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1. Az előfizetői szolgáltatásokhoz kapcsolódó általános rendelkezések 

1.1. A díjfizetés alapelvei utólag fizető előfizetői szolgáltatások esetén 

 
1.1.1. A Vodafone havi előfizetési díjas (utólag fizető) előfizetői szolgáltatásával az Ügyfelek 

rákapcsolódhatnak a Vodafone hálózatára, és számla ellenében utólag fizetik ki a hívások és a 
szolgáltatások ellenértékét, a havi előfizetési díjat, valamint az egyéb szolgáltatások havidíjait pedig 
előre. 

 
1.1.2. Minden ár forintban értendő, az árak az áfát tartalmazzák, kivéve azokban a pontokban, ahol ez 

eltérően került megjelölésre.  
 

1.1.3. A hívások számlázási egysége a tarifacsomagok leírásánál található.  
 

1.1.4. Azon hívások díjazására, melyeket időzóna végén kezdeményeztek és átnyúlnak a következő 
időzónába, a hívás indításakor érvényes díjzóna szerinti percdíjak alapján kerül sor. A számlázási 
egységre való kerekítés árazása a hívás indítása szerinti időzóna díja alapján történik.  

 
1.1.5. A díjazási időszakok a naptár szerinti munkarendhez igazodnak, kivéve, amikor a jogszabály ettől 

eltérő munkarendet ír elő. Ez esetben a díjazási időszakok a jogszabály által előírt munkarend-
módosulás szerint változnak. 

 
1.1.6. A hívások elszámolása a Díjszabásban meghatározott díjakon történik. Az átirányított hívások 

forgalmi díját a hívásátirányítást kezdeményező Előfizető fizeti. 
 

1.1.7. A rövid szöveges üzenetek küldésének díja minden esetben üzenetenként értendő. A rövid 
szöveges üzenetek fogadása díjmentes. Az árak nem vonatkoznak a speciális díjazású rövid 
szöveges üzenetszolgáltatásokra. Az aktuális, a Vodafone hálózatából elérhető SMS-alapú 
tartalomszolgáltatások listája és azoknak díjazása a Szolgáltató honlapján elérhető.  

 
1.1.8. Azon esetekben, amikor a Díjszabásban közölt bruttó árak nettó értéke végtelen tizedestört, két 

tizedesjegyig lefelé kerekítünk. 
 

1.1.9. Speciális díjazású hívások és SMS-ek: a normál díjazástól eltérő díjazású hívások és SMS-ek, 
amelyek nem minősülnek az ÁSZF Szolgáltatások leírása mellékletében  meghatározott Emelt díjas 
szolgáltatásnak, többek között: 

 

• Tudakozó, Különleges tudakozó, Belföldi Egyetemes Tudakozó: 
11818/11824/11888/11811/11800, 

• Autóklub: 188, 

• Pontos idő: 180, 

• 21-es körzetszámra irányuló hívások: 21abcdefg, 

• Hangposta hívások. 
 

1.1.10. Nem emelt díjas hívások és SMS-ek: belföldi hálózatba irányuló normál díjas hívások és SMS-ek, 
amelyek nem speciális díjazású hívások és SMS-ek, és nem minősülnek az ÁSZF Szolgáltatások 
leírása mellékletében meghatározott Emelt díjas szolgáltatásnak. 

 
1.1.11. Mobil rádiótelefon-szolgáltatás esetén a belföldi, hálózaton belüli hívások alatt minden esetben a 

Szolgáltató mobil hálózatáról a Szolgáltató mobil hálózatába indított hívások értendők.  
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1.2. Ügyfélelszámolás utólag fizető előfizetői szolgáltatások esetén 

1.2.1. Díjak  
 

Az előfizetők elszámolásához a következő elemek tartoznak, amely hozzáadódhat havi számlájukhoz:  
 

1. Belépési díj – egyszeri díjtétel, a csatlakozáskor fizetendő.  
 

2. Havi előfizetési díj és Kiegészítő havi előfizetési díj – havonta, előre fizetendő. 
A Szolgáltató által nyújtott helyhez kötött és mobil rádiótelefon-szolgáltatás igénybevételének, a 
Szolgáltató rendszeréhez való csatlakozásnak egyik előfeltétele az utólag fizető – havi előfizetési díjas – 
Előfizetők számára a havonta előre fizetendő havi előfizetési díj és a Kiegészítő havi előfizetési díj 
megfizetése (kivéve, ha más – a Szolgáltató és az Előfizető között létrejött – megállapodás ettől eltérően 
rendelkezik).  
 

3. A havi előfizetési díj és a Kiegészítő havi előfizetési díj előre esedékes. Minden egyéb díj – forgalmi díjak, 
egyéb szolgáltatások egyszeri, illetve havidíjai – ezen felül értendők.  

 
4. Hívások díja – havonta, utólag fizetendő.  

 
5. Egyéb szolgáltatások díjai 

Az igénybe vett egyéb szolgáltatások egy része díjköteles, illetve – a szolgáltatás típusától függően – 
egyszeri díjas, illetve havidíjas. A havidíjak – a havi előfizetési díjhoz hasonlóan – előre esedékesek. 
 

6. Kiegészítő havi előfizetési díj 

• Minden, bármely típusú SIM kártyára fizetendő havidíj tétel, mely nem lebeszélhető és nem 
leforgalmazható. 

• Ezen tétel: 
o Flotta tarifacsomaggal rendelkező ügyfél esetén bruttó 889 Ft / hó / SIM kártya  
o Üzleti Előfizető esetén bruttó 3 175 Ft/hó/SIM kártya. 

 

1.2.2. Elektronikus Számlainformációs szolgáltatás Üzleti Előfizetők részére  
 

Ügyfeleink Internetkapcsolaton keresztül a számlázási adataikat – beleértve a hívásrészletezőt is – 
számítógépükön megjeleníthetik, letölthetik, valamint azokról elemzéseket készíthetnek. A szolgáltatást a 
Vodafone ügyfelei díjmentesen vehetik igénybe. 
 

1.2.3.  ATM automatákon keresztüli számlafizetés 
 

A Vodafone és az ATM operátor/Bank nem számít fel külön tranzakciós díjat az ügyfél felé a készpénzkiadó 
automatákon (ATM) keresztül történő számlabefizetés esetében. A tranzakciók a bankkártya használat szabályai 
szerinti vásárlási tranzakciónak minősülnek, így a kártyakibocsátó bankok a bankkártyával történő vásárlásokra 
vonatkozó mindenkori díjszabásukat alkalmazzák. 
 

1.2.4. Gyorsfizetés regisztrált bankkártyával Egyéni Előfizetők részére 
 
A gyorsfizetés az online ügyfélszolgálaton bankkártyával vehető igénybe. A bankkártya regisztrációja díjmentes. A 
gyorsfizetéssel történő feltöltésért és számlabefizetésért a Vodafone díjat nem számol fel. 
 
A bankkártyával történő fizetésért a kártyakibocsátó bankok általában nem számolnak fel tranzakciós költséget, 
azonban ez bankonként eltérő lehet, ezért a Vodafone felelősséget nem vállal. 
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1.3. A díjfizetés alapelvei előre fizetett mobil előfizetői szolgáltatások esetén 

 
1.3.1. Az Előre Fizetett szolgáltatás esetén az Előfizetők adott összeget fizetnek be előre a SIM 

kártyájukhoz tartozó ügyfélszámlájukra (egyenlegükre) hívásaik költségének fedezésére. A SIM 
kártyájukhoz tartozó ügyfélszámlán lévő összeg valós időben csökken a hívások folyamán. A SIM 
kártyájukhoz tartozó ügyfélszámla (egyenleg) feltölthető, így az előfizető további hívásokat 
eszközölhet.  

 
1.3.2. Minden ár forintban, áfával együtt értendő.  

 
1.3.3. A TUTI100, TUTI+, TUTI+ Net 1 GB, TUTI+ Net 3 GB, TUTI+ Net 5 GB, Vodafone Tuti, Vodafone 

Perc+, Vodafone Net+, Vodafone Max S, Vodafone Max M, Vodafone Max L, Vodafone Max XL 
esetén a hívásokat percenként számlázzuk. 

 
1.3.4. Azon hívások díjazására, melyeket időzóna végén kezdeményeztek és átnyúlnak a következő 

időzónába, a hívás indításakor érvényes díjzóna szerinti percdíjak alapján kerül sor. A számlázási 
egységre –1, 2 és 3 percre – való kerekítés árazása a hívás indítása szerinti időzóna díja alapján 
történik. 

 
1.3.5. A díjazási időszakok a naptár szerinti munkarendhez igazodnak, kivéve, amikor a jogszabály ettől 

eltérő munkarendet ír elő. Ez esetben a díjazási időszakok a jogszabály által előírt munkarend-
módosulás szerint változnak. 

 
1.3.6. A hívások elszámolása alapdíjon történik. Az átirányított hívások forgalmi díját a hívásátirányítást 

kezdeményező Előfizető fizeti. A rövid szöveges üzenetek küldésének díja minden esetben 
üzenetenként értendő. A rövid szöveges üzenetek fogadása díjmentes. Az árak nem vonatkoznak 
a speciális díjazású rövid szöveges üzenetszolgáltatásokra. Az aktuális, a Vodafone hálózatából 
elérhető SMS-alapú tartalomszolgáltatások listája és azoknak díjazása a Szolgáltató honlapján 
elérhető.  

 
1.3.7. Az előre fizető szolgáltatáshoz feltöltés nélkül a Szolgáltatási Időszak megkezdésétől számítva 90 

napos Egyenleg-felhasználási idő, majd azt követően 30 napos rendelkezésre állási idő tartozik. A 
feltöltéseknél az Egyenleg-felhasználási idő a feltöltéshez használt legutolsó feltöltőkártya értékétől 
függően módosul. A TUTI100, TUTI+, TUTI+ Net 1 GB, TUTI+ Net 3 GB, TUTI+ Net 5 GB, Vodafone 
Tuti, Vodafone Perc+, Vodafone Net+, Vodafone Max S, Vodafone Max M, Vodafone Max L, 
Vodafone Max XL tarifacsomagok esetében a feltöltés értékétől függetlenül az egyes 
tarifacsomagok egyenleg-felhasználási ideje az irányadó. Egyenlegfeltöltésre lehetőség van a 
Szolgáltatási Időszak megkezdése előtt, az Előfizetői (SIM) kártya csomagoláson szereplő 
érvényességi ideje alatt is TUTI100, TUTI+, TUTI+ Net 1 GB, TUTI+ Net 3 GB, TUTI+ Net 5 GB, 
Vodafone Tuti, Vodafone Perc+, Vodafone Net+, Vodafone Max S, Vodafone Max M, Vodafone 
Max L tarifacsomagok esetén. Amennyiben az ügyfélszámla egyenlegének feltöltése a 
Szolgáltatási időszak megkezdését megelőzően történik, úgy az egyenleg-felhasználási időtartam 
a Szolgáltatási Időszak megkezdésekor veszi kezdetét. Ebben az esetben, az Egyenleg-
felhasználási Idő a Szolgáltatási Időszak megkezdésétől (nem a feltöltéstől) számított (a feltöltő 
kártyához, elektronikus feltöltő kártyához vagy az egyes tarifacsomagokhoz tartozó) egyenleg-
felhasználási időtartam.  

 
A Szolgáltatási Időszak megkezdése előtti feltöltés esetén, az Előfizetői (SIM) kártya, csomagoláson 
szereplő érvényességi ideje alatt az ügyfélszámla egyenlege maximum 6 000 Ft összeghatárig 
tölthető fel, mely összeghatárba beletartozik a SIM-kártya kezdőegyenlege is. 
 
A Szolgáltatási Időszak megkezdése előtti feltöltések összesített értéke alapján a Szolgáltatási 
Időszak megkezdését követően az ügyfél jogosult a feltöltések után járó kedvezményekre: 
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▪ Vodafone Max tarifacsomagok esetén a Vodafone Max tarifacsomagok aktiválására,  
▪ Vodafone Perc+ tarifacsomag esetén a kedvezményes perc és SMS díjra, 
▪ Vodafone Net+ tarifacsomag esetén internet bónuszra. 

 
A tarifacsomagok szerinti kedvezmények a Szolgáltatási Időszak megkezdése előtti feltöltések 
összesített értéke alapján kerül kiszámításra a Szolgáltatási Időszak megkezdésekor, érvényességi 
idejük a Szolgáltatási Időszak megkezdésétől számítva kezdődik és megegyezik az egyes 
kedvezmények érvényességi idejével.  
 
Az igénybe vehető feltöltési címletekről az ÁSZF-ben, továbbá az ÁSZF Díjszabás mellékletében 
tájékozódhat. Az egyenleg-felhasználási időszak kiszámítására vonatkozó logikáról bővebben az 
ÁSZF-ben az Egyenleg-felhasználási időszak fejezetben olvashat. Az előfizetőre a feltöltést 
követően érvényes egyenleg-felhasználási időszak számítása, illetve a feltöltési címletek 
igénybevétele a kifejezetten feltüntetett esetek kivételével ezen általános szabályok szerint történik. 
A feltöltésekhez járó egyenleg-felhasználási idő az ÁSZF Akciók mellékletében feltüntetett egyes 
tarifacsomagok kivételével egységesen a következőképpen alakul: 1 000-től 1 999 Ft-os feltöltésig 
az egyenleg-felhasználási idő a feltöltéstől számított 30, 2 000 Ft-os vagy afeletti összegű feltöltés 
esetén legfeljebb 365 napig érvényes.  

 
1.3.8. Általános Bónusz Egyenleg 

 
1.3.8.1. Az Előfizetők számára, forint értékben nyújtott bónusz kedvezmények jóváírása az Előfizető 

számára a bónusz kedvezmény jóváíráskor vagy az azt megelőzően már aktivált Általános 
Bónusz Egyenlegen történik. 

 
1.3.8.2. Az Általános Bónusz Egyenlegre az Előfizető által egyenleg feltöltés nem kezdeményezhető, 

az Általános Bónusz Egyenleg az Előfizető által nem feltölthető. 
 

1.3.8.3. Az Előfizetők számára forint értékben nyújtott bónusz kedvezmények felhasználhatók normál 
díjas, belföldi mobilhálózatokba és a normál díjas, belföldi vezetékes telefonokra irányuló 
hívásokra és normáldíjas, belföldi SMS-ekre. 

 
1.3.8.4. Amennyiben az Előfizető az Általános Bónusz Egyenlege terhére nem tudja igénybe venni a 

B./1.8.3. pontban írt szolgáltatásokat, úgy azokat ügyfélszámlájának terhére és erejéig veheti 
igénybe. 

 
1.3.8.5. Az Általános Bónusz Egyenleg aktuális értéke és felhasználhatósági ideje lekérdezhető 

SMS-ben a FEI vagy IEGYENLEG kód 171-es számra történő elküldésével. A küldött 
szöveges üzenetek díjmentesek, a fogadott SMS ára bruttó 49 Ft fogadott SMS-enként, 
TUTI100, TUTI+, TUTI+ Net 1 GB, TUTI+ Net 3 GB, TUTI+ Net 5 GB, Vodafone Tuti 
tarifacsomag esetén 19 Ft. Az Általános Bónusz Egyenleg aktuális értéke és 
felhasználhatósági ideje díjmentesen lekérdezhető a www.vodafone.hu oldalon keresztül is. 

 
1.3.8.6. Szolgáltató az Általános Bónusz Egyenleg aktiválásáról, kimerüléséről és az egyenleg-

felhasználási idő lejáratáról SMS-ben tájékoztatja az Előfizetőt. 
 

1.3.8.7. Az ügyfélszámla és az Általános Bónusz Egyenleg egyenlegfelhasználási időszaka az az 
időszak, mely alatt az Előfizető az ügyfélszámláján és az Általános Bónusz Egyenlegén 
rendelkezésre álló forint egyenlegét felhasználhatja az általa választott tarifacsomaghoz 
tartozó szolgáltatások megvásárlására, az egyes szolgáltatásokhoz meghatározott feltételek 
szerint. Az ügyfélszámla egyenleg-felhasználási időszakának lejártával az Általános Bónusz 
Egyenleg egyenleg-felhasználási ideje is lejár. 

 

http://www.vodafone.hu/
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1.3.8.8. Az ügyfélszámla Általános Szerződési Feltételek szerinti Rendelkezésre Állási Időszakra 
vonatkozó szabályai az Általános Bónusz Egyenleg felhasználhatósága esetében is 
irányadók. 

1.3.8.9. Az ügyfélszámla Rendelkezésre Állási Időszakának végét követően az Általános Szerződési 
Feltételeknek megfelelően a Szolgáltatási Időszak és az előfizetés automatikusan lejár. 
Ebben az esetben az Előfizető elveszti az ügyfélszámláján és az Általános Bónusz 
Egyenlegén megmaradó összegeket, a Szolgáltató az előfizetői ügyfélszámlát és az 
Általános Bónusz Egyenleget megszünteti, így az ügyfélszámla az Előfizető által, illetve az 
Általános Bónusz Egyenleg a szolgáltató által a továbbiakban nem tölthető fel. 

 
1.3.8.10.  Az Általános Bónusz Egyenlegre továbbá az Egyenlegre történő feltöltés esetén az 

egyenleg-felhasználási időszak kiszámítására vonatkozó logikáról bővebben az ÁSZF-ben 
az Egyenleg-felhasználási Időszak fejezetben olvashat. 

 
1.3.8.11.  Az Előfizető számára forintban nyújtott bónusz kedvezmények egyedi, 

felhasználhatóságra vonatkozó feltételeit az egyes tarifacsomaghoz és opcióhoz tartozó 
díjszabás tartalmazza. 

 
1.3.8.12.  Tarifacsomag-váltás és Utólag Fizető Előfizetésre történő váltás esetén az Általános 

Bónusz Egyenlegen lévő forint kedvezmények a továbbiakban nem vehetők igénybe. 
 

1.3.9. Speciális díjazású hívások és SMS-ek: a normál díjazástól eltérő díjazású hívások és SMS-ek, 
amelyek nem minősülnek az ÁSZF-ben meghatározott Emelt díjas szolgáltatásnak, többek között: 

 

• Tudakozó, Különleges tudakozó, Belföldi Egyetemes Tudakozó: 
11818/11824/11888/11811/11800, 

• Autóklub: 188, 

• Pontos idő: 180, 

• 21-es körzetszámra irányuló hívások: 21abcdefg, 

• Egyenleg információ: 171. 
 

1.3.10. Nem emelt díjas hívások és SMS-ek: belföldi hálózatba irányuló normál díjas hívások és SMS-
ek, amelyek nem speciális díjazású hívások és SMS-ek, és nem minősülnek az ÁSZF-ben 
meghatározott Emelt díjas szolgáltatásnak. 
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A./ HAVI ELŐFIZETŐI DÍJAS (UTÓLAG FIZETŐ) MOBIL SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ 
DÍJSZABÁS EGYÉNI ELŐFIZETŐK SZÁMÁRA 
 
Az alábbi díjcsomagok és szolgáltatások kizárólag Egyéni Előfizetők számára érhetők el.  
 

1. Tarifacsomagok és opciók díjszabása 

1.1. Kereskedelmi forgalomban elérhető tarifacsomagok 

1.1.1. Hang+Adat Alaptarifa 
 
Hang+Adat Alaptarifa a lakossági havi előfizetési díjas tarifacsomaggal rendelkező Előfizetők alap tarifacsomagja, 
amely a lakossági havi előfizetési díjas tarifacsomagok megszűnése esetén kerül alkalmazásra, kivéve, ha a felek 
ettől eltérően állapodnak meg. 
 

 
Hang+Adat 
Alaptarifa 

Induló költségek  

Belépési díj (Ft) 10 000 

Havidíjak  

Tarifacsomag havidíj (Ft) 29 942,40 

Internet havidíj (Ft) 47,63 

Havi előfizetési díj (Ft) összesen 29 990,03 

Havidíjba foglalt forgalom  

Felhasználható egységek (perc/SMS) bármely 
belföldi hálózatba 

100 

Adatforgalom (MB) 15 

Havidíjon felüli belföldi díjak  

Percdíj bármely belföldi hálózatba (Ft) 50 

SMS díj bármely belföldi mobil hálózatba (Ft) 50 

 
A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifacsomagokban a hívások számlázása 1 
perces egységekben történik.  
 
A havidíjban foglalt egységek csak belföldi hálózatba indított normál díjas hívásokra, és belföldi mobil hálózatba 
küldött normál díjas SMS-ekre használhatóak fel. A havidíjban foglalt, de fel nem használt leforgalmazható perc, 
SMS, illetve adatforgalom nem vihető át a következő hónapra, más személyre-, illetve más kapcsolási számra nem 
ruházható át és más szolgáltatásra sem használható fel. A díjak kizárólag belföldön érvényesek, külföldön a 
mindenkori Roaming díjszabás érvényes.  
 
A Vodafone a havidíjban foglalt adatmennyiség feletti forgalom esetén az adatforgalom sebességét lassítja. A 
számlázási ciklus lezárultával a forgalomlassítás megszűnik. A lassítás maximális értéke: 0 Mbit/s le és feltöltés 
esetén.  
 



 

28 
 

1.1.2. Flotta Alaptarifa 
 
A Flotta Alaptarifa a Flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetők határozatlan idejű alap tarifacsomagja, amely 
minden Flotta Előfizető számára elérhető, valamint a flotta tarifacsomagok megszűnése esetén kerül alkalmazásra, 
kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodnak meg. 
 
A Flotta Alaptarifához viszonyítva kerülnek meghatározásra – az Előfizetői Szerződésben meghatározott 
kedvezményes tarifacsomaggal 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. 
 
A táblázatban bruttó árak szerepelnek, a feltüntetett árak az ÁFÁ-t tartalmazzák. 
 

 
Flotta Alaptarifa 

csomag 

Induló költségek  

Belépési díj (Ft) 10 000 

Összesen, havonta fizetendő előfizetési díj (Ft) 12 319 

Havidíjak  

Havi előfizetési díj (Ft) 6 350 

Havidíjból lebeszélhető rész (Ft) 0 

Kiegészítő Havi Előfizetési Díj (Ft) 889 

Hívásdíjak bármely belföldi mobil vagy vezetékes hálózatba 
(percenként) 

 

Bármely időszakban (Ft) 25,4 

Üzenetküldés  

Rövid Szöveges Üzenet küldése (SMS) belföldi mobil hálózatba 25,4 

Csoporton belüli opció  

Havi előfizetési díj (Ft) 5 080 

Havidíjból lebeszélhető rész (Ft) 0 

Hívás csoporton belül, belföldi hívások esetén bármely időszakban (Ft) 10,16 

 
A hívások számlázása 60 másodperces egységekben történik. Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás 
érvényes. 
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1.1.3. Szerkesztési célra fenntartva 
 

1.1.4. Szerkesztési célra fenntartva 
 

1.1.5. Vodafone Red Free+, Red Max+ és Red Infinity World+ tarifacsomagok 
 

  Red Free+ 
Red Max+ 

(szerződéshosszabbításra) 
Red Infinity World+ 

Induló költségek 

Belépési díj (Ft) 10 000 10 000 10 000 

Havidíjak 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 5 445,06 6 843,84 15 048,7 

Internet havidíj (Ft) 7 544,94 8 146,16 6 941,3 

Havi előfizetési díj (Ft)  

határozatlan idejű szerződéssel  

összesen 

12 990 14 990 21 990 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 4 445,06 5 843,84 10 048,7 

Internet havidíj (Ft) 7 544,94 8 146,16 6 941,3 

Havi előfizetési díj (Ft)  

1 év határozott idejű szerződéssel 

vagy  

2 év határozott idejű szerződéssel 

készülékkel összesen 

11 990 13 990 16 990 

Kiegészítő Havi előfizetési díj  

nem magánszemély (minden 

adószámmal rendelkező)  

előfizető által fizetendő díjtétel (Ft) 

3 175 3 175 3 175 

Havidíjban foglalt, normál díjas irányban felhasználható tartalom 

- belföldön magyarországi hívószámokra;  

- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming díjzónából magyarországi és az 1. roaming díjzóna országainak 

hívószámaira;  

- belföldről az EU nemzetközi díjzóna érvényességi területén belüli országok hívószámaira. 

- Red Infinity World+ tarifacsomag esetén a Világ Napijegy érvényességi területéről magyarországi és a Világ Napijegy érvényességi 

területén belüli országok hívószámaira. 

Hívások korlátlan korlátlan korlátlan  

SMS korlátlan korlátlan korlátlan 
 
 

MMS (minden típus) korlátlan korlátlan korlátlan 
 
 

Havidíjban foglalt egyéb tartalom   

Belföldi adatforgalom korlátlan korlátlan korlátlan  

Adatforgalom, mely felhasználható 

- a mindenkori Roaming díjszabás 

szerint az 1. roaming díjzónában;  

- Red Infinity World+ tarifacsomag 

esetén a Világ Napijegy érvényességi 

területén belül.  

25 GB 25 GB 25 GB  

Becsült maximális sebesség  
letöltési sebesség: 10 Mbit/s 

feltöltési sebesség: 10 Mbit/s 

az ÁSZF 6. mellékletében 

meghatározottak szerint 

az ÁSZF 6. mellékletében 

meghatározottak szerint 
 

Becsült maximális sebesség a havi 

előfizetési díjban foglalt roaming 

adatforgalom felett 

letöltési sebesség: 0,125 

Mbit/s 

feltöltési sebesség: 0,125 

Mbit/s 

letöltési sebesség: 0,125 

Mbit/s 

feltöltési sebesség: 0,125 

Mbit/s 

letöltési sebesség: 0,125 

Mbit/s 

feltöltési sebesség: 0,125 

Mbit/s 

 

5G/NR hálózat (a lefedettségi 

térképen megjelölt helyeken) 
igénybe vehető igénybe vehető igénybe vehető  

EU Roaming  
A Vodafone EU Roaming díjmentesen aktiválható, egyebekben külföldön a mindenkori 

Roaming díjszabás érvényes. 
 

 
A Red Free+, Red Max+ és Red Infinity World+ tarifacsomaghoz elérhető a MultiNet EU 5GB (mobilinternet alapú) 
tarifacsomag, melyek kizárólag a fenti tarifacsomagokkal együtt, másodlagos SIM-ként használható. 
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  MultiNet EU 5GB 

Induló költségek 

Belépési díj (Ft) 10 000 

Havidíjak  

Havi előfizetési díj (Ft)  

határozatlan idejű vagy 1 év határozott idejű szerződéssel összesen 
590 

Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű szerződéssel készülékkel összesen 590 

Havidíjban foglalt adatforgalom, 

mely felhasználható 

- belföldön; 

- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming díjzónában. 

5 GB 

Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban foglalt adatforgalom felett  

(le- és feltöltési sebesség - Mbit/s) 
0/0 

Becsült maximális sebesség az ÁSZF 6. mellékletében 

EU Roaming 

A Vodafone EU Roaming díjmentesen aktiválható, 

egyebekben külföldön a mindenkori Roaming díjszabás 

érvényes. 

Egyéb díjak  

SMS (Ft)  

- belföldön magyarországi, normál díjas hívószámokra;  

- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming díjzónából 

magyarországi és az 1. roaming díjzóna országainak normál díjas 

hívószámaira;  

- belföldről az EU nemzetközi díjzóna érvényességi területén belüli országok 

normál díjas hívószámaira. 

30,48 

 
A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifacsomagokban a számlázás 1 perces 
egységekben történik. 
 
A Kiegészítő havi előfizetési díj minden nem magánszemély (minden adószámmal rendelkező) ügyfél által 
fizetendő díjtétel, mely előre esedékes és hozzáadódik az Előfizető havi számlájához. Ezen tétel minden, bármely 
típusú SIM kártyára fizetendő havidíj tétel, mely nem lebeszélhető és nem leforgalmazható. 
 
A havidíjban foglalt korlátlan percek, SMS-ek és MMS-ek belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint 
külföldön, normál díjas hívások, SMS-, illetve MMS-küldés esetén érvényesek. Belföldi normál díjas irányoknak 
minősülnek a Vodafone, illetve más mobilszolgáltatók belföldi hálózatába és belföldi vezetékes irányba indított 
normál díjas hívások, normál díjas SMS-ek és normál díjas MMS-ek, valamint a Vodafone Red tarifacsomagok 
esetében – díjazás tekintetében – belföldi normál díjas iránynak minősül a belföldi, speciális díjazású számok 
hívása is (kivéve: 11811 és 11824 Különleges tudakozók). 
 
A Red Max+ és Red Infinity World+ tarifacsomaghoz Előfizető kérése esetén a video tartalmakhoz való hozzáférést 
a Szolgáltató 1080p felbontásban, korlátozott minőségben teszi elérhetővé. Ezen korlátozással az Előfizető a 
hálózati leterheltség függvényében optimalizált hálózati kapacitáshoz jut, amely elősegíti számára a videótartalmak 
zavartalan használatát. Az Előfizetőnek az 1080p videó felbontás igénylésére és lemondására az Előfizetői 
Szerződés megkötése során, illetve a Szolgáltató személyes vagy telefonos Ügyfélszolgálatán van lehetősége. 
 
A Red tarifacsomagokban a havonta felhasználható belföldi adat mennyisége korlátlan, a mindenkori Roaming 
díjszabás szerint külföldön, valamint Red Infinity World+ tarifacsomag esetén a havidíjban foglalt díjmentes Világ 
Napijegy érvényességi területén belül felhasználható adatmennyiség 25 GB, továbbá Red Free+ tarifacsomag 
esetén a felhasználó által igénybe vehető, a becsült maximális sebességhez tartozó le- és feltöltési sebesség 
maximalizálva van 10/10 Mbit/s-ban. Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban foglalt adatforgalom 
felett az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint.  
 
A Vodafone Red tarifacsomagban a havidíjban foglalt, a mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön és Red 
Infinity World+ tarifacsomag esetén a havidíjban foglalt díjmentes Világ Napijegy érvényességi területén belül 
felhasználható adatmennyiség felhasználását követően az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone 
alkalmazásban kiegészítő adatopció vásárlása szükséges, ellenkező esetben a roaming adatforgalom sebessége 
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a számlázási ciklus végéig lassításra kerül. A számlázási ciklus lezárultával a forgalomlassítás megszűnik. 
Lassításkor becsült maximális sebesség 0,125 Mbit/s le- és 0,125 Mbit/s feltöltési sebesség, a becsült maximális 
sebesség az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint. 
 
A MultiNet EU 5GB kártya csak adatátviteli szolgáltatást nyújt, hangszolgáltatás azon nem vehető igénybe. A 
MultiNet EU 5GB tarifacsomagok igénybevételére kizárólag azon ügyfeleink jogosultak, akik Red Free +, Red Max+ 
vagy Red Infinity World+ tarifacsomagon előfizetéssel rendelkeznek. Egy Red előfizetéshez maximum 1 darab 
MultiNet EU 5GB csomag vásárolható az ajánlatban. MultiNet EU 5GB csomagra mindaddig jogosult az Előfizető, 
ameddig határozott vagy határozatlan idejű Red Free +, Red Max+ vagy Red Infinity World+ előfizetését fenntartja. 
Amennyiben a Red Free +, Red Max+ vagy Red Infinity World+ tarifacsomagokra kötött elsődleges előfizetés 
megszűnik, vagy leváltásra kerül, abban az esetben a 2. SIM kártyát az Internet Alaptarifára váltjuk. 
 
A MultiNet EU 5GB tarifacsomagok esetén a havi adatforgalmi keret felhasználása esetében a számlazárásig 
történő további internetezéshez nem lesz elérhető számára az internet szolgáltatás a számlázási ciklus végéig. 
Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban foglalt adatforgalom felett az ÁSZF 6. mellékletében 
meghatározottak szerint. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul. 
 
A Vodafone Red Free+, Red Max+ és Red Infinity World+ tarifacsomag határozatlan idejű és 1 éves határozott 
idejű szerződéssel kedvezményes készülékvásárlással nem érhető el. 
 
A Red Free+, Red Max+ és Red Infinity World+ tarifacsomagok kizárólag a lakossági felhasználás szabályainak 
betartása mellett, természetes személy felhasználók személyes hírközlési igényeinek kielégítésére használhatóak 
(személyi használat). A rendeltetésszerű személyi használatba nem értendő bele, ha a Vodafone Red 
tarifacsomaghoz tartozó SIM kártyát nem mobiltelefon készülékben használja az Előfizető vagy felhasználó; 
hívások automatizált - a felhasználó személyes közreműködését nem igénylő - indítása; hívások tömeges (a 
kimenő hívások összidőtartamának 10%-át meghaladó időtartamban) indítása automatikus hívásfogadó eszközök, 
berendezések (pl., de nem kizárólag IVR) felé; hívások tömeges indítása szolgáltatások, műszaki eszközök, 
berendezések, stb. tesztelése, próbaüzeme, terhelhetőségének vizsgálata, sérülékenységének vizsgálata, stb. 
céljából; hívások napi 180 percet rendszeresen meghaladó  időtartamban történő indítása személyek, objektumok, 
események, stb. távolról történő megfigyelése céljából (pl. de nem kizárólag: vagyonőrzési, bébiőr funkciók); 
hívások indítása gép-gép kapcsolat (M2M) létrehozása céljából; hívások indítása vagy átirányítása napi 24 órát 
meghaladó összidőtartamban – kifejezetten a nemzetközi EU hálózatokba irányuló hívás- és SMS-forgalom 
tekintetében; olyan hívások, SMS-ek, MMS-ek tömeges indítása, melyekről a Szolgáltató alappal feltételezheti, 
hogy a hívások létrehozásának, vagy az SMS-ek, MMS-ek küldésének célja az Előfizető, Felhasználó vagy bármely 
harmadik fél közvetlen haszonszerzése a Szolgáltató kárára. A tarifacsomagot szigorúan tilos olyan eszközzel 
használni, amely nem rendelkezik saját kijelzővel, hangszóróval, mikrofonnal és billentyűzettel (beleértve az 
érintőképernyős billentyűzetet), ilyen pl. az adapter, modem. A tarifacsomagok visszaélésszerűen, többek között 
telemarketing, ügyfélszolgálati tevékenység, vagy más üzleti célokra nem használhatók. A visszaélésszerű 
használatba beleértendő és ezáltal ellentétes a személyi használat feltételeivel az olyan SMS és MMS küldési 
magatartás, amely során az előfizetésről elküldött SMS/MMS-ek darabszáma meghaladja a napi több százat, az 
érintett előfizetésről elküldött SMS/MMS-ek címzettjeinek száma meghaladja az elküldött SMS/MMS-ek 
darabszámának 10%-át,  illetve az elküldött SMS/MMS-ek darabszámához viszonyítva a válaszüzenetek aránya 
80%-nál kisebb, valamint az SMS/MMS üzeneteket jellemzően egy helyszínről küldi az Előfizető. A visszaélésszerű 
használat, illetve a személyi használati feltételek megsértése esetén Szolgáltató előzetes értesítését követően az 
Előfizető a szolgáltatást a Hang+Adat Alaptarifa feltételei szerint veheti tovább igénybe. 
 
Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. A Vodafone EU Roaming szolgáltatás részletes feltételei 
jelen Díjszabás mellékletben találhatók. 
 
A Red EU Nemzetközi díjzónán, illetve a Világ Napijegy érvényességi területén kívüli nemzetközi hívások díjait 
jelen Díjszabás melléklet tartalmazza.  
 
A Red Free+, Red Max+ és Red Infinity World+ tarifacsomag havidíjában foglalt, az EU nemzetközi szolgáltatás 
érvényességi területén belül nemzetközi irányba felhasználható szolgáltatás keretében Előfizető a Vodafone 
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belföldi hálózatáról díjmentesen hívhatja az alább meghatározott országok (EU nemzetközi díjzóna) normál díjas 
hívószámait és azokra díjmentesen küldhet normál díjas SMS és MMS üzenetet. 
 
EU nemzetközi díjzóna: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Svédország, Egyesült Királyság, 
Észtország, Finnország, Franciaország, Francia Guyana, Gibraltár, Görögország, Guadeloupe, Hollandia, 
Horvátország, Izland, Írország, Olaszország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Martinique, 
Monaco, Németország, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Reunion, Románia, Szlovákia, Szlovénia, 
Spanyolország, Svájc, Törökország. 
 
A Red Infinity World+ tarifacsomag havidíjában foglalt díjmentes, illetve a Red Free+ és Red Max+ tarifacsomaghoz 
vásárolható Világ Napijegy szolgáltatás keretében a Világ Napijegy érvényességi területéről magyarországi és a 
Világ Napijegy érvényességi területén belüli országok hívószámaira az Előfizető díjmentesen indíthat normál díjas 
hívásokat és azokra díjmentesen küldhet normál díjas SMS és MMS üzenetet, valamint a mindenkori Roaming 
díjszabás szerint az 1. roaming díjzónában és a Világ Napijegy érvényességi területén belül Red Free+ esetében 
összesen 20 GB adatmennyiséget, Red Max+ és Red Infinity World+ esetében 25 GB adatmennyiséget 
díjmentesen forgalmazhat le. 
 
A Vodafone Red Infinity World+ tarifacsomagok esetén a díjmentes Világ Napijegy szolgáltatás kizárólag az utazási 
célú felhasználás szabályainak betartása mellett, életvitelszerű magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező, természetes személynek minősülő felhasználók személyes hírközlési igényeinek kielégítésére 
használható (magán utazások céljára), azaz a díjmentes Világ Napijegy életvitelszerű magyarországi tartózkodás 
esetén, EU-n kívüli külföldi utazások során vehető igénybe akként, hogy a szolgáltatás használata során a külföldi, 
a Világ Napijegy szolgáltatás érvényességi területén belüli, illetve magyarországi hívószámokra irányuló hívások, 
SMS-ek és MMS-ek használata; illetve a külföldön, a Világ Napijegy szolgáltatás érvényességi területén belüli 
felhasznált adatmennyiség mértéke nem haladhatja meg a belföldi használat négy havi számlázási ciklusonként 
vett átlagát, valamint a vizsgált időszakban az EU-n kívüli külföldi, illetve a Világ Napijegy szolgáltatás érvényességi 
területén belüli 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 az Előfizetőt 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, a Vodafone fenntartja magának 
a jogot, hogy előzetes értesítést követően a díjmentes Világ Napijegy szolgáltatást adott előfizetés tekintetében 
törölje. Azon ügyfelek, akik előfizetéséről a díjmentes Világ Napijegy szolgáltatás törölve lett, a Világ Napijegy 
szolgáltatás, illetve a forgalmi díjas roaming díjszabás mindenkori feltételei alapján használhatják készüléküket 
külföldön.  
 
A Világ Napijegy szolgáltatás, a Forgalmi alapú roaming hívás, SMS és MMS, illetve a külföldi internethasználat és 
adatroaming részletes feltételei a jelen Díjszabás mellékletben találhatóak. 
 
A Red Free+, Red Max+ és Red Infinity World+ tarifacsomagokra vonatkozó 1 vagy 2 éves határozott idejű 
szerződés esetén, amennyiben a határozott idejű szerződés lejárata előtt az Előfizető nem köt a mindenkori 
szerződés-hosszabbítási szabályok figyelembevételével újabb 1 vagy 2 éves határozott idejű szerződést, a 
határozott idő lejártát követően szerződése határozatlan idejűre változik. A határozott idejű szerződés lejáratát 
követően a szolgáltatást a határozott idejű szerződésben meghatározott díjakon nyújtjuk tovább. 
 
A Red Max+ tarifacsomag kizárólag hangalapú, havidíjas előfizetéssel rendelkező, szerződést hosszabbító 
Előfizetők számára, szerződés hosszabbítás céljából érhető el. 
 
Gigaboost opció (kiegészítő opció)  
 
A megjelölt tarifacsomaghoz kiegészítő opció vásárolható, melyek részletes leírását az alábbi táblázat tartalmazza. 
Gigaboost opció vásárlására és lemondására az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone 
alkalmazásban van lehetőség. 
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Megrendelhető Gigaboost opció Díj (bruttó) Tarifacsomag 

24 órás Gigaboost opció 500 Ft 
Red Free+ 

72 órás Gigaboost opció 1 200 Ft 

 
Ezzel az opcióval rendelkezésre áll az adott területen elérhető technológián a Szolgáltató által biztosított becsült 
maximális sebesség. Amennyiben az Előfizető 4G/LTE képes készülékkel rendelkezik, úgy a Vodafone 4G/LTE 
hálózatán a 4G/LTE technológiával biztosított becsült maximális sávszélességen (100 Mbit/s letöltési és 20 Mbit/s 
feltöltési sebesség), illetve amennyiben 5G/NR képes készülékkel rendelkezik, úgy a Vodafone 5G/NR hálózatán 
az 5G/NR technológiával biztosított becsült maximális  sebességen (450 Mbit/s letöltési és 70 Mbit/s feltöltési 
sebesség) veheti igénybe a szolgáltatásokat, az ÁSZF-ben rögzített minőségi mutatók és feltételek szerint. Becsült 
maximális sebesség az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint 0/0 Mbit/s. Az aktuálisan elérhető 
sávszélesség az adott területen a szolgáltatást biztosító hálózati technológia elérhetőségének, az azt támogató 
eszközök (pl. készülék, megfelelő SIM) meglétének, illetve a hálózat aktuális leterheltségének a függvénye. Az 
aktuális hálózati lefedettség megtekinthető a https://www.vodafone.hu/lefedettsegi-terkep oldalon. 
 
A Gigaboost opció számlázási ciklustól függetlenül, a lejárat napján éjfélig felhasználható, egyebekben a 
tarifacsomag havidíjában foglalt adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül 
tetszőleges számú opció vásárolható. Az opció nem megújuló, minden alkalommal, illetve minden számlaciklusban 
igény szerint újra kell vásárolni. Az opció lejártát követően a tarifacsomag havidíjában foglalt becsült maximális 
sebességhez kapcsolódó le- és feltöltési sebesség az irányadó. 
 
Roaming PluszAdat (kiegészítő opció) 
 
A megjelölt tarifacsomagokhoz kiegészítő roaming adatopció (PluszAdat) vásárolható, melyek részletes leírását az 
alábbi táblázat tartalmazza. A Roaming PluszAdat vásárlására és lemondására az Online ügyfélszolgálaton 
keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban van lehetőség. 
 
2022. szeptember 1. előtti megrendelés esetén:  
 

Megrendelhető PluszAdat 
Benne foglalt 

adatmennyiség 
Díj (bruttó) Tarifacsomag 

Roaming PluszAdat 5 GB 5 GB 3 600 Ft 
Red Free+ 
Red Max+ 

Red Infinity World+ 

 
2022. szeptember 1-től történő megrendelés esetén:  
 

Megrendelhető PluszAdat 
Benne foglalt 

adatmennyiség 
Díj (bruttó) Tarifacsomag 

Roaming PluszAdat 5 GB 5 GB 3 990 Ft 
Red Free+ 
Red Max+ 

Red Infinity World+ 

 
Amennyiben egy PluszAdat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő PluszAdat opció 
vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő PluszAdat opció fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A 
PluszAdat opció nem osztható és az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt 
roaming adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú PluszAdat 
opció vásárolható. A PluszAdat opció nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell igény szerint 
vásárolni. 
 

https://www.vodafone.hu/lefedettsegi-terkep
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1.1.6. Vodafone Go Light, Go Midi és Go Super tarifacsomagok 
 

  Go Light Go Midi Go Super 

Induló költségek 

Belépési díj (Ft) 10 000 10 000 10 000 

Havidíjak  

Tarifacsomag havidíj (Ft) 2 309,93 2 606,51 3 845,57 

Internet havidíj (Ft) 2 180,07 4 383,49 5 644,43 

Havi előfizetési díj (Ft)  

határozatlan idejű szerződéssel összesen 
4 490 6 990 9 490 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 1 809,93 2 106,51 3 345,57 

Internet havidíj (Ft) 2 180,07 4 383,49 5 644,43 

Havi előfizetési díj (Ft)  

1 év határozott idejű szerződéssel vagy  

2 év határozott idejű szerződéssel készülékkel 

összesen 

3 990 6 490 8 990 

Kiegészítő Havi előfizetési díj  

nem magánszemély (minden adószámmal rendelkező) 

előfizető által fizetendő díjtétel (Ft) 

3 175 3 175 3 175 

Havidíjban foglalt, normál díjas irányban felhasználható tartalom 

Hívás (perc) vagy SMS a Vodafone Magyarország Zrt. 

hálózatán belül (belföldön és a mindenkori Roaming 

díjszabás szerint az 1. roaming díjzónából a Vodafone 

Magyarország Zrt. hívószámaira)  

- korlátlan korlátlan 

Hívás (perc) vagy SMS 

- belföldön magyarországi hívószámokra;  

130 200 korlátlan 
- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming 

díjzónából magyarországi és az 1. roaming díjzóna 

országainak hívószámaira;  

- belföldről az EU nemzetközi díjzóna érvényességi 

területén belüli országok hívószámaira. 

Havidíjban foglalt egyéb tartalom  

Belföldi adatforgalom  

2 GB 3 GB 3 GB 

Adatforgalom 

- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming 

díjzónában, 

- aktív Világ Napijegy szolgáltatással a Világ Napijegy 

érvényességi területén belül. 

Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban foglalt 

adatforgalom felett (le- és feltöltési sebesség - Mbit/s) 
0/0 0/0 0/0 

Becsült maximális sebesség  az ÁSZF 6. mellékletében 

EU Roaming 
A Vodafone EU Roaming díjmentesen aktiválható, 

egyebekben külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. 

Havidíjon felül, normál díjas irányban irányadó díjak 

- belföldön magyarországi hívószámokra;  

- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming díjzónából magyarországi és az 1. roaming díjzóna országainak hívószámaira. 

Percdíj (Ft) 40 40 - 

SMS (Ft) 40 40 - 

MMS (minden típus) (Ft) 75 75 korlátlan 

Havidíjon felül, nemzetközi, normál díjas irányban irányadó díjak  

- belföldről az EU nemzetközi díjzóna érvényességi területén belüli és kívüli országok hívószámaira. 

Nemzetközi percdíjak az EU nemzetközi díjzónába (Ft) 76 76 korlátlan 

Nemzetközi percdíjak az EU nemzetközi díjzónán kívülre 

(Ft) 

A mindenkori ÁSZF Díjszabás melléklet Külföldre irányuló hívások díja 

(nemzetközi hívások) feltételek és díjszabás szerint. 

Nemzetközi SMS díja az EU nemzetközi díjzónába (Ft) 24 24 korlátlan 

Nemzetközi SMS díja az EU nemzetközi díjzónán kívülre 

(Ft) 
80 80 48 
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A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifákban a hívások számlázása 1 perces 
egységekben történik. 
 
A Kiegészítő havi előfizetési díj minden nem magánszemély (minden adószámmal rendelkező) ügyfél által 
fizetendő díjtétel, mely előre esedékes és hozzáadódik az Előfizető havi számlájához. Ezen tétel minden, bármely 
típusú SIM kártyára fizetendő havidíj tétel, mely nem lebeszélhető és nem leforgalmazható. 
 
A havidíjban foglalt egységek belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön, normál díjas 
hívásokra és mobil hálózatba küldött normál díjas SMS-ekre használhatóak fel. A havidíjban foglalt, de fel nem 
használt leforgalmazható perc, SMS, illetve adatforgalom nem vihető át a következő hónapra, más személyre-, 
illetve más kapcsolási számra nem ruházható át és más szolgáltatásra sem használható fel. A Vodafone Go Midi 
tarifacsomagok havidíjában foglalt Vodafone hálózaton belüli korlátlan percek és SMS-ek belföldön és a mindenkori 
Roaming díjszabás szerint külföldön, normál díjas Vodafone Magyarország Zrt. hálózatán belüli hívások és SMS-
ek esetén érvényesek. 
 
A Go Super havidíjban foglalt korlátlan percek, SMS-ek és MMS-ek belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás 
szerint külföldön, normál díjas hívások, SMS-, illetve MMS-küldés esetén érvényesek. Belföldi normál díjas 
irányoknak minősülnek a Vodafone, illetve más mobilszolgáltatók belföldi hálózatába és belföldi vezetékes irányba 
indított normál díjas hívások, normál díjas SMS-ek és normál díjas MMS-ek, valamint a Go Super tarifacsomag 
esetében – díjazás tekintetében – belföldi normál díjas iránynak minősül a belföldi, speciális díjazású számok 
hívása is (kivéve: 11811 és 11824 Különleges tudakozók).  
 
A Go Super tarifacsomag kizárólag a lakossági felhasználás szabályainak betartása mellett, természetes személy 
felhasználók személyes hírközlési igényeinek kielégítésére használhatóak (személyi használat). A 
rendeltetésszerű személyi használatba nem értendő bele, ha a Go Super tarifacsomaghoz tartozó SIM kártyát nem 
mobiltelefon készülékben használja az Előfizető vagy felhasználó; hívások automatizált - a felhasználó személyes 
közreműködését nem igénylő - indítása; hívások tömeges (a kimenő hívások összidőtartamának 10%-át 
meghaladó időtartamban) indítása automatikus hívásfogadó eszközök, berendezések (pl., de nem kizárólag IVR) 
felé; hívások tömeges indítása szolgáltatások, műszaki eszközök, berendezések, stb. tesztelése, próbaüzeme, 
terhelhetőségének vizsgálata, sérülékenységének vizsgálata, stb. céljából; hívások napi 180 percet rendszeresen 
meghaladó időtartamban történő indítása személyek, objektumok, események, stb. távolról történő megfigyelése 
céljából (pl. de nem kizárólag: vagyonőrzési, bébiőr funkciók); hívások indítása gép-gép kapcsolat (M2M) 
létrehozása céljából; hívások indítása vagy átirányítása napi 24 órát meghaladó összidőtartamban – kifejezetten a 
nemzetközi EU hálózatokba irányuló hívás- és SMS-forgalom tekintetében; olyan hívások, SMS-ek, MMS-ek 
tömeges indítása, melyekről a Szolgáltató alappal feltételezheti, hogy a hívások létrehozásának, vagy az SMS-ek, 
MMS-ek küldésének célja az Előfizető, Felhasználó vagy bármely harmadik fél közvetlen haszonszerzése a 
Szolgáltató kárára. A tarifacsomagot szigorúan tilos olyan eszközzel használni, amely nem rendelkezik saját 
kijelzővel, hangszóróval, mikrofonnal és billentyűzettel (beleértve az érintőképernyős billentyűzetet), ilyen pl. az 
adapter, modem. A tarifacsomagok visszaélésszerűen, többek között telemarketing, ügyfélszolgálati tevékenység, 
vagy más üzleti célokra nem használhatók. A visszaélésszerű használatba beleértendő és ezáltal ellentétes a 
személyi használat feltételeivel az olyan SMS és MMS küldési magatartás, amely során az előfizetésről elküldött 
SMS/MMS-ek darabszáma meghaladja a napi több százat, az érintett előfizetésről elküldött SMS/MMS-ek 
címzettjeinek száma meghaladja az elküldött SMS/MMS-ek darabszámának 10%-át,  illetve az elküldött 
SMS/MMS-ek darabszámához viszonyítva a válaszüzenetek aránya 80%-nál kisebb, valamint az SMS/MMS 
üzeneteket jellemzően egy helyszínről küldi az Előfizető. A visszaélésszerű használat, illetve a személyi használati 
feltételek megsértése esetén Szolgáltató előzetes értesítését követően az Előfizető a szolgáltatást a Hang+Adat 
Alaptarifa feltételei szerint veheti tovább igénybe. 
 
Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. A Vodafone EU Roaming szolgáltatás részletes feltételei 
jelen Díjszabás mellékletben találhatók. 
 
A Vodafone Go Light, Go Midi és Go Super tarifacsomagok havidíjában foglalt, az EU nemzetközi szolgáltatás 
érvényességi területén belül nemzetközi irányba felhasználható szolgáltatás keretében Előfizető a Go Super 
tarifacsomagban foglalt korlátlanul, illetve a Go Light és Go Midi tarifacsomagokban foglalt, 130, illetve 200 perc- 
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és SMS-keret erejéig a Vodafone belföldi hálózatáról további költségek nélkül hívhatja az alább meghatározott 
országok (EU nemzetközi díjzóna) normál díjas hívószámait és küldhet azokra normál díjas SMS üzenetet.  
 
EU nemzetközi díjzóna: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Svédország, Egyesült Királyság, 
Észtország, Finnország, Franciaország, Francia Guyana, Gibraltár, Görögország, Guadeloupe, Hollandia, 
Horvátország, Izland, Írország, Olaszország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Martinique, 
Monaco, Németország, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Reunion, Románia, Szlovákia, Szlovénia, 
Spanyolország, Svájc, Törökország. 
 
Az EU nemzetközi díjzónán kívüli nemzetközi percdíjak jelen Díjszabás melléklet (Külföldre irányuló hívások díja 
(nemzetközi hívások)) szerinti nemzetközi díjazás szerint árazódnak. 
 
A Vodafone Go tarifacsomagok esetén a havidíjban foglalt, belföldön és/vagy a mindenkori Roaming díjszabás 
szerint külföldön felhasználható adatmennyiség felhasználását követően, a számlazárásig történő további 
internetezéshez a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követően az Online ügyfélszolgálaton 
keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban kiegészítő adatopció vásárlása szükséges. Adatopció vásárlása 
nélkül a belföldi és/vagy roaming adatforgalom túllépés nem lehetséges, amennyiben az Előfizető felhasználta a 
csomagban foglalt belföldi és/vagy roaming adatmennyiséget, nem lesz elérhető számára belföldön és/vagy 
roaming során az internet szolgáltatás a számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás 
megújul.  
 
A Világ Napijegy szolgáltatás, a Forgalmi alapú roaming hívás, SMS és MMS, illetve a külföldi internethasználat és 
adatroaming részletes feltételei a jelen Díjszabás mellékletben találhatóak. 
 
A Vodafone Go Light, Go Midi és Go Super tarifacsomagokra vonatkozó 1 vagy 2 éves határozott idejű szerződés 
esetén, amennyiben a határozott idejű szerződés lejárata előtt az Előfizető nem köt a mindenkori szerződés-
hosszabbítási szabályok figyelembevételével újabb 1 vagy 2 éves határozott idejű szerződést, a határozott idő 
lejártát követően szerződése határozatlan idejűre változik. A határozott idejű szerződés lejáratát követően a 
szolgáltatást a határozott idejű szerződésben meghatározott díjakon nyújtjuk tovább. 
 
Megújuló 5G opció (kiegészítő opció)  
 
A megjelölt tarifacsomaghoz 5G kiegészítő opció vásárolható, melyek részletes leírását az alábbi táblázat 
tartalmazza. Az 5G opció vásárlására és lemondására az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone 
alkalmazásban van lehetőség. 
 

Megrendelhető Gigaboost opció Díj (bruttó) Tarifacsomag 

5G opció 1 600 Ft 
Go Light 
Go Midi 

Go Super 

 
Amennyiben az Előfizető 5G/NR képes készülékkel rendelkezik, úgy a Vodafone 5G/NR hálózatán az 5G/NR 
technológiával biztosított becsült maximális  sebességen (450 Mbit/s letöltési és 70 Mbit/s feltöltési sebesség) 
veheti igénybe a szolgáltatásokat, az ÁSZF-ben rögzített minőségi mutatók és feltételek szerint. Becsült maximális 
sebesség az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint 0/0 Mbit/s. Az aktuálisan elérhető sávszélesség az 
adott területen a szolgáltatást biztosító hálózati technológia elérhetőségének, az azt támogató eszközök (pl. 
készülék, megfelelő SIM) meglétének, illetve a hálózat aktuális leterheltségének a függvénye. Az aktuális hálózati 
lefedettség megtekinthető a https://www.vodafone.hu/lefedettsegi-terkep oldalon. 
 
Az 5G opció a tarifacsomag havidíjában foglalt adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel használható. Az opció 
megújuló és lemondását követően a tarifacsomag havidíjában foglalt becsült maximális sebességhez kapcsolódó 
le- és feltöltési sebesség az irányadó. 
 
Gigaboost opció (kiegészítő opció)  

https://www.vodafone.hu/lefedettsegi-terkep
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A megjelölt tarifacsomaghoz kiegészítő opció vásárolható, melyek részletes leírását az alábbi táblázat tartalmazza. 
Gigaboost opció vásárlására és lemondására az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone 
alkalmazásban van lehetőség. 
 

Megrendelhető Gigaboost opció Díj (bruttó) Tarifacsomag 

24 órás Gigaboost opció 500 Ft 
Go Light 
Go Midi 

Go Super 

 
Ezzel az opcióval rendelkezésre áll az adott területen elérhető technológián a Szolgáltató által biztosított becsült 
maximális sebesség. Amennyiben az Előfizető 4G/LTE képes készülékkel rendelkezik, úgy a Vodafone 4G/LTE 
hálózatán a 4G/LTE technológiával biztosított becsült maximális sávszélességen (100 Mbit/s letöltési és 20 Mbit/s 
feltöltési sebesség), illetve amennyiben 5G/NR képes készülékkel rendelkezik, úgy a Vodafone 5G/NR hálózatán 
az 5G/NR technológiával biztosított becsült maximális  sebességen (450 Mbit/s letöltési és 70 Mbit/s feltöltési 
sebesség) veheti igénybe a szolgáltatásokat, az ÁSZF-ben rögzített minőségi mutatók és feltételek szerint. Becsült 
maximális sebesség az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint 0/0 Mbit/s. Az aktuálisan elérhető 
sávszélesség az adott területen a szolgáltatást biztosító hálózati technológia elérhetőségének, az azt támogató 
eszközök (pl. készülék, megfelelő SIM) meglétének, illetve a hálózat aktuális leterheltségének a függvénye. Az 
aktuális hálózati lefedettség megtekinthető a https://www.vodafone.hu/lefedettsegi-terkep oldalon. 
 
A Gigaboost opció számlázási ciklustól függetlenül, a lejárat napján éjfélig felhasználható, egyebekben a 
tarifacsomag havidíjában foglalt adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül 
tetszőleges számú opció vásárolható. Az opció nem megújuló, minden alkalommal, illetve minden számlaciklusban 
igény szerint újra kell vásárolni. Az opció lejártát követően a tarifacsomag havidíjában foglalt becsült maximális 
sebességhez kapcsolódó le- és feltöltési sebesség az irányadó. 
 
PluszAdat (kiegészítő opció)  
 
A megjelölt tarifacsomagokhoz kiegészítő adatopció (PluszAdat) vásárolható, melyek részletes leírását az alábbi 
táblázat tartalmazza. PluszAdat vásárlására és lemondására az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My 
Vodafone alkalmazásban van lehetőség. 
 
2022. szeptember 1. előtti megrendelés esetén:  
 

Megrendelhető PluszAdat 
Benne foglalt 

adatmennyiség 
Díj (bruttó) Tarifacsomag 

PluszAdat 300 MB 300 MB 500 Ft Go Light  
Go Midi  

Go Super 
PluszAdat 1 GB 1 GB 1 200 Ft 

PluszAdat 5 GB 5 GB 3 400 Ft 

 
2022. szeptember 1-től történő megrendelés esetén:  
 

Megrendelhető PluszAdat 
Benne foglalt 

adatmennyiség 
Díj (bruttó) Tarifacsomag 

PluszAdat 300 MB 300 MB 690 Ft Go Light  
Go Midi  

Go Super 
PluszAdat 1 GB 1 GB 1 490 Ft 

PluszAdat 5 GB 5 GB 3 490 Ft 

 
Amennyiben egy PluszAdat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő PluszAdat opció 
vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő PluszAdat opció fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A 
PluszAdat opció nem osztható és az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt 
belföldi és/vagy roaming adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges 

https://www.vodafone.hu/lefedettsegi-terkep
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számú PluszAdat opció vásárolható. A PluszAdat opció nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell 
igény szerint vásárolni. 
 
Megújuló PluszAdat (kiegészítő opció)  
 
A megjelölt tarifacsomagokhoz Megújuló PluszAdat kiegészítő opciót az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a 
My Vodafone alkalmazásban lehet vásárolni és lemondani. A Megújuló PluszAdat kiegészítő opció megújuló 
adatopció, számlaciklusonként újra aktiválódik, nem szükséges minden számlaciklusban újra igényelni. 
 
2022. szeptember 1. előtti megrendelés esetén:  
 

Megrendelhető Megújuló PluszAdat 
Benne foglalt 

adatmennyiség 
Díj (bruttó) Tarifacsomag 

Megújuló PluszAdat 300 MB 300 MB 500 Ft Go Light  
Go Midi  

Go Super 
Megújuló PluszAdat 1 GB 1 GB 1 200 Ft 

Megújuló PluszAdat 5 GB 5 GB 3 400 Ft 

 
2022. szeptember 1-től történő megrendelés esetén:  
 

Megrendelhető Megújuló PluszAdat 
Benne foglalt 

adatmennyiség 
Díj (bruttó) Tarifacsomag 

Megújuló PluszAdat 300 MB 300 MB 690 Ft Go Light  
Go Midi  

Go Super 
Megújuló PluszAdat 1 GB 1 GB 1 490 Ft 

Megújuló PluszAdat 5 GB 5 GB 3 490 Ft 

 
Amennyiben adott számlázási ciklusban a Megújuló PluszAdat kiegészítő opció nem kerül teljes egészében 
felhasználásra, akkor a fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A Megújuló PluszAdat kiegészítő opció 
nem osztható és az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt belföldi és/vagy 
roaming adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú PluszAdat 
kiegészítő opció vásárolható a Megújuló PluszAdat kiegészítő opció mellé. 
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1.2. Kereskedelmi forgalomban elérhető okos termékekhez kapcsolódó tarifacsomagok 

1.2.1. Kid Gyerekóra tarifacsomag 
 
2021. november 16-tól kötött előfizetői szerződés esetén: 
 

  
Kid Gyerekóra 

tarifacsomag 

Induló költségek  

Belépési díj (Ft) 10 000 

Havidíjak  

Tarifacsomag havidíj (Ft) 2 490 

Internet havidíj (Ft) 1 500 

Havi előfizetési díj (Ft)  

határozatlan idejű szerződéssel összesen 
3 990 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 1 990 

Internet havidíj (Ft) 1 500 

Havi előfizetési díj (Ft)  

1 év határozott idejű szerződéssel összesen 
3 490 

Kiegészítő Havi előfizetési díj  

nem magánszemély (minden adószámmal rendelkező) előfizető által fizetendő díjtétel (Ft) 
3 175 

Havidíjban foglalt, belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön, normál díjas irányban 

felhasználható tartalom   

Perc bármely belföldi hálózatba 50 

Belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön rendelkezésre álló technikai 

háttér-adatforgalom 
500 MB 

Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban foglalt adatforgalom felett (le- és feltöltési 

sebesség - Mbit/s) 
0/0 

Becsült maximális sebesség 
az ÁSZF 6. mellékletében 

meghatározottak szerint 

Havidíjon felüli, belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön, normál díjas irányban irányadó díjak  

Percdíj bármely belföldi hálózatba (Ft) 40 

EU Roaming 

A Vodafone EU Roaming 

díjmentesen aktiválható,  

egyebekben külföldön a 

mindenkori Roaming 

díjszabás érvényes. 

 
A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifacsomagokban a hívások számlázása 1 
perces egységekben történik.  
 
A Kiegészítő havi előfizetési díj minden nem magánszemély (minden adószámmal rendelkező) ügyfél által 
fizetendő díjtétel, mely előre esedékes és hozzáadódik az Előfizető havi számlájához. Ezen tétel minden, bármely 
típusú SIM kártyára fizetendő havidíj tétel, mely nem lebeszélhető és nem leforgalmazható. 
 
A havidíjban foglalt egységek belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön, normál díjas 
hívásokra használhatóak fel. A havidíjban foglalt, de fel nem használt leforgalmazható perc, illetve adatforgalom 
nem vihető át a következő hónapra, más személyre-, illetve más kapcsolási számra nem ruházható át és más 
szolgáltatásra sem használható fel.  
 
Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. A Vodafone EU Roaming szolgáltatás részletes feltételei 
jelen Díjszabás mellékletben találhatók.  
 
A nemzetközi hívások díjait jelen Díjszabás melléklet tartalmazza.  
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A Kid Gyerekóra tarifacsomagokra a havidíjban foglalt belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint 
külföldön felhasználható adatmennyiség felhasználását követően az internet hozzáférés megszűnik a számlázási 
ciklus végéig.  
 
A számlazárásig történő további internetezéshez a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását 
követően az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban kiegészítő adatopció 
vásárlása szükséges. Adatopció vásárlása nélkül adatforgalom túllépés nem lehetséges, amennyiben az Előfizető 
felhasználta a csomagban foglalt adatmennyiséget, nem lesz elérhető számára az internet szolgáltatás a 
számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul.  
 
A tarifacsomagban foglalt vagy vásárolt adatforgalom kizárólag a beépített funkciók működéséhez kapcsolódó 
technikai háttérszolgáltatásként elérhető, webböngészési célra nem használható. 
 
A Kid Gyerekóra tarifacsomagokra vonatkozó 1 vagy 2 éves határozott idejű szerződés esetén, amennyiben a 
határozott idejű szerződés lejárata előtt az Előfizető nem köt a mindenkori szerződés-hosszabbítási szabályok 
figyelembevételével újabb 1 éves határozott idejű szerződést, a határozott idő lejártát követően szerződése 
határozatlan idejűre változik. A határozott idejű szerződés lejáratát követően a szolgáltatást a határozott idejű 
szerződésben meghatározott díjakon nyújtjuk tovább. 
 
A Kid Gyerekóra tarifacsomag kizárólag a tarifacsomag rendeltetésének megfelelő okosóra eszközzel vehető 
igénybe. Nem rendeltetésszerű használat esetén (például, de nem kizárólag amennyiben Előfizető a szolgáltatást 
nem a tarifacsomag rendeltetésének megfelelő célra vagy eszközzel használja), a Vodafone fenntartja magának a 
jogot, hogy előzetes értesítést követően az előfizetést a Hang+Adat Alaptarifára átváltsa. 
 
A Kid Gyerekóra tarifacsomag célja az Előfizető jogszerű felügyelete alatt lévő gyermekek mozgásának felügyelete, 
a velük történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás megkönnyítése.  
 
A szolgáltatás sajátosságából kifolyólag a Kid Gyerekóra tarifacsomag igénybevételéhez használt okosóra 
egyrészt geolokációs adatok továbbítására alkalmas, másrészt az okosóráról korlátozott számú hívószám hívható, 
illetve hívásfogadás is csak korlátozott számú hívószámról lehetséges, melyeket előzőleg a Kid Gyerekórához 
csatlakoztatott okostelefonra letölthető alkalmazáson keresztül lehetséges beállítani. A beállított telefonszámok 
köre díjmentesen és tetszőleges gyakorisággal változtatható. További információ az okosóra használati 
utasításában, illetve a Vodafone honlapján (www.vodafone.hu) található.  
 
Bármely egyéb célra történő felhasználás kizárólag az érintettek tájékoztatásával és hozzájárulásával lehetséges, 
mely az Előfizető kötelessége és felelőssége. A jogosulatlan vagy jogsértő használatból eredő felelősség kizárólag 
az Előfizetőt terheli. 
 
PluszAdat (kiegészítő opció)  
 
A megjelölt tarifacsomagokhoz kiegészítő adatopció (PluszAdat) vásárolható, melyek részletes leírását az alábbi 
táblázat tartalmazza. PluszAdatot a belföldről díjmentesen hívható 1270 telefonos ügyfélszolgálaton, az Online 
ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet vásárolni és lemondani.  
 
2022. szeptember 1. előtti megrendelés esetén:  
 

Megrendelhető PluszAdat 
Benne foglalt 

adatmennyiség 
Díj (bruttó) Tarifacsomag 

PluszAdat 300 MB 300 MB 500 Ft 
Kid Gyerekóra tarifacsomag 

PluszAdat 1 GB 1 GB 1 200 Ft 

 
2022. szeptember 1-től történő megrendelés esetén:  
 

http://www.vodafone.hu/
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Megrendelhető PluszAdat 
Benne foglalt 

adatmennyiség 
Díj (bruttó) Tarifacsomag 

PluszAdat 300 MB 300 MB 690 Ft 
Kid Gyerekóra tarifacsomag 

PluszAdat 1 GB 1 GB 1 490 Ft 

 
Amennyiben egy PluszAdat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő PluszAdat opció 
vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő PluszAdat opció fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A 
PluszAdat opció nem osztható és az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt 
adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú PluszAdat opció 
vásárolható. A PluszAdat opció nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell igény szerint vásárolni. 
 
Megújuló PluszAdat (kiegészítő opció)  
 
A megjelölt tarifacsomagokhoz Megújuló PluszAdat kiegészítő opciót a belföldről díjmentesen hívható 1270 
telefonos ügyfélszolgálaton, az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet 
vásárolni és lemondani. A Megújuló PluszAdat kiegészítő opció megújuló adatopció, számlaciklusonként újra 
aktiválódik, nem szükséges minden számlaciklusban újra igényelni.  
 
2022. szeptember 1. előtti megrendelés esetén:  
 

Megrendelhető Megújuló PluszAdat 
Benne foglalt 

adatmennyiség 
Díj (bruttó) Tarifacsomag 

Megújuló PluszAdat 300 MB 300 MB 500 Ft/hó 
Kid Gyerekóra tarifacsomag 

Megújuló PluszAdat 1 GB 1 GB 1 200 Ft/hó 

 
2022. szeptember 1-től történő megrendelés esetén:  
 

Megrendelhető Megújuló PluszAdat 
Benne foglalt 

adatmennyiség 
Díj (bruttó) Tarifacsomag 

Megújuló PluszAdat 300 MB 300 MB 690 Ft/hó 
Kid Gyerekóra tarifacsomag 

Megújuló PluszAdat 1 GB 1 GB 1 490 Ft/hó 

 
Amennyiben adott számlázási ciklusban a Megújuló PluszAdat kiegészítő opció nem kerül teljes egészében 
felhasználásra, akkor a fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A Megújuló PluszAdat kiegészítő opció 
nem osztható és az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt adatforgalomra 
irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú PluszAdat kiegészítő opció 
vásárolható a Megújuló PluszAdat kiegészítő opció mellé. 
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1.2.2. Senior Okosóra tarifacsomag 
 
2021. november 16-tól kötött előfizetői szerződés esetén: 
 

 Senior Okosóra tarifacsomag 

Induló költségek  

Belépési díj (Ft) 10 000 

Havidíjak  

Tarifacsomag havidíj (Ft)  3 490 

Internet havidíj (Ft) 1 500 

Havi előfizetési díj (Ft)  

határozatlan idejű szerződéssel összesen 
4 990 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 2 990 

Internet havidíj (Ft) 1 500 

Havi előfizetési díj (Ft)  

1 év határozott idejű szerződéssel összesen 
4 490 

Kiegészítő Havi előfizetési díj  

nem magánszemély (minden adószámmal rendelkező)  

előfizető által fizetendő díjtétel (Ft) 

3 175 

Havidíjban foglalt, a szolgáltatáshoz mindenkor hozzárendelt, normál díjas telefonszám irányában felhasználható 

tartalom 

- belföldön magyarországi hívószámokra;  

- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming díjzónából a hozzárendelt mindenkori magyarországi vagy az 1. 

roaming díjzóna országainak hívószámaira.  

Hívás (perc)   100 

Havidíjban foglalt egyéb tartalom 

Belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming díjzónában 

rendelkezésre álló technikai háttér-adatforgalom 
 500 MB  

Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban foglalt adatforgalom felett  

(le- és feltöltési sebesség - Mbit/s) 
 0/0  

Becsült maximális sebesség 
 az ÁSZF 6. mellékletében 

meghatározottak szerint  

EU Roaming 

A Vodafone EU Roaming 

díjmentesen aktiválható, 

egyebekben külföldön a 

mindenkori 

Roaming díjszabás érvényes. 

Havidíjon felül, a szolgáltatáshoz mindenkor hozzárendelt, normál díjas telefonszám irányában irányadó díjak 

- belföldön magyarországi hívószámokra;  

- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming díjzónából magyarországi vagy az 1. roaming díjzóna 

országainak hívószámaira.  

Percdíj (Ft) 40 

 
2021. november 16. előtt kötött előfizetői szerződés esetén: 
 

 Senior Okosóra tarifacsomag 

Induló költségek  

Belépési díj (Ft) 10 000 

Havidíjak  

Tarifacsomag havidíj (Ft)  3 490 

Internet havidíj (Ft) 1 500 

Havi előfizetési díj (Ft)  
határozatlan idejű szerződéssel összesen 

4 990 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 2 990 

Internet havidíj (Ft) 1 500 
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Havi előfizetési díj (Ft)  
1 év határozott idejű szerződéssel vagy  
2 év határozott idejű szerződéssel készülékkel  
összesen 

4 490 

Kiegészítő Havi előfizetési díj  
nem magánszemély (minden adószámmal rendelkező)  
előfizető által fizetendő díjtétel (Ft) 

3 175 

Havidíjban foglalt, a szolgáltatáshoz mindenkor hozzárendelt, normál díjas telefonszám irányában felhasználható 
tartalom 
- belföldön magyarországi hívószámokra;  
- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming díjzónából a hozzárendelt mindenkori magyarországi vagy az 1. 
roaming díjzóna országainak hívószámaira.  

