
Válts könnyedén 
Vodafone flottára

Vodafone
Power to you

Érdekel?
• Hozzád legközelebbi üzletünket keresd meg itt: vodafone.hu/uzletkereso
• A kedvezményes flotta-előfizetésed online is megrendelheted: shop.vodafone.hu/flotta 

3 hónapig 1000 Vodafone perc ajánlatunk 2015. február 09. és 2015. április 15. között megkötött új flotta-előfizetések esetén érvényes, flotta egyedi tarifacsomaggal. A havi 
1000 perc lebeszélhetőség belföldön, Vodafone hálózaton belül érvényes, amely a tarifacsomagban biztosított lebeszélhetőség előtt érvényesül és a szerződéskötéstől számí-
tott 3 hónapig biztosított. 6 hónapig 50 Vodafone hálózaton kívüli perc ajánlatunk 2015. február 09. és 2015. április 15. között megkötött új flotta-előfizetések esetén érvényes, 
számhordozás esetén, flotta egyedi tarifacsomaggal. Az akció keretében biztosított 50 díjmentes perc bármilyen belföldi, normál díjas Vodafone hálózaton kívüli mobil és ve-
zetékes irányú hívásokra vonatkozik, mely a tarifacsomagban biztosított lebeszélhetőség előtt érvényesül és a szerződéskötéstől számított 6 hónapig biztosított. Ha 60 napon 
belül bármely okból nem történik meg a számhordozás, akkor Előfizető a kedvezményre a továbbiakban nem jogosult. Mindkét promóciós kedvezmény csak abban az esetben 
vehető igénybe, amennyiben Előfizetőnek nincs fennálló számlatartozása. Nem vehet részt továbbá a promócióban az az előfizető, aki a promóció ideje alatt meglévő flotta 
előfizetéseinek egyikét felbontja, majd a promóció ideje alatt újabb flotta-szerződést köt, azonos néven. A vásárlás feltétele „Flotta Együttműködési Megállapodásban” rögzített, 
az adott flotta kapcsolattartója által kibocsátott érvényes igazolás.  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 Előfizetői Szerződés 
hatályba lépését követő két éven belül az Előfizető érdekkörében felmerülő okból az Előfizetői Szerződés megszüntetésére kerül sor, a Lakossági ÁSZF 7.5. pontjában, illetve az 
Előfizetői Szerződésben meghatározott mértékű kötbér fizetendő. A tarifacsomagokhoz elérhető aktuális telefon- és eszközkínálatról és azok áráról a mindenkor érvényes flotta 
árlisták az irányadóak. A képek illusztrációk. A nyomdahibák elkerüléséért mindent megteszünk, ám ha mégis előfordulnak, azok tartalmáért nem áll módunkban felelősséget 
vállalni. A szórólap tájékoztató jellegű, a flotta tarifákról, vásárolható előfizetések számáról, valamint az igénybevétel részleteiről tájékozódj Vodafone flotta kapcsolattartódnál 
vagy bármely Vodafone üzletben.

Lépj be kedvezményes Vodafone flottádba vagy bővítsd 
meglévő flotta előfizetéseidet 2015. április 15-ig, így 
nemcsak 0 Ft-ért beszélhettek egymással flottán belül 
belföldön, de  3 hónapig havi 1000 hálózaton belüli percet 
is adunk új flotta-előfizetésed mellé! A vásárlás feltétele 
érvényes flottaigazolás.

Hozd át a számod 2015. április 15-ig és az 1000 
hálózaton belüli percen felül, fél éven át havi 50 
Vodafone hálózaton kívüli, normál díjas, belföldi 
percet is adunk új, sikeresen számhordozott  
flotta-előfizetésedhez! A vásárlás feltétele érvényes 
flottaigazolás.

Vodafone hálózaton 
kívüli perc havonta 

új, számhordozott 
flotta-előfizetésedhez 

6 hónapig

Vodafone perc havonta
új flotta-előfizetésedhez 

3 hónapig

http://www.vodafone.hu/uzletkereso
http://www.shop.vodafone.hu/flotta

