
Vodafone Ajánló  
 
A Vodafone Ajánló promóció 2015.07.29-től visszavonásig érhető el lakossági Előfizetők számára.  
 
A promóció keretében Ajánlónak (továbbiakban: Ajánló) tekintjük azt a meglévő, lakossági Utólag Fizető 
(számlás), Előre Fizető (feltöltőkártyás) vagy flotta Előfizetőt, aki a Vodafone márkaüzletekben, viszonteladói 
üzletekben, a Vodafone Magyarország Zrt. hálózatából díjmentesen hívható 1270 és 1401 telefonos 
ügyfélszolgálatokon, 1270 telefonos Ügyfélszolgálatra elküldött szöveges üzenettel vagy a www.vodafone.hu 
elektronikus ügyfélszolgálaton regisztrálja magát Ajánlóként, és a Vodafone Magyarország Zrt. (továbbiakban: 
Vodafone) szolgáltatásait harmadik fél számára népszerűsíti. 
 
A promóció keretében Ajánlottnak (továbbiakban: Ajánlott) tekintjük azt az új lakossági Utólag Fizető (számlás), 
kártyája egyenlegét a szerződéskötést, illetve aktiválást követően legalább egy alkalommal legalább 3000 Ft-tal 
feltöltő Előre Fizető (feltöltőkártyás) vagy flotta Előfizetőt, aki a Vodafone márkaüzleteiben, viszonteladói 
üzleteiben vagy a www.vodafone.hu webshopon keresztül történő szerződéskötés során egy Ajánlóként 
regisztrált Vodafone Előfizető telefonszámának megadásával egyidejűleg jelzi, hogy az Ajánló népszerűsítette 
számára a Vodafone szolgáltatásait.  
 
Amennyiben Ajánlott új  
 
1.1) utólag fizető (számlás) előfizetést köt a Vodafone-nal VAGY  

 
1.2) flotta előfizetést köt Vodafone-nal VAGY  
 
1.3) előre fizető (feltöltőkártyás) előfizetést köt a Vodafone-nal ÉS telefonszámát a számhordozás feltételeinek 
megfelelően sikeresen hordozza át a Vodafone-hoz (sikeresnek minősül a számhordozás, amennyiben a 
számhordozási folyamat végbemegy, és 60 napon belül lezárul) ÉS a szerződéskötés során legalább 3000 Ft-tal 
feltölti az egyenlegét 
 
ÉS 
 
2. Ajánlottként a Vodafone-nal történő lakossági szerződéskötés során egy Ajánlóként regisztrált Vodafone 
Előfizető telefonszámának megadásával egyidejűleg jelzi, hogy az Ajánló népszerűsítette számára a Vodafone 
szolgáltatásait, az Ajánló ajánlói kedvezményben (továbbiakban: Ajánlói Kedvezmény), az Ajánlott ajánlotti 
kedvezményben (továbbiakban: Ajánlotti Kedvezmény) részesül az alábbiak szerint: 
 
Ajánlói Kedvezmény:  
 
- az utólag fizető (számlás) és flotta Előfizető, mint Ajánló három hónapon keresztül, havi 1000 Ft (tehát 
összesen 3000 Ft) számlakedvezményben, mint Ajánlói Kedvezményben részesül, melyet számlája 
végösszegéből von le a Vodafone. A kedvezmények több ajánlás esetén összeadódnak, de a kedvezmények 
havonta maximum a számla harmadik feles szolgáltatásokért fizetendő díjakat nem tartalmazó és az esetleges 
egyéb kedvezmények levonását követően fennmaradó végösszegének mértékéig írhatók jóvá. A 
számlavégösszeget meghaladó kedvezmények későbbi hónapokban nem felhasználhatóak. Az Ajánlóként 
regisztrált Előfizetők egy naptári évben maximum öt alkalommal részesülhetnek az Ajánlói Kedvezményben. 
(Harmadik feles szolgáltatásnak minősülnek például, de nem kizárólag a mobilvásárlások és mobil parkolás 
szolgáltatások.) 
 
- az előre fizető (feltöltő kártyás) Előfizető, mint Ajánló egyszeri 3000 Ft egyenlegfeltöltésben, mint 
Ajánlói Kedvezményben részesül, mely az általános bónusz egyenlegen kerül jóváírásra. A jóváírás az 
Egyenleg Felhasználási Időt nem növeli, felhasználható az Egyenleg Felhasználási idő végéig, de legkésőbb a 
feltöltéstől számított 365 napig. Az Ajánlóként regisztrált Előfizetők egy naptári évben maximum öt alkalommal 
részesülhetnek az Ajánlói Kedvezményben. A kedvezmény igénybevételéhez az Ajánló részéről legalább egy 
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alkalommal legalább 3000 Ft összegű feltöltés szükséges a szerződéskötést, illetve kártyája aktiválását 
követően. 
 
Ajánlotti Kedvezmény  
 
- új utólag fizető (számlás) vagy flotta Előfizető, mint Ajánlott három hónapon keresztül, havi 1000 Ft 
(tehát összesen 3000 Ft) számlakedvezményben, mint Ajánlotti Kedvezményben részesül, melyet számlája 
végösszegéből von le a Vodafone. A kedvezmény havonta maximum a számla harmadik feles szolgáltatásokért 
fizetendő, illetve forgalmi és roaming díjakat nem tartalmazó és az esetleges egyéb kedvezmények levonását 
követően fennmaradó végösszegének mértékéig írható jóvá. (Harmadik feles szolgáltatásnak minősülnek 
például, de nem kizárólag a mobilvásárlások és mobil parkolás szolgáltatások.) 
 
- új előre fizető (feltöltő kártyás) Előfizető, mint Ajánlott egyszeri 3000 Ft egyenlegfeltöltésben, mint 
Ajánlotti Kedvezményben részesül, mely az általános bónusz egyenlegen kerül jóváírásra. A jóváírás az 
Egyenleg Felhasználási Időt nem növeli, felhasználható az Egyenleg Felhasználási idő végéig, de legkésőbb a 
feltöltéstől számított 365 napig. 
 
A kedvezmény aktiválásáról Ajánlónak és Ajánlottnak SMS értesítést küldünk. 
 
 
Egyéb feltételek 
 
A promócióban részt vevő azonos ügyfélszám alatt szereplő Előfizetések nem lehetnek egymás Ajánlói és 
Ajánlottjai, ezen esetben a promóció által nyújtott kedvezményben nem részesülhetnek. 
 
A promócióban nem vehetnek részt a Vodafone Flotta, a VSSB Flotta, valamint a Dealer Flotta Előfizetői. 
 
A promócióban részt vevők nem minősülnek közvetítőnek; a promócióban való részvétel semmilyen módon nem 
keletkeztet az Ajánló és a Vodafone között - különösen, de nem kizárólagosan, annak elnevezésétől függetlenül 
- közvetítői tevékenységre, munkaviszonyra, megbízásra, más munkavégzésre irányuló tevékenységre, 
képviseletre vagy bármely más hasonló jogviszonyra irányuló kapcsolatot, jogviszonyt; és nem is irányul ilyenre, 
nem jelent továbbá a Vodafone részéről sem ajánlatot, sem mástól származó ajánlat elfogadását ilyen és 
hasonló tevékenységre. 
 
A promócióban az előre fizető instant és a promóciós, díjmentes SIM kártyák nem vesznek részt. 

 


