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1. Az akciókhoz kapcsolódó általános rendelkezések
1.1. Jelen Melléklet tartalmazza az akciók részletes leírását, így különösen azok időtartamát, feltételeit, díjait
és a nyújtott kedvezményeket.
1.2. Az akciós kedvezmények készpénzre vagy más szolgáltatásra át nem válthatók, valamint más Előfizetőre
vagy kapcsolási számra át nem ruházhatók és utólag nem érvényesíthetők.
1.3. Előfizető tudomásul veszi, hogy a kedvezmények – mértékük és egyedi jellegük miatt – sem részben
sem egészben nem vonhatóak össze a Szolgáltató egyéb kedvezményeivel vagy akcióival, ideértve
különösen a Készülékek árát, vagy az egyéb díjakat.
1.4. Az Általános Szerződési Feltételek az akcióban kötött előfizetői szerződésekre is alkalmazandóak.
1.5. Egy Előfizetőnek egyszerre legfeljebb 3 adatopció lehet aktiválva Vodafone előfizetésén a díjcsomagban
foglalt adatforgalmon felül, ezért a további adatopciók aktiválásának technikai előfeltétele lehet, hogy
Előfizető az aktív adatopcióinak számát kettőre csökkentse.
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2. Mobil szolgáltatásokhoz kapcsolódó akciók
2.1. Hűségkedvezmény akció
A Hűségkedvezmény akció 2017. október 24-től az ajánlat visszavonásig érhető el. Az akció keretein belül azon
Kiemelt Üzleti Előfizetők, akik a táblázatban megjelölt szolgáltatások valamelyikéből 2 vagy 3 év határozott idejű
előfizetést kötnek vagy további 2 vagy 3 év határozott idejű szerződéssel hosszabbítanak a szolgáltatásokat
kedvezményes havidíjjal vehetik igénybe a határozott időtartam lejártáig azzal, hogy a hangszolgáltatást is nyújtó
díjcsomagra szerződő Előfizetők díjcsomag havidíj kedvezményben, míg a csak internet szolgáltatást nyújtó
díjcsomagokra szerződő Előfizetők internet havidíj kedvezményben részesülnek.
Az Előfizetők részére elérhető kedvezmények:
A táblázatban nettó árak szerepelnek, a feltüntetett árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.
Megnevezés
Ready Business Basic SIM
Ready Business Basic Start
Ready Business Plus SIM
Ready Business Plus Start
Ready Business More SIM
Ready Business More Start
Ready Business More Pro
Ready Business Most SIM
Ready Business Most Pro
Ready Business Everything SIM
Business Red EU 2GB
Business Red EU 10GB
Business Red EU 30GB
Business Red EU Superior
Business Red EU 2GB osztható internettel
Business Red EU 10GB osztható internettel
Business Red EU 30GB osztható internettel
Business Net Start
Business Net Medium
Business Net Premium
Business Osztható Net Medium
Business Osztható Net Premium
OfficeNet
OfficeNet+
Internet Start
Internet Small
Internet Standard
Internet Plus
Internet Medium
Internet Pro
Internet Large
Internet Premium
Business EU Red 3GB
Business EU Red 12GB
Business EU Red Superior
Business EU Red 3GB osztható internettel
Business EU Red 12GB osztható internettel
Business Senior Okosóra díjcsomag
Business Mobile RED 5GB
Business Mobile RED 20GB
Business Mobile RED Superior

Kedvezményes havidíj (Ft)
1 990
2 990
3 990
4 990
8 990
9 990
16 990
11 990
19 990
29 990
9 621,11
12 163,49
17 248,23
17 248,23
10 044,84
12 587,22
17 671,96
2 748,03
4 716,53
7 472,44
4 716,53
7 472,44
6 291,34
7 609,52
490
990
1 790
2 354,33
2 990
3 929,13
5 490
7 078,74
10 018,37
12 875,51
18 589,80
10 442,14
13 299,23
2 600,15
8 990
13 990
16 990
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Business Mobile RED World

42 990

A táblázatban nettó árak szerepelnek, a feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák.
Megnevezés
Irodai díjcsomag
Vezetékes telefonszám 1000 perc
Vezetékes telefonszám 200 perc
Vezetékes telefonszám Basic
Fax e-mailben szolgáltatás
Vodafone ReadyFleet
IOT tarifacsomag 30 MB
IOT tarifacsomag 50 MB
IOT tarifacsomag 100 MB

Kedvezményes havidíj (Ft)
570
3 150
1 173
780
1 567
2 500
500
600
700

2.2. Készülékbiztosítás Akció
A Készülékbiztosítás Akció 2018. március 1-től elérhető, 2019. április 15-től módosított feltételekkel visszavonásig
érhető el.
Az ajánlat keretében azon Előfizetők részére, akik az akció időtartama alatt a készülékvásárlás mellé új, 2 éves,
határozott idejű Business Red EU 2GB, Business Red EU 10 GB, Business Red EU Superior, Business EU Red
3GB, Business EU Red 12GB, Business EU Red Superior, Vodafone Business RED 20GB, Vodafone Business
RED Superior, Business Mobile RED 20GB vagy Business Mobile RED Superior előfizetést kötnek, az Alap
készülékbiztosítás csomagot a díjcsomag részeként biztosítjuk a határozott időtartam alatt.
Az ajánlat keretében azon Előfizetők részére, akik az akció időtartama alatt a készülékvásárlás mellé új, 2 éves,
határozott idejű Vodafone Business RED World vagy Business Mobile RED World előfizetést kötnek, az Extra
készülékbiztosítás csomagot a díjcsomag részeként biztosítjuk a határozott időtartam alatt.
A 2 éves határozott időtartamú előfizetői szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén, de legkésőbb a
2 év leteltét követően a kedvezmény már nem jár, a készülékbiztosításért a csomagnak megfelelő, mindenkor
hatályos díj fizetendő.
A készülékbiztosításról további információk az Egyéb Szolgáltatások Szerződési Feltételei 5. pontjában, valamint
a www.vodafone.hu oldalon található.

