Vodafone Magyarország Zrt.
LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA

Hatályba lépés: 2017. június 15.

Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól.
I.

Lakossági Általános Szerződési Feltételek, 1. sz. Díjszabás melléklet

1. A Lakossági ÁSZF, 1. sz. Díjszabás melléklet A./HAVI ELŐFIZETŐI DÍJAS (UTÓLAG FIZETŐ)

SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ DÍJSZABÁS 5.Nemzetközi barangolás, mobil használat külföldi
hálózatokon (roaming) 5.1. Forgalmi alapú roaming hívás és SMS díjszabás 5.1.1. Forgalmi alapú
roaming hívás, SMS és MMS díjak pontba felvezetésre kerül a módosított roaming díjszabás,
melynek értelmében a roaming többletdíjak eltörlésre kerülnek.

„5.1.1. Forgalmi alapú roaming hívás, SMS és MMS díjak
(…)
Díjak:
Hívásindítás magyarországi mobil hálózatba: Előfizető
Magyarországon érvényes belföldi, hálózaton kívüli mobil hívás díja.

által

használt

tarifacsomag

Hívásindítás magyarországi vezetékes hálózatba: Előfizető által használt tarifacsomag
Magyarországon érvényes belföldi, vezetékes irányú hívás díja.
Hívásindítás az 1-es roaming díjzóna országaiba: Előfizető által használt tarifacsomag
Magyarországon érvényes belföldi, hálózaton kívüli mobil hívás díja.
Hívásfogadás: díjmentes.
SMS küldés magyarországi mobil hálózatba: Előfizető által használt tarifacsomag Magyarországon
érvényes belföldi, hálózaton kívüli SMS díja.
SMS küldés az 1-es roaming díjzóna országaiba: Előfizető által használt tarifacsomag
Magyarországon érvényes belföldi, hálózaton kívüli SMS díja.
SMS küldés nem magyarországi és nem az 1-es roaming díjzóna országaiba: Amennyiben az SMS
küldése az 1. roaming díjzónából egy 2., 3., 4., 5., 6. roaming díjzónában lévő országba illetve Szatelit
hálózatba irányul, a 2. roaming díjzóna SMS küldésre vonatkozó díja kerül kiszámlázásra.
MMS küldés magyarországi mobil hálózatba: Előfizető által
Magyarországon érvényes belföldi, hálózaton kívüli MMS díja.

használt tarifacsomag

MMS küldés az 1-es roaming díjzóna országaiba: Előfizető által használt tarifacsomag
Magyarországon érvényes belföldi, hálózaton kívüli MMS díja.
MMS küldés nem magyarországi és nem az 1-es roaming díjzóna országaiba: Amennyiben az MMS
küldése az 1. roaming díjzónából egy 2., 3., 4., 5., 6. roaming díjzónában lévő országba illetve Szatelit
hálózatba irányul, a 2. roaming díjzóna MMS küldésre vonatkozó díja kerül kiszámlázásra.
SMS és MMS fogadása díjmentes.(…)”
A módosításra a Lakossági Általános Szerződési Feltételek 12.1.2. II) (1) ii.).– alább olvasható – pontjára
figyelemmel jogszabályváltozás miatt kerül sor.

2. A Lakossági ÁSZF, 1. sz. Díjszabás melléklet A./HAVI ELŐFIZETŐI DÍJAS (UTÓLAG FIZETŐ)

SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ DÍJSZABÁS 5.Nemzetközi barangolás, mobil használat külföldi
hálózatokon (roaming) 5.1. Forgalmi alapú roaming hívás és SMS díjszabás 5.1.1. Forgalmi alapú
roaming hívás, SMS és MMS díjak pontban a Szabályozott Európai Adatroaming tarifa díjszabása
módosításra kerül, miszerint az 1-es roaming díjzóna országaira vonatkozó forgalmi alapú
adatroaming esetén a roaming többletdíjak eltörlésre kerülnek.

„5.1.1. Forgalmi alapú roaming hívás, SMS és MMS díjak
(…)
A forgalmi alapú adatroamingra vonatkozó valamint az 1-es roaming díjzóna országaira vonatkozó
Szabályozott Európai Adatroaming tarifa díjszabása 2017. június 15-től:
1. roaming díjzóna (Szabályozott Európai
Adatroaming tarifa)
2. roaming díjzóna
3., 4., 5., 6. roaming díjzóna
Szatelit tengeri és repülőgép-fedélzeti
hálózatok

Előfizető által használt tarifacsomag
Magyarországon érvényes belföldi adatkerete
2 229,93 Ft/MB (nettó 1 889,77 Ft/MB)
3 251,97 Ft/MB (nettó 2755,91 Ft/MB)
5 110,24 Ft/MB (nettó 4 330, 71 Ft/MB)

Az alkalmazott zónabesorolás megegyezik a forgalmi alapú roaming díjszabás során alkalmazott
zónabesorolással (Díjszabás 5.1.).(…)”
A módosításra a Lakossági Általános Szerződési Feltételek 12.1.2. II) (1) ii.).– alább olvasható – pontjára
figyelemmel jogszabályváltozás miatt kerül sor.

3. A Lakossági ÁSZF, 1. sz. Díjszabás melléklet A./HAVI ELŐFIZETŐI DÍJAS (UTÓLAG FIZETŐ)

SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ DÍJSZABÁS 5.Nemzetközi barangolás, mobil használat külföldi
hálózatokon (roaming) 5.3. Kedvezményes roaming napijegyek pontból az 5.3.1. Európa Napijegy
szolgáltatás törlésre kerül. A szolgáltatásra vonatkozó információk törlésre kerülnek az alábbi
pontokból:
- 2. Tarifacsomagok és opciók díjszabása 2.5. Kereskedelmi forgalomban nem elérhető tarifák
-

2.5.17. Vodafone RED Super és Red Basic szolgáltatáscsomagok
2. Tarifacsomagok és opciók díjszabása 2.5. Kereskedelmi forgalomban nem elérhető tarifák
2.5.18. Vodafone RED Plus szolgáltatáscsomagok
5. Nemzetközi barangolás, mobil használat külföldi hálózatokon (roaming) 5.2. Vodafone EU
Roaming.

„5.3.1. Európa Napijegy
Az Európa Napijegy tarifa a Szolgáltató által meghatározott roaming hálózatokon érvényes, a
partnerhálózatok aktuális listája a www.vodafone.hu/europa internetes oldalon érhető el. Aktív Európa
Napijegy tarifa esetén Utólag fizető Előfizetők a www.vodafone.hu/europa oldalon felsorolt
partnerhálózatok országaiban kizárólag a megjelölt hálózatokon érik el a roaming-szolgáltatást.
Az Európa Napijegy megrendelésének feltétele, hogy Előfizető a használat megkezdése előtt
rendelkezzen aktív roaming szolgáltatással. Az Európa Napijegy szolgáltatás aktiválásának külön díja
nincs. Az aktiválás történhet SMS-ben, az EUNAPI kód elküldésével a 1270-re, az SMS küldése a Vodafone
Magyarország Zrt. hálózatáról díjmentes, külföldről az aktuális roaming díjszabás szerinti SMS ár fizetendő,
személyesen a Vodafone üzletekben, illetve Online és Telefonos Ügyfélszolgálat segítségével. A
szolgáltatás a sikeres megrendelést követően annak lemondásáig aktív marad. A szolgáltatás lemondása a
fenti csatornák segítségével történhet, a lemondáshoz szükséges SMS-kód: XEUNAPI.

