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Beszéljetek egymással 
díjmentesen HODOSZ  
flotta előfizetéssel!

Díjmentesség*
Korlátlanság 

EU Roaming
Alacsony  percdíj

* Flotta csoporton belül és belföldön.



Flottán belül elérhető tariFák

Ha fontos a korlátlanság

ha fontos az alacsony percdíj válassz egyedi flotta tarifát

Használd úgy a telefonod az EU-ban, mint otthon bármelyik 
flotta tarifával!

1 E-Pack szolgáltatásunk feltétele az elektronikus formában kiállított számlára történő regisztráció, az elektronikus csatornán végzett számlabefizetés,  
és a számlák időben, a fizetési határidő lejárta előtt történő kiegyenlítése. Amennyiben az Előfizető valamely hónapban nem tesz eleget a fenti feltételek 
bármelyikének, a következő havi számláján HODOSZ egyedi flotta tarifa Előfizetők esetén bruttó 500 Ft-os egyszeri díj kerül kiterhelésre.
2 Felhasználása után a kínált sávszélesség (le- és feltöltési sebesség) 9,6 Kbit/s-ra korlátozódik a számlázási ciklus végéig, a garantált sebesség 0/0 Mbit/s. 
3 A Vodafone EU Roaming szolgáltatás elérhető: Az EU országainak, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc, és Törökország meghatározott partnerhálózatain.
4 Utazási célú, személyi használat esetén, életvitelszerűen Magyarországon élő lakosoknak.
5 Belföldön és Európán belül felhasználható, akár 4G/LTE hálózaton is, lefedettségtől függően a Vodafone meghatározott partnerhálózatain.

2 éves, határozott idejű szerződéssel a tarifacsomagra
HODOSZ EU 4

flotta tarifacsomag  
kedvezményes díjak 

(bruttó)

HODOSZ EU 5
flotta tarifacsomag  

kedvezményes díjak 
(bruttó)

havi előfizetési díjak összesen, készülék nélkül, e-Packkel1 2 369,57 Ft 2 834,14 Ft

lebeszélhetőség
(Minden belföldi, normál díjas hálózatba és EU-n belül minden magyarországi hívószámra)

1 270,00 Ft 100 perc

 Havidíjba foglalt EU-n belül felhasználható, nem osztható adatmennyiség2 150 MB 500 MB
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Percdíjak (belföldi, normál díjas hívások, másodperc alapú)

  hívás csoporton belül, minden időszakban  
(Havonta, belföldi, flottacsoporton belüli használatra)

Díjmentes Díjmentes

Vodafone és más mobilhálózatba vagy vezetékes irányba indított hívás 19,05 Ft 17,78 Ft

SMS-küldés/db (belföldi, normál díjas) 25,40 Ft 25,40 Ft
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Flotta Red 
 Medium EU+

Flotta Red  
Basic EU+

Flotta Go+ EU

havi előfizetési díjak összesen
(Készülék nélkül, 2 éves, határozott idejű  
szerződéssel, e-Packkel)

11 672 Ft 9 849 Ft 5 849 Ft

Beszélgetés, SMS és MMS
minden belföldi, nem emelt díjas hálózatba és EU-n belül minden 
magyarországi hívószámra4

korlátlan korlátlan
korlátlan

hálózaton belül
+ 150 perc vagy SMS

adatforgalom5 3 GB 1 GB 1 GB

az adatforgalom elhasználása után aktiválódik  
az automatikus Pluszadat opció (200 Mb)

+465 Ft +465 Ft +465 Ft
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a Vodafone You keretén belül Flotta Go eU és Flotta red eU+ tarifáinkhoz minden 25. életévét 
be nem töltött ügyfelünknek díjmentesen havi extra 2 GB adatforgalmat biztosítunk.



ha több adatot szeretnél
egyedi flotta tarifádhoz ezt válaszd kiegészítésként

Miért érdeMes eGYedi Flotta-előFizetésre Váltani  
az eGész családdal? 

!

EU

Korlátlan és díjmentes beszélgetés flottán belül, a tagokkal  
és a családtagokkal egyaránt!

Egyedi havidíj, kedvező havi-, perc- és SMS-díjak!

Hozzátartozók is csatlakozhatnak a flottához, 5 előfizetés erejéig!

hoGYan csatlakozhatok?

