Teljes gázzal előre –
ez a Vodafone
Csatlakozzon a Vodafone flottájához,
mert valóban megéri!

Miért érdemes Vodafone-os
flotta előfizetésre váltania?
Csatlakozzon most a Vodafone flottájához, hogy 0 Ft-ért
beszélgethessen flottán belül!
Megéri most váltani a Vodafone egyedi, az Ön számára megalkotott előfizetésére! Ha belép a Vodafone
flottába, a jövőben 0 Ft-ért beszélgethet a flottatagokkal. Szerezzen be akár 5 előfizetést, hogy minél több
hozzátartozójával díjmentesen beszélhessen!
Ha jelenleg más mobil-szolgáltatónál van, telefonszámát természetesen megtarthatja, ha csatlakozik hozzánk,
melynek könnyű és gyors lebonyolításában munkatársaink készséggel rendelkezésére állnak.

Mit biztosít a Vodafone flottaajánlata?
	A flotta tagok egymást 0 Ft-ért hívhatják. Minden kamarai tag akár 5 flotta előfizetést is köthet.
 ülönleges díjszabású tarifacsomagot kedvezményes percdíjakkal és havi díjjal,
K
amely csak a flotta tagjai számára elérhető.
	A flotta előfizetőknek egyedi, kedvező készülékajánlatokat biztosít.
	Igénybe vehető a Vodafone Flotta Online Shop, amelynek számos előnye van.
Például: további kedvezmények a készülékek és a tartozékok árából, díjmentes házhoz szállítás,
24/7 rendelkezésre állás, kényelmes ügyintézés/vásárlás.

Kérdései vannak?
Nem szeretne elveszni a tarifák
útvesztőjében? Segítünk!
Ki veheti igénybe a flottakedvezményt?
A kamara minden tagja és hozzájuk tartozó családtagok.

Mi szükséges flottatarifa-csomag vásárlásához?

Belföldi magánszemély esetén (18. életévét betöltött magyar állampolgár)
• személyi igazolvány és lakcímkártya (amennyiben új típusú személyi igazolvánnyal rendelkezik,
vagy változás történt a lakcímében a régi típusú személyi igazolványban szereplőhöz képest)
• vagy útlevél és lakcímkártya
• vagy jogosítvány és lakcímkártya.
Ezen felül szükséges még az állatorvosi kamarai igazolvány, amely igazolja, hogy Ön jogosult a flottatarifacsomag megvásárlására.

Hol lehet megvásárolni a flotta-tarifacsomagot?

Minden Vodafone üzletben és a Vodafone Flotta Online Shopban a
https://shop.vodafone.hu/flotta/login oldalon, az online vásárláshoz szükséges kódért kérjük, forduljon
kamarai flotta kapcsolattartójához.

Hány előfizetést vásárolhatnak a kamarai tagok?

Magánszemélyként összesen 5 flotta előfizetést vásárolhatnak a kamarai tagok, cégként összesen 10 flotta
előfizetést is vásárolhatnak.

Részletfizetéssel is elérhetők a telefonok?

IGEN, vannak olyan okoskészülékek a speciális vállalati-árlistában, amik elérhetőek részletfizetéssel is,
12 hónapon át tartó törlesztőrészlet-fizetés mellett.

Kötelező-e készüléket vásárolni?

NEM. Természetesen arra is van lehetőség, hogy csak SIM kártyát vásároljon, de ebben az esetben ha később
mégis szeretne telefont vásárolni az adott előfizetéshez, azt csak 3 hónap elteltével tudja megtenni. A 2 éves
határozott idejű szerződés is ettől a ponttól lép életbe.

Milyen készülékár vonatkozik rám a flottaárlistából a promóciós
időszak alatt?
A mindenkor érvényes, aktuális flottaárlista Alap árkategóriája vonatkozik a kamarai tagokra.
Az aktuális flottaárlistát megtekintheti a www.vodafone.hu/flotta-arlista oldalon vagy érdeklődjön
személyesen bármely Vodafone üzletben.

Megtarthatom-e 20-as, 30-as számomat?

IGEN és a Vodafone munkatársai segítik a telefonszám áthordozását. Határozatlan idejű szerződés esetén
kizárólag a Vodafone – mint új szolgáltatója – intézi a számhordozást. Amennyiben másik szolgáltatónál van
érvényben határozott idejű szerződése, a másik szolgáltató felé rendezni kell az abban a szerződésben rögzített
feltételeket.