Hívás (perc)   100 

Havidíjban foglalt egyéb tartalom 

Belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming díjzónában 
rendelkezésre álló technikai háttér-adatforgalom 

 500 MB  

Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban foglalt adatforgalom felett  
(le- és feltöltési sebesség - Mbit/s) 

 0/0  

Becsült maximális sebesség 
 az ÁSZF 6. mellékletében 
meghatározottak szerint  

EU Roaming 

A Vodafone EU Roaming 
díjmentesen aktiválható, 
egyebekben külföldön a 

mindenkori 
Roaming díjszabás érvényes. 

Havidíjon felül, a szolgáltatáshoz mindenkor hozzárendelt, normál díjas telefonszám irányában irányadó díjak 
- belföldön magyarországi hívószámokra;  
- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming díjzónából magyarországi vagy az 1. roaming díjzóna 
országainak hívószámaira.  

Percdíj (Ft) 40 

 
A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifacsomagokban a hívások számlázása 1 
perces egységekben történik.  
 
A Kiegészítő havi előfizetési díj minden nem magánszemély (minden adószámmal rendelkező) ügyfél által 
fizetendő díjtétel, mely előre esedékes és hozzáadódik az Előfizető havi számlájához. Ezen tétel minden, bármely 
típusú SIM kártyára fizetendő havidíj tétel, mely nem lebeszélhető és nem leforgalmazható.  
 
A havidíjban foglalt egységek belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön, a szolgáltatáshoz 
mindenkor hozzárendelt, normál díjas telefonszámra indított hívásokra használhatóak fel. A havidíjban foglalt, de 
fel nem használt leforgalmazható perc, illetve adatforgalom nem vihető át a következő hónapra, más személyre-, 
illetve más kapcsolási számra nem ruházható át és más szolgáltatásra sem használható fel.  
 
Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. A Vodafone EU Roaming szolgáltatás részletes feltételei 
jelen Díjszabás mellékletében találhatók.  
 
A nemzetközi hívások díjait jelen Díjszabás melléklet tartalmazza.  
 
A Senior Okosóra tarifacsomagokra a havidíjban foglalt belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint 
külföldön felhasználható adatmennyiség felhasználását követően az internet hozzáférés megszűnik a számlázási 
ciklus végéig.  
 
A számlazárásig történő további internetezéshez a havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását követően az 
Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban kiegészítő adatopció vásárlása szükséges. 
Adatopció vásárlása nélkül adatforgalom túllépés nem lehetséges, amennyiben az Előfizető felhasználta a 
csomagban foglalt adatmennyiséget, nem lesz elérhető számára az internet szolgáltatás a számlázási ciklus 
végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul. A tarifacsomagban foglalt vagy vásárolt 
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adatforgalom kizárólag a beépített funkciók működéséhez kapcsolódó technikai háttérszolgáltatásként elérhető, 
webböngészési célra nem használható.  
 
A Senior Okosóra tarifacsomagokra vonatkozó 1 vagy 2 éves határozott idejű szerződés esetén, amennyiben a 
határozott idejű szerződés lejárata előtt az Előfizető nem köt a mindenkori szerződés-hosszabbítási szabályok 
figyelembevételével újabb 1 éves határozott idejű szerződést, a határozott idő lejártát követően szerződése 
határozatlan idejűre változik. A határozott idejű szerződés lejáratát követően a szolgáltatást a határozott idejű 
szerződésben meghatározott díjakon nyújtjuk tovább.  
 
A Senior Okosóra tarifacsomag kizárólag a tarifacsomag rendeltetésének megfelelő okosóra eszközzel vehető 
igénybe. Nem rendeltetésszerű használat esetén (például, de nem kizárólag amennyiben Előfizető a szolgáltatást 
nem a tarifacsomag rendeltetésének megfelelő célra vagy eszközzel használja), a Vodafone fenntartja magának a 
jogot, hogy előzetes értesítést követően az előfizetést a Hang+Adat Alaptarifára átváltsa.  
 
Az Előfizető, amennyiben az órát nem saját használatra vásárolja, úgy az Előfizetőn kívüli természetes személy, 
mint felhasználó személyes adatainak birtokába jut, melyek megismerésére csak akkor jogosult, ha ahhoz a 
felhasználó hozzájárult. A hozzájárulás beszerzése Előfizető kötelessége és felelőssége, Szolgáltató a 
hozzájárulás meglétét vagy annak tartalmát nem köteles vizsgálni. 
 
A Senior Okosóra tarifacsomag célja az Előfizető saját vagy más felhasználó, családtag mozgásának, helyzetének 
megismerése, a kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás megkönnyítése. A szolgáltatás sajátosságából kifolyólag a 
Senior Okosóra tarifacsomag igénybevételéhez használt okosóra egyrészt geolokációs adatok továbbítására 
alkalmas, másrészt az okosóráról egy hívószám hívható, melyet előzőleg a Senior Okosórához csatlakoztatott 
okostelefonra letölthető alkalmazáson keresztül, illetve a https://www.vodafone.hu/mobiltarifak/family/senior-
okosora internetes oldalon lehetséges beállítani. Az óra és a hozzá kapcsolódó alkalmazás, weblap 
regisztrációjához, használatához elengedhetetlen a harmadik fél szerződéses feltételeinek elfogadása (Általános 
Szerződési Feltételek, Felhasználási Feltételek, Adatvédelmi Irányelv). A beállított telefonszám díjmentesen és 
tetszőleges gyakorisággal változtatható. További tájékoztatás az okosóra használati utasításában, illetve a 
Vodafone honlapján (www.vodafone.hu) található. Bármely egyéb célra történő felhasználás kizárólag az érintettek 
tájékoztatásával és hozzájárulásával lehetséges, mely az Előfizető kötelessége és felelőssége. A jogosulatlan vagy 
jogsértő használatból eredő felelősség kizárólag az Előfizetőt terheli. A Senior Okosóra alkalmas a viselőjének 
pulzus és vérnyomás értékeinek mérésére és az eredmények továbbítására, de a mért eredmények csak 
tájékoztató adatok és nem minősülnek orvostechnikai eszköz által hitelesített adatoknak. 
 
PluszAdat (kiegészítő opció) 
 
A megjelölt tarifacsomagokhoz kiegészítő adatopció (PluszAdat) vásárolható, melyek részletes leírását az alábbi 
táblázat tartalmazza. PluszAdatot a belföldről díjmentesen hívható 1270 telefonos ügyfélszolgálatokon, az Online 
ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet vásárolni és lemondani. 
 
2022. szeptember 1. előtti megrendelés esetén:  
 

Megrendelhető PluszAdat Benne foglalt adatmennyiség Díj (bruttó) Tarifacsomag 

PluszAdat 300 MB 300 MB 500 Ft Senior Okosóra 
tarifacsomag PluszAdat 1 GB 1 GB 1 200 Ft 

 
2022. szeptember 1-től történő megrendelés esetén:  
 

Megrendelhető PluszAdat Benne foglalt adatmennyiség Díj (bruttó) Tarifacsomag 

PluszAdat 300 MB 300 MB 690 Ft Senior Okosóra 
tarifacsomag PluszAdat 1 GB 1 GB 1 490 Ft 

 

https://www.vodafone.hu/mobiltarifak/family/senior-okosora
https://www.vodafone.hu/mobiltarifak/family/senior-okosora
http://www.vodafone.hu/


 

45 
 

Amennyiben egy PluszAdat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő PluszAdat opció 
vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő PluszAdat opció fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A 
PluszAdat opció nem osztható és az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt 
adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú PluszAdat opció 
vásárolható. A PluszAdat opció nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell igény szerint vásárolni.  
 
Megújuló PluszAdat (kiegészítő opció)  
 
A megjelölt tarifacsomagokhoz Megújuló PluszAdat kiegészítő opciót a belföldről díjmentesen hívható 1270 
telefonos ügyfélszolgálatokon, az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet 
vásárolni és lemondani. A Megújuló PluszAdat kiegészítő opció megújuló adatopció, számlaciklusonként újra 
aktiválódik, nem szükséges minden számlaciklusban újra igényelni.  
 
2022. szeptember 1. előtti megrendelés esetén:  
 

Megrendelhető Megújuló PluszAdat Benne foglalt adatmennyiség Díj (bruttó) Tarifacsomag 

Megújuló PluszAdat 300 MB 300 MB 500 Ft/hó Senior 
Okosóra 

tarifacsomag Megújuló PluszAdat 1 GB  1 GB 1 200 Ft/hó 

 
2022. szeptember 1-től történő megrendelés esetén:  
 

Megrendelhető Megújuló PluszAdat Benne foglalt adatmennyiség Díj (bruttó) Tarifacsomag 

Megújuló PluszAdat 300 MB 300 MB 690 Ft/hó Senior 
Okosóra 

tarifacsomag Megújuló PluszAdat 1 GB  1 GB 1 490 Ft/hó 

 
Amennyiben adott számlázási ciklusban a Megújuló PluszAdat kiegészítő opció nem kerül teljes egészében 
felhasználásra, akkor a fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A Megújuló PluszAdat kiegészítő opció 
nem osztható és az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt adatforgalomra 
irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú PluszAdat kiegészítő opció 
vásárolható a Megújuló PluszAdat kiegészítő opció mellé. 
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1.2.3. Lokátor tarifacsomag 
 
A Lokátor tarifacsomag 2020. december 7-től érhető el kereskedelmi forgalomban az alábbi feltételek mellett: 
 

  Lokátor tarifacsomag 

Induló költségek 

Belépési díj (Ft) 10 000 

Havidíjak  

Tarifacsomag havidíj (Ft) 90 

Internet havidíj (Ft) 900 

Havi előfizetési díj (Ft)  
határozatlan idejű szerződéssel összesen 

990 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 90 

Internet havidíj (Ft) 400 

Havi előfizetési díj (Ft)  
1 év határozott idejű szerződéssel,  
készülékkel vagy anélkül összesen 

490 

Kiegészítő Havi előfizetési díj  
nem magánszemély (minden adószámmal rendelkező) Előfizető által fizetendő díjtétel (Ft) 

3 175 

Havidíjban foglalt, belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön, normál díjas irányban 
felhasználható tartalom   

Belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön rendelkezésre álló technikai 
háttér-adatforgalom 

500 MB 

Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban foglalt adatforgalom felett (le- és 
feltöltési sebesség - Mbit/s) 

0/0 

Becsült maximális sebesség 
az ÁSZF 6. mellékletében 
meghatározottak szerint 

Havidíjon felüli, belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön, normál díjas irányban irányadó 
díjak  

Percdíj bármely belföldi hálózatba (Ft) 19 

EU Roaming 

A Vodafone EU Roaming 
díjmentesen aktiválható,  
egyebekben külföldön a 

mindenkori Roaming 
díjszabás érvényes. 

 
A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifacsomagokban a hívások számlázása 1 
perces egységekben történik.  
 
A Kiegészítő havi előfizetési díj minden nem magánszemély (minden adószámmal rendelkező) ügyfél által 
fizetendő díjtétel, mely előre esedékes és hozzáadódik az Előfizető havi számlájához. Ezen tétel minden, bármely 
típusú SIM kártyára fizetendő havidíj tétel, mely nem lebeszélhető és nem leforgalmazható. 
 
A havidíjban foglalt egységek belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön használhatók fel. A 
havidíjban foglalt, de fel nem használt adatforgalom nem vihető át a következő hónapra, más személyre-, illetve 
más kapcsolási számra nem ruházható át és más szolgáltatásra sem használható fel.  
 
Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. A Vodafone EU Roaming szolgáltatás részletes feltételei 
jelen Díjszabás mellékletben találhatók.  
 
A nemzetközi hívások díjait jelen Díjszabás melléklet tartalmazza.  
 
A Lokátor tarifacsomagokra a havidíjban foglalt belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön 
felhasználható adatmennyiség felhasználását követően az internet hozzáférés megszűnik a számlázási ciklus 
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végéig. A tarifacsomagban foglalt adatforgalom kizárólag a beépített funkciók működéséhez kapcsolódó technikai 
háttérszolgáltatásként elérhető, webböngészési célra nem használható. 
 
A Lokátor tarifacsomagra vonatkozó 1 éves határozott idejű szerződés esetén, amennyiben a határozott idejű 
szerződés lejárata előtt az Előfizető nem köt a mindenkori szerződés-hosszabbítási szabályok figyelembevételével 
újabb 1 éves határozott idejű szerződést, a határozott idő lejártát követően szerződése határozatlan idejűre 
változik. A határozott idejű szerződés lejáratát követően a szolgáltatást a határozott idejű szerződésben 
meghatározott díjakon nyújtjuk tovább. 
 
A Lokátor tarifacsomag kizárólag a tarifacsomag rendeltetésének megfelelő nyomkövető eszközzel vehető 
igénybe. Nem rendeltetésszerű használat esetén (például, de nem kizárólag, amennyiben Előfizető a szolgáltatást 
nem a tarifacsomag rendeltetésének megfelelő célra vagy eszközzel használja) a Vodafone fenntartja magának a 
jogot, hogy előzetes értesítést követően az előfizetést a Hang+Adat Alaptarifára átváltsa. 
 
A nyomkövető szolgáltatás célja dolgok, kisállatok vagy az Előfizető tárgyi értékeinek valós idejű 
helymeghatározása navigációs funkcióval. Az eszköz saját SIM-kártyát használ a távoli eléréshez, működtetéséhez 
szükséges a kapcsolódó applikáció okostelefonra történő letöltése. Az értesítések és helyelőzmények a Blaupunkt 
SOS okostelefonos alkalmazásban jelennek meg, ahol biztonsági zóna beállítására is van lehetőség. A 
nyomkövető egyszerűen rögzíthető dolgokra, pl. a kisállatra/táskára, vagy betehető a tárgyi értékek mellé. Bármely 
egyéb célra történő felhasználás kizárólag az érintettek tájékoztatásával és hozzájárulásával lehetséges, mely az 
Előfizető kötelessége és felelőssége. A jogosulatlan vagy jogsértő használatból eredő felelősség kizárólag az 
Előfizetőt terheli. 
 
A szolgáltatás sajátosságából kifolyólag a Lokátor tarifacsomag igénybevételéhez használt nyomkövető eszköz 
egyrészt geolokációs adatok továbbítására alkalmas, másrészt az eszköz az SOS gomb megnyomásakor felhívja 
a Telefonkönyvben beállított első telefonszámot (ha az első szám nem tudja fogadni a hívást, akkor a másodikat 
hívja és így tovább). 
 
A nyomkövető és a hozzá kapcsolódó alkalmazás, weblap regisztrációjához, használatához elengedhetetlen a 
harmadik fél szerződéses feltételeinek elfogadása (Általános Szerződési Feltételek, Felhasználási Feltételek, 
Adatvédelmi Tájékoztató). A beállított telefonszámok díjmentesen és tetszőleges gyakorisággal változtathatók. 
További tájékoztatás a nyomkövető használati utasításában, illetve a Vodafone honlapján (www.vodafone.hu) 
található. 
 

http://www.vodafone.hu/
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1.3. Kereskedelmi forgalomban elérhető Internet tarifacsomagok  

1.3.1. MobilNet+ tarifacsomagok 
 
Új Előfizetők vagy internet, havidíjas előfizetéssel rendelkező, szerződést hosszabbító Előfizetők számára, 
illetve internet, havidíjas határozott időre 2017. október 24. után szerződött Előfizetők 
szerződéshosszabbítással nem járó tarifacsomag-váltásakor: 
 

  MobilNet Start+ MobilNet Medium+ 

Induló költségek 

Belépési díj (Ft) 10 000 10 000 

Havidíjak 

Havi előfizetési díj (Ft)  
határozatlan idejű szerződéssel összesen 

3 990 5 990 

Havi előfizetési díj (Ft)  
1 év határozott idejű szerződéssel vagy  
2 év határozott idejű szerződéssel készülékkel  
összesen 

3 490 4 990 

Havidíjban foglalt, belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás 
szerint külföldön felhasználható adatforgalom 

5 GB 10 GB 

Becsült maximális sebesség a havidíjban foglalt adatforgalom felett  
(le- és feltöltési sebesség - Mbit/s) 

0/0 0/0 

Becsült maximális sebesség  
az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak 

szerint 

Egyéb díjak 

SMS díja bármely belföldi hálózatba (Ft), mely a mindenkori Roaming 
díjszabás szerint külföldön is felhasználható 

30,48 30,48 

 
A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. 
 
A MobilNet Start+, MobilNet Medium+ tarifacsomagok csak adatátviteli szolgáltatást nyújtanak, hangszolgáltatás a 
fenti tarifacsomagokkal nem vehető igénybe. Az adatforgalom a belföldi és a mindenkori Roaming díjszabás szerint 
külföldön felhasználható, küldött és fogadott adatmennyiség együttes összegét jelenti.  
 
Számlázási egység MobilNet Start+, MobilNet Medium+ tarifacsomagok esetében 10 Kbyte. A külföldön történő 
internet adatforgalomra eltérő díjak vonatkoznak. A tarifacsomagok az Internet mellett SMS szolgáltatást is 
tartalmaznak, melyek díja a fenti táblázatban került rögzítésre. 
 
Amennyiben az Előfizető nem használja fel a havidíjba foglalt forgalmi keretet, a fennmaradó részt nem viheti át a 
következő számlázási ciklusra. A havidíjban foglalt forgalmi keret időkorlátozás nélkül bármely napszakban 
felhasználható (kivéve kiegészítő éjszakai ExtraAdat).  
 
A tarifacsomag aktiválásától a számlazárásig a teljes havi díjtétel figyelembevételével arányos törthavi díj, illetve 
forgalmi keret kerül kiszámlázásra. Adatforgalomra vonatkozó havi keretet tartalmazó tarifacsomagoknál 
tarifacsomag-váltás esetén a számlázási időszak kezdetétől a tarifacsomag-váltásig, illetve a tarifacsomag-
váltástól a számlázási időszak lezártáig tarifacsomagonként a teljes havi díjtétel figyelembevételével arányos 
törthavi díj kerül kiszámlázásra, és a keret is arányosan vehető igénybe.  
 
A MobilNet Start+, MobilNet Medium+ tarifacsomag esetén a havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását 
követően az internet hozzáférés megszűnik a számlázási ciklus végéig. Becsült maximális sebesség az ÁSZF 6. 
mellékletében meghatározottak szerint. 
 
A havidíjban foglalt adatmennyiség és a kiegészítő éjszakai ExtraAdat közötti kapcsolat: 
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A MobilNet Start+ (A, B, C, D, E) MobilNet Medium+ (A, B, C, D, E) tarifacsomagokkal rendelkező Előfizető havonta 
éjszakai adat igénybevételére jogosult. Az éjszakai ExtraAdat mindennap 00:00-06:00 óra között használható fel a 
szerződés határozott időtartama alatt, belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön. A fenti 
tarifacsomagokkal rendelkező Előfizető a 00:00-06:00 óra közötti időszakban automatikusan a kiegészítő éjszakai 
ExtraAdatot, a kijelölt időszak előtti, illetve utáni időszakban, továbbá, ha az adott hónapban elfogy a kiegészítő 
éjszakai ExtraAdat, akkor a tarifacsomag havidíjában foglalt belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint 
külföldön felhasználható adatmennyiséget használja, majd az adott tarifacsomagnak megfelelő alapfeltételekkel 
történik a további adatforgalmazás. 
 
Amennyiben az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban kiegészítő adatopció 
vásárlására kerül sor, a kiegészítő éjszakai ExtraAdat 00:00-06:00 óra között továbbra is felhasználható. A 
kiegészítő éjszakai ExtraAdat felhasználását követően az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone 
alkalmazásban vásárolt kiegészítő adatopció kerül felhasználásra éjszaka is. Az Online ügyfélszolgálaton keresztül 
vagy a My Vodafone alkalmazásban vásárolt kiegészítő opcióban foglalt adatmennyiség felhasználását követően 
az internet hozzáférés megszűnik a MobilNet Start+, MobilNet Medium+ tarifacsomagok esetén. 
 
A havidíjban foglalt adatmennyiség és a kiegészítő adatopciók közötti kapcsolat: 
 
A számlazárásig történő további internetezéshez a havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását megelőzően 
az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban kiegészítő adatopció vásárlása 
szükséges. Adatopció vásárlása nélkül adatforgalom túllépés nem lehetséges, amennyiben az Előfizető 
felhasználta a csomagban foglalt adatmennyiséget, nem lesz elérhető számára az internet szolgáltatás a 
számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul. 
 
Amennyiben a határozott idejű szerződés lejárata előtt az Előfizető nem köt a mindenkori szerződés-hosszabbítási 
szabályok figyelembevételével újabb 1 vagy 2 éves határozott idejű szerződést, a határozott idő lejártát követően 
szerződése határozatlan idejűre változik. A határozott idejű szerződés lejáratát követően a szolgáltatást a 
határozott idejű szerződésben meghatározott díjakon nyújtjuk tovább. 
 
Plusz adat (kiegészítő opció)  
 
A megjelölt tarifacsomagokhoz kiegészítő adatopció (Plusz adat) vásárolható, melyek részletes leírását az alábbi 
táblázat tartalmazza. Plusz adatot a belföldről díjmentesen hívható 1270 telefonos ügyfélszolgálatokon, az Online 
ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet vásárolni és lemondani.  
 
2022. szeptember 1. előtti megrendelés esetén:  
 

Megrendelhető Plusz adat 
Benne foglalt 

adatmennyiség 
Díj (bruttó) Tarifacsomag 

1 GB egyszeri plusz adat 1 GB 1 800 Ft 
MobilNet Start+ 

MobilNet Medium+ 

 
2022. szeptember 1-től történő megrendelés esetén:  
 

Megrendelhető Plusz adat 
Benne foglalt 

adatmennyiség 
Díj (bruttó) Tarifacsomag 

1 GB egyszeri plusz adat 1 GB 2 490 Ft 
MobilNet Start+ 

MobilNet Medium+ 

 
Amennyiben egy Plusz adat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő Plusz adat opció 
vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő Plusz adat opció fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A 
Plusz adat opció nem osztható és az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt 
adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú Plusz adat opció 
vásárolható. A Plusz adat opció nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell igény szerint vásárolni. 
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Megújuló plusz adat (kiegészítő opció)  
 
A megjelölt tarifacsomagokhoz Megújuló plusz adat kiegészítő opciót a belföldről díjmentesen hívható 1270 
telefonos ügyfélszolgálatokon, az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet 
vásárolni és lemondani. A Megújuló plusz adat kiegészítő opció megújuló adatopció, számlaciklusonként újra 
aktiválódik, nem szükséges minden számlaciklusban újra igényelni.  
 
2022. szeptember 1. előtti megrendelés esetén:  
 

Megrendelhető Megújuló plusz adat 
Benne foglalt 

adatmennyiség 
Díj (bruttó) Tarifacsomag 

300 MB megújuló plusz adat  300 MB 500 Ft/hó MobilNet Start+ 
MobilNet 
Medium+ 1 GB megújuló plusz adat 1 GB 1 400 Ft/hó 

 
2022. szeptember 1-től történő megrendelés esetén:  
 

Megrendelhető Megújuló plusz adat 
Benne foglalt 

adatmennyiség 
Díj (bruttó) Tarifacsomag 

300 MB megújuló plusz adat  300 MB 690 Ft/hó MobilNet Start+ 
MobilNet 
Medium+ 1 GB megújuló plusz adat 1 GB 1 990 Ft/hó 

 
Amennyiben adott számlázási ciklusban a Megújuló plusz adat kiegészítő opció nem kerül teljes egészében 
felhasználásra, akkor a fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A Megújuló plusz adat kiegészítő opció 
nem osztható és az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt adatforgalomra 
irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú Plusz adat kiegészítő opció 
vásárolható a Megújuló plusz adat kiegészítő opció mellé. 
 



 

51 
 

1.3.2. Szerkesztési célra fenntartva 
 

1.3.3. Szerkesztési célra fenntartva 
 

1.3.4. Internet Alaptarifa 
 
Az Internet Alaptarifa az Internet tarifacsomaggal rendelkező Előfizetők alap tarifacsomagja, amely az Internet 
tarifacsomagok megszűnése esetén kerül alkalmazásra, kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodnak meg. 
 
A táblázatban bruttó árak szerepelnek, a feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák. 
 
Internet Alaptarifa  

Internet Alaptarifa belépési díj (Ft) 10 000 

Internet Alaptarifa havidíj (Ft) 8 186 

Felhasználható adatforgalom (GB) 0,488 

Becsült maximális sebesség 
letöltési sebesség 7 Mbit/s 

feltöltési sebesség: 2,5 Mbit/s 

Becsült maximális sebesség a havi 0,488 GB adatforgalom felett (Mbit/s) 0/0 

SMS díja bármely belföldi hálózatba (Ft) 50 

SMS díja EU nemzetközi díjzónába (Ft) 24 

SMS díja EU nemzetközi díjzónán kívülre (Ft) 100 

 
Az Internet Alaptarifához ExtraAdat (kiegészítő opció) opció nem vásárolható. 
 
Az Internet Alaptarifa csak adatátviteli szolgáltatást nyújt, hangszolgáltatás nem vehető igénybe ezzel. Az 
adatforgalom a belföldi küldött és fogadott adatmennyiség együttes összegét jelenti. Számlázás 10 Kbyte-onként 
történik. A külföldön történő adatforgalomra eltérő díjak vonatkoznak.  
 
A tarifacsomag SMS szolgáltatást is tartalmaz, mely díja a fenti táblázatban került rögzítésre.  
 
Amennyiben az Előfizető nem használja fel a havidíjba foglalt forgalmi keretet, a fennmaradó részt nem viheti át a 
következő számlázási ciklusra. A havidíjban foglalt forgalmi keret időkorlátozás nélkül bármely napszakban 
felhasználható.  
 
A tarifacsomag aktiválásától a számlazárásig a teljes havi díjtétel figyelembevételével arányos tört havi díj, illetve 
forgalmi keret kerül kiszámlázásra. 
 
Plusz adat (kiegészítő opciók) 
 
Plusz adat opciót az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet vásárolni.  
 
Amennyiben egy Plusz adat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő Plusz adat opció 
vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő Plusz adat (kiegészítő opció) opció fel nem használt hátralévő 
adatforgalma elvész. A Kiegészítő opció kizárólag az adott számlaciklus végéig belföldi hálózatban használható 
fel. A Plusz adat opció kizárólag az adott számlaciklus végéig használható fel. Egy számlacikluson belül tetszőleges 
számú Plusz adat opció vásárolható. A Plusz adat opció nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell 
igény szerint vásárolni. 
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1.3.5. Szerkesztési célra fenntartva 
 

1.3.6. SZIP Mobil tarifacsomag 
 

 SZIP Mobil 

Induló költségek 

Belépési díj (Ft) 10 000 

Havidíjak  

Havi előfizetési díj (Ft) 24 hónap határozott idejű 
szerződéssel 

10 990 

Havi előfizetési díj (Ft) 24 hónap határozott idejű 
szerződéssel, e-Pack-kel 

10 490 

Havidíjban foglalt belföldi adatforgalom 

Becsült maximális sebesség 200 GB adatforgalom alatt 
letöltési sebesség: 30 Mbit/s 
feltöltési sebesség: 6 Mbit/s 

Becsült maximális sebesség 200 GB adatforgalom alatt  
az Előfizetői Szerződés időtartamának 95%-ában 

 letöltési sebesség: 5 Mbit/s 
feltöltési sebesség: 1,7 Mbit/s 

Becsült maximális sebesség 200 GB adatforgalom felett 
letöltési sebesség: 1 Mbit/s 
feltöltési sebesség: 1 Mbit/s 

Becsült maximális sebesség az ÁSZF 6. mellékletében 

Havidíjon felüli szolgáltatások és díjaik  

SMS Küldés díja bármely belföldi hálózatba (Ft) 30,48 

SMS díja EU nemzetközi díjzónába (Ft) 24,00 

SMS díja EU nemzetközi díjzónán kívülre (Ft) 60,96 

 
A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. 
 
A SZIP Mobil (Szupergyors Internet Program) tarifacsomag vezeték nélküli internet szolgáltatásként csak 
adatátviteli szolgáltatást nyújt, hangszolgáltatás a fenti tarifacsomaggal nem vehető igénybe. A SZIP Mobil 
tarifacsomag tárgyát képező internetszolgáltatás csak helyhez kötötten, az egyedi Előfizetői Szerződésben 
meghatározott előfizetői hozzáférési ponton, címen vehető igénybe. Az adatforgalom a belföldi küldött és fogadott 
adatmennyiség együttes összegét jelenti. A tarifacsomagban az adatforgalom elszámolása 10 Kbyte-os 
egységekben történik. A SZIP Mobil tarifacsomag keretében mobil internet szolgáltatás sem belföldön, sem 
külföldön nem vehető igénybe. A tarifacsomag az Internet mellett SMS szolgáltatást is tartalmaz, melyek díja a fenti 
táblázatban került rögzítésre. SMS üzenetek fogadása díjmentes.  
  
A SZIP Mobil tarifacsomag kizárólag csak a SZIP keretében meghatározott igényhelyeken vehető igénybe, azon 
ügyfelek számára, akik életvitelszerűen a megadott igényhelyek egyikén tartózkodnak. Az igényhelyek kapcsán a 
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) ad tájékoztatást (e-mail: ugyfelszolgalat@kifu.gov.hu, 
telefon: +36 1 450 3070). Egy háztartásban kizárólag egy SZIP Mobil előfizetés vehető igénybe. A Vodafone 
fenntartja a jogot, hogy az adott területen lévő adatátviteli kapacitás és cellák kihasználtságának függvényében 
elutasítsa a szerződéskötést. 
 
Amennyiben az Előfizető nem használja fel a 200 GB forgalmi keretet (becsült maximális sebesség: 30 Mbit/s 
letöltési és 6 Mbit/s feltöltési sebesség, becsült maximális sebesség az Előfizetői Szerződés időtartamának 95%-
ában: 5 Mbit/s letöltési és 1,7 Mbit/s feltöltési sebesség) a fennmaradó részt nem viheti át a következő számlázási 
ciklusra. A 200 GB adatkeret időkorlátozás nélkül bármely napszakban felhasználható, felhasználása után a 
sebességet a számlázási ciklus végéig lassítjuk. A számlázási ciklus lezárultával a forgalomlassítás megszűnik. 
Lassításkor becsült maximális sebesség 1 Mbit/s letöltési és 1 Mbit/s feltöltési sebesség. Becsült maximális 
sebesség az ÁSZF 6. mellékletében. 
 
A tarifacsomag aktiválásától a számlazárásig a teljes havi díjtétel figyelembevételével arányos törthavi díj, illetve 
forgalmi keret kerül kiszámlázásra.  
 

mailto:ugyfelszolgalat@kifu.gov.hu
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A SZIP Mobil tarifacsomag 24 hónapos határozott idejű változata esetén e-Pack szolgáltatás igénybevétele esetén, 
kedvezőbb havi előfizetési díj ellenében az Előfizető vállalja az alábbi feltételek teljesítését minden hónapban, amíg 
az e-Pack szolgáltatást igénybe veszi:  
 

• Az Előfizető valamennyi, egy ügyfélszám alá tartozó előfizetése tekintetében E-számlát vesz igénybe az 
ÁSZF Elektronikus Számla- és Dokumentum Bemutatás (E-számla) pontban foglalt tartalommal.  

• A számla kiegyenlítése a következő fizetési módok valamelyikével történik:  
o www.vodafone.hu/szamlabefizetés oldalon keresztül,  

o a Vodafone mobil alkalmazáson keresztül,  

o banki átutalással,  

o csoportos beszedési megbízással,  

o OTP bankautomatákon keresztül.  

• A számla kiegyenlítése a számlán feltüntetett fizetési határidőig megtörténik.  
 
Amennyiben az Előfizető valamely hónapban nem tesz eleget a fenti feltételek bármelyikének, a következő havi 
számlájában egy bruttó 500 Ft-os egyszeri díj kerül kiterhelésre. Ha az Előfizető egy hónapban több e-Pack 
feltételnek nem tesz eleget, az e-Pack feltételek nem teljesítésének díja ebben az esetben is csak havi egy 
alkalommal, előfizetésenként kerül kiszámlázásra.  
 
Ha egy Előfizető több előfizetéssel is rendelkezik, melyek közül valamelyiket e-Pack-kel veszi igénybe, ebben az 
esetben minden előfizetésre vonatkozóan az e-Pack feltételeknek eleget téve kell a havi számláit kiegyenlítenie. 
Amennyiben az Előfizető valamely hónapban fizetési haladékot vesz igénybe és a számláját nem egyenlíti ki a 
számlán feltüntetett fizetési határidőig, az e-Pack nem teljesítésének egyszeri díja ebben az esetben is 
kiszámlázásra kerül. Az e-Pack szolgáltatás lemondása tarifacsomag-váltásnak minősül. Egyazon tarifacsomag e-
Pack és anélküli változata közti tarifacsomag-váltás kötbérfizetés nélkül vehető igénybe.  
 

Vodafone a SZIP Mobil tarifacsomag Előfizetőjével szemben a 200 GB adatforgalom átlépését követően, minden 
számlázási ciklusban alkalmazza a hálózati erőforrások kiosztásánál az Általános Szerződési Feltételekben 
meghatározott Dinamikus szolgáltatásminőség-szabályozást (QoS-t) a 3GPP TS 23.107 számú szabványának és 
az ETSI TS 123 107 V.9.0.0. szabványának megfelelően (a hivatkozott szabványok leírása elérhető az alábbi 
internetes honlapokon: www.etsi.org, illetve www.3GPP.org). Ennek következtében a SZIP Mobil szolgáltatás 
Előfizetője a 200 GB-os adatforgalom meghaladásakor alacsonyabb prioritási szintre kerül, mint a többi Előfizető 
és a hálózat túlterheltségekor a többi Előfizető nagyobb valószínűséggel fér hozzá a hálózati erőforrásokhoz, mint 
a SZIP Mobil tarifacsomag Előfizetője, azaz az egyéb Előfizető a hálózat túlterheltsége idején azonos körülmények 
esetén nagyobb sebességgel képes adatkommunikációt folytatni, mint a SZIP Mobil tarifacsomag Előfizetője. 
Normál terhelésű hálózat esetén a SZIP Mobil tarifacsomag Előfizetője nincs hátrányosan megkülönböztetve a 
többi Előfizetővel szemben, ugyanolyan adatsebességre képes a becsült maximális sebesség eléréséig, mint az 
egyéb felhasználók. 
 

http://www.vodafone.hu/szamlabefizetés
http://www.etsi.org/
http://www.3gpp.org/
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1.3.7. MobilNet 150 GB tarifacsomag 
 

  MobilNet 150 GB 

Induló költségek 
Belépési díj (Ft) 10 000 

Havidíjak 
Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű szerződéssel 9 990 

Havi előfizetési díj (Ft) 1 év határozott idejű szerződéssel 8 990 

Havi előfizetési díj (Ft) 1 év határozott idejű szerződéssel, e-Pack-kel 7 990 

Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű szerződéssel 8 990 

Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű szerződéssel, e-Pack-kel 7 990 

Havidíjban foglalt belföldi adatforgalom 150 GB 

Havidíjban foglalt éjszakai ExtraAdat 1 500 GB 

Becsült maximális sebesség a havidíjban foglalt adatforgalom felett  
letöltési sebesség: 0,146 Mbit/s 
feltöltési sebesség 0,125 Mbit/s 

Becsült maximális sebesség  az ÁSZF 6. mellékletében 

Havidíjon felüli szolgáltatások és díjaik 

SMS díja bármely belföldi hálózatba (Ft) 30,48 

SMS díja EU nemzetközi díjzónába (Ft) 24 

SMS díja EU nemzetközi díjzónán kívülre (Ft) 60,96 

 
A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. 
 
Az 1500 GB éjszakai adatforgalom mindennap 22:00-08:00 óra között használható fel a szerződés időtartama alatt, 
kizárólag belföldön. A MobilNet 150 GB tarifacsomagokkal rendelkező Előfizető a 22:00-08:00 óra közötti 
időszakban automatikusan a kedvezményes adatmennyiséget használja, a kedvezményes időszak előtti, illetve 
utáni időszakban, továbbá, ha az adott hónapban elfogy a 1500 GB éjszakai adat, akkor a tarifacsomag havidíjában 
foglalt belföldi adatmennyiséget használja, majd az adott tarifacsomagnak megfelelő alapfeltételekkel történik a 
további adatforgalmazás. 
 
A MobilNet 150 GB tarifacsomag csak adatátviteli szolgáltatást nyújt, hangszolgáltatás a fenti tarifacsomaggal nem 
vehető igénybe. Az adatforgalom a belföldi küldött és fogadott adatmennyiség együttes összegét jelenti. A 
tarifacsomagban az adatforgalom számlázása 10 Kbyte-os egységekben történik. A tarifacsomagok az Internet 
mellett SMS szolgáltatást is tartalmaznak, melyek díja a fenti táblázatban került rögzítésre. SMS üzenetek fogadása 
díjmentes. 
 
Külföldön a MobilNet 150 GB tarifacsomag keretében mobil internet szolgáltatás nem vehető igénybe. 
 
Amennyiben az Előfizető nem használja fel a havidíjban foglalt forgalmi keretet, a fennmaradó részt nem viheti át 
a következő számlázási ciklusra. A havidíjban foglalt forgalmi keret időkorlátozás nélkül bármely napszakban 
felhasználható.  
 
A tarifacsomag aktiválásától a számlazárásig a teljes havi díjtétel figyelembevételével arányos törthavi díj, illetve 
forgalmi keret kerül kiszámlázásra. Adatforgalomra vonatkozó havi keretet tartalmazó tarifacsomagoknál 
tarifacsomag-váltás esetén a számlázási időszak kezdetétől a tarifacsomag-váltásig, illetve a tarifacsomag-
váltástól a számlázási időszak lezártáig tarifacsomagonként a teljes havi díjtétel figyelembevételével arányos 
törthavi díj kerül kiszámlázásra, és a keret is arányosan vehető igénybe.  
 
A MobilNet 150 GB tarifacsomaghoz a havidíjba foglalt adatmennyiség felhasználása után az Online 
ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban ExtraAdat és/vagy Havonta Megújuló ExtraAdat 
kiegészítő adatopció vásárlása választható, ellenkező esetben a sebességet a számlázási ciklus végéig lassítjuk. 
A számlázási ciklus lezárultával a forgalomlassítás megszűnik. Lassításkor becsült maximális sebesség 0,146 
Mbit/s le- és 0,125 Mbit/s feltöltési sebesség, a becsült maximális sebesség az ÁSZF 6. mellékletében 
meghatározottak szerint. 
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Vodafone  a MobilNet 150 GB tarifacsomag Előfizetőjével szemben az adatforgalom megkezdésekor (0 GB 
adatforgalomtól) folyamatosan, minden számlázási ciklusban alkalmazza a hálózati erőforrások kiosztásánál az 
Általános Szerződési Feltételekben meghatározott Dinamikus szolgáltatásminőség-szabályozást (QoS-t) a 3GPP 
TS 23.107 számú szabványának és az ETSI TS 123 107 V.9.0.0. szabványának megfelelően (a hivatkozott 
szabványok leírása elérhető az alábbi internetes honlapokon: www.etsi.org, illetve www.3GPP.org). Ennek 
következtében a MobilNet 150 GB tarifacsomag Előfizetője az adatforgalom megkezdésekor alacsonyabb prioritási 
szintre kerül, mint a többi Előfizető és a hálózat túlterheltségekor a többi Előfizető nagyobb valószínűséggel fér 
hozzá a hálózati erőforrásokhoz, mint a MobilNet 150 GB tarifacsomag Előfizetője, azaz az egyéb Előfizető a 
hálózat túlterheltsége idején azonos körülmények esetén nagyobb sebességgel képes adatkommunikációt 
folytatni, mint a MobilNet 150 GB tarifacsomag Előfizetője. Normál terhelésű hálózat esetén a MobilNet 150 GB 
tarifacsomag Előfizetője nincs hátrányosan megkülönböztetve a többi Előfizetővel szemben, ugyanolyan 
adatsebességre képes, mint az egyéb felhasználók. Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételekben 
meghatározott garantált le- és feltöltési sebességet bármely korlátozás esetén biztosítja. 
 
Amennyiben a határozott idejű szerződés lejárata előtt az Előfizető nem köt a mindenkori szerződés-hosszabbítási 
szabályok figyelembevételével újabb 1 vagy 2 éves határozott idejű szerződést, a határozott idő lejártát követően 
szerződése határozatlan idejűre változik. A határozott idejű szerződés lejáratát követően a szolgáltatást a 
határozott idejű szerződésben meghatározott díjakon nyújtjuk tovább. 
 

1.3.7.1. Havonta Megújuló és Egyszeri plusz adat (kiegészítő adatopciók) 
 
A MobilNet 150 GB tarifacsomaghoz az Előfizető vásárolhat Havonta Megújuló vagy Egyszeri plusz adatot. Plusz 
adatot az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet vásárolni arról a SIM 
kártyáról és eszközről, amelyhez a MobilNet 150 GB előfizetés tartozik. A Plusz adat opciók kizárólag az adott 
számlaciklus végéig belföldi hálózatban használhatóak fel. 
 
A Havonta Megújuló plusz adat egy megújuló opció, így számlaciklusonként újra aktiválódik, nem szükséges 
minden számlaciklusban újra igényelni. Amennyiben adott számlázási ciklusban a Havonta Megújuló plusz adat 
nem kerül teljes egészében felhasználásra, akkor a fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A táblázatban 
bruttó árak szerepelnek, a feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák. 
 

Megrendelhető Havonta Megújuló plusz adat opciók 
Benne foglalt 

belföldi 
adatmennyiség 

Díj (bruttó) Tarifacsomag 

10 GB megújuló plusz adat 10 GB 4 126Ft/hó MobilNet 150 GB 

 
Az Egyszeri plusz adat nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell igény szerint vásárolni. Amennyiben 
egy Plusz adat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő Plusz adat vásárlásának pillanatáig, 
akkor a fel nem használt hátralévő adatforgalom elvész. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú Egyszeri 
plusz adat opció vásárolható. A táblázatban bruttó árak szerepelnek, a feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák. 
 

Megrendelhető Egyszeri plusz adat opciók 
Benne foglalt 

belföldi 
adatmennyiség 

Díj (bruttó) Tarifacsomag 

5 GB egyszeri plusz adat 5 GB 3 299Ft/opció  MobilNet 150 GB 

 

http://www.etsi.org/
http://www.3gpp.org/
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1.3.8. Digitális Jólét Alapcsomag 5 GB 
 

  
Digitális Jólét Alapcsomag 5 GB 

  

Havidíjak 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 1 év határozott idejű szerződéssel vagy  
2 év határozott idejű szerződéssel készülékkel  
összesen (Ft) 

1 990 

Havidíjban foglalt adatforgalom 5 GB 

Becsült maximális sebesség a havidíjban foglalt adatforgalom felett (le- és feltöltési 
sebesség - Mbit/s) 

0/0 

Becsült maximális sebesség  az ÁSZF 6. mellékletében 

Egyéb díjak 

SMS díja bármely belföldi hálózatba (Ft) 30,48 

SMS díja EU nemzetközi díjzónába (Ft) 24 

SMS díja EU nemzetközi díjzónán kívülre (Ft) 60,96 

 
A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. 
 
A Digitális Jólét Alapcsomag 5 GB mobil internet-hozzáférés szolgáltatást mind új, mind meglévő természetes 
személy Előfizetők jogosultak igénybe venni. 
 
A DJA kedvezményes feltételekkel, 12 hónapos határozott idejű szerződéssel vagy 2 év határozott idejű 
szerződéssel készülékkel vehető igénybe. Az Előfizető a határozott idejű szerződés lejáratát követően jogosult (i) 
újabb 12 hónapos vagy 2 éves határozott időre a DJA Alapcsomag igénybevételét meghosszabbítani vagy (ii) 
határozatlan időtartamban változatlan feltételekkel és díjon igénybe venni vagy a (iii) határozott idejű szerződés 
ideje alatt, illetve (iv) annak lejáratát követően, külön díj megfizetése nélkül, más a mindenkor érvényes aktuális 
ajánlatokban szereplő internetcsomagra válthat. 
 
A DJA-ra vonatkozó előfizetői szerződés határozott időtartamán belül a csomagváltás hátrányos jogkövetkezmény 
nélkül lehetséges. 
 
A Digitális Jólét Alapcsomag 5 GB csak adatátviteli szolgáltatást nyújt, hangszolgáltatás a fenti tarifacsomaggal 
nem vehető igénybe. Az adatforgalom a belföldi és a mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön 
felhasználható, küldött és fogadott adatmennyiség együttes összegét jelenti. 
 
Számlázási egység Digitális Jólét Alapcsomag 5 GB esetében 10 Kbyte. A külföldön történő internet adatforgalomra 
eltérő díjak vonatkoznak. Az Alapcsomag az Internet mellett SMS szolgáltatást is tartalmaznak, melyek díja a fenti 
táblázatban került rögzítésre. Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes, a roaming környezetben 
történő felhasználás részletes feltételei a Díjszabás mellékletben találhatók. 
 
Amennyiben az Előfizető nem használja fel a havidíjba foglalt forgalmi keretet, a fennmaradó részt nem viheti át a 
következő számlázási ciklusra. A havidíjban foglalt forgalmi keret időkorlátozás nélkül bármely napszakban 
felhasználható.  
 
A tarifacsomag aktiválásától a számlazárásig a teljes havi díjtétel figyelembevételével arányos törthavi díj, illetve 
forgalmi keret kerül kiszámlázásra. Adatforgalomra vonatkozó havi keretet tartalmazó tarifacsomagoknál 
tarifacsomag-váltás esetén a számlázási időszak kezdetétől a tarifacsomag-váltásig, illetve a tarifacsomag-
váltástól a számlázási időszak lezártáig tarifacsomagonként a teljes havi díjtétel figyelembevételével arányos 
törthavi díj kerül kiszámlázásra, és a keret is arányosan vehető igénybe.  
 
A Digitális Jólét Alapcsomag 5 GB esetén a havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását követően az internet 
hozzáférés megszűnik a számlázási ciklus végéig. Becsült maximális sebességaz ÁSZF 6. mellékletében. 
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A Digitális Jólét Alapcsomagra 5 GB kötött határozott idejű Előfizetői Szerződés időtartama alatt, az első 
számlazárást követően a kereskedelmi forgalomban aktuálisan elérhető utólag fizető Internet csomagokra 
díjmentesen lehet váltani. A tarifacsomag-váltásra egyebekben az ÁSZF-ben foglaltak alkalmazandóak. 
 
Plusz adat (kiegészítő opció)  
 
A megjelölt tarifacsomagokhoz kiegészítő adatopció (Plusz adat) vásárolható, melyek részletes leírását az alábbi 
táblázat tartalmazza. Plusz adatot a belföldről díjmentesen hívható 1270 telefonos ügyfélszolgálatokon, az Online 
ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet vásárolni és lemondani. A Megújuló plusz 
adat kiegészítő opció megújuló adatopció, számlaciklusonként újra lehet vásárolni és lemondani. 
 
2022. szeptember 1. előtti megrendelés esetén:  
 

Megrendelhető Plusz adat 
Benne foglalt 

adatmennyiség 
Díj (bruttó) Tarifacsomag 

1 GB egyszeri plusz adat 1 GB 1 GB 1 800 Ft Digitális Jólét Alapcsomag 5 GB 

 
2022. szeptember 1-től történő megrendelés esetén:  
 

Megrendelhető Plusz adat 
Benne foglalt 

adatmennyiség 
Díj (bruttó) Tarifacsomag 

1 GB egyszeri plusz adat 1 GB 1 GB 2 490 Ft Digitális Jólét Alapcsomag 5 GB 

 
Amennyiben egy Plusz adat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő Plusz adat opció 
vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő Plusz adat opció fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A 
Plusz adat opció nem osztható és az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt 
adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú Plusz adat opció 
vásárolható. A Plusz adat opció nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell igény szerint vásárolni. 
 
Megújuló plusz adat (kiegészítő opció)  
 
A megjelölt tarifacsomagokhoz Megújuló plusz adat kiegészítő opciót a belföldről díjmentesen hívható 1270 
telefonos ügyfélszolgálaton, az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet 
vásárolni és lemondani. A Megújuló plusz adat kiegészítő opció megújuló adatopció, számlaciklusonként újra lehet 
vásárolni és lemondani. A Megújuló plusz adat kiegészítő opció megújuló adatopció, számlaciklusonként újra 
aktiválódik, nem szükséges minden számlaciklusban újra igényelni. 
 
2022. szeptember 1. előtti megrendelés esetén:  
 

Megrendelhető Megújuló plusz adat 
Benne foglalt 

adatmennyiség 
Díj (bruttó) Tarifacsomag 

300 MB megújuló plusz adat 300 MB 500 Ft/hó 
Digitális Jólét Alapcsomag 5 GB 

1 GB megújuló plusz adat 1 GB 1 400 Ft/hó 

 
2022. szeptember 1-től történő megrendelés esetén:  
 

Megrendelhető Megújuló plusz adat 
Benne foglalt 

adatmennyiség 
Díj (bruttó) Tarifacsomag 

300 MB megújuló plusz adat 300 MB 690 Ft/hó 
Digitális Jólét Alapcsomag 5 GB 

1 GB megújuló plusz adat 1 GB 1 990 Ft/hó 

 
Amennyiben adott számlázási ciklusban a Megújuló plusz adat kiegészítő opció nem kerül teljes egészében 
felhasználásra, akkor a fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A Megújuló plusz adat kiegészítő opció 
nem osztható és az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt adatforgalomra 
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irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú Plusz adat kiegészítő opció 
vásárolható a Megújuló plusz adat kiegészítő opció mellé. 
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1.3.9. Wifi pótló tarifacsomag 
 

  WiFi pótló 

Induló költségek  

Belépési díj (Ft) 10 000 

Havidíjak  

Havi előfizetési díj (Ft)  
határozatlan idejű vagy 1 év határozott idejű szerződéssel összesen 

590 

Havi előfizetési díj (Ft)  
2 év határozott idejű szerződéssel készülékkel összesen 

590 

Havidíjban foglalt belföldi adatforgalom 5 GB 

Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban foglalt adatforgalom felett  
(le- és feltöltési sebesség - Mbit/s) 

0/0 

Becsült maximális sebesség az ÁSZF 6. mellékletében 

Egyéb díjak  

SMS (Ft) 
- belföldön magyarországi, normál díjas hívószámokra;  
- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming díjzónából magyarországi és 
az 1. roaming díjzóna országainak normál díjas hívószámaira;  
- belföldről az EU nemzetközi díjzóna érvényességi területén belüli országok normál 
díjas hívószámaira. 

30,48 

 
A Wifi pótló tarifacsomag csak adatátviteli szolgáltatást nyújt, hangszolgáltatás azon nem vehető igénybe. A Wifi 
pótló tarifacsomag igénybevételére kizárólag azon vezetékes internet szolgáltatással rendelkező ügyfeleink 
jogosultak, akik az alább felsorolt hálózati technológiákkal ellátott vezetékes internet hálózati területeken veszik 
igénybe a vezetékes internet szolgáltatást: saját üzemeltetésű HFC DOCSIS 3.0 és 3.1. és FTTH-RFoG területek, 
nagykereskedelmi partner hálózatán nyújtott HFC és FTTH-GPON területek. Egy Vodafone vezetékes internet 
szolgáltatás előfizetéshez maximum 1 darab Wifi pótló tarifacsomag vásárolható az ajánlatban. Wifi pótló 
tarifacsomagra mindaddig jogosult az Előfizető, ameddig határozott vagy határozatlan idejű Vodafone vezetékes 
internet előfizetését fenntartja. Amennyiben a Vodafone vezetékes internet tarifacsomagokra kötött elsődleges 
előfizetés megszűnik, abban az esetben a Wifi pótló tarifacsomagot Internet Alaptarifára váltjuk. 
 
A Wifi pótló tarifacsomag esetén a havi adatforgalmi keret felhasználása esetében a számlazárásig történő további 
internetezéshez nem lesz elérhető számára az internet szolgáltatás a számlázási ciklus végéig. Becsült maximális 
sebesség a havi előfizetési díjban foglalt adatforgalom felett az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint. A 
számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul. 
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1.4. Kereskedelmi forgalomban nem elérhető tarifacsomagok 

 
A kereskedelmi forgalomból kivont tarifacsomagokra a tarifacsomag-váltás és migráció nem lehetséges, valamint 
új Előfizető nem köthet rá szerződést.  
 

1.4.1. Akadálymentes Flotta Tarifacsomagok 
 

Az akadálymentes flottacsomagok érvényes és névre szóló  
 

- Magyar Államkincstár által kiállított Hatósági Igazolvány, 
- Mozgáskorlátozottak Parkolási Igazolványa, 
- MEOSZ, SINOSZ, AOSZ, valamint ÉFOÉSZ tagsági igazolvány bemutatásával vehetők igénybe.  

 
Az Előfizető saját nevére maximum 5 db akadálymentes flotta előfizetést köthet. 
 

 Akadálymentes 
Flotta Tarifa 1 

Induló költségek 

Belépési díj (Ft) 10 000,00 

Havidíjak 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 4 635,50 

Internet havidíj (Ft) 806,4 

Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű szerződéssel összesen 5 441,9 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 3 365,50 

Internet havidíj (Ft) 806,4 

Havi előfizetési díj (Ft) 1 év határozott idejű szerződéssel összesen 4 171,9 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 2 095,50 

Internet havidíj (Ft) 806,4 

Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű szerződéssel összesen 2 901,9 

Kiegészítő Havi Előfizetési Díj (Ft) 790,00 

Havidíjban foglalt tartalom 

Havidíjból lebeszélhető percek bármely belföldi hálózatba 100 perc 

Havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség 200 MB 

Havidíjon felüli belföldi díjak 

Hívásdíjak a Vodafone Magyarország Zrt. hálózatába bármely időszakban (Ft) 17,00 

Hívásdíjak más mobil hálózatba bármely időszakban (Ft) 17,00 

Hívásdíjak vezetékes hálózatba bármely időszakban (Ft) 10,00 

Rövid Szöveges Üzenet küldése (SMS) belföldi mobil hálózatba (Ft) 25,40 

Csoporton belüli opció 

Havi előfizetési díj (Ft) 0,00 

Hívás csoporton belül, belföldi hívások esetén bármely időszakban (Ft) (Havonta, belföldi, 
flotta csoporton belüli használatra) 

0,00 

Rövid Szöveges Üzenet küldése (SMS) flottacsoporton belüli belföldi Vodafone mobil 
hálózatba bármely időszakban (Ft) 

0,00 

 
A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. Az Akadálymentes Flotta Tarifa 1 csomag esetén 
a számlázás 30 másodperces egységekben történik.  
 

 Akadálymentes Flotta 
Nettarifa csomag 

Induló költségek 

Belépési díj (Ft) 10 000,00 

Havidíjak 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 3 492,50 

Internet havidíj (Ft) 2 016 
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Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű szerződéssel összesen 5 508,5 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 2 222,50 

Internet havidíj (Ft) 2 016 

Havi előfizetési díj (Ft) 1 év határozott idejű szerződéssel összesen 4 238,5 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 952,50 

Internet havidíj (Ft) 2016 

Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű szerződéssel összesen 2 968,5 

Kiegészítő Havi Előfizetési Díj (Ft) 790,00 

Havidíjban foglalt tartalom 

Havidíjból lebeszélhető percek bármely belföldi hálózatba - 

Havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség 2 GB 

Havidíjon felüli belföldi díjak 

Hívásdíjak a Vodafone Magyarország Zrt. hálózatába bármely időszakban (Ft) 25,40 

Hívásdíjak más mobil hálózatba bármely időszakban (Ft) 25,40 

Hívásdíjak vezetékes hálózatba bármely időszakban (Ft) 25,40 

Rövid Szöveges Üzenet küldése (SMS) belföldi mobil hálózatba (Ft) 19,05 

Csoporton belüli opció 

Havi előfizetési díj (Ft) 0,00 

Hívás csoporton belül, belföldi hívások esetén bármely időszakban (Ft) (Havonta, belföldi, 
flotta csoporton belüli használatra) 

0,00 

Rövid Szöveges Üzenet küldése (SMS) flottacsoporton belüli belföldi Vodafone mobil 
hálózatba bármely időszakban (Ft) 

0,00 

 
A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. Az Akadálymentes Flotta Nettarifa csomag 
esetén a számlázás 60 másodperces egységekben történik.  
 
A Kiegészítő havi előfizetési díj minden nem magánszemély (minden adószámmal rendelkező) ügyfél által 
fizetendő díjtétel, mely előre esedékes és hozzáadódik az előfizető havi számlájához. Ezen tétel minden, bármely 
típusú SIM kártyára fizetendő havidíj tétel, mely nem lebeszélhető és nem leforgalmazható. 
 
A havidíjban foglalt egységek csak belföldi hálózatba indított normál díjas hívásokra használhatóak fel a 
kedvezményes percdíjakon. A havidíjban foglalt, de fel nem használt leforgalmazható perc, illetve adatforgalom 
nem vihető át a következő hónapra, más személyre-, illetve más kapcsolási számra nem ruházható át és más 
szolgáltatásra sem használható fel.  
 
A Csoporton belüli díjmentes beszélgetés szolgáltatás az Akadálymentes Flotta összes előfizetése közötti 
díjmentes beszélgetést és Rövid Szöveges Üzenet (SMS) küldést biztosítja. 
 
A nemzetközi hívások díjait az ÁSZF Díjszabás melléklet tartalmazza.  
 
Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes.  
 
Az Akadálymentes Flotta Tarifa 1 és Flotta Nettarifa csomagok havidíjában foglalt forgalmi keret időkorlátozás 
nélkül bármely napszakban felhasználható. A számlázási egység egységesen 10 KB. Amennyiben az Előfizető 
nem használja fel a havidíjba foglalt havi forgalmi keretet, a fennmaradó részt nem viheti át a következő számlázási 
ciklusra. A havidíjba foglalt adatmennyiség felhasználása után az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My 
Vodafone alkalmazásban PluszAdat opció (kiegészítő adatopció) vagy Flotta Osztható Adatopció vásárolható, 
ellenkező esetben az elérhető maximális le/feltöltési sebességet 9,6 kbit/s (0,009 Mbit/s)-re lassítjuk a számlázási 
ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a forgalomlassítás megszűnik. A Becsült maximális sebesség a havi 
előfizetési díjban foglalt adatforgalom felett (le/fel, Mbit/s) az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint, 
0/0Mbit/s. 
 
Flotta Osztható Adat (kiegészítő opció) 
 
Az Akadálymentes Flotta Tarifa 1 és Flotta Nettarifa csomagokhoz a csomagokban foglalt adatmennyiség 
felhasználása után Flotta Osztható Adatopció vásárolható, melynek részletes leírását az alábbi táblázat 
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tartalmazza. Az Akadálymentes Flotta Tarifa 1 és Flotta Nettarifa csomagokhoz Flotta Osztható az Online 
ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet vásárolni, arról a SIM kártyáról, amelyhez 
az Akadálymentes Flotta Alaptarifa vagy Flotta Nettarifa előfizetés tartozik. 
 

Megrendelhető Flotta Osztható Adatopciók Osztható adatszolgáltatás 3 GB 
Osztható 

adatszolgáltatás 5 GB 

Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű 
szerződéssel 

5 787,4 8 267,72 

Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű 
szerződéssel 

4 133,86 6 614,17 

 
A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A Flotta Osztható Adatopciók extra megosztható 
belföldi adatmennyiséget tartalmazó, összesen maximum 5 utólag fizető tag között megosztható opciók 
(Akadálymentes Flotta Alaptarifa vagy Flotta Nettarifa Előfizetője + a megosztható adatmennyiség használatára 
általa feljogosított maximum 4 utólag fizető tag). Az opció készülék vásárlása nélkül és készülékvásárlás esetén is 
határozatlan és 2 éves határozott idejű szerződéssel is igénybe vehető. Az adatopciók havidíjában foglalt forgalmi 
keret időkorlátozás nélkül bármely napszakban felhasználható. A Flotta Osztható Adatopció kizárólag az adott 
számlaciklus végéig belföldi hálózatban használható fel. Amennyiben a Flotta Osztható Adatopció nem kerül teljes 
egészében felhasználásra a számlaciklus végéig, akkor a meglévő Flotta Osztható Adatopció fel nem használt 
hátralévő adatforgalma elvész. Számlázási egység 10 Kbyte. 
 
A Flotta Osztható Adatopció esetén az Előfizető az opcióban foglalt belföldi adatmennyiség megosztása során az 
Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban 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.  
 
Plusz Osztható Adat (kiegészítő opció)  
 
Az Akadálymentes Flotta Tarifa 1 és Flotta Nettarifa csomagokhoz a Flotta Osztható Adatopcióban foglalt 
adatmennyiség felhasználása után további kiegészítő opció (Plusz Osztható Adat) vásárolható, melyek részletes 
leírását az alábbi táblázat tartalmazza. A Plusz Osztható Adatot az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My 
Vodafone alkalmazásban lehet vásárolni Akadálymentes Flotta Tarifa 1 és Flotta Nettarifához tartozó (elsődleges) 
SIM kártyáról vagy az általa a Flotta Osztható Adatopcióban foglalt adatmennyiség használatára feljogosított 
másodlagos kártyá(k)ról egyaránt. 
 

Megrendelhető Plusz Osztható 
Adat 

Benne foglalt belföldi 
adatmennyiség 

Díj (bruttó) Tarifacsomag 

Plusz Osztható Adat 100 MB 100 MB 578,74 Ft 

Akadálymentes Flotta Tarifa 1 és 
Flotta Nettarifa tartozó SIM 

és az általa a Flotta Osztható 
Adatopcióban foglalt 

adatmennyiség használatára 
feljogosított másodlagos SIM 

kártya használó(k) 

Plusz Osztható Adat 1 GB 1 GB 1653,54 Ft 

 
Amennyiben egy Plusz Osztható Adat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő Plusz Osztható 
Adat opció vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő Plusz Osztható Adat (kiegészítő opció) opció fel nem használt 
hátralévő adatforgalma elvész. A Plusz Osztható Adat opció kizárólag az adott számlaciklus végéig belföldi 
hálózatban használható fel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú Plusz Osztható Adat opció vásárolható. 
A Plusz Osztható Adat opció nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell igény szerint vásárolni. 
 
Az adatforgalom aktuális állapotáról az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban 
tájékozódhat az ügyfél. A Plusz Osztható Adatopció esetén az Előfizető az opcióban foglalt belföldi adatmennyiség 
megosztása során az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban technikai okokból 
kizárólag a saját, azaz az elsődleges SIM kártyához tartozó adatfelhasználást tudja nyomon követni és nem 
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rendelkezik információval a megosztható adatmennyiséget esetlegesen használó tag(ok) adatfelhasználásának 
konkrét mértékéről.  
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1.4.2. Vodafone Red Smart, Red Prime, Red Platinum és Red Infinity tarifacsomagok 
 
A Vodafone Red Smart, Prime, Platinum és Infinity tarifacsomagok 2018. július 1-től kereskedelmi forgalomban 
nem elérhetőek. 
 
Új Előfizetők vagy havidíjas előfizetéssel rendelkező, szerződést hosszabbító Előfizetők számára: 
 

 Red Smart  Red Prime Red Platinum Red Infinity 

Induló költségek 

Belépési díj (Ft) 10 000 10 000 10 000 10 000 

Havidíjak 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 5 990 5 990 6 066 10 066 

Internet havidíj (Ft) 4 449 7 119 8 831 9 720 

Havi előfizetési díj (Ft) 
határozatlan idejű szerződéssel 
összesen 

10 439 13 109 14 897 19 786 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 5 990 5 990 6 066 10 066 

Internet havidíj (Ft) 4 449 7 119 8 831 9 720 

Havi előfizetési díj (Ft) 1 év 
határozott idejű szerződéssel 
összesen 

10 439 13 109 14 897 19 786 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 4 990 4 990 5 066 9 066 

Internet havidíj (Ft) 4 449 7 119 8 831 9 720 

Havi előfizetési díj (Ft) 1 év 
határozott idejű szerződéssel, e-
Packkel összesen 

9 439 12 109 13 897 18 786 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 5 990 5 990 6 066 10 066 

Internet havidíj (Ft) 4 449 7 119 8 831 9 720 

Havi előfizetési díj (Ft) 2 év 
határozott idejű szerződéssel 
készülékkel összesen 

10 439 13 109 14 897 19 786 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 4 990 4 990 5 066 9 066 

Internet havidíj (Ft) 4 449 7 119 8 831 9 720 

Havi előfizetési díj (Ft) 2 év 
határozott idejű szerződéssel, e-
Pack-kel készülékkel összesen 

9 439 12 109 13 897 18 786 

Kiegészítő Havi előfizetési díj nem 
magánszemély (minden 
adószámmal rendelkező) előfizető 
által fizetendő díjtétel (Ft) 

3 175 3 175 3 175 3 175 

Havidíjban foglalt tartalom 

Belföldi normál díjas hívások korlátlan korlátlan korlátlan korlátlan 

Belföldi normál díjas SMS korlátlan korlátlan korlátlan korlátlan 

Belföldi normál díjas MMS (minden 
típus) 

korlátlan korlátlan korlátlan korlátlan 

Belföldi adatforgalom 

2 GB 8 GB 20 GB 

korlátlan 

Adatforgalom  
- a mindenkori Roaming díjszabás 
szerint az 1. roaming díjzónában; 
- aktív Világ Napijegy 
szolgáltatással a Világ Napijegy 
érvényességi területén belül. 

25 GB 

Becsült maximális sebesség a havi 
előfizetési díjban foglalt belföldi 
adatforgalom felett  
(le- és feltöltési sebesség - Mbit/s) 

0/0 0/0 0/0 - 

Becsült maximális sebesség a havi 
előfizetési díjban foglalt roaming 
adatforgalom felett (le- és feltöltési 
sebesség - Mbit/s) 

0/0 0/0 0/0 

letöltési sebesség: 

0,125 Mbit/s 

feltöltési sebesség: 
0,125 Mbit/s 

Becsült maximális sebesség az ÁSZF 6. mellékletében 
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Készülékbiztosítás 2 éves 
határozott idejű szerződéssel, 
készülékkel 

Alap Alap Alap Alap 

Nemzetközi irányba felhasználható 
perc és SMS keret a Vodafone EU 
Roaming szolgáltatás érvényességi 
területén belül 

- - 50 50 

EU Roaming  
A Vodafone EU Roaming díjmentesen aktiválható, 

egyebekben külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. 

Egyéb díjak 

Nemzetközi SMS díja az EU 
nemzetközi díjzónába (Ft) 

24 24 24 24 

Nemzetközi SMS díja az EU 
nemzetközi díjzónán kívülre (Ft) 

48 48  48 48 

 
A Red Prime és Red Platinum tarifacsomagokhoz elérhetők a MultiNet+ (mobilinternet alapú) tarifacsomagok, 
melyek kizárólag a fenti Red Prime és Platinum tarifacsomagokkal együtt, másodlagos SIM-ként használhatóak, a 
Red Prime és Platinum tarifacsomagokban foglalt adatforgalom megosztásával:  
 
Új Előfizetők vagy havidíjas előfizetéssel rendelkező, szerződést hosszabbító Előfizetők számára: 
 

  MultiNet+ 

Induló költségek 

Belépési díj (Ft) 10 000 

Havidíjak  

Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű szerződéssel összesen 8 899 

Havi előfizetési díj (Ft) 1 év határozott idejű szerződéssel 
összesen 

0 

Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű szerződéssel 
készülékkel összesen 

0 

Havidíjban foglalt belföldi adatforgalom 
Red Prime vagy Red Platinum csomaggal megegyező, azzal 
megosztva 

Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban foglalt 
adatforgalom felett (le- és feltöltési sebesség - Mbit/s) 

0/0 

Becsült maximális sebesség az ÁSZF 6. mellékletében 

Készülékbiztosítás - 

EU Roaming 
A Vodafone EU Roaming díjmentesen aktiválható, egyebekben 

külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. 

Egyéb díjak  

SMS díja bármely belföldi hálózatba (Ft) 30,48 

 
A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifacsomagokban a számlázás 1 perces 
egységekben történik.  
 
A Kiegészítő havi előfizetési díj minden nem magánszemély (minden adószámmal rendelkező) ügyfél által 
fizetendő díjtétel, mely előre esedékes és hozzáadódik az Előfizető havi számlájához. Ezen tétel minden, bármely 
típusú SIM kártyára fizetendő havidíj tétel, mely nem lebeszélhető és nem leforgalmazható. 
 
A havidíjban foglalt korlátlan percek, SMS-ek és MMS-ek belföldi, normál díjas hívások, SMS-, illetve MMS-küldés 
esetén érvényesek. Belföldi normál díjas irányoknak minősülnek a Vodafone, illetve más mobilszolgáltatók belföldi 
hálózatába és belföldi vezetékes irányba indított normál díjas hívások, normál díjas SMS-ek és normál díjas MMS-
ek, valamint a Vodafone Red tarifacsomagok esetében – díjazás tekintetében – belföldi normál díjas iránynak 
minősül minden belföldi, speciális díjazású szám hívása is (kivéve: 11811 és 11824 Különleges tudakozók). 
 
A havidíjban foglalt belföldi adatforgalom belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön is 
felhasználható.   
 
A Red Prime és Red Platinum tarifacsomagokban foglalt, havonta felhasználható adatmennyiség teljes egészében 
megosztható két SIM kártya – egy hang- és adat alapú, valamint egy kizárólag mobilinternet alapú – között egy 
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ügyfélszámon belül. Amennyiben az Előfizető nem használja fel a havidíjba foglalt havi forgalmi keretet, a 
fennmaradó részt nem viheti át a következő számlázási ciklusra. A havidíjban foglalt forgalmi keret (kivéve 
kiegészítő éjszakai ExtraAdat) időkorlátozás nélkül bármely napszakban felhasználható. Számlázási egység 10 
Kbyte. 
 
A Red Infinity tarifacsomaghoz Előfizető kérése esetén a video tartalmakhoz való hozzáférést a Szolgáltató 480p 
felbontásban korlátozott minőségben teszi lehetővé. Ezen korlátozással az Előfizető a mobiltelefon készülékre és 
a hálózati kapacitásra optimalizált minőségben veheti igénybe a szolgáltatást, ez az opció nagyobb képernyőjű 
készülékek esetében a képminőség romlását eredményezheti. Az Előfizetőnek a 480p videó felbontás igénylésére 
és lemondására az Előfizetői Szerződés megkötése során, illetve a Szolgáltató személyes vagy telefonos 
Ügyfélszolgálatán van lehetősége. 
 
A Vodafone Red Smart, Red Prime és Red Platinum tarifacsomagok esetén a havidíjban foglalt belföldi 
adatmennyiség felhasználását követően a sebesség 0/0 Mbit/s-ra korlátozódik a számlázási ciklus végéig. Becsült 
maximális sebesség az ÁSZF 6. mellékletében. 
 
A számlazárásig történő további internetezéshez a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását 
követően az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban kiegészítő adatopció 
vásárlása szükséges. Adatopció vásárlása nélkül adatforgalom túllépés nem lehetséges, amennyiben az Előfizető 
felhasználta a csomagban foglalt adatmennyiséget, nem lesz elérhető számára az internet szolgáltatás a 
számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul.  
 
A Red Prime és Red Platinum tarifacsomagokban foglalt megosztható adat csak a Red Prime és Platinum 
tarifacsomagokhoz elérhető MultiNet+ tarifacsomaghoz tartozó másodlagos SIM kártyával használható megosztva, 
egyéb, nem a Red Prime és Red Platinum előfizetői szerződéshez kapcsolódó előfizetéssel nem. 
 
A Red Prime és Platinum tarifacsomag esetén az Előfizető a tarifacsomagban foglalt adatmennyiség felhasználása 
után, a számlazárásig történő további internetezéshez az általa megrendelhető, osztható kiegészítő adatopció 
megosztása során az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban technikai okokból 
kizárólag a saját, azaz az elsődleges SIM kártyához tartozó adatfelhasználást tudja nyomon követni és nem 
rendelkezik információval a megosztható adatmennyiséget esetlegesen használó másodlagos SIM kártya 
adatfelhasználásának konkrét mértékéről.  
 