Vodafone
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Flottaigazolással vagy tagi kártyával

Hozzátartozók a saját nevükre is köthetnek akár 5 db  flotta előfizetést 
hozzátartozói igazolással.

Megszokott számodat díjmentesen, előhívóval (pl. 06/30) együtt megtarthatod, 
így családod, barátaid továbbra is ugyanazon a számon hívhatnak.

A kedvezményes flotta tarifa megvásárolható:
• 1401-es hívószámon
• online (www.vodafone.hu/flotta) a flotta kóddal belépve, 

ahol további 2 000 Ft készülékár-kedvezményt adunk
• bármelyik Vodafone üzletben.

Flotta kód: 1511i

Beszélj a flottatagokkal belföldön és az EU-ban extra költségek nélkül!

Egyszeri kedvezménnyel kedvezmény 
nélkül

Havidíj Egyszeri 
kedvezmény* Havidíj

+500 MB adatforgalom 1 394 Ft 10 000 Ft 929 Ft

+1 GB adatforgalom 2 323 Ft 25 000 Ft 1 394 Ft

+2 GB adatforgalom 4 181 Ft 50 000 Ft 2 323 Ft
*Az egyszeri kedvezmény a mindenkor érvényes, aktuális flottaárlistában szereplő készülékárakra vonatkozik és maximum a készülék vételárának erejéig 
vehető igénybe. A választott adatopció havidíja a választott flottatarifa havidíján felül értendő, 2 éves határozott idejű szerződéssel.



Az ajánlatok visszavonásig érhetők el flotta egyéni előfizetők részére 2 éves, határozott idejű szerződéssel készülékvásárlással (a készlet erejéig) vagy készülékvásárlás 
nélküli konstrukcióban. HODOSZ flotta tarifa esetén: A hívások számlázása 1 másodperces egységekben történik. A Csoporton belüli díjmentes beszélgetés szolgáltatás 
a HODOSZ flotta összes előfizetése közötti díjmentes beszélgetést biztosítja (Flotta+Céges). HODOSZ flotta tarifa esetén az előfizetéshez a tájékoztatóban szereplő, 
nem osztható adatopciók visszavonásig vehetők igénybe, melyek egyikének választása opcionális. A választott adatopció havidíja a választott flotta tarifa havidíján 
felül értendő, 2 éves határozott idejű szerződéssel. A nem osztható adatopciók Flotta Go EU, Go+ EU és Flotta Red EU+ tarifák esetén nem vehetőek igénybe.

Flotta Go+ EU és Flotta Red EU+ esetén a hívások számlázása 1 perces egységekben történik. A havidíjba foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követően 
számlázási ciklusonként egy alkalommal 200 MB belföldi adatforgalmat tartalmazó, az adott számlaciklus végéig felhasználható, nem megosztható Automatikus 
PluszAdat opció kapcsolódik, melynek díja 465 Ft. Az Automatikus PluszAdat felhasználását követően a sebesség 0/0 Mbit/s-ra korlátozódik a számlázási ciklus 
végéig, internetezésre a Netinfo oldalon történő kiegészítő adatopció vásárlásával van lehetőség. A garantált le- és feltöltési sebesség az ÁSZF 4.1-es pontjában 
meghatározottak szerint 0/0 Mbit/s. Számlázási egység: 10 KB. A Flotta Go+ EU és Flotta Red EU+ szolgáltatáscsomagok kizárólag a lakossági felhasználás szabályainak 
betartása mellett, természetes személy felhasználók személyes hírközlési igényeinek kielégítésére használhatóak (személyi használat), melybe nem értendő bele 
például, ha a SIM kártyát nem mobiltelefon-készülékben használják; telemarketing, ügyfélszolgálati tevékenység stb. Nem rendeltetésszerű használat esetén a 
Szolgáltató előzetes értesítést követően korlátozhatja, megszüntetheti a szolgáltatást vagy az előfizetést a Hang+Adat Alaptarifára válthatja. 