2.3. Belépési díj kedvezmény
A Belépési díj kedvezmény akció visszavonásig érhető el. Az ajánlat keretében azon Előfizetők, akik az akció
időtartama alatt új Előfizetői Szerződést kötnek a kereskedelmi forgalomban aktuálisan elérhető díjcsomagok
valamelyikére, egyszeri nettó 7 874,02 Ft belépési díj kedvezményben részesülnek.
A Belépési díjjal kapcsolatos további információk az ÁSZF Díjszabás mellékletében, illetve az egyes
díjcsomagoknál találhatók.

2.4. Kiegészítő havi előfizetési díj kedvezmény
A Kiegészítő havi előfizetési díj kedvezmény akció visszavonásig érhető el. Az ajánlat keretében azon Előfizetők,
akik az akció időtartama alatt az alábbi táblázatban rögzített díjcsomagokkal rendelkeznek a feltüntetett
feltételekkel, a táblázatban szereplő mértékű a kereskedelmi forgalomban aktuálisan elérhető díjcsomagok
valamelyikére Kiegészítő havi előfizetési díj kedvezményben részesülnek.
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A Kiegészítő havi előfizetési díjjal kapcsolatos további információk az ÁSZF Díjszabás mellékletében, illetve az
egyes díjcsomagoknál találhatók.
Díjcsomag név

Kedvezmény a kiegészítő havi előfizetési díjra

Business Red Europe határozatlan idejű szerződés esetén
Red Basic EU határozatlan idejű szerződés esetén
Business Red EU Standard határozatlan idejű szerződés
esetén
Business Red EU Premium határozatlan idejű szerződés
esetén
Business Red EU Basic határozatlan idejű szerződés
esetén
Kid Gyerekóra díjcsomag 2 éves határozott idejű
szerződés esetén
Business Senior Okosóra díjcsomag 2 éves határozott
idejű szerződés esetén
Irodai díjcsomag 2 éves határozott idejű szerződés esetén
IoT tarifacsomag 30 MB, IOT tarifacsomag 50 MB, IOT
tarifacsomag 100 MB 2 éves határozott idejű szerződés
esetén
ReadyFleet díjcsomag 2 éves határozott idejű szerződés
esetén
Vodafone Business RED 5GB, Vodafone Business RED
20GB, Vodafone Business RED Superior és Vodafone
Business RED World 2 éves határozott idejű szerződés
esetén
Business Net Start, Business Net Medium, Business Net
Premium, Business Osztható Net Medium és Business
Osztható Net Premium 2 éves határozott idejű szerződés
esetén
OfficeNet+ díjcsomag 2 éves határozott idejű szerződés
esetén
Business Red EU Superior, Business Red EU 2GB,
Business Red EU 10GB 2 éves határozott idejű szerződés
esetén
Business EU Red Superior, Business EU Red 3GB,
Business EU Red 12GB 2 éves határozott idejű szerződés
esetén
Ready Business Basic SIM, Ready Business Basic Start2
éves határozott idejű szerződés esetén
Ready Business Plus SIM, Ready Business Plus Start2
éves határozott idejű szerződés esetén
Ready Business More SIM, Ready Business More Start,
Ready Business More Pro 2 éves határozott idejű
szerződés esetén
Ready Business Most SIM, Ready Business Most Pro2
éves határozott idejű szerződés esetén
Ready Business Everything SIM 2 éves határozott idejű
szerződés esetén

100% kedvezmény a kiegészítő havi előfizetési díjra
60,6% kedvezmény a kiegészítő havi előfizetési díjra

Üzleti MobilNet Start, Üzleti MobilNet Medium, Üzleti
MobilNet Pro, Üzleti MobilNet Standard, Üzleti Osztható
MobilNet Standard, Üzleti Osztható MobilNet Premium 2
éves határozott idejű szerződés esetén
OfficeNet díjcsomag 2 éves határozott idejű szerződés
esetén

100% kedvezmény a kiegészítő havi előfizetési díjra
100% kedvezmény a kiegészítő havi előfizetési díjra
100% kedvezmény a kiegészítő havi előfizetési díjra
100% kedvezmény a kiegészítő havi előfizetési díjra
100% kedvezmény a kiegészítő havi előfizetési díjra
100% kedvezmény a kiegészítő havi előfizetési díjra
100% kedvezmény a kiegészítő havi előfizetési díjra
100% kedvezmény a kiegészítő havi előfizetési díjra

100% kedvezmény a kiegészítő havi előfizetési díjra

100% kedvezmény a kiegészítő havi előfizetési díjra
100% kedvezmény a kiegészítő havi előfizetési díjra
100% kedvezmény a kiegészítő havi előfizetési díjra
100% kedvezmény a kiegészítő havi előfizetési díjra
100% kedvezmény a kiegészítő havi előfizetési díjra
100% kedvezmény a kiegészítő havi előfizetési díjra
100% kedvezmény a kiegészítő havi előfizetési díjra
100% kedvezmény a kiegészítő havi előfizetési díjra
100% kedvezmény a kiegészítő havi előfizetési díjra
100% kedvezmény a kiegészítő havi előfizetési díjra
100% kedvezmény a kiegészítő havi előfizetési díjra
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Business Mobile Net 5GB,
Business Mobile Net 20GB,
Business Mobile Net 50GB,
Business Mobile Net 300GB
2 éves határozott idejű szerződés esetén
Business Mobile RED 5GB,
Business Mobile RED 20GB,
Business Mobile RED Superior,
Business Mobile RED World
2 éves határozott idejű szerződés esetén

100% kedvezmény a kiegészítő havi előfizetési díjra

100% kedvezmény a kiegészítő havi előfizetési díjra

2.5. ReadyFleet adatroaming opció kedvezmény
A ReadyFleet adatroaming opció kedvezmény 2018. május 2-től, jelen módosult feltételekkel 2021. január 20-tól
visszavonásig érhető el. Az akció időtartama alatt az ajánlat keretében azon Előfizetők, akik ReadyFleet
előfizetésük mellé a Telemetria roaming 15 MB (Nyugat Európa) és a Telemetria roaming 15 MB (Kelet Európa)
adatroaming opciókat egy előfizetéshez egyidejűleg veszik igénybe, a Telemetria roaming 15 MB (Nyugat Európa)
opcióból nettó 375 Ft kedvezményben részesülnek.