Az Európa Napijegy kiszámlázása automatikusan, az adott naptári napon Előfizető által generált első
számlázható esemény (roaming környezetben indított vagy fogadott hívás, küldött SMS, fel- vagy letöltött
adatforgalom) alapján megtörténik, ezután a kedvezményes díjazás (lásd lenti táblázat) szerint
telefonálhat, küldhet SMS-t, és használhatja a rendelkezésére álló adatmennyiséget. Az érvényességi idő
az adott Napijegy kiszámlázásával megegyező napon 24:00-ig, azaz adott naptári napra szólóan érvényes.
Az érvényességi idő leteltéről Szolgáltató nem küld értesítést. Ha Előfizető a Napijegy érvényességi
idejének lejárta után (naptári nap) újabb számlázható forgalmat generál, egy újabb Napijegy kerül
kiszámlázásra. A megkezdett, de az érvényességi idő végén túl befejeződő események (hívás, SMS vagy
adatforgalom) a következő naptári napra is kiváltják a Napijegy kiszámlázását. A Napijegy díja nem kerül
kiszámlázásra a segélyhívó, illetve a +36707001702-es szám hívása esetén.
Az Európa Napijegy díjszabása
Hangalapú utólag fizető Előfizető esetén,
amennyiben a tarifa, vagy adat-opció
használata során jogosult a Netinfo oldal
használatára
Hangalapú utólag fizető Előfizető esetén,
amennyiben a tarifa, vagy adat-opció
használata során nem jogosult a Netinfo
oldal használatára

Napijegy díja összesen: bruttó 990 Ft (nettó 779,52 Ft).
Napijegy díja összesen: bruttó 963 Ft (nettó 779,52 Ft):
Hangforgalomra eső díj

bruttó 606 Ft (nettó 477,16 Ft)

Adatforgalomra eső díj

bruttó 357 Ft (nettó 302,36 Ft)

A kedvezményes roaming-díjak az Európa Napijegy használata során:
1. Magyarországi hívószámokra irányuló normál díjas hívások és SMS-ek esetén:
Előfizető által használt tarifacsomag Vodafone Magyarország hálózatán alkalmazott belföldi hívás-/SMS-díja számlázási
egységenként (megkülönböztetve a hálózaton kívüli és belüli hívások, mobil és vezetékes hívások, csúcsidőben és csúcsidőn kívüli
hívások, amennyiben ez az adott tarifacsomagra értelmezhető).
2. A kijelölt országok valamelyikében roamingolva ugyanezen ország bármely mobil vagy vezetékes hívószámára
irányuló hívások és SMS-ek esetén:
Hívásindítás: Előfizető által használt tarifacsomag Magyarországon érvényes belföldi, hálózaton kívüli mobil irányú hívás díja a
tarifacsomaghoz tartozó számlázási egységenként, de maximum 72,8 Ft/perc (nettó 57,32 Ft/perc)
SMS küldés: Előfizető által használt tarifacsomag Magyarországon érvényes belföldi, hálózaton kívüli mobil irányú SMS küldés díja,
de maximum 23 Ft/SMS (nettó 18,11 Ft/SMS).
3. Harmadik országbeli hívószámokra (azaz nem magyarországi vagy a roamingolás helye szerinti országbeli
hívószámra) irányuló hívások és SMS-ek esetén:
Hívásindítás 1-es roaming díjzóna országaiba: Előfizető által használt tarifacsomag Magyarországon érvényes belföldi, hálózaton
kívüli SMS díja + 19,17 Ft/perc többletdíj, de maximum 72,8 Ft/perc.
SMS küldés az 1-es roaming díjzóna országaiba: Előfizető által használt tarifacsomag Magyarországon érvényes belföldi, hálózaton
kívüli SMS díja + 7,66 Ft/SMS többletdíj, de maximum 23 Ft/SMS.
Hívásindítás nem az 1-es roaming díjzóna országaiba: Előfizető által használt tarifacsomag Magyarországon érvényes nemzetközi
irányú hívás díja
SMS küldés nem az 1-es roaming díjzóna országaiba: Előfizető által használt tarifacsomag Magyarországon érvényes nemzetközi
díjú SMS díja.
Hívásindítás, SMS, MMS küldés Svájcból vagy Törökországból az 1-es roaming díjzóna országaiba: Előfizető által használt
tarifacsomag Magyarországon érvényes nemzetközi irányú hívás, SMS, MMS díja.
4. Fogadott hívások esetén (a listában szereplő hálózatok bármelyikén roamingolva fogadott hívások):
Előfizető által használt tarifacsomag Vodafone Magyarország hálózatán fogadott hívásokra alkalmazott díjazása szerint díjmentes.
5. Adatroaming használata esetén
Azon Előfizetők, akik tarifájuknak vagy adatopciójuknak köszönhetően jogosultak a Netinfo oldal használatára, külföldön is a
tarifájukban meghatározott belföldön irányadó adatkeretük erejéig és annak terhére forgalmazhatnak adatot. Az érvényességi időn
belül, az adatkeret felhasználása után az internet hozzáférés sebességét 0/0 Mbit/s sebességre lassítjuk. A belföldi adatkeret
felhasználása esetén az Automatikus PluszAdat 150 MB opció aktiválódik a hazai feltételekkel egyező módon, és ennek
felhasználása esetén, amennyiben Előfizető nem vásárol további kiegészítő adatopciót, a külföldi adathozzáférés sebessége az
aktuális számlázási ciklus végéig 0/0 Mbit/s lassításra kerül.
Minden további Előfizetőnek adott naptári napon az első 100 MB díjmentes. Az érvényességi időn belül, a kedvezményes
adatmennyiséget a kijelölt hálózatokon meghaladó forgalmat a Szolgáltató bruttó 9,29 Ft/MB -os egységekben számlázza.

Egyéb szabályok
Az Előfizető tarifacsomagja szerinti lebeszélhető percek, lebeszélhető havidíj, illetve további
kedvezmények az Európa Napijegy hívásokra is felhasználhatóak. A Zárt csoport opció, az Egymás közt 0
Ft opció, a Családi opció kedvezményei az Európa Napijegy hívásokra nem vonatkoznak.
A hazai adatkeret külföldi felhasználására minden olyan hangalapú Utólag fizető Előfizető jogosult, aki
tarifája, vagy adat-opciója használata során jogosult a Netinfo oldal használatára. Belföldi adatkeret
felhasználása esetén a külföldi adathozzáférés sebessége az aktuális számlázási ciklus végéig 0/0 Mbit/sre lassításra kerül, ezt a lassítás Magyarországra visszatéréskor az Előfizető szerződésében meghatározott
lassítási szabályok szerint módosul. Az adatkeret felhasználása után Utólag fizető Előfizetőnek lehetősége
van a Netinfo oldalon keresztül kiegészítő adatkeret vásárlására, a hazaival megegyező árak és feltételek
szerint. A számlázási ciklus lezárultával vagy kiegészítő adatkeret vásárlása esetén a forgalomlassítás
megszűnik. Azon Utólag fizető Előfizető, aki forgalmi díjas-, túlforgalmazási díjjal rendelkező-, speciális
(egyedi) hozzáférési ponttal (APN) rendelkező-, BlackBerry-, internet opciót vagy Internet tarifát használ,
nem használhatja fel belföldi adatkeretét, számára az Európa Napijegy naptári naponként 100MB külföldi
adatforgalmazást biztosít.
Az Európa Napijegy használata során több adatcsatlakozás lehetséges a kedvezményes adatmennyiség
eléréséig. A hazai adatkeret felhasználásának részletei megegyeznek a belföldi felhasználási feltételekkel.
A napi 100 MB adatkeretet használó ügyfelek részére az adatforgalom a küldött és a fogadott
adatmennyiség együttes összegét jelenti, a számlázási egység 100 kB. Az adatforgalom felhasználható
roaming internet, WAP, illetve a napi 100MB külföldi adatkerettel rendelkező ügyfelek részére BlackBerry
Mobil E-mail szolgáltatásokra. Az adott naptári napon fel nem használt 100MB adatmennyiség a
következő kedvezményes periódusra nem vihető át, belföldön nem használható fel. Az elérhető
adatmennyiség felhasználásának 80-, illetve 100%-ánál Előfizető SMS-ben tájékoztatást kap. Technikai
okokból előfordulhat, hogy a tájékoztató SMS-ek csak az adatkapcsolat lezárása után kerülnek kiküldésre.
Az Európa Napijegy napidíja nem kerül beszámításra az adatroaming számlázási limitbe (Lakossági
Díjszabás 5.6-os pont).
Amennyiben Előfizető olyan telefonszámra kívánja aktiválni az Európa Napijegyet, amelyen valamely nem
határozott időre szóló szerződéssel megkötött adatroaming opció aktív (kivéve Világ Napijegy és a
Vodafone EU Roaming), abban az esetben az előfizetésen korábban aktív opció automatikusan
deaktiválásra, míg az Európa Napijegy aktiválásra kerül. A deaktiválás és az aktiválás sikerességéről
Előfizetőt a Szolgáltató SMS-ben értesíti. Az Európa Napijegy nem aktiválható azon előfizetésekre,
amelyeken határozott időre szóló szerződéssel megkötött adatroaming opció aktív, vagy ha Előfizető
olyan tarifacsomaggal rendelkezik, melynek havi előfizetési díjában roaming forgalom (roaming során
felhasználható percek, SMS-ek vagy adatforgalom) is található, nem aktiválható továbbá az Európa
Napijegy az Autóskártya szolgáltatásba bekapcsolt telefonszámokra.
Az Európa Napijegy használata során a hanghívások, SMS-küldés és az adatforgalom számlázása, illetve a
napidíj kiszámlázása a magyarországi időzóna szerint történik.”