A szerződés megkötésével egyidejűleg kérhető a Vodafone EU Roaming szolgáltatás díjmentes aktiválása, mellyel a Szolgáltató által meghatározott roaming-
hálózatokon a magyarországi hívószámokra irányuló normál díjas hívások/SMS-ek az Előfizető által használt tarifa Vodafone Magyarország hálózatán alkalmazott 
belföldi normál díján történő elszámolásán túl a tarifájukban meghatározott adatkeretük erejéig és annak terhére forgalmazhatnak adatot. A partnerhálózatok 
aktuális listája a www.vodafone.hu/redeu oldalon érhető el. Részletes leírás a kedvezményes roaming-díjakról a lakossági ÁSZF 1. sz. mellékletének 5.2 pontjában 
található. A Vodafone EU Roaming kizárólag az arányos utazási célú felhasználás szabályainak betartása mellett, természetes személy felhasználók személyes 
hírközlési igényeinek kielégítésére használható (magán utazások céljára), azaz életvitelszerű magyarországi tartózkodás esetén, utazások során vehető igénybe. 
Nem rendeltetésszerű használat esetén a Szolgáltató előzetes értesítést követően a Vodafone EU Roaming szolgáltatást adott előfizetés tekintetében törölheti. 
További információk, a személyi és utazási célú felhasználás feltételei, illetve a tarifák tartalma az üzletekben, a belföldi hálózatból díjmentesen hívható 1270-es 
telefonszámon, a Lakossági ÁSZF Díjszabás A/2.1.4. pontjában és a www.vodafone.hu oldalon.

A visszavonásig elérhető Vodafone You akció keretében azon 25. életévét be nem töltött Előfizető, aki Vodafone Red EU+, Go+ EU, Go Medium EU vagy Go EU 
szolgáltatáscsomagot 2 éves határozott idejű szerződéssel vásárol, díjmentesen jogosult a tarifacsomagjában foglalt belföldi adatforgalmon felül havonta további 
2GB nem megosztható adatforgalomra. A 2GB számlaciklusonként újra aktiválódik, a fel nem használt adatforgalom elvész. Külföldön a mindenkori roaming díjszabás 
érvényes, a tarifákban meghatározott feltételek szerint. Vodafone fenntartja a jogot hogy a fent említett kedvezményeket az Előfizető 27. életévének betöltése után 
megvonja. Bővebb információ a Lakossági ÁSZF Akciók 2.5 pontjában.

A fenti árak tartalmazzák az áfát. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása értelmében az internet-hozzáférési szolgáltatást terhelő 
általános forgalmi adó 27%-ról 2017. elejétől 18%-ra csökkent, mely a számlában akkor kerül érvényesítésre, ha adott számla teljes elszámolási időszaka 2017. 
január 1. utánra esik. A készülékár-kategóriáról, vásárolható előfizetések számáról, valamint a flotta tarifákról további információ bármely Vodafone üzletben 
elérhető. 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. Ha az Előfizető érdekkörébe tartozó ok miatt az Előfizetői Szerződés 
az adatopció igénybe vételét követő 2 éven belül megszűnik vagy az opció az Előfizető által lemondásra kerül, úgy a vásárláskor a határozott időre kötött opcióra 
tekintettel kapott készülékár kedvezményt köteles megfizetni, továbbá Előfizető az Előfizetői, illetve Adásvételi Szerződésben rögzítettek szerint esetlegesen 
fizetendő kötbéren túl, a határozott időre kötött opció kapcsán igénybe vett kedvezménnyel megegyező összegű kötbért is köteles megfizetni, a Lakossági ÁSZF 
12.6.12 pontjában foglaltakkal összhangban. 

Amennyiben az Előfizető 4G/LTE képes készülékkel rendelkezik, úgy a 4G/LTE lefedettségi területen Vodafone 4G/LTE hálózatán veheti igénybe a szolgáltatásokat, 
az ASZF-ben rögzített minőségi mutatók és feltételek szerint. Az aktuális hálózati lefedettség megtekinthető a www.vodafone.hu/lefedettsegi-terkep oldalon. 

A szórólap tájékoztató jellegű. A tarifacsomagokhoz elérhető aktuális telefon- és eszközkínálatról és azok áráról a mindenkor érvényes árlisták az irányadóak. A 
képek illusztrációk. Nyomdába adás dátuma: 2017.01.13. A nyomdahibák elkerüléséért mindent megteszünk, ám ha mégis előfordulnak, azok tartalmáért nem 
áll módunkban felelősséget vállalni.

beszéljetek eGYMással díjMentesen  
hodosz Flotta előFizetéssel!