2017.11.01 előtt kötött előfizetői szerződés esetén a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását 
követően, illetve ha a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását megelőzően az Online 
ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban egy vagy több alkalommal kiegészítő adatopció(k) 
vásárlására kerül sor, úgy a kiegészítő adatopció(k)ban, majd a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség 
felhasználását követően a Vodafone Red Smart, Red Prime és Red Platinum tarifacsomagokhoz számlázási 
ciklusonként egy alkalommal automatikusan aktiválódó, 300 MB belföldi adatforgalmat tartalmazó Automatikus 
PluszAdat opció kapcsolódik, melynek díja 445 Ft. Az Automatikus PluszAdat 300 MB opció adatforgalma az adott 
számlaciklus végéig, a tarifacsomag havidíjában foglalt belföldi adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel, azaz 
belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön is felhasználható, nem megosztható. Az 
Automatikus PluszAdat 300 MB opció minden hónapban megújul, de csak a havidíjban vagy a kiegészítő 
adatopció(k)ban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követő további használattal aktiválódik és kerül 
kiszámlázásra. Az Automatikus PluszAdat 300 MB opcióban foglalt adatmennyiség felhasználását követően a 
sebesség 0/0 Mbit/s-ra korlátozódik. A számlazárásig történő további internetezéshez a havidíjban foglalt belföldi 
adatmennyiség felhasználását megelőzően vagy az Automatikus PluszAdat 300 MB opcióban foglalt 
adatmennyiség felhasználását követően az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban 
kiegészítő adatopció vásárlása szükséges. Adatopció vásárlása nélkül az Automatikus PluszAdat 300 MB opcióba 
foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követően adatforgalom túllépés nem lehetséges, amennyiben az 
Előfizető felhasználta a csomagban és az Automatikus PluszAdat 300 MB opcióba foglalt adatmennyiséget, nem 
lesz elérhető számára az internet szolgáltatás a számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a 
szolgáltatás megújul. 
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A MultiNet+ kártya csak adatátviteli szolgáltatást nyújt, hangszolgáltatás azon nem vehető igénybe. A MultiNet+ 
tarifacsomagok igénybevételére kizárólag azon ügyfeleink jogosultak, akik új vagy meglévő Red Prime vagy Red 
Platinum tarifacsomagon előfizetéssel rendelkeznek. Egy Red Prime vagy Red Platinum előfizetéshez maximum 1 
darab MultiNet+ csomag vásárolható az ajánlatban. MultiNet+ csomagra mindaddig jogosult az Előfizető, ameddig 
határozott vagy határozatlan idejű Red Prime vagy Red Platinum előfizetését fenntartja. Amennyiben Red Prime 
vagy Red Platinum tarifacsomagokra kötött elsődleges előfizetés megszűnik, vagy leváltásra kerül, abban az 
esetben a 2. SIM kártyát az Internet Alaptarifára váltjuk. 
 
Ha a Red Extra EU, Red Extra EU+, Red Prime vagy Red Platinum tarifacsomagokra kötött elsődleges előfizetés 
Red Infinity tarifacsomagra történő váltás okán szűnik meg, az Előfizetőnek lehetősége van arra, hogy a havi 
előfizetési díjat fizetve a határozott idő végéig megtartsa a másodlagos MultiNet Tablet szerződést egy új előfizetői 
azonosító alatt. Ebben az esetben tekintettel arra, hogy Red Infinity tarifacsomagban foglalt adatforgalom nem 
megosztható, Előfizető kizárólag a másodlagos MultiNet Tablet tarifacsomagok havidíjában foglalt kiegészítő 
éjszakai ExtraAdat szolgáltatásra jogosult.  
 
A MultiNet+ tarifacsomagok esetén a havi adatforgalmi keret felhasználása esetében a számlazárásig történő 
további internetezéshez az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban Osztható Plusz 
Adat kiegészítő adatopció vásárlása szükséges. Adatopció vásárlása nélkül adatforgalom túllépés nem lehetséges, 
amennyiben az Előfizető felhasználta a csomagban foglalt adatmennyiséget, nem lesz elérhető számára az internet 
szolgáltatás a számlázási ciklus végéig. Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban foglalt adatforgalom 
felett az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul. 
 
A MultiNet+ Tablet (A, B, C, D, E) csomagokkal rendelkező Előfizető havonta éjszakai adat igénybevételére 
jogosult. Az éjszakai ExtraAdat mindennap 00:00-06:00 óra között használható fel a szerződés időtartama alatt, 
azzal, belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön is felhasználható. A fenti tarifacsomagokkal 
rendelkező Előfizető a 00:00-06:00 óra közötti időszakban automatikusan a kiegészítő éjszakai ExtraAdatot, a 
kijelölt időszak előtti, illetve utáni időszakban, továbbá, ha az adott hónapban elfogy a kiegészítő éjszakai 
ExtraAdat, akkor a Red Prime vagy Red Platinum tarifacsomag havidíjában foglalt osztható adatmennyiséget 
használja, majd a tarifacsomagnak megfelelő alapfeltételekkel történik a további adatforgalmazás. 
  

Amennyiben az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban kiegészítő osztható 
adatopció vásárlására kerül sor, a kiegészítő éjszakai ExtraAdat 00:00-06:00 óra között továbbra is felhasználható. 
A kiegészítő éjszakai ExtraAdat felhasználását követően az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My 
Vodafone alkalmazásban vásárolt kiegészítő osztható adatopció kerül felhasználásra éjszaka is. Az Online 
ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban vásárolt kiegészítő opcióban foglalt 
adatmennyiség felhasználását követően a sebesség 0/0 Mbit/s-ra korlátozódik a MultiNet+ Tablet (A, B, C, D, E) 
csomagok esetén. 
 
A Vodafone Red Smart, Red Prime, Red Platinum, Red Infinity és MultiNet+ Tablet 2 éves határozott idejű 
szerződéssel készülékkel tarifacsomagok havidíjai készülékbiztosítás szolgáltatást is tartalmaznak a fenti 
tarifacsomag táblázatnak megfelelően, melyek igénybevételi feltételeire vonatkozóan minden esetben a mindenkori 
Vodafone Készülékbiztosítás Ügyféltájékoztató és Általános Szerződési Feltételekben foglaltak az irányadóak. A 
készülékbiztosítás szolgáltatás a Vodafone Red csomagok esetében is csak a Vodafone-tól 60 napnál nem 
régebben vásárolt készülékekre érvényes. A készülékbiztosítás szolgáltatás mindenkori Vodafone 
Készülékbiztosítás Ügyféltájékoztató és Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerinti megszűnése esetén 
a fent említett tarifacsomagok havidíja nem változik. Amennyiben a készülékbiztosítás szolgáltatás igénybevételi 
feltételei adottak, a szolgáltatás havidíjával megegyező összegű kedvezményt biztosítunk a tarifacsomag 
havidíjából. 
 
A Vodafone Red Smart, Red Prime, Red Platinum, Red Infinity és MultiNet+ tarifacsomag határozatlan idejű és 1 
éves határozott idejű szerződéssel kedvezményes készülékvásárlással nem érhető el.  
 
Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. A Vodafone EU Roaming szolgáltatás részletes feltételei a 
Díjszabás mellékletben találhatók. 
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A nemzetközi hívások díjait az ÁSZF Díjszabás melléklete tartalmazza. 
 
A Red Platinum és Red Infinity tarifacsomag havidíjában foglalt, a Vodafone EU Roaming szolgáltatás érvényességi 
területén belül nemzetközi irányba felhasználható keret kizárólag normál díjas nemzetközi hívásokra és SMS-ekre 
érvényes. A Vodafone EU Roaming szolgáltatás érvényességi területén elérhető partnerhálózatok aktuális listája 
a www.vodafone.hu/eu internetes oldalon található meg. 
 
A Red Smart, Red Prime és Red Platinum és Red Infinity tarifacsomagok kizárólag a lakossági felhasználás 
szabályainak betartása mellett, természetes személy felhasználók személyes hírközlési igényeinek kielégítésére 
használhatóak (személyi használat). A rendeltetésszerű személyi használatba nem értendő bele, ha a Vodafone 
Red tarifacsomaghoz tartozó SIM kártyát nem mobiltelefon készülékben használja az Előfizető vagy felhasználó; 
hívások automatizált - a felhasználó személyes közreműködését nem igénylő - indítása; hívások tömeges (a 
kimenő hívások összidőtartamának 10%-át meghaladó időtartamban) indítása automatikus hívásfogadó eszközök, 
berendezések (pl., de nem kizárólag IVR) felé; hívások tömeges indítása szolgáltatások, műszaki eszközök, 
berendezések stb. tesztelése, próbaüzeme, terhelhetőségének vizsgálata, sérülékenységének vizsgálata, stb. 
céljából; hívások napi 180 percet rendszeresen meghaladó  időtartamban történő indítása személyek, objektumok, 
események stb. távolról történő megfigyelése céljából (pl. de nem kizárólag: vagyonőrzési, bébiőr funkciók); 
hívások indítása gép-gép kapcsolat (M2M) létrehozása céljából; hívások indítása vagy átirányítása napi 24 órát 
meghaladó összidőtartamban; olyan hívások, SMS-ek, MMS-ek tömeges indítása, melyekről a Szolgáltató alappal 
feltételezheti, hogy a hívások létrehozásának, vagy az SMS-ek, MMS-ek küldésének célja az Előfizető, Felhasználó 
vagy bármely harmadik fél közvetlen haszonszerzése a Szolgáltató kárára. A tarifacsomagot szigorúan tilos olyan 
eszközzel használni, amely nem rendelkezik saját kijelzővel, hangszóróval, mikrofonnal és billentyűzettel (beleértve 
az érintőképernyős billentyűzetet), ilyen pl. az adapter, modem. A tarifacsomagok visszaélésszerűen, többek között 
telemarketing, ügyfélszolgálati tevékenység, vagy más üzleti célokra nem használhatók. A visszaélésszerű 
használatba beleértendő és ezáltal ellentétes a személyi használat feltételeivel az olyan SMS és MMS küldési 
magatartás, amely során az előfizetésről elküldött SMS/MMS-ek darabszáma meghaladja a napi több százat, illetve 
az érintett előfizetésről elküldött SMS/MMS-ek száma és azok címzettjeinek aránya meghaladja a 10%-ot, illetve 
az elküldött SMS/MMS-ekre érkezett válaszüzenetek darabszámának aránya 80%-nál kisebb, illetve az SMS/MMS 
üzeneteket jellemzően egy helyszínről küldi az előfizető. A visszaélésszerű használat, illetve a személyi használati 
feltételek megsértése esetén Szolgáltató előzetes értesítését követően az Előfizető a szolgáltatást a Hang+Adat 
Alaptarifa feltételei szerint veheti tovább igénybe. 
 
A Red Smart, Red Prime, Red Platinum és Red Infinity tarifacsomagok 1 éves, illetve a Red Smart, Red Prime, 
Red Platinum és Red Infinity 2 éves határozott időre, e-Pack szolgáltatással történő igénybevétele esetén, 
kedvezőbb havi előfizetési díj ellenében az Előfizető vállalja az alábbi feltételek teljesítését minden hónapban, amíg 
az e-Pack szolgáltatást igénybe veszi:  
 

• Az Előfizető valamennyi, egy ügyfélszám alá tartozó előfizetése tekintetében E-számlát vesz igénybe az 
ÁSZF Elektronikus Számla- és Dokumentum Bemutatás (E-számla) pontban foglalt tartalommal. 

• A számla kiegyenlítése a következő fizetési módok valamelyikével történik: 
o  www.vodafone.hu/szamlabefizetés oldalon keresztül,  
o a Vodafone mobil alkalmazáson keresztül,  
o banki átutalással,  
o csoportos beszedési megbízással, 
o ATM automatákon keresztül.  

• A számla kiegyenlítése a számlán feltüntetett fizetési határidőig megtörténik. 
 
Amennyiben az Előfizető valamely hónapban nem tesz eleget a fenti feltételek bármelyikének, a következő havi 
számlájában egy bruttó 1000 Ft-os egyszeri díj kerül kiterhelésre. Ha az Előfizető egy hónapban több e-Pack 
feltételnek nem tesz eleget, az e-Pack feltételek nem teljesítésének díja ebben az esetben is csak havi egy 
alkalommal, előfizetésenként kerül kiszámlázásra. 
 
Ha egy Előfizető több előfizetéssel is rendelkezik, melyek közül valamelyiket e-Pack-kel veszi igénybe, ebben az 
esetben minden előfizetésre vonatkozóan az e-Pack feltételeknek eleget téve kell a havi számláit kiegyenlítenie.   
 

http://www.vodafone.hu/eu
http://www.vodafone.hu/szamlabefizetés
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Amennyiben az Előfizető valamely hónapban fizetési haladékot vesz igénybe és a számláját nem egyenlíti ki a 
számlán feltüntetett fizetési határidőig, az e-Pack nem teljesítésének egyszeri díja ebben az esetben is 
kiszámlázásra kerül. 
 
Az e-Pack szolgáltatás lemondása tarifacsomag-váltásnak minősül. Egyazon tarifacsomag e-Pack és anélküli 
változata közti tarifacsomag-váltás kötbérfizetés nélkül vehető igénybe.  
 
A Red Smart, Red Prime, Red Platinum és Red Infinity tarifacsomagokra vonatkozó 1 vagy 2 éves határozott idejű 
szerződés esetén, amennyiben a határozott idejű szerződés lejárata előtt az Előfizető nem köt a mindenkori 
szerződés-hosszabbítási szabályok figyelembevételével újabb 1 vagy 2 éves határozott idejű szerződést, a 
határozott idő lejártát követően szerződése határozatlan idejűre változik. A határozott idejű szerződés lejáratát 
követően a szolgáltatást a határozott idejű szerződésben meghatározott díjakon nyújtjuk tovább. 
 
Automatikus PluszAdat 
 
2017. november 01. napját követően szerződő Előfizetők esetén az Automatikus PluszAdat nem képezi a Red 
Smart, Red Prime, Red Platinum tarifacsomagok részét. Az Automatikus PluszAdat kiegészítő adatopcióként az 
Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban keresztül vásárolható meg az előfizetői 
szerződés teljes időtartama alatt. 
 

Megrendelhető Automatikus PluszAdat 
Benne foglalt 

adatmennyiség 
Díj (bruttó) Tarifacsomag 

PlusAdat 300 MB 300 MB 445 Ft 
Red Smart 
Red Prime 

Red Platinum 

 
A havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követően, illetve ha a havidíjban foglalt belföldi 
adatmennyiség felhasználását megelőzően az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone 
alkalmazásban egy vagy több alkalommal kiegészítő adatopció(k) vásárlására kerül sor, úgy a kiegészítő 
adatopció(k)ban, majd a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követően a Vodafone Red Smart, 
Red Prime és Red Platinum tarifacsomagokhoz számlázási ciklusonként egy alkalommal automatikusan 
aktiválódó, 300 MB belföldi adatforgalmat tartalmazó Automatikus PluszAdat opció vásárolható. Az Automatikus 
PluszAdat 300 MB opció adatforgalma az adott számlaciklus végéig, a tarifacsomag havidíjában foglalt belföldi 
adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel, azaz belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön 
is felhasználható, nem megosztható. Az Automatikus PluszAdat 300 MB opció minden hónapban megújul, de csak 
a havidíjban vagy a kiegészítő adatopció(k)ban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követő további 
használattal aktiválódik és kerül kiszámlázásra. Az Automatikus PluszAdat 300 MB opcióban foglalt adatmennyiség 
felhasználását követően a sebesség 0/0 Mbit/s-ra korlátozódik.   
 
A számlazárásig történő további internetezéshez a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását 
megelőzően vagy az Automatikus PluszAdat 300 MB opcióban foglalt adatmennyiség felhasználását követően az 
Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban kiegészítő adatopció vásárlása szükséges. 
Adatopció vásárlása nélkül az Automatikus PluszAdat 300 MB opcióba foglalt belföldi adatmennyiség 
felhasználását követően adatforgalom túllépés nem lehetséges, amennyiben az Előfizető felhasználta a 
csomagban és az Automatikus PluszAdat 300 MB opcióba foglalt adatmennyiséget, nem lesz elérhető számára az 
internet szolgáltatás a számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul. 
 
PlusAdat (kiegészítő opció)  
 
A megjelölt tarifacsomagokhoz kiegészítő adatopció (PlusAdat) vásárolható, melyek részletes leírását az alábbi 
táblázat tartalmazza. PlusAdatot a belföldről díjmentesen hívható 1270 telefonos ügyfélszolgálatokon lehet 
vásárolni és lemondani.  
 
2022. szeptember 1. előtti megrendelés esetén:  
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Megrendelhető PlusAdat 
Benne foglalt 

adatmennyiség 
Díj (bruttó) Tarifacsomag 

PlusAdat 300 MB 300 MB 1 112 Ft Red Smart 
Red Prime 

Red Platinum 
PlusAdat 1 GB 1 GB 2 669 Ft 

PlusAdat 5 GB 5 GB 7 119 Ft 

 
2022. szeptember 1-től történő megrendelés esetén:  
 

Megrendelhető PlusAdat 
Benne foglalt 

adatmennyiség 
Díj (bruttó) Tarifacsomag 

PlusAdat 300 MB 300 MB 1 090 Ft 

Red Smart PlusAdat 1 GB 1 GB 2 490 Ft 

PlusAdat 5 GB 5 GB 6 990 Ft 

 

Megrendelhető PlusAdat 
Benne foglalt 

adatmennyiség 
Díj (bruttó) Tarifacsomag 

PlusAdat 300 MB 300 MB 750 Ft 
Red Prime 

Red Platinum 
PlusAdat 1 GB 1 GB 1 800 Ft 

PlusAdat 5 GB 5 GB 5 000 Ft 

 
Amennyiben egy PlusAdat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő PlusAdat opció 
vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő PlusAdat opció fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A 
PlusAdat opció nem osztható és az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt 
adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú PlusAdat opció 
vásárolható. A PlusAdat opció nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell igény szerint vásárolni. 
 
Megújuló PlusAdat (kiegészítő opció)  
 
A megjelölt tarifacsomagokhoz Megújuló PlusAdat kiegészítő opciót a belföldről díjmentesen hívható 1270 
telefonos ügyfélszolgálaton lehet vásárolni és lemondani. A Megújuló PlusAdat kiegészítő opció megújuló 
adatopció, számlaciklusonként újra aktiválódik, nem szükséges minden számlaciklusban újra igényelni.  
 
2022. szeptember 1. előtti megrendelés esetén:  
 

Megrendelhető Megújuló PlusAdat 
Benne foglalt 

adatmennyiség 
Díj (bruttó) Tarifacsomag 

Megújuló PlusAdat 300 MB 300 MB 890 Ft/hó Red Smart 
Red Prime 

Red Platinum 

Megújuló PlusAdat 1 GB 1 GB 1 780 Ft/hó 

Megújuló PlusAdat 5 GB 5 GB 5 339 Ft/hó 

 
2022. szeptember 1-től történő megrendelés esetén:  
 

Megrendelhető Megújuló PlusAdat 
Benne foglalt 

adatmennyiség 
Díj (bruttó) Tarifacsomag 

Megújuló PlusAdat 300 MB 300 MB 690 Ft/hó 

Red Smart Megújuló PlusAdat 1 GB 1 GB 1 990 Ft/hó 

Megújuló PlusAdat 5 GB 5 GB 4 190 Ft/hó 

 

Megrendelhető Megújuló PlusAdat 
Benne foglalt 

adatmennyiség 
Díj (bruttó) Tarifacsomag 

Megújuló PlusAdat 300 MB 300 MB 500 Ft/hó 
Red Prime 

Red Platinum 
Megújuló PlusAdat 1 GB 1 GB 1 400 Ft/hó 

Megújuló PlusAdat 5 GB 5 GB 3 000 Ft/hó 
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Amennyiben adott számlázási ciklusban a Megújuló PlusAdat kiegészítő opció nem kerül teljes egészében 
felhasználásra, akkor a fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A Megújuló PlusAdat kiegészítő opció nem 
osztható és az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt adatforgalomra 
irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú PlusAdat kiegészítő opció vásárolható 
a Megújuló PlusAdat kiegészítő opció mellé, kivéve az Automatikus PluszAdat 300 MB opciót, mely csak egy 
alkalommal aktiválódik egy számlaciklusban. 
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1.4.3. Vodafone Go Start és Go Extra tarifacsomagok 
 
A Vodafone Go Start és Go Extra tarifacsomagok 2018. július 1-től kereskedelmi forgalomban nem elérhetőek. 
 
Új Előfizetők vagy havidíjas előfizetéssel rendelkező, szerződést hosszabbító Előfizetők számára: 
 

  Go Start  Go Extra 

Induló költségek  

Belépési díj (Ft) 10 000 10 000 

Havidíjak 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 2 490 3 990 

Internet havidíj (Ft) 1 335 2 669 

Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű szerződéssel összesen 3 825 6 659 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 1 990 3 490 

Internet havidíj (Ft) 1 335 2 669 

Havi előfizetési díj (Ft) 1 év határozott idejű szerződéssel összesen 3 325 6 159 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 1 490 2 990 

Internet havidíj (Ft) 1 335 2 669 

Havi előfizetési díj (Ft) 1 év határozott idejű szerződéssel, e-Packkel összesen 2 825 5 659 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 1 990 3 490 

Internet havidíj (Ft) 1 335 2 669 

Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű szerződéssel készülékkel összesen 3 325 6 159 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 1 490  2 990 

Internet havidíj (Ft) 1 335 2 669 

Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű szerződéssel, e-Pack-kel készülékkel összesen 2 825 5 659 

Kiegészítő Havi előfizetési díj nem magánszemély (minden adószámmal rendelkező) előfizető által 
fizetendő díjtétel (Ft) 

3 175 3 175 

Havidíjban foglalt tartalom  

Perc vagy SMS a Vodafone Magyarország Zrt. hálózatán belül  - korlátlan 

Perc vagy SMS bármely belföldi hálózatba 100 200 

Belföldi adatforgalom 500 MB 1 GB 

Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban foglalt adatforgalom felett (le- és feltöltési 
sebesség - Mbit/s) 

0/0 0/0 

Becsült maximális sebesség az ÁSZF 6. mellékletében 

Havidíjon felüli belföldi díjak 

Percdíj bármely belföldi hálózatba (Ft) 40 40 

SMS díj bármely egyéb belföldi mobil hálózatba (Ft) 40 40 

EU Roaming 

A Vodafone EU Roaming 
díjmentesen aktiválható,  
egyebekben külföldön a 

mindenkori Roaming díjszabás 
érvényes. 

Egyéb díjak  

Nemzetközi SMS díja az EU nemzetközi díjzónába (Ft) 24 24 

Nemzetközi SMS díja az EU nemzetközi díjzónán kívülre (Ft) 80 80 

 
A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifacsomagokban a hívások számlázása 1 
perces egységekben történik.  
 
A Kiegészítő havi előfizetési díj minden nem magánszemély (minden adószámmal rendelkező) ügyfél által 
fizetendő díjtétel, mely előre esedékes és hozzáadódik az Előfizető havi számlájához. Ezen tétel minden, bármely 
típusú SIM kártyára fizetendő havidíj tétel, mely nem lebeszélhető és nem leforgalmazható. 
 
A havidíjban foglalt egységek csak belföldi hálózatba indított normál díjas hívásokra és belföldi mobil hálózatba 
küldött normál díjas SMS-ekre használhatóak fel. A havidíjban foglalt, de fel nem használt leforgalmazható perc, 
SMS, illetve adatforgalom nem vihető át a következő hónapra, más személyre-, illetve más kapcsolási számra nem 
ruházható át és más szolgáltatásra sem használható fel. A Vodafone Go Extra tarifacsomagok havidíjában foglalt 
Vodafone hálózaton belüli korlátlan percek és SMS-ek belföldi, normál díjas Vodafone Magyarország Zrt. hálózatán 
belüli hívások és SMS-ek esetén érvényesek.  



 

73 
 

 
A nemzetközi hívások díjait az ÁSZF Díjszabás melléklete tartalmazza.  
 
Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. A Vodafone EU Roaming szolgáltatás részletes feltételei a 
Díjszabás mellékletben találhatók.  
 
A Vodafone Go Start és Vodafone Go Extra tarifacsomagokra a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség 
felhasználását követően a sebesség 0/0 Mbit/s-ra korlátozódik a számlázási ciklus végéig. Becsült maximális 
sebesség az ÁSZF 6. mellékletében. A számlazárásig történő további internetezéshez a havidíjban foglalt belföldi 
adatmennyiség felhasználását követően az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban 
kiegészítő adatopció vásárlása szükséges. Adatopció vásárlása nélkül adatforgalom túllépés nem lehetséges, 
amennyiben az Előfizető felhasználta a csomagban foglalt adatmennyiséget, nem lesz elérhető számára az internet 
szolgáltatás a számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul.  
 
2017.11.01 előtt kötött előfizetői szerződés esetén a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását 
követően, illetve ha a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását megelőzően az Online 
ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban egy vagy több alkalommal kiegészítő adatopció(k) 
vásárlására kerül sor, úgy a kiegészítő adatopció(k)ban, majd a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség 
felhasználását követően a Vodafone Go Start és Vodafone Go Extra  tarifacsomagokhoz számlázási ciklusonként 
egy alkalommal automatikusan aktiválódó, 300 MB belföldi adatforgalmat tartalmazó Automatikus PluszAdat opció 
kapcsolódik, melynek díja 445 Ft. Az Automatikus PluszAdat 300 MB opció adatforgalma az adott számlaciklus 
végéig, a tarifacsomag havidíjában foglalt belföldi adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel, azaz belföldön és 
a mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön is felhasználható, nem megosztható. Az Automatikus PluszAdat 
300 MB opció minden hónapban megújul, de csak a havidíjban vagy a kiegészítő adatopció(k)ban foglalt belföldi 
adatmennyiség felhasználását követő további használattal aktiválódik és kerül kiszámlázásra. Az Automatikus 
PluszAdat 300 MB opcióban foglalt adatmennyiség felhasználását követően a sebesség 0/0 Mbit/s-ra korlátozódik. 
A számlazárásig történő további internetezéshez a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását 
megelőzően vagy az Automatikus PluszAdat 300 MB opcióban foglalt adatmennyiség felhasználását követően az 
Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban kiegészítő adatopció vásárlása szükséges. 
Adatopció vásárlása nélkül az Automatikus PluszAdat 300 MB opcióba foglalt belföldi adatmennyiség 
felhasználását követően adatforgalom túllépés nem lehetséges, amennyiben az Előfizető felhasználta a 
csomagban és az Automatikus PluszAdat 300 MB opcióba foglalt adatmennyiséget, nem lesz elérhető számára az 
internet szolgáltatás a számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul. 
 
A számlazárásig történő további internetezéshez a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását 
megelőzően vagy az Automatikus PluszAdat 300 MB opcióba foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását 
követően az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban kiegészítő adatopció 
vásárlása szükséges. Adatopció vásárlása nélkül az Automatikus PluszAdat 300 MB opcióba foglalt belföldi 
adatmennyiség felhasználását követően adatforgalom túllépés nem lehetséges, amennyiben az Előfizető 
felhasználta a csomagban és az Automatikus PluszAdat 300 MB opcióba foglalt belföldi adatmennyiséget, nem 
lesz elérhető számára az internet szolgáltatás a számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a 
szolgáltatás megújul.  
 
A Go Start és Go Extra tarifacsomagok 1 éves, valamint a Vodafone Go Start és Go Extra tarifacsomagok 2 éves 
határozott időre, e-Pack szolgáltatással történő igénybevétele esetén, kedvezőbb havi előfizetési díj ellenében az 
Előfizető vállalja az alábbi feltételek teljesítését minden hónapban, amíg az e-Pack szolgáltatást igénybe veszi:  
 

• Az Előfizető valamennyi, egy ügyfélszám alá tartozó előfizetése tekintetében  E-számlát vesz igénybe az 
ÁSZF Elektronikus Számla- és Dokumentum Bemutatás (E-számla) pontban foglalt tartalommal. 

• A számla kiegyenlítése a következő fizetési módok valamelyikével történik: 
o  www.vodafone.hu/szamlabefizetés oldalon keresztül,  
o a Vodafone mobil alkalmazáson keresztül,  
o banki átutalással,  
o csoportos beszedési megbízással, 
o ATM automatákon keresztül.  

http://www.vodafone.hu/szamlabefizetés
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• A számla kiegyenlítése a számlán feltüntetett fizetési határidőig megtörténik. 
 
Amennyiben az Előfizető valamely hónapban nem tesz eleget a fenti feltételek bármelyikének, a következő havi 
számlájában egy bruttó 500 Ft-os egyszeri díj kerül kiterhelésre. Ha az Előfizető egy hónapban több e-Pack 
feltételnek nem tesz eleget, az e-Pack feltételek nem teljesítésének díja ebben az esetben is csak havi egy 
alkalommal, előfizetésenként kerül kiszámlázásra. 
 
Ha egy Előfizető több előfizetéssel is rendelkezik, melyek közül valamelyiket e-Pack-kel veszi igénybe, ebben az 
esetben minden előfizetésre vonatkozóan az e-Pack feltételeknek eleget téve kell a havi számláit kiegyenlítenie.   
Amennyiben az Előfizető valamely hónapban fizetési haladékot vesz igénybe és a számláját nem egyenlíti ki a 
számlán feltüntetett fizetési határidőig, az e-Pack nem teljesítésének egyszeri díja ebben az esetben is 
kiszámlázásra kerül. 
 
Az e-Pack szolgáltatás lemondása tarifacsomag-váltásnak minősül. Egyazon tarifacsomag e-Pack és anélküli 
változata közti tarifacsomag-váltás kötbérfizetés nélkül vehető igénybe.  
 
A Vodafone Go Start és Go Extra tarifacsomagokra vonatkozó 1 vagy 2 éves határozott idejű szerződés esetén, 
amennyiben a határozott idejű szerződés lejárata előtt az Előfizető nem köt a mindenkori szerződés-hosszabbítási 
szabályok figyelembevételével újabb 1 vagy 2 éves határozott idejű szerződést, a határozott idő lejártát követően 
szerződése határozatlan idejűre változik. A határozott idejű szerződés lejáratát követően a szolgáltatást a 
határozott idejű szerződésben meghatározott díjakon nyújtjuk tovább. 
 
Automatikus PluszAdat 
 
2017. november 01. napját követően szerződő Előfizetők esetén az Automatikus PluszAdat nem képezi a Vodafone 
Go Start és Go Extra tarifacsomagok részét. Az Automatikus PluszAdat kiegészítő adatopcióként az Online 
ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban keresztül vásárolható meg az előfizetői szerződés 
teljes időtartama alatt. 
 
 

Megrendelhető Automatikus PluszAdat 
Benne foglalt 

adatmennyiség 
Díj (bruttó) Tarifacsomag 

PlusAdat 300 MB 300 MB 445 Ft 
Go Start 
Go Extra 

 
A havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követően, illetve ha a havidíjban foglalt belföldi 
adatmennyiség felhasználását megelőzően az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone 
alkalmazásban egy vagy több alkalommal kiegészítő adatopció(k) vásárlására kerül sor, úgy a kiegészítő 
adatopció(k)ban, majd a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követően a Vodafone Go Start 
és Go Extra tarifacsomagokhoz számlázási ciklusonként egy alkalommal automatikusan aktiválódó, 300 MB 
belföldi adatforgalmat tartalmazó Automatikus PluszAdat opció vásárolható. Az Automatikus PluszAdat 300 MB 
opció adatforgalma az adott számlaciklus végéig, a tarifacsomag havidíjában foglalt belföldi adatforgalomra 
irányadó, azonos feltételekkel, azaz belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön is 
felhasználható, nem megosztható. Az Automatikus PluszAdat 300 MB opció minden hónapban megújul, de csak a 
havidíjban vagy a kiegészítő adatopció(k)ban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követő további 
használattal aktiválódik és kerül kiszámlázásra. Az Automatikus PluszAdat 300 MB opcióban foglalt adatmennyiség 
felhasználását követően a sebesség 0/0 Mbit/s-ra korlátozódik.   
 
PlusAdat (kiegészítő opció)  
 
A megjelölt tarifacsomagokhoz kiegészítő adatopció (PlusAdat) vásárolható, melyek részletes leírását az alábbi 
táblázat tartalmazza. PlusAdatot a belföldről díjmentesen hívható 1270 telefonos ügyfélszolgálaton lehet vásárolni 
és lemondani.  
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2022. szeptember 1. előtti megrendelés esetén:  
 

Megrendelhető PlusAdat 
Benne foglalt 

adatmennyiség 
Díj (bruttó) Tarifacsomag 

PlusAdat 300 MB 300 MB 750 Ft 
Go Start  
Go Extra 

PlusAdat 1 GB 1 GB 1 800 Ft 

PlusAdat 5 GB 5 GB 5 000 Ft 

 
2022. szeptember 1-től történő megrendelés esetén:  
 

Megrendelhető PlusAdat 
Benne foglalt 

adatmennyiség 
Díj (bruttó) Tarifacsomag 

PlusAdat 300 MB 300 MB 1 090 Ft 
Go Start  
Go Extra 

PlusAdat 1 GB 1 GB 2 490 Ft 

PlusAdat 5 GB 5 GB 6 990 Ft 

 
Amennyiben egy PlusAdat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő PlusAdat opció 
vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő PlusAdat opció fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A 
PlusAdat opció nem osztható és az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt 
adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú PlusAdat opció 
vásárolható. A PlusAdat opció nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell igény szerint vásárolni. 
 
Megújuló PlusAdat (kiegészítő opció)  
 
A megjelölt tarifacsomagokhoz Megújuló PlusAdat kiegészítő opciót a belföldről díjmentesen hívható 1270 
telefonos ügyfélszolgálaton lehet vásárolni és lemondani. A Megújuló PlusAdat kiegészítő opció megújuló 
adatopció, számlaciklusonként újra aktiválódik, nem szükséges minden számlaciklusban újra igényelni.  
 
2022. szeptember 1. előtti megrendelés esetén:  
 

Megrendelhető Megújuló PlusAdat 
Benne foglalt 

adatmennyiség 
Díj (bruttó) Tarifacsomag 

Megújuló PlusAdat 300 MB 300 MB 500 Ft/hó 
Go Start  
Go Extra 

Megújuló PlusAdat 1 GB 1 GB 1 400 Ft/hó 

Megújuló PlusAdat 5 GB 5 GB 3 000 Ft/hó 

 
2022. szeptember 1-től történő megrendelés esetén:  
 

Megrendelhető Megújuló PlusAdat 
Benne foglalt 

adatmennyiség 
Díj (bruttó) Tarifacsomag 

Megújuló PlusAdat 300 MB 300 MB 690 Ft/hó 
Go Start  
Go Extra 

Megújuló PlusAdat 1 GB 1 GB 1 990 Ft/hó 

Megújuló PlusAdat 5 GB 5 GB 4 190 Ft/hó 

 
Amennyiben adott számlázási ciklusban a Megújuló PlusAdat kiegészítő opció nem kerül teljes egészében 
felhasználásra, akkor a fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A Megújuló PlusAdat kiegészítő opció nem 
osztható és az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt adatforgalomra 
irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú PlusAdat kiegészítő opció vásárolható 
a Megújuló PlusAdat kiegészítő opció mellé, kivéve az Automatikus PluszAdat 300 MB opciót, mely csak egy 
alkalommal aktiválódik egy számlaciklusban. 
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1.4.4. Vodafone Red S, Red M, Red L és Red Infinity+ tarifacsomagok  
 
A Red S, Red M, Red L és Red Infinity+ tarifacsomagok 2019. július 1-től kereskedelmi forgalomban nem 
elérhetőek. 
 
Új Előfizetők vagy hangalapú, havidíjas előfizetéssel rendelkező, szerződést hosszabbító Előfizetők 
számára, illetve hangalapú, havidíjas határozott időre 2017. október 24. után szerződött Előfizetők 
szerződéshosszabbítással nem járó tarifacsomag-váltásakor: 
 

  Red S Red M Red L Red Infinity+ 

Induló költségek 

Belépési díj (Ft) 10 000 10 000 10 000 10 000 

Havidíjak  

Tarifacsomag havidíj (Ft) 7 990 7 390 7 990 12 790 

Internet havidíj (Ft) 2 000 4 600 7 000 9 200 

Havi előfizetési díj (Ft)  
határozatlan idejű szerződéssel összesen 

9 990 11 990 14 990 21 990 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 6 990 6 390 6 990 11 790 

Internet havidíj (Ft) 2 000 4 600 7 000 9 200 

Havi előfizetési díj (Ft)  
1 év határozott idejű szerződéssel vagy  
2 év határozott idejű szerződéssel készülékkel 
összesen 

8 990 10 990 13 990 20 990 

Kiegészítő Havi előfizetési díj  
nem magánszemély (minden adószámmal rendelkező) 
előfizető  
által fizetendő díjtétel (Ft) 

3 175 3 175 3 175 3 175 

Havidíjban foglalt, belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön, normál díjas irányban 
felhasználható tartalom 

Hívások korlátlan korlátlan korlátlan korlátlan 

SMS korlátlan korlátlan korlátlan korlátlan 

MMS (minden típus) korlátlan korlátlan korlátlan korlátlan 

Havidíjban foglalt egyéb tartalom 

Nemzetközi irányba felhasználható perc/SMS/MMS 
keret az EU nemzetközi díjzónába 

korlátlan korlátlan korlátlan korlátlan 

Belföldi (Red L esetén megosztható) adatforgalom 

1 GB 4 GB 10 GB 

korlátlan 

Adatforgalom  
- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming 
díjzónában; 
- aktív Világ Napijegy szolgáltatással a Világ Napijegy 
érvényességi területén belül. 

25 GB 

Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban 
foglalt belföldi adatforgalom felett (le- és feltöltési 
sebesség - Mbit/s) 

0/0 0/0 0/0 - 

Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban 
foglalt roaming adatforgalom felett (le- és feltöltési 
sebesség - Mbit/s) 

0/0 0/0 0/0 

letöltési 

sebesség: 0,125 

Mbit/s 

feltöltési 
sebesség: 0,125 

Mbit/s 

Becsült maximális sebesség az ÁSZF 6. mellékletében 

EU Roaming  
A Vodafone EU Roaming díjmentesen aktiválható, egyebekben 

külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. 
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A Red L tarifacsomagokhoz elérhetők a MultiNet EU (mobilinternet alapú) tarifacsomagok, melyek kizárólag a fenti 
Red L tarifacsomagokkal együtt, másodlagos SIM-ként használhatóak, a Red L tarifacsomagokban foglalt 
adatforgalom megosztásával:  
 
Új Előfizetők vagy havidíjas előfizetéssel rendelkező, szerződést hosszabbító Előfizetők számára: 
 

  MultiNet EU 

Induló költségek 

Belépési díj (Ft) 10 000 

Havidíjak  

Havi előfizetési díj (Ft)  
határozatlan idejű vagy 1 év határozott idejű szerződéssel 
összesen 

590 

Havi előfizetési díj (Ft)  
2 év határozott idejű szerződéssel készülékkel összesen 

590 

Havidíjban foglalt adatforgalom Red L csomaggal megegyező, azzal megosztva 

Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban foglalt 
adatforgalom felett  
(le- és feltöltési sebesség - Mbit/s) 

0/0 

Becsült maximális sebesség az ÁSZF 6. mellékletében 

EU Roaming 
A Vodafone EU Roaming díjmentesen aktiválható, 

egyebekben külföldön a mindenkori Roaming díjszabás 
érvényes. 

Egyéb díjak   

SMS díja bármely belföldi hálózatba (Ft) 30,48 

 
A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifacsomagokban a számlázás 1 perces 
egységekben történik. 
 
A Kiegészítő havi előfizetési díj minden nem magánszemély (minden adószámmal rendelkező) ügyfél által 
fizetendő díjtétel, mely előre esedékes és hozzáadódik az Előfizető havi számlájához. Ezen tétel minden, bármely 
típusú SIM kártyára fizetendő havidíj tétel, mely nem lebeszélhető és nem leforgalmazható. 
 
A havidíjban foglalt korlátlan percek, SMS-ek és MMS-ek belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint 
külföldön, normál díjas hívások, SMS-, illetve MMS-küldés esetén érvényesek. Belföldi normál díjas irányoknak 
minősülnek a Vodafone, illetve más mobilszolgáltatók belföldi hálózatába és belföldi vezetékes irányba indított 
normál díjas hívások, normál díjas SMS-ek és normál díjas MMS-ek, valamint a Vodafone Red tarifacsomagok 
esetében – díjazás tekintetében – belföldi normál díjas iránynak minősül minden belföldi, speciális díjazású szám 
hívása is (kivéve: 11811 és 11824 Különleges tudakozók).  
 
A Red L tarifacsomagokban foglalt, havonta felhasználható adatmennyiség teljes egészében megosztható két SIM 
kártya – egy hang- és adat alapú, valamint egy kizárólag mobilinternet alapú – között egy ügyfélszámon belül. 
Amennyiben az Előfizető nem használja fel a havidíjba foglalt havi forgalmi keretet, a fennmaradó részt nem viheti 
át a következő számlázási ciklusra. A havidíjban foglalt forgalmi keret (kivéve kiegészítő éjszakai ExtraAdat) 
időkorlátozás nélkül bármely napszakban felhasználható. Számlázási egység 10 Kbyte. 
 
A Red Infinity+ tarifacsomaghoz Előfizető kérése esetén a video tartalmakhoz való hozzáférést a Szolgáltató 480p 
felbontásban korlátozott minőségben teszi lehetővé. Ezen korlátozással az Előfizető a mobiltelefon készülékre és 
a hálózati kapacitásra optimalizált minőségben veheti igénybe a szolgáltatást, ez az opció nagyobb képernyőjű 
készülékek esetében a képminőség romlását eredményezheti. Az Előfizetőnek a 480p videó felbontás igénylésére 
és lemondására az Előfizetői Szerződés megkötése során, illetve a Szolgáltató személyes vagy telefonos 
Ügyfélszolgálatán van lehetősége. 
 
A Vodafone Red tarifacsomagok esetén a havidíjban foglalt belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint 
külföldön felhasználható adatmennyiség felhasználását követően Red S, Red M és Red L tarifacsomagok esetén 
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az internet hozzáférés megszűnik a számlázási ciklus végéig. A számlazárásig történő további internetezéshez a 
havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását követően az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My 
Vodafone alkalmazásban kiegészítő adatopció vásárlása szükséges. Adatopció vásárlása nélkül adatforgalom 
túllépés nem lehetséges, amennyiben az Előfizető felhasználta a csomagban foglalt adatmennyiséget, nem lesz 
elérhető számára az internet szolgáltatás a számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás 
megújul.  
 
A Red L tarifacsomagokban foglalt megosztható adat csak a Red L tarifacsomagokhoz elérhető MultiNet EU 
tarifacsomaghoz tartozó másodlagos SIM kártyával használható megosztva, egyéb, nem a Red L előfizetői 
szerződéshez kapcsolódó előfizetéssel nem. 
 
A Red L tarifacsomag esetén az Előfizető a tarifacsomagban foglalt adatmennyiség felhasználása után, a 
számlazárásig történő további internetezéshez az általa megrendelhető, osztható kiegészítő adatopció 
megosztása során az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban technikai okokból 
kizárólag a saját, azaz az elsődleges SIM kártyához tartozó adatfelhasználást tudja nyomon követni és nem 
rendelkezik információval a megosztható adatmennyiséget esetlegesen használó másodlagos SIM kártya 
adatfelhasználásának konkrét mértékéről.  
 
A MultiNet EU kártya csak adatátviteli szolgáltatást nyújt, hangszolgáltatás azon nem vehető igénybe. A MultiNet 
EU tarifacsomagok igénybevételére kizárólag azon ügyfeleink jogosultak, akik Red L tarifacsomagon előfizetéssel 
rendelkeznek. Egy Red L előfizetéshez maximum 1 darab MultiNet EU csomag vásárolható az ajánlatban. MultiNet 
EU csomagra mindaddig jogosult az Előfizető, ameddig határozott vagy határozatlan idejű Red L előfizetését 
fenntartja. Amennyiben Red L tarifacsomagokra kötött elsődleges előfizetés megszűnik, vagy leváltásra kerül, 
abban az esetben a 2. SIM kártyát az Internet Alaptarifára váltjuk. 
 
Ha a Red Extra EU, Red Extra EU+, Red Prime, Red Platinum vagy Red L tarifacsomagokra kötött elsődleges 
előfizetés Red Infinity+ tarifacsomagra történő váltás okán szűnik meg, az Előfizetőnek lehetősége van arra, hogy 
a havi előfizetési díjat fizetve a határozott idő végéig megtartsa a másodlagos MultiNet Tablet szerződést egy új 
előfizetői azonosító alatt. Ebben az esetben tekintettel arra, hogy Red Infinity+ tarifacsomagban foglalt 
adatforgalom nem megosztható, Előfizető kizárólag a másodlagos MultiNet (EU) Tablet tarifacsomagok havidíjában 
foglalt kiegészítő éjszakai ExtraAdat szolgáltatásra jogosult.  
 
A MultiNet EU tarifacsomagok esetén a havi adatforgalmi keret felhasználása esetében a számlazárásig történő 
további internetezéshez az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban osztható 
kiegészítő adatopció vásárlása szükséges. Adatopció vásárlása nélkül adatforgalom túllépés nem lehetséges, 
amennyiben az Előfizető felhasználta a csomagban foglalt adatmennyiséget, nem lesz elérhető számára az internet 
szolgáltatás a számlázási ciklus végéig. Becsült maximális sebességaz ÁSZF 6. mellékletében. A számlázási ciklus 
lezárultával a szolgáltatás megújul. 
 
A MultiNet EU Tablet (A, B, C, D, E) csomagokkal rendelkező Előfizető havonta éjszakai adat igénybevételére 
jogosult. Az éjszakai ExtraAdat mindennap 00:00-06:00 óra között használható fel a szerződés időtartama alatt 
belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön. A fenti tarifacsomagokkal rendelkező Előfizető a 
00:00-06:00 óra közötti időszakban automatikusan a kiegészítő éjszakai ExtraAdatot, a kijelölt időszak előtti, illetve 
utáni időszakban, továbbá, ha az adott hónapban elfogy a kiegészítő éjszakai ExtraAdat, akkor a Red L 
tarifacsomag havidíjában foglalt osztható adatmennyiséget használja, majd a tarifacsomagnak megfelelő 
alapfeltételekkel történik a további adatforgalmazás. 
  
Amennyiben az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban osztható kiegészítő 
adatopció vásárlására kerül sor, a kiegészítő éjszakai ExtraAdat 00:00-06:00 óra között továbbra is felhasználható. 
A kiegészítő éjszakai ExtraAdat felhasználását követően az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My 
Vodafone alkalmazásban vásárolt osztható kiegészítő adatopció kerül felhasználásra éjszaka is. Az Online 
ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban vásárolt kiegészítő opcióban foglalt 
adatmennyiség felhasználását követően nem lesz elérhető az internet szolgáltatás a számlázási ciklus végéig.  
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A Vodafone Red S, Red M, Red L, Red Infinity+ és MultiNet EU tarifacsomag határozatlan idejű és 1 éves határozott 
idejű szerződéssel kedvezményes készülékvásárlással nem érhető el.  
 
A Red S, Red M, Red L és Red Infinity+ tarifacsomagok kizárólag a lakossági felhasználás szabályainak betartása 
mellett, természetes személy felhasználók személyes hírközlési igényeinek kielégítésére használhatóak (személyi 
használat). A rendeltetésszerű személyi használatba nem értendő bele, ha a Vodafone Red tarifacsomaghoz 
tartozó SIM kártyát nem mobiltelefon készülékben használja az Előfizető vagy felhasználó; hívások automatizált - 
a felhasználó személyes közreműködését nem igénylő - indítása; hívások tömeges (a kimenő hívások 
összidőtartamának 10%-át meghaladó időtartamban) indítása automatikus hívásfogadó eszközök, berendezések 
(pl., de nem kizárólag IVR) felé; hívások tömeges indítása szolgáltatások, műszaki eszközök, berendezések, stb. 
tesztelése, próbaüzeme, terhelhetőségének vizsgálata, sérülékenységének vizsgálata, stb. céljából; hívások napi 
180 percet rendszeresen meghaladó  időtartamban történő indítása személyek, objektumok, események, stb. 
távolról történő megfigyelése céljából (pl. de nem kizárólag: vagyonőrzési, bébiőr funkciók); hívások indítása gép-
gép kapcsolat (M2M) létrehozása céljából; hívások indítása vagy átirányítása napi 24 órát meghaladó 
összidőtartamban – kifejezetten a nemzetközi EU hálózatokba irányuló hívás- és SMS-forgalom tekintetében; olyan 
hívások, SMS-ek, MMS-ek tömeges indítása, melyekről a Szolgáltató alappal feltételezheti, hogy a hívások 
létrehozásának, vagy az SMS-ek, MMS-ek küldésének célja az Előfizető, Felhasználó vagy bármely harmadik fél 
közvetlen haszonszerzése a Szolgáltató kárára. A tarifacsomagot szigorúan tilos olyan eszközzel használni, amely 
nem rendelkezik saját kijelzővel, hangszóróval, mikrofonnal és billentyűzettel (beleértve az érintőképernyős 
billentyűzetet), ilyen pl. az adapter, modem. A tarifacsomagok visszaélésszerűen, többek között telemarketing, 
ügyfélszolgálati tevékenység, vagy más üzleti célokra nem használhatók. A visszaélésszerű használatba 
beleértendő és ezáltal ellentétes a személyi használat feltételeivel az olyan SMS és MMS küldési magatartás, 
amely során az előfizetésről elküldött SMS/MMS-ek darabszáma meghaladja a napi több százat, illetve az érintett 
előfizetésről elküldött SMS/MMS-ek száma és azok címzettjeinek aránya meghaladja a 10%-ot, illetve az elküldött 
SMS/MMS-ekre érkezett válaszüzenetek darabszámának aránya 80%-nál kisebb, illetve az SMS/MMS üzeneteket 
jellemzően egy helyszínről küldi az előfizető. A visszaélésszerű használat, illetve a személyi használati feltételek 
megsértése esetén Szolgáltató előzetes értesítését követően az Előfizető a szolgáltatást a Hang+Adat Alaptarifa 
feltételei szerint veheti tovább igénybe. 
 
Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. A Vodafone EU Roaming szolgáltatás részletes feltételei 
jelen Díjszabás mellékletben találhatók. 
 
A nemzetközi hívások díjait jelen Díjszabás melléklet tartalmazza. 
 
A Red S, Red M, Red L és Red Infinity+ tarifacsomag havidíjában foglalt, az EU nemzetközi szolgáltatás 
érvényességi területén belül nemzetközi irányba felhasználható szolgáltatás keretében Előfizető a Vodafone 
belföldi hálózatáról díjmentesen hívhatja az alább meghatározott országok (EU Nemzetközi díjzóna) normál díjas 
hívószámait és azokra díjmentesen küldhet normál díjas SMS és MMS üzenetet. 
 
EU Nemzetközi díjzóna: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Svédország, Egyesült Királyság, 
Észtország, Finnország, Franciaország, Francia Guyana, Gibraltár, Görögország, Guadeloupe, Hollandia, 
Horvátország, Izland, Írország, Olaszország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Martinique, 
Monaco, Németország, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Reunion, Románia, Szlovákia, Szlovénia, 
Spanyolország, Svájc, Törökország. 
 
Az EU nemzetközi díjzónán kívüli perc- és SMS-díjak jelen Díjszabás melléklete szerinti nemzetközi díjazás szerint 
árazódnak. 
 
A Red S, Red M, Red L és Red Infinity+ tarifacsomagokra vonatkozó 1 vagy 2 éves határozott idejű szerződés 
esetén, amennyiben a határozott idejű szerződés lejárata előtt az Előfizető nem köt a mindenkori szerződés-
hosszabbítási szabályok figyelembevételével újabb 1 vagy 2 éves határozott idejű szerződést, a határozott idő 
lejártát követően szerződése határozatlan idejűre változik. A határozott idejű szerződés lejáratát követően a 
szolgáltatást a határozott idejű szerződésben meghatározott díjakon nyújtjuk tovább. 
 
PluszAdat (kiegészítő opció)  
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A megjelölt tarifacsomagokhoz kiegészítő adatopció (PluszAdat) vásárolható, melyek részletes leírását az alábbi 
táblázat tartalmazza. PluszAdatot a belföldről díjmentesen hívható 1270 telefonos ügyfélszolgálaton, az Online 
ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet vásárolni és lemondani.  
 
2022. szeptember 1. előtti megrendelés esetén:  
 

Megrendelhető PluszAdat 
Benne foglalt 

adatmennyiség 
Díj (bruttó) Tarifacsomag 

PluszAdat 300 MB 300 MB 750 Ft Red S 
Red M PluszAdat 1 GB 1 GB 1 800 Ft 

 
2022. szeptember 1-től történő megrendelés esetén:  
 

Megrendelhető PluszAdat 
Benne foglalt 

adatmennyiség 
Díj (bruttó) Tarifacsomag 

PluszAdat 300 MB 300 MB 1 090 Ft Red S 
Red M PluszAdat 1 GB 1 GB 2 490 Ft 

 
Amennyiben egy PluszAdat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő PluszAdat opció 
vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő PluszAdat opció fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A 
PluszAdat opció nem osztható és az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt 
adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú PluszAdat opció 
vásárolható. A PluszAdat opció nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell igény szerint vásárolni. 
 
Megújuló PluszAdat (kiegészítő opció)  
 
A megjelölt tarifacsomagokhoz Megújuló PluszAdat kiegészítő opciót a belföldről díjmentesen hívható 1270 
telefonos ügyfélszolgálaton, az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet 
vásárolni és lemondani. A Megújuló PluszAdat kiegészítő opció megújuló adatopció, számlaciklusonként újra 
aktiválódik, nem szükséges minden számlaciklusban újra igényelni.  
 
2022. szeptember 1. előtti megrendelés esetén:  
 

Megrendelhető Megújuló PluszAdat 
Benne foglalt 

adatmennyiség 
Díj (bruttó) Tarifacsomag 

Megújuló PluszAdat 300 MB 300 MB 500 Ft/hó Red S 
Red M Megújuló PluszAdat 1 GB 1 GB 1 400 Ft/hó 

 
2022. szeptember 1-től történő megrendelés esetén:  
 

Megrendelhető Megújuló PluszAdat 
Benne foglalt 

adatmennyiség 
Díj (bruttó) Tarifacsomag 

Megújuló PluszAdat 300 MB 300 MB 690 Ft/hó 
Red S 
Red M 

Megújuló PluszAdat 1 GB 1 GB 1 990 Ft/hó 

Megújuló PluszAdat 10 GB 10 GB 6 990 Ft/hó 

 
Amennyiben adott számlázási ciklusban a Megújuló PluszAdat kiegészítő opció nem kerül teljes egészében 
felhasználásra, akkor a fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A Megújuló PluszAdat kiegészítő opció 
nem osztható és az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt adatforgalomra 
irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú PluszAdat kiegészítő opció 
vásárolható a Megújuló PluszAdat kiegészítő opció mellé. 
 
Osztható Plusz Adatok (kiegészítő opciók) 
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A Red L tarifacsomagokhoz Osztható PluszAdat, illetve Osztható Megújuló PluszAdat kiegészítő opciót a belföldről 
díjmentesen hívható 1270 telefonos ügyfélszolgálaton, az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone 
alkalmazásban lehet vásárolni Red L elsődleges SIM kártyáról.  
 

Megrendelhető 
Osztható PluszAdat 

Benne foglalt 
adatmennyiség 

Díj (bruttó) Tarifacsomag 

Osztható PluszAdat 300 MB 300 MB 750 Ft Red L tarifacsomaghoz tartozó 
elsődleges SIM és MultiNet 
tarifacsomaghoz tartozó 
másodlagos SIM 

Osztható PluszAdat 1 GB 1 GB 1 800 Ft 

 
Amennyiben egy Osztható PluszAdat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő PluszAdat 
opció vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő Osztható PluszAdat opció fel nem használt hátralévő adatforgalma 
elvész. Az Osztható PluszAdat opció az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában 
foglalt adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú Osztható 
PluszAdat opció vásárolható. Az Osztható PluszAdat opció nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell 
igény szerint vásárolni. 
 

Megrendelhető 
Osztható Megújuló PluszAdat 

Benne foglalt 
adatmennyiség 

Díj (bruttó) Tarifacsomag 

Osztható Megújuló PluszAdat 300 MB 300 MB 500 Ft/hó Red L tarifacsomaghoz tartozó 
elsődleges SIM és MultiNet 
tarifacsomaghoz tartozó 
másodlagos SIM 

Osztható Megújuló PluszAdat 1 GB 1 GB 1 400 Ft/hó 

 
Amennyiben adott számlázási ciklusban az Osztható Megújuló PluszAdat kiegészítő opció nem kerül teljes 
egészében felhasználásra, akkor a fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. Az Osztható Megújuló 
PluszAdat kiegészítő opció az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt 
adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú Osztható PluszAdat 
kiegészítő opció vásárolható az Osztható Megújuló PluszAdat kiegészítő opció mellé. 
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1.4.5. Vodafone Go S, Go M és Go L tarifacsomagok  
 
A Vodafone Go S, Go M, Go L tarifacsomagok 2019. július 1-től kereskedelmi forgalomban nem elérhetőek. 
 
2019. február 8-ától a jelen fejezetben található Go tarifacsomagokban foglalt, bármely belföldi hálózatba 
felhasználható perc- és SMS-mennyiségek EU nemzetközi irányba is leforgalmazhatóak. 
 
Új Előfizetők vagy hangalapú, havidíjas előfizetéssel rendelkező, szerződést hosszabbító Előfizetők 
számára, illetve hangalapú, havidíjas határozott időre 2017. október 24. után szerződött Előfizetők 
szerződéshosszabbítással nem járó tarifacsomag-váltásakor: 
 

  Go S Go M Go L 

Induló költségek 

Belépési díj (Ft) 10 000 10 000 10 000 

Havidíjak 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 2 490 4 490 2 490 

Internet havidíj (Ft) 1 500 2 500 4 500 

Havi előfizetési díj (Ft)  
határozatlan idejű szerződéssel összesen 

3 990 6 990 6 990 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 1 990 3 990 1 990 

Internet havidíj (Ft) 1 500 2 500 4 500 

Havi előfizetési díj (Ft)  
1 év határozott idejű szerződéssel vagy  
2 év határozott idejű szerződéssel készülékkel 
összesen 

3 490 6 490 6 490 

Kiegészítő Havi előfizetési díj  
nem magánszemély (minden adószámmal rendelkező) 
előfizető  
által fizetendő díjtétel (Ft) 

3 175 3 175 3 175 

Havidíjban foglalt, normál díjas irányban felhasználható tartalom  

Perc vagy SMS a Vodafone Magyarország Zrt. hálózatán 
belül, belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás 
szerint külföldön  

- korlátlan - 

Perc vagy SMS bármely belföldi hálózatba, belföldön és 
a mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön, illetve 
az EU nemzetközi díjzónába 

100 200 100 

Belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint 
külföldön felhasználható adatforgalom 

1 GB 2 GB 10 GB 

Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban 
foglalt adatforgalom felett (le- és feltöltési sebesség - 
Mbit/s) 

0/0 0/0 0/0 

Becsült maximális sebesség az ÁSZF 6. mellékletében 

Havidíjon felüli, normál díjas irányban irányadó díjak 

Percdíj bármely belföldi hálózatba (Ft) 40 40 40 

SMS díj bármely egyéb belföldi mobil hálózatba (Ft) 40 40 40 

EU Roaming 
A Vodafone EU Roaming díjmentesen aktiválható,  

egyebekben külföldön a mindenkori Roaming díjszabás 
érvényes. 

Nemzetközi percdíjak az EU nemzetközi díjzónába (Ft) 76 76 76 

Nemzetközi percdíjak az EU nemzetközi díjzónán kívülre 
A mindenkori ÁSZF Díjszabás melléklet Külföldre irányuló 
hívások díja (nemzetközi hívások) feltételek és díjszabás 

szerint. 

Nemzetközi SMS díja az EU nemzetközi díjzónába (Ft) 24 24 24 

Nemzetközi SMS díja az EU nemzetközi díjzónán kívülre 
(Ft) 

80 80 80 
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A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifacsomagokban a hívások számlázása 1 
perces egységekben történik.  
 
A Kiegészítő havi előfizetési díj minden nem magánszemély (minden adószámmal rendelkező) ügyfél által 
fizetendő díjtétel, mely előre esedékes és hozzáadódik az Előfizető havi számlájához. Ezen tétel minden, bármely 
típusú SIM kártyára fizetendő havidíj tétel, mely nem lebeszélhető és nem leforgalmazható. 
 
A havidíjban foglalt egységek belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön, normál díjas 
hívásokra és mobil hálózatba küldött normál díjas SMS-ekre használhatóak fel. A havidíjban foglalt, de fel nem 
használt leforgalmazható perc, SMS, illetve adatforgalom nem vihető át a következő hónapra, más személyre-, 
illetve más kapcsolási számra nem ruházható át és más szolgáltatásra sem használható fel. A Vodafone Go M 
tarifacsomagok havidíjában foglalt Vodafone hálózaton belüli korlátlan percek és SMS-ek belföldön és a mindenkori 
Roaming díjszabás szerint külföldön, normál díjas Vodafone Magyarország Zrt. hálózatán belüli hívások és SMS-
ek esetén érvényesek. 
 
Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. A Vodafone EU Roaming szolgáltatás részletes feltételei 
jelen Díjszabás mellékletben találhatók.  
 
A Vodafone Go S, Go M és Go L tarifacsomag havidíjában foglalt, az EU nemzetközi szolgáltatás érvényességi 

területén belül nemzetközi irányba felhasználható szolgáltatás keretében Előfizető a fenti tarifacsomagokban 

foglalt, bármely belföldi hálózatba felhasználható 100, illetve 200 perc- és SMS-keret erejéig a Vodafone belföldi 

hálózatáról további költségek nélkül hívhatja az alább meghatározott országok (EU nemzetközi díjzóna) normál 

díjas hívószámait és küldhet azokra normál díjas SMS üzenetet.  

EU nemzetközi díjzóna: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Svédország, Egyesült Királyság, 

Észtország, Finnország, Franciaország, Francia Guyana, Gibraltár, Görögország, Guadeloupe, Hollandia, 

Horvátország, Izland, Írország, Olaszország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Martinique, 

Monaco, Németország, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Réunion, Románia, Szlovákia, Szlovénia, 

Spanyolország, Svájc, Törökország. 

Az EU nemzetközi díjzónán kívüli, illetve a tarifacsomagokban foglalt percek és SMS-ek feletti nemzetközi percdíjak 
jelen Díjszabás ((Külföldre irányuló hívások díja (nemzetközi hívások)) melléklete szerinti nemzetközi díjazás, a 
nemzetközi SMS-ek a fenti táblázatban foglaltak szerint árazódnak. 
 
A Vodafone Go S, Vodafone Go M és Vodafone Go L tarifacsomagokra a havidíjban foglalt belföldön és a 
mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön felhasználható adatmennyiség felhasználását követően az internet 
hozzáférés megszűnik a számlázási ciklus végéig.  
 
A számlazárásig történő további internetezéshez a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását 
követően az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban kiegészítő adatopció 
vásárlása szükséges. Adatopció vásárlása nélkül adatforgalom túllépés nem lehetséges, amennyiben az Előfizető 
felhasználta a csomagban foglalt adatmennyiséget, nem lesz elérhető számára az internet szolgáltatás a 
számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul.  
 
A Vodafone Go S, Go M és Go L tarifacsomagokra vonatkozó 1 vagy 2 éves határozott idejű szerződés esetén, 
amennyiben a határozott idejű szerződés lejárata előtt az Előfizető nem köt a mindenkori szerződés-hosszabbítási 
szabályok figyelembevételével újabb 1 vagy 2 éves határozott idejű szerződést, a határozott idő lejártát követően 
szerződése határozatlan idejűre változik. A határozott idejű szerződés lejáratát követően a szolgáltatást a 
határozott idejű szerződésben meghatározott díjakon nyújtjuk tovább. 
 
PluszAdat (kiegészítő opció)  
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A megjelölt tarifacsomagokhoz kiegészítő adatopció (PluszAdat) vásárolható, melyek részletes leírását az alábbi 
táblázat tartalmazza. PluszAdatot a belföldről díjmentesen hívható 1270 telefonos ügyfélszolgálaton, az Online 
ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet vásárolni és lemondani.  
 
2022. szeptember 1. előtti megrendelés esetén:  
 

Megrendelhető PluszAdat 
Benne foglalt 

adatmennyiség 
Díj (bruttó) Tarifacsomag 

PluszAdat 300 MB 300 MB 750 Ft Go S 
Go M 
Go L PluszAdat 1 GB 1 GB 1 800 Ft 

 
2022. szeptember 1-től történő megrendelés esetén:  
 

Megrendelhető PluszAdat 
Benne foglalt 

adatmennyiség 
Díj (bruttó) Tarifacsomag 

PluszAdat 300 MB 300 MB 1 090 Ft Go S 
Go M 
Go L PluszAdat 1 GB 1 GB 2 490 Ft 

 
Amennyiben egy PluszAdat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő PluszAdat opció 
vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő PluszAdat opció fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A 
PluszAdat opció nem osztható és az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt 
adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú PluszAdat opció 
vásárolható. A PluszAdat opció nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell igény szerint vásárolni. 
 
Megújuló PluszAdat (kiegészítő opció)  
 
A megjelölt tarifacsomagokhoz Megújuló PluszAdat kiegészítő opciót a belföldről díjmentesen hívható 1270 
telefonos ügyfélszolgálaton, az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet 
vásárolni és lemondani. A Megújuló PluszAdat kiegészítő opció megújuló adatopció, számlaciklusonként újra 
aktiválódik, nem szükséges minden számlaciklusban újra igényelni.  
 
2022. szeptember 1. előtti megrendelés esetén:  
 

Megrendelhető Megújuló PluszAdat 
Benne foglalt 

adatmennyiség 
Díj (bruttó) Tarifacsomag 

Megújuló PluszAdat 300 MB 300 MB 500 Ft/hó Go S 
Go M 
Go L Megújuló PluszAdat 1 GB 1 GB 1 400 Ft/hó 

 
2022. szeptember 1-től történő megrendelés esetén:  
 

Megrendelhető Megújuló PluszAdat 
Benne foglalt 

adatmennyiség 
Díj (bruttó) Tarifacsomag 

Megújuló PluszAdat 300 MB 300 MB 690 Ft/hó Go S 
Go M 
Go L 

Megújuló PluszAdat 1 GB 1 GB 1 990 Ft/hó 

Megújuló PluszAdat 10 GB 10 GB 6 990 Ft/hó 

 
Amennyiben adott számlázási ciklusban a Megújuló PluszAdat kiegészítő opció nem kerül teljes egészében 
felhasználásra, akkor a fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A Megújuló PluszAdat kiegészítő opció 
nem osztható és az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt adatforgalomra 
irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú PluszAdat kiegészítő opció 
vásárolható a Megújuló PluszAdat kiegészítő opció mellé. 
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1.4.6. Vodafone Red Live, Red Live+ és Red Infinity Pro tarifacsomagok 
 
A Vodafone Red Live, Red Live+ és Red Infinity Pro tarifacsomagok 2020. augusztus 3-tól kereskedelmi 
forgalomban nem elérhetőek. 
 
Új Előfizetők vagy hangalapú, havidíjas előfizetéssel rendelkező, szerződést hosszabbító Előfizetők 
számára, illetve hangalapú, havidíjas határozott időre 2017. október 24. után szerződött Előfizetők 
szerződéshosszabbítással nem járó tarifacsomag-váltásakor: 
 

  Red Live Red Live+ 
Red Infinity 

Pro 

Induló költségek 

Belépési díj (Ft) 10 000 10 000 10 000 

Havidíjak 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 5 494 6 380 12 645 

Internet havidíj (Ft) 6 496 8 610 9 345 

Havi előfizetési díj (Ft)  
határozatlan idejű szerződéssel  
összesen 

11 990 14 990 21 990 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 4 494 5 380 7 645 

Internet havidíj (Ft) 6 496 8 610 9 345 

Havi előfizetési díj (Ft)  
1 év határozott idejű szerződéssel vagy  
2 év határozott idejű szerződéssel készülékkel összesen 

10 990 13 990 16 990 

Kiegészítő Havi előfizetési díj  
nem magánszemély (minden adószámmal rendelkező)  
előfizető által fizetendő díjtétel (Ft) 

3 175 3 175 3 175 

Havidíjban foglalt, normál díjas irányban felhasználható tartalom 
- belföldön magyarországi hívószámokra;  
- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming díjzónából magyarországi és az 1. roaming díjzóna országainak 
hívószámaira;  
- belföldről az EU nemzetközi díjzóna érvényességi területén belüli országok hívószámaira. 

Hívások  korlátlan korlátlan korlátlan 

SMS  korlátlan korlátlan korlátlan 

MMS (minden típus)  korlátlan korlátlan korlátlan 

Havidíjban foglalt egyéb tartalom 

Belföldi (Red Live+ esetén megosztható) adatforgalom 

5 GB 10 GB 

korlátlan 

Adatforgalom  
- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming díjzónában; 
- aktív Világ Napijegy szolgáltatással a Világ Napijegy érvényességi 
területén belül. 

25 GB 

Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban foglalt belföldi 
adatforgalom felett (le- és feltöltési sebesség - Mbit/s) 

0/0 0/0 - 

Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban foglalt roaming 
adatforgalom felett (le- és feltöltési sebesség – Mbit/s) 

0/0 0/0 

letöltési 
sebesség: 

0,125 Mbit/s 
feltöltési 

sebesség: 
0,125 Mbit/s 

5G/NR hálózat 
Igénybe vehető, a lefedettségi térképen megjelölt 

helyeken 

Becsült maximális sebesség az ÁSZF 6. mellékletében 

EU Roaming  
A Vodafone EU Roaming díjmentesen aktiválható, 

egyebekben külföldön a mindenkori Roaming 
díjszabás érvényes. 
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A Red Live+ tarifacsomagokhoz elérhetők a MultiNet EU (mobilinternet alapú) tarifacsomagok, melyek kizárólag a 
fenti Red Live+ tarifacsomagokkal együtt, másodlagos SIM-ként használhatóak, a Red Live+ tarifacsomagokban 
foglalt adatforgalom megosztásával: 
 
Új Előfizetők vagy havidíjas előfizetéssel rendelkező, szerződést hosszabbító Előfizetők számára: 
 

  MultiNet EU 

Induló költségek  

Belépési díj (Ft) 10 000 

Havidíjak  

Havi előfizetési díj (Ft)  
határozatlan idejű vagy 1 év határozott idejű 
szerződéssel összesen 

590 

Havi előfizetési díj (Ft)  
2 év határozott idejű szerződéssel készülékkel 
összesen 

590 

Havidíjban foglalt adatforgalom Red Live+ csomaggal megegyező, azzal megosztva 

Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban 
foglalt adatforgalom felett  
(le- és feltöltési sebesség - Mbit/s) 

0/0 

Becsült maximális sebesség az ÁSZF 6. mellékletében 

EU Roaming 
A Vodafone EU Roaming díjmentesen aktiválható, 

egyebekben külföldön a mindenkori Roaming díjszabás 
érvényes. 

Egyéb díjak   

SMS (Ft) 
- belföldön magyarországi, normál díjas hívószámokra;  
- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming 
díjzónából magyarországi és az 1. roaming díjzóna 
országainak normál díjas hívószámaira;  
- belföldről az EU nemzetközi díjzóna érvényességi 
területén belüli országok normál díjas hívószámaira. 

30,48 

 
A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifacsomagokban a számlázás 1 perces 
egységekben történik. 
 
A Kiegészítő havi előfizetési díj minden nem magánszemély (minden adószámmal rendelkező) ügyfél által 
fizetendő díjtétel, mely előre esedékes és hozzáadódik az Előfizető havi számlájához. Ezen tétel minden, bármely 
típusú SIM kártyára fizetendő havidíj tétel, mely nem lebeszélhető és nem leforgalmazható. 
 
A havidíjban foglalt korlátlan percek, SMS-ek és MMS-ek belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint 
külföldön, normál díjas hívások, SMS-, illetve MMS-küldés esetén érvényesek. Belföldi normál díjas irányoknak 
minősülnek a Vodafone, illetve más mobilszolgáltatók belföldi hálózatába és belföldi vezetékes irányba indított 
normál díjas hívások, normál díjas SMS-ek és normál díjas MMS-ek, valamint a Vodafone Red tarifacsomagok 
esetében – díjazás tekintetében – belföldi normál díjas iránynak minősül a belföldi, speciális díjazású számok 
hívása is (kivéve: 11811 és 11824 Különleges tudakozók). 
 
