerinti szétválasztása megközelítőleg, de nem 
garantáltan 100% pontosságú. Előfordulhat, hogy a felhasznált adatforgalmat nem lehetséges egyértelműen 
beazonosítani minden esetben, illetve az alkalmazások tartalomszolgáltató általi frissítése esetén eltelhet rövidebb-
hosszabb átfutási idő az alkalmazás legfrissebb verziójának eléréséig, mely esetek a szolgáltatáscsomagban 
foglalt adatforgalmi keretet fogyasztják.  
 
A Vodafone Pass csomagok csak egyéni adathasználatra vonatkoznak, az osztott adatra nem. 
 
A Vodafone jogosult előzetes értesítés nélkül módosítani a Vodafone Pass csomagokhoz kapcsolódó, weboldalon 
szereplő alkalmazások körét. Az itt megjelölt alkalmazások jellemzően harmadik fél szolgáltatók által nyújtott 
szolgáltatások, azokért a szolgáltatást nyújtó harmadik fél felel. A díjmentes adatforgalom nem foglalja magában 
az adott tematikus tartalmon kívüli egyéb tartalmakat, pl. a Vodafone Pass szolgáltatásból hivatkozott, harmadik 
felek által publikált, tárolt vagy üzemeltetett tartalmakra és funkciókra (pl. regisztráció, alkalmazás-letöltés, frissítés, 
beágyazott videó stb.) felhasznált adatmennyiséget.  
 
A Vodafone Pass csomagok használatához szükséges az adott szolgáltató mobil alkalmazásának letöltése vagy a 
szolgáltatás hivatalos elérési címének használata. Az adott alkalmazásokra az egyes szolgáltatók által definiált 
felhasználási feltételek érvényesek, a Vodafone kizárólag az internet hozzáférést biztosítja ezekhez és nincs 
ráhatással a felhasználási feltételekre. Az alkalmazások rendeltetésszerű megjelenítése és használhatósága a 
telefon készüléktípusától is függhet, ezzel kapcsolatban a Vodafone nem vállal felelősséget. A Vodafone Pass 
csomagok a szabványos protokolloktól eltérő módon (proxy, vagy egyéb titkosított hálózaton keresztül) vagy 
virtuális magánhálózaton (VPN) keresztül nem érhetőek el. 
 
A Vodafone Pass csomagok aktív Vodafone EU Roaming opció esetén felhasználhatóak külföldön is, a Vodafone 
EU Roaming szolgáltatásban meghatározott roaming hálózatokon és feltételekkel. Azon Előfizetők számára, 
akiknek nem aktív a Vodafone EU Roaming opció, a tematikus csomagok roaming környezetben való használata 
esetén a mindenkori Szabályozott Európai Roaming díjszabás kerül alkalmazásra. Kérjük ellenőrizze külföldi 
használat előtt készüléke és előfizetése roaming beállításait az esetleges díjviták elkerülése érdekében. 
 
A Vodafone Pass kizárólag az internet.vodafone.net APN-nel érhető el. 
 
Lemondás esetén minden megkezdett hónap teljes havi díja fizetendő, tört havi díjak számlázása nem lehetséges. 
 
 
 
 

3.11. Készülékbiztosítás akció  
 
A Készülékbiztosítás akció 2018. április 11-től visszavonásig érhető el. Az akció keretében a Vodafone Red M, 
Red L, Red Infinity+ és MultiNet EU Tablet szolgáltatáscsomagokra 2 éves határozott idejű szerződéssel 
készülékkel szerződő Előfizetők számára Szolgáltató az Alap készülékbiztosítás szolgáltatás havidíjával 
megegyező összegű kedvezményt biztosít a Vodafone Red szolgáltatáscsomag havidíjából, a 2 éves határozott 
idejű szerződés időtartama alatt.  
 
A készülékbiztosítás szolgáltatás igénybevételi feltételeire vonatkozóan a mindenkori Vodafone Készülékbiztosítás 
Ügyféltájékoztató és Általános Szerződési Feltételekben foglaltak az irányadóak, melynek részleteiről az Egyéb 
Szolgáltatások Szerződéses Feltételei (ESzSzF) 5. „Készülékbiztosítás” fejezetében tájékozódhat a következő 
linken: 
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https://www.vodafone.hu/egyeni/common/segithetunk/ugyfelszolgalat/letoltes/eszszf/20111216.pdf.  
 
Készülékbiztosítás szolgáltatás a Vodafone Red csomagok esetében is csak a Vodafone-tól 60 napnál nem 
régebben vásárolt készülékekre köthető. A készülékbiztosítás szolgáltatás mindenkori Vodafone 
Készülékbiztosítás Ügyféltájékoztató és Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerinti megszűnése esetén 
az akcióban részvevő szolgáltatáscsomagok havidíja nem változik. A 2 éves határozott idejű szerződés lejárata 
után a készülékbiztosítás havidíja – az Előfizető Csatlakozási nyilatkozatának illetve a Vodafone Készülékbiztosítás 
Ügyféltájékoztató és Általános Szerződési Feltételeinek megfelelően a Red szolgáltatáscsomag havidíján felül 
terhelődik. Az Előfizetőnek lehetősége van a készülékbiztosítás szolgáltatás lemondására a Vodafone 
Készülékbiztosítás Ügyféltájékoztató és Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint, vagy új készülék 
vásárlása esetén új készülékbiztosítás kötésére az új készülékre vonatkozóan, amelyre a választott 
szolgáltatáscsomagtól függően ismét járhat a havidíj kedvezmény. 
 
A Red szolgáltatáscsomagok részletes feltételei a Lakossági ÁSZF Díjszabás A/2.1.4 pontjában találhatók. 
 

  

https://www.vodafone.hu/egyeni/common/segithetunk/ugyfelszolgalat/letoltes/eszszf/20111216.pdf
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4. Internet tarifákhoz kapcsolódó akciók 
 

4.1. Éjszakai ExtraAdat 100 GB  
 
Az éjszakai ExtraAdat 100 GB akció visszavonásig érhető el. A MobilNet L (SIM, A, B, C, D, E), MobilNet XL, 
MobilNet Extra (SIM, A, B, C, D, E) és a 2017.01.01 előtt szerződött Vodafone HomeNet tarifacsomagokkal 
rendelkező Előfizető havonta 100 GB éjszakai adat díjmentes igénybevételére jogosult. Az éjszakai ExtraAdat 100 
GB mindennap 00:00-06:00 óra között használható fel a szerződés időtartama alatt, kizárólag belföldön. A MobilNet 
L, MobilNet XL, MobilNet Extra és a 2017.01.01 előtt szerződött Vodafone HomeNet tarifacsomagokkal rendelkező 
Előfizető a 00:00-06:00 óra közötti időszakban automatikusan a kedvezményes adatmennyiséget, a kedvezményes 
időszak előtti, illetve utáni időszakban, továbbá ha az adott hónapban elfogy a 100 GB éjszakai adat, akkor 
amennyiben a tarifa tartalmaz kiegészítő éjszakai ExtraAdatot úgy először azt, majd a tarifa havidíjában foglalt 
belföldi adatmennyiséget használja, majd az adott tarifának megfelelő alapfeltételekkel történik a további 
adatforgalmazás. 
 
A MobilNet L (SIM, A, B, C, D, E), MobilNet XL, MobilNet Extra (SIM, A, B, C, D, E) és a Vodafone HomeNet 
tarifacsomagok részletes feltételei a Lakossági ÁSZF Díjszabás A/2.3. pontjában találhatók. 
 

4.2. Digitális Jólét Alapcsomag akció 
 
A Digitális Jólét Alapcsomag akció 2018. április 11-től visszavonásig érhető el, melynek keretében a Díjszabás 
A/2.3.5. pontjában szereplő azon feltétel, miszerint a Digitális Jólét Alapcsomag mobil internet-hozzáférés 
szolgáltatást olyan természetes személy (előfizető) veheti igénybe, akinek nem volt bármely hazai szolgáltatóval 
kötött mobil internet előfizetés a nevén a Szolgáltatóval kötendő előfizetői szerződés aláírását megelőző egy 
évben - alkalmazásától Szolgáltató eltekint. 

 

4.3. Vodafone HomeNet+ akció 
 
A Vodafone HomeNet+ akció 2017.10.24-től visszavonásig érhető el. Az akció keretében HomeNet+ 
tarifacsomagra 2 éves határozott idejű szerződéssel, Router és Mifi (R218) készülékkel szerződő Előfizető 50% 
havidíjkedvezményre jogosult a szolgáltatás aktiválása és a számlazárás napja közötti időszakra számított arányos 
törthavi havidíjra, valamint a következő hat számlázási ciklusra vonatkozóan kiszámlázásra kerülő teljes havidíjra. 
Az akciós időtartamot követően a HomeNet+ tarifacsomag teljes havidíja kerül kiszámlázásra.  

 
A HomeNet+ tarifacsomag részletes feltételei a Lakossági ÁSZF Díjszabás A/2.3.2 pontjában találhatók. 
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5. Előre Fizető (feltöltőkártyás) szolgáltatásokhoz kapcsolódó akciók 

 

5.1. Postai Feltöltés 3GB adat akció 
 
A Postai Feltöltés akció 2018.04.16-tól 2018.05.30-ig érhető el azon Előre Fizető (feltöltőkártyás) Előfizetők 
számára, akik az akció ideje alatt bármely, a Magyar Posta üzemeltetésében álló terminálon, bármely hangalapú 
tarifával rendelkező Vodafone Előre Fizető SIM kártyát minimum 3000 Ft-os összeggel feltöltik. Az akció normál és 
preaktív állapotú Instant SIM kártyák feltöltése esetén is érvényes, azzal, hogy preaktív feltöltés esetén Előfizető 
az aktiválás után kapja meg a bónuszt, azaz preaktív állapotú kártyák esetén további feltétel, hogy a 2018.05.30. 
napjáig az aktiválás is megtörténjen. 
 
Az akció keretében az akciós időszakban történt egyszeri legalább 3000 Ft értékű feltöltést követően 3GB 
díjmentes adat kerül jóváírásra 2018.05.30-án, amelyről az Előfizető SMS értesítést kap. A 3GB díjmentes adat 
2018.06.01-tól 2018.06.03. nap végéig használható fel belföldön. Külföldi használat esetén a mindenkori Roaming 
díjszabás érvényes. Az akciós időszak a magyarországi időzóna szerint érvényes. Többszöri feltöltés esetén a 
3GB díjmentes adat nem halmozható, minden Előfizető egy alkalommal részesülhet a bónuszban, ha megfelel az 
előfeltételeknek.  
 
A 3 GB akciós adatforgalom a tarifacsomag havidíjában foglalt adatforgalom előtt és az esetlegesen vásárolt 
kiegészítő adatopciókat megelőzően kerül felhasználásra. Amennyiben a 3GB akciós adatforgalom nem kerül teljes 
egészében felhasználásra 2018.06.03 nap végéig, akkor a fel nem használt, hátralévő adatforgalom elvész.  
A 3 GB akciós adatforgalom kizárólag akkor vehető igénybe, ha az Előfizető legfeljebb két másik aktív adatopcióval 
rendelkezik az előfizetésén. Kettőnél több adatopció esetén kizárólag a két adatopció feletti adatopciók lemondása 
esetén vehető igénybe az akciós adatforgalom. 
 
Az akció kizárólag a hang alapú tarifával rendelkező SIM kártyákra vonatkozik, a Vodafone Netjegy SIM kártyák 
nem vesznek részt a promócióban. 
 
A Szolgáltatási Időszak megkezdése előtti feltöltés, illetve a roaming környezetben történő felhasználás feltételei 
a Lakossági ÁSZF Díjszabás B/1.7 és 7.1, illetve jelen Akciók 5.15 pontjában találhatók. 

 

5.2. Szerkesztési célra fenntartva 
 

5.3. Vodafone Instant SIM kártya 0 Ft-ért! 
 

A Vodafone Instant SIM kártya 0 Ft-ért ajánlat 2016.10.02-tól visszavonásig érhető el a www.vodafone.hu/probaldki 
weboldalon keresztül Vodafone Tuti Instant SIM kártyára regisztrálók számára. Az Instant SIM kártya 0 Ft 
alapfeltöltést tartalmaz és kizárólag a Vodafone hálózatában használható.  
 
A Vodafone Tuti tarifa részletes feltételei a Lakossági ÁSZF Díjszabás B/2.1.2. pontjában találhatók. 
 
Az Instant SIM kártyára az előfizetői szerződés megkötése aktiválással történik. A SIM kártyát használat előtt az 
Egyéni Előfizetőnek aktiválnia kell a www.vodafone.hu/instant oldalon vagy a Vodafone Magyarország Zrt. 
hálózatából díjmentesen hívható 1270-es ügyfélszolgálati számon. A Szolgáltató és az Előfizető között a Lakossági 
ÁSZF 2.1.1.c. pontja alapján távollévők között ráutaló magatartással jön létre a feltöltőkártyás Előfizetői Szerződés.  
 

Az Instant SIM kártya érvényességi ideje az aktiválástól számított 90 nap. Az egyenlegaktiválástól számított 90 
napon belül 1000-től 1999 Ft-os feltöltésig az egyenleg-felhasználási idő a feltöltéstől számított 30 napig, 2000 
Ft-os vagy afeletti összegű feltöltés esetén legfeljebb 365 napig érvényes.   

