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1. számú Melléklet

Vodafone Egyedi Díjszabás
Cégnév Kedvezményes Flotta Tarifacsomag szolgáltatási díjai (bruttó)
12/24 hónapos határozott idejű
szerződés a kedvezményes
tarifacsomagra

Szolgáltatások
Kedvezményes belépési díj

0 Ft

Belépési díjkedvezmény

10 000 Ft

Előfizetési díjak összesen (magában foglalja a kiegészítő
havi előfizetési díjat, a havi előfizetési díjat, valamint a
/csoporton belüli hívás/ bármely belföldi vezetékes körzet /
SMS30/SMS100/ internet …… szolgáltatások havidíját)

Ft
Kiegészítő havi
előfizetési díj

Kedvezményes
kiegészítő havi
előfizetési díj

889 Ft

490 Ft

Kiegészítő havi előfizetési díj (nem lebeszélhető és nem
leforgalmazható)
Havi előfizetési díj – Előfizetési díj tartalmazza

Ft

Lebeszélhetőség Vodafone hálózaton belül belföldön alap/kedvezményes
percdíjon

Ft

Lebeszélhetőség bármely normál díjas belföldi hívásokból
alap/kedvezményes percdíjon
Percdíjak - Belföldi, nem emeltdíjas
hívások

Ft
Alap percdíj

Kedvezményes percdíj

Vodafone hálózatba indított hívás

Ft

Ft

Vezetékes irányba indított hívás

Ft

Ft

Más mobil hálózatba indított hívás

Ft

Ft

Belföldi SMS küldés/darab hálózaton belül

Ft

Ft

Belföldi SMS küldés/darab más mobilhálózatba

Ft

Ft

A havi díj magában foglal XX db Vodafone irányú / normál díjas belföldi hálózaton belüli SMS-t.
Profi hangposta hívása

Ft

Ft
Díjmentes

Ügyfélszolgálat hívása Vodafone előfizetőknek
Nemzetközi hívások

X%

kedvezmény

VOIP

X%

kedvezmény

Roaming hívások

X%

kedvezmény

Csoporton belüli hívások – Előfizetési díjak összesen tartalmazzák/ választható
Havidíj

Ft

Lebeszélhetőség Vodafone hálózaton belül belföldön
alap/kedvezményes percdíjon

Ft

Lebeszélhetőség bármely normál díjas belföldi hívásokból
alap/kedvezményes percdíjon
Percdíjak - Belföldi, nem emeltdíjas
hívások

Ft
Alap percdíj

Kedvezményes percdíj

Csoporton belüli hívás

Ft

Ft

Csoporton belül küldött SMS

Ft

Ft

Csoporton belüli hívások (Különböző gazdálkodó szervezetek között)
Vodafone Magyarország zrt.
1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.
Postacím: 1476 Pf.:350

vodafone.hu

– Előfizetési díjak összesen tartalmazzák
/ választható

Telefon (Ügyfélszolgálat) +36 (1) 288 1270 vagy 1270
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Havidíj

Ft

Lebeszélhetőség Vodafone hálózaton belül belföldön
alap/kedvezményes percdíjon

Ft

Lebeszélhetőség bármely normál díjas belföldi hívásokból
alap/kedvezményes percdíjon
Percdíjak- Belföldi, nem emeltdíjas
hívások

Ft
Alap percdíj

Kedvezményes percdíj

Csoporton belüli hívás (opcióval rendelkező előfizetések között)

Ft

Ft

Csoporton belül küldött SMS (opcióval rendelkező előfizetések között)

Ft

Ft

Wireless Office szolgáltatás – Előfizetési díjak összesen tartalmazzák / választható
Havidíj

Ft

Lebeszélhetőség Vodafone hálózaton belül belföldön
alap/kedvezményes percdíjon

Ft

Lebeszélhetőség bármely normál díjas belföldi hívásokból
alap/kedvezményes percdíjon
Percdíjak- Belföldi, nem emeltdíjas
hívások

Ft
Alap percdíj

Kedvezményes percdíj

Csoporton belüli hívás percdíja

Ft

Ft

Csoporton belül küldött SMS

Ft

Ft

Internet Mini / Mini Plus / Maxi / Easy / Comfort / Nonstop / 2 éves tarifaváltási tilalommal – Előfizetési díjak
összesen tartalmazzák
Havi előfizetési díj

Alap díj

Kedvezményes díj

Ft

Ft

XXMB/GB/hó (Havidíjban foglalt adatforgalom feletti díj XX Ft minden megkezdett 10 Kbyte-onként)/ Havidíjában foglalt
adatmennyiség leforgalmazását követően az elérhető maximális le/feltöltési sebességet 9.6 kbit/s-ra lassítjuk.)
Egy választott belföldi vezetékes körzet hívása / Bármely belföldi vezetékes körzet hívása Előfizetési díjak
összesen tartalmazzák / választható
Havidíj

