
Tisztelt Feltöltőkártyás Ügyfelünk! 

A Lakossági ÁSZF 1. számú Díjszabás melléklet B. fejezet 2.6.2 pontjában részletezett Netre Fel 

tarifacsomag megszüntetése kapcsán az alábbiakról tájékoztatjuk:  

A Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2.6.2. pontja szerinti Netre Fel internet tarifa 2014. október 1. 

napján megszűnik. Az ezen tarifacsomagot használók tarifacsomagja, az előfizetői szerződésükben 

foglaltak, illetve az ÁSZF 9.2.1.I.) és 2.3.2. pontjai alapján a Feltöltőkártyás (előre fizető) Adat Alaptarifa 

csomagra módosul. Az érintett Előfizetőknek lehetőségük van, hogy 2014. október 1-ig másik 

tarifacsomagra váltsanak. Amennyiben nem élnek ezen jogukkal, úgy a tarifájukat az ÁSZF 9.2.2.II.(2)  

pontja értelmében egy kedvezőbb tarifacsomagra, a Netjegy tarifacsomagra módosítjuk egyoldalúan. A 

tarifáról bővebben a http://www.vodafone.hu/lakossagi/internet/szamitogepen/feltoltokartyas-internet-

netjegy olvashatnak.  

Önnek lehetősége van, hogy 2014. október 1-ig bármely, az ÁSZF-ben elérhető publikus internet 

tarifacsomagra váltson. Tarifáink listáját a www.vodafone.hu/tarifak oldalon tekintheti meg, illetve a 

váltást a www.vodafone.hu/ugyfelszolgalat oldalon is kérheti.  

Amennyiben a csomagváltás lehetőségével nem él, illetve – amennyiben felmondásra jogosult – 

felmondása folytán nem szűnik meg szerződése, úgy 2014. október 1-én az ÁSZF 9.2.1.I.) és 2.3.2 

pontjaiban és az előfizetői szerződésében foglaltakra figyelemmel (az Előfizetői Szerződés Felek általi, 

közös megegyezéssel történő módosítása) tarifacsomagja a Feltöltőkártyás (előre fizető) Adat Alaptarifára 

módosul (ÁSZF Díjszabás melléklet 2.3.2 illetve www.vodafone.hu/aszf).  

Az Alaptarifánál szeretnénk egy minden tekintetben kedvezőbb tarifa konstrukciót biztosítani az Ön 

számára, így amennyiben erről másképp nem rendelkezik, 2014. október 1-től tarifáját a Netjegy 

tarifacsomagra módosítjuk. A Netjegy tarifacsomag, illetve a Feltöltőkártyás (előre fizető) Adat 

Alaptarifa részletes leírásáról kérljük olvassa el jelen levelünk további részét is!  

 

Mit jelent önnek a Netjegy tarifacsomagra váltás?  

Jegyek, díjak, adatmennyiség: 

Amennyiben napi és hetijegyet használta, azoknak ára és a benne foglalt adatmennyiség az új 

adattarifájában is változatlan marad. Két lényeges különbség van a két internet tarifa között:  

1. Az egy órás, 60 perces jegy az új csomagban nem lesz elérhető, és  

2. a 30 napos jegyben 1 GB helyett 3 GB adatmennyiséget kap, ezzel együtt a havijegy ára 

mindösszesen 500 forinttal kerül többe. 

Jelenlegi csomagja: 

NETRE 

FEL       

  Ár Érvényesség Adat 

1 órás  350 FT 60 perc  500 MB  

1 napos  690 FT 24 óra  500 MB  

7 napos  2,490 FT 168 óra  1 GB  

30 napos  3,490 FT 720 óra  1 GB  

http://www.vodafone.hu/aszf


 

Új csomagja: 

NETJEGY       

  Ár Érvényesség Adat 

Napijegy 690 FT 24 óra 500 MB 

Hetijegy 2,490 FT 168 óra 1 GB 

Havijegy 3,990 FT 720 óra 3 GB 

 

Mit kell tennie? 

A tarifaváltással nincsen teendője: 

2014. szeptember 30.  24:00  órától  október 1. 24:00 óráig új jegy megrendelésére nem lesz lehetősége.  

Október 1-én automatikusan átváltjuk Önt az új tarifacsomagjára. Amennyiben ezen a napon napi, heti 

vagy havi jegye lesz érvényben, úgy azt a tarifacsomag átváltásakor az új tarifacsomagja szerint 

megújítjuk, ez azt jelenti, hogy annak érvényességi ideje és adatmennyisége is újraindul, mindez 

semmilyen plusz költséggel nem jár önnek.  

Például, ha szeptember 10-én 30 napos jegyet rendel 3490 forinttér, ami október 9én járna le, 

akkor a szeptember 15 tarifacsomag váltással, az új jegye 3GB adatforgalommal, 30 napig október 

14-ig lesz érvényes.  

Az internet beállítások módosítása 

Egy dolga lesz mindösszesen,  október 1-után, mikor  előszőr használja a szolgáltatást győződjön 

meg róla, hogy a VITAMAX.INTERNET.VODAFONE.NET szerepel az APN beállításoknál. 

Amennyiben a TV2.MOBILNET.HU  a beállított APN, kérjük október 1.  után minél előbb módosítsa 

azt. Október 31- után a TV2-es APN-nel a  

 TV2.MOBILNET.HU    VITAMAX.INTERNET.VODAFONE.NET  

Új jegyek megrendelése: 

A jövőben az új jegyek megrendelését a vodafone.hu netre fel kezdőlap helyett, egy új felületen a 

www.netinfo.hu oldalon tudja majd megrendelni a további netjegyeket.  A tarifacsomag váltást követően a 

jövőben a megszokott helyett automatikusan erre az oldalra irányítjuk majd. 

Ha további információra van szüksége, kérjük, hívja a Vodafone Magyarország Zrt. hálózatából díjmentesen 

hívható Ügyfélszolgálatunkat a 1270-es hívószámon (a nap 24 órájában), ahol felkészült munkatársaink 

készséggel adnak felvilágosítást Önnek. 

Budapest, 2014. augusztus 27. 

Üdvözlettel: Vodafone Magyarország Zrt.  

 

http://www.netinfo.hu/

