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1/z. számú Melléklet

Flotta Alap Tarifacsomag
Flotta Alap Tarifacsomag Szolgáltatási díjai (bruttó)
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 Flotta Alaptarifához viszonyítva kerülnek meghatározásra – az Előfizetői Szerződésben meghatározott
kedvezményes tarifával összevetve - az Előfizető által igénybe vett kedvezmények a kötbér számítások
során.
A Flotta tarifacsomag megszűnésére az alábbi események bekövetkeztekor kerülhet sor:
a) amennyiben a Flotta Együttműködési Megállapodásban rögzített tarifacsomagok között már nem elérhető,
lezárásra került a tarifacsomag.
b) amennyiben a Flotta Együttműködési Megállapodás bármely okból megszűnik.
Induló költségek

Belépési díj

10 000 Ft
12 319 Ft

Összesen, havonta fizetendő előfizetési díj
Havidíjak

Havi előfizetési díj
Lebeszélhető havidíj
Kiegészítő Havi Előfizetési Díj

6 350 Ft
0 Ft
889 Ft

Percdíjak (belföldi, normál díjas hívások)

Vodafone hálózatba indított hívás
Más mobil hálózatba indított hívás
Vezetékes irányba indított hívás
Hangposta-hívások bármely időszakban
SMS küldés/darab hálózaton belül
SMS küldés/darab más mobilhálózatba (belföldi, normál díjas)
Csoporton belüli opció

25,40 Ft
25,40 Ft
25,40 Ft
25,00 Ft
25,40 Ft
25,40 Ft
Igénybevétele kötelező

Havi előfizetési díj
5 080 Ft
Lebeszélhető havidíj
0 Ft
Hívás csoporton belül, belföldi hívások esetén bármely időszakban
10,16 Ft
· A fenti árak tartalmazzák az áfát. A hívások számlázása 60 másodperces egységekben történik. A hangposta hívások
számlázási egysége megegyezik a tarifacsomag számlázási egységével. Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás
érvényes.
· 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.

Vodafone tölti ki! Érvényesség kezdetének dátuma: Budapest, 20… ……………
Kiegészítő információ:
1.

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
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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
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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