
Vodafone
Power to you

 

Eleged van a 
hosszas sorban 
állásból?
Töltsd le az új
My Vodafone alkalmazást és 
fizesd be számládat akár 
egyetlen gombnyomással!

Lépj be az alkalmazásba! Add hozzá bankkártyádat! Navigálj befizetetlen számládhoz!Bankkártyád mentéséhez add meg 
bankkártya adataidat!

Online ügyfélszolgálatunkon is 
befizetheted számláidat

Válaszd ki bankkártyád! Sikeresen befizetted számládat! Jegyzetek

Regisztrációt követően telefonszámod és jelszavad megadásával 
tudsz belépni a My Vodafone alkalmazásba.
A regisztrációhoz ügyfélbiztonsági kódodra, vagy személyes adataidra van szükséged. Amennyiben 
már regisztráltál a korábbi Mobil Vodafone alkalmazásban vagy a www.vodafone.hu, illetve az 
m.vodafone.hu oldalon, az ott használt telefonszámoddal és jelszavaddal be tudsz lépni, újabb 
regisztrációra nincs szükség. Ha a bejelentkezés során kiválasztod az „Emlékezz rám” lehetőséget, 
akkor a későbbiekben nem kell megadnod telefonszámod és jelszavad, az alkalmazás automatikusan 
bejelentkeztet. Ezzel a lehetőséggel egyetlen gombnyomással elérheted az egyenlegedre, 
adatforgalmadra vonatkozó legfrissebb adatokat és befizetheted számládat.

Annak érdekében, hogy a jövőben egyetlen gombnyomással be tudd fizetni 
számládat, a fizetés előtt mentsd el bankkártyádat. Ezt a lehetőséget a Főmenü 
„Beállításaim / Fizetési beállításaim” kiválasztásával találod meg, így a jövőben 
könnyedén kiegyenlítheted számládat, vagy feltöltheted egyenleged.

Bankkártyád általad választott nevének megadása után közvetlenül az OTP 
biztonságos oldalára irányítunk, ahol megadhatod bankkártyád adatait. 

A későbbiekben ezzel a bankkártyával egyszerűen fizethetsz akár a My 
Vodafone alkalmazáson belül, vagy az Online Ügyfélszolgálatunkon keresztül.

Az Áttekintés oldalon megtalálhatod „Befizetésre váró számláid egyenlegét”, 
mely ablakot lenyitva a „Befizetem a számláimat” gombra nyomva egyszerűen 
és gyorsan kiegyenlítheted számlatartozásod.

A „Fizetés indítása” oldalon válaszd ki a korábban elmentett bankkártyádat, majd 
erősítsd meg a befizetést.

A sikeres fizetésről visszaigazoló SMS-értesítést küldünk. A befizetett összeg 
könyvelése 3 munkanapot vesz igénybe, ez alatt az applikációban az összeg a 
Folyamatban lévő befizetések között jelenik meg.

Inkább számítógépedről intéznéd ügyeidet?

My Vodafone fiókodba otthon, számítógépedről is bármikor bejelentkezhetsz, 
ahol kényelmesen megtekintheted számláidat és be is fizetheted azokat. 
Regisztrálj a www.vodafone.hu/belepes oldalon és lépj be telefonszámod és 
jelszavad segítségével. A belépés után az Online ügyintézés lehetőséget 
választva, a befizetetlen számláid összege mellett található Fizetés vagy 
Gyorsfizetés gombok segítségével fizetheted be számládat. A My Vodafone 
applikációban már elmentett bankkártyádat itt is használhatod. A sikeres 
befizetésről visszaigazoló SMS-t küldünk. Befizetésed Online Ügyfélszolgálatun-
kon 3 munkanapon belül jelenik meg.

A Vodafone a feltételek visszavonásának, módosításának jogát fenntartja.


