
A Magyar Sporújságírók Szövetsége 
(NSSZ) nemcsak neked, de családodnak is 
kedvezményes telefonálást biztosít!

Vodafone
Power to you



Magyar Sporújságírók Szövetsége (NSSZ) flotta tarifacsomag
Találd meg az igényeidhez leginkább illő tarifacsomagot, válaszd a Magyar Sporújságírók Szövetsége (NSSZ) 2-es egyedi flotta tarifáját! 

2 éves határozott idejű szerződéssel a tarifacsomagra 
Magyar Sporújságírók Szövetsége 

(NSSZ) 2-es flotta tarifacsomag
Kedvezményes díjak (bruttó)

Havi előfizetési díjak összesen  2 730,50 Ft 
Lebeszélhetőség Vodafone belföldi hálózaton belül 2 222,50 Ft

Percdíjak (belföldi, normál díjas hívások, másodperc alapú) 

Hívás csoporton belül, minden időszakban
(Havonta, belföldi, flotta csoporton belüli használatra) Korlátlan

Csoporton belül küldött SMS/db 4,76 Ft
Vodafone és más mobil hálózatba indított hívás 16,51 Ft
Vezetékes irányba indított hívás 10,16 Ft
SMS-küldés/db (belföldi, normál díjas) 19,05 Ft
Díjmentes belföldi Vodafone hálózaton belüli SMS havonta 20 db

Forró drót +36 70 224 2220

Üzleteink: 

Westend aluljáró szint 1062 Budapest, Váci út 1-3.
Újpest 1042 Budapest, Árpád út 88.
Váci út Tesco 1138 Budapest, Gács u. 3.
Fogarasi út Tesco 1146 Budapest, Pillangó u. 15.
Solymár Auchan 2083 Solymár, Szent Flórián utca 2-4
Budaörs Tesco 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3.
Budaörs Auchan 2040 Budaörs, Sport u. 2-4

Internet a telefonodon 
(opcionálisan választható, 2 éves határozott idejű szerződéssel)

Nem osztható flotta adatopciók Havidíjban foglalt belföldi 
adatmennyiség

Készülékár-
kedvezmény* Havidíj

Felfedező adatopció 100 MB 5 000 Ft 1 000,00 Ft
Tudatos adatopció 500 MB 10 000 Ft 1 625,60 Ft
Maximalista adatopció 2 GB 15 000 Ft 2 438,40 Ft

Osztható flotta adatopciók Havidíjban foglalt belföldi 
adatmennyiség

Készülékár-
kedvezmény* Havidíj

Egy havidíjért, akár 5 felhasználó is közösen használhatja a rendelkezésre álló adatmennyiséget!
Osztható adatopció 3 GB 3 GB 30 000 Ft 5 000,00 Ft
Osztható adatopció 5 GB 5 GB 45 000 Ft 8 000,00 Ft
*A készülékár-kedvezmény maximum a készülék vételárának erejéig vehető igénybe. 

Az adatopciókról bővebben: www.vodafone.hu/flotta/adatopciok

A flotta tarifát keresd a Vodafone Hivatalos Partnerénél, a Fusion Phone Kft. üzleteiben:



Egyedi flottatarifád helyett választhatsz Flotta Red 
és Go tarifáink közül is
A Flotta Red és Go tarifák tartalmazzák a Magyar Sporújságírók Szövetsége (NSSZ) flottán belüli korlátlan beszélgetést is 
belföldön, így a flottában lévő családtagjaid és a szövetség tagjai továbbra is díjmentesen hívhatnak téged.

Miért érdemes a Magyar Sporújságírók Szövetsége (NSSZ) 
egyedi flotta-előfizetésére váltanod családoddal?

• Korlátlanul beszélhetsz családtagjaiddal és a többi taggal is belföldön.
Köss akár 5 db flotta-előfizetést szeretteidnek, hogy ők is korlátlanul beszélhessenek egymás közt 
és veled is! Ehhez irataidon kívül mindössze flotta igazolásra van szükséged.

• Hozzátartozóid is csatlakozhatnak a Magyar Sporújságírók Szövetsége (NSSZ) flottához!
Hogyan? Igényelj speciális Hozzátartozói igazolást Vodafone flotta kapcsolattartódtól, hogy családtagjaid 
saját nevükre is köthessenek akár 5 db flotta-előfizetést.

