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Power to you

Alacsony  percdíj,másodpercalapon

Korlátlanságkompromisszumoknélkül

Verhetetlenkészülékárak

Beszéljetek egymással 
díjmentesen 
Magyar Orvosi Kamara  
flotta előfizetéssel!



Flottán belül elérhető tariFák

ha fontos az alacsony percdíj, válassz egyedi flotta tarifát!

használd úgy a telefonod az eU-ban, mint otthon bármelyik flotta 
tarifával!

1 E-Pack szolgáltatásunk feltétele az elektronikus formában kiállított számlára történő regisztráció, az elektronikus csatornán végzett számlabefizetés, és 
a számlák időben, a fizetési határidő lejárta előtt történő kiegyenlítése. Amennyiben az Előfizető valamely hónapban nem tesz eleget a fenti feltételek 
bármelyikének, a következő havi számláján Magyar Orvosi Kamara egyedi flotta tarifa esetén 500 Ft, Flotta Red Smart, Prime, Infinity esetén 1 000 Ft 
egyszeri díj kerül kiterhelésre.

2 A havidíjba foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követően számlázási ciklusonként egy alkalommal automatikusan aktiválódik (kivéve Red 
Infinity). Felhasználása után a kínált sávszélesség (le- és feltöltési sebesség) 0/0 Kbit/s-ra korlátozódik a számlázási ciklus végéig, a garantált sebesség 0/0 
Mbit/s. Az Automatikus Pluszadat opció díjmentesen lemondható az ügyfélszolgálaton.

3 A Red Smart, Red Prime és Red Infinity tarifában díjmentesen aktiválható Vodafone EU roaming személy és utazási célra használható fel.
4 Belföldön és EU-n belül felhasználható, akár 4G/LTE hálózaton is, lefedettségtől függően a Vodafone meghatározott partnerhálózatain.

ha fontos a korlátlanság, válassz flottán belül is elérhető red csomagok közül!

Flotta
Red Smart

Flotta
Red Prime

Flotta
red infinity

havi előfizetési díjak összesen
(Készülék nélkül, 1 éves, határozott idejű  
szerződéssel, e-Packkel1)

9 990 Ft 12 990 Ft
 19 990 Ft 
15 990 Ft 

Perc és SMS
(Minden belföldi, normál díjas hálózatba és EU-n 
belül minden magyarországi hívószámra3)

korlátlan korlátlan korlátlan
+ 50 perc/SMS itthonról az EU-ba

Vodafone Pass
Applikációk, melyek nem fogyasztják az adatkeretet

adatforgalom4 2 GB 8 GB osztható,
7 GB EU Roaming esetén

korlátlan,
10 GB EU Roaming esetén

300 Mb Automatikus PluszAdat opció 500 Ft/hó2

Connect & Social Pass Connect & Social Pass

300 Mb Automatikus PluszAdat opció 500 Ft/hó2

A “CSOPORTON BELÜLI HÍVÁS” szolgáltatás a Magyar Orvosi Kamara, a Magyar Gyógyszerészi Kamara és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara összes 
flottás előfizetése közötti ingyenes beszélgetést biztosítja.

1 éves, határozott idejű szerződéssel 
a tarifacsomagra

Mok 7
flotta tarifacsomag  

kedvezményes díjak 
(bruttó)

Mok 8
flotta tarifacsomag  

kedvezményes díjak 
(bruttó)

Mok (Cég/e.V.)
flotta tarifacsomag  

kedvezményes díjak 
(bruttó)

havi előfizetési díjak összesen  (Készülék nélkül, e-Packkel1) 2 834,13 Ft 3 298,70 Ft 5 264,06 Ft

lebeszélhetőség  (Minden belföldi, normál díjas hálózatba és EU-n 
belül minden magyarországi hívószámra)