 
Egy Egyéni Előfizető (ugyanazon néven és címen) maximum 2 (kettő) db Instant SIM kártyát igényelhet az 
Akcióban. A megrendelés kizárólag a kapott megrendelés-visszaigazoló emailben történő megerősítést követően 
válik érvényessé. 

http://www.vodafone.hu/probaldki
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5.4. Csoporton belüli díjmentes beszélgetés kiterjesztése Max tarifásoknak 
 

A Csoporton belüli díjmentes beszélgetés kiterjesztése Max tarifásoknak visszavonásig érhető el Vodafone Max 
tarifákon lévő Előre Fizető (feltöltőkártyás) Előfizetők részére. Amennyiben az Előfizető Csoporton belüli díjmentes 
beszélgetése aktív a Vodafone Max tarifacsomagban, az Előfizető minden Vodafone Red S (SIM, XM, X, A, B, C, 
D, E) / Red M (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) / Red L (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) / Red Infinity+ (SIM, XL, XM, X, A, B, 
C, D, E), Red Smart (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) / Red Prime (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) / Red Platinum (SIM, XL, 
XM, X, A, B, C, D) / Red Infinity (SIM, XL, XM, X, A, B, C, D), Vodafone Red EU+ ((Red Basic EU+ (SIM, XM, X, 
A, B, C, D, E) / Red Medium EU+ (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) / Red Extra EU+ (SIM, XL, XM, X, A, B, C, D)), 
Vodafone Red EU ((Red Basic EU (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) / Red Medium EU (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) / Red 
Extra EU (SIM, XL, XM, X, A, B, C, D)), Vodafone Red ((Red Basic (SIM, X, A, B, C, D, E) / Red Plus (SIM, XL, X, 
A, B, C, D)), Go M (SIM, B, C, D, E), Go Start (SIM, E), Go Start+ (SIM, E), Go Extra (SIM, B, C, D, E), Go+ EU 
(SIM, B, C, D, E, F), Go+ (SIM, B, C, D, E, F), Young EU (SIM, E, F) és Young (SIM, E, F) szolgáltatáscsomagok 
valamelyikével rendelkező egyéni Előfizetőt korlátlanul, díjmentesen hívhat a Vodafone Magyarország Zrt. 
hálózatán, azaz az Előfizető és minden, fenti szolgáltatáscsomagok valamelyikével rendelkező SIM kártya közötti 
– kizárólag hanghívásból eredő – forgalom 0 forintos percdíjon kerül elszámolásra. Amennyiben a Vodafone Max 
Előfizető Csoporton belüli díjmentes beszélgetése nem aktív, Előfizető belföldi hívásai a tarifatáblában rögzített, a 
tarifacsomag „Aktív periódus”-án kívüli díjak szerint árazódnak. 
 
A Vodafone Max tarifák és a Vodafone Max tarifacsomagokban foglalt Csoporton belüli díjmentes beszélgetés 
felhasználhatóságának részletes feltételei a Lakossági ÁSZF Díjszabás B/2.1 pontjában találhatók. 
 

5.5. Díjmentes egyenleglekérdezés MAX tarifásoknak  
 
A díjmentes egyenleglekérdezés Max és Kid tarifásoknak 2018. december 31-ig érhető el Vodafone Max és 
Vodafone Kid tarifákon lévő Előre Fizető (feltöltőkártyás) Előfizetők részére. A díjmentes egyenleglekérdezés a FEI 
vagy IEGYENLEG kód 171-es rövid számra küldött díjmentes SMS-sel történhet, amely díjmentes válasz SMS-
ben tájékoztatja a küldőt az aktuális feltöltőkártyás számlaegyenlegéről és felhasználhatósági idejéről. 
 
A Vodafone Max tarifák részletes feltételei a Lakossági ÁSZF Díjszabás B/2.1, a Vodafone Kid tarifa részletes 
feltételei jelen Akciós Melléklet 2.1.3. pontjában, az egyenleglekérdezés részletes feltételei a Lakossági ÁSZF 
Díjszabás B/1.8.5, B.9 és B/11.2 pontjaiban találhatók. 

5.6. Szerkesztési célra fenntartva 
 

5.7. Szerkesztési célra fenntartva  
 

5.8. Kedvezményes SIM kártya  
 

A kedvezményes SIM kártya akció visszavonásig érhető el azon új Előre Fizető (feltöltőkártyás) Előfizetők részére, 
akik Vodafone Tuti, Vodafone Perc+ vagy Vodafone Net+ csomagot vásárolnak, és a vásárlással egyidőben 
legalább 3000 forint értékben fel is töltenek a vásárolt SIM kártyára, továbbá Vodafone Max tarifák vásárlása 
esetén, mivel az első időszaki díj a vásárláskor megfizetésre kerül. 
 

Kedvezményes SIM kártya díja (bruttó) 500 Ft 

 
A Vodafone Tuti, Vodafone Perc+, Vodafone Net+ és Vodafone Max tarifák feltételei a Lakossági ÁSZF Díjszabás 
B/2.1 pontjában, a SIM kártya vásárlás feltételei a Lakossági ÁSZF Díjszabás B/11.1 pontjában találhatók. 
 

5.9. Visszahívás Kérése Opció 
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A Visszahívás Kérése opció elérhető bármely Előre Fizető Előfizető számára az Egyenleg-felhasználási időn belül, 
ha olyan kimenő hívást kezdeményezne, melyre nincs elég egyenleg, bónusz, jutalom vagy tarifacsomagba foglalt 
tartalom, amely ezt lehetővé tenné.  
A szolgáltatás díjmentes és kizárólag a Vodafone Magyarország Zrt. hálózatába irányuló hívás esetén, naponta 
legfeljebb háromszor vehető igénybe. A Visszahívás Kérése Opció díjmentesen a hívás indítása utáni automatikus 
menü követésével igényelhető. 
 

5.10. Vodafone Instant SIM Utólag Fizető Előfizetői Szerződés mellé akció 
 
A Vodafone Instant SIM Utólag Fizető Előfizetői Szerződés mellé akció 2018.07.02-tól 2018.08.30-ig érhető el.   Az 
akció időtartama alatt minden, a Szolgáltató márkaképviseletein és viszonteladói hálózatában kötött lakossági, 
hangalapú, Utólag Fizető (havidíjas) Előfizetői Szerződéshez egy hangalapú Vodafone Előre Fizető Instant SIM 
kártyát adunk 1 Ft-ért, melyre 1 GB bónusz adat kerül jóváírásra, amennyiben az első feltöltési összeg elérte a 
minimum 2000 Ft-os értéket. 
 
Az adatbónusz belföldön díjmentesen, külföldön a mindenkori roaming díjszabás szerint, a jóváírásról szóló SMS 
értesítést követő 30. nap végéig használható fel. A bónusz jóváírásáról, illetve elhasználásáról SMS-ben értesítést 
küldünk.  
 
Az akció normál és preaktív állapotú Instant SIM kártyák feltöltése esetén is érvényes, azzal, hogy preaktív feltöltés 
esetén Előfizető az aktiválás után kapja meg a bónuszt, azaz preaktív állapotú kártyák esetén további feltétel, hogy 
a 2018. július 01. napjáig az aktiválás is megtörténjen. 
 
Az Instant SIM kártyára az Előfizetői Szerződés megkötése aktiválással történik. A SIM kártyát használat előtt az 
Egyéni Előfizetőnek aktiválnia kell a www.vodafone.hu/instant oldalon vagy a Vodafone Magyarország Zrt. 
hálózatából díjmentesen hívható 1270-es ügyfélszolgálati számon. A Szolgáltató és az Előfizető között a Lakossági 
ÁSZF 2.1.1.c. pontja alapján távollévők között ráutaló magatartással jön létre a feltöltőkártyás Előfizetői Szerződés.  
 
Az Instant SIM kártya érvényességi ideje az aktiválástól számított 90 nap. Az egyenlegaktiválástól számított 90 
napon belül 1000-től 1999 Ft-os feltöltésig az egyenleg-felhasználási idő a feltöltéstől számított 30 napig, 2000 Ft-
os vagy afeletti összegű feltöltés esetén legfeljebb 365 napig érvényes. 
 
A Szolgáltatási Időszak megkezdése előtti feltöltés, illetve a roaming környezetben történő felhasználás feltételei 
a Lakossági ÁSZF Díjszabás B/1.7. és 7.1, illetve jelen Akciók 5.15 pontjában találhatók. 
 

5.11. Dupla adat nyárra akció 
 
A Dupla adat nyárra akció 2018.06.01-től 2018.08.31-ig érhető el azon Előre Fizető (felöltőkártyás) aktív, hangalapú 
előfizetéssel rendelkező Előfizetők számára, akik az akció időtartama alatt bármely csatornán megrendelik vagy a 
korábban megrendeltek szerint az akció időtartama alatt is használják a számlaciklusonként újra aktiválódó 1GB, 
5GB ismétlődő internet opciók bármelyikét, mely esetben az akció keretében az ismétlődő internet opció áráért 
dupla adatmennyiséget biztosítunk.   
 
Az adatbónusz belföldön díjmentesen, külföldön a mindenkori roaming díjszabás (magyarországi időzóna) szerint, 
a jóváírásról szóló SMS értesítést követő 30. nap végéig használható fel. Amennyiben az adatbónusz nem kerül 
teljes egészében felhasználásra az aktiválástól számított 30. nap végéig, a fel nem használt hátralévő adatforgalom 
elvész. A bónusz jóváírásáról, illetve elhasználásáról SMS-ben értesítést küldünk.  
 
Az akció időtartama alatt fenti ismétlődő internet opciók többször is megrendelhetők, a dupla adatmennyiséget az 
akció időtartama alatt minden 30 napon túli megrendelés, illetve a számlaciklusonkénti újra aktiválódás esetén, 
továbbá 30 napon belüli megrendelés esetén, ha az adatforgalom teljes egészében felhasználásra került, 
biztosítjuk. 30 napon belül történő megrendelés esetén, amennyiben az adatforgalom nem került teljes egészében 
felhasználásra, az új ismétlődő internet opció aktiválásával a meglévő internet opció és adatbónusz törlésre kerül.  
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Az akció kizárólag a hang alapú tarifával rendelkező SIM kártyákra vonatkozik, a Vodafone Netjegy SIM kártyák 
nem vesznek részt az akcióban. 
 
Az ismétlődő internet opciók részletes feltételei a Lakossági ÁSZF Díjszabás B/ 2.4, a roaming környezetben 
történő felhasználás feltételei a Lakossági ÁSZF Díjszabás B/1.7 és 7.1, illetve jelen Akciók 5.15 pontjában 
találhatók. 
 

5.12. Szerkesztési célra fenntartva 
 

5.13. Okostelefon Adatbónusz akció 
 
Az Okostelefon Adatbónusz akció 2018.05.25-től 2019.03.31-ig érhető el azon Előre Fizető (feltöltőkártyás) 
Előfizetők számára, akik a Tesco, Interspar vagy Auchan üzletekben okostelefonnal egybecsomagolt, hangalapú 
Vodafone Előre Fizető Instant SIM kártyát vásárolnak és azt az első feltöltés alkalmával legalább 2000 Ft összeggel 
feltöltik. 
 
Az akció keretében minden Tesco, Interspar vagy Auchan üzletben vásárolt, okostelefonnal egybecsomagolt 
Vodafone Instant SIM kártyán történt első feltöltést követően (melybe a preaktív állapotban történt feltöltés is 
beleszámít), 1 GB bónusz adat kerül jóváírásra a kártyán, amennyiben az első feltöltési összeg elérte a minimum 
2000 Ft-os értéket. Az adatbónusz belföldön díjmentesen, külföldön a mindenkori roaming díjszabás szerint, a 
jóváírásról szóló SMS értesítést követő 30. nap végéig használható fel. A bónusz jóváírásáról, illetve 
elhasználásáról SMS-ben értesítést küldünk.  
 
Az akció normál és preaktív állapotú Instant SIM kártyák feltöltése esetén is érvényes, azzal, hogy preaktív feltöltés 
esetén Előfizető az aktiválás után kapja meg a bónuszt, azaz preaktív állapotú kártyák esetén további feltétel, hogy 
a 2019. március 31. napjáig az aktiválás is megtörténjen. 
 
Az Instant SIM kártyára az Előfizetői Szerződés megkötése aktiválással történik. A SIM kártyát használat előtt az 
Egyéni Előfizetőnek aktiválnia kell a www.vodafone.hu/instant oldalon vagy a Vodafone Magyarország Zrt. 
hálózatából díjmentesen hívható 1270-es ügyfélszolgálati számon. A Szolgáltató és az Előfizető között a Lakossági 
ÁSZF 2.1.1.c. pontja alapján távollévők között ráutaló magatartással jön létre a feltöltőkártyás Előfizetői Szerződés.  
 
Az Instant SIM kártya érvényességi ideje az aktiválástól számított 90 nap. Az egyenlegaktiválástól számított 90 
napon belül 1000-től 1999 Ft-os feltöltésig az egyenleg-felhasználási idő a feltöltéstől számított 30 napig, 2000 Ft-
os vagy afeletti összegű feltöltés esetén legfeljebb 365 napig érvényes. 
 
Az akció kizárólag a hang alapú tarifával rendelkező SIM kártyákra vonatkozik, a Vodafone Netjegy SIM kártyák 
nem vesznek részt az akcióban. 
 
 
A Szolgáltatási Időszak megkezdése előtti feltöltés, illetve a roaming környezetben történő felhasználás feltételei 
a Lakossági ÁSZF Díjszabás B/1.7. és 7.1 pontjában találhatók. 
 