Megtarthatja a számát
Gyorsan és egyszerűen, melyet mi intézünk Önnek!
Lehetősége van szolgáltatót váltani úgy, hogy régi megszokott számát teljes egészében 06/30 vagy
06/20 előhívóval együtt megtarthatja! Így változatlanul elérhető marad családja, barátai, ismerősei
számára.

Milyen lépésekből áll a számhordozás?
1. A Vodafone-nál személyesen kell jeleznie számhordozási igényét.
2. Azonosítása és az új szerződés megkötése után a Vodafone jár el a nevében a régi szolgáltatójánál.
3. Amennyiben minden tekintetben megfelel a hordozás feltételeinek, az átadó szolgáltató kiadja a hordozási engedélyt a Vodafone-nak, aki elindítja a további szükséges folyamatokat, igényt.
4. A szerződéskötéskor meghatározott időablakban (melynek hossza 4 óra) kerül át a száma a Vodafone
által adott SIM kártyájára. A négyórás időtartam alatt technikai okok miatt lehetséges, hogy egyik
kártyáját sem fogja tudni használni.
5. Az időablak után bátran használhatja az új SIM kártyáján a régi számát.

Mik a számhordozhatóság feltételei?
1. A
 ktív előfizetés
Az első és legfontosabb szabály, hogy nem szabad a hordozási igény bejelentése előtt felmondania az
előfizetői szerződését az átadó szolgáltatónál.
2. Személyes igénylés
Az igénylést csak ÖN, a telefonszám előfizetője kezdeményezheti (csak az átadó (a régi) szolgáltatónál hivatalosan rögzített előfizető rendelkezhet a szám hordozásáról).
3. Egyező adatok
A hordozási igény bejelentésekor bemutatott dokumentumokban rögzített adatoknak az átadó szolgáltatónál
tárolt, rögzített adatokkal meg kell egyezniük (név, lakcím, személyi igazolvány száma stb.). Az adatok eltérése
esetén az átadó szolgáltató megtagadhatja az átadást – hiszen nem tudja egyértelműen azonosítani Önt.
4. S
 zámlatartozás kiegyenlítése
Az összeget előzetesen kell rendeznie az átadó szolgáltatónál, ellenkező esetben az átadó szolgáltatója el fogja
utasítani a hordozási igényét.

Mennyibe kerül a számhordozás?
Az adminisztrációs költségeket teljes egészében átvállaljuk, fontos azonban megjegyezni, hogy a váltás az Ön
számára járulékos költségekkel is járhat (pl.: nem hálózatfüggetlen készülék esetén az átadó szolgáltatónak
fizetendő díj a függetlenítésért, vagy le nem járt határozott szerződés esetén fizetendő kötbér).

Egyedi Vodafone ajánlat a
Magyar Állatorvosi Kamara
flotta tagjainak

Magyar Állatorvosi Kamara Kedvezményes Flotta Tarifacsomag Szolgáltatási díjai (bruttó)
24 hónapos határozott idejű szerződés a kedvezményes tarifacsomagra
Belépési díj

Tarifacsomag alap díjai

10 000,00 Ft

0,00 Ft

Havi előfizetési díjak összesen (magában foglalja a havi előfizetési díjat, a csoporton belüli hívások díját, valamint az internet opció havidíját)

2 670,00 Ft
2 222,50 Ft

Havi előfizetési díj
Lebeszélhetőség bármely nem emelt díjas belföldi hívásokból
kedvezményes percdíjon
Csoporton belüli díjmentes beszélgetés (Wireless Office szolgáltatás)
Internet Mini Online Opció (2 év határozott szerződéssel)

Kedvezményes díjai

1 587,50 Ft
0,00 Ft
447,00 Ft

559,00Ft

Havidíjban foglalt adatmennyiség
Az opció havidíjában foglalt adatmennyiséget követően az elérhető
maximális le/feltöltési sebességet 9,6 kbit/s-re lassítjuk.

50 MB

Percdíjak (belföldi, normál díjas hívások)
Vodafone hálózatba, más mobil hálózatba vagy vezetékes irányba indított hívás

25,40 Ft

16,89 Ft

Profi hangposta hívása

24,99 Ft

19,30 Ft
25,40 Ft

Belföldi SMS küldés/darab
A tarifa tartalmaz havonta 40 db Vodafone hálózaton belül díjmentesen elküldhető belföldi normál SMS-t.

