Készülékkedvezmények
Vodafone flottával
Az ünnepek alkalmából most 0 Ft kezdőrészlettel választhatsz kedvezményes
készülékeink közül, melyeket 21 havi kamatmentes részletre, 2 éves határozott
idejű szerződéssel vásárolhatsz meg, egyedi flotta tarifával és mobil előleggel.
Az ajánlat minimum 4500 Ft-os havidíjú flotta tarifa igénybevétele esetén
elérhető. Az ennél alacsonyabb díjú flotta tarifák esetén más kedvezményekkel
készültünk, ezekről érdeklődj üzleteinkben vagy a 1270-es számon.

Huawei Y5 (2018)
0 Ft kezdőrészlet

+21 × 1 140 Ft
Teljes készülék ár:
39 690 Ft

23 940 Ft

Samsung Galaxy J6
DualSim
0 Ft kezdőrészlet

+21 × 2 040 Ft

Teljes készülék ár:
58 590 Ft

42 840 Ft

LG Q7
0 Ft kezdőrészlet

+21 × 2 440 Ft
Teljes készülék ár:
66 990 Ft

51 240 Ft
A jövő izgalmas.

Ready?
A készülékajánlatok 2018. november 1-től visszavonásig, illetve a készlet erejéig elérhetőek egyedi flotta tarifával
új szerződéskötéskor, hosszabbításkor és bővítéskor, kétéves határozott idejű szerződés kötése esetén. A Flotta
Go és Red tarifákhoz a normál lakossági készülékajánlatok érvényesek. 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 részletfizetés
12 vagy 21 hónapos kamat- és költségmentes (0% THM) részletfizetési kedvezmény. Amennyiben valamely részlet
megfizetésével Előfizető késedelembe esik, Vodafone fenntartja a jogot, hogy az előfizetéshez kapcsolódó, még
hátralévő részletek mindegyikét egy összegben esedékesnek tekintse, ilyenkor ezt legkésőbb a számlatartozás
miatti szerződésbontást követően kiállított havi számlával be kell fizetni. A képek illusztrációk. A készülékek csak
Vodafone magyarországi előfizetői kártyával használhatók. Részletes feltételek és információk a Lakossági ÁSZF-ben
és a www.vodafone.hu oldalon találhatóak. Az egyedi flotta tarifák tartalma és díjszabása a jogosultság igazolása után
elérhető az üzletekben vagy a flotta kód birtokában a belföldi hálózatból díjmentesen hívható 1270-es telefonszámon.

Nem kell
a kezét fognod,
hogy tudd, jól van

Szeretnéd a legkisebb családtagot is
bármikor elérni és tudni, hogy jól van?

E x tra
zöld
l
szíjja

A MyKi™ gyerekóra és a hozzá tartozó mobilapplikáció
segítségével mindig láthatod hol van, üzenhetsz neki,
vagy akár fel is hívhatjátok egymást.
Válaszd Kid Gyerekóra tarifával 1 Ft-ért, Vodafone
Familyben 1000 Ft családi havidíj-kedvezménnyel 2990 Ft
helyett csak 1990 Ft-os havidíjjal, 2 évre, e-Packkel, azonos
ügyfélszámon, 2-6. havidíjas előfizetésként.
A MyKi™ gyerekóra minden flottában elérhető és
megvásárolható bármely üzletünkben.

A doboz tartalmaz egy fekete és egy zöld óraszíjat, további szín tartozékként elérhető.

Kid Gyerekóra tarifa tartalma
Csomagban foglalt perc

normál díjas, belföldön magyar számokra, • Korlátlan beszélgetés flottán belül
EU-ban magyar és EU-s számokra,
• + 50 perc, utána 40 Ft/perc
személyi használatra, utazási célra

Technikai adatforgalom
belföldön és az EU-ban

500 MB

A visszavonásig meghirdetett Vodafone Family promóció keretein belül Red S/M/L/Infinity+, Go S/M/L előfizetések
valamelyikével rendelkező egyéni előfizető, amennyiben ugyanazon ügyfélszám alá a fenti tarifákból vagy a Kid Gyerekóra
tarifából további előfizetéseket köt, a 2.,3.,4.,5. vagy 6. legmagasabb havidíjú Kid Gyerekóra tarifacsomag esetén havi 1000 Ft
havidíj-kedvezményben részesül, a mindenkori számlazáráskor fennálló aktuális állapot figyelembevételével. További információ:
www.vodafone.hu/family. A Kid Gyerekóra tarifacsomag kizárólag a Vodafone által megjelölt okosóra eszköz vásárlásával
vehető igénybe, azonos ügyfélszámon maximum 5 db, továbbá az előfizetés kizárólag ezzel az ajánlatban vásárolt eszközzel
használható, a szolgáltatáshoz biztosított Vodafone magyarországi előfizetői kártyával. Nem rendeltetésszerű használat esetén
a Vodafone fenntartja magának a jogot, hogy előzetes figyelmeztetést követően korlátozza vagy megszüntesse a szolgáltatást
vagy az előfizetést a Hang+Adat Alaptarifára átváltsa. A Kid Gyerekóra szolgáltatás célja az Előfizető jogszerű felügyelete alatt
lévő gyermekek mozgásának felügyelete, a velük történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás megkönnyítése. A szolgáltatás
sajátosságából kifolyólag a Kid Gyerekóra tarifa igénybevételéhez használt okosóra egyrészt geolokációs adatok továbbítására
alkalmas, másrészt az okosóráról korlátozott számú hívószám hívható, melyeket előzőleg a Kid Gyerekórához csatlakoztatott
okostelefonra letölthető alkalmazáson keresztül lehetséges beállítani. A beállított telefonszámok köre díjmentesen és
tetszőleges gyakorisággal változtatható. További információ az okosóra használati utasításában található. Bármely egyéb célra
történő felhasználás kizárólag az érintettek tájékoztatásával és hozzájárulásával lehetséges, mely az Előfizető kötelessége és
felelőssége. A Kid Gyerekórával kapcsolatos további információ: ÁSZF 1. Díjszabás 2.1.7 és 5. Akciók 2.1, 2.6. 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. Részletes
feltételek és információk a Lakossági ÁSZF-ben és a www.vodafone.hu oldalon találhatóak. A képek illusztrációk. Az elektronikus
hulladékkezeléssel kapcsolatos részletes információk elérhetőek a www.vodafone.hu/hulladekkezeles weboldalon.