 
 

5.14. Feltöltőkártyás Percbónusz akció 
 
A Feltöltőkártyás Percbónusz akció 2018.05.25-től 2019.03.31-ig érhető el azon Előre Fizető (feltöltőkártyás) 
Előfizetők számára, akik a Tesco, Interspar vagy Auchan üzletekben középkategóriás (nem okos) telefonnal 
egybecsomagolt, hangalapú Vodafone Előre Fizető Instant SIM kártyát vásárolnak és azt az első feltöltés 
alkalmával legalább 2000 Ft összeggel feltöltik. 
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Az akció keretében minden Tesco, Interspar vagy Auchan üzletben vásárolt, középkategóriás (nem okos) 
telefonnal egybecsomagolt Vodafone Instant SIM kártyán történt első feltöltést követően (melybe a preaktív 
állapotban történt feltöltés is beleszámít), 50 bónusz perc kerül jóváírásra az Előfizető Általános Bónusz 
Egyenlegén, amelyről az Előfizető SMS értesítést kap. A bónusz percek a jóváírásról szóló SMS értesítést követő 
30. nap végéig használhatók fel, kizárólag hangalapú hívás indítására belföldi, normál díjas hálózatban. Külföldön 
a mindenkori roaming díjszabás érvényes. A bónusz jóváírásáról, illetve elhasználásáról SMS-ben értesítést 
küldünk. 
 
Az akció normál és preaktív állapotú Instant SIM kártyák feltöltése esetén is érvényes, azzal, hogy preaktív feltöltés 
esetén Előfizető az aktiválás után kapja meg a bónuszt, azaz preaktív állapotú kártyák esetén további feltétel, hogy 
a 2019. március 31. napjáig az aktiválás is megtörténjen. 
 
Az Instant SIM kártyára az Előfizetői Szerződés megkötése aktiválással történik. A SIM kártyát használat előtt az 
Egyéni Előfizetőnek aktiválnia kell a www.vodafone.hu/instant oldalon vagy a Vodafone Magyarország Zrt. 
hálózatából díjmentesen hívható 1270-es ügyfélszolgálati számon. A Szolgáltató és az Előfizető között a Lakossági 
ÁSZF 2.1.1.c. pontja alapján távollévők között ráutaló magatartással jön létre a feltöltőkártyás Előfizetői Szerződés.  
 
Az Instant SIM kártya érvényességi ideje az aktiválástól számított 90 nap. Az egyenlegaktiválástól számított 90 
napon belül 1000-től 1999 Ft-os feltöltésig az egyenleg-felhasználási idő a feltöltéstől számított 30 napig, 2000 Ft-
os vagy afeletti összegű feltöltés esetén legfeljebb 365 napig érvényes. 
 
Az akció kizárólag a hang alapú tarifával rendelkező SIM kártyákra vonatkozik, a Vodafone Netjegy SIM kártyák 
nem vesznek részt az akcióban. 
 
A Szolgáltatási Időszak megkezdése előtti feltöltés, illetve a roaming környezetben történő felhasználás feltételei 
a Lakossági ÁSZF Díjszabás B/1.7. és 7.1 pontjában találhatók. 
 

5.15. Feltöltőkártyás roaming akció 
 
A Feltöltőkártyás roaming akció 2017. június 15-től visszavonásig érhető el, melynek keretében a Díjszabás 
B/7.1.1. Forgalmi alapú roaming hívás és SMS díjak pontjában szereplő méltányos használatra vonatkozó feltétel 
a hangalapú, Előre Fizető (feltöltőkártyás) Előfizetőkre nem alkalmazandó. 
 

5.16. Vodafone Internet in the Car adatcsomag 
 

Induló költségek 

Belépési díj     0 Ft 

Havidíjak 

Havi előfizetési díj     0 Ft 

Internet szolgáltatás időszaki tarifacsomagjai és a tarifacsomagok díjába foglalt adattartalom 

Próbaidőszak tesztelési célra (regisztrációs Portálon meghatározott 
időszakra és adatforgalommal) 

jogosultság esetén díjmentesen 
igénybe vehető 

Havidíjba foglalt tartalom 

Kínált sávszélesség a felhasználható adatforgalom felett (le- és feltöltési 
sebesség - Mbit/s)                                                      

    0/0 

Garantált sebesség (Mbit/s)     0/0 

Roaming szolgáltatás     igénybe vehető 

 
 
Kiegészítő információk 
 
A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifákban az adatforgalom számlázása 1 byte-
os egységekben történik. Az adatforgalom a belföldi és külföldi küldött és fogadott adatmennyiség együttes 
összegét jelenti. 
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A tarifa csak adatátviteli szolgáltatást nyújt az ÁSZF 4.1. pontjában rögzített minőségi mutatók és feltételek szerint, 
hang és SMS szolgáltatás nem vehető igénybe ezzel. A díjcsomaghoz kapcsolódó egyéb, a szolgáltatás jellemző 
feltételétől eltérő használati mód díjat és további részleteket az ÁSzF 1. számú Díjszabás Mellékletének B. fejezete 
tartalmazza, e díjak az Előfizetői Szerződés részét képezik anélkül, hogy azok az Előfizetői Szerződésben tételesen 
fel lennének sorolva. 
 
Amennyiben jogosultsági feltételek fennállnak, Előfizetőnek lehetősége van egy tesztelési célú próbaidőszak 
keretein belül díjmentesen használni a szolgáltatást, az Internet in the Car regisztrációs portálon 
(http://internetinthecar.vodafone.com) feltüntetett feltételek szerint. Ha Előfizető jogosult a próbaidőszakra, a 
próbaidőszak az aktiválás napjától válik elérhetővé a portálon meghatározott időszakra, vagy ameddig a Vodafone, 
vagy az autógyártó meg nem szünteti azt. A Szolgáltatást a próbaidőszak során tesztelési célra, visszavonásig, az 
ÁSZF jelen, 5. sz. mellékletében meghatározottak szerint díjmentesen teszi elérhetővé Előfizetőnek a Szolgáltató. 
A tesztelési időszak (Próbaidőszak) alatt tapasztaltakról Előfizető tesztelési jegyzőkönyv kitöltésével tud 
visszajelzést adni. 
 
A Roaming szolgáltatás a Szolgáltató által meghatározott roaming hálózatokon érhető el. A partnerhálózatok 
aktuális listája az Internet in the Car portálon (http://internetinthecar.vodafone.com) érhető el. A partnerhálózatok 
országaiban kizárólag a megjelölt hálózatokon érik el a roaming-szolgáltatást. Külföldi használat esetén nem a 
mindenkori Roaming díjszabás érvényes, Előfizető a belföldi használattal azonos feltételekkel használhatja mobil 
internet adatcsomagját a Roaming szabályzatnak megfelelően. A Roaming szolgáltatás kizárólag az arányos 
utazási célú felhasználás szabályainak betartása mellett, természetes személy felhasználók személyes hírközlési 
igényeinek kielégítésére használható (magán utazások céljára), azaz a Roaming életvitelszerű magyarországi 
tartózkodás esetén, utazások során vehető igénybe. Amennyiben két hónap során (bármely, egymást követő 
három hónapos időszak alatt) az Előfizető forgalmának több mint 80%-a külföldön, roaming szolgáltatás 
igénybevétele során történik meg, ez a Roaming szabályzat megszegésének minősül. Ennek nyomon követése 
érdekében Előfizető hozzájárul ahhoz, hogy Vodafone figyelemmel kísérhesse az Előfizető szolgáltatás használati 
szokásait, hogy biztosíthassa, hogy azok megfelelnek a Roaming szabályzatnak. Nem rendeltetésszerű használat 
esetén, azaz amennyiben Előfizető a magán utazások céljára történő felhasználás szabályainak bármelyikét 
megszegi, a Vodafone fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítést követően megtehesse a szükséges 
intézkedéseket. Ezen intézkedések között szerepel a fiók felfüggesztése és e mellett az időarányos visszatérítés 
a fel nem használt adatcsomagra, valamint a jogosultsági feltételek fennállása esetén az újra-regisztrálásra 
vonatkozó kérés abba az országba, amelyben a forgalmának túlnyomó része történik. Amennyiben Előfizető egy 
másik országban telepedik le (vagy kerül át a lakhelye, tartózkodási helye), Előfizető köteles kapcsolatba lépni 
Ügyfélszolgálatunkkal, hogy segíthessünk létrehozni egy új fiókot az adott új országban. Előfizetőnek figyelembe 
kell vennie, hogy nem lehetséges az adatcsomagok átvitele fiókok között. 
 
A hazai adatkeret roaming környezetben történő felhasználásának részletei a fent részletezett eltéréssel 
egyebekben megegyeznek a belföldi felhasználási feltételekkel. Az elérhető adatmennyiség felhasználásának 80, 
illetve 100%-ánál Előfizető email-ben tájékoztatást kap. Technikai okokból előfordulhat, hogy a tájékoztató email-
ek csak az adatkapcsolat lezárása után kerülnek kiküldésre. 
 
A Próbaidőszak keretében kínált internet elérési lehetőség visszavonásig, vagy az Internet in the Car portálon 
(http://internetinthecar.vodafone.com) feltüntetett időtartam lejártáig vagy az adatcsomagban foglalt adatforgalmi 
keret felhasználásáig áll rendelkezésre. Az adatcsomagban foglalt forgalmi keret az abban meghatározott 
időtartamon belül bármely napszakban felhasználható. Amennyiben az Előfizető nem használja fel az 
adatcsomagba foglalt forgalmi keretet, a fel nem használt adatkeret elvész és az más személyre-, illetve más gyártó 
által gyártott gépjárműre sem ruházható át, illetve más szolgáltatásra sem használható fel. A már megigényelt és 
aktivált adatcsomag fel nem használt adatkerete, az adatcsomagba foglalt lejárati ideig, az azonos gyártó által 
gyártott másik kompatibilis gépjárműre, azonos felhasználói Fiókon belül átvihető. Forgalomtól függő díjazású 
díjcsomagok esetében a rendellenes fogyasztási szokások vagy túlzott fogyasztás esetén a szolgáltató által küldött 
ingyenes értesítés módja: e-mail a forgalmi limit 80 és 100%-nak elérésekor. Az adatcsomagok érvényességi 
időszaka az igénylés pillanatában meghatározásra kerül. Az érvényességi idő akkor kezdődik, amikor az 
adatcsomag regisztrálásra kerül a fiókjában és a kapcsolódó adatkeret használatra rendelkezésre áll. 
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Az ÁSZF 1. sz. mellékletének B. 2.4. pontjában szereplő Kereskedelmi forgalomban elérhető Internet opciók az 
Internet in the Car szolgáltatáshoz nem vehetők igénybe. 
 
 
 

  



42 

 

6. Közös akciók 
 

6.1. Media Markt akció  
 
A Media Markt akció 2018. június 11-től visszavonásig érhető el. Az ajánlat keretében a magyarországi Media 
Markt üzletekben Vodafone Go és Red szolgáltatáscsomagra 1 évre, készülék nélkül, e-Pack-kel vagy anélkül 
szerződő Utólag Fizető Előfizető szolgáltatáscsomag-havidíj kedvezményben részesül az 1 év határozott idő 
lejártáig az alábbiak szerint:  
 
 

Szolgáltatáscsomag 
(1 év) 

Kedvezmény mértéke 
havonta (bruttó) 

Go S  500 Ft 

Go M 1.000 Ft 

Go L 1.000 Ft 

Red S 1.000 Ft 

Red M  2.000 Ft 

 
 
A kedvezményes havidíjak más, különösen Vodafone Family kedvezménnyel nem összevonhatóak. Szolgáltató 
fenntartja magának a jogot, hogy fenti akciós kedvezményt a szolgáltatáscsomag nem rendeltetésszerű használata 
vagy az igénybevételi feltételek egyéb módon történő megsértése esetén előzetes figyelmeztetést követően 
megvonja és a szolgáltatáscsomagot a továbbiakban a Díjszabásban rögzített feltételek szerint nyújtsa.  
 
A Vodafone Go és Vodafone Red szolgáltatáscsomagok részletes feltételei a Lakossági ÁSZF Díjszabás A/2.1.4 
és 2.1.6  pontjában találhatók. 
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7. Kereskedelmi forgalomban nem elérhető akciós tarifák 

7.1. Vodafone Young tarifák 
 
A Vodafone Young tarifacsomagok 2016. április 12-i hatállyal kerültek át a kereskedelmi forgalomban nem elérhető 
akciós tarifák közé. 
 
A Vodafone Young (SIM, E, F) tarifacsomagok a Vodafone Family promóció keretein belül, az alábbi feltételek 
együttes fennállása esetén érhetők el: azon Egyéni Előfizető, aki meglévő Vodafone Family Előfizetőként a 
Vodafone Red EU ((Red Basic EU (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) / Red Medium EU (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) / Red 
Extra EU (SIM, XL, XM, X, A, B, C, D)), a Vodafone Red ((Red Basic (SIM, X, A, B, C, D, E) / Red Plus (SIM, XL, 
X, A, B, C, D)) vagy Go Medium (SIM, E, F, D), Go+ (SIM, B, C, D, E, F) szolgáltatáscsomagok közül legalább két 
jogosult tarifával rendelkezik, ugyanazon ügyfélszám alá (ugyanazon előfizetői néven és címen), 18 éven aluli, de 
6 éven felüli hozzátartozója számára, a hozzátartozó Lakcímet igazoló hatósági igazolványának bemutatásával 
Vodafone Young (SIM, E, F) utólag fizető előfizetést vásárolhat. Egy hozzátartozó számára egy darab Young utólag 
fizető vagy egy darab Kid előre fizető vagy egy darab Family csomagban értékesített Max előre fizető előfizetés 
vásárolható. 
 