Díjmentes

Ügyfélszolgálat hívása

Tarifacsomaghoz tartozó kedvezményes szolgáltatások
SMS Opciók

Opcionálisan választható
381,00 Ft

SMS 30 opció havidíja – 30 db SMS

1 270,00 Ft

SMS 100 opció havidíja – 100 db SMS
Bármely belföldi vezetékes körzet hívása
Havi előfizetési díj
Hívás minden időszakban

Opcionálisan választható
10,16 Ft

635,00 Ft
7,62 Ft

További információért és a vásárláshoz szükséges flotta igazolásért keresse Vodafone kamarai flotta kapcsolattartóját.
A kedvezményes flotta előfizetést online is megrendelheti: https://shop.vodafone.hu/flotta/login
Az online vásárláshoz szükséges kódja: 110j9
Az ajánlat 2013. május 6-tól visszavonásig, illetve a készlet erejéig érvényes, valamint készülékvásárlás nélkül és készülékvásárlás esetén is 24 hónapos, határozott idejű szerződéssel. A fenti árak tartalmazzák az áfát. SMS üzenetek fogadása díjmentes. A
hívások számlázása 1 másodperces egységekben történik. A díjcsomaghoz kapcsolódó egyéb a szolgáltatás jellemző feltételétől elértő használati mód díjat és további részeteket az ÁSzF 1. számú Díjszabás Melléklete tartalmazza, e díjak az Előfizetői Szerződés
részét képezik anélkül, hogy azok az Előfizetői Szerződésben tételesen fel lennének sorolva. A számlán egységárként minden esetben a tarifatáblázatban foglalt alappercdíj kerül feltüntetésre, azonban a számlázás mind a lebeszélhetőségen belül, mind a
felett kedvezményes percdíjon történik. A kedvezménnyel csökkentett díjak csak a számla „hívásdíjak összesen” sorában illetve a részletes számla „fizetendő összeg” oszlopában feltüntetett végső összegben érvényesülnek. A havidíj a normál díjas hívásokból
beszélhető le kedvezményes percdíjakon. A csoporton belüli díjmentes beszélgetés (Wireless Office szolgáltatás) a Magyar Állatorvosi Kamara összes előfizetése közötti ingyenes beszélgetést biztosítja (Cég+Flotta). Az előfizetéshez Internet Mini Online
Opció (2 év) 50 MB adatopció választása kötelező. Az előfizetéshez adatopcióink egyikének választása opcionális: Tudatos (Internet Maxi), Maximalista (Internet Easy). Az opciók kizárólag egyes flotta tarifák mellé rendelhetőek. Az előfizető továbbá vállalja,
hogy az adott szolgáltatást a Vodafone általi aktiválástól számított 24 hónapig fenntartja, magasabb adatforgalmat magában foglaló opcióra váltásra a lehetőség biztosított. A csomagban foglalt havi adatforgalom csak belföldi használat esetén érvényes. Az
opció havidíjában foglalt adatmennyiséget követően az elérhető maximális le/feltöltési sebességet 9,6 kbit/s-re lassítjuk. A számlázási egység egységesen 10 KB. „A 3G/HSDPA/HSUPA-technológiával lefedett területeken az internet szolgáltatás általánosan
elvárható le- és feltöltési sebessége 2/1 Mbit/s; a garantált sebesség az új szabályozásnak megfelelően az esetek 100%-ára vonatkozóan adandó meg, ennek értéke 0/0 Mbit/s. Az Általános Szerződési Feltételek az akcióban kötött előfizetői szerződésekre is
alkalmazandó, így a szerződéskötést megelőzően az Előfizető hitelképesség-vizsgálaton esik át. A vizsgálat eredményének függvényében a Vodafone jogosult a szolgáltatás igénybevételét előleg vagy egyéb biztosíték (pl. bankgarancia, kezesség stb.) adásához
kötni. Az Előfizetői Szerződés hatályba lépését követő két 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. A Flotta Alaptarifa a Flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetők alap tarifacsomagja, amely a flotta tarifák megszűnése esetén kerül alkalmazásra, illetve az Előfizetői Szerződésben szereplő
határozott időtartam lejártát követő hónap 15. napjától az Előfizető a szolgáltatást a Flotta Alaptarifa díjai szerint veheti igénybe, kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodnak meg. A szórólap tájékoztató jellegű, a Magyar Állatorvosi Kamara flotta tarifáiról és az
igénybevétel részleteiről tájékozódjon Vodafone kamarai flotta kapcsolattartójánál.