• Tartsd meg a számodat előhívóval együtt!
Legyél flotta tag, és hozd magaddal a megszokott számodat díjmentesen előhívóval (pl. 06/30) együtt, így 
családod,  barátaid továbbra is ugyanazon a számon hívhatnak.

• Kedvező készülékajánlatokat kínálunk kamatmentes részletfizetéssel is, új flotta 
előfizetéssel, 12 hónapos futamidőre, 2 éves határozott idejű szerződéssel:
Így biztos lehetsz benne, hogy megtalálod a hozzád leginkább illő telefont.

• Kényelmesen, az interneten is intézheted az ügyeidet!
Ahol ráadásul további 2 000 Ft készülékár-kedvezményt adunk minden előfizetéses termék vásárlásakor, 
ha a Vodafone Flotta Online Shopban rendeled meg ajánlatunkat. 

@ A Flotta Red és Flotta Go tarifákról bővebben: www.vodafone.hu/flotta/tarifak
Kedvezményes készülékajánlatainkért látogass el honlapunkra: 
www.vodafone.hu/letoltes/lakossagi-arlista.pdf

Red Basic Red Plus Go Go+
Hívás flotta csoporton belül, 
minden időszakban Korlátlan Korlátlan

SMS és Beszélgetés
(60 másodperc alapú)
Havonta, minden belföldi nem emelt 
díjas hálózatba, személyi használatra a 
Flotta Red tarifák esetén.

Korlátlan
100 Perc vagy SMS 

bármely belföldi 
normál díjas hálózatba

Korlátlan Perc és SMS 
hálózaton belül, és
150 Perc vagy SMS 

bármely belföldi 
normál díjas hálózatba

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

500 MB 4 GB* 150 MB 500 MB

Havidíj  
2 éves határozott idejű szerződés esetén,  
készülék nélkül, e-Pack-kel.

9 990 Ft 13 990 Ft 2 690 Ft 4 990 Ft

Perc- és SMS-díj  
bármely belföldi, 
normál díjas hálózatba

0 Ft 0 Ft 40 Ft 40 Ft

*A Flotta Red Plus csomagban összesen 4 GB adatot használhatsz fel. Ehhez két SIM-kártyát is biztosítunk. 



Magyar Sporújságírók Szövetsége (NSSZ) flotta tarifa esetén: Az ajánlat visszavonásig érvényes, készülék vásárlása nélkül és készülékvásárlás esetén is 2 éves, 
határozott idejű szerződéssel. 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 havidíj a normál díjas hívásokból beszélhető le kedvezményes percdíja-
kon. A Csoporton belüli díjmentes beszélgetés szolgáltatás a Magyar Sporújságírók Szövetsége (NSSZ)  flotta összes előfizetése közötti díjmentes beszélgetést biztosítja 
(Cég+Flotta). Magyar Sporújságírók Szövetsége (NSSZ) flotta tarifa esetén az előfizetéshez a Felfedező, Tudatos és Maximalista adatopcióink egyikének választása opci-
onális. A választott adatopcióhoz járó kedvezmény maximum a készülékár erejéig vehető igénybe.