A módosításra a Lakossági Általános Szerződési Feltételek 12.1.2. II) (1) i.f.).– alább olvasható – pontjára
figyelemmel szolgáltatás megszüntetése a jövőre nézve.

4. A Lakossági ÁSZF, 1. sz. Díjszabás melléklet A./HAVI ELŐFIZETŐI DÍJAS (UTÓLAG FIZETŐ)

SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ DÍJSZABÁS 5.Nemzetközi barangolás, mobil használat külföldi
hálózatokon (roaming) 5.3. Kedvezményes roaming napijegyek 5.3.1. Európa Napijegy pontból az
5.3.1.1. Európa Adat Napijegy szolgáltatás törlésre kerül.

„Európa adat napijegy
Az Európa adat napijegy a Szolgáltató által meghatározott roaming hálózatokon érvényes, a
partnerhálózatok aktuális listája a www.vodafone.hu/europa internetes oldalon érhető el. Aktív Európa
adat napijegy tarifa esetén Előre fizető Előfizetők a www.vodafone.hu/europa oldalon felsorolt
partnerhálózatok országaiban kizárólag a megjelölt hálózatokon érik el a roaming-szolgáltatást.
Az Európa adat napijegy megrendelésének feltétele, hogy Előfizető a használat megkezdése előtt
rendelkezzen aktív roaming szolgáltatással. Az Európa adat napijegy Előre fizető előfizetők számára
minden naptári nap külön aktiválandó, amikor Előfizető a napijegyet használni kívánja. Az aktiválás
történhet SMS-ben, az ADATNAPI kód elküldésével a 1270-re, az SMS küldése a Vodafone Magyarország
Zrt. hálózatáról díjmentes, külföldről az aktuális roaming díjszabás szerinti SMS ár fizetendő, illetve Online
és Telefonos Ügyfélszolgálat segítségével. A szolgáltatás sikeres napi aktiválását követően Előfizető SMSben tájékoztatást kap. A szolgáltatást lemondani az érvényességi időn belül nem lehetséges, az
érvényességi idő végén a szolgáltatás deaktiválásra kerül.
A napijegy díjának levonása Előfizető aktiválási kérése alapján történik. A napijegy érvényességi ideje az
adott napijegy díjának levonásával megegyező napon, magyarországi idő szerinti 23:59 óráig tart, azaz
adott naptári napon, mely időpontot követően az adatkapcsolat automatikusan megszűnik. Az
érvényességi idő leteltéről Szolgáltató nem küld külön értesítést. Az érvényességi időn belül indított
ismételt aktiválási kérés elutasításra kerül, újabb aktiválásra leghamarabb az érvényességi idő (naptári nap)
lejártát követően van lehetőség.
Az Európa adat napijegy díja bruttó 920 Ft.
A kedvezményes adatroaming-díjak az Európa adat napijegy használata során: adott naptári napon az első
100 MB díjmentes. Az érvényességi időn belül, a kedvezményes adatmennyiséget meghaladó forgalmat, a
kijelölt hálózatokon a Szolgáltató bruttó 10 Ft/Mbyte-os egységekben számlázza.
Egyéb szabályok
Az Európa adat napijegy használata során több adatcsatlakozás lehetséges a kedvezményes
adatmennyiség eléréséig. Az adatforgalom a küldött és a fogadott adatmennyiség együttes összegét
jelenti, a számlázási egység 100 Kbyte. Az adatforgalom felhasználható roaming internet illetve WAP
szolgáltatásokra. Az adott naptári napon fel nem használt adatmennyiség a következő kedvezményes
periódusra nem vihető át, belföldön nem használható fel. A napi adatmennyiség felhasználásának 80illetve 100%-ánál Előfizető SMS-ben tájékoztatást kap. Technikai okokból előfordulhat, hogy a tájékoztató
SMS-ek csak az adatkapcsolat lezárása után kerülnek kiküldésre. Az Európa adat napijegy díja nem kerül
beszámításra az adatroaming számlázási limitbe.
A napijegy érvényességi ideje, a le- és feltöltött adatforgalom számlázása, valamint a napijegy díjának
kiszámlázása a magyarországi időzóna szerint történik.”

A módosításra a Lakossági Általános Szerződési Feltételek 12.1.2. II) (1) i.f.).– alább olvasható – pontjára
figyelemmel szolgáltatás megszüntetése a jövőre nézve.

5. A Lakossági ÁSZF, 1. sz. Díjszabás melléklet A./HAVI ELŐFIZETŐI DÍJAS (UTÓLAG FIZETŐ)

SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ DÍJSZABÁS 5.Nemzetközi barangolás, mobil használat külföldi
hálózatokon (roaming) 5.2. Vodafone EU Roaming pontban a Vodafone EU Roaming szolgáltatás
díjszabása módosításra kerül, miszerint a kijelölt országok valamelyikében roamingolva az 1-es
roaming díjzóna országainak bármely mobil vagy vezetékes hívószámára irányuló hívások, SMS-ek
és MMS-ek esetén a roaming többletdíjak eltörlésre kerülnek, valamint ebben a pontban a
szolgáltatásra vonatkozó arányos utazási célú (méltányos) felhasználás szabálya módosításra
került.

„5.2. Vodafone EU Roaming
A Vodafone EU Roaming megrendelésének feltétele, hogy Előfizető a használat megkezdése előtt
rendelkezzen aktív roaming szolgáltatással, valamint 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, XL, XM, X, A, B, C, D), Go EU (SIM, E, F) vagy
Go+ EU (SIM, B, C, D, E, F) szolgáltatáscsomaggal. A Vodafone EU Roaming szolgáltatás aktiválásának külön
díja nincs. A szolgáltatás a sikeres megrendelést követően annak lemondásáig aktív marad. A
kedvezményes roaming-díjak a Vodafone EU Roaming használata során:
1. Magyarországi hívószámokra irányuló normál díjas hívások, SMS-ek és MMS-ek esetén:
Előfizető által használt szolgáltatáscsomag Vodafone Magyarország hálózatán alkalmazott belföldi normál
díjas hívás/SMS/MMS díja.
2. A kijelölt országok valamelyikében roamingolva az 1-es roaming díjzóna országainak bármely
mobil vagy vezetékes hívószámára irányuló hívások, SMS-ek és MMS-ek esetén:

Hívásindítás 1-es roaming díjzóna országaiba: Előfizető által használt tarifacsomag Magyarországon
érvényes belföldi, hálózaton kívüli mobil hívás díja.
SMS küldés az 1-es roaming díjzóna országaiba: Előfizető által használt tarifacsomag Magyarországon
érvényes belföldi, hálózaton kívüli SMS díja.
MMS küldés az 1-es roaming díjzóna országaiba: Előfizető által használt tarifacsomag Magyarországon
érvényes belföldi, hálózaton kívüli MMS díja.
Hívásindítás, SMS, MMS küldés Monacóból, Svájcból vagy Törökországból az 1-es roaming díjzóna
országaiba: Előfizető által használt tarifacsomag Magyarországon érvényes belföldi, hálózaton kívüli hívás,
SMS, MMS díja
3. Harmadik országbeli hívószámokra (azaz nem 1-es roaming díjzóna országaiba) irányuló hívások,
SMS-ek és MMS-ek esetén:
Előfizető által használt szolgáltatáscsomag Magyarországról nemzetközi irányba indított hívások,SMS-ek és
MMS-ek díjazása szerinti hívás/SMS/MMS díja a nemzetközi irányokra vonatkozó számlázási egységenként.
4. Fogadott hívások esetén (a listában szereplő hálózatok bármelyikén roamingolva fogadott
hívások, SMS-ek, MMS-ek):
Előfizető által használt tarifacsomag Vodafone Magyarország hálózatán fogadott hívásokra, SMS-ekre, MMSekre alkalmazott díjazása szerint díjmentes.
5. Adatroaming használata esetén
Előfizető a tarifájában meghatározott, belföldön irányadó adatkerete erejéig és annak terhére forgalmazhat
adatot. A belföldi adatkeret felhasználása esetén az Automatikus PluszAdat opció aktiválódik a hazai
feltételekkel egyező módon, és ennek felhasználása esetén, amennyiben Előfizető nem vásárol további
kiegészítő adatopciót, a külföldi adathozzáférés sebessége az aktuális számlázási ciklus végéig 0/0 Mbit/s
lassításra kerül. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul.