Amennyiben a Young tarifa fenti igénybevételi feltételeit nem teljesíti az Előfizető, Vodafone az Előfizető Young 
tarifáját előzetes értesítést követően, a feltételeknek való megfelelés függvényében az azonos verziójú (SIM, E, F) 
Go+ tarifára válthatja. 

 Young SIM Young F Young E 

Induló költségek    

Belépési díj (Ft) 10 000 10 000 10 000 

Havidíjak    

Szolgáltatáscsomag havidíj (Ft)  1 989,99 

Internet havidíj (Ft) 1654 

Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű szerződéssel 3644 

Szolgáltatáscsomag havidíj (Ft)  1 989,99 

Internet havidíj (Ft) 1654 

Havi előfizetési díj (Ft) 1 év határozott idejű szerződéssel 3644 

Szolgáltatáscsomag havidíj (Ft) 1 489,99 1 989,99 2 489,99 

Internet havidíj (Ft) 1654 1654 1654 

Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű szerződéssel 3144 3644 4144 

Szolgáltatáscsomag havidíj (Ft) 989,99 1 489,99 1 989,99 

Internet havidíj (Ft) 1654 1654 1654 

Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű szerződéssel, e-Pack-kel 2644 3144 3644 

Havidíjban foglalt tartalom    

Azonos ügyfélszám alatt Vodafone Family körbe bevont előfizetések közti 
hívások percdíja a Vodafone Magyarország Zrt. hálózatán belül) (Ft) 

0 

Perc vagy SMS bármely belföldi hálózatba 30 

Belföldi adatforgalom 2 GB 

Kínált sávszélesség a havidíjban foglalt adatforgalom felett  
(le- és feltöltési sebesség - Mbit/s) 

0/0 0/0 0/0 

Garantált le- és feltöltési sebesség az ÁSZF 4.1 pontjában meghatározottak szerint 

Havidíjon felüli belföldi díjak    

Percdíj bármely belföldi hálózatba (Ft) 40 40 40 

SMS díj bármely egyéb belföldi mobil hálózatba (Ft) 40 40 40 

Egyéb díjak    

Belföldi adatforgalmi keret felhasználása után  
számlázási ciklusonként egyszer aktiválódó  
Automatikus PluszAdat 150 MB (Ft) 

414 414 414 

Hangposta hívás díja (Ft) 25 25 25 
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A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifákban a hívások számlázása 1 perces 
egységekben történik. Young (SIM, E, F) előfizetés nem köthető webshopon keresztül. 
 
Az egy Vodafone Family-be tartozó Vodafone Red EU ((Red Basic EU (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) / Red Medium 
EU (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) / Red Extra EU (SIM, XL, XM, X, A, B, C, D)), Vodafone Red ((Red Basic (SIM, X, 
A, B, C, D, E) / Red Plus (SIM, XL, X, A, B, C, D)), Go Medium (SIM, E, F, D), Go+ (SIM, B, C, D, E, F), Vodafone 
Young (SIM, E, F) utólag fizető és Vodafone Kid előre fizető előfizetések díjmentesen hívhatják egymást a 
Vodafone Magyarország Zrt. hálózatán belül.  
 
A havidíjban foglalt egységek csak belföldi hálózatba indított normál díjas hívásokra és belföldi mobil hálózatba 
küldött normál díjas SMS-ekre használhatóak fel. A havidíjban foglalt, de fel nem használt leforgalmazható perc, 
SMS illetve adatforgalom nem vihető át a következő hónapra, más személyre-, illetve más kapcsolási számra nem 
ruházható át és más szolgáltatásra sem használható fel. 
 
A nemzetközi hívások díjait az ÁSZF 1. számú Díjszabás melléklet 9-es pontja tartalmazza.  
 
Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes.  
 
A Vodafone Young (SIM, E, F) tarifacsomagokra kötött előfizetői szerződések esetén a havidíjban foglalt belföldi 
adatmennyiség felhasználását követően, illetve ha a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását 
megelőzően a Netinfo oldalon kiegészítő adatopció vásárlására kerül sor, úgy a kiegészítő adatopcióban, majd a 
havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követően, illetve ha a Netinfo oldalon vásárolt kiegészítő 
adatopcióba foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását megelőzően a Netinfo oldalon további egy vagy több 
alkalommal kiegészítő adatopció(k) vásárlására kerül sor, úgy a kiegészítő adatopcióban, majd a havidíjban foglalt 
belföldi adatmennyiség felhasználását követően a Young (SIM, E, F) tarifacsomagokhoz számlázási ciklusonként 
egy alkalommal automatikusan aktiválódó, 150 MB belföldi adatforgalmat tartalmazó Automatikus PluszAdat opció 
kapcsolódik, melynek díja 414 Ft. Az Automatikus PluszAdat 150 MB opció adatforgalma az adott számlaciklus 
végéig felhasználható, nem megosztható. Az Automatikus PluszAdat 150 MB opció minden hónapban megújul, de 
csak a havidíjban vagy a kiegészítő adatopció(k)ba foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követő további 
használattal aktiválódik és kerül kiszámlázásra. Az Automatikus PluszAdat 150 MB opcióban foglalt adatmennyiség 
felhasználását követően a sebesség 0/0 Mbit/s-ra korlátozódik. Garantált sebesség az ÁSZF 4.1 pontjában 
meghatározottak szerint. 
    
A számlazárásig történő további internetezéshez a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását 
megelőzően vagy az Automatikus PluszAdat 150 MB opcióba foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását 
követően a Netinfo oldalon (http://netinfo.vodafone.hu) PluszAdat és/vagy Havonta Megújuló PluszAdat kiegészítő 
adatopció vásárlása szükséges. Adatopció vásárlása nélkül az Automatikus PluszAdat 150 MB opcióba foglalt 
belföldi adatmennyiség felhasználását követően adatforgalom túllépés nem lehetséges, amennyiben az Előfizető 
felhasználta a csomagban és az Automatikus PluszAdat 150 MB opcióba foglalt belföldi adatmennyiséget, nem 
lesz elérhető számára az internet szolgáltatás a számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a 
szolgáltatás megújul.  

A Vodafone Young (SIM, E, F) tarifacsomagok 2 éves határozott idejű változata esetén e-Pack szolgáltatás is 
igénybevehető. Az e-Pack 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 7.1.2.4. 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 a Vodafone mobil alkalmazáson keresztül,  
o banki átutalással,  
o csoportos beszedési megbízással, 

Nemzetközi SMS díja (Ft) 80 80 80 

http://netinfo.vodafone.hu/
http://www.vodafone.hu/szamlabefizetés
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o ATM automatákon keresztül.  

 A számla kiegyenlítése a számlán feltüntetett fizetési határidőig megtörténik. 

Amennyiben az Előfizető valamely hónapban nem tesz eleget a fenti feltételek bármelyikének, a következő havi 
számlájában egy bruttó 500 Ft-os 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  lemondása tarifaváltásnak minősül. Egyazon tarifa e-Pack és anélküli változata közti 
tarifaváltás kötbérfizetés nélkül vehető igénybe.  

A Vodafone Young (SIM, E, F) tarifákra vonatkozó 1 vagy 2 éves határozott idejű szerződés esetén, amennyiben 
a határozott idejű szerződés lejárata előtt az Előfizető nem ír alá a mindenkori szerződés-hosszabbítási szabályok 
figyelembevételével újabb 1 vagy 2 éves határozott idejű szerződést, a határozott idő lejártát követően szerződése 
határozatlan idejűre változik, mely egyben azt is jelenti, hogy tarifájának havidíja a fenti táblázat szerint, meglévő 
tarifája határozatlan idejű változatának havidíjára módosul automatikusan. 
 
A Vodafone Young (SIM, E, F) tarifák mellé választható opciók:  

 Határon túl opció – Románia  

 SMS Mini opció  

 SMS Maxi opció  

 Esti percek opció  

 Hétvégi percek opció  
 
Az opciók részletes leírása a Díjszabás A. fejezet 2.2 pontjában található. 
 
PluszAdat (kiegészítő opció)  
 
A Vodafone Young (SIM, E, F) tarifacsomagokhoz kiegészítő adatopció (PluszAdat) vásárolható, melyek részletes 
leírását az alábbi táblázat tartalmazza.  
PluszAdatot a Netinfo (http://netinfo.vodafone.hu) oldalon lehet vásárolni arról a SIM kártyáról és eszközről, 
amelyhez a Young (SIM, E, F) előfizetés tartozik. 

 

Megrendelhető PluszAdat 
Benne foglalt belföldi 

adatmennyiség 
Díj (bruttó) Szolgáltatáscsomag 

PluszAdat 150 MB 150 MB 620 Ft Young (SIM, E, F) 

PluszAdat 1 GB 1 GB 1 654 Ft Young (SIM, E, F) 

 
Amennyiben egy PluszAdat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő PluszAdat opció 
vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő PluszAdat (kiegészítő opció) opció fel nem használt hátralévő 
adatforgalma elvész. A PluszAdat opció kizárólag az adott számlaciklus végéig belföldi hálózatban használható fel. 
Egy számlacikluson belül tetszőleges számú PluszAdat opció vásárolható, kivéve az Automatikus PluszAdat 150 
MB opciót, mely csak egy alkalommal aktiválódik egy számlaciklusban. A PluszAdat opció nem megújuló opció, 
minden számlaciklusban újra kell igény szerint vásárolni. 
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Havonta Megújuló PluszAdat (kiegészítő opció) 
 
A Vodafone Young (SIM, E, F) szolgáltatáscsomaghoz Előfizető vásárolhat Havonta Megújúló PluszAdatot, mely 
kiegészító opció megújuló opció, számlaciklusonként újra aktiválódik, nem szükséges minden számlaciklusban újra 
igényelni. Havonta Megújuló PluszAdatot a Netinfo (http://netinfo.vodafone.hu) oldalon lehet vásárolni arról a SIM 
kártyáról és eszközről, amelyhez a Young (SIM, E, F) előfizetés tartozik. 

 

Megrendelhető Havonta Megújuló 
PluszAdat 

Benne foglalt belföldi 
adatmennyiség 

Díj (bruttó) Szolgáltatáscsomag 

Havonta Megújuló PluszAdat 1 GB 1 GB 1 240 Ft Young (SIM, E, F) 

 
Amennyiben adott számlázási ciklusban a Havonta Megújuló PluszAdat opció nem kerül teljes egészében 
felhasználásra, akkor a fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A Havonta Megújuló PluszAdat opció 
kizárólag az adott számlaciklus végéig belföldi hálózatban használható fel. Egy számlacikluson belül tetszőleges 
számú PluszAdat opció vásárolható a Havonta Megújuló PluszAdat mellé.  

 
 
 

7.2. Vodafone Young EU tarifák 
 
A Vodafone Young EU (SIM, E, F) tarifacsomagok a Vodafone Family promóció keretein belül, az alábbi feltételek 
együttes fennállása esetén érhetők el: azon Egyéni Előfizető, aki meglévő Vodafone Family Előfizetőként a 
Vodafone Red EU+ ((Red Basic EU+ (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) / Red Medium EU+ (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) / 
Red Extra EU+ (SIM, XL, XM, X, A, B, C, D)), Vodafone Red EU ((Red Basic EU (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) / Red 
Medium EU (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) / Red Extra EU (SIM, XL, XM, X, A, B, C, D)), a Vodafone Red ((Red Basic 
(SIM, X, A, B, C, D, E) / Red Plus (SIM, XL, X, A, B, C, D)) vagy Go Medium EU (SIM, E, F, D), Go Medium (SIM, 
E, F, D), Go+ EU (SIM, B, C, D, E, F) Go+ (SIM, B, C, D, E, F) szolgáltatáscsomagok közül legalább két jogosult 
tarifával rendelkezik, ugyanazon ügyfélszám alá (ugyanazon előfizetői néven és címen), 18 éven aluli, de 6 éven 
felüli hozzátartozója számára, a hozzátartozó Lakcímet igazoló hatósági igazolványának bemutatásával Vodafone 
Young EU (SIM, E, F) utólag fizető előfizetést vásárolhat. Egy hozzátartozó számára egy darab Young EU utólag 
fizető vagy egy darab Kid előre fizető vagy egy darab Family csomagban értékesített Max előre fizető előfizetés 
vásárolható. 
Amennyiben a Young EU tarifa fenti igénybevételi feltételeit nem teljesíti az Előfizető, Vodafone az Előfizető Young 
EU tarifáját előzetes értesítést követően, a feltételeknek való megfelelés függvényében az azonos verziójú (SIM, 
E, F) Go+ EU tarifára válthatja. 

 

 Young EU 
SIM 

Young EU 
F 

Young EU 
E 

Induló költségek    

Belépési díj (Ft) 10 000 10 000 10 000 

Havidíjak    

Szolgáltatáscsomag havidíj (Ft) 2490 

Internet havidíj (Ft) 1654 

Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű szerződéssel 4144 

Szolgáltatáscsomag havidíj (Ft) 2 490 

Internet havidíj (Ft) 1654 

Havi előfizetési díj (Ft) 1 év határozott idejű szerződéssel 4144 

Szolgáltatáscsomag havidíj (Ft) 1 990 2 490 2 990 

Internet havidíj (Ft) 1654 1654 1654 

Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű szerződéssel 3644 4144 4644 

Szolgáltatáscsomag havidíj (Ft) 1 490 1 990 2 490 
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A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifákban a hívások számlázása 1 perces 
egységekben történik.  
 
