
Kedves Ügyfelünk!

A havidíjas számlán való könnyebb eligazodás érdekében tekintse át számlamagyarázónkat, amelyből megismerheti a
legfontosabb információkat, valamint bemutatjuk, hogy mit jelentenek a számlán szereplő információk. A számlaképen
feltüntetett árak és szolgáltatások illusztrációként szolgálnak.

A tarifacsomag módosítása után kiállított első számlában számlázott tételek

Tarifacsomag módosítása esetén a régi díjcsomag előre számlázott havidíját részarányosan a váltás másnapjától jóváírjuk a
számlazárásig. Az új csomag részarányos havidíját - nem osztható - csomagok esetén, a váltás másnapjától számlázzuk
törthónapra, valamint egy teljes hónapra előre.

Az új csomag részarányos havidíját osztható és egyedi flottacsomagok esetén (egyes üzleti díjcsomagok ilyenek), a váltás
napjától kezdjük el számlázni törthónapra, valamint egy teljes hónapra előre. Az új tarifa mellé választott új opciók havidíját
az aktiválás napjától számlázzuk. Kivételt képeznek ez alól bizonyos Megújuló PluszAdat opciók, ugyanis ezeknél nem
alkalmazzuk a törtarányos számlázást. Egyes Megújuló PluszAdat opciók havidíját megrendelés és lemondás esetén is a
teljes számlazárási ciklusra számlázzuk, hiszen az adatmennyiséget is teljes egészében fel tudja használni.

Fontos tudni azt, hogy a lebeszélhetőséget a váltás napjára mindkét csomagból biztosítjuk, a percdíjak a váltás pillanatától
élnek.

A hónapok napjainak megfelelően számoljuk ki a havidíj törtrészét, tehát figyelembe vesszük, hogy az adott hónap 28, 29,
30 vagy 31 napos. A felhasználható keretet (például lebeszélhetőség, SMS-ek) is arányosan biztosítjuk mind a régi mind az új
csomagból. A lebeszélhető csomagok esetén a felhasználható összeget is törtidőszakra vonatkozóan adjuk meg.
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A tarifacsomag-váltás előtti számlazárás napja.
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A tarifacsomag váltásának napja.
2

A csomagváltás utáni első számlazárás napja.
3

A tarifaváltás előtti utolsó számla a 08.06-án lezárt számla volt. Abban még a korábbi csomag havidíját számláztuk ki előre. A
tarifacsomag módosítását 08.28-án végeztük el, majd az azt követően 09.06-án lezárt számlában az alábbiak szerint
számláztunk:
A tarifaváltás másnapjától visszaadtuk a korábbi tarifacsomag havidíját, valamint az internet havidíját arányosan
számlazárásig (08.29.-06.06-ig). A váltás másnapjától kiszámláztuk az új tarifa díját, valamint az internet díját számlazárásig
(08.29.-09.06-ig), majd a havidíjat és az internet havidíjat is egy hónapra előre (09.07.-10.06-ig).
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Példa a tarifacsomag váltás után kiállított első számlában számlázott időszakokra

Az időszak, amikor már az új tarifacsomagot használja. A korábbi tarifacsomag ezen időszakra vonatkozóan számlázott 
havidíját időarányosan jóváírjuk, az új csomag havidíját pedig törtarányosan terheljük.
Fontos, hogy nem osztható havidíjú tarifacsomagok esetében a csomagváltás másnapjától írjuk jóvá a korábbi díjcsomag
időarányos havidíját, és ugyancsak másnaptól terheljük az új csomag díját. A forgalmi díjakat és a lebeszélhetőségi kereteket
a váltás pillanatától használhatja.
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Az elmúlt 3 havi számlák összegeit tartalmazó oszlopdiagramokat jelenítjük meg itt.
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Az aktuális számla adatait kiemeljük a könnyebb áttekinthetőség miatt.

A Havidíjak/Kedvezmények sávban a kedvezményekkel csökkentett havidíjakat tüntetjük fel.

A két legfontosabb információ a számláról: a Számla alapján ténylegesen fizetendő összeg és a Fizetési határidő.

A vonatkozó rendelet szerint, határidőre történő fizetésnek az minősül, ha a számlán megjelölt összeg a feltüntetett fizetési
határidőre bankszámlánkra megérkezik. Javasoljuk, hogy átutalását, bankkártyás- vagy internetes befizetését legalább 2
munkanappal a fizetési határidő előtt indítsa el.