2.6. Szabályozott Európai Roaming díjszabás plusz 3 országban akció
Az akció 2017. június 15-től, jelen módosult feltételekkel 2021. január 1-jétől visszavonásig érvényes azon
Előfizetők részére, akik olyan díjcsomaggal rendelkeznek melyen aktív a roaming-szolgáltatás. Az ajánlat
keretében Előfizetők Törökország, Svájc és Monaco országaiban a Szabályozott Európai Roaming díjszabásban
meghatározott feltételekkel vehetik igénybe a roaming-szolgáltatást:
Hívásindítás, SMS, MMS küldés Svájcból, Törökországból vagy Monacoból az 1-es roaming díjzóna országaiba
és Magyarországra: Előfizető által használt díjcsomag Magyarországon érvényes belföldi, hálózaton kívüli hívás,
SMS, MMS díja.
Adatroaming használata esetén Előfizető a díjcsomagjában meghatározott, belföldön irányadó adatkerete erejéig
és annak terhére forgalmazhat adatot. A belföldi adatkeret felhasználása esetén az Automatikus PluszAdat 150
MB vagy Automatikus Kiegészítő Adat 200 MB opció aktiválódik a hazai feltételekkel egyező módon, és ennek
felhasználása esetén, amennyiben Előfizető nem vásárol további kiegészítő adatopciót, a külföldi adathozzáférés
sebessége az aktuális számlázási ciklus végéig a díjcsomagban meghatározott mértékben lassításra kerül. A
számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul.
Az akció Telemetria Szolgáltatást Zárt Acces Point Name (APN) hozzáférési ponton keresztül történő igénybevétel
esetén nem érvényes.
Svájcra, Törökországra és Monacóra a méltányossági feltételeket elkülönítetten vizsgáljuk a 1-es roaming díjzóna
országaitól. A Szabályozott Európai Roaming díjszabás plusz 3 országban akció használata során a külföldi,
magyarországi hívószámokra irányuló hívások, SMS-ek és MMS-ek mennyisége; illetve a külföldön felhasznált
adatmennyiség mértéke (díjcsomagban foglalt adatforgalom és kiegészítő adatopciók együttvéve) nem haladhatja
meg a belföldi használat négy havi számlázási ciklusonként vett átlagát, valamint a vizsgált időszakban a
szabályozás hatálya alá eső ország roaming partnerének hálózatán forgalmazott napok száma nem haladhatja
meg a Vodafone Magyarország hálózatán forgalmazott napok számát (méltányos használat).Amennyiben a
méltányos használat feltételei nem teljesülnek, erről Előfizetőt SMS-ben tájékoztatjuk, és figyelmeztetjük a
méltányos használat feltételeire. Amennyiben a figyelmeztetést követő két héten belül az Előfizető tényleges
fogyasztásra vagy jelenlétre vonatkozó használati mintázatát nem változtatja meg, Szolgáltató az többletdíj
alkalmazására jogosult a figyelmeztetés napjától kezdve.
A többletdíj mértéke:
Hívásindítás 1-es roaming díjzóna országaiba: nettó 9,89 Ft/perc;
SMS küldés az 1-es roaming díjzóna országaiba: nettó 3,09 Ft/SMS;
MMS küldés az 1-es roaming díjzóna országaiba: nettó 2,38 Ft/MMS;
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Adatforgalom az 1-es roaming díjzóna országaiban: nettó 1,06 Ft/MB.

2.7. Business Senior Okosóra akció
A Business Senior Okosóra akció 2019. augusztus 5-től visszavonásig érhető el.
Az akció keretében a Business Senior Okosóra díjcsomagra új, 2 éves határozott időre szerződő Előfizetők
számára a díjcsomagra érvényes határozott időtartam alatt nettó 787,4 forint havidíj kedvezményt biztosítunk a
díjcsomag (hangszolgáltatás) havidíjából.
A Business Senior Okosóra akció a jelen Akciók mellékletben található Hűségkedvezmény összevonható.
A Business Senior Okosóra díjcsomag részletes feltételei az ÁSZF Díjszabás mellékletében találhatók.

2.8. Díjmentes extra adat akció
A díjmentes extra adat akció 2021. július 8-tól augusztus 31-ig érhető el azon Kiemelt Üzleti Előfizetők részére,
akik az akció időtartama alatt 2 éves határozott idejű Előfizetői Szerződést kötnek Business Mobile Net 5GB, 20GB,
50GB mobil tarifacsomagok egyikére. Az akció keretében Business Mobile Net 5GB esetén további 5 GB, Business
Mobile Net 20GB esetén további 20 GB, Business Mobile Net 50GB esetén további 30 GB díjmentes, megújuló
extra adat aktiválódik automatikusan, három számlázási cikluson keresztül.
A díjmentes extra adat számlázási ciklusonként, a harmadik egymást követő számlaciklus végéig használható fel,
a mobil tarifacsomag havidíjában foglalt adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel azzal, hogy a díjmentes
extra adat nem osztható. Külföldi használat esetén a mindenkori Roaming díjszabás érvényes, a mobil
tarifacsomagokban meghatározott feltételek szerint.
Az extra adat jóváírásáról, illetve elhasználásáról SMS-ben értesítést küldünk. A megújuló extra adat a mobil
tarifacsomag havidíjában foglalt adatforgalom előtt és az esetlegesen vásárolt kiegészítő adatopciókat megelőzően
kerülhet felhasználásra számlázási ciklusonként. Amennyiben a díjmentes extra adat nem kerül teljes egészében
felhasználásra az adott számlázási ciklusban, akkor a fel nem használt, hátralévő adatforgalom elvész. A díjmentes
extra adat kizárólag akkor vehető igénybe, ha az Előfizető legfeljebb egy másik aktív adatopcióval rendelkezik a
mobil előfizetésén. Egynél több adatopció esetén kizárólag az efeletti adatopciók lemondása esetén vehető
igénybe a díjmentes extra adat. A díjmentes extra adat mobil előfizetésenként egy alkalommal aktiválható és csak
az adott mobil előfizetésen érvényesíthető.
Amennyiben az Előfizető az akció időtartama alatt az akcióban részt nem vevő, más nem jogosult tarifacsomagra
vált vagy előfizetése megszűnik vagy felfüggesztésre kerül, úgy a még fel nem használt vagy még jóvá nem írt
extra adat elvész.
Az Előfizető egyedi szerződése szerint, a jogosult mobil tarifacsomagokra elérhető esetleges egyedi kedvezmény
a díjmentes extra adat akcióval összevonható.
A Business Mobile Net tarifacsomagok részletes feltételei az ÁSZF Díjszabás mellékletében találhatóak.
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3. Helyhez kötött szolgáltatásokhoz kapcsolódó akciók
3.1.

