Hozzátartozóid is
csatlakozhatnak a
Vodafone flottához!
Vodafone
Power to you

Miért érdemes Hozzátartozói igazolást igényelnem?
Mert mostantól:
•

nem szükséges a saját nevedre kötnöd az új flotta előfizetést, ha más fogja használni;

•

nem hozzád érkezik a többiek számlája;

•

számhordozás kevesebb költséggel jár, hiszen nincs szükség átírásra;

•

nem szükséges ott lenned a szerződéskötéskor, hiszen hozzátartozód a külön
igazolással maga intézheti a vásárlást;

•

hozzátartozóid is 5 flotta előfizetést köthetnek, így még többen igénybe vehetitek a
kedvezményes tarifát családon belül!

Mit kell tennem, ha szeretnék Hozzátartozói igazolást?
1.       Keresd meg Vodafone flotta kapcsolattartódat és kérj tőle egy Hozzátartozói igazolás mintát.
2.       Töltsd ki a hozzátartozód adataival a  nyomtatványt,
3.       majd írasd alá flotta kapcsolattartóddal.
4.       Az elkészült nyomtatványt juttasd el a hozzátartozódhoz, aki innentől bármelyik Vodafone
          üzletben intézheti a vásárlást!  

Hozzád legközelebbi üzletünket keresd meg itt:
www.vodafone.hu/uzletkereso

A Flotta Együttműködési Megállapodásban meghatározott készülékár-kategóriáról, vásárolható előfizetések számáról, valamint a flotta tarifákról érdeklődj flotta kapcsolattartódnál. A vásárlás feltétele „Flotta Együttműködési Megállapodásban” rögzített, az adott flotta kapcsolattartója által kibocsátott érvényes Flotta
igazolás vagy Hozzátartozói igazolás. 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 (pl. bankgarancia, kezesség stb.) adásához kötni. A 2 éves határozott idejű Előfizetői Szerződés hatályba lépését követő 2 éven belül az Előfizető érdekkörében felmerülő okból a szolgáltatás szüneteltetésére, korlátozására vagy az Előfizetői
Szerződés megszüntetésére kerül sor, a Lakossági ÁSZF 7.5. pontjában, illetve az Előfizetői Szerződésben meghatározott mértékű kötbér fizetendő. Amennyiben
a határozott időtartam lejárta előtt legalább 30 nappal egyik fél sem jelzi, hogy az Előfizetői Szerződés megszüntetését kéri, úgy az Előfizetői Szerződés a határozott idő lejártával határozatlan idejűvé alakul. A 2 éves határozott idejű szerződés lejártával a csomag havidíja a mindenkori ÁSzF 1. sz. Díjszabás melléklete
szerinti havidíj. A szórólap tájékoztató jellegű, az egyedi flotta tarifáiról, a Flotta Red és Flotta Go tarifákról, valamint az igénybevétel részleteiről tájékozódj Vodafone flotta kapcsolattartódnál. A tarifacsomagokhoz elérhető aktuális telefon- és eszközkínálatról és azok áráról a mindenkor érvényes árlisták az irányadóak.
A képek illusztrációk. A nyomdahibák elkerüléséért mindent megteszünk, ám ha mégis előfordulnak, azok tartalmáért nem áll módunkban felelősséget vállalni.