A Red Live+ tarifacsomagokban foglalt, havonta felhasználható adatmennyiség teljes egészében megosztható két 
SIM kártya – egy hang- és adat alapú, valamint egy kizárólag mobilinternet alapú – között egy ügyfélszámon belül. 
Amennyiben az Előfizető nem használja fel a havidíjba foglalt havi forgalmi keretet, a fennmaradó részt nem viheti 
át a következő számlázási ciklusra. A havidíjban foglalt forgalmi keret (kivéve kiegészítő éjszakai ExtraAdat) 
időkorlátozás nélkül bármely napszakban felhasználható. Számlázási egység 10 Kbyte. 
 
A Red Infinity Pro tarifacsomaghoz Előfizető kérése esetén a video tartalmakhoz való hozzáférést a Szolgáltató 
1080p felbontásban, korlátozott minőségben teszi elérhetővé. Ezen korlátozással az Előfizető a hálózati 
leterheltség függvényében optimalizált hálózati kapacitáshoz jut, amely elősegíti számára a videótartalmak 
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zavartalan használatát. Az Előfizetőnek az 1080p videó felbontás igénylésére és lemondására az Előfizetői 
Szerződés megkötése során, illetve a Szolgáltató személyes vagy telefonos Ügyfélszolgálatán van lehetősége. 
 
A Vodafone Red Live és Red Live+ tarifacsomagok esetén a havidíjban foglalt, belföldön és a mindenkori Roaming 
díjszabás szerint külföldön felhasználható adatmennyiség felhasználását követően az internet hozzáférés 
megszűnik a számlázási ciklus végéig. A számlazárásig történő további internetezéshez a havidíjban foglalt 
adatmennyiség felhasználását követően az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban 
kiegészítő adatopció vásárlása szükséges. Adatopció vásárlása nélkül adatforgalom túllépés nem lehetséges, 
amennyiben az Előfizető felhasználta a csomagban foglalt adatmennyiséget, nem lesz elérhető számára az internet 
szolgáltatás a számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul.  
 
A Red Live+ tarifacsomagokban foglalt megosztható adat csak a Red Live+ tarifacsomagokhoz elérhető MultiNet 
EU tarifacsomaghoz tartozó másodlagos SIM kártyával használható megosztva, egyéb, nem a Red Live+ Előfizetői 
Szerződéshez kapcsolódó előfizetéssel nem. 
 
A Red Live+ tarifacsomag esetén az Előfizető a tarifacsomagban foglalt adatmennyiség felhasználása után, a 
számlazárásig történő további internetezéshez az általa megrendelhető, osztható kiegészítő adatopció 
megosztása során az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban technikai okokból 
kizárólag a saját, azaz az elsődleges SIM kártyához tartozó adatfelhasználást tudja nyomon követni és nem 
rendelkezik információval a megosztható adatmennyiséget esetlegesen használó másodlagos SIM kártya 
adatfelhasználásának konkrét mértékéről.  
 
A MultiNet EU kártya csak adatátviteli szolgáltatást nyújt, hangszolgáltatás azon nem vehető igénybe. A MultiNet 
EU tarifacsomagok igénybevételére kizárólag azon ügyfeleink jogosultak, akik Red Live+ tarifacsomagon 
előfizetéssel rendelkeznek. Egy Red Live+ előfizetéshez maximum 1 darab MultiNet EU csomag vásárolható az 
ajánlatban. MultiNet EU csomagra mindaddig jogosult az Előfizető, ameddig határozott vagy határozatlan idejű 
Red Live+ előfizetését fenntartja. Amennyiben Red Live+ tarifacsomagokra kötött elsődleges előfizetés megszűnik, 
vagy leváltásra kerül, abban az esetben a 2. SIM kártyát az Internet Alaptarifára váltjuk. 
 
Ha a Red Extra EU, Red Extra EU+, Red Prime, Red Platinum, Red L tarifacsomagokra kötött elsődleges előfizetés 
Red Infinity Pro tarifacsomagra történő váltás okán szűnik meg, az Előfizetőnek lehetősége van arra, hogy a havi 
előfizetési díjat fizetve a határozott idő végéig megtartsa a másodlagos MultiNet Tablet szerződést egy új előfizetői 
azonosító alatt. Ebben az esetben tekintettel arra, hogy Red Infinity Pro tarifacsomagban foglalt adatforgalom nem 
megosztható, Előfizető kizárólag a másodlagos MultiNet (EU) Tablet tarifacsomagok havidíjában foglalt kiegészítő 
éjszakai ExtraAdat szolgáltatásra jogosult. 
 
A MultiNet EU tarifacsomagok esetén a havi adatforgalmi keret felhasználása esetében a számlazárásig történő 
további internetezéshez az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban osztható 
kiegészítő adatopció vásárlása szükséges. Adatopció vásárlása nélkül adatforgalom túllépés nem lehetséges, 
amennyiben az Előfizető felhasználta a csomagban foglalt adatmennyiséget, nem lesz elérhető számára az internet 
szolgáltatás a számlázási ciklus végéig. Becsült maximális sebesség az ÁSZF 6. mellékletében. A számlázási 
ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul. 
 
A MultiNet EU Tablet (A, B, C, D, E) csomagokkal rendelkező Előfizető havonta éjszakai adat igénybevételére 
jogosult. Az éjszakai ExtraAdat mindennap 00:00-06:00 óra között használható fel a szerződés időtartama alatt 
belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön. A fenti tarifacsomagokkal rendelkező Előfizető a 
00:00-06:00 óra közötti időszakban automatikusan a kiegészítő éjszakai ExtraAdatot, a kijelölt időszak előtti, illetve 
utáni időszakban, továbbá, ha az adott hónapban elfogy a kiegészítő éjszakai ExtraAdat, akkor a Red Live+ 
tarifacsomag havidíjában foglalt osztható adatmennyiséget használja, majd a tarifacsomagnak megfelelő 
alapfeltételekkel történik a további adatforgalmazás. 
  

Amennyiben az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban osztható kiegészítő 
adatopció vásárlására kerül sor, a kiegészítő éjszakai ExtraAdat 00:00-06:00 óra között továbbra is felhasználható. 
A kiegészítő éjszakai ExtraAdat felhasználását követően az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My 
Vodafone alkalmazásban vásárolt osztható kiegészítő adatopció kerül felhasználásra éjszaka is. Az Online 
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ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban vásárolt kiegészítő opcióban foglalt 
adatmennyiség felhasználását követően nem lesz elérhető az internet szolgáltatás a számlázási ciklus végéig.  
 
A Vodafone Red Live, Red Live+, Red Infinity Pro és MultiNet EU tarifacsomag határozatlan idejű és 1 éves 
határozott idejű szerződéssel kedvezményes készülékvásárlással nem érhető el.  
 
A Red Live, Red Live+ és Red Infinity Pro tarifacsomagok kizárólag a lakossági felhasználás szabályainak 
betartása mellett, természetes személy felhasználók személyes hírközlési igényeinek kielégítésére használhatóak 
(személyi használat). A rendeltetésszerű személyi használatba nem értendő bele, ha a Vodafone Red 
tarifacsomaghoz tartozó SIM kártyát nem mobiltelefon készülékben használja az Előfizető vagy felhasználó; 
hívások automatizált - a felhasználó személyes közreműködését nem igénylő - indítása; hívások tömeges (a 
kimenő hívások összidőtartamának 10%-át meghaladó időtartamban) indítása automatikus hívásfogadó eszközök, 
berendezések (pl., de nem kizárólag IVR) felé; hívások tömeges indítása szolgáltatások, műszaki eszközök, 
berendezések, stb. tesztelése, próbaüzeme, terhelhetőségének vizsgálata, sérülékenységének vizsgálata, stb. 
céljából; hívások napi 180 percet rendszeresen meghaladó  időtartamban történő indítása személyek, objektumok, 
események, stb. távolról történő megfigyelése céljából (pl. de nem kizárólag: vagyonőrzési, bébiőr funkciók); 
hívások indítása gép-gép kapcsolat (M2M) létrehozása céljából; hívások indítása vagy átirányítása napi 24 órát 
meghaladó összidőtartamban – kifejezetten a nemzetközi EU hálózatokba irányuló hívás- és SMS-forgalom 
tekintetében; olyan hívások, SMS-ek, MMS-ek tömeges indítása, melyekről a Szolgáltató alappal feltételezheti, 
hogy a hívások létrehozásának, vagy az SMS-ek, MMS-ek küldésének célja az Előfizető, Felhasználó vagy bármely 
harmadik fél közvetlen haszonszerzése a Szolgáltató kárára. A tarifacsomagot szigorúan tilos olyan eszközzel 
használni, amely nem rendelkezik saját kijelzővel, hangszóróval, mikrofonnal és billentyűzettel (beleértve az 
érintőképernyős billentyűzetet), ilyen pl. az adapter, modem. A tarifacsomagok visszaélésszerűen, többek között 
telemarketing, ügyfélszolgálati tevékenység, vagy más üzleti célokra nem használhatók. A visszaélésszerű 
használatba beleértendő és ezáltal ellentétes a személyi használat feltételeivel az olyan SMS és MMS küldési 
magatartás, amely során az előfizetésről elküldött SMS/MMS-ek darabszáma meghaladja a napi több százat, az 
érintett előfizetésről elküldött SMS/MMS-ek címzettjeinek száma meghaladja az elküldött SMS/MMS-ek 
darabszámának 10%-át,  illetve az elküldött SMS/MMS-ek darabszámához viszonyítva a válaszüzenetek aránya 
80%-nál kisebb, valamint az SMS/MMS üzeneteket jellemzően egy helyszínről küldi az Előfizető. A visszaélésszerű 
használat, illetve a személyi használati feltételek megsértése esetén Szolgáltató előzetes értesítését követően az 
Előfizető a szolgáltatást a Hang+Adat Alaptarifa feltételei szerint veheti tovább igénybe. 
 
Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. A Vodafone EU Roaming szolgáltatás részletes feltételei 
jelen Díjszabás mellékletben találhatók. 
 
A nemzetközi hívások díjait jelen Díjszabás melléklet tartalmazza. 
 
A Red Live, Red Live+ és Red Infinity Pro tarifacsomag havidíjában foglalt, az EU nemzetközi szolgáltatás 
érvényességi területén belül nemzetközi irányba felhasználható szolgáltatás keretében Előfizető a Vodafone 
belföldi hálózatáról díjmentesen hívhatja az alább meghatározott országok (EU nemzetközi díjzóna) normál díjas 
hívószámait és azokra díjmentesen küldhet normál díjas SMS és MMS üzenetet. 
 
EU nemzetközi díjzóna: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Svédország, Egyesült Királyság, 
Észtország, Finnország, Franciaország, Francia Guyana, Gibraltár, Görögország, Guadeloupe, Hollandia, 
Horvátország, Izland, Írország, Olaszország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Martinique, 
Monaco, Németország, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Reunion, Románia, Szlovákia, Szlovénia, 
Spanyolország, Svájc, Törökország. 
 
A Red Live, Red Live+ és Red Infinity Pro tarifacsomagokra vonatkozó 1 vagy 2 éves határozott idejű szerződés 
esetén, amennyiben a határozott idejű szerződés lejárata előtt az Előfizető nem köt a mindenkori szerződés-
hosszabbítási szabályok figyelembevételével újabb 1 vagy 2 éves határozott idejű szerződést, a határozott idő 
lejártát követően szerződése határozatlan idejűre változik. A határozott idejű szerződés lejáratát követően a 
szolgáltatást a határozott idejű szerződésben meghatározott díjakon nyújtjuk tovább. 
 
PluszAdat (kiegészítő opció)  
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A megjelölt tarifacsomagokhoz kiegészítő adatopció (PluszAdat) vásárolható, melyek részletes leírását az alábbi 
táblázat tartalmazza. PluszAdat vásárlására és lemondására az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My 
Vodafone alkalmazásban van lehetőség. 
 
2022. szeptember 1. előtti megrendelés esetén:  
 

Megrendelhető PluszAdat 
Benne foglalt 

adatmennyiség 
Díj (bruttó) Tarifacsomag 

PluszAdat 300 MB 300 MB 500 Ft 

Red Live PluszAdat 1 GB 1 GB 1 200 Ft 

PluszAdat 5 GB 5 GB 3 400 Ft 

 
2022. szeptember 1-től történő megrendelés esetén:  
 

Megrendelhető PluszAdat 
Benne foglalt 

adatmennyiség 
Díj (bruttó) Tarifacsomag 

PluszAdat 300 MB 300 MB 690 Ft 

Red Live PluszAdat 1 GB 1 GB 1 490 Ft 

PluszAdat 5 GB 5 GB 3 490 Ft 

 
Amennyiben egy PluszAdat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő PluszAdat opció 
vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő PluszAdat opció fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A 
PluszAdat opció nem osztható és az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt 
adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú PluszAdat opció 
vásárolható. A PluszAdat opció nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell igény szerint vásárolni. 
 
Megújuló PluszAdat (kiegészítő opció)  
 
A megjelölt tarifacsomagokhoz Megújuló PluszAdat kiegészítő opciót az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a 
My Vodafone alkalmazásban lehet vásárolni és lemondani. A Megújuló PluszAdat kiegészítő opció megújuló 
adatopció, számlaciklusonként újra aktiválódik, nem szükséges minden számlaciklusban újra igényelni. 
 
2022. szeptember 1. előtti megrendelés esetén:  
 

Megrendelhető Megújuló PluszAdat 
Benne foglalt 

adatmennyiség 
Díj (bruttó) Tarifacsomag 

Megújuló PluszAdat 300 MB 300 MB 500 Ft/hó 

Red Live Megújuló PluszAdat 1 GB 1 GB 1 200 Ft/hó 

Megújuló PluszAdat 5 GB 5 GB 3 400 Ft/hó 

 
2022. szeptember 1-től történő megrendelés esetén:  
 

Megrendelhető Megújuló PluszAdat 
Benne foglalt 

adatmennyiség 
Díj (bruttó) Tarifacsomag 

Megújuló PluszAdat 300 MB 300 MB 690 Ft/hó 

Red Live Megújuló PluszAdat 1 GB 1 GB 1 490 Ft/hó 

Megújuló PluszAdat 5 GB 5 GB 3 490 Ft/hó 

 
Amennyiben adott számlázási ciklusban a Megújuló PluszAdat kiegészítő opció nem kerül teljes egészében 
felhasználásra, akkor a fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A Megújuló PluszAdat kiegészítő opció 
nem osztható és az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt adatforgalomra 
irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú PluszAdat kiegészítő opció 
vásárolható a Megújuló PluszAdat kiegészítő opció mellé. 
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Osztható Plusz Adatok (kiegészítő opciók) 
 
A Red Live+ tarifacsomagokhoz Osztható PluszAdat, illetve Osztható Megújuló PluszAdat kiegészítő opciót az 
Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet vásárolni Red Live+ elsődleges SIM 
kártyáról és másodlagos MultiNet EU SIM kártyáról egyaránt.  
 

Megrendelhető Osztható PluszAdat 
Benne foglalt 

adatmennyiség 
Díj (bruttó) Tarifacsomag 

Osztható PluszAdat 300 MB 300 MB 500 Ft Red Live+ tarifacsomaghoz tartozó 
elsődleges SIM és MultiNet 

tarifacsomaghoz tartozó 
másodlagos SIM 

Osztható PluszAdat 1 GB 1 GB 1 200 Ft 

Osztható PluszAdat 5 GB 5 GB 3 400 Ft 

 
Amennyiben egy Osztható PluszAdat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő PluszAdat 
opció vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő Osztható PluszAdat opció fel nem használt hátralévő adatforgalma 
elvész. Az Osztható PluszAdat opció az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában 
foglalt adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú Osztható 
PluszAdat opció vásárolható. Az Osztható PluszAdat opció nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell 
igény szerint vásárolni. 
 

Megrendelhető Osztható Megújuló PluszAdat 
Benne foglalt 

adatmennyiség 
Díj (bruttó) Tarifacsomag 

Osztható Megújuló PluszAdat 300 MB 300 MB 500 Ft/hó Red Live+ tarifacsomaghoz 
tartozó elsődleges SIM és 

MultiNet tarifacsomaghoz tartozó 
másodlagos SIM 

Osztható Megújuló PluszAdat 1 GB 1 GB 1 200 Ft/hó 

Osztható Megújuló PluszAdat 5 GB 5 GB 3 400 Ft/hó 

 
Amennyiben adott számlázási ciklusban az Osztható Megújuló PluszAdat kiegészítő opció nem kerül teljes 
egészében felhasználásra, akkor a fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. Az Osztható Megújuló 
PluszAdat kiegészítő opció az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt 
adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú Osztható PluszAdat 
kiegészítő opció vásárolható az Osztható Megújuló PluszAdat kiegészítő opció mellé. 
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1.4.7. Vodafone Go Basic, Go Max, Go Net és Go Talk tarifacsomagok 
 
A Vodafone Go Basic, Go Max, Go Net és Go Talk tarifacsomagok 2020. augusztus 3-tól kereskedelmi forgalomban 
nem elérhetőek. 
 
Új Előfizetők vagy hangalapú, havidíjas előfizetéssel rendelkező, szerződést hosszabbító Előfizetők 
számára, illetve hangalapú, havidíjas határozott időre 2017. október 24. után szerződött Előfizetők 
szerződéshosszabbítással nem járó tarifacsomag-váltásakor: 
 

  Go Basic Go Max Go Net Go Talk 

Induló költségek 

Belépési díj (Ft) 10 000 10 000 10 000 10 000 

Havidíjak 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 2 219 2 758 2 444 4 125 

Internet havidíj (Ft) 1 771 4 232 6 546 4 865 

Havi előfizetési díj (Ft)  
határozatlan idejű szerződéssel összesen 

3 990 6 990 8 990 8 990 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 1 719 2 258 1 944 3 625 

Internet havidíj (Ft) 1 771 4 232 6 546 4 865 

Havi előfizetési díj (Ft)  
1 év határozott idejű szerződéssel vagy  
2 év határozott idejű szerződéssel 
készülékkel 
összesen 

3 490 6 490 8 490 8 490 

Kiegészítő Havi előfizetési díj  
nem magánszemély (minden adószámmal 
rendelkező) előfizető által fizetendő díjtétel (Ft) 

3 175 3 175 3 175 3 175 

Havidíjban foglalt, normál díjas irányban felhasználható tartalom  

Hívás (perc) vagy SMS a Vodafone 
Magyarország Zrt. hálózatán belül (belföldön és 
a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. 
roaming díjzónából a Vodafone Magyarország 
Zrt. hívószámaira)  

- korlátlan - korlátlan 

Hívás (perc) vagy SMS 
- belföldön magyarországi hívószámokra;  
- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. 
roaming díjzónából magyarországi és az 1. 
roaming díjzóna országainak hívószámaira;  
- belföldről az EU nemzetközi díjzóna 
érvényességi területén belüli országok 
hívószámaira. 

100 200 100 korlátlan 

Havidíjban foglalt egyéb tartalom 

Adatforgalom (belföldön és a mindenkori 
Roaming díjszabás szerint az 1. roaming 
díjzónában) 

1 GB 2 GB 15 GB 1 GB 

Becsült maximális sebesség a havi előfizetési 
díjban foglalt adatforgalom felett (le- és feltöltési 
sebesség - Mbit/s) 

0/0 0/0 0/0 0/0 

Becsült maximális sebesség az ÁSZF 6. mellékletében 

EU Roaming 
A Vodafone EU Roaming díjmentesen aktiválható,  

egyebekben külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. 

Havidíjon felül, normál díjas irányban irányadó díjak 
- belföldön magyarországi hívószámokra;  
- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming díjzónából magyarországi és az 1. roaming díjzóna országainak 
hívószámaira. 

Percdíj (Ft) 40 40 40 - 

SMS (Ft) 40 40 40 - 



 

92 
 

MMS (minden típus) (Ft) 75 75 75 korlátlan 

Havidíjon felül, nemzetközi, normál díjas irányban irányadó díjak  
- belföldről az EU nemzetközi díjzóna érvényességi területén belüli és kívüli országok hívószámaira. 

Nemzetközi percdíjak az EU nemzetközi 
díjzónába (Ft) 

76 76 76 korlátlan 

Nemzetközi percdíjak az EU nemzetközi 
díjzónán kívülre (Ft) 

A mindenkori ÁSZF Díjszabás melléklet Külföldre irányuló hívások díja 
(nemzetközi hívások) feltételek és díjszabás szerint. 

Nemzetközi SMS díja az EU nemzetközi 
díjzónába (Ft) 

24 24 24 korlátlan 

Nemzetközi SMS díja az EU nemzetközi 
díjzónán kívülre (Ft) 

 80 80 80 48 

 
A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifacsomagokban a hívások számlázása 1 
perces egységekben történik. 
 
A Kiegészítő havi előfizetési díj minden nem magánszemély (minden adószámmal rendelkező) ügyfél által 
fizetendő díjtétel, mely előre esedékes és hozzáadódik az Előfizető havi számlájához. Ezen tétel minden, bármely 
típusú SIM kártyára fizetendő havidíj tétel, mely nem lebeszélhető és nem leforgalmazható. 
 
A havidíjban foglalt egységek belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön, normál díjas 
hívásokra és mobil hálózatba küldött normál díjas SMS-ekre használhatóak fel. A havidíjban foglalt, de fel nem 
használt leforgalmazható perc, SMS, illetve adatforgalom nem vihető át a következő hónapra, más személyre-, 
illetve más kapcsolási számra nem ruházható át és más szolgáltatásra sem használható fel. A Vodafone Go Max 
tarifacsomagok havidíjában foglalt Vodafone hálózaton belüli korlátlan percek és SMS-ek belföldön és a mindenkori 
Roaming díjszabás szerint külföldön, normál díjas Vodafone Magyarország Zrt. hálózatán belüli hívások és SMS-
ek esetén érvényesek. 
 
A Go Talk havidíjban foglalt korlátlan percek, SMS-ek és MMS-ek belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás 
szerint külföldön, normál díjas hívások, SMS-, illetve MMS-küldés esetén érvényesek. Belföldi normál díjas 
irányoknak minősülnek a Vodafone, illetve más mobilszolgáltatók belföldi hálózatába és belföldi vezetékes irányba 
indított normál díjas hívások, normál díjas SMS-ek és normál díjas MMS-ek, valamint a Go Talk tarifacsomag 
esetében – díjazás tekintetében – belföldi normál díjas iránynak minősül a belföldi, speciális díjazású számok 
hívása is (kivéve: 11811 és 11824 Különleges tudakozók).  
 
A Go Talk tarifacsomag kizárólag a lakossági felhasználás szabályainak betartása mellett, természetes személy 
felhasználók személyes hírközlési igényeinek kielégítésére használhatóak (személyi használat). A 
rendeltetésszerű személyi használatba nem értendő bele, ha a Go Talk tarifacsomaghoz tartozó SIM kártyát nem 
mobiltelefon készülékben használja az Előfizető vagy felhasználó; hívások automatizált - a felhasználó személyes 
közreműködését nem igénylő - indítása; hívások tömeges (a kimenő hívások összidőtartamának 10%-át 
meghaladó időtartamban) indítása automatikus hívásfogadó eszközök, berendezések (pl., de nem kizárólag IVR) 
felé; hívások tömeges indítása szolgáltatások, műszaki eszközök, berendezések, stb. tesztelése, próbaüzeme, 
terhelhetőségének vizsgálata, sérülékenységének vizsgálata, stb. céljából; hívások napi 180 percet rendszeresen 
meghaladó  időtartamban történő indítása személyek, objektumok, események, stb. távolról történő megfigyelése 
céljából (pl. de nem kizárólag: vagyonőrzési, bébiőr funkciók); hívások indítása gép-gép kapcsolat (M2M) 
létrehozása céljából; hívások indítása vagy átirányítása napi 24 órát meghaladó összidőtartamban – kifejezetten a 
nemzetközi EU hálózatokba irányuló hívás- és SMS-forgalom tekintetében; olyan hívások, SMS-ek, MMS-ek 
tömeges indítása, melyekről a Szolgáltató alappal feltételezheti, hogy a hívások létrehozásának, vagy az SMS-ek, 
MMS-ek küldésének célja az Előfizető, Felhasználó vagy bármely harmadik fél közvetlen haszonszerzése a 
Szolgáltató kárára. A tarifacsomagot szigorúan tilos olyan eszközzel használni, amely nem rendelkezik saját 
kijelzővel, hangszóróval, mikrofonnal és billentyűzettel (beleértve az érintőképernyős billentyűzetet), ilyen pl. az 
adapter, modem. A tarifacsomagok visszaélésszerűen, többek között telemarketing, ügyfélszolgálati tevékenység, 
vagy más üzleti célokra nem használhatók. A visszaélésszerű használatba beleértendő és ezáltal ellentétes a 
személyi használat feltételeivel az olyan SMS és MMS küldési magatartás, amely során az előfizetésről elküldött 
SMS/MMS-ek darabszáma meghaladja a napi több százat, az érintett előfizetésről elküldött SMS/MMS-ek 
címzettjeinek száma meghaladja az elküldött SMS/MMS-ek darabszámának 10%-át,  illetve az elküldött 
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SMS/MMS-ek darabszámához viszonyítva a válaszüzenetek aránya 80%-nál kisebb, valamint az SMS/MMS 
üzeneteket jellemzően egy helyszínről küldi az Előfizető. A visszaélésszerű használat, illetve a személyi használati 
feltételek megsértése esetén Szolgáltató előzetes értesítését követően az Előfizető a szolgáltatást a Hang+Adat 
Alaptarifa feltételei szerint veheti tovább igénybe. 
 
Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. A Vodafone EU Roaming szolgáltatás részletes feltételei 
jelen Díjszabás mellékletben találhatók.  
 
A Vodafone Go Basic, Go Max, Go Net és Go Talk tarifacsomagok havidíjában foglalt, az EU nemzetközi 
szolgáltatás érvényességi területén belül nemzetközi irányba felhasználható szolgáltatás keretében Előfizető a Go 
Talk tarifacsomagban foglalt korlátlan, illetve a Go Basic, Go Max és Go Net tarifacsomagokban foglalt, 100, illetve 
200 perc- és SMS-keret erejéig a Vodafone belföldi hálózatáról további költségek nélkül hívhatja az alább 
meghatározott országok (EU nemzetközi díjzóna) normál díjas hívószámait és küldhet azokra normál díjas SMS 
üzenetet.  
 
EU nemzetközi díjzóna: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Svédország, Egyesült Királyság, 
Észtország, Finnország, Franciaország, Francia Guyana, Gibraltár, Görögország, Guadeloupe, Hollandia, 
Horvátország, Izland, Írország, Olaszország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Martinique, 
Monaco, Németország, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Reunion, Románia, Szlovákia, Szlovénia, 
Spanyolország, Svájc, Törökország. 
 
Az EU nemzetközi díjzónán kívüli nemzetközi percdíjak jelen Díjszabás ((Külföldre irányuló hívások díja 
(nemzetközi hívások)) melléklete szerinti nemzetközi díjazás szerint árazódnak. 
 
A Vodafone Go Basic, Vodafone Go Max Vodafone Go Net és Vodafone Go Talk tarifacsomagokra a havidíjban 
foglalt belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön felhasználható adatmennyiség 
felhasználását követően az internet hozzáférés megszűnik a számlázási ciklus végéig.  
 
A számlazárásig történő további internetezéshez a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását 
követően az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban kiegészítő adatopció 
vásárlása szükséges. Adatopció vásárlása nélkül adatforgalom túllépés nem lehetséges, amennyiben az Előfizető 
felhasználta a csomagban foglalt adatmennyiséget, nem lesz elérhető számára az internet szolgáltatás a 
számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul.  
 
A Vodafone Go Basic, Go Max, Go Net és Go Talk tarifacsomagokra vonatkozó 1 vagy 2 éves határozott idejű 
szerződés esetén, amennyiben a határozott idejű szerződés lejárata előtt az Előfizető nem köt a mindenkori 
szerződés-hosszabbítási szabályok figyelembevételével újabb 1 vagy 2 éves határozott idejű szerződést, a 
határozott idő lejártát követően szerződése határozatlan idejűre változik. A határozott idejű szerződés lejáratát 
követően a szolgáltatást a határozott idejű szerződésben meghatározott díjakon nyújtjuk tovább. 
 
PluszAdat (kiegészítő opció)  
 
A megjelölt tarifacsomagokhoz kiegészítő adatopció (PluszAdat) vásárolható, melyek részletes leírását az alábbi 
táblázat tartalmazza. PluszAdat vásárlására és lemondására az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My 
Vodafone alkalmazásban van lehetőség. 
 
2022. szeptember 1. előtti megrendelés esetén:  
 

Megrendelhető PluszAdat 
Benne foglalt 

adatmennyiség 
Díj (bruttó) Tarifacsomag 

PluszAdat 300 MB 300 MB 500 Ft Go Basic 
Go Max 
Go Net 
Go Talk 

PluszAdat 1 GB 1 GB 1 200 Ft 

PluszAdat 5 GB 5 GB 3 400 Ft 
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2022. szeptember 1-től történő megrendelés esetén:  
 

Megrendelhető PluszAdat 
Benne foglalt 

adatmennyiség 
Díj (bruttó) Tarifacsomag 

PluszAdat 300 MB 300 MB 690 Ft Go Basic 
Go Max 
Go Net 
Go Talk 

PluszAdat 1 GB 1 GB 1 490 Ft 

PluszAdat 5 GB 5 GB 3 490 Ft 

 
Amennyiben egy PluszAdat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő PluszAdat opció 
vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő PluszAdat opció fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A 
PluszAdat opció nem osztható és az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt 
adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú PluszAdat opció 
vásárolható. A PluszAdat opció nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell igény szerint vásárolni. 
 
Megújuló PluszAdat (kiegészítő opció)  
 
A megjelölt tarifacsomagokhoz Megújuló PluszAdat kiegészítő opciót az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a 
My Vodafone alkalmazásban lehet vásárolni és lemondani. A Megújuló PluszAdat kiegészítő opció megújuló 
adatopció, számlaciklusonként újra aktiválódik, nem szükséges minden számlaciklusban újra igényelni. 
 
2022. szeptember 1. előtti megrendelés esetén:  
 

Megrendelhető Megújuló PluszAdat 
Benne foglalt 

adatmennyiség 
Díj (bruttó) Tarifacsomag 

Megújuló PluszAdat 300 MB 300 MB 500 Ft/hó Go Basic 
Go Max 
Go Net 
Go Talk 

Megújuló PluszAdat 1 GB 1 GB 1 200 Ft/hó 

Megújuló PluszAdat 5 GB 5 GB 3 400 Ft/hó 

 
2022. szeptember 1-től történő megrendelés esetén:  
 

Megrendelhető Megújuló PluszAdat 
Benne foglalt 

adatmennyiség 
Díj (bruttó) Tarifacsomag 

Megújuló PluszAdat 300 MB 300 MB 690 Ft/hó Go Basic 
Go Max 
Go Net 
Go Talk 

Megújuló PluszAdat 1 GB 1 GB 1 490 Ft/hó 

Megújuló PluszAdat 5 GB 5 GB 3 490 Ft/hó 

 
Amennyiben adott számlázási ciklusban a Megújuló PluszAdat kiegészítő opció nem kerül teljes egészében 
felhasználásra, akkor a fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A Megújuló PluszAdat kiegészítő opció 
nem osztható és az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt adatforgalomra 
irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú PluszAdat kiegészítő opció 
vásárolható a Megújuló PluszAdat kiegészítő opció mellé. 
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1.4.8. Vodafone Red Free, Red Max és Red Infinity World tarifacsomagok 
 
A Vodafone Red Free, Red Max és Red Infinity World tarifacsomagok 2022. január 17-i hatállyal kerültek át a 
kereskedelmi forgalomban nem elérhető tarifacsomagok közé.  
 

  Red Free 
Red Max 

(szerződéshosszabbításra) 
Red Infinity World 

Induló költségek 

Belépési díj (Ft) 10 000 10 000 10 000 

Havidíjak 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 5 279,14 6 077,03 12 765,338 

Internet havidíj (Ft) 7 710,86 8 912,97 9 224,67 

Havi előfizetési díj (Ft)  
határozatlan idejű szerződéssel  
összesen 

12 990 14 990 21 990 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 4 279,14 5 077,03 7 765,33 

Internet havidíj (Ft) 7 710,86 8 912,97 9 224,67 

Havi előfizetési díj (Ft)  
1 év határozott idejű szerződéssel 
vagy  
2 év határozott idejű szerződéssel 
készülékkel összesen 

11 990 13 990 16 990 

Kiegészítő Havi előfizetési díj  
nem magánszemély (minden 
adószámmal rendelkező)  
előfizető által fizetendő díjtétel (Ft) 

3 175 3 175 3 175 

Havidíjban foglalt, normál díjas irányban felhasználható tartalom 
- belföldön magyarországi hívószámokra;  
- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming díjzónából magyarországi és az 1. roaming díjzóna országainak hívószámaira;  
- belföldről az EU nemzetközi díjzóna érvényességi területén belüli országok hívószámaira. 
- Red Infinity World tarifacsomag esetén a Világ Napijegy érvényességi területéről magyarországi és a Világ Napijegy érvényességi területén 
belüli országok hívószámaira. 

Hívások korlátlan korlátlan korlátlan 

SMS korlátlan korlátlan korlátlan 

MMS (minden típus) korlátlan korlátlan korlátlan 

Havidíjban foglalt egyéb tartalom  

Belföldi adatforgalom korlátlan korlátlan korlátlan 

Adatforgalom, mely felhasználható 
- a mindenkori Roaming díjszabás 
szerint az 1. roaming díjzónában;  
- Red Infinity World tarifacsomag esetén 
a Világ Napijegy érvényességi területén 
belül.  

25 GB 25 GB 25 GB 

Becsült maximális sebesség  
letöltési sebesség: 10 Mbit/s 
feltöltési sebesség: 10 Mbit/s 

az ÁSZF 6. mellékletében 
meghatározottak szerint 

az ÁSZF 6. mellékletében 
meghatározottak szerint 

Becsült maximális sebesség a havi 
előfizetési díjban foglalt roaming 
adatforgalom felett 

letöltési sebesség: 0,125 
Mbit/s 

feltöltési sebesség: 0,125 
Mbit/s 

letöltési sebesség: 0,125 
Mbit/s 

feltöltési sebesség: 0,125 
Mbit/s 

letöltési sebesség: 0,125 Mbit/s 
feltöltési sebesség: 0,125 

Mbit/s 

5G/NR hálózat (a lefedettségi térképen 
megjelölt helyeken) 

- igénybe vehető igénybe vehető 

EU Roaming  
A Vodafone EU Roaming díjmentesen aktiválható, egyebekben külföldön a mindenkori Roaming 

díjszabás érvényes. 

 
A Red Infinity World tarifacsomaghoz elérhető a MultiNet EU+ (mobilinternet alapú) tarifacsomag, melyek kizárólag 
a fenti Red Infinity World tarifacsomagokkal együtt, másodlagos SIM-ként használható. 
 

  MultiNet EU+ 

Induló költségek 

Belépési díj (Ft) 10 000 

Havidíjak  
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Havi előfizetési díj (Ft)  
határozatlan idejű vagy 1 év határozott idejű szerződéssel összesen 

590 

Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű szerződéssel készülékkel összesen 590 

Havidíjban foglalt adatforgalom, 
mely felhasználható 
- belföldön; 
- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming díjzónában. 

10 GB 

Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban foglalt adatforgalom felett  
(le- és feltöltési sebesség - Mbit/s) 

0/0 

Becsült maximális sebesség az ÁSZF 6. mellékletében 

EU Roaming 
A Vodafone EU Roaming díjmentesen aktiválható, 

egyebekben külföldön a mindenkori Roaming díjszabás 
érvényes. 

Egyéb díjak  

SMS (Ft)  
- belföldön magyarországi, normál díjas hívószámokra;  
- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming díjzónából 
magyarországi és az 1. roaming díjzóna országainak normál díjas 
hívószámaira;  
- belföldről az EU nemzetközi díjzóna érvényességi területén belüli országok 
normál díjas hívószámaira. 

30,48 

 
A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifacsomagokban a számlázás 1 perces 
egységekben történik. 
 
A Kiegészítő havi előfizetési díj minden nem magánszemély (minden adószámmal rendelkező) ügyfél által 
fizetendő díjtétel, mely előre esedékes és hozzáadódik az Előfizető havi számlájához. Ezen tétel minden, bármely 
típusú SIM kártyára fizetendő havidíj tétel, mely nem lebeszélhető és nem leforgalmazható. 
 
A havidíjban foglalt korlátlan percek, SMS-ek és MMS-ek belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint 
külföldön, normál díjas hívások, SMS-, illetve MMS-küldés esetén érvényesek. Belföldi normál díjas irányoknak 
minősülnek a Vodafone, illetve más mobilszolgáltatók belföldi hálózatába és belföldi vezetékes irányba indított 
normál díjas hívások, normál díjas SMS-ek és normál díjas MMS-ek, valamint a Vodafone Red tarifacsomagok 
esetében – díjazás tekintetében – belföldi normál díjas iránynak minősül a belföldi, speciális díjazású számok 
hívása is (kivéve: 11811 és 11824 Különleges tudakozók). 
 
A Red Max és Red Infinity World tarifacsomaghoz Előfizető kérése esetén a video tartalmakhoz való hozzáférést 
a Szolgáltató 1080p felbontásban, korlátozott minőségben teszi elérhetővé. Ezen korlátozással az Előfizető a 
hálózati leterheltség függvényében optimalizált hálózati kapacitáshoz jut, amely elősegíti számára a videótartalmak 
zavartalan használatát. Az Előfizetőnek az 1080p videó felbontás igénylésére és lemondására az Előfizetői 
Szerződés megkötése során, illetve a Szolgáltató személyes vagy telefonos Ügyfélszolgálatán van lehetősége. 
 
A Red tarifacsomagokban a havonta felhasználható belföldi adat mennyisége korlátlan, a mindenkori Roaming 
díjszabás szerint külföldön, valamint Red Infinity World tarifacsomag esetén a havidíjban foglalt díjmentes Világ 
Napijegy érvényességi területén belül felhasználható adatmennyiség 20 GB, továbbá Red Free tarifacsomag 
esetén a felhasználó által igénybe vehető, a becsült maximális sebességhez tartozó le- és feltöltési sebesség 
maximalizálva van 10/10 Mbit/s-ban. Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban foglalt adatforgalom 
felett az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint.  
 
A Vodafone Red tarifacsomagban a havidíjban foglalt, a mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön és Red 
Infinity World tarifacsomag esetén a havidíjban foglalt díjmentes Világ Napijegy érvényességi területén belül 
felhasználható adatmennyiség felhasználását követően az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone 
alkalmazásban kiegészítő adatopció vásárlása szükséges, ellenkező esetben a roaming adatforgalom sebessége 
a számlázási ciklus végéig lassításra kerül. A számlázási ciklus lezárultával a forgalomlassítás megszűnik. 
Lassításkor becsült maximális sebesség 0,125 Mbit/s le- és 0,125 Mbit/s feltöltési sebesség, a Becsült maximális 
sebesség az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint. 
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A MultiNet EU+ kártya csak adatátviteli szolgáltatást nyújt, hangszolgáltatás azon nem vehető igénybe. A MultiNet 
EU+ tarifacsomagok igénybevételére kizárólag azon ügyfeleink jogosultak, akik Red Infinity World tarifacsomagon 
előfizetéssel rendelkeznek. Egy Red Infinity World előfizetéshez maximum 1 darab MultiNet EU+ csomag 
vásárolható az ajánlatban. MultiNet EU+ csomagra mindaddig jogosult az Előfizető, ameddig határozott vagy 
határozatlan idejű Red Infinity World előfizetését fenntartja. Amennyiben Red Infinity World tarifacsomagokra kötött 
elsődleges előfizetés megszűnik, vagy leváltásra kerül, abban az esetben a 2. SIM kártyát az Internet Alaptarifára 
váltjuk. 
 
A MultiNet EU+ tarifacsomagok esetén a havi adatforgalmi keret felhasználása esetében a számlazárásig történő 
további internetezéshez nem lesz elérhető számára az internet szolgáltatás a számlázási ciklus végéig. Becsült 
maximális sebesség a havi előfizetési díjban foglalt adatforgalom felett az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak 
szerint. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul. 
 
A Vodafone Red Free, Red Max és Red Infinity World tarifacsomag határozatlan idejű és 1 éves határozott idejű 
szerződéssel kedvezményes készülékvásárlással nem érhető el. 
 
A Red Free, Red Max és Red Infinity World tarifacsomagok kizárólag a lakossági felhasználás szabályainak 
betartása mellett, természetes személy felhasználók személyes hírközlési igényeinek kielégítésére használhatóak 
(személyi használat). A rendeltetésszerű személyi használatba nem értendő bele, ha a Vodafone Red 
tarifacsomaghoz tartozó SIM kártyát nem mobiltelefon készülékben használja az Előfizető vagy felhasználó; 
hívások automatizált - a felhasználó személyes közreműködését nem igénylő - indítása; hívások tömeges (a 
kimenő hívások összidőtartamának 10%-át meghaladó időtartamban) indítása automatikus hívásfogadó eszközök, 
berendezések (pl., de nem kizárólag IVR) felé; hívások tömeges indítása szolgáltatások, műszaki eszközök, 
berendezések, stb. tesztelése, próbaüzeme, terhelhetőségének vizsgálata, sérülékenységének vizsgálata, stb. 
céljából; hívások napi 180 percet rendszeresen meghaladó  időtartamban történő indítása személyek, objektumok, 
események, stb. távolról történő megfigyelése céljából (pl. de nem kizárólag: vagyonőrzési, bébiőr funkciók); 
hívások indítása gép-gép kapcsolat (M2M) létrehozása céljából; hívások indítása vagy átirányítása napi 24 órát 
meghaladó összidőtartamban – kifejezetten a nemzetközi EU hálózatokba irányuló hívás- és SMS-forgalom 
tekintetében; olyan hívások, SMS-ek, MMS-ek tömeges indítása, melyekről a Szolgáltató alappal feltételezheti, 
hogy a hívások létrehozásának, vagy az SMS-ek, MMS-ek küldésének célja az Előfizető, Felhasználó vagy bármely 
harmadik fél közvetlen haszonszerzése a Szolgáltató kárára. A tarifacsomagot szigorúan tilos olyan eszközzel 
használni, amely nem rendelkezik saját kijelzővel, hangszóróval, mikrofonnal és billentyűzettel (beleértve az 
érintőképernyős billentyűzetet), ilyen pl. az adapter, modem. A tarifacsomagok visszaélésszerűen, többek között 
telemarketing, ügyfélszolgálati tevékenység, vagy más üzleti célokra nem használhatók. A visszaélésszerű 
használatba beleértendő és ezáltal ellentétes a személyi használat feltételeivel az olyan SMS és MMS küldési 
magatartás, amely során az előfizetésről elküldött SMS/MMS-ek darabszáma meghaladja a napi több százat, az 
érintett előfizetésről elküldött SMS/MMS-ek címzettjeinek száma meghaladja az elküldött SMS/MMS-ek 
darabszámának 10%-át,  illetve az elküldött SMS/MMS-ek darabszámához viszonyítva a válaszüzenetek aránya 
80%-nál kisebb, valamint az SMS/MMS üzeneteket jellemzően egy helyszínről küldi az Előfizető. A visszaélésszerű 
használat, illetve a személyi használati feltételek megsértése esetén Szolgáltató előzetes értesítését követően az 
Előfizető a szolgáltatást a Hang+Adat Alaptarifa feltételei szerint veheti tovább igénybe. 
 
Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. A Vodafone EU Roaming szolgáltatás részletes feltételei 
jelen Díjszabás mellékletben találhatók. 
 
A Red EU Nemzetközi díjzónán, illetve a Világ Napijegy érvényességi területén kívüli nemzetközi hívások díjait 
jelen Díjszabás melléklet tartalmazza.  
 
A Red Free, Red Max és Red Infinity World tarifacsomag havidíjában foglalt, az EU nemzetközi szolgáltatás 
érvényességi területén belül nemzetközi irányba felhasználható szolgáltatás keretében Előfizető a Vodafone 
belföldi hálózatáról díjmentesen hívhatja az alább meghatározott országok (EU nemzetközi díjzóna) normál díjas 
hívószámait és azokra díjmentesen küldhet normál díjas SMS és MMS üzenetet. 
 
EU nemzetközi díjzóna: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Svédország, Egyesült Királyság, 
Észtország, Finnország, Franciaország, Francia Guyana, Gibraltár, Görögország, Guadeloupe, Hollandia, 
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Horvátország, Izland, Írország, Olaszország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Martinique, 
Monaco, Németország, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Reunion, Románia, Szlovákia, Szlovénia, 
Spanyolország, Svájc, Törökország. 
 
A Red Infinity World tarifacsomag havidíjában foglalt díjmentes, illetve a Red Free és Red Max tarifacsomaghoz 
vásárolható Világ Napijegy szolgáltatás keretében a Világ Napijegy érvényességi területéről magyarországi és a 
Világ Napijegy érvényességi területén belüli országok hívószámaira az Előfizető díjmentesen indíthat normál díjas 
hívásokat és azokra díjmentesen küldhet normál díjas SMS és MMS üzenetet, valamint a mindenkori Roaming 
díjszabás szerint az 1. roaming díjzónában és a Világ Napijegy érvényességi területén belül összesen 20 GB 
adatmennyiséget díjmentesen forgalmazhat le. 
 
A 2020. június 2. napjától vásárolt Vodafone RED Infinity World tarifacsomagok esetén a díjmentes Világ Napijegy 
szolgáltatás kizárólag az utazási célú felhasználás szabályainak betartása mellett, életvitelszerű magyarországi 
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, természetes személynek minősülő felhasználók személyes 
hírközlési igényeinek kielégítésére használható (magán utazások céljára), azaz a díjmentes Világ Napijegy 
életvitelszerű magyarországi tartózkodás esetén, EU-n kívüli külföldi utazások során vehető igénybe akként, hogy 
a szolgáltatás használata során a külföldi, a Világ Napijegy szolgáltatás érvényességi területén belüli, illetve 
magyarországi hívószámokra irányuló hívások, SMS-ek és MMS-ek használata; illetve a külföldön, a Világ Napijegy 
szolgáltatás érvényességi területén belüli felhasznált adatmennyiség mértéke nem haladhatja meg a belföldi 
használat négy havi számlázási ciklusonként vett átlagát, valamint a vizsgált időszakban az EU-n kívüli külföldi, 
illetve a Világ Napijegy szolgáltatás érvényességi területén belüli 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 az Előfizetőt 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, a Vodafone fenntartja magának 
a jogot, hogy előzetes értesítést követően a díjmentes Világ Napijegy szolgáltatást adott előfizetés tekintetében 
törölje. Azon ügyfelek, akik előfizetéséről a díjmentes Világ Napijegy szolgáltatás törölve lett, a Világ Napijegy 
szolgáltatás, illetve a forgalmi díjas roaming díjszabás mindenkori feltételei alapján használhatják készüléküket 
külföldön.  
 
A Világ Napijegy szolgáltatás, a Forgalmi alapú roaming hívás, SMS és MMS, illetve a külföldi internethasználat és 
adatroaming részletes feltételei a jelen Díjszabás mellékletben találhatóak. 
 
A Red Free, Red Max és Red Infinity World tarifacsomagokra vonatkozó 1 vagy 2 éves határozott idejű szerződés 
esetén, amennyiben a határozott idejű szerződés lejárata előtt az Előfizető nem köt a mindenkori szerződés-
hosszabbítási szabályok figyelembevételével újabb 1 vagy 2 éves határozott idejű szerződést, a határozott idő 
lejártát követően szerződése határozatlan idejűre változik. A határozott idejű szerződés lejáratát követően a 
szolgáltatást a határozott idejű szerződésben meghatározott díjakon nyújtjuk tovább. 
 
A Red Max tarifacsomag kizárólag hangalapú, havidíjas előfizetéssel rendelkező, szerződést hosszabbító 
Előfizetők számára, szerződés hosszabbítás céljából érhető el. 
 
Gigaboost opció (kiegészítő opció)  
 
A megjelölt tarifacsomagokhoz 2020.06.10-től kiegészítő opció vásárolható, melyek részletes leírását az alábbi 
táblázat tartalmazza. Gigaboost opció vásárlására és lemondására az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a 
My Vodafone alkalmazásban van lehetőség. 
 

Megrendelhető Gigaboost opció Díj (bruttó) Tarifacsomag 

24 órás Gigaboost opció 500 Ft 
Red Free 

72 órás Gigaboost opció 1 200 Ft 
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Ezzel az opcióval rendelkezésre áll az adott területen elérhető technológián a Szolgáltató által biztosított becsült 
maximális sebesség. Amennyiben az Előfizető 4G/LTE képes készülékkel rendelkezik, úgy a Vodafone 4G/LTE 
hálózatán a 4G/LTE technológiával biztosított becsült maximális sávszélességen (100 Mbit/s letöltési és 20 Mbit/s 
feltöltési sebesség), illetve amennyiben 5G/NR képes készülékkel rendelkezik, úgy a Vodafone 5G/NR hálózatán 
az 5G/NR technológiával biztosított becsült maximális  sebességen (450 Mbit/s letöltési és 70 Mbit/s feltöltési 
sebesség) veheti igénybe a szolgáltatásokat, az ÁSZF-ben rögzített minőségi mutatók és feltételek szerint. Becsült 
maximális sebesség az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint 0/0 Mbit/s. Az aktuálisan elérhető 
sávszélesség az adott területen a szolgáltatást biztosító hálózati technológia elérhetőségének, az azt támogató 
eszközök (pl. készülék, megfelelő SIM) meglétének, illetve a hálózat aktuális leterheltségének a függvénye. Az 
aktuális hálózati lefedettség megtekinthető a https://www.vodafone.hu/lefedettsegi-terkep oldalon. 
 
A Gigaboost opció számlázási ciklustól függetlenül, a lejárat napján éjfélig felhasználható, egyebekben a 
tarifacsomag havidíjában foglalt adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül 
tetszőleges számú opció vásárolható. Az opció nem megújuló, minden alkalommal, illetve minden számlaciklusban 
igény szerint újra kell vásárolni. Az opció lejártát követően a tarifacsomag havidíjában foglalt becsült maximális 
sebességhez kapcsolódó le- és feltöltési sebesség az irányadó. 
 
PluszAdat (kiegészítő opció) 
 
A megjelölt tarifacsomagokhoz kiegészítő adatopció (PluszAdat) vásárolható, melyek részletes leírását az alábbi 
táblázat tartalmazza. PluszAdat vásárlására és lemondására az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My 
Vodafone alkalmazásban van lehetőség. 
 
2022. szeptember 1. előtti megrendelés esetén:  
 

Megrendelhető PluszAdat 
Benne foglalt 

adatmennyiség 
Díj (bruttó) Tarifacsomag 

PluszAdat 5 GB 5 GB 3 400 Ft 
Red Free 
Red Max 

Red Infinity World 

 
2022. szeptember 1-től történő megrendelés esetén:  
 

Megrendelhető PluszAdat 
Benne foglalt 

adatmennyiség 
Díj (bruttó) Tarifacsomag 

PluszAdat 5 GB 5 GB 3 990 Ft 
Red Free 
Red Max 

Red Infinity World 

 
Amennyiben egy PluszAdat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő PluszAdat opció 
vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő PluszAdat opció fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A 
PluszAdat opció nem osztható és az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt 
roaming adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú PluszAdat 
opció vásárolható. A PluszAdat opció nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell igény szerint 
vásárolni. 
 

https://www.vodafone.hu/lefedettsegi-terkep
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1.4.9. Vodafone Go Mini, Go Next, Go Net+ és Go Talk+ tarifacsomagok 
 
A Vodafone Go Mini, Go Next, Go Net+ és Go Talk+ tarifacsomagok 2022. január 17-i hatállyal kerültek át a 
kereskedelmi forgalomban nem elérhető tarifacsomagok közé.  
 

  Go Mini Go Next Go Net+ Go Talk+ 

Induló költségek 

Belépési díj (Ft) 10 000 10 000 10 000 10 000 

Havidíjak 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 2 214,34 2 712 2 657,01 3 973,33 

Internet havidíj (Ft) 1 775,66 4 278 6 332,99 5 016,67 

Havi előfizetési díj (Ft)  
határozatlan idejű szerződéssel összesen 

3 990 6 990 8 990 8 990 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 1 714,34 2 212 2 157,01 3 473,33 

Internet havidíj (Ft) 1 775,66 4 278 6 332,99 5 016,67 

Havi előfizetési díj (Ft)  
1 év határozott idejű szerződéssel vagy  
2 év határozott idejű szerződéssel készülékkel 
összesen 

3 490 6 490 8 490 8 490 

Kiegészítő Havi előfizetési díj  
nem magánszemély (minden adószámmal 
rendelkező) előfizető által fizetendő díjtétel (Ft) 

3 175 3 175 3 175 3 175 

Havidíjban foglalt, normál díjas irányban felhasználható tartalom 

Hívás (perc) vagy SMS a Vodafone Magyarország 
Zrt. hálózatán belül (belföldön és a mindenkori 
Roaming díjszabás szerint az 1. roaming 
díjzónából a Vodafone Magyarország Zrt. 
hívószámaira)  

- korlátlan - korlátlan 

Hívás (perc) vagy SMS 
- belföldön magyarországi hívószámokra;  
- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. 
roaming díjzónából magyarországi és az 1. 
roaming díjzóna országainak hívószámaira;  
- belföldről az EU nemzetközi díjzóna 
érvényességi területén belüli országok 
hívószámaira. 

100 200 100 korlátlan 

Havidíjban foglalt egyéb tartalom 

Belföldi adatforgalom  

2 GB 3 GB 

40 GB 

2 GB 

Adatforgalom 
- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. 
roaming díjzónában, 
- aktív Világ Napijegy szolgáltatással a Világ 
Napijegy érvényességi területén belül. 

17 GB 

Becsült maximális sebesség a havi előfizetési 
díjban foglalt adatforgalom felett (le- és feltöltési 
sebesség - Mbit/s) 

0/0 0/0 0/0 0/0 

Becsült maximális sebesség  az ÁSZF 6. mellékletében 

EU Roaming 
A Vodafone EU Roaming díjmentesen aktiválható,  

egyebekben külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. 

Havidíjon felül, normál díjas irányban irányadó díjak 
- belföldön magyarországi hívószámokra;  
- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming díjzónából magyarországi és az 1. roaming díjzóna országainak hívószámaira. 

Percdíj (Ft) 40 40 40 - 

SMS (Ft) 40 40 40 - 

MMS (minden típus) (Ft) 75 75 75 korlátlan 

Havidíjon felül, nemzetközi, normál díjas irányban irányadó díjak  
- belföldről az EU nemzetközi díjzóna érvényességi területén belüli és kívüli országok hívószámaira. 

Nemzetközi percdíjak az EU nemzetközi 
díjzónába (Ft) 

76 76 76 korlátlan 

Nemzetközi percdíjak az EU nemzetközi díjzónán 
kívülre (Ft) 

A mindenkori ÁSZF Díjszabás melléklet Külföldre irányuló hívások díja (nemzetközi 
hívások) feltételek és díjszabás szerint. 
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Nemzetközi SMS díja az EU nemzetközi 
díjzónába (Ft) 

24 24 24 korlátlan 

Nemzetközi SMS díja az EU nemzetközi díjzónán 
kívülre (Ft) 

80 80 80 48 

 
A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifákban a hívások számlázása 1 perces 
egységekben történik. 
 
A Kiegészítő havi előfizetési díj minden nem magánszemély (minden adószámmal rendelkező) ügyfél által 
fizetendő díjtétel, mely előre esedékes és hozzáadódik az Előfizető havi számlájához. Ezen tétel minden, bármely 
típusú SIM kártyára fizetendő havidíj tétel, mely nem lebeszélhető és nem leforgalmazható. 
 
A havidíjban foglalt egységek belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön, normál díjas 
hívásokra és mobil hálózatba küldött normál díjas SMS-ekre használhatóak fel. A havidíjban foglalt, de fel nem 
használt leforgalmazható perc, SMS, illetve adatforgalom nem vihető át a következő hónapra, más személyre-, 
illetve más kapcsolási számra nem ruházható át és más szolgáltatásra sem használható fel. A Vodafone Go Next 
tarifacsomagok havidíjában foglalt Vodafone hálózaton belüli korlátlan percek és SMS-ek belföldön és a mindenkori 
Roaming díjszabás szerint külföldön, normál díjas Vodafone Magyarország Zrt. hálózatán belüli hívások és SMS-
ek esetén érvényesek. 
 
A Go Talk+ havidíjban foglalt korlátlan percek, SMS-ek és MMS-ek belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás 
szerint külföldön, normál díjas hívások, SMS-, illetve MMS-küldés esetén érvényesek. Belföldi normál díjas 
irányoknak minősülnek a Vodafone, illetve más mobilszolgáltatók belföldi hálózatába és belföldi vezetékes irányba 
indított normál díjas hívások, normál díjas SMS-ek és normál díjas MMS-ek, valamint a Go Talk+ tarifacsomag 
esetében – díjazás tekintetében – belföldi normál díjas iránynak minősül a belföldi, speciális díjazású számok 
hívása is (kivéve: 11811 és 11824 Különleges tudakozók).  
 
A Go Talk+ tarifacsomag kizárólag a lakossági felhasználás szabályainak betartása mellett, természetes személy 
felhasználók személyes hírközlési igényeinek kielégítésére használhatóak (személyi használat). A 
rendeltetésszerű személyi használatba nem értendő bele, ha a Go Talk+ tarifacsomaghoz tartozó SIM kártyát nem 
mobiltelefon készülékben használja az Előfizető vagy felhasználó; hívások automatizált - a felhasználó személyes 
közreműködését nem igénylő - indítása; hívások tömeges (a kimenő hívások összidőtartamának 10%-át 
meghaladó időtartamban) indítása automatikus hívásfogadó eszközök, berendezések (pl., de nem kizárólag IVR) 
felé; hívások tömeges indítása szolgáltatások, műszaki eszközök, berendezések, stb. tesztelése, próbaüzeme, 
terhelhetőségének vizsgálata, sérülékenységének vizsgálata, stb. céljából; hívások napi 180 percet rendszeresen 
meghaladó időtartamban történő indítása személyek, objektumok, események, stb. távolról történő megfigyelése 
céljából (pl. de nem kizárólag: vagyonőrzési, bébiőr funkciók); hívások indítása gép-gép kapcsolat (M2M) 
létrehozása céljából; hívások indítása vagy átirányítása napi 24 órát meghaladó összidőtartamban – kifejezetten a 
nemzetközi EU hálózatokba irányuló hívás- és SMS-forgalom tekintetében; olyan hívások, SMS-ek, MMS-ek 
tömeges indítása, melyekről a Szolgáltató alappal feltételezheti, hogy a hívások létrehozásának, vagy az SMS-ek, 
MMS-ek küldésének célja az Előfizető, Felhasználó vagy bármely harmadik fél közvetlen haszonszerzése a 
Szolgáltató kárára. A tarifacsomagot szigorúan tilos olyan eszközzel használni, amely nem rendelkezik saját 
kijelzővel, hangszóróval, mikrofonnal és billentyűzettel (beleértve az érintőképernyős billentyűzetet), ilyen pl. az 
adapter, modem. A tarifacsomagok visszaélésszerűen, többek között telemarketing, ügyfélszolgálati tevékenység, 
vagy más üzleti célokra nem használhatók. A visszaélésszerű használatba beleértendő és ezáltal ellentétes a 
személyi használat feltételeivel az olyan SMS és MMS küldési magatartás, amely során az előfizetésről elküldött 
SMS/MMS-ek darabszáma meghaladja a napi több százat, az érintett előfizetésről elküldött SMS/MMS-ek 
címzettjeinek száma meghaladja az elküldött SMS/MMS-ek darabszámának 10%-át,  illetve az elküldött 
SMS/MMS-ek darabszámához viszonyítva a válaszüzenetek aránya 80%-nál kisebb, valamint az SMS/MMS 
üzeneteket jellemzően egy helyszínről küldi az Előfizető. A visszaélésszerű használat, illetve a személyi használati 
feltételek megsértése esetén Szolgáltató előzetes értesítését követően az Előfizető a szolgáltatást a Hang+Adat 
Alaptarifa feltételei szerint veheti tovább igénybe. 
 
Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. A Vodafone EU Roaming szolgáltatás részletes feltételei 
jelen Díjszabás mellékletben találhatók. 
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A Vodafone Go Mini, Go Next, Go Net+ és Go Talk+ tarifacsomagok havidíjában foglalt, az EU nemzetközi 
szolgáltatás érvényességi területén belül nemzetközi irányba felhasználható szolgáltatás keretében Előfizető a Go 
Talk tarifacsomagban foglalt korlátlanul, illetve a Go Mini, Go Next és Go Net+ tarifacsomagokban foglalt, 100, 
illetve 200 perc- és SMS-keret erejéig a Vodafone belföldi hálózatáról további költségek nélkül hívhatja az alább 
meghatározott országok (EU nemzetközi díjzóna) normál díjas hívószámait és küldhet azokra normál díjas SMS 
üzenetet.  
 
EU nemzetközi díjzóna: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Svédország, Egyesült Királyság, 
Észtország, Finnország, Franciaország, Francia Guyana, Gibraltár, Görögország, Guadeloupe, Hollandia, 
Horvátország, Izland, Írország, Olaszország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Martinique, 
Monaco, Németország, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Reunion, Románia, Szlovákia, Szlovénia, 
Spanyolország, Svájc, Törökország. 
 
Az EU nemzetközi díjzónán kívüli nemzetközi percdíjak jelen Díjszabás melléklet (Külföldre irányuló hívások díja 
(nemzetközi hívások)) szerinti nemzetközi díjazás szerint árazódnak. 
 
A Vodafone Go tarifacsomagok esetén a havidíjban foglalt, belföldön és/vagy a mindenkori Roaming díjszabás 
szerint külföldön felhasználható adatmennyiség felhasználását követően, a számlazárásig történő további 
internetezéshez a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követően az Online ügyfélszolgálaton 
keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban kiegészítő adatopció vásárlása szükséges. Adatopció vásárlása 
nélkül a belföldi és/vagy roaming adatforgalom túllépés nem lehetséges, amennyiben az Előfizető felhasználta a 
csomagban foglalt belföldi és/vagy roaming adatmennyiséget, nem lesz elérhető számára belföldön és/vagy 
roaming során az internet szolgáltatás a számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás 
megújul.  
 
A Világ Napijegy szolgáltatás, a Forgalmi alapú roaming hívás, SMS és MMS, illetve a külföldi internethasználat és 
adatroaming részletes feltételei a jelen Díjszabás mellékletben találhatóak. 
 
A Vodafone Go Mini, Go Next, Go Net+ és Go Talk+ tarifacsomagokra vonatkozó 1 vagy 2 éves határozott idejű 
szerződés esetén, amennyiben a határozott idejű szerződés lejárata előtt az Előfizető nem köt a mindenkori 
szerződés-hosszabbítási szabályok figyelembevételével újabb 1 vagy 2 éves határozott idejű szerződést, a 
határozott idő lejártát követően szerződése határozatlan idejűre változik. A határozott idejű szerződés lejáratát 
követően a szolgáltatást a határozott idejű szerződésben meghatározott díjakon nyújtjuk tovább. 
 
PluszAdat (kiegészítő opció)  
 
A megjelölt tarifacsomagokhoz kiegészítő adatopció (PluszAdat) vásárolható, melyek részletes leírását az alábbi 
táblázat tartalmazza. PluszAdat vásárlására és lemondására az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My 
Vodafone alkalmazásban van lehetőség. 
 
2022. szeptember 1. előtti megrendelés esetén:  
 

Megrendelhető PluszAdat 
Benne foglalt 

adatmennyiség 
Díj (bruttó) Tarifacsomag 

PluszAdat 300 MB 300 MB 500 Ft Go Mini  
Go Next  
Go Net+  
Go Talk+ 

PluszAdat 1 GB 1 GB 1 200 Ft 

PluszAdat 5 GB 5 GB 3 400 Ft 

 
2022. szeptember 1-től történő megrendelés esetén:  
 

Megrendelhető PluszAdat 
Benne foglalt 

adatmennyiség 
Díj (bruttó) Tarifacsomag 

PluszAdat 300 MB 300 MB 690 Ft 
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PluszAdat 1 GB 1 GB 1 490 Ft Go Mini  
Go Next  
Go Net+  
Go Talk+ 

PluszAdat 5 GB 5 GB 3 490 Ft 

Roamming PluszAdat 5 GB 5 GB 3 990 Ft Go Net+ 

 
Amennyiben egy PluszAdat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő PluszAdat opció 
vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő PluszAdat opció fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A 
PluszAdat opció nem osztható és az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt 
belföldi és/vagy roaming adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges 
számú PluszAdat opció vásárolható. A PluszAdat opció nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell 
igény szerint vásárolni. 
 
Megújuló PluszAdat (kiegészítő opció)  
 
A megjelölt tarifacsomagokhoz Megújuló PluszAdat kiegészítő opciót az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a 
My Vodafone alkalmazásban lehet vásárolni és lemondani. A Megújuló PluszAdat kiegészítő opció megújuló 
adatopció, számlaciklusonként újra aktiválódik, nem szükséges minden számlaciklusban újra igényelni. 
 
2022. szeptember 1. előtti megrendelés esetén:  
 

Megrendelhető Megújuló PluszAdat 
Benne foglalt 

adatmennyiség 
Díj (bruttó) Tarifacsomag 

Megújuló PluszAdat 300 MB 300 MB 500 Ft Go Mini  
Go Next  
Go Net+  
Go Talk+ 

Megújuló PluszAdat 1 GB 1 GB 1 200 Ft 

Megújuló PluszAdat 5 GB 5 GB 3 400 Ft 

 
2022. szeptember 1-től történő megrendelés esetén:  
 

Megrendelhető Megújuló PluszAdat 
Benne foglalt 

adatmennyiség 
Díj (bruttó) Tarifacsomag 

Megújuló PluszAdat 300 MB 300 MB 690 Ft Go Mini  
Go Next  
Go Net+  
Go Talk+ 

Megújuló PluszAdat 1 GB 1 GB 1 490 Ft 

Megújuló PluszAdat 5 GB 5 GB 3 490 Ft 

 
Amennyiben adott számlázási ciklusban a Megújuló PluszAdat kiegészítő opció nem kerül teljes egészében 
felhasználásra, akkor a fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A Megújuló PluszAdat kiegészítő opció 
nem osztható és az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt belföldi és/vagy 
roaming adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú PluszAdat 
kiegészítő opció vásárolható a Megújuló PluszAdat kiegészítő opció mellé. 
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1.5. Kereskedelmi forgalomban nem elérhető opciók 

1.6. Kereskedelmi forgalomban nem elérhető Internet tarifacsomagok  

1.6.1. Vodafone HomeNet tarifacsomag 
 
A Vodafone HomeNet tarifacsomagok 2017. május 1-jei hatállyal kerültek át a kereskedelmi forgalomban nem 
elérhető tarifacsomagok közé. 
 

 Vodafone HomeNet 

Induló költségek 

Belépési díj (Ft) 10 000 

Havidíjak 

Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű szerződéssel 7 433 

Havi előfizetési díj (Ft) 1 év határozott idejű szerződéssel 7 433 

Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű szerződéssel 5 779 

Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű szerződéssel, e-Pack-kel 4 952 

Havidíjban foglalt belföldi adatforgalom 50 GB 

Becsült maximális sebesség a havidíjban foglalt adatforgalom felett  
letöltési sebesség: 0,146 Mbit/s 
feltöltési sebesség 0,125 Mbit/s 

Havidíjon felüli szolgáltatások és díjaik 

SMS díja bármely belföldi hálózatba (Ft) 30,48 

SMS díja EU nemzetközi díjzónába (Ft) 24,00 

SMS díja EU nemzetközi díjzónán kívülre (Ft) 60,96 

 
A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. 
 
A Vodafone HomeNet tarifacsomag csak adatátviteli szolgáltatást nyújt, hangszolgáltatás a fenti tarifacsomaggal 
nem vehető igénybe. Az adatforgalom a belföldi küldött és fogadott adatmennyiség együttes összegét jelenti. A 
tarifacsomagban az adatforgalom számlázása 10 Kbyte-os egységekben történik. A tarifacsomagok az Internet 
mellett SMS szolgáltatást is tartalmaznak, melyek díja a fenti táblázatban került rögzítésre. SMS üzenetek fogadása 
díjmentes. 
 
Külföldön a Vodafone HomeNet tarifacsomag keretében mobil internet szolgáltatás nem vehető igénybe. 
 
Amennyiben az Előfizető nem használja fel a HomeNet tarifacsomag havidíjában foglalt forgalmi keretet, a 
fennmaradó részt nem viheti át a következő számlázási ciklusra. A havidíjban foglalt forgalmi keret időkorlátozás 
nélkül bármely napszakban felhasználható.  
 
A tarifacsomag aktiválásától a számlazárásig a teljes havi díjtétel figyelembevételével arányos törthavi díj, illetve 
forgalmi keret kerül kiszámlázásra. Adatforgalomra vonatkozó havi keretet tartalmazó tarifacsomagoknál 
tarifacsomag-váltás esetén a számlázási időszak kezdetétől a tarifacsomag-váltásig, illetve a tarifacsomag-
váltástól a számlázási időszak lezártáig tarifacsomagonként a teljes havi díjtétel figyelembevételével arányos 
törthavi díj kerül kiszámlázásra, és a keret is arányosan vehető igénybe.  
 
A Vodafone HomeNet tarifacsomaghoz a havidíjba foglalt adatmennyiség felhasználása után az Online 
ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban ExtraAdat és/vagy Havonta Megújuló ExtraAdat 
kiegészítő adatopció vásárlása választható, ellenkező esetben a sebességet a számlázási ciklus végéig lassítjuk. 
A számlázási ciklus lezárultával a forgalomlassítás megszűnik. Lassításkor becsült maximális sebesség 0,146 
Mbit/s le- és 0,125 Mbit/s feltöltési sebesség. Becsült maximális sebesség az ÁSZF 6. mellékletében. 
 
A Vodafone HomeNet tarifacsomag 2 éves határozott idejű változata esetén e-Pack szolgáltatás igénybevétele 
esetén, kedvezőbb havi előfizetési díj ellenében az Előfizető vállalja az alábbi feltételek teljesítését minden 
hónapban, amíg az e-Pack szolgáltatást igénybe veszi: 
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• Az Előfizető valamennyi, egy ügyfélszám alá tartozó előfizetése tekintetében E-számlát vesz igénybe az 
ÁSZF Elektronikus Számla- és Dokumentum Bemutatás (E-számla) pontban foglalt tartalommal. 

• A számla kiegyenlítése a következő fizetési módok valamelyikével történik: 
o  www.vodafone.hu/szamlabefizetés oldalon keresztül,  
o a Vodafone mobil alkalmazáson keresztül,  
o banki átutalással,  
o csoportos beszedési megbízással, 
o OTP bankautomatákon keresztül.  

• A számla kiegyenlítése a számlán feltüntetett fizetési határidőig megtörténik. 
 
Amennyiben az Előfizető valamely hónapban nem tesz eleget a fenti feltételek bármelyikének, a következő havi 
számlájában egy bruttó 827 Ft-os egyszeri díj kerül kiterhelésre. Ha az Előfizető egy hónapban több e-Pack 
feltételnek nem tesz eleget, az e-Pack feltételek nem teljesítésének díja ebben az esetben is csak havi egy 
alkalommal, előfizetésenként kerül kiszámlázásra. 
 
Ha egy Előfizető több előfizetéssel is rendelkezik, melyek közül valamelyiket e-Pack-kel veszi igénybe, ebben az 
esetben minden előfizetésre vonatkozóan az e-Pack feltételeknek eleget téve kell a havi számláit 
kiegyenlítenie. Amennyiben az Előfizető valamely hónapban fizetési haladékot vesz igénybe és a számláját nem 
egyenlíti ki a számlán feltüntetett fizetési határidőig, az e-Pack nem teljesítésének egyszeri díja ebben az esetben 
is kiszámlázásra kerül.  
 
Az e-Pack szolgáltatás lemondása tarifacsomag-váltásnak minősül. Egyazon tarifacsomag e-Pack és anélküli 
változata közti tarifacsomag-váltás kötbérfizetés nélkül vehető igénybe.  
 