Amennyiben a számla végösszege a fizetési határidőig nem érkezik be cégünkhöz, úgy a következő számlában 600 forint
Fizetési felszólítás eljárási díjat számlázunk.
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Tarifacsomag módosítása után, ha alacsonyabb havidíjúról magasabb havidíjú csomagra vált, abban az esetben a tört
időszakra megadott jóváírás kevesebb lesz, mint az ugyan arra az időszakra számlázott terhelés.
Ha magasabb havidíjúról vált alacsonyabb havidíjú csomagra, abban az esetben előfordulhat, hogy a tört időszakra megadott
jóváírás fedezi az előre számlázott havidíjat is, ekkor az oszlopdiagramon a túlfizetés negatív előjellel jelenik meg.
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A számlán látható információk (első oldal)

?



A Számlaösszesítő részben az adott számlázási ciklusban igénybe vett összes szolgáltatást tüntetjük fel SZJ/TESZOR
szám, valamint ÁFA kulcs szerinti bontásban. Azon tarifacsomagok esetében, amelyek beépített adatopciót tartalmaznak
(például Red tarifacsomagok), az ÁFA törvény változása miatt az internet opció díját külön sorban, eltérő ÁFA kulccsal
tüntetjük fel. Ezen tételeket az ÁFA összesítő részben adókulcsonként összegezve is megjelenítjük.
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Az Egyenlegközlő információ részben adunk tájékoztatást azokról a tételekről, amelyek az előző számlazárás óta 
befolyásolták az egyenleget, például befizetések, át- és elvezetések. A Fizetendő összesen sorban a számlazárás napján 
fennálló nyitott egyenleget tüntetjük fel, amely eltérő lehet az aktuális számla végösszegétől. Amennyiben a két összeg 
eltérő, akkor a Fizetendő összesen sorban feltüntetett szükséges befizetni. 
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Telefonszámonkénti bontásban az összesített nettó havidíjak, a forgalmi díjak, egyéb díjak és kedvezmények a
Telefonszám összesítő részben látható. Az Összesen (Ft) oszlopban a telefonszámonként kiszámlázott bruttó összeget
tüntetjük fel, az igénybe vett szolgáltatásoknak megfelelő ÁFA kulccsal számítva.
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Számlafizető azonosító: Az előfizetéshez tartozó egyedi azonosító. Banki átutalás során ezt az azonosítót a
következőképpen szükséges feltüntetni a Közlemény rovatban: „AZ: számlafizető azonosító száma”.
Számlazárás napja: Ezen a napon zárjuk a számlát, mely az előző időszak forgalmi díjait és a következő időszak havi díját
tartalmazza.
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A tarifacsomagban felhasználható forgalmak (például lebeszélhetőség, SMS, internet adatmennyiség) számlálását a
számlazárás utáni napon indítjuk újra. Tarifacsomag módosítása esetén a lebeszélhetőségeket és egyéb kereteket
időarányosan biztosítjuk. Kivétel ez alól az adatmennyiség, azt teljes egészében felhasználhatja a törtidőszakban
is.
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Amennyiben az előző számlazárás napján nyitott egyenlege nem lett teljes egészében kiegyenlítve, akkor magasabb a 
Fizetendő összesen sorban feltüntetett összeg, mint az aktuális számla végösszege. Túlfizetés esetén pedig a fizetendő 
összeg kevesebb, mint a számla végösszege.
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A számlán látható információk (Számla oldal)
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Tarifacsomag módosítása után, a Telefonszám összesítő részben a számlazárás napján aktív tarifacsomagot nevét
tüntetjük fel. Jelen példában Red Smart B (2 év, e-Pack) tarifacsomagra történt meg a váltás, így itt már ez látható,
függetlenül attól,hogy korábban milyen csomagot vett igénybe.
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A számlán látható információk (Kiszámlázott díjak oldal)
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A Számlázott időszak oszlopban tüntetjük fel azt az időszakok, amelyre vonatkozóan az adott tételeket számláztuk.
Számlázási gyakorlatunk szerint a havidíjakat előre számlázzuk, míg a forgalmi díjakat mindig az aktuálisan lezárt számlázási
időszakra vonatkozóan, kivételt képeznek ez alól a roaming díjak, melynél eltérő időszak is mutatkozhat.

Tarifacsomag-váltás esetén a havi és egyéb opciós díjak melletti negatív érték a jóváírást jelzi. A negatív összeg a korábbi
tarifacsomag havi- és opciós díjait jelenti, valamint feltüntetjük az új csomag törtidőszakra terhelt havi- és opciós díját is.
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Jelen példában látható, hogy a tarifacsomag tartalmaz internet szolgáltatást, és egyéb havidíjas opciókat (Csevegés Adat és
Közösségi Adat), valamint egyes opciókhoz tartozó kedvezményeket is.