A Flotta Osztható adatopciók telefonszámonként megrendelhető extra megosztható belföldi adatmennyiséget tartalmazó, maximum 5 utólag fizető taggal meg-
osztható opciók. A Flotta Osztható adatopció 3 GB (2 év) havidíja bruttó 5 000 Ft, a Flotta Osztható adatopció 5 GB (2 év) havidíja bruttó 8 000 Ft. Mindkét adatopció 
24 hónapos határozott időtartamra vehető igénybe. A havidíjban foglalt forgalmi keret időkorlátozás nélkül bármely napszakban felhasználható. Számlázási egység 10 
Kbyte. Amennyiben az Előfizető nem használja fel a havidíjba foglalt havi forgalmi keretet, a fennmaradó részt nem viheti át a következő számlázási ciklusra. Az érvényes-
ségi időn belül, az adatkeret felhasználása után adat opció vásárlása lehetséges, ellenkező esetben az internet hozzáférés sebességét 0/0Mbit/s sebességre lassítjuk. 
Új előfizetés vásárlása készülékkel vagy szerződés hosszabbítás készülékvásárlással a Flotta Osztható adatopció 3 GB (2 év) esetén a készülék árából bruttó 30 000 Ft 
kedvezmény jár, a Flotta Osztható adatopció 5 GB (2 év) esetén a készülék árából bruttó 45 000 Ft kedvezmény jár a tarifához tartozó árkategóriában rögzített árból. A 
készülékár kedvezmény maximum a készülék vételárának erejéig vehető igénybe. Ha az Előfizető érdekkörébe tartozó ok miatt az Előfizetői Szerződés a Flotta Osztható 
adatopció igénybe vételét követő 2 éven belül megszűnik vagy az opció az Előfizető által lemondásra kerül az opcióra vállalt 24 hónap határozott időtartam alatt, úgy a 
vásárláskor a határozott időre kötött opcióra tekintettel kapott fenti készülékár kedvezményt köteles megfizetni, továbbá Előfizető az Előfizetői Szerződésben rögzítet-
tek szerint esetlegesen fizetendő kötbéren túl, a határozott időre kötött opció kapcsán igénybe vett kedvezménnyel megegyező összegű kötbért is köteles megfizetni, 
melynek mértéke a Lakossági ÁSZF 7.5 pontjában foglaltakkal összhangban az opció megrendelésétől, annak lemondásig eltelt hónapokra számított 2 000 Ft/hó, de 
maximum az opció egy éven belül történő lemondása esetén, egyedi előfizetői szerződésenként (hívószámonként) 25 000 Ft, egy éven túl, de két éven belül egyedi 
előfizetői szerződésenként (hívószámonként) 37 500 Ft. A Flotta Osztható adatopció 3 GB (2 év) és Flotta Osztható adatopció 5 GB (2 év) esetén az Előfizető az opcióban 
foglalt (illetve az általa vagy a tag(ok) által vásárolt további) belföldi adatmennyiség megosztása során a Netinfo oldalon (http://netinfo.vodafone.hu) technikai okokból 
kizárólag a saját, azaz az elsődleges SIM kártyához tartozó adatfelhasználást tudja nyomon követni és nem rendelkezik információval a megosztható adatmennyiséget 
esetlegesen használó tag(ok) adatfelhasználásának konkrét mértékéről. Amennyiben a tag(ok) a Netinfo oldalon (http://netinfo.vodafone.hu) Plusz Osztható Adat op-
ciót vásárol, az opció díját az elsődleges SIM kártyához tartozó Előfizetője téríti meg. A tag(ok) csak akkor képes Plusz Osztható Adat opciót vásárolni, amennyiben az 
opció Előfizetője a Netinfo oldalon (http://netinfo.vodafone.hu) ehhez jogosultságot biztosít.