Díjnet elektronikus számla kedvezmény

A kampány 2021. március 30-tól visszavonásig érvényes és az alább részletezett feltételek mellett vonatkozik
mindazon ügyfelekre, akik az adott, vezetékes szolgáltatástípus szempontjából új, vagy meglévő szolgáltatási
csomagjukat magasabb csomagra módosító üzleti előfizetők.
Amennyiben az Előfizető Díjnet szolgáltatáson keresztül az elektronikus számlakézbesítési módot választja,
egyszeri bruttó 1000 Ft jóváírás biztosított az első havidíjából. A jóváírás további feltétele a megjelölt fizetési módok
minimum 6 hónapig történő fenntartása, ellenkező esetben a kedvezményként korábban jóváírt díjak az Előfizető
részére kiszámlázásra kerülnek. Amennyiben az Előfizető az elektronikus számlakézbesítési módot (Díjnet
elektronikus számla) választja, a választott szolgáltatások függvényében az alábbi kedvezményekben részesülhet.

3.2. Magasabb kategóriájú modem akció
A kampány 2021. március 30-tól visszavonásig érvényes és az alább részletezett feltételek mellett vonatkozik
mindazon ügyfelekre, akik az adott, vezetékes szolgáltatástípus szempontjából új, vagy meglévő szolgáltatási
csomagjukat magasabb csomagra módosító üzleti előfizetők.
Az új Business Office Net internetcsomagot választó Előfizetők részére az egyszeri használati díj megfizetésével
a szolgáltatás biztosításához a magasabb minőségű Wi-Fi modem (wifi-képes internet modem) kerül kihelyezésre.
FIX- IP szolgáltatással rendelkező Előfizető nem jogosult a Wi-Fi modem igénybevételére.
EGYSZERI DÍJAK
(szolgáltatásonként értendő)
Magasabb kategóriájú modem használati díja

Kedvezményes havidíj
(nettó Ft)
6 300

3.3. Booster jeltovábbító és Wifi Booster jelerősítő kiegészítő szolgáltatás
3.3.1. Booster jeltovábbító szolgáltatás tartalma:
A kampány 2021. március 30-tól visszavonásig érvényes és az alább részletezett feltételek mellett vonatkozik
mindazon ügyfelekre, akik az adott, vezetékes szolgáltatástípus szempontjából új, vagy meglévő szolgáltatási
csomagjukat magasabb csomagra módosító üzleti előfizetők.
Az előfizetői hozzáférési ponton az internet szolgáltatás kiterjesztését teszi lehetővé LAN kábel kiépítése helyett
az ingatlan elektromos hálózatának igénybevételével.
A szolgáltatás biztosításához minimum 2 db eszközre (adapter) van szükség, amely alap esetben egy
csomagolásban (kit-ben) érkezik az Előfizetőhöz. Az alap csomagon (kiten) felül, további extra (maximum 1db)
kiegészítő készülék is rendelhető. A szolgáltatás havidíjas konstrukcióban érhető el. Az Előfizetőhöz kihelyezett
eszközök a Szolgáltató birtokában maradnak.

3.3.2. Wifi Booster jelerősítő szolgáltatás tartalma:
A kampány 2021. március 30-tól visszavonásig érvényes és az alább részletezett feltételek mellett vonatkozik
mindazon ügyfelekre, akik az adott, vezetékes szolgáltatástípus szempontjából új, vagy meglévő szolgáltatási
csomagjukat magasabb csomagra módosító üzleti előfizetők.
Az előfizetői hozzáférési ponton az internet szolgáltatás wifi jelének erősítésére szolgál olyan módon, hogy az
ingatlan elektromos hálózatának felhasználásával továbbított internet jelet az intertnet modemtől távolabb, attól
függetlenül sugározza (megfelelő beállítások mellett a modemmel azonos wifi SSID-val).
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A szolgáltatás biztosításához minimum 2 db eszközre (adapter) van szükség, amely alap esetben egy
csomagolásban (kit-ben) érkezik az Előfizetőhöz. Az alap csomagon (kiten) felül, további extra wifi képes
(maximum 2db) kiegészítő készülék is rendelhető. A szolgáltatás havidíjas konstrukcióban érhető el. Az
Előfizetőhöz kihelyezett eszközök a Szolgáltató birtokában maradnak.