Vodafone  a Vodafone HomeNet tarifacsomag Előfizetőjével szemben az adatforgalom megkezdésekor (0 GB 
adatforgalomtól) folyamatosan, minden számlázási ciklusban alkalmazza a hálózati erőforrások kiosztásánál az 
Általános Szerződési Feltételekben meghatározott Dinamikus szolgáltatásminőség-szabályozást (QoS-t) a 3GPP 
TS 23.107 számú szabványának és az ETSI TS 123 107 V.9.0.0. szabványának megfelelően (a hivatkozott 
szabványok leírása elérhető az alábbi internetes honlapokon: www.etsi.org, illetve www.3GPP.org). Ennek 
következtében a Vodafone Homenet szolgáltatás Előfizetője az adatforgalom megkezdésekor alacsonyabb 
prioritási szintre kerül, mint a többi Előfizető és a hálózat túlterheltségekor a többi Előfizető nagyobb 
valószínűséggel fér hozzá a hálózati erőforrásokhoz, mint a Vodafone HomeNet tarifacsomag Előfizetője, azaz az 
egyéb Előfizető a hálózat túlterheltsége idején azonos körülmények esetén nagyobb sebességgel képes 
adatkommunikációt folytatni, mint a Vodafone HomeNet tarifacsomag Előfizetője. Normál terhelésű hálózat esetén 
a Vodafone HomeNet tarifacsomag Előfizetője nincs hátrányosan megkülönböztetve a többi Előfizetővel szemben, 
ugyanolyan adatsebességre képes, mint az egyéb felhasználók. Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételekben 
meghatározott garantált le- és feltöltési sebességet bármely korlátozás esetén biztosítja. 
 

1.6.1.1. Havonta Megújuló és Egyszeri plusz adat (kiegészítő adatopciók)  
 
A Vodafone HomeNet tarifacsomaghoz az Előfizető vásárolhat Havonta Megújuló vagy Egyszeri plusz adatot. 
Plusz adatot az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet vásárolni arról a SIM 
kártyáról és eszközről, amelyhez a Vodafone HomeNet előfizetés tartozik. A Plusz adat opciók kizárólag az adott 
számlaciklus végéig belföldi hálózatban használhatóak fel. 
 
A Havonta Megújuló plusz adat egy megújuló opció, így számlaciklusonként újra aktiválódik, nem szükséges 
minden számlaciklusban újra igényelni. Amennyiben adott számlázási ciklusban a Havonta Megújuló plusz adat 
nem kerül teljes egészében felhasználásra, akkor a fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A táblázatban 
bruttó árak szerepelnek, a feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák. 
 

Megrendelhető Havonta Megújuló 
plusz adat opciók 

Benne foglalt belföldi 
adatmennyiség 

Díj (bruttó) Tarifacsomag 

5 GB megújuló plusz adat 5 GB 2 885 Ft/hó Vodafone HomeNet 

http://www.vodafone.hu/szamlabefizetés
http://www.etsi.org/
http://www.3gpp.org/
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10 GB megújuló plusz adat 10 GB 4 126 Ft/hó Vodafone HomeNet 

 
Az Egyszeri plusz adat nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell igény szerint vásárolni. Amennyiben 
egy Plusz adat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő Plusz Adat vásárlásának pillanatáig, 
akkor a fel nem használt hátralévő adatforgalom elvész. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú Egyszeri 
plusz adat opció vásárolható. A táblázatban bruttó árak szerepelnek, a feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák. 
 

Megrendelhető Egyszeri plusz adat opciók 
Benne foglalt belföldi 

adatmennyiség 
Díj (bruttó) Tarifacsomag 

5 GB egyszeri plusz adat 5 GB 3 299 Ft/opció Vodafone HomeNet 
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1.6.2. MobilNet tarifacsomagok 
 
A Mobilnet tarifacsomagok 2018. szeptember 3-i hatállyal kerültek át a kereskedelmi forgalomban nem elérhető 
tarifacsomagok közé. 
 
Új Előfizetők vagy havidíjas előfizetéssel rendelkező, szerződést hosszabbító Előfizetők számára: 
 

  MobilNet Start MobilNet Medium 

Induló költségek 

Belépési díj (Ft) 10 000 10 000 

Havidíjak 

Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű szerződéssel összesen 3 996 5 775 

Havi előfizetési díj (Ft) 1 év határozott idejű szerződéssel összesen 3 551 4 886 

Havi előfizetési díj (Ft) 1 év határozott idejű szerződéssel, e-Packkel 
összesen 

3 106 3 996 

Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű szerződéssel készülékkel 
összesen 

3 551 4 886 

Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű szerződéssel, e-Pack-kel 
készülékkel összesen 

3 106 3 996 

Havidíjban foglalt belföldi adatforgalom 4 GB 10 GB 

Becsült maximális sebesség a havidíjban foglalt adatforgalom felett (le- és 
feltöltési sebesség - Mbit/s) 

0/0 0/0 

Egyéb díjak 

SMS díja bármely belföldi hálózatba (Ft) 30,48 30,48 

 
Meglévő, havidíjas, határozott időre MobilNet tarifacsomagra tablettel 2017. október 24. előtt szerződött 
Előfizetők Mobilnet tablet tarifacsomagok szerződéshosszabbítással nem járó tarifacsomag-váltáskor az 
alábbi csomagokra szerződhetnek:  
 

 MobilNet 
Start A 

MobilNet 
Start B 

MobilNet 
Start C 

 
MobilNet 
Start D 

 
MobilNet 
Start E 

Induló költségek 

Belépési díj (Ft) - 

Havidíjak 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 2 év határozott idejű 
szerződéssel, készülék nélkül 

3 550 3 550 3 550 3 550 3 550 

Kiegészítő éjszakai Extra Adat havidíja (Ft)  7 119  4 449  2 670  1 780  890 

Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű 
szerződéssel összesen 

 10 669  8 000  6 220  5 330  4 440 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 2 év határozott idejű 
szerződéssel, készülék nélkül, e-Pack-kel 

3 106 3 106 3 106 3 106 3 106 

Kiegészítő éjszakai Extra Adat havidíja (Ft)  7 119  4 449  2 670  1 780  890 

Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű 
szerződéssel, e-Pack-kel összesen 

10 224  7 555 5 775 4 885  3 995 

Havidíjban foglalt belföldi adatforgalom 4 GB 

Havidíjban foglalt belföldi kiegészítő éjszakai 
ExtraAdat  

8 GB 5 GB 3 GB 2 GB 1 GB 

Becsült maximális sebesség a havidíjban foglalt 
adatforgalom felett (le- és feltöltési sebesség - Mbit/s) 

0/0 

Egyéb díjak 

SMS díja bármely belföldi hálózatba (Ft) 30,48 

 

 MobilNet 
Medium A 

MobilNet 
Medium B 

MobilNet 
Medium C 

 
MobilNet 

Medium D 

 
MobilNet 
Medium E 
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Induló költségek 

Belépési díj (Ft) - 

Havidíjak 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 2 év határozott idejű 
szerződéssel, készülék nélkül 

4 885 4 885 4 885 4 885 4 885 

Kiegészítő éjszakai Extra Adat havidíja (Ft)  7 119  4 449  2 670  1 780  890 

Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű 
szerződéssel összesen 

12 004 9 334 7 555  6 665 5 775 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 2 év határozott idejű 
szerződéssel, készülék nélkül, e-Pack-kel 

3 995 3 995 3 995 3 995 3 995 

Kiegészítő éjszakai Extra Adat havidíja (Ft)  7 119  4 449  2 670  1 780  890 

Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű 
szerződéssel, e-Pack-kel összesen 

11 114 8 445 6 665 5 775 4 885 

Havidíjban foglalt belföldi adatforgalom 10 GB 

Havidíjban foglalt belföldi kiegészítő éjszakai 
ExtraAdat  

40 GB 30 GB 20 GB 10 GB 5 GB 

Becsült maximális sebesség a havidíjban foglalt 
adatforgalom felett (le- és feltöltési sebesség - 
Mbit/s) 

0/0 

Egyéb díjak 

SMS díja bármely belföldi hálózatba (Ft) 30,48 

 
A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. 
 
A MobilNet Start, MobilNet Medium tarifacsomagok csak adatátviteli szolgáltatást nyújtanak, hangszolgáltatás a 
fenti tarifacsomagokkal nem vehető igénybe. Az adatforgalom a belföldi küldött és fogadott adatmennyiség 
együttes összegét jelenti.  
 
Számlázási egység MobilNet Start, MobilNet Medium tarifacsomagok esetében 10 Kbyte. A külföldön történő 
internet adatforgalomra eltérő díjak vonatkoznak. A tarifacsomagok az Internet mellett SMS szolgáltatást is 
tartalmaznak, melyek díja a fenti táblázatban került rögzítésre. 
 
Amennyiben az Előfizető nem használja fel a havidíjba foglalt forgalmi keretet, a fennmaradó részt nem viheti át a 
következő számlázási ciklusra. A havidíjban foglalt forgalmi keret időkorlátozás nélkül bármely napszakban 
felhasználható (kivéve kiegészítő éjszakai ExtraAdat).  
 
A tarifacsomag aktiválásától a számlazárásig a teljes havi díjtétel figyelembevételével arányos törthavi díj, illetve 
forgalmi keret kerül kiszámlázásra. Adatforgalomra vonatkozó havi keretet tartalmazó tarifacsomagoknál 
tarifacsomag-váltás esetén a számlázási időszak kezdetétől a tarifacsomag-váltásig, illetve a tarifacsomag-
váltástól a számlázási időszak lezártáig tarifacsomagonként a teljes havi díjtétel figyelembevételével arányos 
törthavi díj kerül kiszámlázásra, és a keret is arányosan vehető igénybe.  
 
A MobilNet Start, MobilNet Medium tarifacsomag esetén a havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását 
követően a sebesség 0/0 Mbit/s-ra korlátozódik a számlázási ciklus végéig. Becsült maximális sebesség az ÁSZF 
6. mellékletében. 
 
A havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség és a kiegészítő éjszakai ExtraAdat közötti kapcsolat: 
 
A MobilNet Start (A, B, C, D, E) és MobilNet Medium (A, B, C, D, E) tarifacsomagokkal rendelkező Előfizető havonta 
éjszakai adat igénybevételére jogosult. Az éjszakai ExtraAdat mindennap 00:00-06:00 óra között használható fel a 
szerződés határozott időtartama alatt, kizárólag belföldön. A fenti tarifacsomagokkal rendelkező Előfizető a 00:00-
06:00 óra közötti időszakban automatikusan a kiegészítő éjszakai ExtraAdatot, a kijelölt időszak előtti, illetve utáni 
időszakban, továbbá, ha az adott hónapban elfogy a kiegészítő éjszakai ExtraAdat, akkor a tarifacsomag 
havidíjában foglalt belföldi adatmennyiséget használja, majd az adott tarifacsomagnak megfelelő alapfeltételekkel 
történik a további adatforgalmazás. 
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Amennyiben az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban kiegészítő adatopció 
vásárlására kerül sor, illetve akitválódik az Automatikus ExtraAdat opció, a kiegészítő éjszakai ExtraAdat 00:00-
06:00 óra között továbbra is felhasználható. A kiegészítő éjszakai ExtraAdat felhasználását követően az 
Automatikus ExtraAdat opció, illetve az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban 
vásárolt kiegészítő adatopció kerül felhasználásra éjszaka is. Az Automatikus ExtraAdat opció, illetve az Online 
ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban vásárolt kiegészítő opcióban foglalt 
adatmennyiség felhasználását követően a sebesség 0/0 Mbit/s-ra korlátozódik a MobilNet Start, MobilNet Medium 
tarifacsomagok esetén. 
 
A havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség és a kiegészítő adatopciók közötti kapcsolat: 
 
A számlazárásig történő további internetezéshez a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását 
megelőzően vagy követően az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban kiegészítő 
adatopció vásárlása szükséges. Adatopció vásárlása nélkül adatforgalom túllépés nem lehetséges, amennyiben 
az Előfizető felhasználta a csomagban belföldi adatmennyiséget, nem lesz elérhető számára az internet 
szolgáltatás a számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul. 
 
Amennyiben az Előfizető a határozott időtartamú előfizetői szerződés lejárta előtt a szerződésmódosításra 
vonatkozó szabályok szerint nem köt újabb határozott időtartamú előfizetői szerződést, a fenti tarifacsomagok a 
határozott időtartam lejártát követően is a szerződéskötéskor megállapított havidíjon kerülnek kiszámlázásra. 
 
A MobilNet Start (SIM) és MobilNet Medium (SIM) tarifacsomagok 1 éves, illetve a MobilNet Start (A, B, C, D, E) 
és MobilNet Medium (A, B, C, D, E) tarifacsomagok 2 éves határozott idejű változata esetén e-Pack szolgáltatás 
is igénybe vehető. Az e-Pack igénybevétele esetén, kedvezőbb havi előfizetési díj ellenében az Előfizető vállalja 
az alábbi feltételek teljesítését minden hónapban, amíg az e-Pack szolgáltatást igénybe veszi:  
 

• Az Előfizető valamennyi, egy ügyfélszám alá tartozó előfizetése tekintetében E-számlát vesz igénybe az 
ÁSZF Elektronikus Számla- és Dokumentum Bemutatás (E-számla) pontban foglalt tartalommal. 

• A számla kiegyenlítése a következő fizetési módok valamelyikével történik: 
o www.vodafone.hu/szamlabefizetés oldalon keresztül,  
o a Vodafone mobil alkalmazáson keresztül,  
o banki átutalással,  
o csoportos beszedési megbízással, 
o ATM automatákon keresztül.  

• A számla kiegyenlítése a számlán feltüntetett fizetési határidőig megtörténik. 
 
Amennyiben az Előfizető valamely hónapban nem tesz eleget a fenti feltételek bármelyikének, a következő havi 
számlájában MobilNet Start tarifacsomagok esetén egy bruttó 445 Ft-os, MobilNet Medium tarifacsomagok esetén 
egy bruttó 890 Ft-os egyszeri díj kerül kiterhelésre. Ha az Előfizető egy hónapban több e-Pack feltételnek nem tesz 
eleget, az e-Pack feltételek nem teljesítésének díja ebben az esetben is csak havi egy alkalommal, előfizetésenként 
kerül kiszámlázásra. 
 
Ha egy Előfizető több előfizetéssel is rendelkezik, melyek közül valamelyiket e-Pack-kel veszi igénybe, ebben az 
esetben minden előfizetésre vonatkozóan az e-Pack feltételeknek eleget téve kell a havi számláit kiegyenlítenie.   
 
Amennyiben az Előfizető valamely hónapban fizetési haladékot vesz igénybe és a számláját nem egyenlíti ki a 
számlán feltüntetett fizetési határidőig, az e-Pack nem teljesítésének egyszeri díja ebben az esetben is 
kiszámlázásra kerül. 
 
Az e-Pack szolgáltatás lemondása tarifacsomag-váltásnak minősül. Egyazon tarifacsomag e-Pack és anélküli 
változata közti tarifacsomag-váltás kötbérfizetés nélkül vehető igénybe.  
 

http://www.vodafone.hu/szamlabefizetés


 

110 
 

1.6.3. Vodafone HomeNet+ tarifacsomag 
 
A Vodafone HomeNet+ tarifacsomag 2022. március 31-i hatállyal került át a kereskedelmi forgalomban nem 
elérhető tarifacsomagok közé. 
 

 Vodafone HomeNet+ 

Induló költségek 

Belépési díj (Ft) 10 000 

Havidíjak 

Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű szerződéssel 7 110 

Havi előfizetési díj (Ft) 1 év határozott idejű szerződéssel 6 220 

Havi előfizetési díj (Ft) 1 év határozott idejű szerződéssel, e-Pack-kel 5 330 

Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű szerződéssel 6 220 

Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű szerződéssel, e-Pack-kel 5 330 

Havidíjban foglalt belföldi adatforgalom 50 GB 

Havidíjban foglalt éjszakai ExtraAdat 150 GB 

Becsült maximális sebesség a havidíjban foglalt adatforgalom felett  
letöltési sebesség: 0,146 Mbit/s 
feltöltési sebesség 0,125 Mbit/s 

Becsült maximális sebesség  az ÁSZF 6. mellékletében 

Havidíjon felüli szolgáltatások és díjaik 

SMS díja bármely belföldi hálózatba (Ft) 30,48 

SMS díja EU nemzetközi díjzónába (Ft) 24,00 

SMS díja EU nemzetközi díjzónán kívülre (Ft) 60,96 

 
A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. 
 
A Vodafone HomeNet+ tarifacsomagra 2017. február 1-től szerződött előfizetők 150 GB éjszakai adat díjmentes 
igénybevételére jogosultak. Az éjszakai ExtraAdat 150 GB mindennap 00:00-06:00 óra között használható fel a 
szerződés időtartama alatt, kizárólag belföldön. A Vodafone HomeNet+ tarifacsomagokkal rendelkező Előfizető a 
00:00-06:00 óra közötti időszakban automatikusan a kedvezményes adatmennyiséget használja, a kedvezményes 
időszak előtti, illetve utáni időszakban, továbbá, ha az adott hónapban elfogy a 150 GB éjszakai adat, akkor a 
tarifacsomag havidíjában foglalt belföldi adatmennyiséget használja, majd az adott tarifacsomagnak megfelelő 
alapfeltételekkel történik a további adatforgalmazás. 
 
A Vodafone HomeNet+ tarifacsomag csak adatátviteli szolgáltatást nyújt, hangszolgáltatás a fenti tarifacsomaggal 
nem vehető igénybe. Az adatforgalom a belföldi küldött és fogadott adatmennyiség együttes összegét jelenti. A 
tarifacsomagban az adatforgalom számlázása 10 Kbyte-os egységekben történik. A tarifacsomagok az Internet 
mellett SMS szolgáltatást is tartalmaznak, melyek díja a fenti táblázatban került rögzítésre. SMS üzenetek fogadása 
díjmentes. 
 
Külföldön a Vodafone HomeNet+ tarifacsomag keretében mobil internet szolgáltatás nem vehető igénybe. 
 
Amennyiben az Előfizető nem használja fel a havidíjban foglalt forgalmi keretet, a fennmaradó részt nem viheti át 
a következő számlázási ciklusra. A havidíjban foglalt forgalmi keret időkorlátozás nélkül bármely napszakban 
felhasználható.  
 
A tarifacsomag aktiválásától a számlazárásig a teljes havi díjtétel figyelembevételével arányos törthavi díj, illetve 
forgalmi keret kerül kiszámlázásra. Adatforgalomra vonatkozó havi keretet tartalmazó tarifacsomagoknál 
tarifacsomag-váltás esetén a számlázási időszak kezdetétől a tarifacsomag-váltásig, illetve a tarifacsomag-
váltástól a számlázási időszak lezártáig tarifacsomagonként a teljes havi díjtétel figyelembevételével arányos 
törthavi díj kerül kiszámlázásra, és a keret is arányosan vehető igénybe.  
 
A Vodafone HomeNet+ tarifacsomaghoz a havidíjba foglalt adatmennyiség felhasználása után az Online 
ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban ExtraAdat és/vagy Havonta Megújuló ExtraAdat 
kiegészítő adatopció vásárlása választható, ellenkező esetben a sebességet a számlázási ciklus végéig lassítjuk. 
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A számlázási ciklus lezárultával a forgalomlassítás megszűnik. Lassításkor becsült maximális sebesség 0,146 
Mbit/s le- és 0,125 Mbit/s feltöltési sebesség, a Becsült maximális sebesség az ÁSZF 6. mellékletében 
meghatározottak szerint. 
 
Vodafone  a Vodafone HomeNet+ tarifacsomag Előfizetőjével szemben az adatforgalom megkezdésekor (0 GB 
adatforgalomtól) folyamatosan, minden számlázási ciklusban alkalmazza a hálózati erőforrások kiosztásánál az 
Általános Szerződési Feltételekben meghatározott Dinamikus szolgáltatásminőség-szabályozást (QoS-t) a 3GPP 
TS 23.107 számú szabványának és az ETSI TS 123 107 V.9.0.0. szabványának megfelelően (a hivatkozott 
szabványok leírása elérhető az alábbi internetes honlapokon: www.etsi.org, illetve www.3GPP.org). Ennek 
következtében a Vodafone Homenet+ tarifacsomag Előfizetője az adatforgalom megkezdésekor alacsonyabb 
prioritási szintre kerül, mint a többi Előfizető és a hálózat túlterheltségekor a többi Előfizető nagyobb 
valószínűséggel fér hozzá a hálózati erőforrásokhoz, mint a Vodafone HomeNet+ tarifacsomag Előfizetője, azaz 
az egyéb Előfizető a hálózat túlterheltsége idején azonos körülmények esetén nagyobb sebességgel képes 
adatkommunikációt folytatni, mint a Vodafone HomeNet+ tarifacsomag Előfizetője. Normál terhelésű hálózat 
esetén a Vodafone HomeNet+ tarifacsomag Előfizetője nincs hátrányosan megkülönböztetve a többi Előfizetővel 
szemben, ugyanolyan adatsebességre képes, mint az egyéb felhasználók. Szolgáltató az Általános Szerződési 
Feltételekben meghatározott garantált le- és feltöltési sebességet bármely korlátozás esetén biztosítja. 
 
Amennyiben a határozott idejű szerződés lejárata előtt az Előfizető nem köt a mindenkori szerződés-hosszabbítási 
szabályok figyelembevételével újabb 1 vagy 2 éves határozott idejű szerződést, a határozott idő lejártát követően 
szerződése határozatlan idejűre változik. A határozott idejű szerződés lejáratát követően a szolgáltatást a 
határozott idejű szerződésben meghatározott díjakon nyújtjuk tovább. 
 

1.6.3.1. Havonta Megújuló és Egyszeri plusz adat (kiegészítő adatopciók) 
 
A Vodafone HomeNet+ tarifacsomaghoz az Előfizető vásárolhat Havonta Megújuló vagy Egyszeri plusz adatot. 
Plusz adatot az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet vásárolni arról a SIM 
kártyáról és eszközről, amelyhez a Vodafone HomeNet+ előfizetés tartozik. A Plusz adat opciók kizárólag az adott 
számlaciklus végéig belföldi hálózatban használhatóak fel. 
 
A Havonta Megújuló plusz adat egy megújuló opció, így számlaciklusonként újra aktiválódik, nem szükséges 
minden számlaciklusban újra igényelni. Amennyiben adott számlázási ciklusban a Havonta Megújuló plusz adat 
nem kerül teljes egészében felhasználásra, akkor a fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A táblázatban 
bruttó árak szerepelnek, a feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák. 
 

Megrendelhető Havonta 
Megújuló plusz adat opciók 

Benne foglalt belföldi 
adatmennyiség 

Díj (bruttó) Tarifacsomag 

5 GB megújuló plusz adat  5 GB  2 885Ft/hó Vodafone HomeNet+ 

10 GB megújuló plusz adat 10 GB 4 126Ft/hó Vodafone HomeNet+ 

 
Az Egyszeri plusz adat nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell igény szerint vásárolni. Amennyiben 
egy Plusz adat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő Plusz adat vásárlásának pillanatáig, 
akkor a fel nem használt hátralévő adatforgalom elvész. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú Egyszeri 
plusz adat opció vásárolható. A táblázatban bruttó árak szerepelnek, a feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák. 
 

Megrendelhető Egyszeri plusz 
adat opciók 

Benne foglalt belföldi 
adatmennyiség 

Díj (bruttó) Tarifacsomag 

5 GB egyszeri plusz adat 5 GB 3 299Ft/opció  Vodafone HomeNet+ 

 
 

http://www.etsi.org/
http://www.3gpp.org/
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1.6.4. MobilNet Alap 1 GB tarifacsomag 
 
A MobilNet Alap 1 GB tarifacsomag 2022. március 31-i hatállyal került át a kereskedelmi forgalomban nem elérhető 
tarifacsomagok közé. 
 

  MobilNet Alap 1 GB  

Induló költségek 

Belépési díj (Ft) 10 000 

Havidíjak 

Havi előfizetési díj (Ft)határozatlan idejű szerződéssel összesen 1 490 

Havidíjban foglalt adatforgalom 1 GB 

Becsült maximális sebesség a havidíjban foglalt adatforgalom felett (le- és feltöltési 
sebesség - Mbit/s) 

0/0 

Egyéb díjak 

SMS díja bármely belföldi hálózatba (Ft) 30,48 

SMS díja EU nemzetközi díjzónába (Ft) 24,00 

SMS díja EU nemzetközi díjzónán kívülre (Ft) 60,96 

 
A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. 
 
A MobilNet Alap 1 GB tarifacsomag csak adatátviteli szolgáltatást nyújt, hangszolgáltatás a fenti tarifacsomaggal 
nem vehető igénybe. Az adatforgalom a belföldi küldött és fogadott adatmennyiség együttes összegét jelenti.  
 
Számlázási egység MobilNet Alap 1 GB tarifacsomag esetében 10 Kbyte.  
 
Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes, a roaming környezetben történő felhasználás részletes 
feltételei a Díjszabás mellékletben találhatók. 
 
Amennyiben az Előfizető nem használja fel a havidíjba foglalt forgalmi keretet, a fennmaradó részt nem viheti át a 
következő számlázási ciklusra. A havidíjban foglalt forgalmi keret időkorlátozás nélkül bármely napszakban 
felhasználható.  
 
A tarifacsomag aktiválásától a számlazárásig a teljes havi díjtétel figyelembevételével arányos törthavi díj, illetve 
forgalmi keret kerül kiszámlázásra. Adatforgalomra vonatkozó havi keretet tartalmazó tarifacsomagoknál 
tarifacsomag-váltás esetén a számlázási időszak kezdetétől a tarifacsomag-váltásig, illetve a tarifacsomag-
váltástól a számlázási időszak lezártáig tarifacsomagonként a teljes havi díjtétel figyelembevételével arányos 
törthavi díj kerül kiszámlázásra, és a keret is arányosan vehető igénybe.  
 
A MobilNet Alap 1 GB tarifacsomag esetén a havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását követően az internet 
hozzáférés megszűnik a számlázási ciklus végéig. Becsült maximális sebesség az ÁSZF 6. mellékletében 
meghatározottak szerint.  
 
Plusz adat (kiegészítő opció)  
 
A megjelölt tarifacsomagokhoz kiegészítő adatopció (Plusz adat) vásárolható, melyek részletes leírását az alábbi 
táblázat tartalmazza. Plusz adatot a belföldről díjmentesen hívható 1270 telefonos ügyfélszolgálatokon, az Online 
ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet vásárolni és lemondani. A Megújuló plusz 
adat kiegészítő opció megújuló adatopció, számlaciklusonként újra lehet vásárolni és lemondani.  
 
2022. szeptember 1. előtti megrendelés esetén:  
 

Megrendelhető Plusz adat 
Benne foglalt 

adatmennyiség 
Díj (bruttó) Tarifacsomag 

1 GB egyszeri plusz adat 1 GB 1 800 Ft MobilNet Alap 1 GB 
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2022. szeptember 1-től történő megrendelés esetén:  
 

Megrendelhető Plusz adat 
Benne foglalt 

adatmennyiség 
Díj (bruttó) Tarifacsomag 

1 GB egyszeri plusz adat 1 GB 2 490 Ft MobilNet Alap 1 GB 

 
Amennyiben egy Plusz adat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő Plusz adat opció 
vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő Plusz adat opció fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A 
Plusz adat opció nem osztható és az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt 
adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú Plusz adat opció 
vásárolható. A Plusz adat opció nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell igény szerint vásárolni. 
 
Megújuló plusz adat (kiegészítő opció)  
 
A megjelölt tarifacsomagokhoz Megújuló plusz adat kiegészítő opciót a belföldről díjmentesen hívható 1270 
telefonos ügyfélszolgálaton, az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet 
vásárolni és lemondani. A Megújuló plusz adat kiegészítő opció megújuló adatopció, számlaciklusonként újra lehet 
vásárolni és lemondani. A Megújuló plusz adat kiegészítő opció megújuló adatopció, számlaciklusonként újra 
aktiválódik, nem szükséges minden számlaciklusban újra igényelni.  
 
2022. szeptember 1. előtti megrendelés esetén:  
 

Megrendelhető Megújuló plusz adat 
Benne foglalt 

adatmennyiség 
Díj (bruttó) Tarifacsomag 

300 MB megújuló plusz adat 300 MB 500 Ft/hó 
MobilNet Alap 1 GB 

1 GB megújuló plusz adat 1 GB 1 400 Ft/hó 

 
2022. szeptember 1-től történő megrendelés esetén:  
 

Megrendelhető Megújuló plusz adat 
Benne foglalt 

adatmennyiség 
Díj (bruttó) Tarifacsomag 

300 MB megújuló plusz adat 300 MB 690 Ft/hó 
MobilNet Alap 1 GB 

1 GB megújuló plusz adat 1 GB 1 990 Ft/hó 

 
Amennyiben adott számlázási ciklusban a Megújuló plusz adat kiegészítő opció nem kerül teljes egészében 
felhasználásra, akkor a fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A Megújuló plusz adat kiegészítő opció 
nem osztható és az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt adatforgalomra 
irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú Plusz adat kiegészítő opció 
vásárolható a Megújuló plusz adat kiegészítő opció mellé. 
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1.6.5. Digitális Jólét Alapcsomag 
 
A Digitális Jólét Alapcsomag 2022. március 31-i hatállyal került át a kereskedelmi forgalomban nem elérhető 
tarifacsomagok közé. 
 

  
Digitális Jólét Alapcsomag  

  

Havidíjak 

Tarifacosmag havidíj (Ft) 1 év határozott idejű szerződéssel vagy  
2 év határozott idejű szerződéssel készülékkel  
összesen (Ft) 

990 

Havidíjban foglalt adatforgalom 1 GB 

Becsült maximális sebesség a havidíjban foglalt adatforgalom felett (le- és feltöltési sebesség - 
Mbit/s) 

0/0 

Becsült maximális sebesség  az ÁSZF 6. mellékletében 

Egyéb díjak 

SMS díja bármely belföldi hálózatba (Ft) 30,48 

SMS díja EU nemzetközi díjzónába (Ft) 24,00 

SMS díja EU nemzetközi díjzónán kívülre (Ft) 60,96 

 
A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. 
 
Mobil internet-hozzáférés szolgáltatás esetén olyan természetes személy (előfizető) veheti igénybe a Digitális Jólét 
Alapcsomag mobil internet-hozzáférés szolgáltatást, akinek nem volt bármely hazai szolgáltatóval kötött mobil 
internet előfizetés a nevén a Szolgáltatóval kötendő előfizetői szerződés aláírását megelőző egy évben. 
 
A Digitális Jólét Alapcsomag csak adatátviteli szolgáltatást nyújt, hangszolgáltatás a fenti tarifacsomaggal nem 
vehető igénybe. Az adatforgalom a belföldi küldött és fogadott adatmennyiség együttes összegét jelenti.  
 
Számlázási egység Digitális Jólét Alapcsomag esetében 10 Kbyte. A külföldön történő internet adatforgalomra 
eltérő díjak vonatkoznak. Az Alapcsomag az Internet mellett SMS szolgáltatást is tartalmaznak, melyek díja a fenti 
táblázatban került rögzítésre. Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes, a roaming környezetben 
történő felhasználás részletes feltételei a Díjszabás mellékletben találhatók. 
 
Amennyiben az Előfizető nem használja fel a havidíjba foglalt forgalmi keretet, a fennmaradó részt nem viheti át a 
következő számlázási ciklusra. A havidíjban foglalt forgalmi keret időkorlátozás nélkül bármely napszakban 
felhasználható.  
 
A tarifacsomag aktiválásától a számlazárásig a teljes havi díjtétel figyelembevételével arányos törthavi díj, illetve 
forgalmi keret kerül kiszámlázásra. Adatforgalomra vonatkozó havi keretet tartalmazó tarifacsomagoknál 
tarifacsomag-váltás esetén a számlázási időszak kezdetétől a tarifacsomag-váltásig, illetve a tarifacsomag-
váltástól a számlázási időszak lezártáig tarifacsomagonként a teljes havi díjtétel figyelembevételével arányos 
törthavi díj kerül kiszámlázásra, és a keret is arányosan vehető igénybe.  
 
A Digitális Jólét Alapcsomag esetén a havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását követően az internet 
hozzáférés megszűnik a számlázási ciklus végéig. Becsült maximális sebességaz ÁSZF 6. mellékletében. 
 
A Digitális Jólét Alapcsomagra kötött határozott idejű Előfizetői Szerződés időtartama alatt, az első számlazárást 
követően a kereskedelmi forgalomban aktuálisan elérhető utólag fizető Internet csomagokra díjmentesen lehet 
váltani. A tarifacsomag-váltásra egyebekben az ÁSZF-ben foglaltak alkalmazandóak. 
 
A Digitális Jólét Alapcsomagra 2018. április 11. előtt kötött határozott idejű Előfizetői Szerződés megszűnése 
esetén az ÁSZFben rögzített kötbér fizetési szabályok nem alkalmazandók.  
 
Plusz adat (kiegészítő opció)  
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A megjelölt tarifacsomagokhoz kiegészítő adatopció (Plusz adat) vásárolható, melyek részletes leírását az alábbi 
táblázat tartalmazza. Plusz adatot a belföldről díjmentesen hívható 1270 telefonos ügyfélszolgálatokon, az Online 
ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet vásárolni és lemondani. A Megújuló plusz 
adat kiegészítő opció megújuló adatopció, számlaciklusonként újra lehet vásárolni és lemondani.  
 
2022. szeptember 1. előtti megrendelés esetén:  
 

Megrendelhető Plusz adat 
Benne foglalt 

adatmennyiség 
Díj (bruttó) Tarifacsomag 

1 GB egyszeri plusz adat 1 GB 1 800 Ft Digitális Jólét Alapcsomag 

 
2022. szeptember 1-től történő megrendelés esetén:  
 

Megrendelhető Plusz adat 
Benne foglalt 

adatmennyiség 
Díj (bruttó) Tarifacsomag 

1 GB egyszeri plusz adat 1 GB 2 490 Ft Digitális Jólét Alapcsomag 

 
Amennyiben egy Plusz adat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő Plusz adat opció 
vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő Plusz adat opció fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A 
Plusz adat opció nem osztható és az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt 
adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú Plusz adat opció 
vásárolható. A Plusz adat opció nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell igény szerint vásárolni. 
 
Megújuló plusz adat (kiegészítő opció)  
 
A megjelölt tarifacsomagokhoz Megújuló plusz adat kiegészítő opciót a belföldről díjmentesen hívható 1270 
telefonos ügyfélszolgálaton, az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet 
vásárolni és lemondani. A Megújuló plusz adat kiegészítő opció megújuló adatopció, számlaciklusonként újra lehet 
vásárolni és lemondani. A Megújuló plusz adat kiegészítő opció megújuló adatopció, számlaciklusonként újra 
aktiválódik, nem szükséges minden számlaciklusban újra igényelni.  
 
2022. szeptember 1. előtti megrendelés esetén:  
 

Megrendelhető Megújuló plusz adat 
Benne foglalt 

adatmennyiség 
Díj (bruttó) Tarifacsomag 

300 MB megújuló plusz adat 300 MB 500 Ft/hó 
Digitális Jólét Alapcsomag 

1 GB megújuló plusz adat 1 GB 1 400 Ft/hó 

 
2022. szeptember 1-től történő megrendelés esetén:  
 

Megrendelhető Megújuló plusz adat 
Benne foglalt 

adatmennyiség 
Díj (bruttó) Tarifacsomag 

300 MB megújuló plusz adat 300 MB 690 Ft/hó 
Digitális Jólét Alapcsomag 

1 GB megújuló plusz adat 1 GB 1 990 Ft/hó 

 
Amennyiben adott számlázási ciklusban a Megújuló plusz adat kiegészítő opció nem kerül teljes egészében 
felhasználásra, akkor a fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A Megújuló plusz adat kiegészítő opció 
nem osztható és az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt adatforgalomra 
irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú Plusz adat kiegészítő opció 
vásárolható a Megújuló plusz adat kiegészítő opció mellé. 
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1.7. Kereskedelmi forgalomban nem elérhető Internet opciók  

 

1.8. Kereskedelmi forgalomban nem elérhető okos termékekhez kapcsolódó tarifacsomagok 

 

1.8.1. Kid Gyerekóra tarifacsomag 
 
A Kid Gyerekóra tarifacsomag 2021. november 16-i hatállyal került át a kereskedelmi forgalomban nem elérhető 
tarifacsomagok közé. 
 
2021. november 16. előtt kötött előfizetői szerződés esetén: 
 

  
Kid Gyerekóra 
tarifacsomag 

Induló költségek 

Belépési díj (Ft) 10 000 

Havidíjak 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 2 490 

Internet havidíj (Ft) 1 500 

Havi előfizetési díj (Ft)  
határozatlan idejű szerződéssel összesen 

3 990 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 1 990 

Internet havidíj (Ft) 1 500 

Havi előfizetési díj (Ft)  
1 év határozott idejű szerződéssel vagy  
2 év határozott idejű szerződéssel készülékkel  
összesen 

3 490 

Kiegészítő Havi előfizetési díj  
nem magánszemély (minden adószámmal rendelkező) előfizető által fizetendő díjtétel (Ft) 

3 175 

Havidíjban foglalt, belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön, normál díjas irányban 
felhasználható tartalom  

Perc bármely belföldi hálózatba 50 

Belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön rendelkezésre álló technikai 
háttér-adatforgalom 

500 MB 

Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban foglalt adatforgalom felett (le- és 
feltöltési sebesség - Mbit/s) 

0/0 

Becsült maximális sebesség 
az ÁSZF 6. mellékletében 
meghatározottak szerint 

Havidíjon felüli, belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön, normál díjas irányban irányadó 
díjak 

Percdíj bármely belföldi hálózatba (Ft) 40 

EU Roaming 

A Vodafone EU Roaming 
díjmentesen aktiválható,  
egyebekben külföldön a 

mindenkori Roaming 
díjszabás érvényes. 

 
A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifacsomagokban a hívások számlázása 1 
perces egységekben történik.  
 
A Kiegészítő havi előfizetési díj minden nem magánszemély (minden adószámmal rendelkező) ügyfél által 
fizetendő díjtétel, mely előre esedékes és hozzáadódik az Előfizető havi számlájához. Ezen tétel minden, bármely 
típusú SIM kártyára fizetendő havidíj tétel, mely nem lebeszélhető és nem leforgalmazható. 
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A havidíjban foglalt egységek belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön, normál díjas 
hívásokra használhatóak fel. A havidíjban foglalt, de fel nem használt leforgalmazható perc, illetve adatforgalom 
nem vihető át a következő hónapra, más személyre-, illetve más kapcsolási számra nem ruházható át és más 
szolgáltatásra sem használható fel.  
 
Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. A Vodafone EU Roaming szolgáltatás részletes feltételei 
jelen Díjszabás mellékletben találhatók.  
 
A nemzetközi hívások díjait jelen Díjszabás melléklet tartalmazza.  
 
A Kid Gyerekóra tarifacsomagokra a havidíjban foglalt belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint 
külföldön felhasználható adatmennyiség felhasználását követően az internet hozzáférés megszűnik a számlázási 
ciklus végéig.  
 
A számlazárásig történő további internetezéshez a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását 
követően az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban kiegészítő adatopció 
vásárlása szükséges. Adatopció vásárlása nélkül adatforgalom túllépés nem lehetséges, amennyiben az Előfizető 
felhasználta a csomagban foglalt adatmennyiséget, nem lesz elérhető számára az internet szolgáltatás a 
számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul.  
 
A tarifacsomagban foglalt vagy vásárolt adatforgalom kizárólag a beépített funkciók működéséhez kapcsolódó 
technikai háttérszolgáltatásként elérhető, webböngészési célra nem használható. 
 
A Kid Gyerekóra tarifacsomagokra vonatkozó 1 vagy 2 éves határozott idejű szerződés esetén, amennyiben a 
határozott idejű szerződés lejárata előtt az Előfizető nem köt a mindenkori szerződés-hosszabbítási szabályok 
figyelembevételével újabb 1 éves határozott idejű szerződést, a határozott idő lejártát követően szerződése 
határozatlan idejűre változik. A határozott idejű szerződés lejáratát követően a szolgáltatást a határozott idejű 
szerződésben meghatározott díjakon nyújtjuk tovább. 
 
A Kid Gyerekóra tarifacsomag kizárólag a tarifacsomag rendeltetésének megfelelő okosóra eszközzel vehető 
igénybe. Nem rendeltetésszerű használat esetén (például, de nem kizárólag amennyiben Előfizető a szolgáltatást 
nem a tarifacsomag rendeltetésének megfelelő célra vagy eszközzel használja), a Vodafone fenntartja magának a 
jogot, hogy előzetes értesítést követően az előfizetést a Hang+Adat Alaptarifára átváltsa. 
 
A Kid Gyerekóra tarifacsomag célja az Előfizető jogszerű felügyelete alatt lévő gyermekek mozgásának felügyelete, 
a velük történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás megkönnyítése.  
 
A szolgáltatás sajátosságából kifolyólag a Kid Gyerekóra tarifacsomag igénybevételéhez használt okosóra 
egyrészt geolokációs adatok továbbítására alkalmas, másrészt az okosóráról korlátozott számú hívószám hívható, 
illetve hívásfogadás is csak korlátozott számú hívószámról lehetséges, melyeket előzőleg a Kid Gyerekórához 
csatlakoztatott okostelefonra letölthető alkalmazáson keresztül lehetséges beállítani. A beállított telefonszámok 
köre díjmentesen és tetszőleges gyakorisággal változtatható. További információ az okosóra használati 
utasításában, illetve a Vodafone honlapján (www.vodafone.hu) található.  
 
Bármely egyéb célra történő felhasználás kizárólag az érintettek tájékoztatásával és hozzájárulásával lehetséges, 
mely az Előfizető kötelessége és felelőssége. A jogosulatlan vagy jogsértő használatból eredő felelősség kizárólag 
az Előfizetőt terheli. 
 
PluszAdat (kiegészítő opció)  
 
A megjelölt tarifacsomagokhoz kiegészítő adatopció (PluszAdat) vásárolható, melyek részletes leírását az alábbi 
táblázat tartalmazza. PluszAdatot a belföldről díjmentesen hívható 1270 telefonos ügyfélszolgálaton, az Online 
ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet vásárolni és lemondani.  
 
2022. szeptember 1. előtti megrendelés esetén:  

http://www.vodafone.hu/
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Megrendelhető PluszAdat 
Benne foglalt 

adatmennyiség 
Díj (bruttó) Tarifacsomag 

PluszAdat 300 MB 300 MB 500 Ft 
Kid Gyerekóra tarifacsomag 

PluszAdat 1 GB 1 GB 1 200 Ft 

 
2022. szeptember 1-től történő megrendelés esetén:  
 

Megrendelhető PluszAdat 
Benne foglalt 

adatmennyiség 
Díj (bruttó) Tarifacsomag 

PluszAdat 300 MB 300 MB 690 Ft 
Kid Gyerekóra tarifacsomag 

PluszAdat 1 GB 1 GB 1 490 Ft 

 
Amennyiben egy PluszAdat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő PluszAdat opció 
vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő PluszAdat opció fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A 
PluszAdat opció nem osztható és az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt 
adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú PluszAdat opció 
vásárolható. A PluszAdat opció nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell igény szerint vásárolni. 
 
Megújuló PluszAdat (kiegészítő opció)  
 
A megjelölt tarifacsomagokhoz Megújuló PluszAdat kiegészítő opciót a belföldről díjmentesen hívható 1270 
telefonos ügyfélszolgálaton, az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet 
vásárolni és lemondani. A Megújuló PluszAdat kiegészítő opció megújuló adatopció, számlaciklusonként újra 
aktiválódik, nem szükséges minden számlaciklusban újra igényelni.  
 
2022. szeptember 1. előtti megrendelés esetén:  
 

Megrendelhető Megújuló PluszAdat 
Benne foglalt 

adatmennyiség 
Díj (bruttó) Tarifacsomag 

Megújuló PluszAdat 300 MB 300 MB 500 Ft/hó 
Kid Gyerekóra tarifacsomag 

Megújuló PluszAdat 1 GB 1 GB 1 200 Ft/hó 

 
2022. szeptember 1-től történő megrendelés esetén:  
 

Megrendelhető Megújuló PluszAdat 
Benne foglalt 

adatmennyiség 
Díj (bruttó) Tarifacsomag 

Megújuló PluszAdat 300 MB 300 MB 690 Ft/hó 
Kid Gyerekóra tarifacsomag 

Megújuló PluszAdat 1 GB 1 GB 1 490 Ft/hó 

 
Amennyiben adott számlázási ciklusban a Megújuló PluszAdat kiegészítő opció nem kerül teljes egészében 
felhasználásra, akkor a fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A Megújuló PluszAdat kiegészítő opció 
nem osztható és az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt adatforgalomra 
irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú PluszAdat kiegészítő opció 
vásárolható a Megújuló PluszAdat kiegészítő opció mellé. 
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2. Szolgáltatások díja 

2.1. Egyéb szolgáltatások díja 

 

Egyéb percenkénti belföldi hívásdíjak 

Ügyfélszolgálat (Vodafone számról) Díjmentes 

Segélykérő hívások Díjmentes 

Belföldi zöld számok Díjmentes 

Alapszolgáltatások 

Hívásvárakoztatás Díjmentes 

Hívástartás Díjmentes 

Hívásátirányítás Díjmentes 

Hívószám kijelzés Díjmentes 

Hívószám kijelzés korlátozása Díjmentes 

Egyéb szolgáltatások 

Konferencia-beszélgetés havidíja 600 

Hívástiltás havidíja (Ft) Díjmentes 

 
A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. 
 

Egyéb megjegyzések: 

• Hívásátirányítás: Belföldi nem emelt díjas irányokba történő átirányítás esetén 50 Ft/perc (a számlázás 1 
perces egységekben történik), egyéb irányok esetén az adott tarifacsomag hívásirányainak megfelelően 
történik az árazás. Nemzetközi barangolás (roaming) ideje alatt a nemzetközi számra történő 
hívásátirányítás nem elérhető. 
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2.2. MMS szolgáltatás 

 
Az MMS küldés számlázása a sikeresen elküldött üzenetek után történik, a kézbesítés sikerességétől függetlenül. 
Az MMS sikeresen elküldöttnek minősül, ha a Szolgáltató üzenetközpontjába megérkezett, és a Szolgáltató a 
kézbesítést megkísérelte. A Vodafone Magyarország Zrt. hálózatán belülre küldött MMS-ek díjazása az elküldött 
üzenet típusától is függ, a nemzetközi MMS üzenetek nincsenek típus szerint megkülönböztetve. 
 
MMS Üzenet Küldése Üzenetenként 
 

Vodafone Magyarország Zrt. hálózatán belülre vagy e-mail címre  

Szöveg 50 Ft 

Kép / hang 100 Ft 

Mozgókép (videó) / alkalmazás 150 Ft 

Más mobil hálózatra  

Szöveg 100 Ft 

Kép / hang 150 Ft 

Mozgókép (videó) / alkalmazás 200 Ft 

Nemzetközi hálózatba  

Egységesen 200 Ft 

 

Minden ár forintban értendő és az árak bruttó árak, az áfát tartalmazzák.  
 
A legnagyobb küldhető MMS üzenet mérete 300 KB. A hordozó csatorna, a 2G/GSM forgalom nem kerül 
kiszámlázásra MMS küldés esetén.  
 
Amennyiben az MMS üzenet több eltérő típusú üzenetrészt is tartalmaz, a Szolgáltató mindig a legmagasabb 
kategóriájú üzenetrész típusának megfelelő díjat számítja fel. Amennyiben több azonos típusú üzenetrészt 
tartalmaz, az adott típusnak megfelelő díjat egyszer számítja fel. 
 
Magyarázat: Egy MMS üzenet akkor számít Szöveg MMS üzenetnek, ha csak szöveg típusú üzenetrészt tartalmaz. 
Egy MMS üzenet akkor számít Kép / Hang típusú MMS üzenetnek, ha kép vagy hang közül legalább az egyiket 
tartalmazza. Egy MMS üzenet akkor számít Mozgókép (videó) / alkalmazás típusú MMS üzenetnek, amennyiben 
a mozgókép (videó) vagy alkalmazás közül legalább az egyiket tartalmazza.  
 
A Szolgáltató által támogatott MMS üzenetek (szöveg, kép, hang, mozgókép, alkalmazás) típusainak további 
részletes leírása megtalálható a www.vodafone.hu oldalon. 
 

http://www.vodafone.hu/
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2.3. Hang a Hálón – VoIP 

 
A Hang a Hálón szolgáltatás nemzetközi hívásokat tesz lehetővé az internet protokoll segítségével a hagyományos 
nemzetközi hívásoknál lényegesen olcsóbban. A szolgáltatás igénybevételének módja: az országkód előtt a +0, 
illetve a 000 előhívót kell használni, nincs sem aktiválási díja, sem havi díja. A VoIP hívásokat az Előfizető aktuális 
tarifacsomagja szerinti számlázási egységenként számlázza a Szolgáltató.  
 
A VoIP szolgáltatásnak négy zónája, illetve díjszabása van. Utólag fizető előfizetéses szerződés esetén: 
 

Hang a Hálón EU nemzetközi 76 Ft 

Hang a Hálón I 40 Ft 

Hang a Hálón II 80 Ft 

Hang a Hálón III 100 Ft 

 
Minden ár forintban értendő és az árak bruttó árak, az áfát tartalmazzák. 
 
Hang a Hálón EU nemzetközi: Ausztria, Horvátország, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Belgium, Ciprus, 
Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Gibraltár, Görögország, Hollandia, Írország, 
Lengyelország, Luxemburg, Liechtenstein, Málta, Monaco, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, 
Spanyolország, Svájc, Svédország, Bulgária, Észtország, Lettország, Litvánia, Törökország, Izland, Vatikán 
 
Hang a Hálón I: Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Kína, Hong-Kong, Oroszország  
 
Hang a Hálón II: Andorra, Szerbia, Montenegró, Ukrajna, Izrael, Koszovó, San Marino, Ausztrália  
 
Hang a Hálón III: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Fehéroroszország, Líbia, Macedónia, Moldova, Japán, Koreai 
Köztársaság, Mexikó. 
 

Adott külföldi országba irányuló hívások esetében a különböző szolgáltatók hálózatának elérhetősége az aktuális 
nagykereskedelmi szerződések függvénye. 
 

A felsorolásban nem említett országokat csak nemzetközi hívással (00 vagy + előtettel) lehet elérni. 
 



 

122 
 

2.4. Vodafone Pass csomagok 

 

A Vodafone Pass 
csomagok 

A Vodafone Pass csomagok tartalma: Díj (bruttó) Tarifacsomagok, melyekkel elérhető: 

Social Pass 

A megjelölt tarifacsomagokkal az Előfizető 
internet hozzáférésben részesül a 
www.vodafone.hu/vodafone-pass 
weboldalon megjelölt közösségi oldalak 
szöveges és képi megjelenítésű tartalmai 
tekintetében. 

1 000 Ft/hó egyes flotta tarifacsomagoknál 

Connect Pass 

A megjelölt tarifacsomagokkal az Előfizető 
internet hozzáférésben részesül a 
www.vodafone.hu/vodafone-pass 
weboldalon megjelölt online chat- és 
telefon szolgáltatást biztosító 
alkalmazások üzenetküldési, hang- és 
videóhívási tartalmai tekintetében.  

1 200 Ft/hó 

Go Light 
 
Go Mini 
Go Next 
Go Net+ 
 
Go Basic (SIM, E) 
Go Max (SIM, B, C, D, E) 
Go Net (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) 
 
Go L (SIM, B, C, D, E) 
Go M (SIM, B, C, D, E) 
Go S (SIM, E) 
 
Go Extra (SIM, B, C, D, E) 
Go Start (SIM, E) 

EU Video Pass 

A megjelölt tarifacsomagokkal az Előfizető 
internet hozzáférésben részesül a 
www.vodafone.hu/vodafone-pass 
weboldalon megjelölt video néző 
alkalmazások tekintetében.  
 
Az EU Video Pass opcióhoz az Előfizető 
kérése esetén a weboldalon megjelölt 
harmadik felek által nyújtott video 
szolgáltatásokhoz való hozzáférést a 
Szolgáltató 480p felbontásban korlátozott 
minőségben teszi lehetővé. Ezen 
korlátozással az Előfizető a mobiltelefon 
készülékre és a hálózati kapacitásra 
optimalizált minőségben veheti igénybe a 
szolgáltatást, mely nagyobb képernyőjű 
készülékek esetében a képminőség 
romlását eredményezheti. Az Előfizetőnek 
a 480p videó felbontás igénylésére és 
lemondására az Előfizetői Szerződés 
megkötése során, illetve a Szolgáltató 
személyes vagy telefonos 
Ügyfélszolgálatán van lehetősége. 
 
Az opció a video szolgáltatást nyújtó 
harmadik fél által havidíj ellenében 
elérhető prémium funkcióik elérését nem 
tartalmazza, ezen fizetős tartalmak 
igénybevételéhez külön előfizetés 
szükséges a video szolgáltatónál. 

5 000 Ft/hó 

Go Light 
Go Midi 
Go Super 
 
Go Mini 
Go Next 
Go Net+ 
Go Talk+ 
 
Go Basic (SIM, E) 
Go Max (SIM, B, C, D, E) 
Go Net (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) 
Go Talk (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) 
 

http://www.vodafone.hu/vodafone-pass
http://www.vodafone.hu/vodafone-pass
http://www.vodafone.hu/vodafone-pass
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Video Pass 

A megjelölt tarifacsomagokkal az Előfizető 
internet hozzáférésben részesül a 
www.vodafone.hu/vodafone-pass 
weboldalon megjelölt video néző 
alkalmazások tekintetében.  
 
A Video Pass opcióhoz az Előfizető kérése 
esetén a weboldalon megjelölt harmadik 
felek által nyújtott video szolgáltatásokhoz 
való hozzáférést a Szolgáltató 480p 
felbontásban korlátozott minőségben teszi 
lehetővé. Ezen korlátozással az Előfizető 
a mobiltelefon készülékre és a hálózati 
kapacitásra optimalizált minőségben 
veheti igénybe a szolgáltatást, mely 
nagyobb képernyőjű készülékek esetében 
a képminőség romlását eredményezheti. 
Az Előfizetőnek a 480p videó felbontás 
igénylésére és lemondására az Előfizetői 
Szerződés megkötése során, illetve a 
Szolgáltató személyes vagy telefonos 
Ügyfélszolgálatán van lehetősége. 
 
Az opció a video szolgáltatást nyújtó 
harmadik fél által havidíj ellenében 
elérhető prémium funkcióik elérését nem 
tartalmazza, ezen fizetős tartalmak 
igénybevételéhez külön előfizetés 
szükséges a video szolgáltatónál. 

5 000 Ft/hó 

Red S (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) 
Red M (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) 
Red L (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) 
 
Red Smart (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) 
Red Prime (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) 
Red Platinum (SIM, XL, XM, X, A, B, C, 
D) 
 
Go L (SIM, B, C, D, E) 
Go M (SIM, B, C, D, E) 
Go S (SIM, E) 
 
Go Extra (SIM, B, C, D, E) 
Go Start (SIM, E)  

 

Music Pass EU 

A megjelölt tarifacsomagokkal az Előfizető 

internet hozzáférésben részesül a 

www.vodafone.hu/vodafone-pass 

weboldalon megjelölt közösségi oldalak 

zene megjelenítésű tartalmai 

tekintetében.  

 

Az opció a zene szolgáltatást nyújtó 

harmadik fél által havidíj ellenében 

elérhető prémium funkcióik elérését nem 

tartalmazza, ezen fizetős tartalmak 

igénybevételéhez külön előfizetés 

szükséges a zene szolgáltatónál. 

1 200 Ft/hó 

Go Light 

Go Midi 

 

 
A Vodafone Pass csomagok meghatározott tartalmakra felhasznált adatmennyisége a tarifacsomagban, illetve a 
kiegészítő adatopció(k)ba foglalt adatforgalmi keretet nem fogyasztja. A tarifacsomagba és a kiegészítő 
adatopcióba vagy az Automatikus PluszAdat opcióba foglalt adatmennyiség felhasználását követően a Vodafone 
Pass csomagok a tarifacsomag havi előfizetési díjában foglalt adatforgalom felett irányadó, becsült maximális 
sebességgel lesznek elérhetőek.  
 
Az adatforgalom opciók által meghatározott forgalomtípusok szerinti szétválasztása megközelítőleg, de nem 
garantáltan 100% pontosságú. Előfordulhat, hogy a felhasznált adatforgalmat nem lehetséges egyértelműen 
beazonosítani minden esetben, illetve az alkalmazások tartalomszolgáltató általi frissítése esetén eltelhet rövidebb-
hosszabb átfutási idő az alkalmazás legfrissebb verziójának eléréséig, mely esetek a tarifacsomagban foglalt 
adatforgalmi keretet fogyasztják.  
 
A Vodafone Pass csomagok csak egyéni adathasználatra vonatkoznak, az osztott adatra nem. 
 

http://www.vodafone.hu/vodafone-pass
http://www.vodafone.hu/vodafone-pass
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A Vodafone jogosult előzetes értesítés nélkül módosítani a Vodafone Pass csomagokhoz kapcsolódó, weboldalon 
szereplő alkalmazások körét. Az itt megjelölt alkalmazások jellemzően harmadik fél szolgáltatók által nyújtott 
szolgáltatások, azokért a szolgáltatást nyújtó harmadik fél felel. A díjmentes adatforgalom nem foglalja magában 
az adott tematikus tartalmon kívüli egyéb tartalmakat, pl. a Vodafone Pass szolgáltatásból hivatkozott, harmadik 
felek által publikált, tárolt vagy üzemeltetett tartalmakra és funkciókra (pl. regisztráció, alkalmazás-letöltés, frissítés, 
beágyazott videó stb.) felhasznált adatmennyiséget.  
 
A Vodafone Pass csomagok használatához szükséges az adott szolgáltató mobil alkalmazásának letöltése vagy a 
szolgáltatás hivatalos elérési címének használata. Az adott alkalmazásokra az egyes szolgáltatók által definiált 
felhasználási feltételek érvényesek, a Vodafone kizárólag az internet hozzáférést biztosítja ezekhez és nincs 
ráhatással a felhasználási feltételekre. Az alkalmazások rendeltetésszerű megjelenítése és használhatósága a 
telefon készüléktípusától is függhet, ezzel kapcsolatban a Vodafone nem vállal felelősséget. A Vodafone Pass 
csomagok a szabványos protokolloktól eltérő módon (proxy, vagy egyéb titkosított hálózaton keresztül) vagy 
virtuális magánhálózaton (VPN) keresztül nem érhetőek el. 
 
A Vodafone Pass csomagok aktív Vodafone EU Roaming opció esetén felhasználhatóak külföldön is, a Vodafone 
EU Roaming szolgáltatásban meghatározott roaming hálózatokon és feltételekkel. A Video Pass csomag belföldön 
és a Vodafone EU Roaming szolgáltatásban meghatározott roaming hálózatokon és feltételekkel, valamint a Világ 
Napijegy szolgáltatás igénybevétele esetén annak érvényességi területén használható. Az EU Video Pass csomag 
belföldön és a Vodafone EU Roaming szolgáltatásban meghatározott roaming hálózatokon és feltételekkel 
használható, a Világ Napijegy szolgáltatás érvényességi területén, illetve a jelen bekezdésben nem meghatározott 
egyéb roaming hálózatokon nem elérhető. Azon Előfizetők számára, akiknek nem aktív a Vodafone EU Roaming 
opció, a tematikus csomagok roaming környezetben való használata esetén a mindenkori Szabályozott Európai 
Roaming díjszabás kerül alkalmazásra Kérjük ellenőrizze külföldi használat előtt készüléke és előfizetése roaming 
beállításait az esetleges díjviták elkerülése érdekében. 
 
A Vodafone Pass kizárólag az internet.vodafone.net APN-nel érhető el. 
 
Megrendelés vagy lemondás esetén, tört havi időszakra is a számlázási ciklus teljes havi díja fizetendő, tört havi 
díjak számlázása nem lehetséges. 
 



 

125 
 

2.5. Értéknövelt szolgáltatások 

 
Az alábbi táblázat mutatja, az előfizetők rendelkezésére álló szolgáltatásokat: 
 
Tele-szolgáltatások Utólag fizető tarifacsomagok 

Telefonbeszélgetések Rendelkezésre áll 

Segélyhívások Rendelkezésre áll 

Rövid üzenet fogadása Rendelkezésre áll 

Rövid üzenet küldése Rendelkezésre áll 

Adat Kérésre rendelkezésre áll 

Kiegészítő szolgáltatások  

Hívó fél azonosító kijelzése Rendelkezésre áll 

Hívó fél azonosító kijelzésének letiltása Kérésre rendelkezésre áll 

Hívásátirányítás feltétel nélkül Rendelkezésre áll 

Hívásátirányítás mobil előfizetőnek; foglalt Rendelkezésre áll 

Hívásátirányítás, ha nem veszik fel Rendelkezésre áll 

Hívásátirányítás, ha a mobil előfizető nem elérhető Rendelkezésre áll 

Hívásvárakoztatás Rendelkezésre áll 

Hívástartás Rendelkezésre áll 

Konferencia-beszélgetés Kérésre rendelkezésre áll 

Egyéb szolgáltatások  

Ügyfélszolgálat Rendelkezésre áll 

Tudakozó (Magyar Telekom) Rendelkezésre áll 

Belföldi Egyetemes Tudakozó (Invitel) Rendelkezésre áll 

 
Az értéknövelt szolgáltatások árait a jelen Díjszabás megfelelő pontja tartalmazza. 
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3. Kereskedelmi forgalomban nem elérhető szolgáltatások 

3.1. Music Pass 

 
A Music Pass szolgáltatás 2019. augusztus 1-től kereskedelmi forgalomban nem elérhető 
 

Music Pass 

A megjelölt tarifacsomagokkal az Előfizető 
internet hozzáférésben részesül a 
www.vodafone.hu/vodafone-pass 
weboldalon megjelölt közösségi oldalak 
zene megjelenítésű tartalmai tekintetében.  
 
Az opció a zene szolgáltatást nyújtó 
harmadik fél által havidíj ellenében 
elérhető prémium funkcióik elérését nem 
tartalmazza, ezen fizetős tartalmak 
igénybevételéhez külön előfizetés 
szükséges a zene szolgáltatónál. 

1 000 Ft/hó 

Go Basic (SIM, E) 
Go Max (SIM, B, C, D, E) 
Go Net (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) 
Go Talk (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) 
 
Red Live (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) 
Red Live+ (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) 
 
Red S (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) 
Red M (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) 
Red L (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) 
 
Red Smart (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) 
Red Prime (SIM, XM, X, A, B, C, D, E) 
Red Platinum (SIM, XL, XM, X, A, B, C, D) 
 
Go L (SIM, B, C, D, E) 
Go M (SIM, B, C, D, E) 
Go S (SIM, E) 
 
Go Extra (SIM, B, C, D, E) 
Go Start (SIM, E) 

 
A Vodafone Pass csomagok meghatározott tartalmakra felhasznált adatmennyisége a tarifacsomagban, illetve a 
kiegészítő adatopció(k)ba foglalt adatforgalmi keretet nem fogyasztja. A tarifacsomagba és a kiegészítő 
adatopcióba vagy az Automatikus PluszAdat opcióba foglalt adatmennyiség felhasználását követően a Vodafone 
Pass csomagok a tarifacsomag havi előfizetési díjában foglalt adatforgalom felett irányadó, becsült maximális 
sebességgel lesznek elérhetőek.  
 
Az adatforgalom opciók által meghatározott forgalomtípusok szerinti szétválasztása megközelítőleg, de nem 
garantáltan 100% pontosságú. Előfordulhat, hogy a felhasznált adatforgalmat nem lehetséges egyértelműen 
beazonosítani minden esetben, illetve az alkalmazások tartalomszolgáltató általi frissítése esetén eltelhet rövidebb-
hosszabb átfutási idő az alkalmazás legfrissebb verziójának eléréséig, mely esetek a tarifacsomagban foglalt 
adatforgalmi keretet fogyasztják.  
 
A Vodafone Pass csomagok csak egyéni adathasználatra vonatkoznak, az osztott adatra nem. 
 
A Vodafone jogosult előzetes értesítés nélkül módosítani a Vodafone Pass csomagokhoz kapcsolódó, weboldalon 
szereplő alkalmazások körét. Az itt megjelölt alkalmazások jellemzően harmadik fél szolgáltatók által nyújtott 
szolgáltatások, azokért a szolgáltatást nyújtó harmadik fél felel. A díjmentes adatforgalom nem foglalja magában 
az adott tematikus tartalmon kívüli egyéb tartalmakat, pl. a Vodafone Pass szolgáltatásból hivatkozott, harmadik 
felek által publikált, tárolt vagy üzemeltetett tartalmakra és funkciókra (pl. regisztráció, alkalmazás-letöltés, frissítés, 
beágyazott videó stb.) felhasznált adatmennyiséget.  
 
A Vodafone Pass csomagok használatához szükséges az adott szolgáltató mobil alkalmazásának letöltése vagy a 
szolgáltatás hivatalos elérési címének használata. Az adott alkalmazásokra az egyes szolgáltatók által definiált 
felhasználási feltételek érvényesek, a Vodafone kizárólag az internet hozzáférést biztosítja ezekhez és nincs 
ráhatással a felhasználási feltételekre. Az alkalmazások rendeltetésszerű megjelenítése és használhatósága a 
telefon készüléktípusától is függhet, ezzel kapcsolatban a Vodafone nem vállal felelősséget. A Vodafone Pass 

http://www.vodafone.hu/vodafone-pass
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csomagok a szabványos protokolloktól eltérő módon (proxy, vagy egyéb titkosított hálózaton keresztül) vagy 
virtuális magánhálózaton (VPN) keresztül nem érhetőek el. 
 
A Vodafone Pass csomagok aktív Vodafone EU Roaming opció esetén felhasználhatóak külföldön is, a Vodafone 
EU Roaming szolgáltatásban meghatározott roaming hálózatokon és feltételekkel. A Video Pass csomag belföldön 
és a Vodafone EU Roaming szolgáltatásban meghatározott roaming hálózatokon és feltételekkel, valamint a Világ 
Napijegy szolgáltatás igénybevétele esetén annak érvényességi területén használható. Az EU Video Pass csomag 
belföldön és a Vodafone EU Roaming szolgáltatásban meghatározott roaming hálózatokon és feltételekkel 
használható, a Világ Napijegy szolgáltatás érvényességi területén, illetve a jelen bekezdésben nem meghatározott 
egyéb roaming hálózatokon nem elérhető. Azon Előfizetők számára, akiknek nem aktív a Vodafone EU Roaming 
opció, a tematikus csomagok roaming környezetben való használata esetén a mindenkori Szabályozott Európai 
Roaming díjszabás kerül alkalmazásra. Kérjük ellenőrizze külföldi használat előtt készüléke és előfizetése roaming 
beállításait az esetleges díjviták elkerülése érdekében. 
 
A Vodafone Pass kizárólag az internet.vodafone.net APN-nel érhető el. 
 
Megrendelés vagy lemondás esetén, tört havi időszakra is a számlázási ciklus teljes havi díja fizetendő, tört havi 
díjak számlázása nem lehetséges. 
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4. Nemzetközi barangolás, mobil használat külföldi hálózatokon (roaming) 
 
A nemzetközi roaming szolgáltatás igénybevételével az Előfizető külföldön is használhatja mobiltelefonját 
amennyiben készüléke alkalmas az adott hálózat használatára. Nemzetközi barangolás (roaming) ideje alatt a 
nemzetközi számra történő hívásátirányítás nem elérhető. 
 
A nemzetközi roaming szolgáltatás a  https://www.vodafone.hu/szolgaltatasok/roaming internetes oldalon közzétett 
szolgáltatók hálózatán érhető el. 
 
Szolgáltató honlapján folyamatosan tájékoztatja Előfizetőit az aktuálisan elérhető roaming-hálózatokról, és az adott 
hálózaton elérhető szolgáltatásokról. 
 

4.1. Forgalmi alapú roaming hívás és SMS díjszabás 

 
Szolgáltató a nemzetközi roaming szolgáltatást utólag fizető előfizetők részére a forgalmi alapú roaming díjszabás 
mindenkori feltételei szerint nyújtja. Új előfizetések esetén Előfizető erre irányuló kérése esetén Szolgáltató a 
forgalmi alapú roaming szolgáltatást aktiválja alapértelmezett roaming szolgáltatásként. A roaming szolgáltatás 
aktiválása díjmentes. 
 
A forgalmi alapú roaming díjszabás a világ országait 7 zónába sorolja, valamint megkülönböztet Szatelit (tengeri 
és repülőgép-fedélzeti) hálózatokat. Az aktuális zónabesorolás elérhető a Szolgáltató internetes oldalán 
(https://www.vodafone.hu/szolgaltatasok/roaming). 
 
A forgalmi alapú roaming díjszabás 1. roaming díjzóna árazása a hatályos jogszabályokban meghatározott 
Szabályozott Európai Roaming tarifának felel meg. 
 
A Szabályozott Európai Roaming tarifa aktiválása a forgalmi alapú roaming szolgáltatás megrendelésével 
lehetséges, az aktiválást Szolgáltató az igényléstől számított 24 órán belül végrehajtja. 
 
Előfizető az Európai Unióban érvényes roaming díjakról a +3670 700 1702-es számon tájékozódhat. Az információs 
vonal az EU országaiból díjmentesen hívható. 
 

4.1.1. Forgalmi alapú roaming hívás, SMS és MMS díjak 
 
Szabályozott Európai Roaming díjszabás: 
 
2016. április 30. napjától az Eurotarifa tarifa megszűnik az Európai Parlament és Tanács 2015/2120. számú 
rendelete értelmében. 

 
A forgalmi alapú roaming hívásindításra, hívásfogadásra, valamint SMS/MMS küldésre és fogadásra vonatkozó 
díjait az alábbi az 1-es roaming díjzóna országaira vonatkozó Szabályozott Európai Roaming díjszabás tartalmazza 
2017. június 15.-től: 

 
Az 1. roaming díjzónába az alábbi országok tartoznak: 
 
Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Svédország, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, 
Franciaország, Francia Guyana, Gibraltár, Görögország, Guadeloupe, Hollandia, Horvátország, Izland, Írország, 
Olaszország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Martinique, Németország, Norvégia, 
Lengyelország, Portugália, Reunion, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország. 

 
Díjak: 
 

https://www.vodafone.hu/szolgaltatasok/roaming
https://www.vodafone.hu/szolgaltatasok/roaming
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Hívásindítás magyarországi mobil hálózatba: Előfizető által használt tarifacsomag Magyarországon érvényes 
belföldi, hálózaton kívüli mobil hívás díja. 
 
Hívásindítás magyarországi vezetékes hálózatba: Előfizető által használt tarifacsomag Magyarországon érvényes 
belföldi, vezetékes irányú hívás díja. 
 
Hívásindítás az 1-es roaming díjzóna országaiba: Előfizető által használt tarifacsomag Magyarországon érvényes 
belföldi, hálózaton kívüli mobil hívás díja. 
 
Hívásfogadás: díjmentes. 
 
SMS küldés magyarországi mobil hálózatba: Előfizető által használt tarifacsomag Magyarországon érvényes 
belföldi, hálózaton kívüli SMS díja. 
 
SMS küldés az 1-es roaming díjzóna országaiba: Előfizető által használt tarifacsomag Magyarországon érvényes 
belföldi, hálózaton kívüli SMS díja. 
 
SMS küldés harmadik országbeli hívószámokra (nem magyarországi hívószámra és nem az 1-es roaming díjzóna 
országaiba) és Szatelit hálózatba: az előfizető által használt tarifacsomag Magyarországról nemzetközi irányba 
indított SMS-ek díjazása szerinti SMS díja a nemzetközi irányokra vonatkozó számlázási egységenként. 
 
MMS küldés magyarországi mobil hálózatba: Előfizető által használt tarifacsomag Magyarországon érvényes 
belföldi, hálózaton kívüli MMS díja. 
 
MMS küldés az 1-es roaming díjzóna országaiba: Előfizető által használt tarifacsomag Magyarországon érvényes 
belföldi, hálózaton kívüli MMS díja. 
 
MMS küldés harmadik országbeli hívószámokra (nem magyarországi hívószámra és nem az 1-es roaming díjzóna 
országaiba) és Szatelit hálózatba: az előfizető által használt tarifacsomag Magyarországról nemzetközi irányba 
indított MMS-ek díjazása szerinti MMS díja a nemzetközi irányokra vonatkozó számlázási egységenként. 
 
SMS és MMS fogadása díjmentes. 
 
Az alábbi táblázat tartalmazza a forgalmi alapú roaming szolgáltatás hívásindításra, hívásfogadásra, valamint SMS 
küldésre vonatkozó díjait. 
 