Ft

Lebeszélhetőség Vodafone hálózaton belül belföldön
alap/kedvezményes percdíjon

Ft

Lebeszélhetőség bármely normál díjas belföldi hívásokból
alap/kedvezményes percdíjon
Percdíjak- Belföldi, nem emeltdíjas
hívások
Hívás minden időszakban

Ft
Alap percdíj

Kedvezményes percdíj

X,00 Ft

X,00 Ft

SMS 30 opció – 30 db SMS – Előfizetési díjak összesen tartalmazzák / választható
Havidíj

381 Ft

SMS 100 opció – 100 db SMS – Előfizetési díjak összesen tartalmazzák / választható
Havidíj

1 270 Ft

Választott vezetékes körzet: XX
A választott vezetékes körzet opció esetén a választott körzet számlázási ciklusonként módosítható az Ügyfélszolgálaton keresztül.
A „CSOPORTON BELÜLI HÍVÁS”/”Wireless Office szolgáltatás a jelzett havidíjért a Cégnév- összes előfizetése, illetve Cégnév- összes
dolgozói előfizetése valamint Cégnév- összes flotta előfizetése közötti díjmentes beszélgetést biztosítja. / CÉG + DOLGOZÓI +FLOTTA
Csoporton belüli hívás (különböző gazdálkodó szervezetek között) szolgáltatás a jelzett havidíjért a Cégnév I. összes céges/dolgozói/flotta
előfizetése és Cégnév II. összes céges/dolgozói/flotta előfizetése között xx Ft/perc díjon történő beszélgetést biztosítja.

Kiegészítő információk
Vodafone Magyarország zrt.
1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.
Postacím: 1476 Pf.:350

vodafone.hu

Telefon (Ügyfélszolgálat) +36 (1) 288 1270 vagy 1270
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2.
3.

Jelen díjszabás Előfizetőt a tagi / munkavállalói jogosultság időtartamára illeti meg, a tagi / munkavállalói jogosultság lejártát
követően az Előfizetői szolgáltatás a Flotta Alaptarifa díjai szerint vehető igénybe.
A fenti árak tartalmazzák a 27%-os ÁFA-t.
SMS üzenetek fogadása díjmentes.

4.

A hívások számlázása XX másodperces egységekben történik.

1.