Az 1. roaming díjzónába az alábbi országok tartoznak:
Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Svédország, Egyesült Királyság, Észtország,
Finnország, Franciaország, Francia Guyana, Gibraltár, Görögország, Guadeloupe, Hollandia, Horvátország,
Izland, Írország, Olaszország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Martinique,
Németország, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Reunion, Románia, Szlovákia, Szlovénia,
Spanyolország.
Az országok mindenkori zónabesorolása a www.vodafone.hu/roaming oldalon találtható.
A Vodafone EU Roaming szolgáltatás kizárólag az utazási célú felhasználás szabályainak betartása mellett,
természetes személy felhasználók személyes hírközlési igényeinek kielégítésére használható (magán
utazások céljára), azaz a Vodafone EU Roaming életvitelszerű magyarországi tartózkodás esetén, utazások
során vehető igénybe és a Vodafone EU Roaming használata során a külföldi, magyarországi hívószámokra
irányuló hívások, SMS-ek és MMS-ek használata; 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 az Előfizetőt 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 531/2012/EU rendelet 6. e cikke szerinti többletdíj alkalmazására jogosult a figyelmeztetés napjától
kezdve.
A többletdíj mértéke:
Hívásindítás 1-es roaming díjzóna országaiba: 12,56 Ft/perc;
SMS küldés az 1-es roaming díjzóna országaiba: 3,92 Ft/SMS;
MMS küldés az 1-es roaming díjzóna országaiba: 3,02 Ft/MMS;
Adatforgalom az 1-es roaming díjzóna országaiban: 2,81 Ft/MB.
Svájcra, Törökországra és Monacóra a méltányossági feltételeket elkülönítetten vizsgáljuk a 1-es roaming
díjzóna országaitól. A Vodafone EU roaming 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;
SMS küldés az 1-es roaming díjzóna országaiba: 3,92 Ft/SMS;
MMS küldés az 1-es roaming díjzóna országaiba: 3,02 Ft/MMS;
Adatforgalom az 1-es roaming díjzóna országaiban: 2,81 Ft/MB.
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 a Vodafone EU Roaming szolgáltatást adott előfizetés tekintetében törölje. Törlés
esetén a szolgáltatás a továbbiakban újbóli aktiválással nem elérhető.

Azon ügyfelek, akik előfizetéséről a Vodafone EU Roaming szolgáltatás törölve lett, a mindenkori forgalmi
díjas roaming díjazás, illetve Európai Gazdasági Térség területén Szabályozott Európai Roaming díjszabás
feltételei alapján használhatják készüléküket külföldön.
A számlazárásig történő további internetezéshez a havidíjba foglalt adatmennyiség felhasználását
megelőzően vagy az Automatikus PluszAdat opcióba foglalt adatmennyiség felhasználását követően a
Netinfo oldalon (http://netinfo.vodafone.hu) kiegészítő adatopció vásárlása szükséges a hazaival
megegyező árak és feltételek szerint. Adatopció vásárlása nélkül az Automatikus PluszAdat opcióba
foglalt adatmennyiség felhasználását követően adatforgalom túllépés nem lehetséges, amennyiben az
Előfizető felhasználta a csomagban és az Automatikus PluszAdat opcióban foglalt adatmennyiséget, nem
lesz elérhető számára az internet szolgáltatás a számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a
szolgáltatás ismételten igénybe vehető.
A megosztható adatforgalmú Red Extra EU szolgáltatáscsomagok (elsődleges SIM) esetén a hozzájuk
kapcsolódó MultiNet tarifacsomagokon (másodlagos SIM) az adatforgalom a Red EU szolgáltatás
aktiválása estén is kizárólag belföldön használható fel.
A megosztható adatforgalmú Red Extra EU+ szolgáltatáscsomagok (elsődleges SIM) esetén a hozzájuk
kapcsolódó MultiNet tarifacsomagokon (másodlagos SIM) az adatforgalom a Red EU szolgáltatás
aktiválása estén belföldön és a Vodafone EU Roaming szolgáltatás érvényességi területén, külföldön is
felhasználható.
Vodafone EU Roaming használata során több adatcsatlakozás lehetséges a rendelkezésre álló
adatmennyiség felhasználásáig. A hazai adatkeret roaming környezetben történő felhasználásának
technikai részletei megegyeznek a belföldi felhasználási feltételekkel. Az elérhető adatmennyiség
felhasználásának 80-, illetve 100%-ánál Előfizető SMS-ben tájékoztatást kap. Technikai okokból
előfordulhat, hogy a tájékoztató SMS-ek csak az adatkapcsolat lezárása után kerülnek kiküldésre.
A Zárt csoport opció, az Egymás közt 0 Ft opció, a Családi opció kedvezményei Vodafone EU Roaming
hívásokra nem vonatkoznak.”

A módosításra a Lakossági Általános Szerződési Feltételek 12.1.2. II) (1) iv.).– alább olvasható – pontjára
figyelemmel a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételek kizárólag az előfizető számára előnyös
módon változnak meg.

6. A Lakossági ÁSZF, 1. sz. Díjszabás melléklet A./HAVI ELŐFIZETŐI DÍJAS (UTÓLAG FIZETŐ)
SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ DÍJSZABÁS 5.Nemzetközi barangolás, mobil használat külföldi
hálózatokon (roaming) 5.1. Forgalmi alapú roaming hívás és SMS díjszabás 5.1.1. Forgalmi alapú
roaming hívás, SMS és MMS díjak pontban a Szabályozott Európai Adatroaming díjszabásból
törlésre kerül a roaming felár nélkül elérhető roaming használat mértéke, ennek megfelelően
felvezetésre kerül az időszakos és arányos utazási célú (méltányos) felhasználás feltétele,
valamint felvezetésre került a méltányos adathasználatra vonatkozó szabályozás.
„5.1.1. Forgalmi alapú roaming hívás, SMS és MMS díjak
(…)

A Szabályozott Európai Roaming díjszabásban meghatározott díjakat az Európai Unión belüli időszakos
utazásuk során azok a barangolást végző Előfizetők vehetik igénybe, akik szokásos lakóhellyel
rendelkeznek Magyarországon, illetve Magyarországgal szoros kapcsolatban állnak, ami miatt gyakran és
jelentős ideig Magyarországon kell tartózkodniuk. Szoros kapcsolat Üzleti Előfizetők esetében a
vállalkozás bejegyzésének helye vagy székhelye, a fő gazdasági tevékenység tényleges végzésének
helye, vagy olyan hely jelenthet, ahol okirattal igazolhatóan, a megadott SIM-kártyát használó