1 587,50 Ft 1 587,50 Ft 200 perc
perc alapú

 adatforgalom  (Havidíjba foglalt, belföldön és EU-n belül 
felhasználható, nem osztható adatmennyiség) 

500 Mb 1 GB
3,2 GB

(ebből 3 GB osztható)

Percdíjak (belföldi, normál díjas hívások) 1 másodperc 
alapú

1 másodperc 
alapú

1 másodperc 
alapú

  hívás csoporton belül, minden időszakban  
(Havonta, belföldi, flottacsoporton belüli használatra)

Díjmentes Díjmentes Díjmentes

Vodafone hálózatba indított hívás 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Más mobilhálózatba vagy vezetékes irányba indított hívás 12,70 Ft 10,16 Ft 10,16 Ft

SMS-küldés/db (belföldi, normál díjas) 25,40 Ft 25,40 Ft 25,40 Ft



ha több adatot Szeretnél
egyedi flotta tarifádhoz válaszd kedvezményesen üzleteinkben

2 éves, határozott idejű szerződéssel egyszeri kedvezménnyel kedvezmény 
nélkül

Havidíj Egyszeri 
kedvezmény* Havidíj

+500 Mb adatforgalom 1 394 Ft 10 000 Ft 929 Ft

+1 GB adatforgalom 2 323 Ft 25 000 Ft 1 394 Ft

+2 GB adatforgalom 4 181 Ft 50 000 Ft 2 323 Ft

+5 GB adatforgalom 7 000 Ft 75 000 Ft 3 000 Ft
*Az egyszeri kedvezmény a mindenkor érvényes, aktuális flottaárlistában szereplő készülékárakra vonatkozik és maximum a készülék vételárának 
erejéig vehető igénybe. A választott adatopció havidíja a választott flotta tarifa havidíján felül értendő, 2 éves határozott idejű szerződéssel. 

akár 20 Gb forgalmat biztosító további adatopcióinkat aktiváld a netinfo.vodafone.hu oldalon

Miért érdeMeS eGyedi Flotta-előFizetéSre Váltani  
az eGéSz CSaláddal? 

*A választott adatopció havidíja a flotta tarifa havidíján felül értendő, 2 éves határozott idejű szerződéssel.

Még több adat!
Már 5 GB-os kiegészítő 
adatopció is elérhető, 75 000 Ft 
készülékkedvezménnyel*

korlátlan belföldi beszélgetés
Flottán belül, a tagokkal
és a családtagokkal egyaránt

alacsony percdíj másodperc 
alapon
Egyedi havidíj mellett !

ajánld te is a Vodafone-t!
Ajánlásoddal szerezzetek 
összesen 6 000 Ft 
havidíjkedvezményt

kamatmentes részletfizetés
Készülékeinket már 6 havi 
kamatmentes részletfizetéssel is 
megvásárolhatod

Verhetetlen készülékárak 
1 Ft-ért
Többféle opcióból választhatsz

hoGyan CSatlakozhatok?

Flottaigazolással vagy tagi kártyával

Megszokott számodat díjmentesen, előhívóval (pl. 06/30) együtt megtarthatod, így 
családod, barátaid továbbra is ugyanazon a számon hívhatnak.

A kedvezményes flotta tarifa megvásárolható:
• 1401-es hívószámon
• online (www.vodafone.hu/flotta) a flotta kóddal belépve, 

ahol további 2 000 Ft készülékár-kedvezményt adunk
• bármelyik Vodafone üzletben. (www.vodafone.hu/uzletkereso)

Flotta kód: 1a0cr

Hozzátartozók a saját nevükre is köthetnek akár 5 db  flotta előfizetést hozzátartozói 
igazolással.