3.3.3. Elérhető Booster jeltovábbító és Wifi Booster jelerősítő ajánlatok
A kampány 2021. március 30-tól visszavonásig érvényes és az alább részletezett feltételek mellett vonatkozik
mindazon ügyfelekre, akik az adott, vezetékes szolgáltatástípus szempontjából új, vagy meglévő szolgáltatási
csomagjukat magasabb csomagra módosító üzleti előfizetők.
BOOSTER JELERŐSÍTŐ SZOLGÁLTATÁS
(határozatlan idejű szerződéssel)
Booster jeltovábbító
Booster jeltovábbító további két hozzáférési ponton
Wifi Booster jelerősítő
Wifi Booster jelerősítő további két hozzáférési ponton
Wifi Booster jelerősítő további három hozzáférési ponton

Kedvezményes havidíj
(nettó Ft)
543 Ft
906 Ft
780 Ft
1 323 Ft
1 866 Ft

3.3.4. Booster jeltovábbító és Wifi Booster jelerősítő Szolgáltatási területek:
A kampány 2021. március 30-tól visszavonásig érvényes és az alább részletezett feltételek mellett vonatkozik
mindazon ügyfelekre, akik az adott, vezetékes szolgáltatástípus szempontjából új, vagy meglévő szolgáltatási
csomagjukat magasabb csomagra módosító üzleti előfizetők.
Kizárólag EuroDocsis (kábelinternet) és RFoG (FTTH-hibrid) típusú hálózatokon az internet-hozzáférési, illetve a
vezetékes digitális műsorterjesztési alapszolgáltatások kiegészítőjeként vehetők igénybe (kizárólag a megjelölt
technológiával rendelkező területek vonatkozásában), ahol az interaktív internet, illetve Business Office Net internet
termék is elérhető. A szolgáltatás nem elérhető LAN és xDSL területeken
A kiegészítő szolgáltatás az „önmagában” igényelt, vagy már igénybe vett analóg kábeltelevízió, és/vagy vezetékes
telefon (PSTN/ED-VOIP/ATA-VOIP/RFoG-VOIP) alapszolgáltatások mellett nem elérhetők. Kábelinternet és/vagy
digitális kábeltelevízió alapszolgáltatások együttes igénybevétele esetén a kiegészítő szolgáltatások elérhetőek.

3.3.5. Booster jeltovábbító és Wifi Booster jelerősítő szolgáltatás Igénybevételi feltétel:
A kampány 2021. március 30-tól visszavonásig érvényes és az alább részletezett feltételek mellett vonatkozik
mindazon ügyfelekre, akik az adott, vezetékes szolgáltatástípus szempontjából új, vagy meglévő szolgáltatási
csomagjukat magasabb csomagra módosító üzleti előfizetők.

Csomag neve

Booster jeltovábbító
Booster jeltovábbító további két
hozzáférési ponton
Wifi Booster jelerősítő
Wifi Booster jelerősítő további két
hozzáférési ponton

Digitális kábeltévé szolgáltatás
mellé internet szolgáltatás
igénybevétele nélkül

Internet szolgáltatás mellé

Digital Bronze, -Gold, TV
Comfort, TV Premium

220,350,500

x

x

x

x
x
x
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Wifi Booster jelerősítő további három
hozzáférési ponton

x
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3.4. Akciós Business Class, Business Class Prémium, HoReCa és HoReCa+ csomagok
igénybevételének feltételei:
A kampány 2021. március 30-tól visszavonásig érvényes és az alább részletezett feltételek mellett vonatkozik
mindazon ügyfelekre, akik az adott, vezetékes szolgáltatástípus szempontjából új, vagy meglévő szolgáltatási
csomagjukat magasabb csomagra módosító üzleti előfizetők.
A Business Class Prémium, Business Class, HoReCa+ és HoReCa csomagok. új, illetve meglévő Előfizetők
számára elérhetőek.
A csomagok igénybevétel feltétele meglévő, határozott idejű előfizetői szerződéssel rendelkező Előfizetők esetén
a magasabb sávszélessségű internetet tartalmazó csomagra történő módosítás.
12 vagy 24 hónapos határozott idejű szerződéssel, vagy elkötelezettség nélküli határozatlan idejű szerződéssel
vehetőek igénybe.
Határozott idejű szerződés esetén az Előfizetőnek a választott csomag szolgáltatásait változatlanul kell fenntartania
a határozott idejű szerződése végéig, ellenkező esetben (amennyiben a benne foglalt szolgáltatások bármelyikén
változtat) a kedvezmény számára a továbbiakban nem biztosított. Az akciós csomag részét képező szolgáltatások
bármelyikének előfizető kérésére történő módosítása, felmondása esetén a Szolgáltató az akciós csomag minden
szolgáltatására vonatkozóan kérheti az igénybe vett kedvezmények (egyszeri díj, havi díj) visszafizetését.
Fix IP rendelhető a Business Class, Business Class Prémium, HoReCa és HoReCa+ csomagok mellé havi nettó
4000 Ft-ért.
A Business Class, Business Class Prémium, HoReCa és HoReCa+ csomagok 12 vagy 24 hónapos határozott
idejű szerződéssel, vagy elkötelezettség nélküli határozatlan idejű szerződéssel vehetők igénybe.

3.4.1. Akciós Business Class Prémium csomag ajánlatok
A kampány 2021. március 30-tól visszavonásig érvényes és az alább részletezett feltételek mellett vonatkozik
mindazon ügyfelekre, akik az adott, vezetékes szolgáltatástípus szempontjából új, vagy meglévő szolgáltatási
csomagjukat magasabb csomagra módosító üzleti előfizetők.
Kedvezményes havidíj
(nettó Ft)

Csomag
Időszak

24 hónap

12 hónap

Határozatlan

6 690

8 190

9 690

11 090

12 590

14 090

Business Class 220 Prémium
(Business Office Net 220 + Business
Telefon Basic 1. vonal és 2. vonal +
Prémium kiegésztő szolgáltatás)
Business Class 350 Prémium
(Business Office Net 350 + Business
Telefon 300 1. vonal mobil opcióval +
Business Telefon Basic 2. vonal + Prémium
kiegésztő szolgáltatás)

13

Business Class 500 Prémium
(Business Office Net 500 + Business
Telefon 300 1. vonal mobil opcióval +
Business Telefon Basic 2. vonal + Prémium
kiegésztő szolgáltatás)

14 090

15 590

17 090

3.4.2. Akciós Business Class csomag ajánlatok
A kampány 2021. március 30-tól visszavonásig érvényes és az alább részletezett feltételek mellett vonatkozik
mindazon ügyfelekre, akik az adott, vezetékes szolgáltatástípus szempontjából új, vagy meglévő szolgáltatási
csomagjukat magasabb csomagra módosító üzleti előfizetők.
Kedvezményes havidíj
(nettó Ft)