Az egy Vodafone Family-be tartozó Vodafone Red EU+ ((Red Basic EU+ (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) / Red Medium 
EU+ (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) / Red Extra EU+ (SIM, XL, XM, X, A, B, C, D)), Vodafone Red EU ((Red Basic EU 
(SIM, XM, X, A, B, C, D, E) / Red Medium EU (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) / Red Extra EU (SIM, XL, XM, X, A, B, 
C, D)), Vodafone Red ((Red Basic (SIM, X, A, B, C, D, E) / Red Plus (SIM, XL, X, A, B, C, D)), Go Medium EU 
(SIM, E, F, D), Go Medium (SIM, E, F, D), Go+ EU (SIM, B, C, D, E, F), Go+ (SIM, B, C, D, E, F), Young EU (SIM, 
E, F), Young (SIM, E, F) utólag fizető és Vodafone Kid előre fizető előfizetések díjmentesen hívhatják egymást a 
Vodafone Magyarország Zrt. hálózatán belül.  
 
A havidíjban foglalt egységek csak belföldi hálózatba indított normál díjas hívásokra és belföldi mobil hálózatba 
küldött normál díjas SMS-ekre használhatóak fel. A havidíjban foglalt, de fel nem használt leforgalmazható perc, 
SMS illetve adatforgalom nem vihető át a következő hónapra, más személyre-, illetve más kapcsolási számra nem 
ruházható át és más szolgáltatásra sem használható fel. 
 
A nemzetközi hívások díjait az ÁSZF 1. számú Díjszabás melléklet 9-es pontja tartalmazza.  
 
Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. A Vodafone EU Roaming szolgáltatás részletes feltételei az 
A/5.2 pontban találhatók. 
 
A Vodafone Young EU (SIM, E, F) tarifacsomagokra kötött előfizetői szerződések esetén a havidíjban foglalt belföldi 
adatmennyiség felhasználását követően, illetve ha a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását 
megelőzően a Netinfo oldalon kiegészítő adatopció vásárlására kerül sor, úgy a kiegészítő adatopcióban, majd a 
havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követően, illetve ha a Netinfo oldalon vásárolt kiegészítő 
adatopcióba foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását megelőzően a Netinfo oldalon további egy vagy több 
alkalommal kiegészítő adatopció(k) vásárlására kerül sor, úgy a kiegészítő adatopcióban, majd a havidíjban foglalt 
belföldi adatmennyiség felhasználását követően a Young EU (SIM, E, F) tarifacsomagokhoz számlázási 
ciklusonként egy alkalommal automatikusan aktiválódó, 200 MB belföldi adatforgalmat tartalmazó Automatikus 
PluszAdat opció kapcsolódik, melynek díja 414 Ft. Az Automatikus PluszAdat 200 MB opció adatforgalma az adott 
számlaciklus végéig felhasználható, nem megosztható. Az Automatikus PluszAdat 200 MB opció minden hónapban 
megújul, de csak a havidíjban vagy a kiegészítő adatopció(k)ba foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását 
követő további használattal aktiválódik és kerül kiszámlázásra. Az Automatikus PluszAdat 200 MB opcióban foglalt 

Internet havidíj (Ft) 1654 1654 1654 

Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű szerződéssel, e-Pack-kel 3144 3644 4144 

Havidíjban foglalt tartalom    

Azonos ügyfélszám alatt Vodafone Family körbe bevont előfizetések közti 
hívások percdíja a Vodafone Magyarország Zrt. hálózatán belül) (Ft) 

0 

Perc vagy SMS bármely belföldi hálózatba 30 

Belföldi adatforgalom 2 GB 

Vodafone EU Roaming  Igénybe vehető 

Kínált sávszélesség a havidíjban foglalt adatforgalom felett (le- és feltöltési 
sebesség - Mbit/s) 

0/0 0/0 0/0 

Garantált le- és feltöltési sebesség az ÁSZF 4.1 pontjában meghatározottak szerint 

Havidíjon felüli belföldi díjak    

Percdíj bármely belföldi hálózatba (Ft) 40 40 40 

SMS díj bármely egyéb belföldi mobil hálózatba (Ft) 40 40 40 

Egyéb díjak    

Belföldi adatforgalmi keret felhasználása után  
számlázási ciklusonként egyszer aktiválódó  
Automatikus PluszAdat 200 MB (Ft) 

414 414 414 

Hangposta hívás díja (Ft) 25 25 25 

Nemzetközi SMS díja (Ft) 80 80 80 
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adatmennyiség felhasználását követően a sebesség 0/0 Mbit/s-ra korlátozódik. Garantált sebesség az ÁSZF 4.1 
pontjában meghatározottak szerint. 
    
A számlazárásig történő további internetezéshez a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását 
megelőzően vagy az Automatikus PluszAdat 200 MB opcióba foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását 
követően a Netinfo oldalon (http://netinfo.vodafone.hu) Kedvezményes Megújuló PluszAdat kiegészítő adatopció 
vásárlása szükséges. Adatopció vásárlása nélkül az Automatikus PluszAdat 200 MB opcióba foglalt belföldi 
adatmennyiség felhasználását követően adatforgalom túllépés nem lehetséges, amennyiben az Előfizető 
felhasználta a csomagban és az Automatikus PluszAdat 200 MB opcióba foglalt belföldi adatmennyiséget, nem 
lesz elérhető számára az internet szolgáltatás a számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a 
szolgáltatás megújul.  

A Vodafone Young EU (SIM, E, F) tarifacsomagok 2 éves határozott idejű változata esetén e-Pack szolgáltatás is 
igénybevehető. Az e-Pack 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 7.1.2.4. 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 a Vodafone mobil alkalmazáson keresztül,  
o banki átutalással,  
o csoportos beszedési megbízással, 
o ATM automatákon keresztül.  

 A számla kiegyenlítése a számlán feltüntetett fizetési határidőig megtörténik. 

Amennyiben az Előfizető valamely hónapban nem tesz eleget a fenti feltételek bármelyikének, a következő havi 
számlájában egy bruttó 500 Ft-os 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  lemondása tarifaváltásnak minősül. Egyazon tarifa e-Pack és anélküli változata közti 
tarifaváltás kötbérfizetés nélkül vehető igénybe.  

A Vodafone Young EU (SIM, E, F) tarifákra vonatkozó 1 vagy 2 éves határozott idejű szerződés esetén, 
amennyiben a határozott idejű szerződés lejárata előtt az Előfizető nem ír alá a mindenkori szerződés-
hosszabbítási szabályok figyelembevételével újabb 1 vagy 2 éves határozott idejű szerződést, a határozott idő 
lejártát követően szerződése határozatlan idejűre változik, mely egyben azt is jelenti, hogy tarifájának havidíja a 
fenti táblázat szerint, meglévő tarifája határozatlan idejű változatának havidíjára módosul automatikusan. 
 
A Vodafone Young EU (SIM, E, F) tarifák mellé választható opciók:  

 Határon túl opció – Románia  

 SMS Mini opció  

 SMS Maxi opció  

 Esti percek opció  

 Hétvégi percek opció  
 

http://netinfo.vodafone.hu/
http://www.vodafone.hu/szamlabefizetés
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Az opciók részletes leírása a Díjszabás A. fejezet 2.2 pontjában található. 

 
Kedvezményes Megújuló PluszAdat (kiegészítő opció) 
 

A Vodafone Young EU szolgáltatáscsomagokhoz Kedvezményes Megújuló PluszAdat kiegészítő opciót a Netinfo 
(http://netinfo.vodafone.hu) oldalon lehet vásárolni arról a SIM kártyáról és eszközről, amelyhez a Vodafone Young 
EU előfizetés tartozik. A Kedvezményes Megújuló PluszAdat kiegészító opció megújuló adatopció, 
számlaciklusonként újra aktiválódik, nem szükséges minden számlaciklusban újra igényelni.  
 
Kedvezményes Megújuló PluszAdat (kiegészítő opció) vásárlása esetén az Előfizető vállalja, hogy a Vodafone 
Young EU előfizetéshez kapcsolódó határozott idő alatt a kiegészítő opciót is fenntartja, ez alatt az idő alatt az 
Előfizető érdekkörében felmerülő okból az opció megszüntetésére nem kerül sor. Amennyiben a fenti feltételek 
nem teljesülnek, úgy az Előfizető az ÁSZF 12.6.12 pontban írtak szerint az opció havi előfizetési díjának az 
Előfizető által elérhető Automatikus PluszAdat 200 MB kiegészítő opció arányosított havi díjához képest számított, 
az igénybe vett kedvezménnyel azonos mértékű kötbért köteles megfizetni.  
 
A kiegészítő opció a Vodafone Young EU előfizetéshez kapcsolódó határozott idő lejárta után folytatólagosan 
megújul, azzal, hogy havi díja változatlan marad, de a továbbiakban kötbér nélkül bármikor megszüntethető.  
 
 

Megrendelhető 
Kedvezményes Megújuló 
PluszAdat 

Benne foglalt belföldi 
adatmennyiség 

Díj (bruttó) Szolgáltatáscsomag 

Kedvezményes Megújuló 
PluszAdat 1 GB 

1 GB 827 Ft/hó Vodafone Young (SIM, E, F) 

 

Amennyiben adott számlázási ciklusban a Kedvezményes Megújuló PluszAdat opció nem kerül teljes egészében 
felhasználásra, akkor a fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A Kedvezményes Megújuló PluszAdat 
opció kizárólag az adott számlaciklus végéig belföldi hálózatban használható fel.  

 
 

7.3. Vodafone Go Medium tarifák 
 
A Vodafone Go Medium tarifacsomagok 2016. április 12-i hatállyal kerültek át a kereskedelmi forgalomban nem 
elérhető akciós tarifák közé. 

 
Go Medium (SIM, E, F, D) előfizetés csak Vodafone Family keretében köthető, azaz Go Medium (SIM, E, F, D) 
előfizetést akkor lehet kötni, ha az előfizető egyidejűleg kettő Go Medium szerződést köt, vagy már rendelkezik 
meglévő Vodafone Family jogosult előfizetéssel ugyanazon ügyfélszám alatt (ugyanazon előfizetői néven és 
címen). Jogosult előfizetések: Vodafone Red EU ((Red Basic EU (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) / Red Medium EU 
(SIM, XM, X, A, B, C, D, E) / Red Extra EU (SIM, XL, XM, X, A, B, C, D)), Vodafone Red ((Red Basic (SIM, X, A, 
B, C, D, E) / Red Plus (SIM, XL, X, A, B, C, D)) vagy Go Medium (SIM, E, F, D), Go+ (SIM, B, C, D, E, F).  
 

 Go  
Medium SIM 

Go Medium 
F 

Go Medium 
E 

Go Medium 
D 

Induló költségek     

Belépési díj (Ft) 10 000 10 000 10 000 10 000 

Havidíjak     

Szolgáltatáscsomag havidíj (Ft) 2 770 

Internet havidíj (Ft) 1587 

Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű szerződéssel 4357 

Szolgáltatáscsomag havidíj (Ft) 2 770 

Internet havidíj (Ft) 1587 



50 

 

Havi előfizetési díj (Ft) 1 év határozott idejű szerződéssel 4357 

Szolgáltatáscsomag havidíj (Ft) 2 270 2 770 3 270 4 270 

Internet havidíj (Ft) 1587 1587 1587 1587 

Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű szerződéssel 3857 4357 4857 5857 

Szolgáltatáscsomag havidíj (Ft) 1 770 2 270 2 770 3 770 

Internet havidíj (Ft) 1587 1587 1587 1587 

Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű szerződéssel, e-Pack-kel 3357 3857 4357 5157 

Kiegészítő Havi előfizetési díj 
nem magánszemély 
(minden adószámmal rendelkező) előfizetőnek fizetendő díjtétel (Ft) 

3 175 3 175 3 175 3 175 

Havidíjban foglalt tartalom     

Perc vagy SMS bármely belföldi hálózatba 100 

Azonos ügyfélszám alatt Vodafone Family körbe bevont előfizetések közti 
hívások percdíja a Vodafone Magyarország Zrt. hálózatán belül (Ft) 

0 

Belföldi adatforgalom 500 MB 

Kínált sávszélesség a havidíjban  
foglalt adatforgalom felett  
(le- és feltöltési sebesség - Mbit/s) 

0/0 0/0 0/0 0/0 

Garantált le- és feltöltési sebesség az ÁSZF 4.1 pontjában meghatározottak szerint 

Havidíjon felüli belföldi díjak     

Percdíj bármely belföldi hálózatba (Ft) 40 40 40 40 

SMS díj bármely egyéb belföldi mobil hálózatba (Ft) 40 40 40 40 

Egyéb díjak     

Belföldi adatforgalmi keret  
felhasználása után számlázási ciklusonként egyszer aktiválódó  
Automatikus PluszAdat 150 MB (Ft) 

414 414 414 414 

Hangposta hívás díja (Ft) 25 25 25 25 

Nemzetközi SMS díja (Ft) 80 80 80 80 

 
A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifákban a hívások számlázása 1 perces 
egységekben történik. Go Medium (SIM, E, F, D) előfizetés nem köthető webshopon keresztül. 
 
A Kiegészítő havi előfizetési díj minden nem magánszemély (minden adószámmal rendelkező) ügyfél által 
fizetendő díjtétel, mely előre esedékes és hozzáadódik az előfizető havi számlájához. Ezen tétel minden, bármely 
típusú SIM kártyára fizetendő havidíj tétel, mely nem lebeszélhető és nem leforgalmazható. 
 