 Hívásindítás Hívásfogadás SMS küldés MMS Küldés 

2. roaming díjzóna 369 Ft/perc 139 Ft/perc 109 Ft/SMS 249 Ft/MMS 

3. roaming díjzóna 469 Ft/perc 169 Ft/perc 129 Ft/SMS 249 Ft/MMS 

4. roaming díjzóna 699 Ft/perc 249 Ft/perc 209 Ft/SMS 249 Ft/MMS 

5. roaming díjzóna 889 Ft/perc 299 Ft/perc 219 Ft/SMS 249 Ft/MMS 

6. roaming díjzóna 999 Ft/perc 329 Ft/perc 239 Ft/SMS 249 Ft/MMS 

Szatelit tengeri és 
repülőgép-fedélzeti 
hálózatok  
(7. roaming díjzóna) 

1599 Ft/perc 1099 Ft/perc 299 Ft/SMS 249 Ft/MMS 

8. roaming díjzóna 369 Ft/perc 139 Ft/perc 109 Ft/SMS 249 Ft/MMS 

 
Az árak ÁFA-val növelt bruttó árak. 
 
A Szabályozott Európai Roaming díjszabásban meghatározott díjakat az Európai Unión belüli időszakos utazásuk 
során azok a barangolást végző Előfizetők vehetik igénybe, akik szokásos lakóhellyel rendelkeznek 
Magyarországon, illetve Magyarországgal szoros kapcsolatban állnak, ami miatt gyakran és jelentős ideig 
Magyarországon kell tartózkodniuk.  A Szolgáltató jogosult ezen igazolások bekérésére az Előfizetői Szerződés 
fennállásának időtartama alatt. 
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Előfizető a tarifacsomagjában meghatározott belföldön irányadó adatkerete erejéig és annak terhére forgalmazhat 
adatot, kivéve a jelen Díjszabás A./2.1-es fejezetben felsorolt azon tarifacsomagok esetén, amelyek kifejezetten 
külön dedikált hazai és roaming adatmennyiséget tartalmaznak. Amennyiben a belföldi és roaming adatkeret 
azonos, annak felhasználása esetén, amennyiben Előfizető nem vásárol további kiegészítő adatopciót, a külföldi 
adathozzáférés lehetősége is megszűnik. Amennyiben a belföldi és roaming adatkeret eltérő, a roaming adatkeret 
felhasználása esetén, amennyiben Előfizető nem vásárol további kiegészítő adatopciót, a külföldi adathozzáférés 
lehetősége a tarifacsomagnál jelzettek szerint megszűnik vagy az adatforgalom le- és feltöltési sebessége 
lassításra kerül. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul. 
 
Az időszakos utazási célú felhasználás során a magyarországi hívószámokra irányuló, illetve az 1. roaming 
díjzónába indított hívások, SMS-ek és MMS-ek mennyisége, illetve az 1. roaming díjzónában felhasznált 
adatmennyiség mértéke nem haladhatja meg a belföldi használat négyhavi 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 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 
2022/612 EU Rendelet 8. cikke szerinti többletdíj alkalmazására jogosult a figyelmeztetés napjától kezdve. 
 
A többletdíj mértéke: 
 
Hívásindítás 1-es roaming díjzóna országaiba: 8 Ft/perc; 
SMS küldés az 1-es roaming díjzóna országaiba: 1 Ft/SMS; 
MMS küldés az 1-es roaming díjzóna országaiba: 1 Ft/MMS;  
Adatforgalom az 1-es roaming díjzóna országaiban: 0,3 Ft/MB. 
 

4.1.2. Számlázás 
 

Az 1. roaming díjzónában indított hívások – ha a hívás magyarországi hálózatba vagy egy 1. roaming díjzónában 
lévő országba irányul – számlázása a következő módon történik: 
 

• a belföldi hálózaton kívüli mobil irányú percdíj az Előfizető tarifacsomagja szerint a belföldön alkalmazandó 
számlázási egység szerint kerül kiszámlázásra; 

 
Amennyiben a hívás harmadik országbeli hívószámra (nem magyarországi hívószámra és nem az 1-es roaming 
díjzóna országaiba) vagy Szatelit hálózatba irányul, a hívás számlázása 60 másodperces egységekben történik. 
 
Az 1. roaming díjzónában fogadott hívások számlázása másodperces egységekben történik. 
 
A harmadik országban (nem Magyarországon és nem az 1-es roaming díjzóna országaiban) vagy Szatelit 
hálózatokon indított és fogadott hívások elszámolása a 60 másodperces egységekben történik. 
 
Az 1. roaming díjzóna hívásindítási díjai abban az esetben érvényesek, ha a hívást az 1. roaming díjzóna valamely 
országából indították egy magyarországi hálózatba vagy egy az 1. roaming díjzónában lévő országba. 
 
Amennyiben a hívás az 1. roaming díjzónából harmadik országbeli hívószámra (nem magyarországi hívószámra 
és nem az 1-es roaming díjzónában lévő országba) vagy Szatelit hálózatba irányul, az előfizető által használt 
tarifacsomag Magyarországról nemzetközi irányba indított hívások díjazása szerinti hívás díja a nemzetközi 
irányokra vonatkozó számlázási egységenként kerül kiszámlázásra. 
 
A harmadik országban (nem Magyarországon és nem az 1-es roaming díjzóna országaiban) vagy Szatelit 
hálózatokon kezdeményezett és fogadott hívások esetén az ár kizárólag annak függvénye, hogy az Előfizető melyik 
roaming díjzónában tartózkodik. 
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Roaming során az SMS-üzenetek fogadása díjmentes. 
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4.2. Vodafone EU Roaming 

 
A Vodafone EU Roaming megrendelésének feltétele, hogy Előfizető a használat megkezdése előtt rendelkezzen 
aktív roaming szolgáltatással, valamint Go Light, Go Midi, Go Super, Go Start, Go Extra, Go S, Go M, Go L, Go 
Basic, Go Max, Go Net, Go Talk, Go Mini, Go Next, Go Net+, Go Talk+, Red Free+, Red Max+, Red Infinity World+, 
Red Free, Red Max, Red Infinity World, Red Live, Red Live+, Red Infinity Pro, Red Smart, Red Prime, Red 
Platinum, Red Infinity, Red S, Red M, Red L, Red Infinity+ tarifacsomaggal, illetve Kid Gyerekóra, Senior Okosóra 
vagy Lokátor tarifacsomaggal. A Vodafone EU Roaming szolgáltatás aktiválásának külön díja nincs. A szolgáltatás 
a sikeres megrendelést követően annak lemondásáig aktív marad. A kedvezményes roaming-díjak a Vodafone EU 
Roaming használata során: 
 

1. Magyarországi hívószámokra irányuló normál díjas hívások, SMS-ek és MMS-ek esetén: 

Előfizető által használt tarifacsomag Vodafone Magyarország hálózatán alkalmazott belföldi normál díjas 
hívás/SMS/MMS díja.  

2. A kijelölt országok valamelyikében roamingolva az 1-es roaming díjzóna országainak bármely mobil 
vagy vezetékes hívószámára irányuló hívások, SMS-ek és MMS-ek esetén: 

Hívásindítás 1-es roaming díjzóna országaiba: Előfizető által használt tarifacsomag Magyarországon érvényes 
belföldi, hálózaton kívüli mobil hívás díja. 
 
SMS küldés az 1-es roaming díjzóna országaiba: Előfizető által használt tarifacsomag Magyarországon 
érvényes belföldi, hálózaton kívüli SMS díja. 
 
MMS küldés az 1-es roaming díjzóna országaiba: Előfizető által használt tarifacsomag Magyarországon 
érvényes belföldi, hálózaton kívüli MMS díja. 
 
Hívásindítás, SMS, MMS küldés Monacóból, Svájcból vagy Törökországból az 1-es roaming díjzóna 
országaiba: Előfizető által használt tarifacsomag Magyarországon érvényes belföldi, hálózaton kívüli hívás, 
SMS, MMS díja 

3. Harmadik országbeli hívószámokra (azaz nem 1-es roaming díjzóna országaiba) irányuló hívások, 
SMS-ek és MMS-ek esetén: 

Előfizető által használt tarifacsomag Magyarországról nemzetközi irányba indított hívások, SMS-ek és MMS-ek 
díjazása szerinti hívás/SMS/MMS díja a nemzetközi irányokra vonatkozó számlázási egységenként.  

4. Fogadott hívások esetén (a listában szereplő hálózatok bármelyikén roamingolva fogadott hívások, 
SMS-ek, MMS-ek): 

Előfizető által használt tarifacsomag Vodafone Magyarország hálózatán fogadott hívásokra, SMS-ekre, MMS-
ekre alkalmazott díjazása szerint díjmentes. 

5. Adatroaming használata esetén 

Előfizető a tarifacsomagjában meghatározott belföldön irányadó adatkerete erejéig és annak terhére 
forgalmazhat adatot, kivéve a jelen Díjszabás A./1.1-es fejezetben felsorolt azon tarifacsomagok esetén, 
amelyek kifejezetten külön dedikált hazai és roaming adatmennyiséget tartalmaznak. Amennyiben a belföldi és 
roaming adatkeret azonos, annak felhasználása esetén, amennyiben Előfizető nem vásárol további kiegészítő 
adatopciót, a külföldi adathozzáférés lehetősége is megszűnik. Amennyiben a belföldi és roaming adatkeret 
eltérő, a roaming adatkeret felhasználása esetén, amennyiben Előfizető nem vásárol további kiegészítő 
adatopciót, a külföldi adathozzáférés lehetősége a tarifacsomagnál jelzettek szerint megszűnik vagy az 
adatforgalom le- és feltöltési sebessége lassításra kerül. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul. 

 
Az 1. roaming díjzónába az alábbi országok tartoznak: 
 
Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Svédország, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, 
Franciaország, Francia Guyana, Gibraltár, Görögország, Guadeloupe, Hollandia, Horvátország, Izland, Írország, 
Olaszország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Martinique, Németország, Norvégia, 
Lengyelország, Portugália, Reunion, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország.  
A Vodafone EU Roaming szolgáltatás továbbá elérhető Svájcban, Monacóban, és Törökországban. 
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Az országok mindenkori zónabesorolása a https://www.vodafone.hu/szolgaltatasok/roaming oldalon találtható.   
 
A Vodafone EU Roaming szolgáltatás kizárólag az utazási célú felhasználás szabályainak betartása mellett, 
természetes személy felhasználók személyes hírközlési igényeinek kielégítésére használható (magán utazások 
céljára), azaz a Vodafone EU Roaming életvitelszerű magyarországi tartózkodás esetén, utazások során vehető 
igénybe és a Vodafone EU Roaming használata során a külföldi, magyarországi hívószámokra irányuló  hívások, 
SMS-ek és MMS-ek használata; illetve a külföldön felhasznált adatmennyiség mértéke (tarifacsomagban 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 az Előfizetőt 
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 2022/612 EU Rendelet 8. cikke szerinti többletdíj alkalmazására jogosult a figyelmeztetés napjától 
kezdve. 
 
A többletdíj mértéke: 
 
Hívásindítás 1-es roaming díjzóna országaiba: 8 Ft/perc; 
SMS küldés az 1-es roaming díjzóna országaiba: 1 Ft/SMS; 
MMS küldés az 1-es roaming díjzóna országaiba: 1 Ft/MMS;  
Adatforgalom az 1-es roaming díjzóna országaiban: 0,3 Ft/MB.  
 
Svájcra, Törökországra és Monacóra a méltányossági feltételeket elkülönítetten vizsgáljuk a 1-es roaming díjzóna 
országaitól.  
 
Nem rendeltetésszerű használat esetén, azaz amennyiben Előfizető a magán utazások céljára történő felhasználás 
szabályainak bármelyikét megszegi, a Vodafone fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítést követően a 
nemzetközi barangolás szolgáltatást adott előfizetés tekintetében törölje. Törlés esetén a szolgáltatás a 
továbbiakban újbóli aktiválással nem elérhető. 
 
A számlazárásig történő további internetezéshez a havidíjba foglalt adatmennyiség felhasználását megelőzően 
vagy az Automatikus PluszAdat opcióba foglalt adatmennyiség felhasználását követően az Online 
ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban kiegészítő adatopció vásárlása szükséges a 
hazaival megegyező árak és feltételek szerint. Adatopció vásárlása nélkül az Automatikus PluszAdat opcióba 
foglalt adatmennyiség felhasználását követően adatforgalom túllépés nem lehetséges, amennyiben az Előfizető 
felhasználta a csomagban és az Automatikus PluszAdat opcióban foglalt adatmennyiséget, nem lesz elérhető 
számára az internet szolgáltatás a számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás 
ismételten igénybe vehető.  
 
A megosztható adatforgalmú Red Extra EU tarifacsomagok (elsődleges SIM) esetén a hozzájuk kapcsolódó 
MultiNet tarifacsomagokon (másodlagos SIM) az adatforgalom a Red EU szolgáltatás aktiválása esetén is, roaming 
díjszabás érvényes.  
 
A megosztható adatforgalmú Red Prime, Red Platinum és Red Extra EU+ tarifacsomagok (elsődleges SIM) esetén 
a hozzájuk kapcsolódó MultiNet tarifacsomagokon (másodlagos SIM) az adatforgalom a Red EU szolgáltatás 
aktiválása estén belföldön és a Vodafone EU Roaming szolgáltatás érvényességi területén, külföldön is 
felhasználható az A/1.4. pontban részletezett tarifacsomag-leírásban feltüntetett belföldi kiegészítő éjszakai 
ExtraAdat adatforgalomból az 1. roaming díjzónában díjmentesen felhasználható adatmennyiség 
figyelembevételével. 
 
A megosztható adatforgalmú Red L tarifacsomagok (elsődleges SIM) esetén a hozzájuk kapcsolódó MultiNet EU 
tarifacsomagokon (másodlagos SIM) az adatforgalom a Red EU szolgáltatás aktiválása estén belföldön és a 
Vodafone EU Roaming szolgáltatás érvényességi területén, külföldön is felhasználható - MultiNet EU Tablet 
tarifacsomagok esetén az A/1.4. pontban részletezett tarifacsomag-leírásban feltüntetett kiegészítő éjszakai 

https://www.vodafone.hu/szolgaltatasok/roaming


 

134 
 

ExtraAdat adatforgalomból az 1. roaming díjzónában díjmentesen felhasználható adatmennyiség 
figyelembevételével. 
 
Vodafone EU Roaming használata során több adatcsatlakozás lehetséges a rendelkezésre álló adatmennyiség 
felhasználásáig. A hazai adatkeret roaming környezetben történő felhasználásának technikai részletei 
megegyeznek a belföldi felhasználási feltételekkel. Az elérhető adatmennyiség felhasználásának 80-, illetve 100%-
ánál Előfizető SMS-ben tájékoztatást kap. Technikai okokból előfordulhat, hogy a tájékoztató SMS-ek csak az 
adatkapcsolat lezárása után kerülnek kiküldésre. 
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4.3. Kedvezményes roaming napijegyek 

4.3.1. Világ Napijegy 
 
A Világ Napijegy szolgáltatás a Szolgáltató által meghatározott érvényességi területen és a Szolgáltató által 
megjelölt roaming hálózatokon érvényes. Aktív Világ Napijegy szolgáltatás esetén Utólag fizető Előfizetők számára 
a roaming-szolgáltatás kizárólag a Szolgáltató által meghatározott érvényességi terület Szolgáltató által megjelölt 
hálózatain érhető el. A Világ Napijegy szolgáltatás érvényességi területéhez tartozó országok listája, valamint ezen 
érvényességi terület meghatározott partnerhálózatainak aktuális listája a 
https://www.vodafone.hu/szolgaltatasok/roaming/vilag-napijegy internetes oldalon érhető el. 
 
A Világ Napijegy megrendelésének feltétele, hogy Előfizető a használat megkezdése előtt rendelkezzen aktív 
roaming szolgáltatással. A Világ Napijegy szolgáltatás aktiválásának külön díja nincs. Az aktiválás történhet SMS-
ben, a VJEGY kód elküldésével a 1270-re, az SMS küldése a Vodafone Magyarország Zrt. hálózatáról díjmentes, 
külföldről az aktuális roaming díjszabás szerinti SMS ár fizetendő, személyesen a Vodafone üzletekben, illetve 
Online és Telefonos Ügyfélszolgálat segítségével. A szolgáltatás a sikeres megrendelést követően annak 
lemondásáig aktív marad. A szolgáltatás lemondása a fenti csatornák segítségével történhet, a lemondáshoz 
szükséges SMS-kód: XVJEGY. 
 
A Világ Napijegy szolgáltatás utólag fizető (havidíjas), hang alapú tarifacsomagokkal érhető el.  
 
A Red Infinity World és Red Infinity World+ tarifacsomag havidíja tartalmazza a Világ Napijegy szolgáltatást, így 
azt külön megrendelni nem kell, illetve a Világ Napijegy szolgáltatás a Red Infinity World és Red Infinity World+ 
tarifacsomag havi díján kívüli további költségek nélkül használható. 
 
A Világ Napijegy szolgáltatás az alábbiakban feltüntetett tarifacsomagok részét képezi, azaz a szolgáltatást nem 
szükséges előzetesen aktiválni, annak díja a tarifacsomag havidíján felül értendő:  
 

• Vodafone Red tarifacsomagok (Red Smart Red Prime Red Platinum Red Infinity) 

• Vodafone Go Start és Go Extra tarifacsomagok 
 

• Vodafone Red tarifacsomagok (Red S, Red M, Red L, Red Infinity+) 

• Vodafone Go tarifacsomagok (Go S, Go M, Go L)  

• Kid Gyerekóra tarifacsomag 

• Senior Okosóra tarifacsomag 

• Lokátor tarifacsomag 
 

• Vodafone Red tarifacsomagok (Red Live, Red Live+, Red Infinity Pro) 

• Vodafone Go tarifacsomagok (Go Basic, Go Max, Go Net, Go Talk) 
 

• Vodafone Red szolgáltatácsomagok (Red Free, Red Max) 

• Vodafone Go tarifacsomagok (Go Mini, Go Next, Go Net+, Go Talk+) 
 

• Vodafone Red szolgáltatáscsomagok (Red Free+, Red Max+) 

• Vodafone Go tarifacsomagok (Go Light, Go Midi, Go Super) 
 
A Világ Napijegy kiszámlázása automatikusan, az adott Magyarországi idő szerint számított naptári napon Előfizető 
által generált első számlázható esemény (roaming környezetben indított vagy fogadott hívás, küldött SMS, fel- vagy 
letöltött adatforgalom) alapján megtörténik, ezután a kedvezményes díjazás (lásd lenti táblázat) szerint telefonálhat, 
küldhet SMS-t, és használhatja a rendelkezésére álló adatmennyiséget. Az érvényességi idő az adott Világ 
Napijegy kiszámlázásával megegyező napon, magyarországi idő szerint 24:00-ig, azaz adott naptári napra szólóan 
érvényes. Az érvényességi idő leteltéről Szolgáltató nem küld értesítést. Ha az Előfizető a Világ Napijegy 
érvényességi idejének lejárta után (naptári nap) újabb számlázható forgalmat generál, egy újabb Világ Napijegy 
kerül kiszámlázásra. A megkezdett, de az érvényességi idő végén túl befejeződő események (hívás, SMS vagy 

https://www.vodafone.hu/szolgaltatasok/roaming/vilag-napijegy
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adatforgalom) a következő naptári napra is kiváltják a Világ Napijegy kiszámlázását. A Világ Napijegy díja nem 
kerül kiszámlázásra a segélyhívó, illetve a +3670 700 1702-es szám hívása esetén. 
 

A Világ Napijegy díjszabása 

Hangalapú utólag fizető Előfizető 
esetén, amennyiben a tarifacsomag, 
vagy adat-opció használata során 
jogosult az Online Ügyfélszolgálat 
használatára 

• Világ Napijegy - Amerika napi díja: bruttó 1 990 Ft (nettó 1 566,92 Ft) 

• Világ Napijegy - Afrika napi díja: bruttó 1 990 Ft (nettó 1 566,92 Ft) 

• Világ Napijegy – K- Európa/Ázsia napi díja: bruttó 2 990 Ft (nettó 2 354,33 Ft)  
 

Red Infinity World és Red Infinity 
World+ tarifacsomag esetén 

• Világ Napijegy – Amerika/Afrika/K-Európa/Ázsia napi díja: díjmentes 

Hangalapú utólag fizető Előfizető 
esetén, amennyiben a tarifacsomag, 
vagy adat-opció használata során 
nem jogosult az Online 
Ügyfélszolgálat használatára 

• Világ Napijegy - Amerika napi díja: bruttó 1 924 Ft (nettó 1 514,54 Ft) 

• Világ Napijegy - Afrika napi díja: bruttó 1 924 Ft (nettó 1 514,54 Ft) 

• Világ Napijegy – K- Európa/Ázsia napi díja: bruttó 2 924 Ft (nettó 2 301,95 Ft)  

 
Napi 1440 perc hívásforgalom felett a szolgáltató túlforgalmazás díjat számol fel, amelynek mértéke: 50 Ft/ perc  
 

Az 1440 perc hívásforgalom GMT+1 időzóna szerinti 0 óra 00 perc és 23 óra 59 perc között kerül meghatározásra 

és tartalmazza mind a fogadott mind az indított hívások forgalmát. A túlforgalmazási díj elszámolása fogadott 

hívások esetén 1 másodperces egységekben történik, míg indított hívások esetén, a hazai árazás számlázási 

egysége szerint.  

 

A Világ Napijegy szolgáltatást szigorúan tilos olyan eszközzel használni, amely nem rendelkezik saját kijelzővel, 
hangszóróval, mikrofonnal és billentyűzettel (beleértve az érintőképernyős billentyűzetet), ilyen pl. az adapter, 
modem. A tarifacsomagok visszaélésszerűen, többek között telemarketing, ügyfélszolgálati tevékenység, vagy más 
üzleti célokra nem használhatók. A visszaélésszerű használatba beleértendő és ezáltal ellentétes a személyi 
használat feltételeivel az olyan SMS és MMS küldési magatartás, amely során az előfizetésről elküldött SMS/MMS-
ek darabszáma meghaladja a napi több százat, illetve az érintett előfizetésről elküldött SMS/MMS-ek száma és 
azok címzettjeinek aránya meghaladja a 10%-ot, illetve az elküldött SMS/MMS-ekre érkezett válaszüzenetek 
darabszámának aránya 80%-nál kisebb, illetve az SMS/MMS üzeneteket jellemzően egy helyszínről küldi az 
előfizető. 
 
A kedvezményes roaming-díjak a Világ Napijegy használata során: 
 

1. Magyarországi hívószámokra irányuló normál díjas hívások és SMS-ek esetén: 

Előfizető által használt tarifacsomag Vodafone Magyarország hálózatán alkalmazott belföldi hívás-/SMS-díja 
számlázási egységenként (megkülönböztetve a hálózaton kívüli és belüli hívások, csúcsidőben és csúcsidőn 
kívüli hívások, amennyiben ez az adott tarifacsomagra értelmezhető). 

2. A kijelölt országok valamelyikében roamingolva ugyanezen ország bármely mobil vagy vezetékes 
hívószámára irányuló hívások és SMS-ek esetén: 

Előfizető által használt tarifacsomag Magyarországon érvényes belföldi, hálózaton kívüli hívás-/SMS-díja a 
tarifacsomaghoz tartozó számlázási egységenként.  

3. Harmadik országbeli hívószámokra (azaz nem magyarországi vagy a roamingolás helye szerinti 
országbeli hívószámra) irányuló hívások és SMS-ek esetén: 

Magyarországról nemzetközi irányba indított hívások és SMS-ek díjazása szerinti hívás-/SMS-díj a nemzetközi 
irányokra vonatkozó számlázási egységenként 

4. Fogadott hívások esetén (a listában szereplő hálózatok bármelyikén roamingolva fogadott hívások): 

Előfizető által használt tarifacsomag Vodafone Magyarország hálózatán fogadott hívásokra alkalmazott díjazása 
szerint díjmentes. 

5. Adatroaming használata esetén 

Azon Előfizetők, akik tarifacsomagjuknak vagy adatopciójuknak köszönhetően jogosultak az Online 
Ügyfélszolgálat használatára, külföldön is a tarifacsomagjukban meghatározott belföldön irányadó adatkeretük 



 

137 
 

erejéig és annak terhére forgalmazhatnak adatot, kivéve a jelen Díjszabás A./1.1-es fejezetben felsorolt azon 
tarifacsomagok esetén, amelyek kifejezetten külön dedikált hazai és roaming adatmennyiséget tartalmaznak. 
Amennyiben a belföldi és roaming adatkeret azonos, annak felhasználása esetén, amennyiben Előfizető nem 
vásárol további kiegészítő adatopciót, a külföldi adathozzáférés lehetősége is megszűnik. Amennyiben a belföldi 
és roaming adatkeret eltérő, a roaming adatkeret felhasználása esetén, amennyiben Előfizet nem vásárol 
további kiegészítő adatopciót, a külföldi adathozzáférés lehetősége a tarifacsomagnál jelzettek szerint 
megszűnik vagy az adatforgalom le- és feltöltési sebessége lassításra kerül. A számlázási ciklus lezárultával a 
szolgáltatás megújul. Minden további Előfizetőnek adott naptári napon az első 100 MB díjmentes. Az 
érvényességi időn belül, a kedvezményes adatmennyiséget a kijelölt hálózatokon meghaladó forgalmat a 
Szolgáltató bruttó 50 Ft/ MB -os egységekben számlázza.  

 
Egyéb szabályok 
 
Az Előfizető tarifacsomagja szerinti lebeszélhető percek, lebeszélhető havidíj, illetve további kedvezmények a Világ 
Napijegy hívásokra is felhasználhatóak.  
 
A hazai adatkeret külföldi felhasználására minden olyan hangalapú Utólag fizető Előfizető jogosult, aki 
tarifacsomagja, vagy adat-opciója használata során jogosult az Online ügyfélszolgálat vagy a My Vodafone 
alkalmazás használatára. Belföldi adatkeret felhasználása esetén a külföldi adathozzáférés sebessége az aktuális 
számlázási ciklus végéig 0/0 Mbit/s-re lassításra kerül, ezt a lassítás Magyarországra visszatéréskor az Előfizető 
szerződésében meghatározott lassítási szabályok szerint módosul. Az adatkeret felhasználása után Utólag fizető 
Előfizetőnek lehetősége van az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban kiegészítő 
adatkeret vásárlására, a hazaival megegyező árak és feltételek szerint. A számlázási ciklus lezárultával vagy 
kiegészítő adatkeret vásárlása esetén a forgalomlassítás megszűnik. Azon Utólag fizető Előfizető, aki forgalmi 
díjas-, túlforgalmazási díjjal rendelkező-, speciális (egyedi) hozzáférési ponttal (APN) rendelkező-, BlackBerry-, 
internet opciót vagy Internet tarifacsomagot használ, nem használhatja fel belföldi adatkeretét, számára a Világ 
Napijegy naptári naponként 100MB külföldi adatforgalmazást biztosít. 
 
A Világ Napijegy használata során több adatcsatlakozás lehetséges a kedvezményes adatmennyiség eléréséig. A 
hazai adatkeret felhasználásának részletei megegyeznek a belföldi felhasználási feltételekkel. A napi 100 MB 
adatkeretet használó ügyfelek részére az adatforgalom a küldött és a fogadott adatmennyiség együttes összegét 
jelenti, a számlázási egység 100 kB. Az adatforgalom felhasználható roaming internet, illetve a napi 100MB külföldi 
adatkerettel rendelkező ügyfelek részére BlackBerry Mobil E-mail szolgáltatásokra. Az adott naptári napon fel nem 
használt 100MB adatmennyiség a következő kedvezményes periódusra nem vihető át, belföldön nem használható 
fel. Az elérhető adatmennyiség felhasználásának 80-, illetve 100%-ánál Előfizető SMS-ben tájékoztatást kap. 
Technikai okokból előfordulhat, hogy a tájékoztató SMS-ek csak az adatkapcsolat lezárása után kerülnek 
kiküldésre. A Világ Napijegy napidíja nem kerül beszámításra az adatroaming számlázási limitbe (Díjszabás 5.6-
os pont). 
 
A Világ Napijegy nem aktiválható azon előfizetésekre, amelyeken határozott időre szóló szerződéssel megkötött 
adatroaming opció aktív, vagy ha Előfizető olyan tarifacsomaggal rendelkezik, melynek havi előfizetési díjában 
roaming forgalom (roaming során felhasználható percek, SMS-ek vagy adatforgalom) is található. 
 
A Világ Napijegy használata során a hanghívások, SMS-küldés és az adatforgalom számlázása, illetve a napidíj 
kiszámlázása a magyarországi időzóna szerint történik. 
 

4.3.1.1. Adat Világ Napijegy 
 
Az Adat Világ Napijegy szolgáltatás a Szolgáltató által meghatározott érvényességi területen és a Szolgáltató által 
megjelölt roaming hálózatokon érvényes. Aktív Világ Napijegy szolgáltatás esetén Utólag fizető Előfizetők számára 
a roaming-szolgáltatás kizárólag a Szolgáltató által meghatározott érvényességi terület Szolgáltató által megjelölt 
hálózatain érhető el. A Világ Napijegy szolgáltatás érvényességi területéhez tartozó országok listája, valamint ezen 
érvényességi terület meghatározott partnerhálózatainak aktuális listája a 
https://www.vodafone.hu/szolgaltatasok/roaming/vilag-napijegy internetes oldalon érhető el. 

https://www.vodafone.hu/szolgaltatasok/roaming/vilag-napijegy
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Az Adat Világ Napijegy megrendelésének feltétele, hogy Előfizető a használat megkezdése előtt rendelkezzen 
aktív roaming szolgáltatással. A Világ Napijegy szolgáltatás aktiválásának külön díja nincs. Az aktiválás történhet 
SMS-ben, az ADATVJEGY kód elküldésével a 1270-re, az SMS küldése a Vodafone Magyarország Zrt. hálózatáról 
díjmentes, külföldről az aktuális roaming díjszabás szerinti SMS ár fizetendő, személyesen a Vodafone üzletekben, 
illetve Online és Telefonos Ügyfélszolgálat segítségével. A szolgáltatás a sikeres megrendelést követően annak 
lemondásáig aktív marad. A szolgáltatás lemondása a fenti csatornák segítségével történhet, a lemondáshoz 
szükséges SMS-kód: XADATVJEGY. 
 
Az Adat Világ Napijegy kiszámlázása automatikusan, az adott naptári napon Előfizető által generált első 
számlázható esemény (fel- vagy letöltött adatforgalom) alapján megtörténik, ezután a kedvezményes díjazás 
szerint forgalmazhat adatot. Az érvényességi idő az adott Adat Világ Napijegy kiszámlázásával megegyező napon, 
magyarországi idő szerint 24:00-ig, azaz adott naptári napra szólóan érvényes. Az érvényességi idő leteltéről 
Szolgáltató nem küld értesítést. Ha az Előfizető az Adat Világ Napijegy érvényességi idejének lejárta után (naptári 
nap) újabb számlázható forgalmat generál, egy újabb Adat Világ Napijegy kerül kiszámlázásra. A megkezdett, de 
az érvényességi idő végén túl befejeződő események (adatforgalom) a következő naptári napra is kiváltják az Adat 
Világ Napijegy kiszámlázását. 
 
Az Adat Világ Napijegy díja a következőként alakul: 
 

• Világ Napijegy - Amerika napi díja: bruttó 1 646 Ft  

• Világ Napijegy - Afrika napi díja: bruttó 1 646 Ft  

• Világ Napijegy – K- Európa/Ázsia napi díja: bruttó 2 473 Ft  
 
A kedvezményes adatroaming-díjak az Adat Világ Napijegy használata során: adott naptári napon az első 100 MB 
díjmentes. Az érvényességi időn belül, a kedvezményes adatmennyiséget meghaladó forgalmat, a kijelölt 
hálózatokon a Szolgáltató bruttó 50 Ft/Mbyte-os egységekben számlázza. 
 
Egyéb szabályok 
 
Az Adat Világ Napijegy használata során több adatcsatlakozás lehetséges a kedvezményes adatmennyiség 
eléréséig. Az adatforgalom a küldött és a fogadott adatmennyiség együttes összegét jelenti, a számlázási egység 
100 Kbyte. Az adatforgalom roaming internet szolgáltatásokra használható fel. Az adott naptári napon fel nem 
használt adatmennyiség a következő kedvezményes periódusra nem vihető át, belföldön nem használható fel. A 
napi adatmennyiség felhasználásának 80-, illetve 100%-ánál Előfizető SMS-ben tájékoztatást kap. Technikai 
okokból előfordulhat, hogy a tájékoztató SMS-ek csak az adatkapcsolat lezárása után kerülnek kiküldésre. Az Adat 
Világ Napijegy díja nem kerül beszámításra az adatroaming számlázási limitbe.  
 
A napijegy érvényességi ideje, a le- és feltöltött adatforgalom számlázása, valamint a napijegy díjának 
kiszámlázása a magyarországi időzóna szerint történik. 
 

A tarifacsomagok visszaélésszerűen, többek között telemarketing, ügyfélszolgálati tevékenység, vagy más üzleti 

célokra nem használhatók. A visszaélésszerű használatba beleértendő és ezáltal ellentétes a személyi használat 

feltételeivel az olyan SMS és MMS küldési magatartás, amely során az előfizetésről elküldött SMS/MMS-ek 

darabszáma meghaladja a napi több százat, illetve az érintett előfizetésről elküldött SMS/MMS-ek száma és azok 

címzettjeinek aránya meghaladja a 10%-ot, illetve az elküldött SMS/MMS-ekre érkezett válaszüzenetek 

darabszámának aránya 80%-nál kisebb, illetve az SMS/MMS üzeneteket jellemzően egy helyszínről küldi az 

előfizető. 

 

Az Adat Világ Napijegy utólag fizető (havidíjas), Internet tarifacsomagokkal érhető el. 
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Az Adat Világ Napijegy nem aktiválható azon előfizetésekre, amelyeken határozott időre szóló szerződéssel 
megkötött adatroaming opció aktív, vagy ha Előfizető olyan tarifacsomaggal rendelkezik, melynek havi előfizetési 
díjában roaming forgalom (roaming során felhasználható percek, SMS-ek vagy adatforgalom) is található. 
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4.4. Speciális számok hívása roaming során 

 
A következő számok külföldről történő hívása az Előfizető roaming tarifacsomagja szerinti Magyarországra irányuló 
hívás díjával egyezik meg: 
 

• Ügyfélszolgálat 

• Belföldi zöld szám 

• Belföldi formátumban hívható nemzetközi zöld szám 

• Nemzetközi zöld szám. 
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4.5. Internethasználat külföldön (2G/GSM, 3G/UMTS, 4G/LTE, 5G/NR alapú szolgáltatások)  

 
Nemzetközi roaming során az előfizető a partnerszolgáltatóink hálózatában is kezdeményezhet 
internetkapcsolatot. Azon roaming hálózatok aktuális listája, melyeken elérhető az internet külföldön megtalálható 
a https://www.vodafone.hu/szolgaltatasok/roaming internetes oldalon. 
 
A külföldi internethasználat feltétele, hogy Előfizető a használat megkezdése előtt rendelkezzen valamely belföldi 
internet-hozzáférést biztosító aktív opcióval vagy az adott hálózattípusok használatára jogosult tarifacsomaggal és 
aktív roaming szolgáltatással.   
 

4.5.1. Adatroaming alaptarifa 
 
Az internet-hozzáférést külföldön alaphelyzetben a Szolgáltató forgalom alapú számlázási rendszerben nyújtja 
Előfizetői részére. Az alábbi táblázat tartalmazza a külföldi internethasználatra vonatkozó bruttó díjakat: 
 
2016. április 30. napjától az EuroAdat tarifa megszűnik az Európai Parlament és Tanács 2015/2120. számú 
rendelete értelmében. 

 
A forgalmi alapú adatroamingra vonatkozó, valamint az 1-es roaming díjzóna országaira vonatkozó Szabályozott 
Európai Adatroaming tarifa díjszabása 2018. szeptember 3-tól: 

 

1. roaming díjzóna (Szabályozott Európai Adatroaming tarifa) 

Előfizető által használt tarifacsomagban 
megjelölt, a mindenkori Roaming díjszabás 

szerinti 1. roaming díjzónában érvényes 
adatkerete  

2. roaming díjzóna 1 984,26 Ft/MB (nettó 1 889,77 Ft/MB) 

3., 4., 5., 6. roaming díjzóna 2 893,71 Ft/MB (nettó 2755,91 Ft/MB) 

Szatelit tengeri és repülőgép-fedélzeti hálózatok 
(7. roaming díjzóna) 

4 547,25 Ft/MB (nettó 4 330, 71 Ft/MB) 

8. roaming díjzóna 32,13 Ft/MB (nettó 30,60 Ft/MB) 

 
Az alkalmazott zónabesorolás megegyezik a forgalmi alapú roaming díjszabás során alkalmazott zónabesorolással 
(Díjszabás 5.1.). 
 
A forgalom elszámolása Internet esetén 100 KB-os, az 1. roaming díjzónában (Szabályozott Európai Adatroaming 
tarifa) 1kB-os egységekben történik, minden megkezdett kapcsolat minimum egy egységnek számít. 
 
A külföldi internethasználat során a le- és feltöltött adatmennyiség összege kerül kiszámlázásra. 
 

https://www.vodafone.hu/szolgaltatasok/roaming
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4.6. Adatroaming limit (költési maximum) szolgáltatás 

 
Az adatroaming limit szolgáltatás az Előfizető részére lehetővé teszi, hogy kontrollálja havi adatroaming költségét 
(számlázási ciklusra vonatkozó költség). Ha Előfizető havi adatroaming költése eléri a meghatározott limitösszeget, 
az adatroaming szolgáltatást Szolgáltató szünetelteti. 
 
Szolgáltató három számlázási limitet kínál Előfizetői számára: 
 

(1) havi bruttó 2 480,31 Ft, 
(2) havi bruttó 16 390,5 Ft és 
(3) havi bruttó 57 874,02 Ft. 

 
Az adatroaming limit szolgáltatás esetében kizárólag az adatroaming forgalmi díjak képezik az összegzés alapját. 
A roaming opciók napi-, heti-, illetve havidíjai nem kerülnek beszámításra a számlázási limitbe. Az adatroaming 
limit szolgáltatás Szolgáltató minden adatroaming partnerhálózatán érvényes. 
 
Az Európai Parlament és a Tanács 2022/612 EU rendeletének megfelelően, mint alapértelmezett összeghatárt 
Szolgáltató Utólag fizető Előfizetői részére automatikusan aktiválja a 16 390,5 Ft-os adatroaming limit szolgáltatást. 
Az Előfizető díjmentesen kérheti az alapértelmezett adatroaming limit szolgáltatás a fentiek szerint meghatározott 
más limit értékre való módosítását. 
 
Ha az adott számlázási ciklusban Előfizető adatroaming forgalmi költése eléri a limit 80%-át, SMS üzenetben 
tájékoztatást kap erről. A számlázási limit 100%-ának elérésekor Előfizető részére Szolgáltató újabb tájékoztatást 
küld. A 100% elérése után az adatroaming szolgáltatást Előfizető számára a Szolgáltató szünetelteti, azt nem tudja 
adott számlázási ciklus további részében használni. 
 
Ha az adott számlázási ciklusban Előfizető adatroaming forgalmi költése eléri a limit 100%-át, lehetősége van a 
szüneteltetést követően az adatroaming szolgáltatás további használatára, ha:  
 

• kéri az adatroaming limit ideiglenes felfüggesztését a számlázási ciklus hátralévő részére (ez esetben a 
következő számlázási ciklus elején a limit szolgáltatás automatikusan érvénybe lép) vagy  

• lemondja azt (ez esetben a szolgáltatás újabb aktiválásáig az adatroaming szolgáltatást korlátozás nélkül 
veheti igénybe). 

 
A szolgáltatás aktiválásnak külön díja nincs, megrendelésére, felfüggesztésére, módosítására és lemondására 
Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatán keresztül van lehetőség. 
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4.7. Roaming árhívó szolgáltatás 

 
A roaming árhívó szolgáltatás igénybevételével az előfizető a 1702-es rövid hívószámra küldött üzenetre (a 
kiválasztott ország nevével) válasz SMS-ben kap tájékoztatást a kért ország hívásindításra és hívásfogadásra 
vonatkozó díjait illetően. A szolgálatatás belföldön és külföldön is – azokon a hálózatokon, amelyekkel a Vodafone-
nak nemzetközi roaming megállapodása van – elérhető.  Azon országok listája, amelyekre a roaming árhívó 
szolgáltatás igénybe vehető, a www.vodafone.hu internetes oldalon található. 
 
Az SMS-küldés a 1702-es számra belföldön díjmentes, külföldön a forgalmi alapú roaming díjak szerint kerül 
kiszámlázásra. 
 
A 1702-es számon elérhető információk tájékoztató jellegűek. 
 

http://www.vodafone.hu/
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4.8. Hívásátirányítás hazai számra nemzetközi barangolás esetén 

 

Nemzetközi barangolás (roaming) esetén, a hazai számokra vonatkozó hívásátirányítás díjazása a következőképp 
alakul: 
 

• Ha az Előfizető nem elérhető: 
o Ha az Előfizető készüléke kikapcsolt állapotban van, a hívásátirányítás árazása a hazai 

díjszabás szerint alakul 
o Ha az Előfizető készüléke bekapcsolt állapotban van, viszont nem kapcsolódik a hálózatra 

(lefedettségi területen kívül van), akkor 2G/3G hanghívás esetén egy roaming fogadott, illetve 
egy roaming indított hívás, 4G hanghívás (VoLTE) esetén egy hazai átirányított hívás kerül 
kiszámlázásra 

• Ha az Előfizető nem veszi fel a telefont, vagy foglalt: 2G/3G hanghívás esetén egy roaming fogadott, 
illetve egy roaming indított hívás, 4G hanghívás (VoLTE) esetén egy hazai átirányított hívás kerül 
kiszámlázásra 

• Ha az Előfizető hangpostára irányítja a hívásait: A hívásátirányítás hazai árazásnak megfelelően 
számlázódik. 
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5. Mobilvásárlás szolgáltatások 
 

5.1. A Mobil-Vásárlás Szolgáltatás igénybevétele során az Előfizető tudomásul veszi, hogy köteles megfizetni 
a termék vételárát, a termék megvásárlásához küldött SMS-ek díját és a tranzakciós vagy kényelmi díjat, 
amennyiben ez külön felszámolásra kerül. 

5.2. A termékek megvásárlása során a Szolgáltató a hírközlési szolgáltatás keretében felszámítja a Mobil-
Vásárlás Szolgáltatás során küldött SMS-ek díját az Előfizető tarifacsomagjának megfelelő, Vodafone 
Magyarország Zrt. hálózatán belüli normál díjas SMS díjazása szerint. 

5.3. A termékek vételárát minden esetben a Kereskedők határozzák meg, azt saját honlapjukon, illetve az 
adott szolgáltatásnak megfelelő, az Egyéb Szolgáltatások Szerződési Feltételeiben megjelölt módon 
hozzák nyilvánosságra. 

5.4. A tranzakciós vagy kényelmi díjakat az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

Szolgáltatás neve Szolgáltatás értékesítője (Kereskedő) 
Tranzakciós díj / 

kényelmi díj 
(bruttó) 

Autópálya használati jogosultság vásárlása 
Nemzeti Mobilfizetési Zrt. 
Székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.  
Cégjegyzékszám: 01-10-047569 

160 Ft 

Kültéri vagy felszíni parkolójegy fizetés az 
NMFSZ rendszerén keresztül (0670763xxxx) 

Nemzeti Mobilfizetési Zrt. 
Székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12. 
Cégjegyzékszám: 01-10-047569 

115 Ft 

Zárttéri parkolójegy fizetés az NMFSZ 
rendszerén keresztül (0670763xxxx) 

Nemzeti Mobilfizetési Zrt. 
Székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12. 
Cégjegyzékszám: 01-10-047569 

115 Ft 

Mobil Lottó Szolgáltatás 
Szerencsejáték Zrt. 
Székhely: 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 
Cégjegyzékszám: 01-10-041628 

0 Ft 

 
5.5. A MobilVásárlás szolgáltatás keretében igénybe vehető szolgáltatások leírását és további részleteit az 

Egyéb Szolgáltatások Szerződési Feltételei tartalmazza. 
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6. Magyarországi számok 
 
Az alábbi táblázat a Vodafone előfizetői által hívható számokat mutatja. A táblázatban nem jelzett számok hívása 
nem lehetséges az alábbi okok valamelyike miatt:  
 

• a számtartomány nincs kiadva  

• a Vodafone nem engedélyezi minden Előfizetőnek bizonyos szolgáltatások igénybevételét. 
 

Hívott szám Szolgáltatás Induló állapot Hívások díja 

061 Közcélú Távbeszélő Hálózat Hívható Alapdíj 

0620 Yettel Hívható Alapdíj 

06-21-xxx-xxxx 
Helytől független elektronikus hírközlési szolgáltatók 
hálózatába indított hívások 

Hívható 20 Ft/perc 

06-22-től 29-ig Közcélú Távbeszélő Hálózat Hívható Alapdíj 

0630 Magyar Telekom Hívható Alapdíj 

0631 200 0000 – 200 9999 Netfone Telecom Kft. Hívható Alapdíj 

0631 201 0000 – 201 9999 Netfone Telecom Kft. Hívható Alapdíj 

0631 202 0000 – 202 0999 Netfone Telecom Kft. Hívható Alapdíj 

0631 202 1000 – 202 1999 Netfone Telecom Kft. Hívható Alapdíj 

0631 202 2000 - 202 2999 Mobil4 Zrt.  Hívható Alapdíj 

0631 310 0000 - 319 7999 Vodafone Magyarország Zrt. Hívható Alapdíj 

0631 319 9000 - 329 9999 Vodafone Magyarország Zrt. Hívható Alapdíj 

0631 330 0000 - 332 9999 Vodafone Magyarország Zrt. Hívható Alapdíj 

0631 333 0000- 333 0999 ViDaNet Zrt. Hívható Alapdíj 

0631 333 1000- 333 1999 ViDaNet Zrt. Hívható Alapdíj 

0631 366 6000 – 366 6999 Vodafone Magyarország Zrt. Hívható Alapdíj 

0631 700 0000 – 700 4999 Tarr Kft. Hívható Alapdíj 

0631 700 5000 – 700 9999 Tarr Kft. Hívható Alapdíj 

0631 780 0000 - 780 0999 Vodafone Magyarország Zrt. Hívható Alapdíj 

0631 788 8000 - 788 8999 Vodafone Magyarország Zrt. Hívható Alapdíj 

0631 790 0000 - 790 0999 Vodafone Magyarország Zrt. Hívható Alapdíj 

06-32 –től 39-ig Közcélú Távbeszélő Hálózat Hívható Alapdíj 

06-42 –től 49-ig Közcélú Távbeszélő Hálózat Hívható Alapdíj 

0650 Digi Hívható Alapdíj 

06-52-től 59-ig Közcélú Távbeszélő Hálózat Hívható Alapdíj 

06-62 –től 69-ig Közcélú Távbeszélő Hálózat Hívható Alapdíj 

0670 Vodafone Hívható Alapdíj 

06707001000 SMS-árhívó SMS-t fogad Díjmentes 

06707002489 Információs szám Hívható Díjmentes 

0670-8100100 Autópálya e-matrica SMS-t fogad, küld Alapdíjas 

0670-8100100 Autópálya e-matrica infoline Hívható Alapdíjas 

0670 850 0000 – 850 9999 Netfone mobil Hívható Alapdíj 

0670 851 0000 – 851 4999 Netfone mobil Hívható Alapdíj 

06-72 –től 79-ig Közcélú Távbeszélő Hálózat Hívható Alapdíj 

06-82 –től 89-ig Közcélú Távbeszélő Hálózat Hívható Alapdíj 

06-92 –től 99-ig Közcélú Távbeszélő Hálózat Hívható Alapdíj 

104 Mentők Hívható Díjmentes 

105 Tűzoltóság Hívható Díjmentes 

107 Rendőrség Hívható Díjmentes 

112 Segélyhívószám 
Hívható, 

SMS-t fogad, 
MMS-t fogad 

Az indított hívás 
belföldről és az EGT 
tagállamokon belül 
díjmentes. A küldött 
szöveges üzenet és 

MMS küldése a 
Vodafone 

Magyarország Zrt. 
hálózatáról díjmentes; 
külföldről a forgalmi 

alapú roaming 
díjszabás szerinti díj 

fizetendő. 

171 Feltöltőkártyás számlaegyenleg Rendelkezésre áll Alapdíj 
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180 Pontos idő Hívható 70 Ft/perc 

185 Munkavonal Hívható Belföldi vezetékes 

188 Autóklub Hívható Alapdíj 

11800 Belföldi Egyetemes Tudakozó Hívható 140 Ft/perc 

11818 Telekom Belföldi Tudakozó Hívható 140 Ft/perc 

11824 Telekom Különleges Tudakozó Hívható 210 Ft/perc 

11888 Invitel Belföldi Tudakozó Hívható 140 Ft/perc 

11811 Invitel Különleges Tudakozó Hívható 210 Ft/perc 

1200 Amtel Kft. Ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes 

1201 EXTERNET Ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes 

1202 KeviWLAN Informatikai Kft. Ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes 

1203 Vidanet Ügyfélszolgálati Szám Hívható Díjmentes 

1204 Remicro Táv.Kft. Ügyfélszolgálat Hívható Belföldi vezetékes 

1210 Eurointernet Távközlési Kft. Ügyfélszolgálat Hívható Belföldi vezetékes 

1211 Mindig Tv Extra Ügyfélszolgálat Hívható Belföldi vezetékes 

1213 NOVI-COM Kft. Ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes 

1214 Direct One Ügyfélszolgálati szám Hívható Belföldi vezetékes 

1216 INVI-16 Ügyfélszolgálat Hívható Belföldi vezetékes 

1218 NISZ Zrt. Ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes 

1219 Dunakanyar Ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes 

1220 Yettel Ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes 

1221 Kábel Média Kft. Ügyfélszolgálat Hívható Belföldi vezetékes 

1222 KAPULAN Ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes 

1223 Tarr Kft. Ügyfélszolgálat Hívható Belföldi vezetékes 

1224 PICKUP Kft. Ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes 

1225 Dunaújváros Kft. Ügyfélszolgálat Hívható Belföldi vezetékes 

1231 PR Telecom Ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes 

1232 NET-TV Zrt. Hívható Díjmentes 

1234 Calgo Kft. Ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes 

1236 WaveCom Kft. Ügyfélszolgálat Hívható Belföldi vezetékes 

1240 EuroCable Ügyfélszolgálat Hívható Belföldi vezetékes 

1241 HBCom Kft. ügyfélszolgálat Hívható Belföldi vezetékes 

1242 42NETMedia Szolgáltató Kft. Ügyfélszolgálat Hívható Belföldi vezetékes 

1244 iTV Ügyfélszolgálat Hívható Belföldi vezetékes 

1245 NARACOM Informatikai Kft. Hívható Belföldi vezetékes 

1246 Gelka Hirtech Kft. Hívható Belföldi vezetékes 

1248 ACE Telecom Ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes 

1250 Netfone Telecom Kft ügyfélszolgálat Hívható Belföldi vezetékes 

1251 JuPiNet Kft. ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes 

1252 WLA ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes 

1255 Incom Technologies Kft. Ügyfélszolgálata Hívható Belföldi vezetékes 

1256 Net-Portal Ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes 

1258 Last-Mile Ügyfélszolgálat Hívható Belföldi vezetékes 

1259 Oros-Com Kft. Ügyfélszolgálat Hívható Osztott díjas 

1260 Wnet Ügyfélszolgálat Hívható Belföldi vezetékes 

1266 Antenna Kft. Ügyfélszolgálat Hívható Belföldi vezetékes 

1267 GTS Ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes 

1270 Vodafone Ügyfélszolgálat  Hívható Díjmentes 

1271 Fonio Voip Kft. Ügyfélszolgálat Hívható Belföldi vezetékes 

1272 Digi Kft. Ügyfélszolgálat Hívható Belföldi vezetékes 

1275 Satelit Híradástechnikai Kft. Hívható Belföldi vezetékes 

1276 OPTICON Kft. Ügyfélszolgálat Hívható Belföldi vezetékes 

1277 Gyl Com Kft. Ügyfélszolgálat Hívható Belföldi vezetékes 

1280 Rendszerinformatika Ügyfélszolgálat Hívható Belföldi vezetékes 

1282 TraffiCOM Ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes 

1288 Invitel Rt. Ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes 

1290 Deltakon Ügyfélszolgálat Hívható Belföldi vezetékes 

1298 Dogunet Kft. Hívható Belföldi vezetékes 

13700 GYITOSZ Segélyvonal Hívható Díjmentes 

13737 Háttér Társaság Lelki segélyvonala Hívható Díjmentes 

13770 Drog-Stop Segélyvonal Hívható Díjmentes 

13777 DélUtán Segélyvonal Hívható Díjmentes 

1400 Magyar Telekom Vállalati Ügyfélszolgálata Hívható Díjmentes 

1401 Vodafone telefonos értékesítési vonal Hívható Díjmentes 
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1402 Yettel Telefonos Értékesítési vonal Hívható Díjmentes 

1403 Audax Ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes 

1404 „DIGI Ügyfélszolgálat” Hívható Díjmentes  

1405 Unix Autó információs vonal Hívható Díjmentes  

1410 VPT Group Kft. Ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes 

1411 Cofidis Magyarország Ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes  

1413 NISZ Zrt. Hívható Díjmentes 

1414 Magyar Telekom Ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes  

1415 Bárdi Autó Zrt. Ügyfélszolgálata Hívható Díjmentes  

1416 
Budapest Taxisok Saját Taxitársasága Egyesület 
ügyfélszolgálati szám 

Hívható Díjmentes 

1417 Pannonjob Ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes 

1418 UNIQA – Ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes  

1420 Vodafone Ügyfélszolgálat (üzleti előfizetők részére) Hívható Díjmentes  

1422 Szuperszerviz Ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes  

1423 E. On Ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes  

1424 EURO Gaz Hungária Kft. Hívható Díjmentes 

1432 3C Kft. ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes 

1433 NN Biztosító Zrt. Ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes 

1440 Budapest Bank ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes 

1442 Yettel Magyarország Zrt. Hívható Díjmentes 

1443 Invitel Telefonos Ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes  

1444 Budapest Bank ügyfélszolgálati szám Hívható Díjmentes  

1445 Invitel Technikai Ügyelet Hívható Díjmentes  

1446 Flip Ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes 

1447 G4S Ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes  

1448 E. On Hungária Zrt. Hívható Díjmentes 

1449 Banktel ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes 

14505 RSOE tűzjelző diszpécser központ Hívható Díjmentes 

14541 Neofone hálózati behívószám Hívható Díjmentes  

14555 "Barangoló kártya" szolgáltatás Hívható Díjmentes  

14567 Europe Assistance Hívható Díjmentes  

1702** Roaming árhívó 

SMS-t fogad, küld 

A küldött szöveges 
üzenet a Vodafone 
Magyarország Zrt. 

hálózatáról díjmentes. 

Hívható (csak 
külföldről) 

Az indított hívások 
díjmentesek 

1748 Számhordozási tudakozó Hívható, SMS Díjmentes 

1756 Mobil Lottó szolgáltatás SMS-t fogad, küld Alapdíjas 

1770 
Díjmentesen igénybe vehető mobilmarketing 
szolgáltatás 

SMS-t fogad, küld Díjmentes 

1770 
Díjmentesen igénybe vehető mobilmarketing 
szolgáltatás 

MMS-t küld 

A mindenkor hatályos 
Díjszabás és 

tarifacsomag szerinti 
MMS díja 

17170** SMS küldés ajánlat lekérdezéséhez és aktiválásához SMS-t fogad, küld 

A küldött szöveges 
üzenet a Vodafone 
Magyarország Zrt. 

hálózatáról díjmentes 

1817 Vízi segélyhívó Hívható Díjmentes 

1818 Kormányzati Ügyfél Vonal Hívható Díjmentes 

1819 NAV Infóvonal Hívható Díjmentes 

1820 Országos Mentőszolgálat Hívható Díjmentes 

1824 Őrzött betegszállítás Hívható Belföldi vezetékes 

1828 Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Hívható Díjmentes 

116000 Eltűnt Gyerekek Segélyvonala Hívható Díjmentes 

116111 Gyermek- és Ifjúsági Telefonszolgálat Hívható Díjmentes 

116123 Magyar Lelki Elsősegély szolgálat Hívható Díjmentes 

06 80 100 000 – 999 999-
ig*, *** 

Belföldi zöld szám Hívható Díjmentes 

06 80 000 000 – 099 999-
ig*, *** 

Belföldi formában tárcsázható nemzetközi zöld szám Hívható Díjmentes 
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*A számhasználó kérésére a szolgáltatónak korlátoznia kell a díjmentes szolgáltatás mobil, valamint nemzetközi 
hálózatból való elérését.  
 
** Külföldről a forgalmi alapú roaming díjszabás szerinti díj fizetendő. A fogadott SMS-ek díjmentesek. 
 
*** A barangolásból adódó többletköltségeket a hívó fél viseli. 
 
A Különleges Tudakozó, a Belföldi Egyetemes Tudakozó és a Helytől független elektronikus hírközlési szolgáltatók 
hálózatába indított hívások esetén a hívásidő számlázása 1 perces egységekben történik. 
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7. Emelt díjas, díjkorlátmentes szolgáltatás (SHS=90, 164de, 165def); emelt díjas, díjkorlátos 
szolgáltatás (SHS=91, 160de, 161def) és emelt díjas felnőtt szolgáltatás, valamint Vodafone 
hálózatához rendelt számok (17cde) és adománygyűjtő számok (135d, 136de)  

 
Az emelt díjas hívás szolgáltatás Magyarország területén vehető igénybe. 
 
Az emelt díjas szolgáltatás elérését az Előfizető kérésére a Szolgáltató díjmentesen letiltja, a letiltás módjáról 
részletek a Lakossági Mobil Általános Szerződési Feltételekben olvashatóak. 
 

7.1. Emelt díjas díjkorlátos esemény alapú hanghívás szolgáltatás díjai: A Vodafone weboldalán érhető 
el a http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf címen. 

 
7.2. Emelt díjas díjkorlátmentes esemény alapú hanghívás szolgáltatás díjai: A Vodafone weboldalán 

érhető el a http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf címen. 
 

7.3. Emelt díjas felnőtt esemény alapú hanghívás szolgáltatás díjai: A Vodafone weboldalán érhető el a 
http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf címen. 

 
7.4. Emelt díjas díjkorlátos esemény alapú hanghívás szolgáltatás díjai: A Vodafone weboldalán érhető 

el a http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf címen. 
 

7.5. Emelt díjas díjkorlátmentes esemény alapú hanghívás szolgáltatás díjai: A Vodafone weboldalán 
érhető el a http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf címen. 

 
7.6. Emelt díjas Felnőtt esemény alapú hanghívás szolgáltatás díjai: A Vodafone weboldalán érhető el a 

http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf címen. 
 

7.7. Emelt díjas díjkorlátos, perc alapú hanghívás szolgáltatás díjai: A Vodafone weboldalán érhető el a 
http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf címen. 

  
7.8. Emelt díjas díjkorlátmentes, perc alapú hanghívás szolgáltatás díjai: A Vodafone weboldalán érhető 

el a http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf címen. 
 

7.9. Szerkesztési célra fenntartva 
 

7.10. Adománygyűjtő számok 
 

7.10.1. Adománygyűjtés – Kiemelt adománygyűjtő számokon. A Vodafone weboldalán érhető el a 
http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf címen. 

 
7.10.2. Adománygyűjtés – Közcélú adománygyűjtő számokon. A Vodafone weboldalán érhető el a 

http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf címen. 
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http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf
http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf
http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf
http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf
http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf
http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf
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8. Külföldre irányuló hívások díja (nemzetközi hívások) 
 
A következő országok hívhatók nemzetközi távhívással:  
 
EU nemzetközi díjzóna: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, 
Finnország, Franciaország, Francia Guyana, Gibraltár, Görögország, Guadeloupe, Hollandia, Horvátország, 
Izland, Írország, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Martinique, Monaco, 
Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Réunion, Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország, 
Szlovákia, Szlovénia, Törökország, Vatikán 
 
1. nemzetközi díjzóna: Szerbia, Ukrajna 
 
2. nemzetközi díjzóna: Albánia, Algéria, Amerikai Egyesült Államok, Amerikai Virgin-szigetek, Andorra, Ausztrália, 
Bosznia-Hercegovina, Brit Virgin-szigetek, Egyiptom, Fehéroroszország, Feröer-szigetek, Izrael, Japán, Jersey, 
Kanada, Koszovó, Mexikó, Moldova, Montenegró, Nyugat-Szahara, Líbia, Macedónia, Marokkó, Oroszország, 
Pitcairn-szigetek, San Marino, Tunézia, Új-Zéland 
 
3. nemzetközi díjzóna: Afganisztán, Anguilla, Antigua, Argentína, Aruba, Azerbajdzsán, Bahama-szigetek, 
Bahrain, Banglades, Barbados, Belize, Bermuda-szigetek, Bhután, Bolívia, Bonaire, Brazília, Brunei, Chile, Costa 
Rica, Curacao,  Dominika, Dominikai Köztársaság, Ecuador, Egyesült Arab Emírség, El Salvador, Észak-Mariana-
szigetek, Falkland-szigetek,  Francia Polinézia, Fülöp-szigetek, Grenada, Grönland, Grúzia, Guatemala, Guernsey-
sziget, Guyana, Honduras, Hong Kong, India, Indonézia, Irak, Irán, Jamaica, Jemen, Jordánia, Kajmán-szigetek, 
Kambodzsa, Katar, Kazahsztán, Kelet Timor, Kína, Kirgizisztán, Kolumbia, Koreai Köztársaság Kuba, Kuvait, 
Laosz, Libanon, Makaó, Maldív-szigetek, Malaysia, Mongólia, Monserat, Nepál, Nicaragua, Örményország, 
Panama, Pápua Új-Guinea, Pakisztán, Palesztina, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Sri Lanka, Szaúd-Arábia, Szent 
Kitts és Nevis, Sierra Leone, Szent Ilona, Szent Lucia, Szent Pierre és Miquelon, Szent Vincent, Szingapúr, Szíria, 
Szurinam, Tádzsikisztán, Tajvan, Thaiföld, Tokelau, Trinidad és Tobago, Turks és Caicos, Türkmenisztán, 
Uruguay, Üzbegisztán, Venezuela, Vietnám 
 
4. nemzetközi díjzóna: Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Comore-szigetek, Csád, Dél Afrikai 
Köztársaság, Dél-Szudán, Egyenlítői Guinea, Elefántcsontpart, Eritrea, Etiópia, Gabon, Gambia, Ghána, Guinea, 
Kamerun, Kenya, Kongó, Kongói Demokratikus Köztársaság (Zaire), Közép Afrika, Lesotho, Libéria, Madagaszkár, 
Malawi, Mali, Man sziget, Mauritius, Mauritánia, Mayotte, Mozambik, Namíbia, Niger, Nigéria, Omán, Ruanda, 
Seychelle-szigetek, Szenegál, Szomália, Szudán, Szváziföld, Tanzánia, Togo, Uganda, Zöld-foki Köztársaság, 
Zambia, Zanzibár, Zimbabwe 
 
5. nemzetközi díjzóna: Amerikai Szamoa, Antarktisz, Ascension-szigetek, Bissau-Guinea, Cook-szigetek, Diego 
Garcia, Dzsibuti, Fidzsi-szigetek, Guantanamo, Guam, Haiti, Koreai Népi Demokratikus Köztársaság, Kiribati 
(Karolina-szigetek), Marshall-szigetek, Midway-szigetek Mikronézia, Myanmar (Burma), Nauru, Niue, Norfolk-
szigetek, Palau, Salamon-szigetek, Sao Tome and Principe, Szamoa, Tonga, Tuvalu, Új-Kaledónia, Vanuatu, 
Wallis és Futuna 

 
Adott külföldi országba irányuló hívások esetében a különböző szolgáltatók hálózatának elérhetősége az aktuális 
nagykereskedelmi szerződések függvénye. 
 
A nemzetközi hívás-lehetőség minden előfizetőnek automatikusan és díjmentesen rendelkezésére áll.  
 

Nemzetközi díjzóna 
Előfizetői ár ÁFA-val 

Ft/perc 

EU nemzetközi 76 

1 100 

2 160 

3 220 

4 280 

5 340 
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A nemzetközi hívásokat az Előfizető aktuális tarifacsomagja szerinti számlázási egységenként számlázza a 
Szolgáltató. 
 

Műholdas irány Előhívó Forgalmi díj (Ft/perc) 

Emsat, AeroMobile  88299 2 490 Ft 

Emsat, Thuraya  88216 490 Ft 

GMSS, Iridium  8816, 8817 1 290 Ft 

Intarnational Networks, Orange 883130 160 Ft 

 

A műholdas hívásokat 1 másodperces egységekben számlázza a Szolgáltató. 
 
Nemzetközi zöld szám híváslehetőségek: 
 

Hívott szám Szolgáltatás Induló állapot Hívások díja 

06 80 000 000 – 099 999-ig 
Belföldi formában tárcsázható 

nemzetközi zöld szám 
Hívható Díjmentes 

(00-800) 
Nemzetközi (szolgáltatókhoz 

kapcsolódó) zöld számok 
Hívható Díjmentes 

 

Nemzetközi irányba küldött SMS-ek ára az alábbiak szerint alakul: 
 

Nemzetközi díjzóna Előfizetői ár ÁFA-val (Ft/SMS) 

EU nemzetközi díjzóna 24 Ft 

Minden más (EU nemzetközi díjzónán kívüli) irányba 
az alap (hálózaton kívülre belföldön küldött) SMS ár 

kétszerese, Red és Go Talk tarifacsomagok esetén 48 Ft 

 

Nemzetközi irányba küldött MMS egységesen bruttó 200 Ft. 
 
A feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A számlázás 1 perces egységekben történik. 
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9. Egyéb rendelkezések 
 

A Szolgáltató számlája a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. §. (4) bekezdés 1. Pontjában írtak szerinti 
közvetített szolgáltatást is tartalmaz.    
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B./ ELŐRE FIZETETT MOBIL SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ DÍJSZABÁS EGYÉNI 
ELŐFIZETŐK SZÁMÁRA  
 
Az alábbi díjcsomagok és szolgáltatások kizárólag Egyéni Előfizetők számára érhetők el.  
 

1. Tarifacsomagok és opciók díjszabása 

1.1. Kereskedelmi forgalomban elérhető tarifacsomagok 

1.1.1. Feltöltőkártyás (előre fizető) hang alaptarifa 
 

A Feltöltőkártyás (előre fizető) hang alaptarifa az Előre Fizetett (feltöltőkártyás) szolgáltatással rendelkező 
Előfizetők alap tarifacsomagja, amely a feltöltőkártyás tarifacsomagok megszűnése esetén kerül alkalmazásra. 
 

 Feltöltőkártyás (előre 
fizető) hang alaptarifa 

Induló költségek 

Belépési díj (Ft) 0 

Havidíjak 

Havi előfizetési díj (Ft) 0 

Hívások percenkénti alapdíja 

Bármely időszakban (Ft) 120 

Egyéb percenkénti hívásdíjak 

Ügyfélszolgálat Díjmentes 

Segélyhívások Díjmentes 

Belföldi zöld számok Díjmentes 

Alapszolgáltatás 

Hívásvárakoztatás Díjmentes 

Hívástartás Díjmentes 

Hívásátirányítás Díjmentes 

Hívásazonosítás Díjmentes 

Üzenetküldés 

Rövid szöveges üzenetküldés (SMS) belföldi mobil hálózatba (Ft) 120 

 
A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifacsomagban a hívások számlázása 1 
perces egységekben történik. Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes.  
 

Az előfizetőre a feltöltést követően érvényes egyenleg-felhasználási időszak számítása, illetve a feltöltési címletek 
igénybevétele is az általános szabályok szerint történik, amelyről bővebb információt az ÁSZF Díjszabás 
mellékletében találhat. 
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1.1.2. Szerkesztési célra fenntartva 
 

1.1.3. Szerkesztési célra fenntartva 
 

1.1.4. Szerkesztési célra fenntartva 
 

1.1.5. Szerkesztési célra fenntartva 
 

1.1.6. A tarifacsomagokhoz elérhető szolgáltatások 
 
Egyenleg-felhasználási idő meghoszabbítása, elérhető minden Vodafone Tuti, Vodafone Perc+, Vodafone Net+ 
tarifacsomaggal rendelkező ügyfélnek. A szolgáltatás 3 havonta egyszer díjmentes, minden egyéb alkalommal 
bruttó 500 Ft. A szolgáltatás aktiválásával az egyenleg-felhasználási idő 7 nappal kitolódik. 
 
A szolgáltatások megrendelése SMS-ben vagy az Online Ügyfélszolgálaton lehetséges. A szolgáltatások SMS 
kódjairól a www.vodafone.hu oldalon tájékozódhat. 
 

1.1.7. Tarifacsomag-váltás 
 
Tarifacsomag-váltás lehetséges SMS-ben vagy az Online Ügyfélszolgálaton. 

 

1.1.7.1. Tarifacsomag-váltás szabályai 
 

Kereskedelmi forgalomban nem elérhető előre fizető tarifacsomagról vált az ügyfél: 
 
Minden kereskedelmi forgalomban nem elérhető előre fizető tarifacsomagról elérhető a tarifacsomag-váltás a 
kereskedelmi forgalomban elérhető előre fizető tarifacsomagok bármelyikére, a visszaváltás azonban nem 
lehetséges.  
 

• VitaMAX Prémium Perc&Net tarifacsomagról vált az ügyfél TUTI+, TUTI+ Net 1 GB, TUTI+ Net 3 GB, 

TUTI+ Net 5 GB, TUTI100 tarifacsomagra:  

A váltás után a Bónuszok nem lesznek elérhetők, törlődnek. Az egyenleg-felhasználási idő változik a 
tarifacsomagnak megfelelőre. Az egyenleg-felhasználási időt csak a feltöltés hosszabbítja meg. 

• Vodafone Max S / Vodafone Max M / Vodafone Max L / Vodafone Max XL tarifacsomagról vált az Előfizető 

TUTI+, TUTI+ Net 1 GB, TUTI+ Net 3 GB, TUTI+ Net 5 GB, TUTI100 tarifacsomagra:  

A Max tarifacsomagban foglalt tartalom törlődik. Az egyenleg-felhasználási idő változik a tarifacsomagnak 

megfelelőre. Az egyenleg-felhasználási időt csak a feltöltés hosszabbítja meg. 

• Vodafone Tuti / Vodafone Perc+ / Vodafone Net+ tarifacsomagról vált az ügyfél TUTI+, TUTI+ Net 1 GB, 

TUTI+ Net 3 GB, TUTI+ Net 5 GB, TUTI100 tarifacsomagra:  

A váltás után a Bónuszok nem lesznek elérhetőek, törlődnek. Az egyenleg-felhasználási idő változik a 
tarifacsomagnak megfelelőre. Az egyenleg-felhasználási időt csak a feltöltés hosszabbítja meg. 

 
Kereskedelmi forgalomban elérhető előre fizető tarifacsomagról vált az ügyfél: 

 
Minden kereskedelmi forgalomban elérhető előre fizető tarifáról elérhető a tarifacsomag-váltás a kereskedelmi 
forgalomban elérhető előre fizető tarifacsomagok bármelyikére, és a visszaváltás is lehetséges. 
 

• TUTI+ tarifacsomagról vált az Előfizető TUTI+ Net 1 GB, TUTI+ Net 3 GB, TUTI+ Net 5 GB, TUTI100 

tarifacsomagra: 

Az egyenleg felhasználási idő változatlan marad. Az új tarifacsomag tartalma kerül aktiválásra és az új 

tarifacsomag időszaki díja kerül levonásra.  

http://www.vodafone.hu/
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• TUTI+ Net 1 GB, TUTI+ Net 3 GB, TUTI+ Net 5 GB, TUTI100 tarifacsomagról vált az Előfizető Vodafone 

TUTI+ Net 5 GB, TUTI+ Net 3 GB, TUTI+ Net 1 GB, TUTI100 tarifacsomagra: 

Az egyenleg felhasználási idő változatlan marad. A tarifacsomagban foglalt adatmennyiség törlődik. 

• TUTI+ Net 1 GB, TUTI+ Net 3 GB, TUTI+ Net 5 GB, TUTI100 tarifacsomagról vált az Előfizető TUTI+ 

tarifacsomagra:  

Az egyenleg felhasználási idő változatlan marad. A tarifacsomagban foglalt adatmennyiség törlődik. 
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1.1.8. TUTI100 
 

 TUTI100 

Induló költségek 

Belépési díj (Ft) 0 

Havidíjak 

Havi előfizetési díj (Ft) 0 

A tarifacsomag időszaki díjában foglalt belföldi tartalom 

Felhasználható adatforgalom (MB) 100 

Belföldi normál díjas forgalom alapdíjai 

Percdíj bármely időszakban bármely hálózatba (Ft) 19 

Rövid szöveges üzenetküldés (SMS) bármely időszakban bármely hálózatba (Ft) 25 

Egyéb percenkénti hívásdíjak 

Ügyfélszolgálat Díjmentes 

Segélyhívások Díjmentes 

Belföldi zöld számok Díjmentes 

Alapszolgáltatás 

Hívásvárakoztatás Díjmentes 

Hívástartás Díjmentes 

Hívásátirányítás Díjmentes 

Hívásazonosítás Díjmentes 

 
A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifacsomagban a hívások számlázása 1 
perces egységekben történik. Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. 
 