Csomag
Időszak

24 hónap

12 hónap

Határozatlan

6 090

7 590

9 090

Business Class 220
(Business Office Net 220 + Business
Telefon Basic 1. vonal és 2. vonal)

3.4.3. Akciós HoReCa+ csomag ajánlatok
A kampány 2021. március 30-tól visszavonásig érvényes és az alább részletezett feltételek mellett vonatkozik
mindazon ügyfelekre, akik az adott, vezetékes szolgáltatástípus szempontjából új, vagy meglévő szolgáltatási
csomagjukat magasabb csomagra módosító üzleti előfizetők.
Kedvezményes havidíj
(nettó Ft)

Csomag
Időszak

24 hónap

12 hónap

Határozatlan

12 690

14 190

15 690

13 690

15 190

16 690

HoReCa Pack+
(Business Office Net 350 + Business
Telefon 300 1. vonal mobil opcióval +
Business Telefon Basic 2. vonal + TV
Comfort + Prémium kiegésztő szolgáltatás)
HoReCa Premium Pack+
(Business Office Net 350 + Business
Telefon 300 1. vonal mobil opcióval +
Business Telefon Basic 2. vonal + TV
Premium + Prémium kiegésztő
szolgáltatás)

3.4.4. Akciós HoReCa csomag ajánlatok
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A kampány 2021. március 30-tól visszavonásig érvényes és az alább részletezett feltételek mellett vonatkozik
mindazon ügyfelekre, akik az adott, vezetékes szolgáltatástípus szempontjából új, vagy meglévő szolgáltatási
csomagjukat magasabb csomagra módosító üzleti előfizetők.
Csomag
Időszak

24 hónap

Kedvezményes havidíj
(nettó Ft)
12 hónap

24 hónap

HoReCa Pack
(Business Office Net 350 + Business
Telefon 300 1. vonal mobil opcióval +
Business Telefon Basic 2. vonal + TV
Comfort)

12 090

13 590

15 090

13 090

14 590

16 090

HoReCa Premium Pack
(Business Office Net 350 + Business
Telefon 300 1. vonal mobil opcióval +
Business Telefon Basic 2. vonal + TV
Premium)

3.5. Elérhető üzleti kábel tv ajánlatok
3.5.1. Elérhető önálló üzleti kábel tv ajánlatok
A kampány 2021. március 30-tól visszavonásig érvényes és az alább részletezett feltételek mellett vonatkozik
mindazon ügyfelekre, akik az adott, vezetékes szolgáltatástípus szempontjából új, vagy meglévő szolgáltatási
csomagjukat magasabb csomagra módosító üzleti előfizetők.
Szolgáltatás megnevezése
(önálló)
Időszak
Bekötési díj
TV Comfort
TV Premium
Szolgáltatás megnevezése
(önálló)

Kedvezményes havidíj
(nettó Ft)
24 hónap
0
4 000
5 500

12 hónap
0
4 000
5 500
Kedvezményes havidíj
(nettó Ft)

Időszak
Bekötési díj
Public TV Standard
Public TV Prémium

24 hónap
0
4 000
5 500

Az Előfizető jogosult a Public TV csatornakiosztásban szereplő csatornák nyilvános vetítésére.
Az Előfizető nem jogosult a Public TV csatornakiosztásban nem szereplő, de technikailag elérhető kódolatlan
csatornák nyilvános vetítésére. A tilalom megsértése esetén az Előfizető azonnali, közvetlen és teljes kártérítési
felelősséggel tartozik, függetlenül attól, hogy a szerződésszegésre szándékos vagy gondatlan magatartás
eredményeképpen került sor. A szerződésszegő magatartásának büntetőjogi következményei is lehetnek.
A Public TV mellé interaktív funkciók és szolgáltatások nem elérhetőek.
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A Public TV mellé lineáris prémium kiegészítő szolgáltatások (úgymint: Digital HBO Pak, Digital HBO MaxPak,
Európa csomag, Világ csomag, FilmBox Pro csomag, Digital Active, HBO GO, Digital Cinemax Pak csomag) nem
elérhetőek.
A Public TV mellé nem lineáris havidíjas kiegészítő szolgáltatások (SVOD, TVOD) nem elérhetőek.
A 2./3. mediaeszköz opció nem engedélyezett. Egy előfizetéshez egy médiaeszköz tartozhat. Az Előfizetőnek
lehetősége van több előfizetést kötni külön havidíj ellenében.
A Public TV D4A médiabox és DVR képes Horizon médiabox termékhez nem elérhető.
A Szolgáltató jogosult a jogszabályok és az ÁSZF (https://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf) szabályainak
megfelelően a csatornakínálatot egyoldalúan módosítani.

3.5.2. Elérhető üzleti kábel tv ajánlatok Business Office Net mellé
A kampány 2021. március 30-tól visszavonásig érvényes és az alább részletezett feltételek mellett vonatkozik
mindazon ügyfelekre, akik az adott, vezetékes szolgáltatástípus szempontjából új, vagy meglévő szolgáltatási
csomagjukat magasabb csomagra módosító üzleti előfizetők.
Szolgáltatás megnevezése
(Business Office Net mellé)
Időszak

Kedvezményes havidíj
(nettó Ft)
24 hónap
0
3 600
4 800

Bekötési díj
TV Comfort
TV Premium

12 hónap
0
3 600
4 800

3.5.3. Elérhető üzleti kábel tv ajánlatok Business Class és Business Office Net Prémium
mellé
A kampány 2021. március 30-tól visszavonásig érvényes és az alább részletezett feltételek mellett vonatkozik
mindazon ügyfelekre, akik az adott, vezetékes szolgáltatástípus szempontjából új, vagy meglévő szolgáltatási
csomagjukat magasabb csomagra módosító üzleti előfizetők.
Szolgáltatás megnevezése
(Business Class és Prémium csomagok
mellé)
Időszak
Bekötési díj
TV Comfort
TV Premium

