Miért érdemes egyedi flotta-előfizetésre váltani
az egész családdal?
• Korlátlan belföldi beszélgetés flottán belül a tagokkal és családtagokkal egyaránt!
Akár 5 db flotta-előfizetés is köthető családtagok részére, így ők is korlátlanul beszélhetnek egymással.
A vásárláshoz tagsági kártya szükséges.

• Hozzátartozók is csatlakozhatnak a flottához!
Hogyan? Speciális Hozzátartozói igazolással, amit szintén a flotta kapcsolattartó állít ki, így a hozzátartozók a
saját nevükre is köthetnek akár 5 db flotta előfizetést.

• Szolgáltatóváltás a telefonszám megtartásával díjmentesen!

A megszokott telefonszám előhívóval (pl. 06/30) együtt megtartható, üzleteinkben munkatársaink
segítenek a számhordozásban.

• Kedvező készülékárakat kínálunk!

Kamatmentes részletfizetéssel is, új flotta előfizetéssel, 12 hónapos futamidőre, 2 éves határozott idejű
szerződéssel.

Egyedi flottatarifa helyett a Flotta Red EU,
Go+ és Go tarifák is válaszhatók
A Flotta Red EU és Go tarifák is tartalmazzák a SINOSZ flottán belüli korlátlan belföldi beszélgetést, így a flottában
lévő előfizetők továbbra is díjmentesen beszélhetnek egymással.
Red Basic EU Red Medium EU Red Extra EU
Hívás flotta csoporton belül,
minden időszakban
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Korlátlan perc
100 perc vagy és SMS hálózaton
SMS bármely belül, és 150 perc
belföldi normál vagy SMS bármely
díjas hálózatba belföldi normál
díjas hálózatba

SMS és beszélgetés

(60 másodperc alapú)
Havonta, minden belföldi nem emelt díjas
hálózatba, személyi használatra a Flotta Red
tarifák esetén.

Go

Red EU Roaming

Korlátlan beszélgetés és SMS az EU-ból
minden magyarországi normál díjas
hívószámra, utazási célú használatra, és a
hazai adatcsomag használata. Díjmentes
aktiválás szükséges.

Belföldi adatforgalom

A havidíjban foglalt adatforgalom
felhasználását követően a kínált sávszélesség
(le- és feltöltési sebesség) 0/0 Mbit/s-ra
korlátozódik a számlázási ciklus végéig, a
garantált sebesség 0/0Mbit/s.

Havidíj

2 éves határozott idejű szerződés esetén,
készülék nélkül, e-Pack-kel.

Perc- és SMS-díj
bármely belföldi,
normál díjas hálózatba
Az adatforgalom elhasználása
után aktiválódik
az Automatikus PluszAdat
opció (150 MB)
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A Flotta Red EU és Flotta Go tarifákról bővebben: www.vodafone.hu/flotta/tarifak
Aktuális készülékajánlatunk a Flotta Red EU és Go tarifákhoz itt érhető el:
www.vodafone.hu/letoltes/lakossagi-arlista.pdf