A számlában kedvezményeket és jóváírásokat minden esetben negatív előjellel tüntetjük fel.

A példában látható tarifacsomag-váltást 08.28-án végeztük el. A korábbi tarifacsomag havi- és internetdíjat ennek
megfelelően 08.29-től 09.06-ig időarányosan jóváírtuk: 2319 + 539,50 Ft. Ugyan erre az időszakra vonatkozóan az új
csomag havidíjait terheltük: 2900,30 + 1451,61 Ft. Valamint az új csomag havidíjait a következő számlázási ciklusra előre
terheltük: 9990 + 5000 Ft.
Egyes szolgáltatások havidíját azonban nem tudjuk időarányosan terhelni, mivel a törtidőszakra is a teljes szolgáltatást
(például teljes adatkeretet, vagy lebeszélhetőséget) biztosítjuk. Ennek megfelelően jelen példában látható, hogy a
Csevegés Adat, és a Közösségi Adat havidíját 08.07-től terheljük annak ellenére, hogy a szerződést 08.21-én aktiváltuk be
rendszerünkben.
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Fontos információ a havidíj-kedvezményekkel kapcsolatban:
• A forint összegben megadott kedvezményeket kizárólag a teljes számlázási ciklusra érvényesítjük, így az első számlában

a törtidőszakra az adott összegű kedvezményt nem biztosítjuk.
• A %-ban megadott kedvezményt a törtidőszakra is érvényesítjük, így az első számlában mind a tört- mind a teljes havidíjra

biztosítjuk
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A Kiszámlázott díjak oldal tartalmazza a kiszámlázott forgalmi díjakat minden telefonszámhoz külön, amely a számlafizető
alatt található. Az egyes telefonszámokhoz tartozóan számlázott díjakat a Számla oldal Telefonszám összesítő részében is
láthatja.
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A számlán látható információk (Kiszámlázott díjak oldal)
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A Forgalmi díjak részben a belföldi és a külföldi forgalmakat külön jelenítjük meg. Ha több telefonszám is van egy
számlafizető azonosító alatt, akkor ebben a részben az összes telefonszámhoz tartozó forgalmakat összesítve láthatja. Az
egyes telefonszámokhoz tartozóan számlázott díjak a Számla oldal Telefonszám összesítő részében látható.

Jelen példában a számlát egy telefonszámhoz tartozóan állítottuk ki, így a Telefonszám összesítő részben is egy
hívószám látható.
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Egy adott telefonszámhoz tartozó forgalmi időszakról a részletes hívás és adatforgalmi adatokat a hívásrészletező
dokumentumon ellenőrizheti. A dokumentumot az Online Ügyfélszolgálaton (https://www.vodafone.hu/belepes) vagy a
1270-es számon elérhető telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül igényelheti meg.
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Töltse le a My Vodafone alkalmazást (https://www.vodafone.hu/alkalmazas), mellyel egyetlen kattintással
elérheti a legfontosabb információkat és intézheti ügyeit telefonról.

A számlázási időszak alatti igénybe vett szolgáltatások egyszeri díjait (például megvásárolt kiegészítő adatopciók,
mobilvásárlások, Fizetési felszólítás, Adminisztrációs díj), valamint az esetleges jóváírásokat az Egyéb díjak részben
tüntetjük fel.
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Az összevonás miatt az azonos típusú forgalmakat összesítjük, így a tarifacsomag-váltás után a korábbi és az új csomaggal
bonyolított forgalmakat nem jelenítjük meg külön

A számlafizető azonosító alatt található minden telefonszámhoz tartozóan kiszámlázott összes díjat (havi-, opciós-, forgalmi-
és egyéb díjak) az esetlegesen biztosított kedvezményekkel csökkentve a Kiszámlázott díjak összesen sorban tüntetjük
fel.
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Jelen példában látható, hogy minden forgalmi adatot összevontunk, pedig különböző tarifacsomagokkal vette igénybe
ügyfelünk szolgáltatásainkat. Mivel korábban is korlátlan tarifacsomagot vett igénybe, amelyben a forgalmi díjak (például a
percdíj 0 Ft) azonosak, mint az új, ugyancsak korlátlan díjcsomagban, így az összevonás szabályai miatt nem bontottuk szét a
számlaképen az azonos típusú forgalmakat.
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