Az Előfizetőre a feltöltést követően érvényes egyenleg-felhasználási időszak számítása, illetve a feltöltési címletek 
igénybevétele is az általános szabályok szerint történik, amelyről bővebb információt az ÁSZF Díjszabás 
mellékletében találhat. 
 
A tarifacsomag kizárólag a lakossági felhasználás szabályainak betartása mellett, természetes személy 
felhasználók személyes hírközlési igényeinek kielégítésére használhatóak (személyi használat). A 
rendeltetésszerű személyi használatba nem értendő bele, ha a tarifacsomaghoz tartozó SIM kártyát nem 
mobiltelefon készülékben használja az Előfizető vagy felhasználó; hívások automatizált - a felhasználó személyes 
közreműködését nem igénylő - indítása; hívások tömeges (a kimenő hívások összidőtartamának 10%-át 
meghaladó időtartamban) indítása automatikus hívásfogadó eszközök, berendezések (pl., de nem kizárólag IVR) 
felé; hívások tömeges indítása szolgáltatások, műszaki eszközök, berendezések, stb. tesztelése, próbaüzeme, 
terhelhetőségének vizsgálata, sérülékenységének vizsgálata, stb. céljából; hívások napi 180 percet rendszeresen 
meghaladó  időtartamban történő indítása személyek, objektumok, események, stb. távolról történő megfigyelése 
céljából (pl. de nem kizárólag: vagyonőrzési, bébiőr funkciók); hívások indítása gép-gép kapcsolat (M2M) 
létrehozása céljából; hívások indítása vagy átirányítása napi 24 órát meghaladó összidőtartamban – kifejezetten a 
nemzetközi EU hálózatokba irányuló hívásforgalom tekintetében; olyan hívások tömeges indítása, melyekről a 
Szolgáltató alappal feltételezheti, hogy a hívások létrehozásának célja az Előfizető, Felhasználó vagy bármely 
harmadik fél közvetlen haszonszerzése a Szolgáltató kárára. A tarifacsomagot szigorúan tilos olyan eszközzel 
használni, amely nem rendelkezik saját kijelzővel, hangszóróval, mikrofonnal és billentyűzettel (beleértve az 
érintőképernyős billentyűzetet), ilyen pl. az adapter, modem. A tarifacsomagok telemarketing, ügyfélszolgálati 
tevékenység, vagy más, nem rendeltetésszerű használat útján megvalósuló üzleti célokra nem használhatók. A 
nem rendeltetésszerű használat esetén a Vodafone fenntartja magának a jogot, hogy SMS-ben történő előzetes 
értesítést követően az előfizetést az Alaptarifára átváltsa. 
 
A TUTI100 tarifacsomagban foglalt adatforgalom felhasználhatósága 
 

• A tarifacsomagba foglalt 100MB adatforgalom belföldön, valamint a mindenkori roaming díjszabás szerint 
külföldön használható fel, bármely időszakban. A tarifacsomagban az adatforgalom számlázása 1 Kbyte-
os egységekben történik. 

• A tarifacsomagba foglalt ismétlődő internet opció a 30. nap végéig használható fel, melybe az aktiválás 
(esetlegesen töredék) napja is beleszámít.  
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• A 30. nap elteltével a tarifacsomagba foglalt 100 MB adatforgalom megújul, az esetlegesen fel nem 
használt adatforgalom elveszik. 
 

A TUTI100 és egyéb internet opció/szolgáltatás közötti kapcsolat 
 
A TUTI100 tarifacsomaghoz a fent részletezett 100MB ismétlődő internet opción túl, bármely kereskedelmi 
forgalomban elérhető egyszeri és ismétlődő internet opció megvásárolható. Ebben az esetben a tarifacsomagba 
foglalt 100MB adatforgalom és az egyéb megvásárolt adatforgalmak lejárati ideje eltérhet, a tarifacsomagba foglalt 
100MB adatforgalom az esetlegesen vásárolt kiegészítő adatopciókat követően kerül felhasználásra, illetve azokat 
megelőzően kerül megújításra, amennyiben az Előfizető nem rendelkezik megfelelő összegű egyenleggel ahhoz, 
hogy a tarifacsomagba foglalt 100MB ismétlődő internet opció és a vásárolt kiegészítő adatopció egyaránt meg 
tudjon újulni. 
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1.2. Kereskedelmi forgalomban elérhető Internet tarifacsomagok  

1.2.1. Vodafone Netjegy 
 

Vodafone Netjegy Ár Időablak 
Felhasználható 
adatmennyiség 

1 napos  570 (Ft) 24 óra 500 MB 

7 napos 2 058 (Ft) 168 óra 1 GB 

30 napos 3 298 (Ft) 720 óra 3 GB 

 
Minden ár forintban értendő és az árak bruttó árak, az áfát tartalmazzák. A tarifacsomagban az adatforgalom 
számlázása 1 Kbyte-os egységekben történik. 
 
A Vodafone Netjegy tarifacsomag díjai csak a Vodafone belföldi hálózatán történő adatforgalomra vonatkoznak. 
Külföldi hálózat használata a Vodafone Netjegy tarifacsomaggal nem lehetséges. Az internetezésre felhasználható 
időkeret, mely a jegy vásárlásától számlálódik, és a jegy vásárlását követő 24/168/720 órán keresztül vagy az 
időablakon belül, az adott internetjegyhez tartozó adatforgalmi limit eléréséig él. A fel nem használt adatforgalom 
későbbi időszakra nem vihető át. Az Előfizető egyidejűleg kizárólag 1 db aktív internetjeggyel rendelkezhet, újabb 
vásárlása az aktív internetjegy lejártát követően vagy az internetjegyhez tartozó adatforgalmi limit elérésekor 
javasolt. Amennyiben az Előfizető az aktív internetjegy lejártát megelőzően vagy az internetjegyhez tartozó 
adatforgalmi limit elérése előtt vásárol újabb Netjegyet, úgy a hátralévő idő, illetve a korábban fel nem használt 
adatforgalmi keret elvész. Az online SMS küldő szolgáltatás esetén a mindenkori Bázis tarifacsomag árai az 
irányadóak. 
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1.2.2. Feltöltőkártyás Alap Adat tarifa 
 

A Feltöltőkártyás Alap Adat tarifa az Előre Fizetett (feltöltőkártyás) szolgáltatással rendelkező Előfizetők alap 
tarifacsomagja, amely a feltöltőkártyás adat tarifacsomagok megszűnése esetén kerül alkalmazásra. 
 

Tarifacsomag neve 
Feltöltőkártyás Alap 

Adat tarifa 

Induló költség bruttó 7 423 Ft 

Belépési költség 6 605 Ft 

Havidíjak 

Havi előfizetési díj 0 Ft 

Elérhető internet jegyek 

Alap Napijegy (24 óra érvényesség, 500 MB adatforgalom) 3 298 Ft 

Alap Hetijegy (168 óra érvényesség, 1 GB adatforgalom) 6 192 Ft 

Alap Havijegy (30 nap érvényesség, 3 GB adatforgalom) 8 259 Ft 

Belföldi SMS küldés díja 120 Ft 

 
A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A szolgáltatás belföldi internet elérést biztosít. 
Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. A tarifacsomagban az adatforgalom számlázása 1 Kbyte-os 
egységekben történik. 
 

Az előfizetőre a feltöltést követően érvényes egyenleg-felhasználási időszak számítása, illetve a feltöltési címletek 
igénybevétele is az általános szabályok szerint történik, amelyről bővebb információt az ÁSZF Díjszabás 
mellékletben találhat. 
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1.3. Kereskedelmi forgalomban elérhető opciók 

1.3.1. Szerkesztési célra fenntartva 
 

1.3.2. Egyszeri internet opciók 
 

Adatopció neve 

Adatforgalom, mely 
felhasználható 

Érvényesség Díj 
Megrendelő 

kód 
Lemondó kód 

belföldön 

belföldön és a 
mindenkori 

Roaming díjszabás 
szerint az 1. 

roaming 
díjzónában 

1 GB egyszeri adat 1 GB 30 nap 1 290 Ft 1GBE X1GBE 

1 GB egyszeri adat 60 napra 1 GB 60 nap 1 490 Ft 1GB60 X1GB60 

5 GB egyszeri adat 5 GB 30 nap 2 590 Ft 5GBE X5GBE 

20 GB egyszeri adat 5 GB 15 GB 30 nap 4 990 Ft 20GBE X20GBE 

100 GB egyszeri adat 79 GB 21 GB 30 nap 6 990 Ft 100GBE X100GBE 

500 GB egyszeri adat * 476 GB 24 GB 30 nap 7 990 Ft 500GBE X500GBE 

5GB adat 3x 30 naponta 3x5 GB 90 nap 4 990 Ft 5GBX3 X5GBX3 

1GB adat 3x 30 naponta 3x1 GB 90 nap 2 270 Ft 1GBX3 X1GBX3 

1GB adat 12x 30 naponta 12x1 GB 360 nap 5 690 Ft 1GBX12 X1GBX12 

* 2022. szeptember 2-tól érhető el.  
 
A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, amely az ÁFÁ-t tartalmazzák. 
 
Az egyszeri internet opciók megrendelése esetén a Vodafone az adott csomagnak megfelelő adatmennyiséget 
bocsát az Előfizető rendelkezésére. Az adatforgalom a küldött és fogadott adatmennyiség együttes összegét 
jelenti.  Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. 
 
Az egyszeri internet opciókban foglalt adatmennyiség felhasználható belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás 
szerint az 1. roaming díjzónában, a tarifacsomag havidíjában foglalt adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel, 
kivétel ez alól a havi egyszeri 20 GB, 100 GB, illetve 500 GB adatopció, melyekből 15 GB, 21 GB, illetve 24 GB 
használható fel belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming díjzónában, a tarifacsomag 
havidíjában foglalt belföldi és/vagy roaming adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. 
 
Az egyszeri internet opciókban foglalt adatmennyiség felhasználható belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás 
szerint az 1. roaming díjzónában, a tarifacsomag havidíjában foglalt adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. 
 
Az opciós díjban foglalt forgalmi keret a megrendeléstől számított, a táblázatban feltüntetett nap éjfélig (amelybe a 
megrendelés napja is beleszámít) vagy az opcióban foglalt adatforgalmi keret eléréséig használható fel.   
 
Az egyszeri szolgáltatás a megrendeléstől kezdve rendelkezésre áll és mindaddig aktív marad, amíg a 
meghatározott időszak le nem jár, vagy a benne foglalt adatmennyiség teljes mértékben felhasználásra nem kerül.  
Egyidejűleg csak egy egyszeri internet opció lehet aktív. 
 
Amennyiben az adatmennyiség nem kerül teljes egészében felhasználásra az adott érvényességi perióduson belül, 
akkor az opció keretében biztosított, fel nem használt hátralévő adatforgalom elvész. Az opcióban foglalt 
adatforgalmi keret 80 és 100%-ának felhasználásakor SMS-ben értesítjük Ügyfeleinket. A rendelkezésre álló 
adatmennyiség felhasználása után az opció törlésre kerül. 
 
A szolgáltatást a Vodafone Magyarország hálózatából és az EU országaiból a 1270-es telefonszámra díjmentes 
SMS-ben, a megfelelő kód elküldésével lehet megrendelni, illetve lemondani. A szolgáltatás aktiválásáról az 
Előfizető SMS értesítést kap. 
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1.3.3. Korlátlan belföldi hívás opciók 
 
A Korlátlan belföldi hívás opciók megrendelése esetén a Vodafone az adott Korlátlan belföldi hívás opciónak 
megfelelő időszakra és opciós díj ellenében korlátlan percet bocsát az ügyfél számára jóváírásra, mely percek 
kizárólag hangalapú hívás indítására, belföldön normál díjas hívások esetén érvényesek. Belföldi normál díjas 
irányoknak minősülnek a Vodafone, illetve más mobilszolgáltatók belföldi hálózatába és belföldi vezetékes irányba 
indított normál díjas hívások. Külföldön a mindenkori roaming díjszabás érvényes. 
 
Az egyszeri szolgáltatás a megrendeléstől kezdve rendelkezésre áll és mindaddig aktív marad, amíg a 
meghatározott időszak le nem jár. Az opciós díjban foglalt korlátlan percek a megrendeléstől számított, a 
táblázatban feltüntetett nap, magyarországi időzóna szerint éjfélig (amelybe a megrendelés napja is beleszámít) 
használhatók fel.   
 

Opció neve Benne foglalt percek Érvényesség Díj Megrendelő kód Lemondó kód 

Korlátlan belföldi 
hívás 3 napra 

korlátlan 3 nap 900 Ft UNL3 XUNL3 

Korlátlan belföldi 
hívás 30 napra 

korlátlan 30 nap 4 990 Ft UNL30 30XUNL30 

 
A szolgáltatást a Vodafone Magyarország hálózatából és az EU országaiból a 1270-es telefonszámra díjmentes 
SMS-ben, a megfelelő kód elküldésével lehet megrendelni, illetve lemondani. A szolgáltatás aktiválásáról az 
Előfizető SMS értesítést kap. 
 
Tuti+, Tuti+Net tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőink részére a Korlátlan belföldi hívás 3 opció megrendelése a 
tarifacsomagban foglalt, felhasználható tartalomhoz képest további előnnyel nem jár.  
 
A Korlátlan belföldi hívás opciók kizárólag a lakossági felhasználás szabályainak betartása mellett, természetes 
személy felhasználók személyes hírközlési igényeinek kielégítésére használhatóak (személyi használat). A 
rendeltetésszerű személyi használatba nem értendő bele, ha a Korlátlan belföldi hívás opcióhoz tartozó SIM kártyát 
nem mobiltelefon készülékben használja az Előfizető vagy felhasználó; hívások automatizált - a felhasználó 
személyes közreműködését nem igénylő - indítása; hívások tömeges (a kimenő hívások összidőtartamának 10%-
át meghaladó időtartamban) indítása automatikus hívásfogadó eszközök, berendezések (pl., de nem kizárólag IVR) 
felé; hívások tömeges indítása szolgáltatások, műszaki eszközök, berendezések, stb. tesztelése, próbaüzeme, 
terhelhetőségének vizsgálata, sérülékenységének vizsgálata, stb. céljából; hívások napi 180 percet rendszeresen 
meghaladó időtartamban történő indítása személyek, objektumok, események, stb. távolról történő megfigyelése 
céljából (pl. de nem kizárólag: vagyonőrzési, bébiőr funkciók); hívások indítása gép-gép kapcsolat (M2M) 
létrehozása céljából; hívások indítása vagy átirányítása napi 24 órát meghaladó összidőtartamban – kifejezetten a 
nemzetközi EU hálózatokba irányuló hívásforgalom tekintetében; olyan hívások tömeges indítása, melyekről a 
Szolgáltató alappal feltételezheti, hogy a hívások létrehozásának célja az Előfizető, Felhasználó vagy bármely 
harmadik fél közvetlen haszonszerzése a Szolgáltató kárára. A Korlátlan belföldi hívás opciókat szigorúan tilos 
olyan eszközzel használni, amely nem rendelkezik saját kijelzővel, hangszóróval, mikrofonnal és billentyűzettel 
(beleértve az érintőképernyős billentyűzetet), ilyen pl. az adapter, modem. A Korlátlan belföldi hívás opciók 
telemarketing, ügyfélszolgálati tevékenység, vagy más, nem rendeltetésszerű használat útján megvalósuló üzleti 
célokra nem használhatók. A nem rendeltetésszerű használat esetén a Vodafone fenntartja magának a jogot, hogy 
SMS-ben történő előzetes értesítést követően az előfizetést az Alaptarifára átváltsa. 
 
Aktív Korlátlan belföldi hívás opció esetén az opció lejáratának dátuma díjmentesen lekérdezhető a HANG kód 
171-es rövid számra történő elküldésével. 
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1.3.4. Egyszeri beszédopciók 
 

1.3.4.1. 100 perc belföldi hívás 3x 30 naponta 
 
A 100 perc belföldi hívás 3x 30 naponta opció megrendelése esetén a Vodafone az adott opciónak megfelelő 
időszakra és opciós díj ellenében 100 percet bocsát az ügyfél számára jóváírásra, mely percek kizárólag hangalapú 
hívás indítására belföldön használhatóak fel. Belföldi normál díjas irányoknak minősülnek a Vodafone, illetve más 
mobilszolgáltatók belföldi hálózatába és belföldi vezetékes irányba indított normál díjas hívások. Külföldön a 
mindenkori roaming díjszabás érvényes.  
 
Az egyszeri szolgáltatás a megrendeléstől kezdve rendelkezésre áll és mindaddig aktív marad, amíg a 
meghatározott időszak le nem jár. Az opciós díjban foglalt percek a megrendeléstől számított, a táblázatban 
feltüntetett nap, magyarországi időzóna szerint éjfélig (amelybe a megrendelés napja is beleszámít) használhatók 
fel.  
 
A 100 perc belföldi hívás 3x 30 naponta opcióval havonta megújuló 100 perc belföldi beszélgetést nyújtunk 3 
hónapon keresztül.  
 

Opció neve Benne foglalt percek Érvényesség Díj Megrendelő kód Lemondó kód 

100 perc belföldi hívás 
3x 30 naponta 

100 90 nap 4 990 Ft 100PX3 X100PX3 

 

1.3.4.2. 10 Ft-os percdíj hálózaton belül 30 napra 
 
Az egyszeri 10 Ft-os percdíj hálózaton belül 30 napra opció megrendelése esetén a Vodafone az adott opciónak 
megfelelő időszakra és opciós díj ellenében 10 forintos percdíj alapon biztosít beszélgetést, hálozaton belüli 
hívások esetén. Külföldön a mindenkori roaming díjszabás érvényes.  
 
Az egyszeri szolgáltatás a megrendeléstől kezdve rendelkezésre áll és mindaddig aktív marad, amíg a 
meghatározott időszak le nem jár. Az opciós díjban foglalt kedvezményes percdíj a megrendeléstől számított, a 
táblázatban feltüntetett nap, magyarországi időzóna szerint éjfélig (amelybe a megrendelés napja is beleszámít) 
érvényes. 
 

Opció neve Benne foglalt percek Érvényesség Díj Megrendelés 

10 Ft-os percdíj hálózaton belül 30 napra 
feltöltött egyenleg 

erejéig 
30 nap 290 Ft 

MyVodafone 
alkalmazás 

 
A szolgáltatást a Vodafone Magyarország hálózatából és az EU országaiból a MyVodafone alkalmazáson keresztül 
lehet megrendelni, illetve lemondani. A szolgáltatás aktiválásáról az Előfizető SMS értesítést kap. 
 
Az egyszeri beszédopciók kizárólag a lakossági felhasználás szabályainak betartása mellett, természetes személy 
felhasználók személyes hírközlési igényeinek kielégítésére használhatóak (személyi használat). A 
rendeltetésszerű személyi használatba nem értendő bele, ha a hang opcióhoz tartozó SIM kártyát nem mobiltelefon 
készülékben használja az Előfizető vagy felhasználó; hívások automatizált - a felhasználó személyes 
közreműködését nem igénylő - indítása; hívások tömeges (a kimenő hívások összidőtartamának 10%-át 
meghaladó időtartamban) indítása automatikus hívásfogadó eszközök, berendezések (pl., de nem kizárólag IVR) 
felé; hívások tömeges indítása szolgáltatások, műszaki eszközök, berendezések, stb. tesztelése, próbaüzeme, 
terhelhetőségének vizsgálata, sérülékenységének vizsgálata, stb. céljából; hívások napi 180 percet rendszeresen 
meghaladó időtartamban történő indítása személyek, objektumok, események, stb. távolról történő megfigyelése 
céljából (pl. de nem kizárólag: vagyonőrzési, bébiőr funkciók); hívások indítása gép-gép kapcsolat (M2M) 
létrehozása céljából; hívások indítása vagy átirányítása napi 24 órát meghaladó összidőtartamban – kifejezetten a 
nemzetközi EU hálózatokba irányuló hívásforgalom tekintetében; olyan hívások tömeges indítása, melyekről a 
Szolgáltató alappal feltételezheti, hogy a hívások létrehozásának célja az Előfizető, Felhasználó vagy bármely 
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harmadik fél közvetlen haszonszerzése a Szolgáltató kárára. A hang opciókat szigorúan tilos olyan eszközzel 
használni, amely nem rendelkezik saját kijelzővel, hangszóróval, mikrofonnal és billentyűzettel (beleértve az 
érintőképernyős billentyűzetet), ilyen pl. az adapter, modem. A hang opciók telemarketing, ügyfélszolgálati 
tevékenység, vagy más, nem rendeltetésszerű használat útján megvalósuló üzleti célokra nem használhatók. A 
nem rendeltetésszerű használat esetén a Vodafone fenntartja magának a jogot, hogy SMS-ben történő előzetes 
értesítést követően az előfizetést az Alaptarifára átváltsa. 
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1.3.5. Megújuló internet opciók 
 

Adatopció neve 
Benne foglalt 

adatmennyiség 
Érvényesség Díj Megrendelő kód Lemondó kód 

1 GB megújuló adat 1 GB 30 nap 1 290 Ft 1GBM X1GBM 

5 GB megújuló adat 5 GB 30 nap 2 590 Ft 5GBM X5GBM 

 
A táblázatban feltüntetett ár bruttó ár, amely az ÁFÁ-t tartalmazza. 
 
A megújuló internet opciók megrendelése esetén a Vodafone az adott csomagnak megfelelő adatmennyiséget 
bocsát az Előfizető rendelkezésére.  
 
Az opciós díjban foglalt forgalmi keret a megrendeléstől számított, a táblázatban feltüntetett napig (amelybe a 
megrendelés napja is beleszámít) vagy az opcióban foglalt adatforgalmi keret eléréséig használható fel. Az opció 
a 30 nap leteltével automatikusan megújul, és az opció díja automatikusan az egyenlegből levonásra kerül. Az 
adatforgalom küldött és fogadott adatmennyiség együttes összegét jelenti.  
 
A megújuló szolgáltatás az első megrendeléstől kezdve folyamatosan rendelkezésre áll és mindaddig aktív marad, 
és nem kell ismételten megrendelni, míg az opció törlésre, vagy a benne foglalt adatmennyiség adott időszakban 
teljes mértékben felhasználásra nem kerül.  
 
Az adatmennyiség belföldi adatforgalomra vonatkozik, a küldött és fogadott adatmennyiség együttes összegét 
jelenti.  Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. 
 
Amennyiben az adatmennyiség nem kerül teljes egészében felhasználásra az adott érvényességi perióduson belül, 
akkor az opció keretében biztosított, fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. Az opcióban foglalt keret 80 
és 100%-ának felhasználásakor SMS-ben értesítjük Ügyfeleinket. A rendelkezésre álló felhasznált adatmennyiség 
leforgalmazása után az adatforgalom kikapcsolásra kerül. 
 
A szolgáltatást a 1270-es telefonszámra díjmentes SMS-ben a megfelelő kód elküldésével lehet megrendelni. A 
szolgáltatás bekapcsolásáról az Előfizető SMS értesítést kap. 
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1.3.6. Korlátlan csevegés opciók 
 

Korlátlan 

csevegés 

csomagok 

A Korlátlan csevegés 

csomagok tartalma: 
Érvényesség 

Díj 

(bruttó) 

Megrendelő 

kód 

Lemondó 

kód 

Tarifacsomagok

, melyekkel 

elérhető: 

Korlátlan 

csevegés 

(megújuló) 

A megjelölt tarifacsomagokkal az 

Előfizető internet hozzáférésben 

részesül a 

www.vodafone.hu/vodafone-pass 

weboldalon megjelölt online chat- 

és telefon szolgáltatást biztosító 

alkalmazások üzenetküldési, 

hang- és videóhívási tartalmai 

tekintetében.  

30 nap 
2 490 

Ft/hó 

CPASSM XCPASSM 

TUTI100 

Korlátlan 

csevegés 

(egyszeri) 

CPASSE XCPASSE 

 
A Korlátlan csevegés csomagok meghatározott tartalmakra felhasznált adatmennyisége a tarifacsomagban, illetve 
a kiegészítő adatopció(k)ba foglalt adatforgalmi keretet nem fogyasztja. A tarifacsomagba és a kiegészítő 
adatopcióba foglalt adatmennyiség felhasználását követően a Korlátlan csevegés csomagok a tarifacsomag havi 
előfizetési díjában foglalt adatforgalom felett irányadó, becsült maximális sebességgel lesznek elérhetőek.  
 
Az adatforgalom opciók által meghatározott forgalomtípusok szerinti szétválasztása megközelítőleg, de nem 
garantáltan 100% pontosságú. Előfordulhat, hogy a felhasznált adatforgalmat nem lehetséges egyértelműen 
beazonosítani minden esetben, illetve az alkalmazások tartalomszolgáltató általi frissítése esetén eltelhet rövidebb-
hosszabb átfutási idő az alkalmazás legfrissebb verziójának eléréséig, mely esetek a tarifacsomagban foglalt 
adatforgalmi keretet fogyasztják.  
 
A Korlátlan csevegés csomagok csak egyéni adathasználatra vonatkoznak. 
 
A Vodafone jogosult előzetes értesítés nélkül módosítani a Korlátlan csevegés csomagokhoz kapcsolódó, 
weboldalon szereplő alkalmazások körét. Az itt megjelölt alkalmazások jellemzően harmadik fél szolgáltatók által 
nyújtott szolgáltatások, azokért a szolgáltatást nyújtó harmadik fél felel. A díjmentes adatforgalom nem foglalja 
magában az adott tematikus tartalmon kívüli egyéb tartalmakat, pl. a Korlátlan csevegés szolgáltatásból 
hivatkozott, harmadik felek által publikált, tárolt vagy üzemeltetett tartalmakra és funkciókra (pl. regisztráció, 
alkalmazás-letöltés, frissítés, beágyazott videó stb.) felhasznált adatmennyiséget.  
 
A Korlátlan csevegés csomagok használatához szükséges az adott szolgáltató mobil alkalmazásának letöltése 
vagy a szolgáltatás hivatalos elérési címének használata. Az adott alkalmazásokra az egyes szolgáltatók által 
definiált felhasználási feltételek érvényesek, a Vodafone kizárólag az internet hozzáférést biztosítja ezekhez és 
nincs ráhatással a felhasználási feltételekre. Az alkalmazások rendeltetésszerű megjelenítése és használhatósága 
a telefon készüléktípusától is függhet, ezzel kapcsolatban a Vodafone nem vállal felelősséget. A Korlátlan csevegés 
csomagok a szabványos protokolloktól eltérő módon (proxy, vagy egyéb titkosított hálózaton keresztül) vagy 
virtuális magánhálózaton (VPN) keresztül nem érhetőek el. 
 
A Korlátlan csevegés csomagok aktív Vodafone EU Roaming opció esetén felhasználhatóak külföldön is, a 
Vodafone EU Roaming szolgáltatásban meghatározott roaming hálózatokon és feltételekkel. A Video Pass csomag 
belföldön és a Vodafone EU Roaming szolgáltatásban meghatározott roaming hálózatokon és feltételekkel, 
valamint a Világ Napijegy szolgáltatás igénybevétele esetén annak érvényességi területén használható. Az EU 
Video Pass csomag belföldön és a Vodafone EU Roaming szolgáltatásban meghatározott roaming hálózatokon és 
feltételekkel használható, a Világ Napijegy szolgáltatás érvényességi területén, illetve a jelen bekezdésben nem 
meghatározott egyéb roaming hálózatokon nem elérhető. Azon Előfizetők számára, akiknek nem aktív a Vodafone 
EU Roaming opció, a tematikus csomagok roaming környezetben való használata esetén a mindenkori 
Szabályozott Európai Roaming díjszabás kerül alkalmazásra Kérjük ellenőrizze külföldi használat előtt készüléke 
és előfizetése roaming beállításait az esetleges díjviták elkerülése érdekében. 
 

http://www.vodafone.hu/vodafone-pass
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A Vodafone Pass kizárólag az internet.vodafone.net APN-nel érhető el. 
 
Lemondás esetén minden megkezdett hónap teljes havi díja fizetendő, tört havi díjak számlázása nem lehetséges. 
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1.4. Kereskedelmi forgalomban nem elérhető tarifacsomagok 

1.4.1.  Vodafone Tuti 
 
A Vodafone Tuti tarifacsomag 2019. február 22-től került át a kereskedelmi forgalomban nem elérhető 
tarifacsomagok közé. 
 

 Vodafone Tuti 

Induló költségek  

Belépési díj (Ft) 0 

Havidíjak  

Havi előfizetési díj (Ft) 0 

Belföldi normál díjas forgalom alapdíjai  

Percdíj bármely időszakban bármely hálózatba (Ft) 25 

Rövid szöveges üzenetküldés (SMS) bármely időszakban bármely hálózatba (Ft) 25 

Egyéb percenkénti hívásdíjak  

Ügyfélszolgálat Díjmentes 

Segélyhívások Díjmentes 

Belföldi zöld számok Díjmentes 

Alapszolgáltatás  

Hívásvárakoztatás Díjmentes 

Hívástartás Díjmentes 

Hívásátirányítás Díjmentes 

Hívásazonosítás Díjmentes 

 

A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifacsomagban a hívások számlázása 1 
perces egységekben történik. Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. 

Az előfizetőre a feltöltést követően érvényes egyenleg-felhasználási időszak számítása, illetve a feltöltési címletek 
igénybevétele is az általános szabályok szerint történik, amelyről bővebb információt az ÁSZF Díjszabás 
mellékletben találhat. 
 

A Vodafone Tuti és egyéb internet opció/szolgáltatás közötti kapcsolat 

 

A Vodafone Tuti tarifacsomaghoz bármely kereskedelmi forgalomban elérhető internet opció megvásárolható.  
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1.4.2.  Vodafone Perc+ 
 
A Vodafone Perc+ tarifacsomag 2019. február 22-től került át a kereskedelmi forgalomban nem elérhető 
tarifacsomagok közé. 
 

 Vodafone Perc+ 

Induló költségek 

Belépési díj (Ft) 0 

Havi díjak 

Havi előfizetési díj (Ft) 0 

Belföldi normál díjas forgalom alapdíjai 

Percdíj bármely időszakban bármely hálózatba (Ft) 49 

Rövid szöveges üzenetküldés (SMS) bármely időszakban bármely hálózatba (Ft) 49 

Alapszolgáltatás 

Hívásvárakoztatás Díjmentes 

Hívástartás Díjmentes 

Hívásátirányítás Díjmentes 

Hívásazonosítás Díjmentes 

Egyéb percenkénti hívásdíjak 

Ügyfélszolgálat Díjmentes 

Segélyhívások Díjmentes 

Belföldi zöld számok Díjmentes 

 
A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifacsomagokban a hívások számlázása 1 
perces egységekben történik. Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. 
 
Az előfizetőre a feltöltést követően érvényes egyenleg-felhasználási időszak számítása, illetve a feltöltési címletek 
igénybevétele is az általános szabályok szerint történik, amelyről bővebb információt az ÁSZF Díjszabás 
mellékletben találhat. 
 
Egyenlegfeltöltésre lehetőség van a Szolgáltatási Időszak megkezdése előtt, az Előfizetői (SIM) kártya 
csomagoláson szereplő érvényességi ideje alatt is Vodafone Perc+, Vodafone Net+, Vodafone Max S, Vodafone 
Max M, Vodafone Max L tarifacsomagok esetén. Amennyiben az ügyfélszámla egyenlegének feltöltése a 
Szolgáltatási időszak megkezdését megelőzően történik, úgy az egyenleg-felhasználási idő a Szolgáltatási Időszak 
megkezdésétől számított adott tarifacsomaghoz tartozó egyenleg-felhasználási időtartam. A Szolgáltatási Időszak 
megkezdése előtt, az Előfizetői (SIM) kártya érvényességi ideje alatt az ügyfélszámla egyenlege maximum 6000 
Ft összeghatárig tölthető fel, mely összeghatárba beletartozik a SIM-kártya kezdőegyenlege is. 
 
A belföldi normál díjas forgalom díjainak változása feltöltési összegtől függően a feltöltéstől számított 30 napon 
keresztül: 
 

Feltöltési összeg 

Perc és SMS díj 
Vodafone 

Magyarország Zrt. 
hálózatán belüli  

Perc és SMS díj egyéb 
mobil és vezetékes 
belföldi hálózatba 

1000 Ft-tól 1999 Ft-ig 49 Ft 49 Ft 

2000 Ft-tól 2999 Ft-ig 49 Ft 49 Ft 

3000 Ft-tól 4990 Ft-ig 30 Ft 30 Ft 

5000 Ft-tól 25 Ft 25 Ft 
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Belföldi normál díjas forgalom díjainak meghatározásánál mindig az utolsó feltöltés összege a mérvadó és 30 
napos periódusra érvényes. Amennyiben az ügyfél a kedvezményes időszak alatt egy alacsonyabb feltöltési 
összeggel tölti fel egyenlegét, abban az esetben a korábbi kedvezményes perc- és SMS-díjai helyett az utolsó 
feltöltési összegre mérvadó kedvezményes percíjak lesznek érvényesek a következő 30 napos periódusra. 
Amennyiben az ügyfél a kedvezményes időszak alatt kevesebb, mint 3 000 Ft-tal tölti fel egyenlegét úgy az aktuális 
kedvezményes percdíjai nem változnak és érvényesek a 30. nap lejártáig. Azaz a kedvezményes időszakban 
történő ismételt feltöltés esetén mindig az utolsó feltöltési összegre irányadó kedvezményes percíjak érvényesek 
a következő 30 napos periódusra, kivéve 3 000 Ft-nál kisebb összegű feltöltéskor, mely esetben az aktuális 
kedvezményes percdíjak nem változnak és a korábbi, kedvezményre jogosító feltöltéstől számított, eredeti 30. 
napig érvényesek. 
 

A Szolgáltatási Időszak megkezdése előtti feltöltések összesített értéke alapján a Szolgáltatási Időszak 
megkezdését követően az ügyfél jogosult a feltöltések után járó kedvezményes perc és SMS díjra. A 
kedvezményes perc és SMS díj a Szolgáltatási Időszak megkezdéskor kerül érvényesítésre, érvényességi ideje az 
SIM kártya aktiválásától számított 30 nap. 
 
A Vodafone Perc+ és egyéb internet opció/szolgáltatás közötti kapcsolat  
 

Vodafone Perc+ tarifacsomaghoz bármely kereskedelmi forgalomban elérhető internet opció megvásárolható. 
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1.4.3. Vodafone Net+ 
 
A Vodafone Net+ tarifacsomag 2019. február 22-től került át a kereskedelmi forgalomban nem elérhető 
tarifacsomagok közé. 
 

 Vodafone Net+ 

Induló költségek 

Belépési díj (Ft) 0 

Havi díjak 

Havi előfizetési díj (Ft) 0 

Belföldi normál díjas forgalom alapdíjai 

Percdíj bármely időszakban bármely hálózatba (Ft) 49 

Rövid szöveges üzenetküldés (SMS) bármely időszakban bármely hálózatba (Ft) 49 

Alapszolgáltatás 

Hívásvárakoztatás Díjmentes 

Hívástartás Díjmentes 

Hívásátirányítás Díjmentes 

Hívásazonosítás Díjmentes 

Egyéb percenkénti hívásdíjak 

Ügyfélszolgálat Díjmentes 

Segélyhívások Díjmentes 

Belföldi zöld számok Díjmentes 

 
A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifacsomagokban a hívások számlázása 1 
perces egységekben történik. Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. 
 
Az előfizetőre a feltöltést követően érvényes egyenleg-felhasználási időszak számítása, illetve a feltöltési címletek 
igénybevétele is az általános szabályok szerint történik, amelyről bővebb információt az ÁSZF Díjszabás 
mellékletben találhat. 
 
Egyenlegfeltöltésre lehetőség van a Szolgáltatási Időszak megkezdése előtt, az Előfizetői (SIM) kártya 
csomagoláson szereplő érvényességi ideje alatt is Vodafone Perc+, Vodafone Net+, Vodafone Max S, Vodafone 
Max M, Vodafone Max L tarifacsomagok esetén. Amennyiben az ügyfélszámla egyenlegének feltöltése a 
Szolgáltatási időszak megkezdését megelőzően történik, úgy az egyenleg-felhasználási idő a Szolgáltatási Időszak 
megkezdésétől számított adott tarifacsomaghoz tartozó egyenleg-felhasználási időtartam. A Szolgáltatási Időszak 
megkezdése előtt, az Előfizetői (SIM) kártya érvényességi ideje alatt az ügyfélszámla egyenlege maximum 6 000 
Ft összeghatárig tölthető fel, mely összeghatárba beletartozik a SIM-kártya kezdőegyenlege is. 
 
Az internetbónusz feltöltési összegtől függően a feltöltéstől számított 30 napon keresztül használható fel: 
 

Feltöltési összeg Bónusz Net 

1 000 Ft-tól 1 999 Ft-ig 0 Mbyte 

2 000 Ft-tól 2 999 Ft-ig 0 Mbyte 

3 000 Ft-tól 4 999 Ft-ig 500 Mbyte 

5 000 Ft-tól 1 Gbyte 

 

Az internetbónusz felhasználható belföldi adatforgalomra a mindenkori Roaming díjszabás érvényes bármely 
időszakban. A bónuszok az egyenlegfeltöltéstől számított 30 napig használhatóak fel. Ha az Előfizető a bónusz 
felhasználási időn belül ismételten feltölt, akkor a felhasználható Bónusz Net adatmennyiség legfeljebb 2GB-ig 
adódik össze, felhasználhatósági ideje pedig az utolsó feltöltéstől számított 30 nap. 
 
A Szolgáltatási Időszak megkezdése előtti feltöltések összesített értéke alapján a Szolgáltatási Időszak 
megkezdését követően az ügyfél jogosult a feltöltések után járó internet bónuszra. Az internet bónusz a 
Szolgáltatási Időszak megkezdéskor kerül érvényesítésre, érvényességi ideje az SIM kártya aktiválásától számított 
30 nap. A tarifacsomagban az adatforgalom számlázása 1 Kbyte-os egységekben történik. 
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A Vodafone Net+ és egyéb internet opció/szolgáltatás közötti kapcsolat  
 

• Vodafone Net+ tarifacsomaghoz bármely kereskedelmi forgalomban elérhető internet opció 
megvásárolható. 
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1.4.4.  Vodafone Max S 
 
A Vodafone MAX S tarifacsomag 2019. február 22-től került át a kereskedelmi forgalomban nem elérhető 
tarifacsomagok közé. 
 

 Vodafone Max S 

Induló költségek 

Belépési díj (Ft) 0 

Időszaki díj 

A tarifacsomag időszaki díja 30 napra (Ft) 2 000 

A tarifacsomag időszaki díjában foglalt belföldi tartalom 

Csoporton belüli díjmentes beszélgetés igen 

Felhasználható egységek (perc/SMS) bármely hálózatba 30 

A tarifacsomag időszaki díjában foglalt tartalmon felüli belföldi díjak a tarifacsomag „Aktív periódus”-án belül 

Hívások percenkénti díja bármely időszakban (Ft) 40 

Rövid szöveges üzenetküldés (SMS) bármely mobil hálózatba (Ft) 40 

Egyéb percenkénti hívásdíjak  

A tarifacsomag belföldi díjai a tarifacsomag „Aktív periódus”-án kívül: 

Hívások percenkénti díja bármely időszakban (Ft) 49 

Rövid szöveges üzenetküldés (SMS) bármely mobil hálózatba (Ft) 49 

Egyéb percenkénti hívásdíjak  

Díjmentes hívások  minden időszakban 

Ügyfélszolgálat Díjmentes 

Segélyhívások Díjmentes 

Belföldi zöld számok Díjmentes 

Alapszolgáltatás 

Hívásvárakoztatás Díjmentes 

Hívástartás Díjmentes 

Hívásátirányítás Díjmentes 

Hívásazonosítás Díjmentes 

 

A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifacsomagokban a hívások számlázása 1 
perces egységekben történik. Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes.  
 
Az előfizetőre a feltöltést követően érvényes egyenleg-felhasználási időszak számítása, illetve a feltöltési címletek 
igénybevétele is az általános szabályok szerint történik, amelyről bővebb információt az ÁSZF Díjszabás 
mellékletben találhat. 
 
Egyenlegfeltöltésre lehetőség van a Szolgáltatási Időszak megkezdése előtt, az Előfizetői (SIM) kártya 
csomagoláson szereplő érvényességi ideje alatt is Vodafone Perc+, Vodafone Net+, Vodafone Max S, Vodafone 
Max M, Vodafone Max L tarifacsomagok esetén. Amennyiben az ügyfélszámla egyenlegének feltöltése a 
Szolgáltatási időszak megkezdését megelőzően történik, úgy az egyenleg-felhasználási idő a Szolgáltatási Időszak 
megkezdésétől számított adott tarifacsomaghoz tartozó egyenleg-felhasználási időtartam. A Szolgáltatási Időszak 
megkezdése előtt, az Előfizetői (SIM) kártya érvényességi ideje alatt az ügyfélszámla egyenlege maximum 6 000 
Ft összeghatárig tölthető fel, mely összeghatárba beletartozik a SIM-kártya kezdőegyenlege is. 
 
A tarifacsomag időszaki díja az Előfizető egyenlegéből kerül levonásra, amennyiben az Előfizető rendelkezik a 
megfelelő összegű egyenleggel, először az aktiválást vagy tarifacsomag-váltást követően, majd 30 naponta 
automatikusan. A tarifacsomag az Általános Bónusz Egyenlegből nem aktiválható és nem újítható meg. A 
tarifacsomag tartalma a 30. nap végéig használható fel, melybe az aktiválás (esetlegesen töredék) napja is 
beleszámít. A tarifacsomag tartalmának 30 napos felhasználási ideje a tarifacsomag „Aktív periódusa”. 
 
A Szolgáltatási Időszak megkezdése előtti feltöltések összesített értéke alapján a Szolgáltatási Időszak 
megkezdését követően az ügyfél jogosult a Max tarifacsomag aktiválására. A Max tarifacsomag aktiválására a 
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Szolgáltatási Időszak megkezdésekor kerül sor, érvényességi ideje megegyezik a Max tarifacsomag aktív 
periódusával. 
 
Amennyiben a 30. napon az Előfizető rendelkezik a megfelelő összegű egyenleggel, a tarifacsomag automatikusan 
aktiválódik, megújul, azaz a tarifacsomag időszaki díja levonásra kerül az Előfizető egyenlegéből és a tarifacsomag 
tartalma újra elérhető lesz az Előfizetőnek, tehát a tarifacsomag „Aktív periódusban” marad. 
 
Az Előfizetőnek lehetősége van a 30. nap letelte előtt is újrarendelni a tarifacsomagját. Ebben az esetben a 
tarifacsomag időszaki díja levonásra kerül, a tarifacsomag újrarendelését megelőzően esetlegesen fennmaradó és 
az újrarendelést követően rendelkezésre álló tartalma (perc/SMS) összeadódik és az újabb ciklus 30. napjának 
végéig lesz elérhető, illetve felhasználható. 
 
Amennyiben a 30. napon az Előfizető nem rendelkezik megfelelő összegű egyenleggel, hogy a tarifacsomag meg 
tudjon újulni, úgy az egyenleg megfelelő feltöltéséig és az időszaki díj levonásáig a tarifacsomag „Aktív periódus”-
on kívülre kerül. 
 
Ebben az időszakban a Csoporton belüli díjmentes beszélgetés és a tarifacsomagban foglalt perc/SMS nem 
elérhető, és az Előfizető belföldi hívásai a tarifacsomag-táblában rögzített, a tarifacsomag „Aktív periódus”-án kívüli 
díjak szerint árazódnak.  
 

A Vodafone Max S tarifacsomagban foglalt Csoporton belüli díjmentes beszélgetés felhasználhatósága 
 

• Amennyiben az Előfizető Csoporton belüli díjmentes beszélgetése aktív a Vodafone Max S tarifacsomagban, 
az Előfizető minden aktív Csoporton belüli díjmentes beszélgetéssel rendelkező Vodafone Max SIM kártyát 
korlátlanul, díjmentesen hívhat a Vodafone Magyarország Zrt. hálózatán, azaz az Előfizető és minden aktív 
Csoporton belüli díjmentes beszélgetéssel rendelkező Vodafone Max SIM kártya közötti – kizárólag 
hanghívásból eredő – forgalom 0 Forintos percdíjon kerül elszámolásra.  Amennyiben a hívott fél Vodafone 
Max tarifacsomagja, illetve Csoporton belüli díjmentes beszélgetése nem aktív, a hívás díja az Előfizető saját 
tarifacsomagjának díjszabásban szereplő árával egyezik meg.  

• Minden díjmentes Csoporton belüli díjmentes beszélgetésen belüli hívás esetén az Előfizető egy hangot hall a 
hívás felépülése előtt, ami azt jelzi, hogy a hívás díjmentes lesz. 

 
A Vodafone Max S tarifacsomagban foglalt percek/SMS-ek felhasználhatósága 
 

• A tarifacsomag időszaki díjában foglalt egységek (perc/SMS) csak belföldi hálózatba indított normál díjas 
hívásokra és belföldi mobil hálózatba küldött normál díjas SMS-ekre használhatóak fel, bármely időszakban.  

• A tarifacsomagban foglalt percek/SMS-ek nem használhatóak fel belföldi normál díjas szolgáltatásokra (pl.: 
különböző normál díjas interaktív játékokban való részvétel) küldött SMS-ekre, valamint nem használható fel a 
Roaming-olás közben elküldött SMS-ekre.  

• A tarifacsomagban foglalt percek/SMS-ek felhasználása után minden indított hívás vagy elküldött SMS - 
amennyiben nem a Csoporton belüli díjmentes beszélgetésen belüli hívást indít az Előfizető - a saját 
tarifacsomagjának díjszabásban szereplő árával egyezik meg.  

• A tarifacsomag megújulásával a fel nem használt percek/SMS-ek elvesznek, későbbi időszakra nem vihetők át. 
Kivételt képez ez alól a tarifacsomag - 30 nap letelte előtti - újrarendelése, melynek során a tarifacsomagban 
foglalt percek/SMS összeadódnak a következő 30 napos ciklus erejéig. 

 
A Vodafone Max S és egyéb internet opció/szolgáltatás közötti kapcsolat:  
 

• Amennyiben az Előfizetőnek adatra van szüksége, az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone 

alkalmazásban tud internet opciót vásárolni, mely megrendelhető, valamint felhasználható a csomag aktív és 

inaktív állapotában is, amennyiben ehhez elegendő fedezet áll rendelkezésre.  
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1.4.5. Vodafone Max M 
 
A Vodafone MAX M tarifacsomag 2019. február 22-től került át a kereskedelmi forgalomban nem elérhető 
tarifacsomagok közé. 
 

 Vodafone Max M 

Induló költségek 

Belépési díj (Ft) 0 

Időszaki díj 

Tarifacsomag időszaki díja 30 napra (Ft) 2 250 

Internet időszaki díja 30 napra (Ft) 619 

A tarifacsomag időszaki díja 30 napra összesen (Ft) 2 869 

A tarifacsomag időszaki díjában foglalt belföldi tartalom 

Csoporton belüli díjmentes beszélgetés igen 

Felhasználható egységek (perc/SMS) bármely hálózatba 100 

Felhasználható adatforgalom (MB) 100 

A tarifacsomag időszaki díjában foglalt tartalmon felüli belföldi díjak tarifacsomag „Aktív periódus”-án belül 

Hívások percenkénti díja bármely időszakban (Ft) 40 

Rövid szöveges üzenetküldés (SMS) bármely mobil hálózatba (Ft) 40 

Egyéb percenkénti hívásdíjak  

A tarifacsomag belföldi díjai a tarifacsomag „Aktív periódus”-án kívül: 

Hívások percenkénti díja bármely időszakban (Ft) 49 

Rövid szöveges üzenetküldés (SMS) bármely mobil hálózatba (Ft) 49 

Egyéb percenkénti hívásdíjak  

Díjmentes hívások minden időszakban 

Ügyfélszolgálat Díjmentes 

Segélyhívások Díjmentes 

Belföldi zöld számok Díjmentes 

Alapszolgáltatás 

Hívásvárakoztatás Díjmentes 

Hívástartás Díjmentes 

Hívásátirányítás Díjmentes 

Hívásazonosítás Díjmentes 

 
A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifacsomagokban a hívások számlázása 1 
perces egységekben történik. Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes.  
 

Az előfizetőre a feltöltést követően érvényes egyenleg-felhasználási időszak számítása, illetve a feltöltési címletek 
igénybevétele is az általános szabályok szerint történik, amelyről bővebb információt a Mobil ÁSZF Díjszabás 
mellékletben találhat. 
 
Egyenlegfeltöltésre lehetőség van a Szolgáltatási Időszak megkezdése előtt, az Előfizetői (SIM) kártya 
csomagoláson szereplő érvényességi ideje alatt is Vodafone Perc+, Vodafone Net+, Vodafone Max S, Vodafone 
Max M, Vodafone Max L tarifacsomagok esetén. Amennyiben az ügyfélszámla egyenlegének feltöltése a 
Szolgáltatási időszak megkezdését megelőzően történik, úgy az egyenleg-felhasználási idő a Szolgáltatási Időszak 
megkezdésétől számított adott tarifacsomaghoz tartozó egyenleg-felhasználási időtartam. A Szolgáltatási Időszak 
megkezdése előtt, az Előfizetői (SIM) kártya érvényességi ideje alatt az ügyfélszámla egyenlege maximum 6 000 
Ft összeghatárig tölthető fel, mely összeghatárba beletartozik a SIM-kártya kezdőegyenlege is. 
 
A tarifacsomag időszaki díja az Előfizető egyenlegéből kerül levonásra, amennyiben az Előfizető rendelkezik a 
megfelelő összegű egyenleggel, először az aktiválást vagy tarifacsomag-váltást követően, majd 30 naponta 
automatikusan. A tarifacsomag az Általános Bónusz Egyenlegből nem aktiválható és nem újítható meg. A 
tarifacsomag tartalma a 30. nap végéig használható fel, melybe az aktiválás (esetlegesen töredék) napja is 
beleszámít. A tarifacsomag tartalmának 30 napos felhasználási ideje a tarifacsomag „Aktív periódusa”. 
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A Szolgáltatási Időszak megkezdése előtti feltöltések összesített értéke alapján a Szolgáltatási Időszak 
megkezdését követően az ügyfél jogosult a Max tarifacsomag aktiválására. A Max tarifacsomag aktiválására a 
Szolgáltatási Időszak megkezdésekor kerül sor, érvényességi ideje megegyezik a Max tarifacsomag aktív 
periódusával. 
 
Amennyiben a 30. napon az Előfizető rendelkezik a megfelelő összegű egyenleggel, a tarifacsomag automatikusan 
aktiválódik, megújul, azaz a tarifacsomag időszaki díja levonásra kerül az Előfizető egyenlegéből és a tarifacsomag 
tartalma újra elérhető lesz az Előfizetőnek, tehát a tarifacsomag „Aktív periódusban” marad. 
 
Az Előfizetőnek lehetősége van a 30. nap letelte előtt is újrarendelni a tarifacsomagját. Ebben az esetben a 
tarifacsomag időszaki díja levonásra kerül, a tarifacsomag újrarendelését megelőzően esetlegesen fennmaradó és 
az újrarendelést követően rendelkezésre álló tartalma (perc/SMS) összeadódik és az újabb ciklus 30. napjának 
végéig lesz elérhető, illetve felhasználható. 
 
Amennyiben a 30. napon az Előfizető nem rendelkezik megfelelő összegű egyenleggel, hogy a tarifacsomag meg 
tudjon újulni, úgy az egyenleg megfelelő feltöltéséig és az időszaki díj levonásáig a tarifacsomag „Aktív periódus”-
on kívülre kerül. 
 
Ebben az időszakban a Csoporton belüli díjmentes beszélgetés és a tarifacsomagban foglalt perc/SMS nem 
elérhető, és az Előfizető belföldi hívásai a tarifacsomag-táblában rögzített, a tarifacsomag „Aktív periódus”-án kívüli 
díjak szerint árazódnak.  
 
A Vodafone Max M tarifacsomagban foglalt Csoporton belüli díjmentes beszélgetés felhasználhatósága 
 

• Amennyiben az Előfizető Csoporton belüli díjmentes beszélgetése aktív a Vodafone Max M tarifacsomagban, 
az Előfizető minden aktív Csoporton belüli díjmentes beszélgetéssel rendelkező Vodafone Max SIM kártyát 
korlátlanul, díjmentesen hívhat a Vodafone Magyarország Zrt. hálózatán, azaz az Előfizető és minden aktív 
Csoporton belüli díjmentes beszélgetéssel rendelkező Vodafone Max SIM kártya közötti – kizárólag 
hanghívásból eredő – forgalom 0 Forintos percdíjon kerül elszámolásra. Amennyiben a hívott fél Vodafone Max 
tarifacsomagja, illetve Csoporton belüli díjmentes beszélgetése nem aktív, a hívás díja az Előfizető saját 
tarifacsomagjának díjszabásban szereplő árával egyezik meg.  

• Minden díjmentes Csoporton belüli díjmentes beszélgetésen belüli hívás esetén az Előfizető egy hangot hall a 
hívás felépülése előtt, ami azt jelzi, hogy a hívás díjmentes lesz. 

 
A Vodafone Max M tarifacsomagban foglalt percek/SMS-ek felhasználhatósága 
 

• A tarifacsomag időszaki díjában foglalt egységek (perc/SMS) csak belföldi hálózatba indított normál díjas 
hívásokra és belföldi mobil hálózatba küldött normál díjas SMS-ekre használhatóak fel, bármely időszakban.  

• A tarifacsomagban foglalt percek/SMS-ek nem használhatóak fel belföldi normál díjas szolgáltatásokra (pl.: 
különböző normál díjas interaktív játékokban való részvétel) küldött SMS-ekre, valamint nem használható fel a 
Roaming-olás közben elküldött SMS-ekre.  

• A tarifacsomagban foglalt percek/SMS-ek felhasználása után minden indított hívás vagy elküldött SMS - 
amennyiben nem a Csoporton belüli díjmentes beszélgetésen belüli hívást indít az Előfizető - a saját 
tarifacsomagjának díjszabásban szereplő árával egyezik meg.  

• A tarifacsomag megújulásával a fel nem használt percek/SMS-ek elvesznek, későbbi időszakra nem vihetők át. 
Kivételt képez ez alól a tarifacsomag - 30 nap letelte előtti - újrarendelése, melynek során a tarifacsomagban 
foglalt percek/SMS összeadódnak a következő 30 napos ciklus erejéig. 

 
A Vodafone Max M tarifacsomagban foglalt adatforgalom felhasználhatósága 
 

• A tarifacsomag időszaki díjában foglalt adatforgalom belföldön használható fel, bármely időszakban. A 
tarifacsomagban az adatforgalom számlázása 1 Kbyte-os egységekben történik. 
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• Amennyiben az Előfizetőnek adatra van szüksége, az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone 
alkalmazásban tud internet opciót vásárolni, mely megrendelhető, valamint felhasználható a csomag aktív és 
inaktív állapotában is, amennyiben ehhez elegendő fedezet áll rendelkezésre. 

• A tarifacsomag megújulásával a fel nem használt adatforgalom elveszik, későbbi időszakra nem vihető át. 

Kivételt képez ez alól a tarifacsomag 30 nap letelte előtti újrarendelése, melynek során a tarifacsomagban 

foglalt adatforgalom összeadódik a következő 30 napos ciklus erejéig. 
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1.4.6. Vodafone Max L 
 
A Vodafone MAX L tarifacsomag 2019. február 22-től került át a kereskedelmi forgalomban nem elérhető 
tarifacsomagok közé. 
 

 Vodafone Max L 

Induló költségek 

Belépési díj (Ft) 0 

Időszaki díj 

Tarifacsomag időszaki díja 30 napra (Ft) 2 000 

Internet időszaki díja 30 napra (Ft) 1 653 

A tarifacsomag időszaki díja 30 napra összesen (Ft) 3 653 

A tarifacsomag időszaki díjában foglalt belföldi tartalom 

Csoporton belüli díjmentes beszélgetés igen 

Felhasználható egységek (perc/SMS) bármely hálózatba 100 

Felhasználható adatforgalom (MB) 1 024 

A tarifacsomag időszaki díjában foglalt tartalmon felüli belföldi díjak tarifacsomag „Aktív periódus”-án belül 

Hívások percenkénti díja bármely időszakban (Ft) 40 

Rövid szöveges üzenetküldés (SMS) bármely mobil hálózatba (Ft) 40 

Egyéb percenkénti hívásdíjak  

A tarifacsomag belföldi díjai a tarifacsomag „Aktív periódus”-án kívül: 

Hívások percenkénti díja bármely időszakban (Ft) 49 

Rövid szöveges üzenetküldés (SMS) bármely mobil hálózatba (Ft) 49 

Egyéb percenkénti hívásdíjak  

Díjmentes hívások minden időszakban 

Ügyfélszolgálat Díjmentes 

Segélyhívások Díjmentes 

Belföldi zöld számok Díjmentes 

Alapszolgáltatás 

Hívásvárakoztatás Díjmentes 

Hívástartás Díjmentes 

Hívásátirányítás Díjmentes 

Hívásazonosítás Díjmentes 

 
A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifacsomagokban a hívások számlázása 1 
perces egységekben történik. Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes.  
 

Az előfizetőre a feltöltést követően érvényes egyenleg-felhasználási időszak számítása, illetve a feltöltési címletek 
igénybevétele is az általános szabályok szerint történik, amelyről bővebb információt az ÁSZF Díjszabás 
mellékletben találhat. 
 

Egyenlegfeltöltésre lehetőség van a Szolgáltatási Időszak megkezdése előtt, az Előfizetői (SIM) kártya 
csomagoláson szereplő érvényességi ideje alatt is Vodafone Perc+, Vodafone Net+, Vodafone Max S, Vodafone 
Max M, Vodafone Max L tarifacsomagok esetén. Amennyiben az ügyfélszámla egyenlegének feltöltése a 
Szolgáltatási időszak megkezdését megelőzően történik, úgy az egyenleg-felhasználási idő a Szolgáltatási Időszak 
megkezdésétől számított adott tarifacsomaghoz tartozó egyenleg-felhasználási időtartam. A Szolgáltatási Időszak 
megkezdése előtt, az Előfizetői (SIM) kártya érvényességi ideje alatt az ügyfélszámla egyenlege maximum 6 000 
Ft összeghatárig tölthető fel, mely összeghatárba beletartozik a SIM-kártya kezdőegyenlege is. 
 
A tarifacsomag időszaki díja az Előfizető egyenlegéből kerül levonásra, amennyiben az Előfizető rendelkezik a 
megfelelő összegű egyenleggel, először az aktiválást vagy tarifacsomag-váltást követően, majd 30 naponta 
automatikusan. A tarifacsomag az Általános Bónusz Egyenlegből nem aktiválható és nem újítható meg. A 
tarifacsomag tartalma a 30. nap végéig használható fel, melybe az aktiválás (esetlegesen töredék) napja is 
beleszámít. A tarifacsomag tartalmának 30 napos felhasználási ideje a tarifacsomag „Aktív periódusa”. 
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A Szolgáltatási Időszak megkezdése előtti feltöltések összesített értéke alapján a Szolgáltatási Időszak 
megkezdését követően az ügyfél jogosult a Max tarifacsomag aktiválására. A Max tarifacsomag aktiválására a 
Szolgáltatási Időszak megkezdésekor kerül sor, érvényességi ideje megegyezik a Max tarifacsomag aktív 
periódusával. 
 
Amennyiben a 30. napon az Előfizető rendelkezik a megfelelő összegű egyenleggel, a tarifacsomag automatikusan 
aktiválódik, megújul, azaz a tarifacsomag időszaki díja levonásra kerül az Előfizető egyenlegéből és a tarifacsomag 
tartalma újra elérhető lesz az Előfizetőnek, tehát a tarifacsomag „Aktív periódusban” marad. 
 
Az Előfizetőnek lehetősége van a 30. nap letelte előtt is újrarendelni a tarifacsomagját. Ebben az esetben a 
tarifacsomag időszaki díja levonásra kerül, a tarifacsomag újrarendelését megelőzően esetlegesen fennmaradó és 
az újrarendelést követően rendelkezésre álló tartalma (perc/SMS) összeadódik és az újabb ciklus 30. napjának 
végéig lesz elérhető, illetve felhasználható. 
 
Amennyiben a 30. napon az Előfizető nem rendelkezik megfelelő összegű egyenleggel, hogy a tarifacsomag meg 
tudjon újulni, úgy az egyenleg megfelelő feltöltéséig és az időszaki díj levonásáig a tarifacsomag „Aktív periódus”-
on kívülre kerül. 
 
Ebben az időszakban a Csoporton belüli díjmentes beszélgetés és a tarifacsomagban foglalt perc/SMS nem 
elérhető, és az Előfizető belföldi hívásai a tarifacsomag-táblában rögzített, a tarifacsomag „Aktív periódus”-án kívüli 
díjai szerint árazódnak.  
 
A Vodafone Max L tarifacsomagban foglalt Csoporton belüli díjmentes beszélgetés felhasználhatósága 
 

• Amennyiben az Előfizető Csoporton belüli díjmentes beszélgetése aktív a Vodafone Max L tarifacsomagban, 
az Előfizető minden aktív Csoporton belüli díjmentes beszélgetéssel rendelkező Vodafone Max SIM kártyát 
korlátlanul, díjmentesen hívhat a Vodafone Magyarország Zrt. hálózatán, azaz az Előfizető és minden aktív 
Csoporton belüli díjmentes beszélgetéssel rendelkező Vodafone Max SIM kártya közötti – kizárólag 
hanghívásból eredő – forgalom 0 Forintos percdíjon kerül elszámolásra. Amennyiben a hívott fél Vodafone Max 
tarifacsomagja, illetve Csoporton belüli díjmentes beszélgetése nem aktív, a hívás díja az Előfizető saját 
tarifacsomagjának díjszabásban szereplő árával egyezik meg.  

• Minden díjmentes Csoporton belüli díjmentes beszélgetésen belüli hívás esetén az Előfizető egy hangot hall a 
hívás felépülése előtt, ami azt jelzi, hogy a hívás díjmentes lesz. 

 
A Vodafone Max L tarifacsomagban foglalt percek/SMS-ek felhasználhatósága 
 

• A tarifacsomag időszaki díjában foglalt egységek (perc/SMS) csak belföldi hálózatba indított normál díjas 
hívásokra és belföldi mobil hálózatba küldött normál díjas SMS-ekre használhatóak fel, bármely időszakban.  

• A tarifacsomagban foglalt percek/SMS-ek nem használhatóak fel belföldi normál díjas szolgáltatásokra (pl.: 
különböző normál díjas interaktív játékokban való részvétel) küldött SMS-ekre, valamint nem használható fel a 
Roaming-olás közben elküldött SMS-ekre.  

• A tarifacsomagban foglalt percek/SMS-ek felhasználása után minden indított hívás vagy elküldött SMS - 
amennyiben nem a Csoporton belüli díjmentes beszélgetésen belüli hívást indít az Előfizető - a saját 
tarifacsomagjának díjszabásban szereplő árával egyezik meg.  

• A tarifacsomag megújulásával a fel nem használt percek/SMS-ek elvesznek, későbbi időszakra nem vihetők át. 
Kivételt képez ez alól a tarifacsomag 30 nap letelte előtti újrarendelése, melynek során a tarifacsomagban 
foglalt percek/SMS összeadódnak a következő 30 napos ciklus erejéig. 

 
A Vodafone Max L tarifacsomagban foglalt adatforgalom felhasználhatósága 
 

• A tarifacsomag időszaki díjában foglalt adatforgalom belföldön használható fel, bármely időszakban. A 
tarifacsomagban az adatforgalom számlázása 1 Kbyte-os egységekben történik. 
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• Amennyiben az Előfizetőnek adatra van szüksége, az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone 
alkalmazásban tud internet opciót vásárolni, mely megrendelhető, valamint felhasználható a csomag aktív és 
inaktív állapotában is, amennyiben ehhez elegendő fedezet áll rendelkezésre. 

• A tarifacsomag megújulásával a fel nem használt adatforgalom elveszik, későbbi időszakra nem vihető át. 

Kivételt képez ez alól a tarifacsomag 30 nap letelte előtti újrarendelése, melynek során a tarifacsomagban 

foglalt adatforgalom összeadódik a következő 30 napos ciklus erejéig. 
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1.4.7. Vodafone Max XL 
 
A Vodafone MAX XL tarifacsomag 2019. február 22-től került át a kereskedelmi forgalomban nem elérhető 
tarifacsomagok közé. 
 

 Vodafone Max XL 

Induló költségek 

Belépési díj (Ft) 0 

Időszaki díj 

Tarifacsomag időszaki díja 30 napra (Ft) 4 000 

Internet időszaki díja 30 napra (Ft) 1 653 

A tarifacsomag időszaki díja 30 napra összesen (Ft) 5 653 

A tarifacsomag időszaki díjában foglalt belföldi tartalom 

Csoporton belüli díjmentes beszélgetés igen 

Perc vagy SMS a Vodafone Magyarország Zrt. hálózatán belül korlátlan 

Felhasználható egységek (perc/SMS) bármely hálózatba 150 

Felhasználható adatforgalom (MB) 1 024 

A tarifacsomag időszaki díjában foglalt tartalmon felüli belföldi díjak tarifacsomag „Aktív periódus”-án belül 

Hívások percenkénti díja bármely időszakban (Ft) 40 

Rövid szöveges üzenetküldés (SMS) bármely mobil hálózatba (Ft) 40 

Egyéb percenkénti hívásdíjak  

A tarifacsomag belföldi díjai a tarifacsomag „Aktív periódus”-án kívül: 

Hívások percenkénti díja bármely időszakban (Ft) 49 

Rövid szöveges üzenetküldés (SMS) bármely mobil hálózatba (Ft) 49 

Egyéb percenkénti hívásdíjak  

Díjmentes hívások minden időszakban 

Ügyfélszolgálat Díjmentes 

Segélyhívások Díjmentes 

Belföldi zöld számok Díjmentes 

Alapszolgáltatás 

Hívásvárakoztatás Díjmentes 

Hívástartás Díjmentes 

Hívásátirányítás Díjmentes 

Hívásazonosítás Díjmentes 

 
A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifacsomagokban a hívások számlázása 1 
perces egységekben történik. Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes.  
 
Az előfizetőre a feltöltést követően érvényes egyenleg-felhasználási időszak számítása, illetve a feltöltési címletek 
igénybevétele is az általános szabályok szerint történik, amelyről bővebb információt az ÁSZF Díjszabás 
mellékletben találhat. 
 
A tarifacsomag időszaki díja az Előfizető egyenlegéből kerül levonásra, amennyiben az Előfizető rendelkezik a 
megfelelő összegű egyenleggel, először az aktiválást vagy tarifacsomag-váltást követően, majd 30 naponta 
automatikusan. A tarifacsomag az Általános Bónusz Egyenlegből nem aktiválható és nem újítható meg. A 
tarifacsomag tartalma a 30. nap végéig használható fel, melybe az aktiválás (esetlegesen töredék) napja is 
beleszámít. A tarifacsomag tartalmának 30 napos felhasználási ideje a tarifacsomag „Aktív periódusa”, amelyben 
a „Tarifacsomag aktív”. 
 
Amennyiben a 30. napon az Előfizető rendelkezik a megfelelő összegű egyenleggel, a tarifacsomag automatikusan 
aktiválódik, megújul, azaz a tarifacsomag időszaki díja levonásra kerül az Előfizető egyenlegéből és a tarifacsomag 
tartalma újra elérhető lesz az Előfizetőnek, tehát a tarifacsomag „Aktív periódusban” marad. 
 
Az Előfizetőnek lehetősége van a 30. nap letelte előtt is újrarendelni a tarifacsomagját. Ebben az esetben a 
tarifacsomag időszaki díja levonásra kerül, a tarifacsomag újrarendelését megelőzően esetlegesen fennmaradó és 
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az újrarendelést követően rendelkezésre álló tartalma (perc/SMS) összeadódik és az újabb ciklus 30. nap végéig 
lesz elérhető, illetve felhasználható. 
 
Amennyiben a 30. napon az Előfizető nem rendelkezik megfelelő összegű egyenleggel, hogy a tarifacsomag meg 
tudjon újulni, úgy az egyenleg megfelelő feltöltéséig és az időszaki díj levonásáig a tarifacsomag „Aktív periódus”-
on kívülre kerül. 
 
Ebben az időszakban a Csoporton belüli díjmentes beszélgetés és a tarifacsomagban foglalt perc/SMS nem 
elérhető, és az Előfizető belföldi hívásai a tarifacsomag-táblában rögzített, a tarifacsomag „Aktív periódus”-án kívüli 
díjak szerint árazódnak.  
 
A Vodafone Max XL tarifacsomagban foglalt Csoporton belüli díjmentes beszélgetés felhasználhatósága 
 

• Amennyiben az Előfizető Csoporton belüli díjmentes beszélgetése aktív a Vodafone Max XL tarifacsomagban, 
az Előfizető minden aktív Csoporton belüli díjmentes beszélgetéssel rendelkező Vodafone Max SIM kártyát 
korlátlanul, díjmentesen hívhat a Vodafone Magyarország Zrt. hálózatán, azaz az Előfizető és minden aktív 
Csoporton belüli díjmentes beszélgetéssel rendelkező Vodafone Max SIM kártya közötti – kizárólag 
hanghívásból eredő – forgalom 0 Forintos percdíjon kerül elszámolásra. Amennyiben a hívott fél Vodafone Max 
tarifacsomagja, illetve Csoporton belüli díjmentes beszélgetése nem aktív, a hívás díja az Előfizető saját 
tarifacsomagjának díjszabásban szereplő árával egyezik meg.  

• Minden díjmentes Csoporton belüli díjmentes beszélgetésen belüli hívás esetén az Előfizető egy hangot hall a 
hívás felépülése előtt, ami azt jelzi, hogy a hívás díjmentes lesz. 

 
A Vodafone Max XL tarifacsomagban foglalt percek/SMS-ek felhasználhatósága 
 

• A tarifacsomag időszaki díjában foglalt Vodafone Magyarország Zrt. hálózatán belüli korlátlan percek és SMS-
ek kizárólag, normál díjas a Vodafone Magyarország Zrt. hálózatán belüli hívások és normál díjas SMS-ekre 
használhatóak fel, bármely időszakban.  

• A tarifacsomag időszaki díjában foglalt egységek (perc/SMS) csak belföldi hálózatba indított normál díjas 
hívásokra és belföldi mobil hálózatba küldött normál díjas SMS-ekre használhatóak fel, bármely időszakban.  

• A tarifacsomagban foglalt percek/SMS-ek nem használhatóak fel belföldi normál díjas szolgáltatásokra (pl.: 
különböző normál díjas interaktív játékokban való részvétel) küldött SMS-ekre, valamint nem használható fel a 
Roaming-olás közben elküldött SMS-ekre.  

• A tarifacsomagban foglalt percek/SMS-ek felhasználása után minden nem Vodafone hálózatba indított hívás 
vagy elküldött SMS – amennyiben nem a Csoporton belüli díjmentes beszélgetésen belüli hívást indít az 
Előfizető - a saját tarifacsomagjának díjszabásban szereplő árával egyezik meg.  

• A tarifacsomag megújulásával a fel nem használt percek/SMS-ek elvesznek, későbbi időszakra nem vihetők át. 
Kivételt képez ez alól a tarifacsomag - 30 nap letelte előtti - újrarendelése, melynek során a tarifacsomagban 
foglalt percek/SMS összeadódnak a következő 30 napos ciklus erejéig. 

 
A Vodafone Max XL tarifacsomagban foglalt adatforgalom felhasználhatósága 
 

• A tarifacsomag időszaki díjában foglalt adatforgalom belföldön használható fel, bármely időszakban. A 
tarifacsomagban az adatforgalom számlázása 1 Kbyte-os egységekben történik. 

• Amennyiben az Előfizetőnek adatra van szüksége, az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone 
alkalmazásban tud internet opciót vásárolni, mely megrendelhető, valamint felhasználható a csomag aktív és 
inaktív állapotában is, amennyiben ehhez elegendő fedezet áll rendelkezésre. 

• A tarifacsomag megújulásával a fel nem használt adatforgalom elveszik, későbbi időszakra nem vihető át. 