Surf internet ajánlataink flotta tagoknak
Böngésszen, chateljen, likeoljon új okostelefonjával!
Ismerje meg a Surf ajánlatainkat és válasszon flotta tarifája mellé hozzá illő Surf csomagot.
További előny, hogy a Surf csomagjainkhoz még kedvezőbb, speciális árakon választhat új okostelefont.

Tudatos Surf tarifa

A Tudatos Surf csomag 500 MB adatforgalmat tartalmaz, amely elegendő a rendszeres webböngészéshez,
YouTube-videók megtekintéséhez, zeneletöltéshez.

Surf csomag

Adattartalom

Havi díj

SURF Tudatos

500 MB

1 625,60 Ft

Maximalista Surf tarifa

A Maximalista Surf csomag 2 GB adatforgalmat tartalmaz, amely elegendő a gyakori YouTube videózáshoz, online
játékok használatához, netes videotelefonáláshoz.

Surf csomag

Adattartalom

Havi díj

SURF Maximalista

2 GB

2 438,40 Ft

Keresse kedvezményes flottatarifáinkat
és speciális készülékajánlatainkat:
• bármelyik Vodafone üzletben
• a Flotta Online Shopban https://shop.vodafone.hu/flotta/login oldalon!
Online vásárláshoz szükséges belépő kódja: 110j9

A Surf opciók kizárólag egyes flotta tarifák mellé rendelhetőek. Az előfizető továbbá vállalja, hogy az adott szolgáltatást a Vodafone általi aktiválástól számított 24 hónapig fenntartja, magasabb adatforgalmat magában foglaló opcióra váltásra a lehetőség biztosított. A csomagban foglalt havi adatforgalom csak belföldi használat esetén érvényes. Az opció
havidíjában foglalt adatmennyiséget követően az elérhető maximális le/feltöltési sebességet 9,6 kbit/s-re lassítjuk. A számlázási egység egységesen 10 KB. A 3G/HSDPA/HSUPAtechnológiával lefedett területeken az internet szolgáltatás általánosan elvárható le- és feltöltési sebessége 2/1 Mbit/s; a garantált sebesség az új szabályozásnak megfelelően
az esetek 100%-ára vonatkozóan adandó meg, ennek értéke 0/0 Mbit/s. A szórólap tájékoztató jellegű, az opciók további részleteiről és igénybevétel feltételeiről tájékozódhatsz
céges Vodafone flotta kapcsolattartódnál.

Ismerje meg speciális készülékajánlatainkat!

Vodafone 353

990 Ft

2 év határozott idejű
szerződéssel

Samsung
Galaxy Y

27 990 Ft

2 év határozott idejű
szerződéssel

Samsung
E2600

9 990 Ft
2 év határozott idejű
szerződéssel

Ismerje meg speciális készülékajánlatainkat!

Huawei
Ascend G300

53 990 Ft
2 év határozott idejű
szerződéssel

HTC
Desire C

43 990 Ft
2 év határozott idejű
szerződéssel

Samsung
Galaxy Ace Plus

49 990 Ft
2 év határozott idejű
szerződéssel

Az ajánlat 2013. május 6-tól, illetve a készlet érejéig érvényes, 24 hónapos, határozott idejű szerződéssel a kedvezményes tarifacsomagra. A fenti árak tartalmazzák az áfát. Az Általános Szerződési Feltételek az akcióban kötött előfizetői szerződésekre is
alkalmazandó, így a szerződéskötést megelőzően az Előfizető hitelképesség-vizsgálaton esik át. A vizsgálat eredményének függvényében a Vodafone jogosult a szolgáltatás igénybevételét előleg vagy egyéb más biztosíték (pl. bankgarancia, kezesség
stb.) adásához kötni. A részletfizetés 12 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. A részletfizetést egyéni előfizetők új előfizetés kötésénél,
továbbá meglévő előfizetés hosszabbításánál vehetik igénybe. A képek illusztrációk. A műszaki paraméterek a gyártóktól származnak.