Kedvezményes havidíj
(nettó Ft)
24 hónap
0
2 500
3 000

12 hónap
0
2 500
3 000

3.5.4. Üzleti kábeltv ajánlatok mellé elérhető prémiumcsomagok és médiaeszközök
A kampány 2021. március 30-tól visszavonásig érvényes és az alább részletezett feltételek mellett vonatkozik
mindazon ügyfelekre, akik az adott, vezetékes szolgáltatástípus szempontjából új, vagy meglévő szolgáltatási
csomagjukat magasabb csomagra módosító üzleti előfizetők.
Szolgáltatás megnevezése
(kábeltv kiegészítők)

Kedvezményes havidíj
(nettó Ft)

Időszak

Határozatlan

16

digital HBO MaxPak (benne foglalt HBO GO2 szolgáltatással)
digital HBO Pak (benne foglalt HBO GO2 szolgáltatással)
Digital Active
FilmBox Pro csomag
Videóklub csomag
Cinemax Pak
Active Box csomag

1 hónapig: 0, 2. hónaptól: 2 118
1 hónapig: 0, 2. hónaptól: 1 724
1 173
937
1 hónapig 0, a 2. hónaptól 591
780
1 567

Szolgáltatás megnevezése
(médiaeszköz opciók)

Kedvezményes havidíj
(nettó Ft)

Időszak

Határozatlan
0

KAON mediabox első vételi helyen
Horizon mediabox első vételi ponton
(kizárólag 2020.07.27. előtt szerződő előfizetők esetén – meglévő mediaboxszal)

0

Vodafone TV Mediabox kiegészítő szolgáltatás első vételi ponton
(kizárólag lakossági előfizetőknek TV Comfort és TV Premium mellé érhető el.)

394

KAON mediabox első vételi ponton felvétel opcióval

394

Horizon mediabox első vételi ponton felvétel opcióval
(kizárólag 2020.07.27. előtt szerződő előfizetők esetén – meglévő mediaboxszal)

394

Mediacard első vételi ponton

0
Szolgáltatás megnevezése
(médiaeszköz opciók)

Időszak
Vodafone TV Mediabox kiegészítő szolgáltatás második és harmadik vételi ponton
(kizárólag lakossági előfizetőknek TV Comfort és TV Premium mellé érhető el.)

Kedvezményes havidíj
(nettó Ft)
Határozatlan
787

Felvétel opció plusz TV-n Horizon mediabox-szal
(kizárólag 2020.07.27. előtt szerződő előfizetők esetén – meglévő mediaboxszal)

787

Felvétel opció plusz TV-n mediaboxszal
(kizárólag 2020.07.27. előtt szerződő előfizetők esetén – meglévő mediaboxszal)

787

Digitális tévécsatornák plusz TV-n Horizon mediaboxszal
(kizárólag 2020.07.27. előtt szerződő előfizetők esetén – meglévő mediaboxszal

394

Digitális tévécsatornák plusz TV-n mediaboxszal
(kizárólag 2020.07.27. előtt szerződő előfizetők esetén – meglévő mediaboxszal
Digitális tévécsatornák plusz TV-n KAON mediaboxon
Digitális tévécsatornák plusz TV-n KAON mediaboxon felvétel opcióval
Digitális tévécsatornák plusz TV-n mediacarddal

394
394
787
394

A mindenkor hatályos havidíjakat (listaárakat) az adott Szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek
(Díjszabás melléklet) tartalmazzák. A táblázatokban szereplő díj az ÁFA-t nem tartalmazza.
HBO GO igénybevételének feltétele internet szolgáltatás esetén a Business Office Net vagy Mobilinternet
csomag, digitális tv szolgáltatás esetén a tv szolgáltatás mellé megrendelt HBO Pak vagy HBO MaxPak csomag.
Analóg tv szolgáltatás esetén az HBO GO nem elérhető.
2

3.6. Elérhető üzleti telefon ajánlatok
3.6.1. Elérhető önálló üzleti telefon ajánlatok:
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A kampány 2021. március 30-tól visszavonásig érvényes és az alább részletezett feltételek mellett vonatkozik
mindazon ügyfelekre, akik az adott, vezetékes szolgáltatástípus szempontjából új, vagy meglévő szolgáltatási
csomagjukat magasabb csomagra módosító üzleti előfizetők.
Szolgáltatás megnevezése
(önálló)

Kedvezményes havidíj
(nettó Ft)

Időszak
egyszeri díj / db
business telefon …db
számhordozás egyszeri díj/db
business telefon díjcsomag havi díja
business telefon 300 díjcsomag havi díja
business telefon 500 díjcsomag havi díja
business telefon 1000 díjcsomag havi díja
business telefon díjcsomag mobil opcióval havi díja

1

business telefon 300 díjcsomag mobil opcióval havi díja

1

business telefon 500 díjcsomag mobil opcióval havi díja

1
1

business telefon 1000 díjcsomag mobil opcióval havi díja
business telefon díjcsomag – 2. vonal

24 hónap

12 hónap

0

0

0
1 490
2 490
3 490
4 590
2 990

0
1 490
2 490
3 490
4 590
2 990

3 990

3 990

4 990

4 990

5 990

5 990

990

990

100 perc lebeszélhetőség bármely mobil irányba. A 100 perc lebeszélése után a 3.6.3. pontban található táblázat
szerint díjazódnak a mobil irányú percdíjak.
1

3.6.2. Elérhető üzleti telefon ajánlatok Business Office Net és Prémium internet mellé:
A kampány 2021. március 30-tól visszavonásig érvényes és az alább részletezett feltételek mellett vonatkozik
mindazon ügyfelekre, akik az adott, vezetékes szolgáltatástípus szempontjából új, vagy meglévő szolgáltatási
csomagjukat magasabb csomagra módosító üzleti előfizetők.
Szolgáltatás megnevezése
(Business Office Net és Prémium internet mellé)

Kedvezményes havidíj
(nettó Ft)

Időszak
egyszeri díj / db business telefon …db
számhordozás egyszeri díj/db
business telefon díjcsomag havi díja
business telefon 300 díjcsomag havi díja
business telefon 500 díjcsomag havi díja
business telefon 1000 díjcsomag havi díja
business telefon díjcsomag mobil opcióval havi díja