meghatározott munkavállalók a feladataikat végzik.Szolgáltató jogosult ezen igazolások bekérésére az
Előfizetői Szerződés fennállásának időtartama alatt.
Az időszakos utazási célú felhasználás során a magyarországi hívószámokra irányuló, illetve az 1. roaming
díjzónába indított hívások, SMS-ek és MMS-ek mennyisége, illetve az 1. roaming díjzónában felhasznált
adatmennyiség mértéke nem haladhatja meg a belföldi használat négyhavi 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 531/2012/EU rendelet 6. e cikke
szerinti többletdíj alkalmazására jogosult a figyelmeztetés napjától kezdve.
A többletdíj mértéke:
Hívásindítás 1-es roaming díjzóna országaiba: 19,17 Ft/perc (nettó 15,1 Ft/perc)
SMS küldés az 1-es roaming díjzóna országaiba: 7,66 Ft/SMS (nettó 6,03 Ft/SMS)
MMS küldés az 1-es roaming díjzóna országaiba: 19,17 Ft/MMS (nettó 15,1 Ft/MMS)
Adatforgalom az 1-es roaming díjzóna országaiban: 17,82 Ft/MB (nettó 15,1 Ft/MB)
A roaming forgalom tekintetében a Bizottság (EU) 2016/2286 Végrehajtási Rendelete szerint korlátlan
adatcsomagnak minősül:
„Korlátlan Adatcsomag”:egy vagy több kiskereskedelmi mobilszolgáltatás nyújtására vonatkozó
díjcsomag, amely rendszeres, fix összegű díj megfizetése ellenében nem korlátozza az abban foglalt
kiskereskedelmi mobilszolgáltatás adatforgalmát, vagy amelyben a kiskereskedelmi mobilszolgáltatás
adatforgalmának belföldi egységára – amelyet úgy kell kiszámítani, hogy a mobilszolgáltatásoknak az
egész számlázási időszakra vonatkozó teljes, ÁFA nélküli belföldi kiskereskedelmi árát el kell osztani a
kiskereskedelmi mobilszolgáltatás adatforgalmának belföldön rendelkezésre álló teljes mennyiségével –
alacsonyabb az 531/2012/EU rendelet 12. cikkében említett maximális szabályozott nagykereskedelmi
barangolási díjnál;
Az alkalmazandó belföldi mennyiségi korlátozások sérelme nélkül fent meghatározott korlátlan
adatcsomag esetében a barangolást végző Előfizetőnek biztosítjuk azt a lehetőséget, hogy időszakos
Unión belüli utazásai során belföldi kiskereskedelmi áron vegyen igénybe legalább kétszer akkora
volumenű kiskereskedelmi barangolásos adatátviteli szolgáltatást, mint amennyi az adott korlátlan
adatcsomag teljes számlázási időszakra vonatkozó teljes, ÁFA nélküli belföldi kiskereskedelmi ára osztva a
szabályozott barangolásos adattovábbítási szolgáltatásoknak az 531/2012/EU rendelet 12.
cikkében említett nagykereskedelmi díjával.(…)”
A módosításra a Lakossági Általános Szerződési Feltételek 12.1.2. II) (1) iv.).– alább olvasható – pontjára
figyelemmel a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételek kizárólag az előfizető számára előnyös
módon változnak meg.

7. A Lakossági ÁSZF, 1. sz. Díjszabás melléklet B/ ELŐRE FIZETETT SZOLGÁLTATÁSOKRA

VONATKOZÓ DÍJSZABÁS 7. Nemzetközi barangolás, mobil használat külföldi hálózatokon
(roaming) 7.1.1. Forgalmi alapú roaming hívás és SMS díjak pontjába felvezetésre kerül a
módosított roaming díjszabás, melynek értelmében a roaming többletdíjak eltörlésre kerülnek.

„7.1.1. Forgalmi alapú roaming hívás és SMS díjak
Szabályozott Európai Roaming díjszabás:
A forgalmi alapú roaming hívásindításra, hívásfogadásra, valamint SMS/MMS küldésre és
fogadásra vonatkozó díjait az alábbi az 1-es roaming díjzóna országaira vonatkozó Szabályozott Európai
Roaming díjszabás tartalmazza 2017. június 15.-től:
Az 1. roaming díjzónába az alábbi országok tartoznak:
Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Svédország, Egyesült Királyság, Észtország,
Finnország, Franciaország, Francia Guyana, Gibraltár, Görögország, Guadeloupe, Hollandia, Horvátország,
Izland, Írország, Olaszország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Martinique,
Németország, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Reunion, Románia, Szlovákia, Szlovénia,
Spanyolország.
Díjak:
Hívásindítás magyarországi mobil hálózatba: Előfizető által használt tarifacsomag
Magyarországon érvényes belföldi, hálózaton kívüli mobil hívás díja.
Hívásindítás magyarországi vezetékes hálózatba: Előfizető által használt tarifacsomag
Magyarországon érvényes belföldi, vezetékes irányú hívás díja.
Hívásindítás 1-es roaming díjzóna országaiba: Előfizető által használt tarifacsomag
Magyarországon érvényes belföldi, hálózaton kívüli mobil hívás díja.
Hívásfogadás: díjmentes.
SMS küldés magyarországi mobil hálózatba: Előfizető által használt tarifacsomag Magyarországon
érvényes belföldi, hálózaton kívüli SMS díja.
SMS küldés az 1-es roaming díjzóna országaiba: Előfizető által használt tarifacsomag
Magyarországon belföldi, hálózaton kívüli SMS díja.
SMS küldés nem magyarországi és nem az 1-es roaming díjzóna országaiba: Amennyiben az SMS
küldése az 1. roaming díjzónából egy 2., 3., 4., 5., 6. roaming díjzónában lévő országba illetve Szatelit
hálózatba irányul, a 2. roaming díjzóna SMS küldésre vonatkozó díja kerül kiszámlázásra.
MMS küldés magyarországi mobil hálózatba: Előfizető által használt tarifacsomag
Magyarországon érvényes belföldi, hálózaton kívüli MMS díja.
MMS küldés az 1-es roaming díjzóna országaiba: Előfizető által használt tarifacsomag
Magyarországon érvényes belföldi, hálózaton kívüli MMS díja.
MMS küldés nem magyarországi és nem az 1-es roaming díjzóna országaiba: Amennyiben az MMS
küldése az 1. roaming díjzónából egy 2., 3., 4., 5., 6. roaming díjzónában lévő országba illetve Szatelit
hálózatba irányul, a 2. roaming díjzóna MMS küldésre vonatkozó díja kerül kiszámlázásra
SMS és MMS fogadása díjmentes.(…)”
A módosításra a Lakossági Általános Szerződési Feltételek 12.1.2. II) (1) ii.).– alább olvasható – pontjára
figyelemmel jogszabályváltozás miatt kerül sor.

8. A Lakossági ÁSZF, 1. sz. Díjszabás melléklet B/ ELŐRE FIZETETT SZOLGÁLTATÁSOKRA

VONATKOZÓ DÍJSZABÁS 7. Nemzetközi barangolás, mobil használat külföldi hálózatokon
(roaming) 7.1.1. Forgalmi alapú roaming hívás és SMS díjak pontjában a Szabályozott Európai
Roaming díjszabásból törlésre kerül a roaming felár nélkül elérhető roaming használat mértéke,
ennek megfelelően felvezetésre kerül az időszakos és arányos utazási célú (méltányos)
felhasználás feltétele és a méltányos adathasználatra vonatkozó szabályozás.

„7.1.1. Forgalmi alapú roaming hívás és SMS díjak
(…)

A Szabályozott Európai Roaming díjszabásban meghatározott díjakat az Európai Unión belüli időszakos
utazásuk során azok a barangolást végző Előfizetők vehetik igénybe, akik szokásos lakóhellyel
rendelkeznek Magyarországon, illetve Magyarországgal szoros kapcsolatban állnak, ami miatt gyakran és
jelentős ideig Magyarországon kell tartózkodniuk. Szoros kapcsolatot Üzleti Előfizetők esetében a
vállalkozás bejegyzésének helye vagy székhelye, a fő gazdasági tevékenység tényleges végzésének
helye, vagy olyan hely jelenthet, ahol okirattal igazolhatóan, a megadott SIM-kártyát használó
meghatározott munkavállalók a feladataikat végzik.
Az időszakos utazási célú felhasználás során a magyarországi hívószámokra irányuló, illetve az 1. roaming
díjzónába indított hívások, SMS-ek és MMS-ek mennyisége, illetve az 1. roaming díjzónában felhasznált
adatmennyiség mértéke nem haladhatja meg a belföldi használat négyhavi számlázási ciklusonként vett
átlagát (méltányos használat), 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. 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 elfőizető tényleges fogyasztásra vagy jelenlétre vonaktozó
használati mintázatát nem változtatja meg, Szolgáltató az 531/2012/EU rendelet 6. e cikke szerinti
többletdíj alkalmazására jogosult a figyelmeztetés napjától kezdve.
A többletdíj mértéke:
Hívásindításnál 1-es roaming díjzóna országaiba: 12,56 Ft/perc,
SMS küldésnél az 1-es roaming díjzóna országaiba: 3,92 Ft/SMS,
MMS küldésnél az 1-es roaming díjzóna országaiba: 3,02 Ft/MMS,
Adatforgalom az 1-es roaming díjzóna országaiban: 2,81 Ft/MB.”
A módosításra a Lakossági Általános Szerződési Feltételek 12.1.2. II) (1) iv.).– alább olvasható – pontjára
figyelemmel a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételek kizárólag az előfizető számára előnyös
módon változnak meg.