Flotta Red Basic és Flotta Red Plus ajánlataink: A Vodafone Red Basic és Plus ajánlatok visszavonásig érvényesek Flotta Egyéni Előfizetők részére személyi felhasz-
nálásra, 2 éves, határozott idejű szerződéssel, készülékvásárlással (a készlet erejéig) vagy készülékvásárlás nélküli konstrukcióban. A havidíjban foglalt korlátlan percek, 
SMS-ek és MMS-ek kizárólag belföldi, nem emelt díjas irányok esetén érvényesek. A hívások számlázása 1 perces egységekben történik. A Flotta Red szolgáltatáscsoma-
gok 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; hívások automatizált indítása; hívások tömeges 
indítása automatikus hívásfogadó eszközök felé; szolgáltatások, műszaki eszközök tesztelése, próbaüzeme stb. céljából; személyek, objektumok stb. távolról történő 
megfigyelése céljából (pl. vagyonőrzési funkciók); gép-gép kapcsolat (M2M) létrehozása céljából; hívások indítása vagy átirányítása napi 24 órát meghaladó összidőtar-
tamban. A szolgáltatáscsomagok üzleti célokra nem használhatóak (pl. telemarketing, ügyfélszolgálati tevékenység, tömeges SMS küldés) és a Tethering szolgáltatás 
(internet eléréssel nem rendelkező eszköz csatlakoztatása az internethez egy más internetezésre alkalmas készülék segítségével) igénybevétele nem engedélyezett. 
Nem rendeltetésszerű használat esetén, a Vodafone fenntartja magának a jogot, hogy előzetes figyelmeztetést követően korlátozza, megszüntesse a szolgáltatást 
vagy SMS-ben történő előzetes értesítést követően az előfizetést a Hang+Adat Alaptarifára átváltsa. A szolgáltatás használata során keletkezett adatforgalom a Flotta 
Red tarifacsomagokban foglalt adatforgalom terhére vehető igénybe. A Flotta Red Plus tarifacsomag havidíja 2 éves, határozott idejű szerződéskötéssel tartalmaz egy 
második kizárólag adatforgalmat biztosító Multinet Red Plus előfizetést is (másodlagos SIM) és a két SIM-kártya között megosztható a Flotta Red Plus csomagba foglalt 
havi 4 GB belföldi adatforgalom. Számlázási egység: 10KB. A MultiNet kártya csak adatátviteli szolgáltatást nyújt, hangszolgáltatás azon nem vehető igénybe. A MultiNet 
tarifák igénybevételére kizárólag azon ügyfeleink jogosultak, akik új vagy meglévő Flotta Red Plus tarifacsomagon előfizetéssel rendelkeznek. Egy Flotta Red Plus előfi-
zetéshez maximum 1 darab MultiNet csomag vásárolható az ajánlatban. MultiNet csomagra mindaddig jogosult az Előfizető, ameddig határozott vagy határozatlan idejű 
Flotta Red Plus előfizetését fenntartja. Amennyiben Flotta Red Plus tarifacsomagokra kötött elsődleges előfizetés megszűnik, vagy leváltásra kerül, abban az esetben a 
2. SIM kártyát a flotta Internet Alaptarifára váltjuk. A flotta Red Plus tarifacsomagok esetén a Szolgáltató által meghatározott roaming hálózatokon a megosztható adat-
forgalmú Flotta Red Plus tarifacsomagokon (elsődleges SIM) és a hozzájuk kapcsolodó MultiNet tarifacsomagokon (másodlagos SIM) az Európa Napijegy kiszámlázása 
SIM kártyánként automatikusan, az adott naptári napon Előfizető által az adott SIM kártyán generált első számlázható esemény (roaming környezetben indított vagy 
fogadott hívás, küldött SMS, fel- vagy letöltött adatforgalom) alapján megtörténik, ezután a kedvezményes díjazás (5.2-es pont) szerint telefonálhat, küldhet SMS-t, és 
használhatja a rendelkezésére álló adatmennyiséget az adott SIM kártyán. Azon Előfizetők, akik tarifájuknak vagy adatopciójuknak köszönhetően jogosultak a Netinfo 
oldal használatára, külföldön is a tarifájukban meghatározott belföldön irányadó adatkeretük erejéig és annak terhére forgalmazhatnak adatot. Az érvényességi időn 
belül, az adatkeret felhasználása után adat opció vásárlása lehetséges ellenkező esetben az internet hozzáférés sebességét 0/0Mbit/s sebességre lassítjuk. 

A Flotta Go és Go+ ajánlatok visszavonásig érhetőek el egyéni előfizetőknek, új 2 éves, határozott idejű szerződéssel, készülékvásárlással (a készlet erejéig) vagy készü-
lékvásárlás nélküli konstrukcióban. A Flotta Go és Go+ tarifacsomagok esetén a Tethering szolgáltatás igénybevétele nem engedélyezett. A mobil eszközökre letölthető 
alkalmazásokon (Skype, MSN, Viber, WhatsApp, stb.) keresztül használt, internet alapú hang/video-hívások indítása - és kliens szoftver függvényében a szöveges chat 
üzenetek küldése - Vodafone Go és Go+ tarifacsomagokkal nem engedélyezett. A Vodafone Go és Go+ tarifacsomagok esetén a VoIP szolgáltatás nem vehető igénybe, 
azonban a Vodafone Go+ tarifacsomagok esetében elérhető 1 GB PluszAdat megrendelésével a VoIP szolgáltatás igénybevételére lehetőség nyílik. A havidíjon felüli 
percdíj, illetve a tarifa tartalma a Lakossági ÁSZF Díjszabás A fejezet 2.1.9. Go és Go+ tarifák leírásában található. A havidíjban foglalt egységek csak belföldi hálózatba 
indított normál díjas hívásokra és belföldi mobil hálózatba küldött normál díjas SMS-ekre, illetve Vodafone hálózaton belül használhatóak fel. 