1

business telefon 300 díjcsomag mobil opcióval havi díja

1

business telefon 500 díjcsomag mobil opcióval havi díja

1

business telefon 1000 díjcsomag mobil opcióval havi díja
business telefon díjcsomag – 2. vonal

1

24 hónap
0
0
990
2 190
2 990
3 990
1 990

12 hónap
0
0
990
2 190
2 990
3 990
1 990

3 190

3 190

3 990

3 990

4 990

4 990

990

990

100 perc lebeszélhetőség bármely mobil irányba. A 100 perc lebeszélése után a 3.6.3. pontban található táblázat
szerint díjazódnak a mobil irányú percdíjak.
1

3.6.3. Business telefon szolgáltatás kedvezményes forgalmi díjai
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A kampány 2021. március 30-tól visszavonásig érvényes és az alább részletezett feltételek mellett vonatkozik
mindazon ügyfelekre, akik az adott, vezetékes szolgáltatástípus szempontjából új, vagy meglévő szolgáltatási
csomagjukat magasabb csomagra módosító üzleti előfizetők.
Business telefon szolgáltatás kedvezményes forgalmi díjai
Kedvezményes forgalmi díj
(nettó Ft)

Hívásirány
Kábelhálózaton belüli**

0,00 Ft/perc

Helyi hívások
Belföldi távolsági hívások
Belföldi mobil
Nemzetközi I. vezetékes díjzóna
Nemzetközi I. mobil díjzóna
Nemzetközi II. vezetékes díjzóna
Nemzetközi II. mobil díjzóna

6,30 Ft/perc
6,30 Ft/perc
33,80 Ft/perc
18,00 Ft/perc
59,05 Ft/perc
74,00 Ft/perc
102,00 Ft/perc

Telefon kiegészítő szolgáltatások díjai
Szép szám
Több közzététel a telefonkönyvben

egyszeri díjak

havidíj

nettó 8 000 Ft
nettó 1 200 Ft

nettó 400 Ft
nettó 80 Ft

3.7. Elérhető önálló üzleti vezetékes internet ajánlatok
3.7.1. Business Office Net Prémium ajánlatok:
A kampány 2021. március 30-tól visszavonásig érvényes és az alább részletezett feltételek mellett vonatkozik
mindazon ügyfelekre, akik az adott, vezetékes szolgáltatástípus szempontjából új, vagy meglévő szolgáltatási
csomagjukat magasabb csomagra módosító üzleti előfizetők.
Szolgáltatás megnevezése
(Önálló)
Időszak
Business Office Net egyszeri díja
Business Office Net 220 Prémium havi díja
Business Office Net 350 Prémium havi díja
Business Office Net 500 Prémium havi díja

Kedvezményes havidíj
(nettó Ft)
24 hónap
0
6 090
9 090
12 090

12 hónap
0
7 590
10 590
13 590

Határozatlan
0
9 090
12 090
15 090

4 000

4 000

4 000

Internet kiegészítő szolgáltatás (választható)
Fix IP cím1 (1db) havi díja
1Fix

IP címmel rendelkező Előfizető esetében a szolgáltatás későbbi lemondása a fix IP cím megváltoztatásával

jár.

3.7.2. Business Office Net ajánlatok
A kampány 2021. március 30-tól visszavonásig érvényes és az alább részletezett feltételek mellett vonatkozik
mindazon ügyfelekre, akik az adott, vezetékes szolgáltatástípus szempontjából új, vagy meglévő szolgáltatási
csomagjukat magasabb csomagra módosító üzleti előfizetők.
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Szolgáltatás megnevezése
(Önálló)
Időszak
Business Office Net egyszeri díja
Business Office Net 220 havi díja
Business Office Net 350 havi díja
Business Office Net 500 havi díja
Business Office Net 10001 havi díja
Internet kiegészítő szolgáltatás (választható)
Fix IP cím2 (1db) havi díja
1Fix
2Fix

Kedvezményes havidíj
(nettó Ft)
24 hónap
0
5 490
8 490
11 490
12 490

12 hónap
0
6 990
9 990
12 990
13 990

Határozatlan
0
8 490
11 490
14 490
15 490

4 000

4 000

4 000

IP cím Business Office Net 1000 szolgáltatáshoz nem igényelhető.
IP címmel rendelkező Előfizető esetében a szolgáltatás későbbi lemondása a fix IP cím megváltoztatásával

jár.
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4. Közös akciók
5. Lezárt akciók
4.34. Business Kid Watch és Kid Gyerekóra kedvezmény akció (2021. november 2. – 2021. január 24.)
4.33. Karácsonyi Meglepetések Vodafone Kisvállalati Előfizetők részére (2020. november 30. – 2020. december
31.)
4.32. 30 napos hálózati elégedettségi garancia akció (2016. március 7. – 2020. november 30.)
4.31. Business Group EU osztható adat akció (2017. szeptember 4. – 2020. november 16.)
4.30. Ready Business Index kedvezmény (2018. május 15. – 2020. november 16.)
4.29. Business Kid Watch és Kid Gyerekóra kedvezmény akció (2020. július 1. – 2020. november 2.)
4.28. 3 hónap 50% havidíj kedvezmény akció (2020. május 1. – 2020. szeptember 1.)
4.27. Vodafone-5G bevezetés akció (2019. október 14. – 2020. március 31.)
4.26. Vodafone Meglepetés akció (2019. augusztus 2. – 2020. március 4.)
4.25. Business EU akció (2016. június 1. – 2020. február 19.)
4.24. Business Red és Non-Red Meglepetések Akció (2019. december 2. – 2019. december 31.)
4.23. Ready Business Partner Program akció (2016. január 18. – 2019. november 4.)
4.22. Vezetékes telefonszám opció akció (2018. augusztus 1.- 2019. május 15.)
4.20. Nemzetközi 2. díjzóna fél áron (2018. március 1. – 2019. március 1.)
4.19. Nemzetközi 1. díjzóna (Szomszédos országok) fél áron (2018. március 1. – 2019. március 1.)
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