9. A Lakossági ÁSZF, 1. sz. Díjszabás melléklet B/ ELŐRE FIZETETT SZOLGÁLTATÁSOKRA

VONATKOZÓ DÍJSZABÁS 7. Nemzetközi barangolás, mobil használat külföldi hálózatokon
(roaming) 7.8.1. Adatroaming alaptarifa díjszabása pontban módosításra kerülnek az 1-es roaming
díjzóna országaira vonatkozó forgalmi alapú adatroaming esetén a roaming többletdíjak.

„7.8.1. Adatroaming alaptarifa
Az Adatroaming alaptarifát Szolgáltató Előre Fizető Előfizetők részére nem aktiválja alapértelmezettként.
A szolgáltatás megrendelése díjmentes.
Az alábbi táblázat tartalmazza a külföldi internethasználatra vonatkozó bruttó díjakat:

1. roaming díjzóna
(Szabályozott Európai
Adatroaming tarifa)

Preferált hálózatok
Előfizető által használt tarifacsomag
Magyarországon érvényes belföldi
adatkerete
2,81 Ft/MB többletdíj, de maximum
71,17 Ft/MB

Egyéb hálózatok
Előfizető által használt
tarifacsomag Magyarországon
érvényes belföldi adatkerete
2,81 Ft/MB többletdíj, de maximum
71,17 Ft/MB

Az alkalmazott zónabesorolás megegyezik a forgalmi alapú roamingszolgáltatás során alkalmazott
zónabesorolással.
A forgalom elszámolása WAP és Internet esetén 1kB-os egységekben történik, minden megkezdett
kapcsolat minimum egy egységnek számít.
A külföldi internethasználat során a le- és feltöltött adatmennyiség összege kerül kiszámlázásra.(…)”

A módosításra a Lakossági Általános Szerződési Feltételek 12.1.2. II) (1) ii.).– alább olvasható – pontjára
figyelemmel jogszabályváltozás miatt kerül sor.

10. A Lakossági ÁSZF, 1. sz. Díjszabás melléklet B/ ELŐRE FIZETETT SZOLGÁLTATÁSOKRA

VONATKOZÓ DÍJSZABÁS 7. Nemzetközi barangolás, mobil használat külföldi hálózatokon
(roaming) pontból 2017. június 15. napján kivezetésre kerülnek az alábbi opciók:
- 7.2. Európai roaming opciók 7.2.1. Európa hazai áron opció
- 7.2. Európai roaming opciók 7.2.2. Európa adat napijegy.
„7.2.1. Európa hazai áron opció
Az Európa hazai áron opció a Szolgáltató által meghatározott roaming hálózatokon érvényes, a
partnerhálózatok aktuális listája a www.vodafone.hu/europa internetes oldalon érhető el. Aktív Európa
hazai áron opció esetén Előre fizető Előfizetők a www.vodafone.hu/europa oldalon felsorolt
partnerhálózatok országaiban kizárólag a megjelölt hálózatokon érik el a roaming-szolgáltatást.
Az Európa hazai áron opció megrendelésének feltétele, hogy Előfizető a használat megkezdése előtt
rendelkezzen aktív roaming szolgáltatással. Az Európa hazai áron opció Előre fizető előfizetők számára
egyszer aktiválandó és aktív marad annak lemondásáig. Az aktiválás történhet SMS-ben, a EUHAZAI kód
elküldésével a 1270-re, az SMS küldése a Vodafone Magyarország Zrt. hálózatáról díjmentes, külföldről az
aktuális roaming díjszabás szerinti SMS ár fizetendő, illetve Online és Telefonos Ügyfélszolgálat
segítségével. A szolgáltatás sikeres aktiválását követően Előfizető SMS-ben tájékoztatást kap. A
szolgáltatást lemondása is történhet SMS-ben az XEUHAZAI kód 1270-re való elküldésével (SMS árazását
lásd az aktiválásnál), illetve az aktiválásnál elérhető csatornákon.
Az Európa hazai áron opció aktiválásának külön díja nincs.

A kedvezményes roaming-díjak az Európa hazai áron opció használata során:
1. Magyarországi hívószámokra irányuló normál díjas hívások és SMS-ek esetén:
Előfizető által használt tarifacsomag Vodafone Magyarország hálózatán alkalmazott belföldi hívás/SMS alapdíja
számlázási egységenként (megkülönböztetve a hálózaton kívüli és belüli hívások, mobil és vezetékes hívások,
csúcsidőben és csúcsidőn kívüli hívások, amennyiben ez az adott tarifacsomagra értelmezhető)
2. A kijelölt országok valamelyikében roamingolva ugyanezen ország bármely mobil vagy vezetékes
hívószámára irányuló hívások és SMS-ek esetén:
Előfizető által használt tarifacsomag Magyarországon érvényes belföldi, hálózaton kívüli mobil hívás/SMS alapdíja a
tarifacsomaghoz tartozó számlázási egységenként
3. Harmadik országbeli hívószámokra (azaz nem magyarországi vagy a roamingolás helye szerinti országbeli
hívószámokra) irányuló hívások és SMS-ek esetén:
Magyarországról nemzetközi irányba indított hívások és SMS-ek díjazása szerinti hívás/SMS díj a nemzetközi irányokra
vonatkozó számlázási egységenként
4. Fogadott hívások esetén (a listában szereplő hálózatok bármelyikén roamingolva fogadott hívások):
Előfizető által használt tarifacsomag Vodafone Magyarország hálózatán fogadott hívásokra alkalmazott díjazása szerint
díjmentes, a 2016.04.30-tól megrendelt Európa hazai áron opció esetében a díjmentes hívásfogadás havonta az első 60
perc erejéig érvényes, ezután a díjazás a Szabályozott Európai Roaming díjszabásnak megfelelő. A 60 perces keret
minden hónapban az opció megrendelésének naptári napjának megfelelő napon újul meg.

A nemzetközi hívások díjait, valamint a nemzetközi hívással elérhető országok zónabesorolását jelen
Díjszabás melléklet B.6. pontja tartalmazza.
Egyéb szabályok
Előfizető tarifacsomagja szerinti lebeszélhető percek, jutalom percek, kedvezményes percdíjak illetve
egyéb kedvezmények, valamint a csoporton belüli díjmentes hívások Európa hazai áron opcióval nem
használhatóak fel. A hívásindításra vonatkozó árazás csak abban az esetben érvényes, amennyiben a
hívásindítás szolgáltatás adott roaming partnerhálózaton adott ügyfél számára elérhető, az aktuális listát
Szolgáltató a www.vodafone.hu/roaming oldalon teszi közzé.
Előfizető tarifacsomagja szerinti leforgalmazhatóés jutalom SMS-ek, illetve egyéb SMS kedvezmények az
Európa hazai áron opció esetében nem használhatóak fel. Emelt- illetve speciális (nem normál) díjazású
számok irányába indított SMS-ekre és hívásokra az Európa hazai áron opció díjazása nem érvényes.
Az Európa hazai áron opció esetén a hívások és SMS-ek csúcsidőben és csúcsidőn kívüli számlázása a
magyarországi időzóna szerint történik.”
„7.2.2. Európa adat napijegy
Az Európa adat napijegy a Szolgáltató által meghatározott roaming hálózatokon érvényes, a
partnerhálózatok aktuális listája a www.vodafone.hu/europa internetes oldalon érhető el. Aktív Európa
adat napijegy tarifa esetén Előre fizető Előfizetők a www.vodafone.hu/europa oldalon felsorolt
partnerhálózatok országaiban kizárólag a megjelölt hálózatokon érik el a roaming-szolgáltatást.
Az Európa adat napijegy megrendelésének feltétele, hogy Előfizető a használat megkezdése előtt
rendelkezzen aktív roaming szolgáltatással. Az Európa adat napijegy Előre fizető előfizetők számára
minden naptári nap külön aktiválandó, amikor Előfizető a napijegyet használni kívánja. Az aktiválás
történhet SMS-ben, az ADATNAPI kód elküldésével a 1270-re, az SMS küldése a Vodafone Magyarország
Zrt. hálózatáról díjmentes, külföldről az aktuális roaming díjszabás szerinti SMS ár fizetendő, illetve Online
és Telefonos Ügyfélszolgálat segítségével. A szolgáltatás sikeres napi aktiválását követően Előfizető SMSben tájékoztatást kap. A szolgáltatást lemondani az érvényességi időn belül nem lehetséges, az
érvényességi idő végén a szolgáltatás deaktiválásra kerül.