Az ajánlatok visszavonásig érhetők el flotta egyéni előfizetők részére A flotta tarifa készülékvásárlás nélkül egy éves vagy készülékvásárlás esetén két éves határozott 
idejű szerződéskötéssel vehető igénybe. Magyar Orvosi Kamara flotta tarifa esetén: A hívások számlázása 1 másodperces egységekben történik. A Csoporton 
belüli díjmentes beszélgetés szolgáltatás a Magyar Orvosi Kamara, a Magyar Gyógyszerészi Kamara és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara összes flottás 
előfizetése közötti díjmentes beszélgetést biztosítja (Flotta+Céges). Magyar Orvosi Kamara flotta tarifa esetén az előfizetéshez a tájékoztatóban szereplő, nem osztható 
adatopciók visszavonásig vehetők igénybe, melyek egyikének választása opcionális. A választott adatopció havidíja a választott flotta tarifa havidíján felül értendő, 2 
éves határozott idejű szerződéssel. A nem osztható adatopciók Flotta Go Start és Go Extra, Flotta Red Smart, Prime és Infinity tarifák esetén nem vehetőek igénybe.

A Vodafone Ajánló promóció visszavonásig érhető el új és meglévő lakossági utólag fizető (számlás), előre fizető (feltöltőkártyás), valamint flotta előfizetőknek. Ha 
a szerződéskötés során Ajánlott az Ajánló telefonszámát megadja, új lakossági, sikeres számlás vagy flotta szerződés kötése esetén, illetve sikeres számhordozást 
követően új feltöltőkártyás előfizetés kötése és a szerződéskötés során Ajánlott és Ajánló általi legalább 3000 Ft-tal történő egyenlegfeltöltés esetén a jutalom 
mind az Ajánló, mind az Ajánlott számára, számlás és flotta előfizetéses Ügyfelek esetében három hónapon keresztül havi 1000Ft, feltöltőkártyás előfizető esetében 
egyszeri 3000Ft egyenlegfeltöltés. Számlás vagy flotta előfizetés esetén a jóváírás legfeljebb a számla végösszegének erejéig történhet és nem vehető igénybe 
mobilvásárlás szolgáltatásokra. Egy naptári évben maximum öt alkalommal részesülhetnek Ügyfeleink egy telefonszámhoz kapcsolódóan Ajánló kedvezményben. 
A tájékoztatás nem teljes körű, a regisztráció, a jutalom és promóció igénybevételének részletei:  www.vodafone.hu/ajanlo