A havidíjban foglalt egységek csak belföldi hálózatba indított normál díjas hívásokra és belföldi mobil hálózatba 
küldött normál díjas SMS-ekre használhatóak fel. A havidíjban foglalt, de fel nem használt leforgalmazható perc, 
SMS illetve adatforgalom nem vihető át a következő hónapra, más személyre-, illetve más kapcsolási számra nem 
ruházható át és más szolgáltatásra sem használható fel. A Go Medium (SIM, E, F, D) tarifacsomagok havidíjában 
foglalt egységeken felüli perc és SMS díjak kizárólag belföldi, normál díjas hívások és SMS-ek esetén érvényesek.  
 
A nemzetközi hívások díjait az ÁSZF 1. számú Díjszabás melléklet 9-es pontja tartalmazza.  
 
Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes.  
 
A Go Medium (SIM, E, F, D) tarifacsomagokra kötött előfizetői szerződések esetén a havidíjban foglalt belföldi 
adatmennyiség felhasználását követően, illetve ha a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását 
megelőzően a Netinfo oldalon kiegészítő adatopció vásárlására kerül sor, úgy a kiegészítő adatopcióban, majd a 
havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követően, illetve ha a Netinfo oldalon vásárolt kiegészítő 
adatopcióba foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását megelőzően a Netinfo oldalon további egy vagy több 
alkalommal kiegészítő adatopció(k) vásárlására kerül sor, úgy a kiegészítő adatopcióban, majd a havidíjban foglalt 
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belföldi adatmennyiség felhasználását követően a Go Medium (SIM, E, F D) tarifacsomagokhoz számlázási 
ciklusonként egy alkalommal automatikusan aktiválódó, 150 MB belföldi adatforgalmat tartalmazó Automatikus 
PluszAdat opció kapcsolódik, melynek díja 414 Ft. Az Automatikus PluszAdat 150 MB opció adatforgalma az adott 
számlaciklus végéig felhasználható, nem megosztható. Az Automatikus PluszAdat 150 MB opció minden hónapban 
megújul, de csak a havidíjban vagy a kiegészítő adatopció(k)ba foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását 
követő további használattal aktiválódik és kerül kiszámlázásra. Az Automatikus PluszAdat 150 MB opcióban foglalt 
adatmennyiség felhasználását követően a sebesség 0/0 Mbit/s-ra korlátozódik. Garantált sebesség az ÁSZF 4.1 
pontjában meghatározottak szerint. 
 
A számlazárásig történő további internetezéshez a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását 
megelőzően vagy az Automatikus PluszAdat 150 MB opcióba foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását 
követően a Netinfo oldalon (http://netinfo.vodafone.hu) PluszAdat kiegészítő adatopció vásárlása szükséges. 
Adatopció vásárlása nélkül az Automatikus PluszAdat 150 MB opcióba foglalt belföldi adatmennyiség 
felhasználását követően adatforgalom túllépés nem lehetséges, amennyiben az Előfizető felhasználta a 
csomagban és az Automatikus PluszAdat 150 MB opcióba foglalt belföldi adatmennyiséget, nem lesz elérhető 
számára az internet szolgáltatás a számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás 
megújul.  

A Go Medium (SIM, E, F, D) tarifacsomagok 2 éves határozott idejű változata esetén e-Pack szolgáltatás is 
igénybevehető. Az e-Pack 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 7.1.2.4. 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 a Vodafone mobil alkalmazáson keresztül,  
o banki átutalással,  
o csoportos beszedési megbízással, 
o ATM automatákon keresztül.  

 A számla kiegyenlítése a számlán feltüntetett fizetési határidőig megtörténik. 

Amennyiben az Előfizető valamely hónapban nem tesz eleget a fenti feltételek bármelyikének, a következő havi 
számlájában egy bruttó 500 Ft-os 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  lemondása tarifaváltásnak minősül. Egyazon tarifa e-Pack és anélküli változata közti 
tarifaváltás kötbérfizetés nélkül vehető igénybe.  

A Go Medium (SIM, E, F, D) tarifákra vonatkozó 1 vagy 2 éves határozott idejű szerződés esetén, amennyiben a 
határozott idejű szerződés lejárata előtt az Előfizető nem ír alá a mindenkori szerződés-hosszabbítási szabályok 
figyelembevételével újabb 1 vagy 2 éves határozott idejű szerződést, a határozott idő lejártát követően szerződése 
határozatlan idejűre változik, mely egyben azt is jelenti, hogy tarifájának havidíja a fenti táblázat szerint, meglévő 
tarifája határozatlan idejű változatának havidíjára módosul automatikusan. 
 
A Go Medium (SIM, E, F, D) tarifák mellé választható opciók:  

http://netinfo.vodafone.hu/
http://www.vodafone.hu/szamlabefizetés
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 Határon túl opció – Románia  

 SMS Mini opció  

 SMS Maxi opció  

 Esti percek opció  

 Hétvégi percek opció  
 
Az opciók részletes leírása a Díjszabás A. fejezet 2.2 pontjában található. 
 
PluszAdat (kiegészítő opció)  
 
A Vodafone Go Medium (SIM, E, F, D) szolgáltatáscsomagokhoz kiegészítő adatopció (PluszAdat) vásárolható, 
melyek részletes leírását az alábbi táblázat tartalmazza.  
PluszAdatot a Netinfo (http://netinfo.vodafone.hu) oldalon lehet vásárolni arról a SIM kártyáról és eszközről, 
amelyhez a Go Medium (SIM, E, F, D) előfizetés tartozik. 

 

Megrendelhető PluszAdat 
Benne foglalt belföldi 

adatmennyiség 
Díj (bruttó) Szolgáltatáscsomag 

PluszAdat 150 MB 150 MB 620 Ft Go Medium (SIM, E, F, D) 

PluszAdat 1 GB 1 GB 1 655 Ft Go Medium (SIM, E, F, D) 

 
Amennyiben egy PluszAdat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő PluszAdat opció 
vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő PluszAdat (kiegészítő opció) opció fel nem használt hátralévő 
adatforgalma elvész. A PluszAdat opció kizárólag az adott számlaciklus végéig belföldi hálózatban használható fel. 
Egy számlacikluson belül tetszőleges számú PluszAdat opció vásárolható, kivéve az Automatikus PluszAdat 150 
MB opciót, mely csak egy alkalommal aktiválódik egy számlaciklusban. A PluszAdat opció nem megújuló opció, 
minden számlaciklusban újra kell igény szerint vásárolni. 

 

 

 

7.4. Vodafone Go Medium EU F tarifák 
 
A Vodafone Go Medium EU F tarifacsomagok 2016. december 6-i hatállyal kerültek át a kereskedelmi forgalomban 
nem elérhető akciós tarifák közé. 
 
Go Medium EU (F) előfizetés csak Vodafone Family keretében köthető, azaz Go Medium EU (F) előfizetést akkor 
lehet kötni, ha az Előfizető egyidejűleg kettő Go Medium EU szerződést köt, vagy már rendelkezik meglévő 
Vodafone Family jogosult előfizetéssel ugyanazon ügyfélszám alatt (ugyanazon előfizetői néven és címen). 
Jogosult előfizetések: Vodafone Red EU+ ((Red Basic EU+ (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) / Red Medium EU+ (SIM, 
XM, X, A, B, C, D, E) / Red Extra EU+ (SIM, XL, XM, X, A, B, C, D)),Vodafone Red EU ((Red Basic EU (SIM, XM, 
X, A, B, C, D, E) / Red Medium EU (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) / Red Extra EU (SIM, XL, XM, X, A, B, C, D)), 
Vodafone Red ((Red Basic (SIM, X, A, B, C, D, E) / Red Plus (SIM, XL, X, A, B, C, D)) vagy Go Medium EU (SIM, 
E, F, D), Go Medium (SIM, E, F, D), Go+ EU (SIM, B, C, D, E, F), Go+ (SIM, B, C, D, E, F).  

 

 Go Medium EU F 

Induló költségek  

Belépési díj (Ft) 10 000 

Havidíjak  

Szolgáltatáscsomag havidíj (Ft) 3 570 

Internet havidíj (Ft) 1587 

Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű szerződéssel összesen 5157 
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Szolgáltatáscsomag havidíj (Ft) 3 570 

Internet havidíj (Ft) 1587 

Havi előfizetési díj (Ft) 1 év határozott idejű szerződéssel összesen 5157 

Szolgáltatáscsomag havidíj (Ft) 3 570 

Internet havidíj (Ft) 1587 

Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű szerződéssel összesen 5157 

Szolgáltatáscsomag havidíj (Ft) 3 070 

Internet havidíj (Ft) 1587 

Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű szerződéssel, e-Pack-kel összesen 4657 

Kiegészítő Havi előfizetési díj nem magánszemély 
(minden adószámmal rendelkező) előfizetőnek fizetendő díjtétel (Ft) 

3 175 

Havidíjban foglalt tartalom  

Perc vagy SMS bármely belföldi hálózatba 100 

Azonos ügyfélszám alatt Vodafone Family körbe bevont előfizetések közti hívások 
percdíja a Vodafone Magyarország Zrt. hálózatán belül) (Ft) 

0 

Belföldi adatforgalom 500 MB 

Vodafone EU Roaming Igénybe vehető 

Kínált sávszélesség a havidíjban foglalt adatforgalom felett  
(le- és feltöltési sebesség - Mbit/s) 

0/0 

Garantált le- és feltöltési sebesség 
az ÁSZF 4.1 pontjában 
meghatározottak szerint 

Havidíjon felüli belföldi díjak  

Percdíj bármely belföldi hálózatba (Ft) 40 

SMS díj bármely egyéb belföldi mobil hálózatba (Ft) 40 

Egyéb díjak  

Belföldi adatforgalmi keret  
felhasználása után számlázási ciklusonként egyszer aktiválódó  
Automatikus PluszAdat 200 MB (Ft) 

414 

Hangposta hívás díja (Ft) 25 

Nemzetközi SMS díja (Ft) 80 

 
A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifákban a hívások számlázása 1 perces 
egységekben történik.  
 
A Kiegészítő havi előfizetési díj minden nem magánszemély (minden adószámmal rendelkező) ügyfél által 
fizetendő díjtétel, mely előre esedékes és hozzáadódik az előfizető havi számlájához. Ezen tétel minden, bármely 
típusú SIM kártyára fizetendő havidíj tétel, mely nem lebeszélhető és nem leforgalmazható. 
 
A havidíjban foglalt egységek csak belföldi hálózatba indított normál díjas hívásokra és belföldi mobil hálózatba 
küldött normál díjas SMS-ekre használhatóak fel. A havidíjban foglalt, de fel nem használt leforgalmazható perc, 
SMS illetve adatforgalom nem vihető át a következő hónapra, más személyre-, illetve más kapcsolási számra nem 
ruházható át és más szolgáltatásra sem használható fel. A Go Medium EU (F) tarifacsomagok havidíjában foglalt 
egységeken felüli perc és SMS díjak kizárólag belföldi, normál díjas hívások és SMS-ek esetén érvényesek.  
 
A nemzetközi hívások díjait az ÁSZF 1. számú Díjszabás melléklet 9-es pontja tartalmazza.  
 
Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. A Vodafone EU Roaming szolgáltatás részletes feltételei az 
A/5.2 pontban találhatók. 
 
A Go Medium EU (F) tarifacsomagokra kötött előfizetői szerződések esetén a havidíjban foglalt belföldi 
adatmennyiség felhasználását követően, illetve ha a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását 
megelőzően a Netinfo oldalon kiegészítő adatopció vásárlására kerül sor, úgy a kiegészítő adatopcióban, majd a 
havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követően, illetve ha a Netinfo oldalon vásárolt kiegészítő 
adatopcióba foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását megelőzően a Netinfo oldalon további egy vagy több 
alkalommal kiegészítő adatopció(k) vásárlására kerül sor, úgy a kiegészítő adatopcióban, majd a havidíjban foglalt 



54 

 

belföldi adatmennyiség felhasználását követően a Go Medium EU (F) tarifacsomagokhoz számlázási ciklusonként 
egy alkalommal automatikusan aktiválódó, 200 MB belföldi adatforgalmat tartalmazó Automatikus PluszAdat opció 
kapcsolódik, melynek díja 414 Ft. Az Automatikus PluszAdat 200 MB opció adatforgalma az adott számlaciklus 
végéig felhasználható, nem megosztható. Az Automatikus PluszAdat 200 MB opció minden hónapban megújul, de 
csak a havidíjban vagy a kiegészítő adatopció(k)ba foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követő további 
használattal aktiválódik és kerül kiszámlázásra. Az Automatikus PluszAdat 200 MB opcióban foglalt adatmennyiség 
felhasználását követően a sebesség 0/0 Mbit/s-ra korlátozódik. Garantált sebesség az ÁSZF 4.1 pontjában 
meghatározottak szerint. 
 
A számlazárásig történő további internetezéshez a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását 
megelőzően vagy az Automatikus PluszAdat 200 MB opcióba foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását 
követően a Netinfo oldalon (http://netinfo.vodafone.hu) PluszAdat és/vagy Kedvezményes Megújuló PluszAdat 
kiegészítő adatopció vásárlása szükséges. Adatopció vásárlása nélkül az Automatikus PluszAdat 200 MB opcióba 
foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követően adatforgalom túllépés nem lehetséges, amennyiben az 
Előfizető felhasználta a csomagban és az Automatikus PluszAdat 200 MB opcióba foglalt belföldi adatmennyiséget, 
nem lesz elérhető számára az internet szolgáltatás a számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a 
szolgáltatás megújul.  