A napijegy díjának levonása Előfizető aktiválási kérése alapján történik. A napijegy érvényességi ideje az
adott napijegy díjának levonásával megegyező napon, magyarországi idő szerinti 23:59 óráig tart, azaz
adott naptári napon, mely időpontot követően az adatkapcsolat automatikusan megszűnik. Az
érvényességi idő leteltéről Szolgáltató nem küld külön értesítést. Az érvényességi időn belül indított
ismételt aktiválási kérés elutasításra kerül, újabb aktiválásra leghamarabb az érvényességi idő (naptári nap)
lejártát követően van lehetőség.
Az Európa adat napijegy díja bruttó 919Ft.
A kedvezményes adatroaming-díjak az Európa adat napijegy használata során: adott naptári napon az első
100 MB díjmentes. Az érvényességi időn belül, a kedvezményes adatmennyiséget meghaladó forgalmat, a
kijelölt hálózatokon a Szolgáltató 2016.04.30-tól bruttó 9 Ft/Mbyte-os egységekben számlázza.
Egyéb szabályok
Az Európa adat napijegy használata során több adatcsatlakozás lehetséges a kedvezményes
adatmennyiség eléréséig. Az adatforgalom a küldött és a fogadott adatmennyiség együttes összegét
jelenti, a számlázási egység 100 Kbyte. Az adatforgalom felhasználható roaming internet illetve WAP
szolgáltatásokra. Az adott naptári napon fel nem használt adatmennyiség a következő kedvezményes
periódusra nem vihető át, belföldön nem használható fel. A napi adatmennyiség felhasználásának 80illetve 100%-ánál Előfizető SMS-ben tájékoztatást kap. Technikai okokból előfordulhat, hogy a tájékoztató
SMS-ek csak az adatkapcsolat lezárása után kerülnek kiküldésre. Az Európa adat napijegy díja nem kerül
beszámításra az adatroaming számlázási limitbe.
A napijegy érvényességi ideje, a le- és feltöltött adatforgalom számlázása, a hívások és SMS-ek
csúcsidőben és csúcsidőn kívüli számlázása, valamint a napijegy díjának kiszámlázása a magyarországi
időzóna szerint történik.”
A módosításra a Lakossági Általános Szerződési Feltételek 12.1.2. II) (1) i.f.).– alább olvasható – pontjára
figyelemmel szolgáltatás megszüntetése a jövőre nézve.
11. A Lakossági ÁSZF, 1. sz. Díjszabás melléklet B/ ELŐRE FIZETETT SZOLGÁLTATÁSOKRA

VONATKOZÓ DÍJSZABÁS 2. Tarifacsomagok és opciók díjszabása 2.4. Kereskedelmi
forgalomban elérhető internet opciók 2.4.3. Egyéb internet opciók pontból törlésre került a
WAP, és áthelyezésre került a 2.7. Kereskedelmi forgalomban nem elérhető Internet opciók
pontba.

„2.7. Kereskedelmi forgalomban nem elérhető Internet opciók
WAP
WAP – Havi 3 MB adatforgalomig (bruttó) (Ft)
WAP kiegészítő díj I.(bruttó) (Ft)
Havi 3 MB adatforgalom túllépése esetén, de max. 10 MB-ig
WAP kiegészítő díj II. (bruttó) (Ft)
WAP kiegészítő díj 1 (10 MB) adatforgalom túllépése esetén, de
max. 25 MB-ig

278
278
1114

A WAP havidíjának levonása az előfizető számlájáról előre történik, és hó közi lemondás esetén a havidíj
fennmaradó része nem kerül jóváírásra. Ismételt aktiválás esetén a teljes havidíj ismételten levonásra
kerül. Az adatforgalom mérése 10 KB-os egységekben történik. Az adatforgalom a küldött és fogadott
adatmennyiség együttes összegét jelenti.
A szolgáltató szüneteltetheti a WAP szolgáltatás nyújtását a havidíjban foglalt forgalmi keret felhasználása
előtt, amennyiben az Előfizető számlaegyenlege nem éri el az 1000 Ft-ot, a szolgáltatás aktiválásához és
meghosszabbításához is legalább a számlaegyenlegnek el kell érni az 1000 Ft-ot a szolgáltatás havidíján
felül.”

A módosításra a Lakossági Általános Szerződési Feltételek 12.1.2. II) (1) i. e.).– alább olvasható – pontjára
figyelemmel tarifacsomagok, opciók megszüntetése a jövőre nézve.

12. A Lakossági ÁSZF, 1. sz. Díjszabás melléklet A./HAVI ELŐFIZETŐI DÍJAS (UTÓLAG FIZETŐ)

SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ DÍJSZABÁS 5.Nemzetközi barangolás, mobil használat külföldi
hálózatokon (roaming) 5.1. Forgalmi alapú roaming hívás és SMS díjszabás 5.1.1. Forgalmi
alapú roaming hívás, SMS és MMS díjak pontban és az 5.2. Vodafone EU Roaming pontban az
531/2012/EU rendelet 6. e cikke szerint meghatározott többletdíj mértéke csökkentésre
került.

„5.1.1. Forgalmi alapú roaming hívás, SMS és MMS díjak és 5.2. Vodafone EU Roaming
(…)

A többletdíj mértéke:
Hívásindítás 1-es roaming díjzóna országaiba: 12,56 Ft/perc;
SMS küldés az 1-es roaming díjzóna országaiba: 3,92 Ft/SMS;
MMS küldés az 1-es roaming díjzóna országaiba: 3,02 Ft/MMS;
Adatforgalom az 1-es roaming díjzóna országaiban: 2,81 Ft/MB. (…)”

A módosításra a Lakossági Általános Szerződési Feltételek 12.1.2. II) (1) iv.).– alább olvasható – pontjára
figyelemmel a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételek kizárólag az előfizető számára előnyös
módon változnak meg.

II.

Lakossági Általános Szerződési Feltételek, 5. sz. Akciók melléklet
1. A Lakossági ÁSZF, 5. sz. Akciók melléklet 2. Akciók pontba felvezetésre került a 2.8. Szabályozott
Európai Roaming díjszabás plusz 3 országban akció.

„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: 2,81 Ft/MB (nettó 2,38 Ft/MB).”
A módosításra a Lakossági Általános Szerződési Feltételek 12.1.2. II) (1) – alább olvasható – pontjára
figyelemmel új szolgáltatás bevezetése miatt kerül sor.

2. A Lakossági ÁSZF, 5. sz. Akciók melléklet 2. Akciók 2.1.3. Vodafone Kid pontban módosításra
került, miszerint a Családon belüli díjmentes beszélgetés roaming környezetben a 60 perc letelte
után a számlázás az aktuális roaming díjszabás szerint történik a Családon belüli hívások esetén,
és törlésre került a táblázat mely az Európa hazai áron opcióval elérhető roaming költségeket
részletezi.
„2.1.3. Vodafone Kid
(…)
Időszak
2016. április 1-30. napjáig
2016. április 30-tól

Vodafone KID aktív időszakban
Percdíj
Percdíj
Európa
hazai
áron
Európa hazai áron opció nélkül
opcióval
49 Ft/perc
72,8 Ft/perc
Magyarországon érvényes belföldi,
49 Ft/perc
hálózaton kívüli hívás díja + 19,17
Ft/perc többletdíj

(…)”

A módosításra a Lakossági Általános Szerződési Feltételek 12.1.2. II) (1) i.d.)– alább olvasható – pontjára
figyelemmel a közérthetőséget szolgáló tartalmi módosulásnak nem minősülő javítások miatt kerül sor.

3. A Lakossági ÁSZF, 5. sz. Akciók melléklet 5. Előre Fizető (feltöltőkártyás) szolgáltatásokhoz
kapcsolódó akciók pontba felvezetésre került az 5.15. Feltöltőkártyás roaming akció.
„5.15. Feltöltőkártyás roaming akció

A Feltöltőkártyás roaming akció 2017. június15-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.”