A számlázás alap percdíjakon történik, a kedvezmény a havi belföldi nem emeltdíjas hívásdíjak összesítése után kerül
kiszámításra és egy összegben kerül levonásra.
6. A számlán egységárként minden esetben nettó XX Ft kerül feltüntetésre. Lebeszélhetőségen belül a tarifatáblázatban foglalt alap
percdíjon, a lebeszélhetőség felett kedvezményes percdíjon történik a számlázás. A kedvezmény a havi belföldi nem emeltdíjas
hívásdíjak összesítése után kerül kiszámításra és egy összegben kerül levonásra
7. A számlán egységárként minden esetben a tarifatáblázatban foglalt alap percdíj kerül feltüntetésre, azonban a számlázás mind a
lebeszélhetőségen belül, mind a felett kedvezményes percdíjon történik. A számla „Kiszámlázott díjak” oldalán a „Hívásdíjak”
bekezdésben látható „Nettó összeg” oszlop már a kedvezményes percdíjjal számított összeget tartalmazza.
8. SMS opció, ahol az opciós díjért az ügyfél (normál díjas) SMS-t kap, melyeket bármely belföldi hálózatba, bármilyen időpontban
elküldhet. Az opcióban foglalt SMS darabszám feletti SMS-eket alapáron számlázzuk. Az egy hónapon belül fel nem használt
sms-ket a következő hónapban felhasználni nem lehet.
9. A díjcsomaghoz kapcsolódó egyéb a szolgáltatás jellemző feltételétől eltérő használati mód díjat és további részleteket az ÁSzF
1. számú Díjszabás Melléklete tartalmazza, e díjak az Előfizetői Szerződés részét képezik anélkül, hogy azok az Előfizetői
Szerződésben tételesen fel lennének sorolva.
10. Készülékvásárlás esetén 24 hónapos határozott idejű szerződéssel.
11. A Kiegészítő havi előfizetési díj előre esedékes és hozzáadódik az előfizető havi számlájához. Ezen tétel minden, bármely típusú
SIM kártyára fizetendő havidíj tétel, mely nem lebeszélhető és nem leforgalmazható. Kisvállalati ügyfél esetén a maximális
összeg bruttó 889 Ft/hó/SIM kártya, melytől a Szolgáltató promóciós jelleggel az előfizető számára kedvezően eltérhet.
12. Egyedi Értékhatár
Minden Előfizető részére a Szolgáltató egyedileg, külön-külön megállapított, rendszeres időközönként felülvizsgált összeget
(Továbbiakban: Egyedi Értékhatár) állapít meg, amely új előfizetés, vagy 3 hónapnál nem régebben igénybe vett Előfizetői
szolgáltatás esetén Számlafizetőnként minimum bruttó 16.800 Ft (nettó 13.228 Ft). A Szolgáltató ennél magasabb Egyedi
Értékhatárt akkor állapít meg, ha az Előfizető legalább három hónapos időtartamú Előfizetői jogviszonnyal rendelkezik a
Szolgáltatónál. Az Egyedi Értékhatár számítása a mobil-rádiótelefon, a vezeték nélküli internet és a helyhez kötött Internet
hozzáférés szolgáltatás esetében is azonos. Az Egyedi Értékhatár elérése esetén a Szolgáltató által küldött díjmentes értesítés
módja: az Egyedi Értékhatár 80%-nak elérésekor SMS értesítés, majd az Egyedi Értékhatár átlépését követően SMS vagy hívás
formájában értesíti az Előfizető által megjelölt hivatalos kapcsolattartót. Amennyiben az Előfizető 7 hónapnál nem régebben veszi
igénybe az Utólag Fizető Előfizetői szolgáltatást, akkor az Egyedi Értékhatár vizsgálatának pillanatában az azt megelőzően
kiállított és kiegyenlített számlák forgalmi érékének számtani átlaga képezi az Egyedi Értékhatár meghatározásának alapját.
Amennyiben az Előfizető 7 hónapnál régebben veszi igénybe az Utólag Fizető Előfizetői szolgáltatást, akkor az Egyedi
Értékhatár vizsgálatának pillanatát megelőző hat hónapban kiegyenlített számlák kétszeres értékének átlaga képezi az Egyedi
Értékhatár meghatározásának alapját.
A vizsgált időszakban – időrendben visszafelé – a kiegyenlített számlák forgalmi értékének kétszeres értéke kerül felszorzásra az
alábbi értékekkel.
Vizsgált időszak
Szorzó tényező
5.

1-2 hónap

1

3-4 hónap

0,8

5-6 hónap
0,6
A fenti értékhatár-számítás Számlafizetőnként értendő.
A Szolgáltató annak a számlának a forgalmi értékét veszi a legmagasabb szorzó tényezővel figyelembe, amelyet az Előfizető az
Egyedi Értékhatár vizsgálatát megelőző időszakban legutoljára egyenlített ki.
Az adott Előfizetőre vonatkozó Egyedi Értékhatár mértékéről a Szolgáltató a 1270-es Ügyfélszolgálati telefonszámon ad
tájékoztatást az érintett kérésére.
Az Előfizető részére a Szolgáltató a Szolgáltatást az Egyedi Értékhatár eléréséig három egymást követő számlázási időszak
(továbbiakban: Periódus) tartamára biztosítja.
Az Egyedi Értékhatárt a Szolgáltató akkor tekinti felhasználtnak, ha az Utólag Fizető Előfizető részére az adott Periódusban
kiállított számla végösszege, valamint az Előfizető által az adott Periódusban kezdeményezett díjfizetésre köteles forgalom még
ki nem számlázott bruttó értéke eléri az Egyedi Értékhatárt.
Az Előfizető nem tagadhatja meg az Egyedi Értékhatárt meghaladó forgalom díjának megfizetését arra hivatkozással, hogy a
Szolgáltató nem a részleges szolgáltatást nyújtja, tekintettel arra, hogy bizonyos szolgáltatások díjai, pl. a roaming nem az
igénybevétellel egyidejűleg jelennek meg a számlázási rendszerben.
A Szolgáltató a teljes körű szolgáltatást folyamatosan biztosítja, amennyiben a Periódusban kiállított valamennyi számlát az
Előfizető határidőre teljesíti. Ebben az esetben a megkezdett számlázási időszak kezdő időpontjától – a folyamatban lévő
Periódus lejárta előtt – új Periódus indul.
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aláírás: ……………………………………….
Cégnév
név: …………………………………………..
beosztás: …………………………………….
dátum: ………………………………………..

aláírás: ………………………………………..

aláírás: ……………………………………….
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Vodafone Magyarország zrt.

név: ……………………………………………

név: …………………………………………..

beosztás: ……………………………………..
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dátum: ………………………………………...

dátum: ………………………………………..
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