A Go Medium EU (F) tarifacsomagok 2 éves határozott idejű változata esetén e-Pack szolgáltatás is igénybevehető. 
Az e-Pack 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 7.1.2.4. 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 a Vodafone mobil alkalmazáson keresztül,  
o banki átutalással,  
o csoportos beszedési megbízással, 
o ATM automatákon keresztül.  

 A számla kiegyenlítése a számlán feltüntetett fizetési határidőig megtörténik. 

Amennyiben az Előfizető valamely hónapban nem tesz eleget a fenti feltételek bármelyikének, a következő havi 
számlájában egy bruttó 500 Ft-os 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  lemondása tarifaváltásnak minősül. Egyazon tarifa e-Pack és anélküli változata közti 
tarifaváltás kötbérfizetés nélkül vehető igénybe.  

A Go Medium EU (F) tarifákra vonatkozó 1 vagy 2 éves határozott idejű szerződés esetén, amennyiben a határozott 
idejű szerződés lejárata előtt az Előfizető nem ír alá a mindenkori szerződés-hosszabbítási szabályok 
figyelembevételével újabb 1 vagy 2 éves határozott idejű szerződést, a határozott idő lejártát követően szerződése 
határozatlan idejűre változik, mely egyben azt is jelenti, hogy tarifájának havidíja a fenti táblázat szerint, meglévő 
tarifája határozatlan idejű változatának havidíjára módosul automatikusan. 
 
A Go Medium EU (F)  tarifák mellé választható opciók:  

http://netinfo.vodafone.hu/
http://www.vodafone.hu/szamlabefizetés
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 Határon túl opció – Románia  

 SMS Mini opció  

 SMS Maxi opció  

 Esti percek opció  

 Hétvégi percek opció  
 
Az opciók részletes leírása a Díjszabás A. fejezet 2.2 pontjában található. 

 
PluszAdat (kiegészítő opció)  

 
A Vodafone Go Medium EU (F) szolgáltatáscsomagokhoz kiegészítő adatopció (PluszAdat) vásárolható, melyek 
részletes leírását az alábbi táblázat tartalmazza.  
PluszAdatot a Netinfo (http://netinfo.vodafone.hu) oldalon lehet vásárolni arról a SIM kártyáról és eszközről, 
amelyhez a Go Medium EU (F) előfizetés tartozik. 
 

Megrendelhető PluszAdat 
Benne foglalt belföldi 

adatmennyiség 
Díj (bruttó) Szolgáltatáscsomag 

PluszAdat 200 MB 200 MB 620 Ft Vodafone Go Medium EU (F) 

PluszAdat 1 GB 1 GB 1 655 Ft Vodafone Go Medium EU (F) 

 
Amennyiben egy PluszAdat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő PluszAdat opció 
vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő PluszAdat (kiegészítő opció) opció fel nem használt hátralévő 
adatforgalma elvész. A PluszAdat opció kizárólag az adott számlaciklus végéig belföldi hálózatban használható fel. 
Egy számlacikluson belül tetszőleges számú PluszAdat opció vásárolható, kivéve az Automatikus PluszAdat 200 
MB opciót, mely csak egy alkalommal aktiválódik egy számlaciklusban. A PluszAdat opció nem megújuló opció, 
minden számlaciklusban újra kell igény szerint vásárolni. 

 
 
Kedvezményes Megújuló PluszAdat (kiegészítő opció) 

 
A Vodafone Go Medium EU szolgáltatáscsomagokhoz Kedvezményes Megújuló PluszAdat kiegészítő opciót a 
Netinfo (http://netinfo.vodafone.hu) oldalon lehet vásárolni arról a SIM kártyáról és eszközről, amelyhez a Vodafone 
Go Medium EU előfizetés tartozik. A Kedvezményes Megújuló PluszAdat kiegészító opció megújuló adatopció, 
számlaciklusonként újra aktiválódik, nem szükséges minden számlaciklusban újra igényelni.  
 
Kedvezményes Megújuló PluszAdat (kiegészítő opció) vásárlása esetén az Előfizető vállalja, hogy a Vodafone Go 
Medium EU előfizetéshez kapcsolódó határozott idő alatt a kiegészítő opciót is fenntartja, ez alatt az idő alatt az 
Előfizető érdekkörében felmerülő okból az opció megszüntetésére nem kerül sor. Amennyiben a fenti feltételek 
nem teljesülnek, úgy az Előfizető az ÁSZF 12.6.12 pontban írtak szerint az opció havi előfizetési díjának az 
Előfizető által elérhető PluszAdat 200 MB kiegészítő opció a benne foglalt belföldi adatmennyiség figyelembe 
vételével arányosított díjához képest számított, az igénybe vett kedvezménnyel azonos mértékű kötbért köteles 
megfizetni.  
 
A kiegészítő opció a Vodafone Go Medium EU előfizetéshez kapcsolódó határozott idő lejárta után folytatólagosan 
megújul, azzal, hogy havi díja változatlan marad, de a továbbiakban kötbér nélkül bármikor megszüntethető.  
 

Megrendelhető 
Kedvezményes Megújuló 
PluszAdat 

Benne foglalt belföldi 
adatmennyiség 

Díj (bruttó) Szolgáltatáscsomag 

Kedvezményes Megújuló 
PluszAdat 200 MB 

200 MB 331 Ft/hó Vodafone Go Medium EU (F) 

Kedvezményes Megújuló 
PluszAdat 1 GB 

1 GB 827 Ft/hó Vodafone Go Medium EU (F) 
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Kedvezményes Megújuló 
PluszAdat 5 GB 

5 GB 3 307 Ft/hó Vodafone Go Medium EU (F) 

 
Amennyiben adott számlázási ciklusban a Kedvezményes Megújuló PluszAdat opció nem kerül teljes egészében 
felhasználásra, akkor a fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A Kedvezményes Megújuló PluszAdat 
opció kizárólag az adott számlaciklus végéig belföldi hálózatban használható fel. Egy számlacikluson belül 
tetszőleges számú PluszAdat opció vásárolható a Kedvezményes Megújuló PluszAdat opció mellé. 
 
 
 
 

7.5. Vodafone Go Medium EU tarifák 
 
A Vodafone Go Medium EU tarifacsomagok 2017. június 5-i hatállyal kerültek át a kereskedelmi forgalomban nem 
elérhető akciós tarifák közé. 
 
Go Medium EU (SIM, D, E, F) előfizetés csak Vodafone Family keretében köthető, azaz Go Medium EU (SIM, D, 
E, F) előfizetést akkor lehet kötni, ha az Előfizető egyidejűleg kettő Go Medium EU szerződést köt, vagy már 
rendelkezik meglévő Vodafone Family jogosult előfizetéssel ugyanazon ügyfélszám alatt (ugyanazon előfizetői 
néven és címen). Jogosult előfizetések: Vodafone Red EU+ ((Red Basic EU+ (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) / Red 
Medium EU+ (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) / Red Extra EU+ (SIM, XL, XM, X, A, B, C, D)),Vodafone Red EU ((Red 
Basic EU (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) / Red Medium EU (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) / Red Extra EU (SIM, XL, XM, 
X, A, B, C, D)), Vodafone Red ((Red Basic (SIM, X, A, B, C, D, E) / Red Plus (SIM, XL, X, A, B, C, D)) vagy Go 
Medium EU (SIM, E, F, D), Go Medium (SIM, E, F, D), Go+ EU (SIM, B, C, D, E, F), Go+ (SIM, B, C, D, E, F).  

 

 
Go 

Medium 
EU SIM 

Go 
Medium 

EU E 

Go 
Medium 

EU D 

Induló költségek    

Belépési díj (Ft) 10 000 10 000 10 000 

Havidíjak    

Szolgáltatáscsomag havidíj (Ft) 3 570 

Internet havidíj (Ft) 1587 

Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű szerződéssel összesen 5157 

Szolgáltatáscsomag havidíj (Ft) 3 570 

Internet havidíj (Ft) 1587 

Havi előfizetési díj (Ft) 1 év határozott idejű szerződéssel összesen 5157 

Szolgáltatáscsomag havidíj (Ft) 3 070 4 070 5 070 

Internet havidíj (Ft) 1587 1587 1587 

Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű szerződéssel összesen 4657 5657 6657 

Szolgáltatáscsomag havidíj (Ft) 2 570 3 570 4 570 

Internet havidíj (Ft) 1587 1587 1587 

Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű szerződéssel, e-Pack-kel összesen 4157 5157 6157 

Kiegészítő Havi előfizetési díj nem magánszemély (minden adószámmal rendelkező) 
előfizetőnek fizetendő díjtétel (Ft) 

3 175 3 175 3 175 

Havidíjban foglalt tartalom    

Perc vagy SMS bármely belföldi hálózatba 100 

Azonos ügyfélszám alatt Vodafone Family körbe bevont előfizetések közti hívások 
percdíja a Vodafone Magyarország Zrt. hálózatán belül) (Ft) 

0 

Belföldi adatforgalom 500 MB 

Vodafone EU Roaming Igénybe vehető 

Kínált sávszélesség a havidíjban foglalt adatforgalom felett (le- és feltöltési sebesség - 
Mbit/s) 

0/0 0/0 0/0 
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Garantált le- és feltöltési sebesség 
az ÁSZF 4.1 pontjában meghatározottak 

szerint 

Havidíjon felüli belföldi díjak    

Percdíj bármely belföldi hálózatba (Ft) 40 40 40 

SMS díj bármely egyéb belföldi mobil hálózatba (Ft) 40 40 40 

Egyéb díjak    

Belföldi adatforgalmi keret felhasználása után számlázási ciklusonként egyszer 
aktiválódó Automatikus PluszAdat 200 MB (Ft) 

414 414 414 

Hangposta hívás díja (Ft) 25 25 25 

Nemzetközi SMS díja (Ft) 80 80 25 

 
A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifákban a hívások számlázása 1 perces 
egységekben történik.  
 
A Kiegészítő havi előfizetési díj minden nem magánszemély (minden adószámmal rendelkező) ügyfél által 
fizetendő díjtétel, mely előre esedékes és hozzáadódik az előfizető havi számlájához. Ezen tétel minden, bármely 
típusú SIM kártyára fizetendő havidíj tétel, mely nem lebeszélhető és nem leforgalmazható. 
 
A havidíjban foglalt egységek csak belföldi hálózatba indított normál díjas hívásokra és belföldi mobil hálózatba 
küldött normál díjas SMS-ekre használhatóak fel. A havidíjban foglalt, de fel nem használt leforgalmazható perc, 
SMS illetve adatforgalom nem vihető át a következő hónapra, más személyre-, illetve más kapcsolási számra nem 
ruházható át és más szolgáltatásra sem használható fel. A Go Medium EU (SIM, D, E, F) tarifacsomagok 
havidíjában foglalt egységeken felüli perc és SMS díjak kizárólag belföldi, normál díjas hívások és SMS-ek esetén 
érvényesek.  
 
A nemzetközi hívások díjait az ÁSZF 1. számú Díjszabás melléklet 9-es pontja tartalmazza.  
 
Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. A Vodafone EU Roaming szolgáltatás részletes feltételei az 
A/5.2 pontban találhatók. 
 
A Go Medium EU (SIM, D, E, F) tarifacsomagokra kötött előfizetői szerződések esetén a havidíjban foglalt belföldi 
adatmennyiség felhasználását követően, illetve ha a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását 
megelőzően a Netinfo oldalon kiegészítő adatopció vásárlására kerül sor, úgy a kiegészítő adatopcióban, majd a 
havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követően, illetve ha a Netinfo oldalon vásárolt kiegészítő 
adatopcióba foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását megelőzően a Netinfo oldalon további egy vagy több 
alkalommal kiegészítő adatopció(k) vásárlására kerül sor, úgy a kiegészítő adatopcióban, majd a havidíjban foglalt 
belföldi adatmennyiség felhasználását követően a Go Medium EU (SIM, D, E, F) tarifacsomagokhoz számlázási 
ciklusonként egy alkalommal automatikusan aktiválódó, 200 MB belföldi adatforgalmat tartalmazó Automatikus 
PluszAdat opció kapcsolódik, melynek díja 414 Ft. Az Automatikus PluszAdat 200 MB opció adatforgalma az adott 
számlaciklus végéig felhasználható, nem megosztható. Az Automatikus PluszAdat 200 MB opció minden hónapban 
megújul, de csak a havidíjban vagy a kiegészítő adatopció(k)ba foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását 
követő további használattal aktiválódik és kerül kiszámlázásra. Az Automatikus PluszAdat 200 MB opcióban foglalt 
adatmennyiség felhasználását követően a sebesség 0/0 Mbit/s-ra korlátozódik. Garantált sebesség az ÁSZF 4.1 
pontjában meghatározottak szerint. 
 
A számlazárásig történő további internetezéshez a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását 
megelőzően vagy az Automatikus PluszAdat 200 MB opcióba foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását 
követően a Netinfo oldalon (http://netinfo.vodafone.hu) PluszAdat és/vagy Kedvezményes Megújuló PluszAdat 
kiegészítő adatopció vásárlása szükséges. Adatopció vásárlása nélkül az Automatikus PluszAdat 200 MB opcióba 
foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követően adatforgalom túllépés nem lehetséges, amennyiben az 
Előfizető felhasználta a csomagban és az Automatikus PluszAdat 200 MB opcióba foglalt belföldi adatmennyiséget, 
nem lesz elérhető számára az internet szolgáltatás a számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a 
szolgáltatás megújul.  

http://netinfo.vodafone.hu/
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A Go Medium EU (SIM, D, E, F) tarifacsomagok 2 éves határozott idejű változata esetén e-Pack szolgáltatás is 
igénybevehető. Az e-Pack 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 7.1.2.4. 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 a Vodafone mobil alkalmazáson keresztül,  
o banki átutalással,  
o csoportos beszedési megbízással, 
o ATM automatákon keresztül.  