A módosításra a Lakossági Általános Szerződési Feltételek 12.1.2. II) (1) – alább olvasható – pontjára
figyelemmel új szolgáltatás bevezetése miatt kerül sor.

A Lakossági Általános Szerződési Feltételek 12.1.2. II) 1) és 2) pontja:
(1) Az Általános Szerződési Feltételek Szolgáltató általi egyoldalú módosítására vonatkozó szabályok:
A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételeket a következő esetekben jogosult egyoldalúan
módosítani:
i.

ii.
iii.
iv.

az egyedi Előfizetői Szerződésben vagy általános szerződési feltételekben foglalt feltételek
bekövetkezése esetén azzal, hogy - amennyiben jogszabály vagy elektronikus hírközlésre
vonatkozó szabály másként nem rendelkezik - a módosítás nem eredményezheti a szerződés
feltételeinek lényeges módosítását. Ilyen, a Szolgáltatót az Általános Szerződési Feltételek
egyoldalú – lényegesnek nem minősülő - módosítására feljogosító esetek a következők:
a. a gazdasági és/vagy műszaki körülmények olyan változása, amelyek
következtében a Szolgáltató az Előfizetőknek nyújtott szolgáltatást a
korábbiakhoz képest megváltozott feltételekkel képes csak nyújtani;
b. a szolgáltatások megfelelő minőségének biztosításának szükségessége;
c. elírások javítása;
d. a közérthetőséget szolgáló tartalmi módosulásnak nem minősülő javítások;
e. tarifacsomagok, opciók megszüntetése a jövőre nézve;
f. szolgáltatás megszüntetése a jövőre nézve;
g. egyes szolgáltatások tartalmi elemeiben vagy nyújtási feltételeiben történő nem
lényegi vagy az előfizetők számára kedvező változások;
jogszabályváltozás vagy hatósági döntés indokolja; vagy
a körülményekben bekövetkezett, a szerződés megkötésekor előre nem látható lényeges
változás indokolja; vagy
az Előfizetői Szerződés, illetve a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételek kizárólag az
előfizető számára előnyös módon változnak meg.

A körülményekben bekövetkezett lényeges változásnak minősül különösen, de nem kizárólag az
adókban, közterhekben és szabályzókban történt változások, megnövekedett szállítói és
nagykereskedelmi költségek.
Az Általános Szerződési Feltételek lényeges módosításának minősül különösen a szolgáltatás
igénybevételének feltételeire (így különösen a szolgáltatásra vonatkozó alapvető díjszabásra, a szerződés
időtartamára és megszüntetésének jogkövetkezményeire, illetve minőségi célértékeire) vonatkozó
változtatás.
Új szolgáltatás bevezetése esetén, amennyiben azok nem érintik a már meglévő szolgáltatásokra
vonatkozó feltételeket a fenti egyoldalú módosításra vonatkozó szabályok nem vonatkoznak, tekintettel
arra, hogy az Előfizető részére új szolgáltatás kizárólag megrendelése alapján nyújtható, valamint azok a
szolgáltatásbővítések sem, amelyek az Előfizető részére nem jelentenek többlet terheket.
Az ügyfélszolgálatok címének, telefonszámának és nyitva tartási idejének változása esetén a Szolgáltatót
nem terhelik a módosítással kapcsolatos kötelezettségek, azonban ezt a Szolgáltató köteles központi
ügyfélszolgálatán, a honlapján, valamint az internetes ügyfélszolgálati címén naprakészen
hozzáférhetővé tenni.
Ha a szolgáltató az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott esetekben jogosult az Általános
Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani, köteles a módosításról a hatálybalépését megelőzően
legalább 30 nappal az Előfizetőt az Eht. renelkezései szerint értesíteni, az Előfizetőt megillető felmondás
feltételeiről és a felmondás jogkövetkezményeiről szóló tájékoztatással együtt.

(2) Az Egyedi Előfizetői Szerződés Szolgáltató általi egyoldalú módosítására vonatkozó szabályok:
A Szolgáltató az egyedi Előfizetői Szerződést a következő esetekben jogosult egyoldalúan módosítani:
i.

ii.
iii.
iv.

az egyedi Előfizetői Szerződésben vagy általános szerződési feltételekben foglalt feltételek
bekövetkezése esetén azzal, hogy - amennyiben jogszabály vagy elektronikus hírközlésre
vonatkozó szabály másként nem rendelkezik - a módosítás nem eredményezheti a szerződés
feltételeinek lényeges módosítását. Ilyen, a Szolgáltatót az egyedi Előfizetői Szerződés egyoldalú
– lényegesnek nem minősülő - módosítására feljogosító esetek a következők:
a. a gazdasági és/vagy műszaki körülmények olyan változása, amelyek
következtében a Szolgáltató az Előfizetőknek nyújtott szolgáltatást a
korábbiakhoz képest megváltozott feltételekkel képes csak nyújtani;
b. a szolgáltatások megfelelő minőségének biztosításának szükségessége;
c. az elírások javítása;
d. a közérthetőséget szolgáló, tartalmi módosulásnak nem minősülő javítások;
e. egyes szolgáltatások tartalmi elemeiben vagy nyújtási feltételeiben történő nem
lényegi vagy az előfizetők számára kedvező változások.
jogszabályváltozás vagy hatósági döntés indokolja; vagy
a körülményekben bekövetkezett lényeges változás indokolja; vagy
az Előfizetői Szerződés, illetve a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételek kizárólag az
előfizető számára előnyös módon változnak meg.

A körülményekben bekövetkezett lényeges változásnak minősül különösen, de nem kizárólag az
adókban, közterhekben és szabályzókban történt változások, megnövekedett szállítói és
nagykereskedelmi költségek, továbbá az olyan költség – az Előfizetői Szerződés megkötésekor előre nem
látható – növekedése, amely a szolgáltató harmadik személlyel fennálló szerződéses kapcsolatából ered
és közvetlenül beépül a szolgáltatás díjába. A Szolgáltató a határozott idejű szerződést a fenti ii. vagy iii.
pontra hivatkozva nem módosítja egyoldalúan, ha jogszabály olyan adó- vagy illetékfizetési
kötelezettséget ír elő, amelynek alanya a Szolgáltató.
Az egyedi Előfizetői Szerződés lényeges módosításának minősül különösen a szolgáltatás
igénybevételének feltételeire (így különösen a szolgáltatásra vonatkozó alapvető díjszabásra, a szerződés
időtartamára és megszüntetésének jogkövetkezményeire, illetve minőségi célértékeire) vonatkozó
változtatás. Lényeges feltételnek számít továbbá mindaz, amely a szolgáltatás természetéből ilyennek
következik.
Az egyedi Előfizetői Szerződés időtartamát érintő módosítást megelőzően a Szolgáltató tájékoztatást ad a
határozatlan és a határozott idejű Előfizetői Szerződés részletes feltételeiről, mely tájékoztatás
megtörténtéről Előfizetői az egyedi Előfizetői Szerződésben nyilatkozik.
Új szolgáltatás bevezetése nem értelmezhető a meglevő egyedi Előfizetői Szerződés módosításaként,
tekintettel arra, hogy az Előfizető részére új szolgáltatás kizárólag megrendelése alapján nyújtható,
valamint azok a szolgáltatásbővítések sem, amelyek az Előfizető részére nem jelentenek többlet terheket.
Amennyiben az Előfizetői Szerződés módosítására díjváltozás miatt kerül sor, a nyilatkozattétel
elmulasztása- a feleknek az egyedi Előfizetői Szerződésben rögzített erre vonatkozó megállapodása
esetén-, mint ráutaló magatartás, elfogadásnak minősül abban az esetben, ha a szolgáltató az Eht.144.§
(3) bekezdésének vagy (4) bekezdés a) vagy b) pontjának megfelelően eleget tett értesítési
kötelezettségének.
Az ügyfélszolgálatok címének, telefonszámának és nyitva tartási idejének változása esetén a Szolgáltatót
nem terhelik a módosítással kapcsolatos kötelezettségek.
A Szolgáltató nem jogosult a határozott időre kötött szerződést a (2) bekezdés ii. illetve iii. pontjára
hivatkozva egyoldalúan módosítani, ha jogszabály olyan adó- vagy illetékfizetési kötelezettséget ír elő,
amelynek alanya a Szolgáltató.