A Flotta Red Smart, Prime, Infinity ajánlatok visszavonásig érhetők el egyéni előfizetők részére. A havidíjban foglalt korlátlan percek, SMS/MMS-ek belföldről bármely 
magyar, illetve az EU-ból bármely magyar vagy EU-s nem emelt díjas számra érvényesek Magyarországon és a Vodafone EU Roaming érvényességi területén. A Red 
Prime tarifacsomag havidíja, határozott vagy határozatlan idejű szerződéskötéssel tartalmaz egy második, kizárólag adatforgalmat biztosító MultiNet+ Red előfizetést 
is, mely kizárólag másodlagos SIMként használható, a Red Prime tarifacsomagba foglalt adatforgalom megosztásával. A garantált le- és feltöltési sebesség az ÁSZF 
4.1-es pontjában meghatározottak szerint 0/0 Mbit/s. Számlázási egység: 10 KB. A Red Infinity az előfizetők számára 480p, azaz DVD minőségű videó felbontást biztosít 
(1,4 Mbit/sec sávszélesség). A Red Infinity havidíjában foglalt, a Vodafone EU Roaming szolgáltatás érvényességi területén belül nemzetközi irányba felhasználható 50 
perc vagy SMS normál díjas nemzetközi hívásokra érvényes. A Vodafone Red szolgáltatáscsomagok kizárólag a lakossági felhasználás szabályainak betartása mellett, 
természetes személy felhasználók személyes hírközlési igényeinek kielégítésére használhatóak (személyi használat), melybe nem értendő bele például, ha a SIM 
kártyát nem mobiltelefon-készülékben használják; hívások automatizált indítása; telemarketing, ügyfélszolgálati tevékenység stb. Nem rendeltetésszerű használat 
esetén, a Vodafone fenntartja magának a jogot, hogy előzetes figyelmeztetést követően korlátozza, megszüntesse a szolgáltatást vagy az előfizetést a Hang+Adat 
Alaptarifára váltsa. Akciónk során a tarifába beépített Vodafone Pass csomagok visszavonásig érhetőek el (kivéve Red Infinity). A Vodafone Pass szolgáltatás egyéni 
adathasználatra vonatkozik, nem osztható. A Vodafone Pass csomagok meghatározott tartalmakra felhasznált adatmennyisége a szolgáltatáscsomagban, illetve a 
kiegészítő adatopció(k)ba foglalt adatforgalmi keretet nem fogyasztja. A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges az adott szolgáltató mobil alkalmazásának letöltése 
és a megfelelő készülék és APN beállítás, Vodafone kizárólag az internet hozzáférést biztosítja ezekhez és nincs ráhatással az adott alkalmazásokra és az egyes 
szolgáltatók által definiált felhasználási feltételekre. A szolgáltatás által meghatározott forgalomtípusok szerinti szétválasztása megközelítőleg, de nem garantáltan 
100% pontosságú. 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 esetére irányadó kínált sávszélességgel (0/0 Mbit/s le- és feltöltési 
sebesség) lesznek elérhetőek. Nem rendeltetésszerű használat esetén a Vodafone fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítést követően a Vodafone Pass 
csomagot az adott előfizetés tekintetében törölje. Törlés esetén a szolgáltatások a továbbiakban újbóli aktiválással nem elérhetők. 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. Bővebb 
információ a www.vodafone.hu/elofizeteses honlapon érhető el.

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.  A 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 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. 

A fenti árak tartalmazzák az áfát. A részletfizetés 6 hónapos kamat és költségmentes (0% THM) részletfizetési kedvezmény. Amennyiben valamely részlet megfizetésével 
az előfizető késedelembe esik, a Vodafone fenntartja a jogot, hogy az előfizetéshez kapcsolódó, még hátralévő részletek mindegyikét egy összegben esedékesnek 
tekintse. Ezt legkésőbb a számlatartozás miatti szerződésbontást követően kiállított havi számlával be kell fizetni. Havidíjas Előfizetői Szerződés esetén az Előfizető 
előzetes hitelképesség vizsgálaton esik át. Az eredmény függvényében a Vodafone jogosult a szolgáltatás igénybevételét előleg vagy egyéb, más biztosíték adásához 
kötni. Ha az Előfizetői Szerződés hatályba lépését követő két éven belül az Előfizető érdekkörében felmerülő okból a Szerződés megszüntetésére kerül sor, a Lakossági 
ÁSZF 12.6.12. pontjában, illetve az Adásvételi Szerződésben meghatározott mértékű kötbér fizetendő. 

Amennyiben az Előfizető 4G/LTE képes készülékkel rendelkezik, úgy a 4G/LTE lefedettségi területen Vodafone 4G/LTE hálózatán veheti igénybe a szolgáltatásokat, 
az ASZF-ben rögzített minőségi mutatók és feltételek szerint. Az aktuális hálózati lefedettség megtekinthető a www.vodafone.hu/lefedettsegi-terkep oldalon. 

A szórólap tájékoztató jellegű. A tarifacsomagokhoz elérhető aktuális telefon- és eszközkínálatról és azok áráról a mindenkor érvényes árlisták az irányadóak. A 
képek illusztrációk. Nyomdába adás dátuma: 2017.09.11. A nyomdahibák elkerüléséért mindent megteszünk, ám ha mégis előfordulnak, azok tartalmáért nem 
áll módunkban felelősséget vállalni.

beSzéljetek eGyMáSSal díjMenteSen  
MaGyar orVoSi kaMara Flotta előFizetéSSel!