Általános tudnivalók: A fenti árak tartalmazzák az áfát. A készülékár-kategóriáról, vásárolható előfizetések számáról, valamint a flotta tarifákról érdeklődj bármely 
Vodafone üzletben. A vásárlás feltétele „Flotta Együttműködési Megállapodásban” rögzített, az adott flotta kapcsolattartója által kibocsátott érvényes igazolás. A vásá-
rolt készülék Vodafone hálózati korlátozással van ellátva.  Az ebben a tájékoztatóban szereplő összes tarifacsomagban foglalt havi adatforgalom csak belföldi használat 
esetén érvényes. Az adatopciók 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 0/0Mbit/s. 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. 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 meghatáro-
zott mértékű kötbér fizetendő. Amennyiben a határozott időtartam lejárta előtt legalább 30 nappal egyik fél sem jelzi, hogy az Előfizetői Szerződés megszüntetését kéri, 
úgy az Előfizetői Szerződés a határozott idő lejártával határozatlan idejűvé alakul. A 2 éves határozott idejű szerződés lejártával a csomag havidíja a mindenkori ÁSzF 1. 
sz. Díjszabás melléklete szerinti havidíj. E-Pack igénybevétele esetén, kedvezőbb havi előfizetési díj ellenében, az Előfizető vállalja az alábbi feltételek teljesítését min-
den hónapban, amíg az e-Pack szolgáltatást igénybe veszi: Az Előfizető valamennyi előfizetése tekintetében E-számlát vesz igénybe, a számla kiegyenlítése a számlán 
feltüntetett fizetési határidőig a következő fizetési módok valamelyikével megtörténik www.vodafone.hu/szamlabefizetes oldalon vagy az E-számla profilon vagy a 
Vodafone mobil alkalmazáson keresztül vagy banki átutalással, csoportos beszedési megbízással, OTP bank automatákon keresztül. Amennyiben az Előfizető valamely 
hónapban nem tesz eleget a fenti feltételek bármelyikének, a következő havi számláján Flotta Go és Go+ előfizetők esetén bruttó 300 Ft-os, Red Basic és Red Plus előfi-
zetők esetén bruttó 1000 Ft-os egyszeri díj kerül kiterhelésre. Ha az Előfizető egy hónapban több e-Pack feltételt is megszeg, az e-Pack feltételek nem teljesítésének díja 
ebben az esetben is csak havi egy alkalommal kerül kiszámlázásra. A szerződés megkötésével egyidejűleg kérhető az Európa Napijegy szolgáltatás aktiválása. Az Európa 
Napijegy igénybevételi és lemondási feltételeit a mindenkor hatályos Lakossági ÁSZF 5.2 pontja tartalmazza. 

A szórólap tájékoztató jellegű, a Magyar Sporújságírók Szövetsége (NSSZ)  flotta tarifáiról, a Flotta Red és Flotta Go tarifákról, Flotta adatopciókról, valamint az igénybevé-
tel részleteiről érdeklődj személyesen Vodafone üzleteinkben. A tarifacsomagokhoz elérhető aktuális telefon- és eszközkínálatról és azok áráról a mindenkor érvényes 
árlisták az irányadóak. A képek illusztrációk. Nyomdába adás dátuma: 2015.02.05. A nyomdahibák elkerüléséért mindent megteszünk, ám ha mégis előfordulnak, azok 
tartalmáért nem áll módunkban felelősséget vállalni. A lefedettségi adat országos, kültéri, lakossági 3G lefedettség a három hazai mobilszolgáltató által el-
fogadott definíciók, illetve módszertan alapján előállított (2014.08.01-i) érték. Az online kedvezmény mértéke maximum a kiválasztott készülékár erejéig 
érvényes.