 A számla kiegyenlítése a számlán feltüntetett fizetési határidőig megtörténik. 

Amennyiben az Előfizető valamely hónapban nem tesz eleget a fenti feltételek bármelyikének, a következő havi 
számlájában egy bruttó 500 Ft-os 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  lemondása tarifaváltásnak minősül. Egyazon tarifa e-Pack és anélküli változata közti 
tarifaváltás kötbérfizetés nélkül vehető igénybe.  

A Go Medium EU (SIM, D, E, F) tarifákra vonatkozó 1 vagy 2 éves határozott idejű szerződés esetén, amennyiben 
a határozott idejű szerződés lejárata előtt az Előfizető nem ír alá a mindenkori szerződés-hosszabbítási szabályok 
figyelembevételével újabb 1 vagy 2 éves határozott idejű szerződést, a határozott idő lejártát követően szerződése 
határozatlan idejűre változik, mely egyben azt is jelenti, hogy tarifájának havidíja a fenti táblázat szerint, meglévő 
tarifája határozatlan idejű változatának havidíjára módosul automatikusan. 
 
A Go Medium EU (SIM, D, E, F)  tarifák mellé választható opciók:  

 Határon túl opció – Románia  

 SMS Mini opció  

 SMS Maxi opció  

 Esti percek opció  

 Hétvégi percek opció  
 
Az opciók részletes leírása a Díjszabás A. fejezet 2.2 pontjában található. 

 
PluszAdat (kiegészítő opció)  

 
A Vodafone Go Medium EU (SIM, D, E, F) szolgáltatáscsomagokhoz kiegészítő adatopció (PluszAdat) vásárolható, 
melyek részletes leírását az alábbi táblázat tartalmazza.  
PluszAdatot a Netinfo (http://netinfo.vodafone.hu) oldalon lehet vásárolni arról a SIM kártyáról és eszközről, 
amelyhez a Go Medium EU (SIM, D, E, F) előfizetés tartozik. 
 

Megrendelhető PluszAdat 
Benne foglalt belföldi 

adatmennyiség 
Díj (bruttó) Szolgáltatáscsomag 

http://www.vodafone.hu/szamlabefizetés
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PluszAdat 200 MB 200 MB 620 Ft 
Vodafone Go Medium EU (SIM, D, 

E, F) 

PluszAdat 1 GB 1 GB 1 655 Ft 
Vodafone Go Medium EU (SIM, D, 

E, F) 

 
Amennyiben egy PluszAdat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő PluszAdat opció 
vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő PluszAdat (kiegészítő opció) opció fel nem használt hátralévő 
adatforgalma elvész. A PluszAdat opció kizárólag az adott számlaciklus végéig belföldi hálózatban használható fel. 
Egy számlacikluson belül tetszőleges számú PluszAdat opció vásárolható, kivéve az Automatikus PluszAdat 200 
MB opciót, mely csak egy alkalommal aktiválódik egy számlaciklusban. A PluszAdat opció nem megújuló opció, 
minden számlaciklusban újra kell igény szerint vásárolni. 

 
Kedvezményes Megújuló PluszAdat (kiegészítő opció) 

 
A Vodafone Go Medium EU szolgáltatáscsomagokhoz Kedvezményes Megújuló PluszAdat kiegészítő opciót a 
Netinfo (http://netinfo.vodafone.hu) oldalon lehet vásárolni arról a SIM kártyáról és eszközről, amelyhez a Vodafone 
Go Medium EU előfizetés tartozik. A Kedvezményes Megújuló PluszAdat kiegészító opció megújuló adatopció, 
számlaciklusonként újra aktiválódik, nem szükséges minden számlaciklusban újra igényelni.  
 
Kedvezményes Megújuló PluszAdat (kiegészítő opció) vásárlása esetén az Előfizető vállalja, hogy a Vodafone Go 
Medium EU előfizetéshez kapcsolódó határozott idő alatt a kiegészítő opciót is fenntartja, ez alatt az idő alatt az 
Előfizető érdekkörében felmerülő okból az opció megszüntetésére nem kerül sor. Amennyiben a fenti feltételek 
nem teljesülnek, úgy az Előfizető az ÁSZF 12.6.12 pontban írtak szerint az opció havi előfizetési díjának az 
Előfizető által elérhető PluszAdat 200 MB kiegészítő opció a benne foglalt belföldi adatmennyiség figyelembe 
vételével arányosított díjához képest számított, az igénybe vett kedvezménnyel azonos mértékű kötbért köteles 
megfizetni.  
 
A kiegészítő opció a Vodafone Go Medium EU előfizetéshez kapcsolódó határozott idő lejárta után folytatólagosan 
megújul, azzal, hogy havi díja változatlan marad, de a továbbiakban kötbér nélkül bármikor megszüntethető.  
 

Megrendelhető 
Kedvezményes Megújuló 
PluszAdat 

Benne foglalt belföldi 
adatmennyiség 

Díj (bruttó) Szolgáltatáscsomag 

Kedvezményes Megújuló 
PluszAdat 200 MB 

200 MB 331 Ft/hó Vodafone Go Medium EU (SIM, D, E, F) 

Kedvezményes Megújuló 
PluszAdat 1 GB 

1 GB 827 Ft/hó Vodafone Go Medium EU (SIM, D, E, F) 

Kedvezményes Megújuló 
PluszAdat 5 GB 

5 GB 3 307 Ft/hó Vodafone Go Medium EU (SIM, D, E, F) 

 
Amennyiben adott számlázási ciklusban a Kedvezményes Megújuló PluszAdat opció nem kerül teljes egészében 
felhasználásra, akkor a fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A Kedvezményes Megújuló PluszAdat 
opció kizárólag az adott számlaciklus végéig belföldi hálózatban használható fel. Egy számlacikluson belül 
tetszőleges számú PluszAdat opció vásárolható a Kedvezményes Megújuló PluszAdat opció mellé. 

  



60 

 

8. Lezárt akciók  
 

8.66.  Vodafone Instant SIM Utólag Fizető Előfizetői Szerződés mellé akció (2018. június 1. – 2018. július 1.) 

8.65.  Auchan 20. Szülinap (2018. május 4. – 2018. június 3.) 

8.64.  Feltöltőkártyás Percbónusz akció (2017. május 11. – 2018. március 31.) 

8.63.  Okostelefon Adatbónusz akció (2017. április 10. – 2018. március 31.) 

8.62.  MobilNet Start, MobilNet Medium és MobilNet Extra akció (2017. október 24. – 2018. április 10.) 

8.61.  Vodafone Go Start+ (2017. január 9. – 2018. április 10.) 

8.60.  Vodafone You (2016. szeptember 5. – 2018. április 10.) 

8.59.  Vodafone You készülékkedvezmény (2016. szeptember 5. – 2018. április 10.) 

8.58.  Valentin napi díjmentes adatopció a My Vodafone alkalmazásban (2018. február 2. – 2018. február 28.) 

8.57.  Karácsonyi díjmentes beszélgetés akció (2017. november 13. – 2018. február 1.) 

8.56.  Ünnepi díjmentes opciók a My Vodafone alkalmazásban feltöltőkártyás ügyfelek számára (2017. december 
1. – 2018. december 31.) 

8.55.  Ünnepi díjmentes opciók a My Vodafone alkalmazásban havidíjas ügyfelek számára (2017. december 1. – 
2018. december 31.) 

8.54.  Karácsonyi Family akció (2017. november 13. – 2018. január 31.) 

8.53.  Video Pass akció (2017. november 15. – 2018. január 9.) 

8.52.  Karácsonyi díjmentes beszélgetés akció meglévő Előfizetőink részére (2017.november 13. – 2018. január 
9.) 

8.51.  Hétvégi Percbónusz Feltöltés akció (2017. szeptember 1. – 2017. szeptember 30.) 

8.50.  MAX L Dupla Tartalom (2017. augusztus 28. – 2017. szeptember 30.) 

8.49.  Vodafone Tuti SIM kártya 1 Ft-ért! (2016. október 17. – 2017. november 15.) 

8.48.  Kedvezményes havi ismétlődő 1 GB internet opció (2017. július 2. – 2017. november 15.) 

8.47.  Max M DUO (2015. szeptember 14. – 2017. november 15.) 

8.46. Akciós kiegészítő adat opciók (2017. június 05. – 2017. december 31.) 

8.45.  Vodafone HomeNet+ akció (2017. június 05. – 2017. október 23.) 

8.44.  MobilNet Start, MobilNet Medium és MobilNet Extra akció (2017. március 20. – 2017. október 23.) 

8.43.  HomeNet+ és MobilNet SIM határozatlan és 1 év határozott idejű szerződéssel akció (2017. szeptember 
18. – 2017. október 06.) 

8.42.  NyáriAdat 4GB (promóciós kiegészítő opció) (2017. június 05. – 2017. július 31.) 

8.41.  Adatmilliomos akció meglévő Red-es vagy Vodafone Red EU+-ra váltó ügyfeleknek (2017. június 
05. – 2017. július 07.) 

8.40.  Adatmilliomos akció új Red-es és Red-re váltó ügyfeleknek (2017. június 05. – 2017. július 07.) 

8.39.  Akciós Havi megújuló 500 MB szolgáltatás (2016. október 02. – 2017. július 01.) 

8.38.  MAX L Dupla Tartalom (2017. január 16. – 2017. március 31.) 

8.37.  Vodafone Go Medium EU tarifák (2016. április 01. – 2017. június 05.) 

8.36.  Red Extra EU+ Giga akció (2016. november 30. – 2017. június 05.) 

8.35.  Red Basic EU+ Giga akció (2017.február 01. – 2017. június 05.) 



61 

 

8.35.  Bónusz Brigád (2016. május 23. – 2017. június 05.) 

8.34.  Postai Feltöltés akció (2017. április 10. – 2017. május 05.) 

8.33.  Meghosszabbított Karácsony (2017. január 09. – 2017. május 11.) 

8.32.  Karácsonyi Family (2016. november 14. – 2017. május 11.) 

8.31.  Red 4G akció (2017. március 1. – 2017. április 26.) 

8.30.  Vodafone Travel Club (2016. október 20. – 2017. március 31.) 

8.29.  Red Mozi díjmentesen (2015. december 01. – 2017. április 01.) 

8.28.  Red Mozi 1 GB adatopció akció (2015. december 01. – 2017. április 01.) 

8.27.  Online MobilNet Medium és MobilNet Extra akció (2017. február 07. – 2017. március 20.)  

8.26.  Karácsonyi Kaparós Utalvány (2016. december 01. – 2017. január 31.) 

8.25.  Dupla értékű feltöltés akció (2016. december 01. – 2017. január 02.) 

8.24.  iPhone 7 és iPhone 7 Plus 1GB adatopció akció (2016. szeptember 16. – 2016. október 31.) 

8.23.  Éjszakai ExtraAdat 150 GB (2017. január 01. – 2017. február 01.) 

8.22.  Fizesd számládat MasterCarddal és nyerj! (2016. szeptember 1. – 2016. november 30.) 

8.21.  Netre szomjazol? Töltődj fel és tölts! (2016. augusztus 1. – 2016. november 30.) 

8.20.  Vodafone Red Travel Club (2016. július 28. – 2016. december 31.) 

8.19.  Vodafone MobilNet Start akció hordozható modemhez (2016. október 10. – 2016. december 31.) 

8.18.  Vodafone MobilNet Tablet akció (2016. október 10. – 2016. december 31.) 

8.17.  Vodafone HomeNet akció a Media Marktban (2016. augusztus 1. – 2016. december 31.) 

8.16.  Vodafone Go Medium EU F (2016. április 1. – 2016. december 6.) 

8.15.  Vodafone MAX M SIM kártya 1 Ft-ért (2016. június 1. – 2016. november 14.) 

8.14.  Red EU+ számhordozás havidíjkedvezmény akció (2016. augusztus 8. – 2016. október 31.) 

8.13.  Online MobilNet akció (2016. június 1. – 2016. október 10.) 

8.12.  Minden 100. (századik) 3000 Ft feletti feltöltést megduplázunk (2016. augusztus 29. – 2016. 
szeptember 30.) 

8.11.  ENSZ Fenntarthatósági Fejlődési Célok Hete - Global Goals Mobile Show (2016. szeptember 24.          
– 2016. szeptember 26.) 

8.10.  Fiataloknak akció (2016.április 22. – 2016. szeptember 5.) 

8.9.    Nyári Family (2016. június 1. – 2016. augusztus 29.) 

8.8.    NyáriAdat 2GB (2016. május 23. – 2016. július 24.) 

8.7.    Max L Instant ajánlat (2015. december 03.- 2016. július 01.) 

8.6.    Vodafone Dupla és Vodafone Kedvenc tarifákhoz járó kedvezmények (2016. április 6.- 2016. május 
6.) 

8.5.  Vodafone Young tarifák (2015. október 19. - 2016. április 12.) 

8.4.  Vodafone Go Medium (2015. október 19. - 2016. április 12.) 

8.3.  „Netre szomjazol? Töltődj és tölts!” - MAX dupla ajánlat (2015. november 02. – 2016. február 29.) 
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8.2.  Max karácsonyi ajánlat (2015. december 03. – 2016. január 04.) 

8.1.  3000 Ft feltöltés esetén 120 perc díjmentes beszélgetés akció (2015. december 15 – 27.) 

 