Kivételt képez ez alól a tarifacsomag 30 nap letelte előtti újrarendelése, melynek során a tarifacsomagban 

foglalt adatforgalom összeadódik a következő 30 napos ciklus erejéig. 
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1.4.8. VitaMAX Prémium Perc&Net 
 
A VitaMAX Prémium Perc&Net tarifacsomag 2014. szeptember 16-tól került át a kereskedelmi forgalomban nem 
elérhető tarifacsomagok közé. 
 

 VitaMAX Prémium 
Perc&Net 

Induló költségek 

Belépési díj (Ft) 0 

Havidíjak 

Havi előfizetési díj (Ft) 0 

Hívások percenkénti alapdíja 

Bármely időszakban (Ft) 49 

Egyéb percenkénti hívásdíjak 

Ügyfélszolgálat Díjmentes 

Segélyhívások Díjmentes 

Belföldi zöld számok Díjmentes 

Alapszolgáltatás 

Hívásvárakoztatás Díjmentes 

Hívástartás Díjmentes 

Hívásátirányítás Díjmentes 

Hívásazonosítás Díjmentes 

Üzenetküldés 

Rövid szöveges üzenetküldés (SMS) belföldi mobil hálózatba (Ft) 49 

 
A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifacsomagokban a hívások számlázása 1 
perces egységekben történik. Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes.  
 
Az előfizetőre a feltöltést követően érvényes egyenleg-felhasználási időszak számítása, illetve a feltöltési címletek 
igénybevétele is az általános szabályok szerint történik, amelyről bővebb információt az ÁSZF Díjszabás 
mellékletben találhat. 
 
A tarifacsomaghoz minden 3 000 Ft feletti egyenlegfeltöltés esetén bónuszokat adunk. Minél nagyobb összeggel 
töltenek fel az Előfizetők, annál nagyobb bónuszt kapnak a feltöltésekhez. 
 

Feltöltés összege Bónusz Percek Bónusz Net 

1 000-1 999 Ft - - 

2 000-2 999 Ft - - 

3 000-4 999 Ft 50 50MB 

5 000 Ft felett 100 100MB 

 
A VitaMAX Prémium Perc&Net tarifacsomaghoz járó Bónusz Percek felhasználhatósága 
 

• A Bónusz Percek - az egyenlegfeltöltéstől 30 napig – kizárólag a Vodafone Magyarország Zrt. hálózatán 
belüli, normál díjas, hanghívásokra használhatóak fel, bármely időszakban. 

• Amennyiben az Előfizető a bónusz felhasználási időn belül ismételten feltölt, akkor a bónusz felhasználási 
idő (napok száma) legfeljebb 30 napig, a felhasználható percek száma legfeljebb 1 000 percig 
összeadódik. A bónusz felhasználási idő mindig a legutolsó feltöltéstől számított legfeljebb 30 napig tart.  

• A Bónusz Percek felhasználása után minden hívás percdíja az Előfizető saját tarifacsomagjának 

díjszabásban szereplő árával egyezik meg.   

• A bónusz felhasználási időn belül fel nem használt Bónusz Percek elvesznek, azok későbbi időszakra 

nem vihetőek át. 

• A Bónusz Percek marketing, PR, illetve egyéb kereskedelmi vagy üzleti célt szolgáló tevékenységre nem 

használhatóak fel. Ellenkező esetben a Vodafone fenntartja a jogot, hogy az akció által kínált szolgáltatást 
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az Előfizetőtől azonnali hatállyal megvonja. A Bónusz Percek készpénzre nem válthatók, más előfizetőre 

át nem ruházhatók, másik kapcsolási számra vonatkozó előfizetésre át nem vihetők. 

A VitaMAX Prémium Perc&Net tarifacsomaghoz járó Bónusz Net felhasználhatósága 
 

• A Bónusz Net - az egyenlegfeltöltést követően 48 órán belül aktiválódik, és aktiválástól számított 30 napig 
- belföldön használható fel. A felhasználási időn belül fel nem használt adatmennyiség elveszik.  

• Amennyiben az Előfizető a bónusz felhasználási időn belül ismételten feltölt, akkor a bónusz felhasználási 

idő (napok száma) legfeljebb 30 napig, a felhasználható Bónusz Net adatmennyiség legfeljebb 1GB-ig 

összeadódik. A bónusz felhasználási idő mindig a legutolsó feltöltéstől számított legfeljebb 30 napig tart.  

• Az adatmennyiség felhasználása után az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone 

alkalmazásban további adat opciók vásárolhatóak. 

• A tarifacsomagban az adatforgalom számlázása 1 Kbyte-os egységekben történik. 

A Bónusz Net és egyéb internet opció/szolgáltatás közötti kapcsolat 
 
Amennyiben az Előfizető egyéb aktív internetes szolgáltatással rendelkezik, először az ezekben foglalt 
adatmennyiség kerül felhasználásra, ezt követően használható fel a Bónusz Netben foglalt adatforgalom. 
Amennyiben az ügyfélnek több adatra van szüksége, az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone 
alkalmazásban tud vásárolni plusz adatot. 
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1.4.9. Bázis tarifacsomag 
 

 Bázis tarifacsomag 

Induló költségek 

Belépési díj (Ft) 0 

Havidíjak 

Havi előfizetési díj (Ft) 0 

Belföldi normál díjas forgalom alapdíjai 

Percdíj bármely időszakban bármely hálózatba (Ft) 49 

Rövid szöveges üzenetküldés (SMS) bármely időszakban bármely hálózatba (Ft) 49 

Egyéb percenkénti hívásdíjak 

Ügyfélszolgálat Díjmentes 

Segélyhívások Díjmentes 

Belföldi zöld számok Díjmentes 

Alapszolgáltatás 

Hívásvárakoztatás Díjmentes 

Hívástartás Díjmentes 

Hívásátirányítás Díjmentes 

Hívásazonosítás Díjmentes 

 

A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifacsomagban a hívások számlázása 1 
perces egységekben történik. Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes.  
 
Az előfizetőre a feltöltést követően érvényes egyenleg-felhasználási időszak számítása, illetve a feltöltési címletek 
igénybevétele is az általános szabályok szerint történik, amelyről bővebb információt az ÁSZF Díjszabás 
mellékletben találhat. 
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1.4.10. TUTI+ 
 
A TUTI+ tarifacsomag 2022. január 17-i hatállyal került át a kereskedelmi forgalomban nem elérhető 
tarifacsomagok közé.  
 

 TUTI+ 

Induló költségek 

Belépési díj (Ft) 0 

Havidíjak 

Havi előfizetési díj (Ft) 0 

Belföldi normál díjas forgalom alapdíjai 

Percdíj bármely időszakban bármely hálózatba (Ft) 25 

Percdíj a napi 300 Ft-os értékhatár elérését követően, az adott nap végéig (Ft) 0 

Rövid szöveges üzenetküldés (SMS) bármely időszakban bármely hálózatba (Ft) 25 

Egyéb percenkénti hívásdíjak 

Ügyfélszolgálat Díjmentes 

Segélyhívások Díjmentes 

Belföldi zöld számok Díjmentes 

Alapszolgáltatás 

Hívásvárakoztatás Díjmentes 

Hívástartás Díjmentes 

Hívásátirányítás Díjmentes 

Hívásazonosítás Díjmentes 

 
A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifacsomagban a hívások számlázása 1 
perces egységekben történik. Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. 
 
Az Előfizetőre a feltöltést követően érvényes egyenleg-felhasználási időszak számítása, illetve a feltöltési címletek 
igénybevétele is az általános szabályok szerint történik, amelyről bővebb információt az ÁSZF Díjszabás 
mellékletében találhat. 
 
A belföldi és mindenkori roaming díjszabás szerint külföldi, normál díjas hívások esetén a napi 300 Ft-os értékhatár 
elérését követően, az adott napon magyarországi időzóna szerint nap végéig felhasználható díjmentes percek 
kerülnek az ügyfél számára jóváírásra, mely percek kizárólag hangalapú hívás indítására, belföldön és a 
mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön, normál díjas hívások esetén érvényesek. Belföldi normál díjas 
irányoknak minősülnek a Vodafone, illetve más mobilszolgáltatók belföldi hálózatába és belföldi vezetékes irányba 
indított normál díjas hívások. Külföldön a mindenkori roaming díjszabás érvényes. A díjmentes percek eléréséről 
az Előfizető részére SMS értesítést küldünk, valamint minden díjmentes hívás előtt az Előfizető egy hangot hall a 
hívás felépülése előtt, ami azt jelzi, hogy a hívás díjmentes lesz. Amennyiben a napi 300 Ft-os értékhatár elérése 
hívás közben történik, úgy a díjmentes percek felhasználása már az adott hívás közben elkezdődik. 
 
A 300 Ft-os értékhatár aktuális egyenlege díjmentesen lekérdezhető a PLUSZ kód 171-es rövid számra történő 
elküldésével.  
 
A tarifacsomag kizárólag a lakossági felhasználás szabályainak betartása mellett, természetes személy 
felhasználók személyes hírközlési igényeinek kielégítésére használhatóak (személyi használat). A 
rendeltetésszerű személyi használatba nem értendő bele, ha a tarifacsomaghoz tartozó SIM kártyát nem 
mobiltelefon készülékben használja az Előfizető vagy felhasználó; hívások automatizált - a felhasználó személyes 
közreműködését nem igénylő - indítása; hívások tömeges (a kimenő hívások összidőtartamának 10%-át 
meghaladó időtartamban) indítása automatikus hívásfogadó eszközök, berendezések (pl., de nem kizárólag IVR) 
felé; hívások tömeges indítása szolgáltatások, műszaki eszközök, berendezések, stb. tesztelése, próbaüzeme, 
terhelhetőségének vizsgálata, sérülékenységének vizsgálata, stb. céljából; hívások napi 180 percet rendszeresen 
meghaladó  időtartamban történő indítása személyek, objektumok, események, stb. távolról történő megfigyelése 
céljából (pl. de nem kizárólag: vagyonőrzési, bébiőr funkciók); hívások indítása gép-gép kapcsolat (M2M) 
létrehozása céljából; hívások indítása vagy átirányítása napi 24 órát meghaladó összidőtartamban – kifejezetten a 
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nemzetközi EU hálózatokba irányuló hívásforgalom tekintetében; olyan hívások tömeges indítása, melyekről a 
Szolgáltató alappal feltételezheti, hogy a hívások létrehozásának célja az Előfizető, Felhasználó vagy bármely 
harmadik fél közvetlen haszonszerzése a Szolgáltató kárára. A tarifacsomagot szigorúan tilos olyan eszközzel 
használni, amely nem rendelkezik saját kijelzővel, hangszóróval, mikrofonnal és billentyűzettel (beleértve az 
érintőképernyős billentyűzetet), ilyen pl. az adapter, modem. A tarifacsomagok telemarketing, ügyfélszolgálati 
tevékenység, vagy más, nem rendeltetésszerű használat útján megvalósuló üzleti célokra nem használhatók. A 
nem rendeltetésszerű használat esetén a Vodafone fenntartja magának a jogot, hogy SMS-ben történő előzetes 
értesítést követően az előfizetést az Alaptarifára átváltsa.  
 
A TUTI+ és egyéb internet opció/szolgáltatás közötti kapcsolat 
 
A TUTI+ tarifacsomaghoz bármely kereskedelmi forgalomban elérhető internet opció megvásárolható. 
 
A TUTI+ tarifacsomagot használó Előfizetőinknek a VitaMAX Extra szolgáltatások nem elérhetők.  
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1.4.11. TUTI+ Net 1 GB 
 
A TUTI+ Net 1 GB tarifacsomag 2022. január 17-i hatállyal került át a kereskedelmi forgalomban nem elérhető 
tarifacsomagok közé.  
 

 TUTI+ Net 1 GB 

Induló költségek 

Belépési díj (Ft) 0 

Időszaki díj 

Tarifacsomag időszaki díja 30 napra (Ft) 0 

Internet időszaki díja 30 napra (Ft) 1 190 

A tarifacsomag időszaki díja 30 napra összesen (Ft) 1 190 

A tarifacsomag időszaki díjában foglalt belföldi tartalom 

Felhasználható adatforgalom (GB) 1 

Belföldi normál díjas forgalom alapdíjai 

Percdíj bármely időszakban bármely hálózatba (Ft) 25 

Percdíj a napi 300 Ft-os értékhatár elérését követően, az adott nap végéig (Ft) 0 

Rövid szöveges üzenetküldés (SMS) bármely időszakban bármely hálózatba (Ft) 25 

Egyéb percenkénti hívásdíjak 

Ügyfélszolgálat Díjmentes 

Segélyhívások Díjmentes 

Belföldi zöld számok Díjmentes 

Alapszolgáltatás 

Hívásvárakoztatás Díjmentes 

Hívástartás Díjmentes 

Hívásátirányítás Díjmentes 

Hívásazonosítás Díjmentes 

 
A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifacsomagban a hívások számlázása 1 
perces egységekben történik. Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. 
 
Az Előfizetőre a feltöltést követően érvényes egyenleg-felhasználási időszak számítása, illetve a feltöltési címletek 
igénybevétele is az általános szabályok szerint történik, amelyről bővebb információt az ÁSZF Díjszabás 
mellékletében találhat. 
 
A belföldi és mindenkori roaming díjszabás szerint külföldi, normál díjas hívások esetén a napi 300 Ft-os értékhatár 
elérését követően, az adott napon magyarországi időzóna szerint nap végéig felhasználható díjmentes percek 
kerülnek az ügyfél számára jóváírásra, mely percek kizárólag hangalapú hívás indítására, belföldön és a 
mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön, normál díjas hívások esetén érvényesek. Belföldi normál díjas 
irányoknak minősülnek a Vodafone, illetve más mobilszolgáltatók belföldi hálózatába és belföldi vezetékes irányba 
indított normál díjas hívások. Külföldön a mindenkori roaming díjszabás érvényes. A díjmentes percek eléréséről 
az Előfiető részére SMS értesítést küldünk, valamint minden díjmentes hívás előtt az Előfizető egy hangot hall a 
hívás felépülése előtt, ami azt jelzi, hogy a hívás díjmentes lesz. Amennyiben a napi 300 Ft-os értékhatár elérése 
hívás közben történik, úgy a díjmentes percek felhasználása már az adott hívás közben elkezdődik. 
 
A 300 Ft-os értékhatár aktuális egyenlege díjmentesen lekérdezhető a PLUSZ kód 171-es rövid számra történő 
elküldésével.  
 
A tarifacsomag kizárólag a lakossági felhasználás szabályainak betartása mellett, természetes személy 
felhasználók személyes hírközlési igényeinek kielégítésére használhatóak (személyi használat). A 
rendeltetésszerű személyi használatba nem értendő bele, ha a tarifacsomaghoz tartozó SIM kártyát nem 
mobiltelefon készülékben használja az Előfizető vagy felhasználó; hívások automatizált - a felhasználó személyes 
közreműködését nem igénylő - indítása; hívások tömeges (a kimenő hívások összidőtartamának 10%-át 
meghaladó időtartamban) indítása automatikus hívásfogadó eszközök, berendezések (pl., de nem kizárólag IVR) 



 

189 
 

felé; hívások tömeges indítása szolgáltatások, műszaki eszközök, berendezések, stb. tesztelése, próbaüzeme, 
terhelhetőségének vizsgálata, sérülékenységének vizsgálata, stb. céljából; hívások napi 180 percet rendszeresen 
meghaladó  időtartamban történő indítása személyek, objektumok, események, stb. távolról történő megfigyelése 
céljából (pl. de nem kizárólag: vagyonőrzési, bébiőr funkciók); hívások indítása gép-gép kapcsolat (M2M) 
létrehozása céljából; hívások indítása vagy átirányítása napi 24 órát meghaladó összidőtartamban – kifejezetten a 
nemzetközi EU hálózatokba irányuló hívásforgalom tekintetében; olyan hívások tömeges indítása, melyekről a 
Szolgáltató alappal feltételezheti, hogy a hívások létrehozásának célja az Előfizető, Felhasználó vagy bármely 
harmadik fél közvetlen haszonszerzése a Szolgáltató kárára. A tarifacsomagot szigorúan tilos olyan eszközzel 
használni, amely nem rendelkezik saját kijelzővel, hangszóróval, mikrofonnal és billentyűzettel (beleértve az 
érintőképernyős billentyűzetet), ilyen pl. az adapter, modem. A tarifacsomagok telemarketing, ügyfélszolgálati 
tevékenység, vagy más, nem rendeltetésszerű használat útján megvalósuló üzleti célokra nem használhatók. A 
nem rendeltetésszerű használat esetén a Vodafone fenntartja magának a jogot, hogy SMS-ben történő előzetes 
értesítést követően az előfizetést az Alaptarifára átváltsa. 
 
A TUTI+ Net 1 GB tarifacsomagban foglalt adatforgalom felhasználhatósága 
 

• A tarifacsomagba foglalt 1GB adatforgalom belföldön, valamint a mindenkori roaming díjszabás szerint 
külföldön használható fel, bármely időszakban. A tarifacsomagban az adatforgalom számlázása 1 Kbyte-os 
egységekben történik. 

• A tarifacsomag időszaki díja az Előfizető egyenlegéből kerül levonásra, amennyiben az Előfizető rendelkezik a 
megfelelő összegű egyenleggel, először az aktiválást vagy tarifacsomag-váltást követően, majd 30 naponta 
automatikusan. A tarifacsomag az Általános Bónusz Egyenlegből nem aktiválható és nem újítható meg. A 
tarifacsomagba foglalt ismétlődő internet opció a 30. nap végéig használható fel, melybe az aktiválás 
(esetlegesen töredék) napja is beleszámít.  

• Az Előfizetőnek lehetősége van a 30. nap letelte előtt újrarendelni a tarifacsomagba foglalt 1GB ismétlődő 
internet opciót, amennyiben az esetlegesen fennmaradó és újrarendelt megújuló 1GB adatmennyiség összege 
együttesen nem haladja meg az 3 GB-ot. Az újrarendelést követően az internet opció díja levonásra kerül, az 
esetlegesen fennmaradó és az újrarendelést követően rendelkezésre álló adatmennyiség összeadódik és az 
újabb ciklus 30. napjának végéig lesz elérhető, illetve felhasználható. 

• Amennyiben a tarifacsomagba foglalt fennmaradó és újrarendelt ismétlődő 1GB adatmennyiség összege 
meghaladná az 3 GB-ot, úgy SMS értesítést küldünk arról, hogy az újrarendelés sikertelen, és az internet opció 
időszaki díja ebben az esetben nem kerül levonásra az egyenlegből.  

• Amennyiben nem történik újrarendelés a 30 napos periódus alatt, a 30. nap elteltével a tarifacsomagba foglalt 
1 GB adatforgalom megújulásával az esetlegesen fel nem használt adatforgalom elveszik. 

• Amennyiben a 30. napon az Előfizető nem rendelkezik megfelelő összegű egyenleggel, ahhoz, hogy a 
tarifacsomagba foglalt 1GB ismétlődő internet opció meg tudjon újulni, úgy az egyenleg megfelelő feltöltéséig 
és az időszaki díj levonásáig az adatopció „Aktív periódus”-on kívülre kerül. (Az Előfizetőnek az egyenlege 
erejéig továbbra is lehetősége van bármely kereskedelmi forgalomban elérhető egyszeri és ismétlődő internet 
opció, illetve hang alapú szolgáltatások megvásárlására, illetve felhasználására.) 

 
A TUTI+ Net 1 GB és egyéb internet opció/szolgáltatás közötti kapcsolat 
 
A TUTI+ Net 1 GB tarifacsomaghoz a fent részletezett 1GB ismétlődő internet opción túl, bármely kereskedelmi 
forgalomban elérhető egyszeri és ismétlődő internet opció megvásárolható. Ebben az esetben a tarifacsomagba 
foglalt 1GB adatforgalom és az egyéb megvásárolt adatforgalmak lejárati ideje eltérhet, a tarifacsomagba foglalt 
1GB adatforgalom az esetlegesen vásárolt kiegészítő adatopciókat követően kerül felhasználásra, illetve azokat 
megelőzően kerül megújításra, amennyiben az Előfizető nem rendelkezik megfelelő összegű egyenleggel ahhoz, 
hogy a tarifacsomagba foglalt 1GB ismétlődő internet opció és a vásárolt kiegészítő adatopció egyaránt meg tudjon 
újulni. 
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1.4.12. TUTI+ Net 3 GB  
 
A TUTI+ Net 3 GB tarifacsomag 2022. január 17-i hatállyal került át a kereskedelmi forgalomban nem elérhető 
tarifacsomagok közé.  
 

 TUTI+ Net 3 GB 

Induló költségek 

Belépési díj (Ft) 0 

Időszaki díj 

Tarifacsomag időszaki díja 30 napra (Ft) 0 

Internet időszaki díja 30 napra (Ft) 1 990 

A tarifacsomag időszaki díja 30 napra összesen (Ft) 1 990 

A tarifacsomag időszaki díjában foglalt belföldi tartalom 

Felhasználható adatforgalom (GB) 3 

Belföldi normál díjas forgalom alapdíjai 

Percdíj bármely időszakban bármely hálózatba (Ft) 25 

Percdíj a napi 300 Ft-os értékhatár elérését követően, az adott nap végéig (Ft) 0 

Rövid szöveges üzenetküldés (SMS) bármely időszakban bármely hálózatba (Ft) 25 

Egyéb percenkénti hívásdíjak 

Ügyfélszolgálat Díjmentes 

Segélyhívások Díjmentes 

Belföldi zöld számok Díjmentes 

Alapszolgáltatás 

Hívásvárakoztatás Díjmentes 

Hívástartás Díjmentes 

Hívásátirányítás Díjmentes 

Hívásazonosítás Díjmentes 

 
A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifacsomagban a hívások számlázása 1 
perces egységekben történik. Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes.  
 
Az Előfizetőre a feltöltést követően érvényes egyenleg-felhasználási időszak számítása, illetve a feltöltési címletek 
igénybevétele is az általános szabályok szerint történik, az ÁSZF Díjszabás melléklete alapján.  
 
A belföldi és mindenkori roaming díjszabás szerint külföldi, normál díjas hívások esetén a napi 300 Ft-os értékhatár 
elérését követően, az adott napon magyarországi időzóna szerint nap végéig felhasználható díjmentes percek 
kerülnek az ügyfél számára jóváírásra, mely percek kizárólag hangalapú hívás indítására, belföldön és a 
mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön, normál díjas hívások esetén érvényesek. Belföldi normál díjas 
irányoknak minősülnek a Vodafone, illetve más mobilszolgáltatók belföldi hálózatába és belföldi vezetékes irányba 
indított normál díjas hívások. Külföldön a mindenkori roaming díjszabás érvényes. A díjmentes percek eléréséről 
az Előfizető részére SMS értesítést küldünk, valamint minden díjmentes hívás előtt az Előfizető egy hangot hall a 
hívás felépülése előtt, ami azt jelzi, hogy a hívás díjmentes lesz. Amennyiben a napi 300 Ft-os értékhatár elérése 
hívás közben történik, úgy a díjmentes percek felhasználása már az adott hívás közben elkezdődik.  
 
A 300 Ft-os értékhatár aktuális egyenlege díjmentesen lekérdezhető a PLUSZ kód 171-es rövid számra történő 
elküldésével.  
 
A tarifacsomag kizárólag a lakossági felhasználás szabályainak betartása mellett, természetes személy 
felhasználók személyes hírközlési igényeinek kielégítésére használhatóak (személyi használat). A 
rendeltetésszerű személyi használatba nem értendő bele, ha a tarifacsomaghoz tartozó SIM kártyát nem 
mobiltelefon készülékben használja az Előfizető vagy felhasználó; hívások automatizált - a felhasználó személyes 
közreműködését nem igénylő - indítása; hívások tömeges (a kimenő hívások összidőtartamának 10%-át 
meghaladó időtartamban) indítása automatikus hívásfogadó eszközök, berendezések (pl., de nem kizárólag IVR) 
felé; hívások tömeges indítása szolgáltatások, műszaki eszközök, berendezések, stb. tesztelése, próbaüzeme, 
terhelhetőségének vizsgálata, sérülékenységének vizsgálata, stb. céljából; hívások napi 180 percet rendszeresen 
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meghaladó időtartamban történő indítása személyek, objektumok, események, stb. távolról történő megfigyelése 
céljából (pl. de nem kizárólag: vagyonőrzési, bébiőr funkciók); hívások indítása gép-gép kapcsolat (M2M) 
létrehozása céljából; hívások indítása vagy átirányítása napi 24 órát meghaladó összidőtartamban – kifejezetten a 
nemzetközi EU hálózatokba irányuló hívásforgalom tekintetében; olyan hívások tömeges indítása, melyekről a 
Szolgáltató alappal feltételezheti, hogy a hívások létrehozásának célja az Előfizető, Felhasználó vagy bármely 
harmadik fél közvetlen haszonszerzése a Szolgáltató kárára. A tarifacsomagot szigorúan tilos olyan eszközzel 
használni, amely nem rendelkezik saját kijelzővel, hangszóróval, mikrofonnal és billentyűzettel (beleértve az 
érintőképernyős billentyűzetet), ilyen pl. az adapter, modem. A tarifacsomagok telemarketing, ügyfélszolgálati 
tevékenység, vagy más, nem rendeltetésszerű használat útján megvalósuló üzleti célokra nem használhatók. A 
nem rendeltetésszerű használat esetén a Vodafone fenntartja magának a jogot, hogy SMS-ben történő előzetes 
értesítést követően az előfizetést az Alaptarifára átváltsa. 
 
A TUTI+ Net 3 GB tarifacsomagban foglalt adatforgalom felhasználhatósága 
 

• A tarifacsomagba foglalt 3GB adatforgalom belföldön, valamint a mindenkori roaming díjszabás szerint 
külföldön használható fel, bármely időszakban. A tarifacsomagban az adatforgalom számlázása 1 Kbyte-
os egységekben történik. 

• A tarifacsomag időszaki díja az Előfizető egyenlegéből kerül levonásra, amennyiben az Előfizető 
rendelkezik a megfelelő összegű egyenleggel, először az aktiválást vagy tarifacsomag-váltást követően, 
majd 30 naponta automatikusan. A tarifacsomag az Általános Bónusz Egyenlegből nem aktiválható és 
nem újítható meg. A tarifacsomagba foglalt ismétlődő internet opció a 30. nap végéig használható fel, 
melybe az aktiválás (esetlegesen töredék) napja is beleszámít.  

• Az Előfizetőnek lehetősége van a 30. nap letelte előtt újrarendelni a tarifacsomagba foglalt 3GB ismétlődő 
internet opciót, amennyiben az esetlegesen fennmaradó és újrarendelt megújuló 3GB adatmennyiség 
összege együttesen nem haladja meg az 9 GB-ot. Az újrarendelést követően az internet opció díja 
levonásra kerül, az esetlegesen fennmaradó és az újrarendelést követően rendelkezésre álló 
adatmennyiség összeadódik és az újabb ciklus 30. napjának végéig lesz elérhető, illetve felhasználható.  

• Amennyiben a tarifacsomagba foglalt fennmaradó és újrarendelt ismétlődő 3GB adatmennyiség összege 
meghaladná az 9 GB-ot, úgy SMS értesítést küldünk arról, hogy az újrarendelés sikertelen, és az internet 
opció időszaki díja ebben az esetben nem kerül levonásra az egyenlegből.  

• Amennyiben nem történik újrarendelés a 30 napos periódus alatt, a 30. nap elteltével a tarifacsomagba 
foglalt 3 GB adatforgalom megújulásával az esetlegesen fel nem használt adatforgalom elveszik.  

• Amennyiben a 30. napon az Előfizető nem rendelkezik megfelelő összegű egyenleggel, ahhoz, hogy a 
tarifacsomagba foglalt 3GB ismétlődő internet opció meg tudjon újulni, úgy az egyenleg megfelelő 
feltöltéséig és az időszaki díj levonásáig az adatopció „Aktív periódus”-on kívülre kerül. (Az Előfizetőnek 
az egyenlege erejéig továbbra is lehetősége van bármely kereskedelmi forgalomban elérhető egyszeri és 
ismétlődő internet opció, illetve hang alapú szolgáltatások megvásárlására, illetve felhasználására.) 

 
A TUTI+ Net 3 GB és egyéb internet opció/szolgáltatás közötti kapcsolat 
 
A TUTI+ Net 3 GB tarifacsomaghoz a fent részletezett 3GB ismétlődő internet opción túl, bármely kereskedelmi 
forgalomban elérhető egyszeri és ismétlődő internet opció megvásárolható. Ebben az esetben a tarifacsomagba 
foglalt 3GB adatforgalom és az egyéb megvásárolt adatforgalmak lejárati ideje eltérhet, a tarifacsomagba foglalt 
3GB adatforgalom az esetlegesen vásárolt kiegészítő adatopciókat követően kerül felhasználásra, illetve azokat 
megelőzően kerül megújításra, amennyiben az Előfizető nem rendelkezik megfelelő összegű egyenleggel ahhoz, 
hogy a tarifacsomagba foglalt 3GB ismétlődő internet opció és a vásárolt kiegészítő adatopció egyaránt meg tudjon 
újulni.  
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1.4.13. TUTI+ Net 5 GB 
 
A TUTI+ Net 5 GB tarifacsomag 2022. január 17-i hatállyal került át a kereskedelmi forgalomban nem elérhető 
tarifacsomagok közé.  
 

 TUTI+ Net 5 GB 

Induló költségek 

Belépési díj (Ft) 0 

Időszaki díj 

Tarifacsomag időszaki díja 30 napra (Ft) 0 

Internet időszaki díja 30 napra (Ft) 2 490 

A tarifacsomag időszaki díja 30 napra összesen (Ft) 2 490 

A tarifacsomag időszaki díjában foglalt belföldi tartalom 

Felhasználható adatforgalom (GB) 5 

Belföldi normál díjas forgalom alapdíjai 

Percdíj bármely időszakban bármely hálózatba (Ft) 25 

Percdíj a napi 300 Ft-os értékhatár elérését követően, az adott nap végéig (Ft) 0 

Rövid szöveges üzenetküldés (SMS) bármely időszakban bármely hálózatba (Ft) 25 

Egyéb percenkénti hívásdíjak 

Ügyfélszolgálat Díjmentes 

Segélyhívások Díjmentes 

Belföldi zöld számok Díjmentes 

Alapszolgáltatás 

Hívásvárakoztatás Díjmentes 

Hívástartás Díjmentes 

Hívásátirányítás Díjmentes 

Hívásazonosítás Díjmentes 

 

A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifacsomagban a hívások számlázása 1 

perces egységekben történik. Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. 

 

Az Előfizetőre a feltöltést követően érvényes egyenleg-felhasználási időszak számítása, illetve a feltöltési címletek 
igénybevétele is az általános szabályok szerint történik, amelyről bővebb információt az ÁSZF Díjszabás 
mellékletben találhat. 
 
A belföldi és mindenkori roaming díjszabás szerint külföldi, normál díjas hívások esetén a napi 300 Ft-os értékhatár 
elérését követően, az adott napon magyarországi időzóna szerint nap végéig felhasználható díjmentes percek 
kerülnek az ügyfél számára jóváírásra, mely percek kizárólag hangalapú hívás indítására, belföldön és a 
mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön, normál díjas hívások esetén érvényesek. Belföldi normál díjas 
irányoknak minősülnek a Vodafone, illetve más mobilszolgáltatók belföldi hálózatába és belföldi vezetékes irányba 
indított normál díjas hívások. Külföldön a mindenkori roaming díjszabás érvényes.  A díjmentes percek eléréséről 
az Előfizető részére SMS értesítést küldünk, valamint minden díjmentes hívás előtt az Előfizető egy hangot hall a 
hívás felépülése előtt, ami azt jelzi, hogy a hívás díjmentes lesz. Amennyiben a napi 300 Ft-os értékhatár elérése 
hívás közben történik, úgy a díjmentes percek felhasználása már az adott hívás közben elkezdődik. 
 
A 300 Ft-os értékhatár aktuális egyenlege díjmentesen lekérdezhető a PLUSZ kód 171-es rövid számra történő 
elküldésével.  
 
A tarifacsomag kizárólag a lakossági felhasználás szabályainak betartása mellett, természetes személy 
felhasználók személyes hírközlési igényeinek kielégítésére használhatóak (személyi használat). A 
rendeltetésszerű személyi használatba nem értendő bele, ha a tarifacsomaghoz tartozó SIM kártyát nem 
mobiltelefon készülékben használja az Előfizető vagy felhasználó; hívások automatizált - a felhasználó személyes 
közreműködését nem igénylő - indítása; hívások tömeges (a kimenő hívások összidőtartamának 10%-át 
meghaladó időtartamban) indítása automatikus hívásfogadó eszközök, berendezések (pl., de nem kizárólag IVR) 
felé; hívások tömeges indítása szolgáltatások, műszaki eszközök, berendezések, stb. tesztelése, próbaüzeme, 
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terhelhetőségének vizsgálata, sérülékenységének vizsgálata, stb. céljából; hívások napi 180 percet rendszeresen 
meghaladó  időtartamban történő indítása személyek, objektumok, események, stb. távolról történő megfigyelése 
céljából (pl. de nem kizárólag: vagyonőrzési, bébiőr funkciók); hívások indítása gép-gép kapcsolat (M2M) 
létrehozása céljából; hívások indítása vagy átirányítása napi 24 órát meghaladó összidőtartamban – kifejezetten a 
nemzetközi EU hálózatokba irányuló hívásforgalom tekintetében; olyan hívások tömeges indítása, melyekről a 
Szolgáltató alappal feltételezheti, hogy a hívások létrehozásának célja az Előfizető, Felhasználó vagy bármely 
harmadik fél közvetlen haszonszerzése a Szolgáltató kárára. A tarifacsomagot szigorúan tilos olyan eszközzel 
használni, amely nem rendelkezik saját kijelzővel, hangszóróval, mikrofonnal és billentyűzettel (beleértve az 
érintőképernyős billentyűzetet), ilyen pl. az adapter, modem. A tarifacsomagok telemarketing, ügyfélszolgálati 
tevékenység, vagy más, nem rendeltetésszerű használat útján megvalósuló üzleti célokra nem használhatók. A 
nem rendeltetésszerű használat esetén a Vodafone fenntartja magának a jogot, hogy SMS-ben történő előzetes 
értesítést követően az előfizetést az Alaptarifára átváltsa.  
 
A TUTI+ Net 5 GB tarifacsomagban foglalt adatforgalom felhasználhatósága 
 

• A tarifacsomagba foglalt 5GB adatforgalom belföldön, valamint a mindenkori roaming díjszabás szerint 
külföldön használható fel, bármely időszakban. A tarifacsomagban az adatforgalom számlázása 1 Kbyte-os 
egységekben történik. 

• A tarifacsomag időszaki díja az Előfizető egyenlegéből kerül levonásra, amennyiben az Előfizető rendelkezik a 
megfelelő összegű egyenleggel, először az aktiválást vagy tarifacsomag-váltást követően, majd 30 naponta 
automatikusan. A tarifacsomag az Általános Bónusz Egyenlegből nem aktiválható és nem újítható meg. A 
tarifacsomagba foglalt ismétlődő internet opció a 30. nap végéig használható fel, melybe az aktiválás 
(esetlegesen töredék) napja is beleszámít.  

• Az Előfizetőnek lehetősége van a 30. nap letelte előtt újrarendelni a tarifacsomagba foglalt 5GB ismétlődő 
internet opciót, amennyiben az esetlegesen fennmaradó és újrarendelt megújuló 5GB adatmennyiség összege 
együttesen nem haladja meg az 15 GB-ot. Az újrarendelést követően az internet opció díja levonásra kerül, az 
esetlegesen fennmaradó és az újrarendelést követően rendelkezésre álló adatmennyiség összeadódik és az 
újabb ciklus 30. napjának végéig lesz elérhető, illetve felhasználható. 

• Amennyiben a tarifacsomagba foglalt fennmaradó és újrarendelt ismétlődő 5GB adatmennyiség összege 
meghaladná az 15 GB-ot, úgy SMS értesítést küldünk arról, hogy az újrarendelés sikertelen, és az internet 
opció időszaki díja ebben az esetben nem kerül levonásra az egyenlegből.  

• Amennyiben nem történik újrarendelés a 30 napos periódus alatt, a 30. nap elteltével a tarifacsomagba foglalt 
5 GB adatforgalom megújulásával az esetlegesen fel nem használt adatforgalom elveszik. 

• Amennyiben a 30. napon az Előfizető nem rendelkezik megfelelő összegű egyenleggel, ahhoz, hogy a 
tarifacsomagba foglalt 5GB ismétlődő internet opció meg tudjon újulni, úgy az egyenleg megfelelő feltöltéséig 
és az időszaki díj levonásáig az adatopció „Aktív periódus”-on kívülre kerül. (Az Előfizetőnek az egyenlege 
erejéig továbbra is lehetősége van bármely kereskedelmi forgalomban elérhető egyszeri és ismétlődő internet 
opció, illetve hang alapú szolgáltatások megvásárlására, illetve felhasználására.) 

 
A TUTI+ Net 5 GB és egyéb internet opció/szolgáltatás közötti kapcsolat 
 
A TUTI+ Net 5 GB tarifacsomaghoz a fent részletezett 5GB ismétlődő internet opción túl, bármely kereskedelmi 
forgalomban elérhető egyszeri és ismétlődő internet opció megvásárolható. Ebben az esetben a tarifacsomagba 
foglalt 5GB adatforgalom és az egyéb megvásárolt adatforgalmak lejárati ideje eltérhet, a tarifacsomagba foglalt 
5GB adatforgalom az esetlegesen vásárolt kiegészítő adatopciókat követően kerül felhasználásra, illetve azokat 
megelezően kerül megújításra, amennyiben az Előfizető nem rendelkezik megfelelő összegű egyenleggel ahhoz, 
hogy a tarifacsomagba foglalt 5GB ismétlődő internet opció és a vásárolt kiegészítő adatopció egyaránt meg tudjon 
újulni. 
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1.5. Kereskedelmi forgalomban nem elérhető Internet tarifacsomagok  

1.6. Kereskedelmi forgalomban nem elérhető Internet opciók  

1.6.1.  Megújuló internet opciók 
 
A Megújuló internet opciók 2017. július 2-i hatállyal kerültek át a kereskedelmi forgalomban nem elérhető Internet 
opciók közé. 
 

Adatopció neve 
Benne foglalt 

belföldi 
adatmennyiség 

Érvényesség Díj Lemondó kód 

Havi megújuló 500 MB 500 MB 30 nap 889 Ft xHAVI500M 

Havi megújuló 1 GB 1 GB 30 nap 1 239 Ft xHAVI1000M 

 
A táblázatban feltüntetett ár bruttó ár, amely az ÁFÁ-t tartalmazza. 
 
A megújuló internet opciók megrendelése esetén a Vodafone az adott csomagnak megfelelő adatmennyiséget 
bocsát az Előfizető rendelkezésére.  
 
Az opciós díjban foglalt forgalmi keret a megrendeléstől számított, a táblázatban feltüntetett napig (amelybe a 
megrendelés napja is beleszámít) vagy az opcióban foglalt adatforgalmi keret eléréséig használható fel. Az opció 
a 7 nap / 30 nap leteltével automatikusan megújul, és az opció díja automatikusan az egyenlegből levonásra kerül. 
Az adatforgalom küldött és fogadott adatmennyiség együttes összegét jelenti.  
 
A megújuló szolgáltatás az első megrendeléstől kezdve folyamatosan rendelkezésre áll és mindaddig aktív marad, 
és nem kell ismételten megrendelni, míg az opció törlésre, vagy a benne foglalt adatmennyiség adott időszakban 
teljes mértékben felhasználásra nem kerül.  
 
Az adatmennyiség belföldi adatforgalomra vonatkozik, a küldött és fogadott adatmennyiség együttes összegét 
jelenti.  Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. 
 
Amennyiben az adatmennyiség nem kerül teljes egészében felhasználásra az adott érvényességi perióduson belül, 
akkor az opció keretében biztosított, fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. Az opcióban foglalt keret 80 
és 100%-ának felhasználásakor SMS-ben értesítjük Ügyfeleinket. A rendelkezésre álló felhasznált adatmennyiség 
leforgalmazása után az adatforgalom kikapcsolásra kerül. 
 
A szolgáltatást a 1270-es telefonszámra díjmentes SMS-ben a megfelelő kód elküldésével lehet megrendelni. A 
szolgáltatás bekapcsolásáról az Előfizető SMS értesítést kap. 
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1.6.2. Ismétlődő internet opciók 
 
Az Ismétlődő internet opciók 2020. szeptember 16-i hatállyal kerültek át a kereskedelmi forgalomban nem elérhető 
Internet opciók közé. Korábbi megrendelés esetén, lemondásig változatlan feltételekkel használhatóak. 
 

Adatopció neve 
Benne foglalt 

adatmennyiség 
Érvényesség Díj 

Megrendelő 
kód 

Lemondó kód 

Heti ismétlődő 150 MB 150 MB 7 nap 266 Ft HETI150 XHETI150 

Havi ismétlődő 300 MB 300 MB 30 nap 444 Ft HAVI300 XHAVI300 

Havi ismétlődő 1 GB 1 GB 30 nap 1 245 Ft HAVI1000 XHAVI1000 

Havi ismétlődő 5 GB 5 GB 30 nap 3 559 Ft HAVI5000 XHAVI5000 

 
A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, amely az ÁFÁ-t tartalmazzák. 
 
Az ismétlődő internet opciók megrendelése esetén a Vodafone az adott csomagnak megfelelő adatmennyiséget 
bocsát az Előfizető rendelkezésére, mely ismétlődő szolgáltatásként a megrendeléstől kezdve annak lemondásáig 
folyamatosan az Előfizető rendelkezésére áll. 
 
Az adatmennyiség belföldi adatforgalomra vonatkozik, a küldött és fogadott adatmennyiség együttes összegét 
jelenti.  Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. 
 
Az opciós díjban foglalt forgalmi keret a megrendeléstől számított, a táblázatban feltüntetett nap éjfélig (amelybe a 
megrendelés napja is beleszámít) vagy az opcióban foglalt adatforgalmi keret eléréséig használható fel. Az opció 
a 7 nap / 30 nap leteltével automatikusan megújul és az opció díja az egyenlegből automatikusan levonásra kerül.  
Ha az Előfizetőnek nem áll rendelkezésére elegendő egyenleg az opció aktiválásához megrendeléskor, az opció 
nem aktiválódik, az Előfizető a benne foglalt adatmennyiséget nem tudja felhasználni, mely esetben 90 napon belül, 
a megfelelő feltöltés után, az opciós díj automatikus levonásával történik meg az aktiválás, amennyiben a 
szolgáltatás időközben nem került lemondásra. Ha az Előfizetőnek nem áll rendelkezésére elegendő egyenleg az 
opció érvényességi idejének lejártakor, az opció nem újul meg, a benne foglalt adatmennyiséget nem tudja 
felhasználni, mely esetben 30 napon belül, a megfelelő feltöltés után, az opciós díj automatikus levonásával történik 
meg az aktiválás, amennyiben a szolgálatás időközben nem került lemondásra. 
 
Amennyiben az adatmennyiség nem kerül teljes egészében felhasználásra az adott érvényességi perióduson belül, 
akkor az opció keretében biztosított, fel nem használt hátralévő adatforgalom elvész. Az opcióban foglalt 
adatforgalmi keret 80 és 100%-ának felhasználásakor SMS-ben értesítjük Ügyfeleinket. A rendelkezésre álló 
adatmennyiség érvényességi időn belüli felhasználása esetén az Előfizetőnek lehetősége van egyszeri internet 
opció vásárlására. Az érvényességi idő leteltével az adatforgalmi keret automatikusan megújul. 
 
A szolgáltatást a Vodafone Magyarország hálózatából és az EU országaiból a 1270-es telefonszámra díjmentes 
SMS-ben, a megfelelő kód elküldésével lehet megrendelni, illetve lemondani. A szolgáltatás aktiválásáról az 
Előfizető SMS értesítést kap. 
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1.6.3. Egyszeri internet opciók 
 
Az Egyszeri internet opciók 2021. november 30-i hatállyal kerültek át a kereskedelmi forgalomban nem elérhető 
Internet opciók közé. 
 

Adatopció neve 

Adatforgalom, mely 
felhasználható 

Érvényesség Díj 
Megrendelő 

kód 
Lemondó kód 

belföldön 

belföldön és a 
mindenkori 

Roaming 
díjszabás 

szerint az 1. 
roaming 

díjzónában 

Havi egyszeri 300 MB 300 MB 30 nap 590 Ft HAVI300E XHAVI300E 

Havi egyszeri 3 GB 3 GB 30 nap 2 190 Ft HAVI3GBE XHAVI3GBE 

Havi egyszeri 10 GB 10 GB 30 nap 4 490 Ft HAVI10GBE XHAVI10GBE 

 
A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, amely az ÁFÁ-t tartalmazzák. 
 
Az egyszeri internet opciók megrendelése esetén a Vodafone az adott csomagnak megfelelő adatmennyiséget 
bocsát az Előfizető rendelkezésére. Az adatforgalom a küldött és fogadott adatmennyiség együttes összegét 
jelenti.  Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. 
 
Az egyszeri internet opciókban foglalt adatmennyiség felhasználható belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás 
szerint az 1. roaming díjzónában, a tarifacsomag havidíjában foglalt adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel, 
kivétel ez alól a havi egyszeri 500 GB adatopció, mellyel az 500 GB belföldi adatmennységen túl további 15 GB 
használható fel belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming díjzónában, a tarifacsomag 
havidíjában foglalt belföldi és/vagy roaming adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. 
 
Az opciós díjban foglalt forgalmi keret a megrendeléstől számított, a táblázatban feltüntetett nap éjfélig (amelybe a 
megrendelés napja is beleszámít) vagy az opcióban foglalt adatforgalmi keret eléréséig használható fel.   
 
Az egyszeri szolgáltatás a megrendeléstől kezdve rendelkezésre áll és mindaddig aktív marad, amíg a 
meghatározott időszak le nem jár, vagy a benne foglalt adatmennyiség teljes mértékben felhasználásra nem kerül.  
Egyidejűleg csak egy egyszeri internet opció lehet aktív. 
 
Amennyiben az adatmennyiség nem kerül teljes egészében felhasználásra az adott érvényességi perióduson belül, 
akkor az opció keretében biztosított, fel nem használt hátralévő adatforgalom elvész. Az opcióban foglalt 
adatforgalmi keret 80 és 100%-ának felhasználásakor SMS-ben értesítjük Ügyfeleinket. A rendelkezésre álló 
adatmennyiség felhasználása után az opció törlésre kerül. 
 
A szolgáltatást a Vodafone Magyarország hálózatából és az EU országaiból a 1270-es telefonszámra díjmentes 
SMS-ben, a megfelelő kód elküldésével lehet megrendelni, illetve lemondani. A szolgáltatás aktiválásáról az 
Előfizető SMS értesítést kap. 
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1.6.4. Egyszeri 500 GB adat 
 
Az Egyszeri 500 GB adat 2022. szeptember 1-jei hatállyal került át a kereskedelmi forgalomban nem elérhető 
Internet opciók közé. 
 

Adatopció neve 

Adatforgalom, mely 
felhasználható 

Érvényesség Díj 
Megrendelő 

kód 
Lemondó kód 

belföldön 

belföldön és a 
mindenkori 

Roaming díjszabás 
szerint az 1. 

roaming díjzónában 

Egyszeri 500 GB adat 500 GB 24 GB 30 nap 7 990 Ft 500GBE X500GBE 

 
A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, amely az ÁFÁ-t tartalmazzák. 
 
Az egyszeri internet opciók megrendelése esetén a Vodafone az adott csomagnak megfelelő adatmennyiséget 
bocsát az Előfizető rendelkezésére. Az adatforgalom a küldött és fogadott adatmennyiség együttes összegét 
jelenti.  Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. 
 
Az egyszeri internet opciókban foglalt adatmennyiség felhasználható belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás 
szerint az 1. roaming díjzónában, a tarifacsomag havidíjában foglalt adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel, 
kivétel ez alól a havi egyszeri 20 GB , illetve 100 GB adatopció, melyekből 15 GB, illetve 21 GB használható fel 
belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming díjzónában, a tarifacsomag havidíjában foglalt 
belföldi és/vagy roaming adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. 
 
Az egyszeri internet opciókban foglalt adatmennyiség felhasználható belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás 
szerint az 1. roaming díjzónában, a tarifacsomag havidíjában foglalt adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel, 
kivétel ez alól az 500 GB egyszeri adat adatopció, mellyel az 500 GB belföldi adatmennységen túl további 24 GB 
használható fel belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming díjzónában, a tarifacsomag 
havidíjában foglalt belföldi és/vagy roaming adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. 
 
Az opciós díjban foglalt forgalmi keret a megrendeléstől számított, a táblázatban feltüntetett nap éjfélig (amelybe a 
megrendelés napja is beleszámít) vagy az opcióban foglalt adatforgalmi keret eléréséig használható fel.   
 
Az egyszeri szolgáltatás a megrendeléstől kezdve rendelkezésre áll és mindaddig aktív marad, amíg a 
meghatározott időszak le nem jár, vagy a benne foglalt adatmennyiség teljes mértékben felhasználásra nem kerül.  
Egyidejűleg csak egy egyszeri internet opció lehet aktív. 
 
Amennyiben az adatmennyiség nem kerül teljes egészében felhasználásra az adott érvényességi perióduson belül, 
akkor az opció keretében biztosított, fel nem használt hátralévő adatforgalom elvész. Az opcióban foglalt 
adatforgalmi keret 80 és 100%-ának felhasználásakor SMS-ben értesítjük Ügyfeleinket. A rendelkezésre álló 
adatmennyiség felhasználása után az opció törlésre kerül. 
 
A szolgáltatást a Vodafone Magyarország hálózatából és az EU országaiból a 1270-es telefonszámra díjmentes 
SMS-ben, a megfelelő kód elküldésével lehet megrendelni, illetve lemondani. A szolgáltatás aktiválásáról az 
Előfizető SMS értesítést kap. 
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1.7. Kereskedelmi forgalomban nem elérhető opciók  

1.7.1. Hangerő opciók 
 
A Hangerő opciók 2021. november 30-i hatállyal kerültek át a kereskedelmi forgalomban nem elérhető opciók közé. 
 
A Hangerő opciók megrendelése esetén a Vodafone az adott Hangerő opciónak megfelelő időszakra és opciós díj 
ellenében korlátlan percet bocsát az ügyfél számára jóváírásra, mely percek kizárólag hangalapú hívás indítására, 
belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön, normál díjas hívások esetén érvényesek. Belföldi 
normál díjas irányoknak minősülnek a Vodafone, illetve más mobilszolgáltatók belföldi hálózatába és belföldi 
vezetékes irányba indított normál díjas hívások. Külföldön a mindenkori roaming díjszabás érvényes.  
 
Az egyszeri szolgáltatás a megrendeléstől kezdve rendelkezésre áll és mindaddig aktív marad, amíg a 
meghatározott időszak le nem jár. Az opciós díjban foglalt korlátlan percek a megrendeléstől számított, a 
táblázatban feltüntetett nap, magyarországi időzóna szerint éjfélig (amelybe a megrendelés napja is beleszámít) 
használhatók fel.   
 

Opció neve Benne foglalt percek Érvényesség Díj Megrendelő kód Lemondó kód 

Hangerő 3 korlátlan 3 nap 900 Ft HANGERO3 XHANGERO3 

Hangerő 7 korlátlan 7 nap 1 890 Ft HANGERO7 XHANGERO7 

Hangerő 30 korlátlan 30 nap 6 990 Ft HANGERO30 XHANGERO30 

 
A szolgáltatást a Vodafone Magyarország hálózatából és az EU országaiból a 1270-es telefonszámra díjmentes 
SMS-ben, a megfelelő kód elküldésével lehet megrendelni, illetve lemondani. A szolgáltatás aktiválásáról az 
Előfizető SMS értesítést kap. 
 
Egyidejűleg csak egy Hangerő opció szolgáltatás lehet aktív. TUTI+ és TUTI+ Net tarifacsomaggal rendelkező 
Előfizetőink részére a Hangerő 3 opció megrendelése a tarifacsomagban foglalt, felhasználható tartalomhoz képest 
további előnnyel nem jár.  
 
A Hangerő opciók kizárólag a lakossági felhasználás szabályainak betartása mellett, természetes személy 
felhasználók személyes hírközlési igényeinek kielégítésére használhatóak (személyi használat). A 
rendeltetésszerű személyi használatba nem értendő bele, ha a Hangerő opcióhoz tartozó SIM kártyát nem 
mobiltelefon készülékben használja az Előfizető vagy felhasználó; hívások automatizált - a felhasználó személyes 
közreműködését nem igénylő - indítása; hívások tömeges (a kimenő hívások összidőtartamának 10%-át 
meghaladó időtartamban) indítása automatikus hívásfogadó eszközök, berendezések (pl., de nem kizárólag IVR) 
felé; hívások tömeges indítása szolgáltatások, műszaki eszközök, berendezések, stb. tesztelése, próbaüzeme, 
terhelhetőségének vizsgálata, sérülékenységének vizsgálata, stb. céljából; hívások napi 180 percet rendszeresen 
meghaladó időtartamban történő indítása személyek, objektumok, események, stb. távolról történő megfigyelése 
céljából (pl. de nem kizárólag: vagyonőrzési, bébiőr funkciók); hívások indítása gép-gép kapcsolat (M2M) 
létrehozása céljából; hívások indítása vagy átirányítása napi 24 órát meghaladó összidőtartamban – kifejezetten a 
nemzetközi EU hálózatokba irányuló hívásforgalom tekintetében; olyan hívások tömeges indítása, melyekről a 
Szolgáltató alappal feltételezheti, hogy a hívások létrehozásának célja az Előfizető, Felhasználó vagy bármely 
harmadik fél közvetlen haszonszerzése a Szolgáltató kárára. A Hangerő opciókat szigorúan tilos olyan eszközzel 
használni, amely nem rendelkezik saját kijelzővel, hangszóróval, mikrofonnal és billentyűzettel (beleértve az 
érintőképernyős billentyűzetet), ilyen pl. az adapter, modem. A Hangerő opciók telemarketing, ügyfélszolgálati 
tevékenység, vagy más, nem rendeltetésszerű használat útján megvalósuló üzleti célokra nem használhatók. A 
nem rendeltetésszerű használat esetén a Vodafone fenntartja magának a jogot, hogy SMS-ben történő előzetes 
értesítést követően az előfizetést az Alaptarifára átváltsa. 
 
Aktív Hangerő opció esetén az opció lejáratának dátuma díjmentesen lekérdezhető a HANG kód 171-es rövid 
számra történő elküldésével. 
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2. Elektronikus feltöltőkártya  
 
Az elektronikus feltöltés szolgáltatás az előfizető számlájának elektronikus úton, az Általános Szerződési 
Feltételekben közzétett módon történő feltöltésére szolgál. 
 

2.1. Készpénzkiadó automatákon (ATM), bankok telefonos ügyintéző- és Internetbank 
szolgáltatáson keresztül, bankkártya segítségével igénybe vehető feltöltés 

 
a. A készpénzkiadó automatákon (ATM), bankok telefonos ügyintéző- és Internetbank szolgáltatáson 

keresztül, bankkártya segítségével igénybe vehető feltöltési címletek értéke és az egyenleg-
felhasználási idő hossza 
 

Ajánlott bruttó fogyasztói ár A feltöltés bruttó értéke 
Egyenleg-felhasználási 

idő 

1 000 Ft 1 000 Ft 90 nap 

3 000 Ft 3 000 Ft 365 nap 

5 000 Ft 5 000 Ft 365 nap 

7 500 Ft 7 500 Ft 365 nap 

12 500 Ft 12 500 Ft 365 nap 

 
b. Készpénzkiadó automatákon (ATM), bankok telefonos ügyintéző- és Internetbank szolgáltatáson 

keresztüli feltöltés leírása, a szolgáltatás díjazása, és a számlakérés menete 
 
A tranzakció során az Előfizető bankkártyájához tartozó számla egyenlegéről automatikusan levonásra kerül a 
feltöltési címlet ára, míg a megadott előre fizető ügyfélszámlán megtörténik a feltöltési címlethez tartozó feltöltési 
érték jóváírása. 
 
Előfizető az egyenleg feltöltésről nem igényelhet Áfás számlát. 
 
Előfizető az egyenleg felhasználásról szóló Áfás számla igényét a www.vodafone.hu oldalon vagy a 1270-en 
hívható központi ügyfélszolgálaton keresztül jelezheti. Ebben az esetben a Szolgáltató az Előfizető által 
meghatározott naptári hónap egyenleg felhasználása alapján Áfás számlát készít és azt az Előfizető kérésére 
postai vagy elektronikus úton juttatja el az Előfizető számára a teljesítést követő 15 napon belül. Egyenleg 
felhasználásról szóló számla-igénylését akár 12 hónapra előre is jelezheti. Tájékoztatjuk, hogy az egyenleg 
felhasználásról szóló számlát csak az előfizetői szerződésben szereplő névre és címre tudjuk kiállítani. Az előfizető 
nevének vagy címének módosítását csak személyesen igényelheti üzleteinkben. 
 

A Vodafone és az ATM operátor/ Bank nem számít fel külön tranzakciós díjat az Előfizető felé a készpénzkiadó 
automatákon (ATM) keresztül történő feltöltések esetében. A tranzakciók a bankkártya használat szabályai szerinti 
vásárlási tranzakciónak minősülnek, így a kártyakibocsátó bankok a bankkártyával történő vásárlásokra vonatkozó 
mindenkori díjszabásukat alkalmazzák. 
 

http://www.vodafone.hu/


 

200 
 

2.2. Feltöltő-terminálokon keresztül igénybe vehető feltöltés 

 
a. A feltöltő-terminálokon keresztül igénybe vehető feltöltési címletek értéke és az egyenleg-

felhasználási idő hossza 
 

Ajánlott bruttó fogyasztói ár A kártya bruttó értéke 
Egyenleg-felhasználási 

idő 

1 000 Ft 1 000 Ft 90 nap 

2 000 Ft 2 000 Ft 365 nap 

3 000 Ft 3 000 Ft 365 nap 

5 000 Ft 5 000 Ft 365 nap 

7 000 Ft 7 000 Ft 365 nap 

12 000 Ft 12 000 Ft 365 nap 

 

Az előfizetőre a feltöltést követően érvényes egyenleg-felhasználási időszak számítása, illetve a feltöltési címletek 
igénybevétele is az általános szabályok szerint történik, amelyről bővebb információt az ÁSZF Díjszabás 
mellékletében találhat.  

 
b. Feltöltő terminálokon keresztüli feltöltés leírása, a szolgáltatás díjazása, és a számlakérés menete 

 
A tranzakció során a terminálon megadott telefonszámra megtörténik a kifizetett feltöltési címlethez tartozó feltöltési 
érték jóváírása.   
 
Előfizető az egyenleg felhasználásról szóló Áfás számla igényét a www.vodafone.hu oldalon vagy a 1270-en 
hívható központi ügyfélszolgálaton keresztül jelezheti. Ebben az esetben a Szolgáltató az Előfizető által 
meghatározott naptári hónap egyenleg felhasználása alapján Áfás számlát készít és azt az Előfizető kérésére 
postai vagy elektronikus úton juttatja el az Előfizető számára a teljesítést követő 15 napon belül. Egyenleg 
felhasználásról szóló számla-igénylését akár 12 hónapra előre is jelezheti. Tájékoztatjuk, hogy az egyenleg 
felhasználásról szóló számlát csak az előfizetői szerződésben szereplő névre és címre tudjuk kiállítani. Az előfizető 
nevének vagy címének módosítását csak személyesen igényelheti üzleteinkben. 
 
A Vodafone nem számít fel külön tranzakciós díjat az Előfizető felé. 
 

http://www.vodafone.hu/
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2.3. A Vodafone honlapján (www.vodafone.hu) keresztül igénybe vehető feltöltés 

 
a. A Vodafone honlapján (www.vodafone.hu) keresztül igénybe vehető feltöltési címletek értéke és az 

egyenleg felhasználási idejének hossza 
 

Ajánlott bruttó fogyasztói ár A kártya bruttó értéke 
Egyenleg-felhasználási 

idő 

1 000 1 000 90 nap 

2 000 2 000 365 nap 

3 000 3 000 365 nap 

5 000 5 000 365 nap 

7 000 7 000 365 nap 

12000 12000 365 nap 

 
Az előfizetőre a feltöltést követően érvényes egyenleg-felhasználási időszak számítása, illetve a feltöltési címletek 
igénybevétele is az általános szabályok szerint történik, amelyről bővebb információt az ÁSZF Díjszabás 
mellékletben találhat. 
 
Továbbá a Vodafone honlapján (www.vodafone.hu) keresztül lehetőség van 2 000 Ft és 99 999 Ft között 
választható tetszőleges összegű egyenlegfeltöltésre, amely felhasználási idejének kiszámítására vonatkozó 
logikáról bővebben az ÁSZF Egyenleg-felhasználási Időszak fejezetben olvashat. 
 
Továbbá a Vodafone honlapján (www.vodafone.hu) keresztül lehetőség van 1 000 Ft és 99 999 Ft között 
választható tetszőleges összeggel egyenlegfeltöltésre, mely feltöltések felhasználási ideje az egyes 
tarifacsomagokra irányadó szabályoktól függ. 
 
b. A Vodafone honlapján (www.vodafone.hu) keresztüli feltöltés leírása, a szolgáltatás díjazása és a 

számlakérés menete 
 
A tranzakció során a Vodafone honlapján (www.vodafone.hu) megadott telefonszámra történik a kifizetett feltöltési 
címlethez tartozó feltöltési érték jóváírása.  
 
Előfizető az egyenleg felhasználásról szóló Áfás számla igényét a www.vodafone.hu oldalon vagy a 1270-en 
hívható központi ügyfélszolgálaton keresztül jelezheti. Ebben az esetben a Szolgáltató az Előfizető által 
meghatározott naptári hónap egyenleg felhasználása alapján Áfás számlát készít és azt az Előfizető kérésére 
postai vagy elektronikus úton juttatja el az Előfizető számára a teljesítést követő 15 napon belül. Egyenleg 
felhasználásról szóló számla-igénylését akár 12 hónapra előre is jelezheti. Tájékoztatjuk, hogy az egyenleg 
felhasználásról szóló számlát csak az előfizetői szerződésben szereplő névre és címre tudjuk kiállítani. Az előfizető 
nevének vagy címének módosítását csak személyesen igényelheti üzleteinkben. 
 
A Vodafone nem számít fel külön tranzakciós díjat az Előfizető felé. 
 

http://www.vodafone.hu/
http://www.vodafone.hu/
http://www.vodafone.hu/
http://www.vodafone.hu/
http://www.vodafone.hu/
http://www.vodafone.hu/
http://www.vodafone.hu/
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3. Szolgáltatások díja 
 

3.1. SOS Feltöltés 

 
Az SOS Feltöltés igényelhető összege 800 Ft. Az igényelt SOS feltöltéssel megegyező összeg a következő 
feltöltőkártyával, elektronikus feltöltőkártyával, promóciós feltöltéssel, illetőleg roaming feltöltéssel történő 
egyenlegfeltöltéskor kerül levonásra, a szolgáltatás díjával együtt. A szolgáltatás díja 200 Ft. Az SOS Feltöltést 
azon ügyfeleink vehetik igénybe, akik aktív státuszú kártyával rendelkeznek, egyenlegüket az elmúlt 3 hónapban 
legalább 2 000 Ft összértékben feltöltötték, egyenlegük 1-69 Ft közötti és olyan kimenő hívást kezdeményeznek, 
melyre nincs elég egyenleg, bónusz, jutalom vagy tarifacsomagba foglalt tartalom, amely ezt lehetővé tenné. A 
szolgáltatás törlesztése nem minősül egyenleg feltöltésnek. 
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3.2. MMS szolgáltatás 

 
Az MMS küldés számlázása a sikeresen elküldött üzenetek után történik, a kézbesítés sikerességétől függetlenül. 
Az MMS sikeresen elküldöttnek minősül, ha a Szolgáltató üzenetközpontjába megérkezett, és a Szolgáltató a 
kézbesítést megkísérelte. A Vodafone Magyarország Zrt. hálózatán belülre küldött MMS-ek díjazása az elküldött 
üzenet típusától is függ, a nemzetközi MMS üzenetek nincsenek típus szerint megkülönböztetve. 
 
MMS Üzenet Küldése Üzenetenként 
 

Vodafone Magyarország Zrt. hálózatán belülre vagy e-mail címre  

Szöveg 50 Ft 

Kép / hang 100 Ft 

Mozgókép (videó) / alkalmazás 150 Ft 

Más mobil hálózatra  

Szöveg 100 Ft 

Kép / hang 150Ft 

Mozgókép (videó) / alkalmazás 200 Ft 

Nemzetközi hálózatba  

Egységesen 200 Ft 

 
A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák.  
 
A legnagyobb küldhető MMS üzenet mérete 300 KB. A hordozó csatorna, a 2G/GSM forgalom nem kerül 
kiszámlázásra MMS küldés esetén.  
 
Amennyiben az MMS üzenet több eltérő típusú üzenetrészt is tartalmaz, a Szolgáltató mindig a legmagasabb 
kategóriájú üzenetrész típusának megfelelő díjat számítja fel. Amennyiben több azonos típusú üzenetrészt 
tartalmaz, az adott típusnak megfelelő díjat egyszer számítja fel.  
 
Magyarázat: Egy MMS üzenet akkor számít Szöveg MMS üzenetnek, ha csak szöveg típusú üzenetrészt tartalmaz. 
Egy MMS üzenet akkor számít Kép / Hang típusú MMS üzenetnek, ha kép vagy hang közül legalább az egyiket 
tartalmazza. Egy MMS üzenet akkor számít Mozgókép (videó) / alkalmazás típusú MMS üzenetnek, amennyiben 
a mozgókép (videó) vagy alkalmazás közül legalább az egyiket tartalmazza. 
 
A Szolgáltató által támogatott MMS üzenetek (szöveg, kép, hang, mozgókép, alkalmazás) típusainak további 
részletes leírása megtalálható a www.vodafone.hu oldalon. 
 

http://www.vodafone.hu/
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3.3. Hang a Hálón – VoIP 

 
A Hang a Hálón szolgáltatás nemzetközi hívásokat tesz lehetővé az internet protokoll segítségével a hagyományos 
nemzetközi hívásoknál lényegesen olcsóbban. A szolgáltatás igénybevételének módja: az országkód előtt a +0, 
illetve a 000 előhívót kell használni, nincs sem aktiválási díja, sem havi díja. A VoIP hívásokat az Előfizető aktuális 
tarifacsomagja szerinti számlázási egységenként számlázza a Szolgáltató. 
 
A VoIP szolgáltatásnak négy zónája, illetve díjszabása van. Előre fizető (kártyás) előfizetéses szerződés esetén: 
 

Hang a Hálón EU nemzetközi 76 Ft/perc 

Hang a Hálón I 40Ft/ perc 

Hang a Hálón II 80 Ft/ perc 

Hang a Hálón III 100 Ft/ perc 

 
A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. 
 
Hang a Hálón EU nemzetközi díjzóna: Ausztria, Horvátország, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Belgium, Ciprus, 
Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Gibraltár, Görögország, Hollandia, Írország, 
Lengyelország, Luxemburg, Liechtenstein, Málta, Monaco, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, 
Spanyolország, Svájc, Svédország, Bulgária, Észtország, Lettország, Litvánia, Törökország, Izland, Vatikán. 
 
Hang a Hálón I: Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Kína, Hong-Kong, Oroszország. 
 
Hang a Hálón II: Andorra, Szerbia, Montenegró, Ukrajna, Izrael, Koszovó, San Marino, Ausztrália.  
 
Hang a Hálón III: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Fehéroroszország, Líbia, Macedónia, Moldova, Japán, Koreai 
Köztársaság, Mexikó. 
 
Adott külföldi országba irányuló hívások esetében a különböző szolgáltatók hálózatának elérhetősége az aktuális 
nagykereskedelmi szerződések függvénye. 

 
A felsorolás által nem tartalmazott országokat csak nemzetközi hívással (00 vagy + előtettel) lehet elérni. 
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3.4. Értéknövelt szolgáltatások  

 
Az alábbi táblázat mutatja, hogy mely szolgáltatások állnak rendelkezésre a Prepaid előfizetők számára: 

Tele-szolgáltatások Feltöltőkártyás Csomagok 

Telefonbeszélgetések Rendelkezésre áll 

Segélyhívások Rendelkezésre áll 

Rövid üzenet fogadása Rendelkezésre áll 

Rövid üzenet küldése Rendelkezésre áll 

Adat Kérésre rendelkezésre áll 

Kiegészítő szolgáltatások  

Hívó fél azonosító kijelzése Rendelkezésre áll 

Hívó fél azonosító kijelzésének letiltása Kérésre rendelkezésre áll 

Hívásátirányítás feltétel nélkül Rendelkezésre áll 

Hívásátirányítás mobil előfizetőnek; foglalt 
Rendelkezésre áll (roaming használata során a hívások 

nem kerülnek átirányításra). 

Hívásátirányítás, ha nem veszik fel 
Rendelkezésre áll (roaming használata során a hívások 

nem kerülnek átirányításra). 

Hívásátirányítás, ha a mobil előfizető nem elérhető 
Rendelkezésre áll (roaming használata során a hívások 

nem kerülnek átirányításra, kivéve, ha az Előfizető 
telefonja kikapcsolt állapotban van). 

Hívásvárakoztatás Rendelkezésre áll 

Hívástartás Rendelkezésre áll 

Konferencia-beszélgetés Nem áll rendelkezésre 

Egyéb szolgáltatások  

Ügyfélszolgálat Rendelkezésre áll 

Tudakozó (Magyar Telekom) Rendelkezésre áll 

Belföldi Egyetemes Tudakozó (Invitel) Rendelkezésre áll 

 
Az értéknövelt szolgáltatások árait a Díjszabás melléklet tartalmazza.  
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3.5. TUTI Hétfő 

A TUTI Hétfő szolgáltatás keretében minden hétfőn 12-13 óra között díjmentes hívásra jogosultak a TUTI100 
tarifacsomaggal rendelkező előfizetők. A szolgáltatás kizárólag hangalapú hívás indítására, belföldön és a 
mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön, normál díjas hívások esetén érvényesek. Belföldi normál díjas 
irányoknak minősülnek a Vodafone, illetve más mobilszolgáltatók belföldi hálózatába és belföldi vezetékes irányba 
indított normál díjas hívások. Külföldön a mindenkori roaming díjszabás érvényes.A szolgáltatás díjmentesen 
aktiválható a MyVodafone applikációban, melyet 30 naponta szükséges újra aktiválni a változatlan 
felhasználáshoz. A szolgáltatás lejárata előtt SMS-ben tájékoztatjuk ügyfeleinket a szolgáltatás megújításának 
szükségéről. A változtatás jogát fenntartjuk. 
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4. Kereskedelmi forgalomban nem elérhető szolgáltatások 
 

5. Nemzetközi barangolás, mobil használat külföldi hálózatokon (roaming) 
 
Előre fizető Előfizető részére lehetőség van nemzetközi roaming szolgáltatás segítségével külföldi hálózatokon is 
mobiltelefonja használatára, amennyiben készüléke alkalmas az adott hálózat használatára.  
 
A nemzetközi roaming szolgáltatás a  https://www.vodafone.hu/szolgaltatasok/roaming internetes oldalon közzétett 
szolgáltatók hálózatán érhető el. 
 
Szolgáltató honlapján folyamatosan tájékoztatja Előfizetőit az aktuálisan elérhető roaming-hálózatokról, és az adott 
hálózaton elérhető szolgáltatásokról. 
 

5.1. Forgalmi alapú roaming hívás és SMS díjszabás  

 
Szolgáltató a nemzetközi roaming szolgáltatást előre fizető előfizetők részére a forgalmi alapú roaming hívás és 
SMS díjszabás mindenkori feltételei szerint nyújtja. Új előfizetések esetén Előfizető erre irányuló kérése esetén 
Szolgáltató a forgalmi alapú hívás és SMS szolgáltatást aktiválja alapértelmezett roaming szolgáltatásként. A 
roaming szolgáltatás aktiválása díjmentes. 
 
A roaming díjszabás a világ országait 6 zónába sorolja, az aktuális zónabesorolás elérhető a Szolgáltató internetes 
oldalán (https://www.vodafone.hu/szolgaltatasok/roaming). 
 
A forgalmi alapú roaming díjszabás 1. roaming díjzóna árazása a hatályos jogszabályokban meghatározott 
Szabályozott Európai Roaming tarifának felel meg. 
 
A Szabályozott Európai Roaming tarifa aktiválása a roaming szolgáltatás megrendelésével lehetséges, az 
aktiválást Szolgáltató az igényléstől számított 24 órán belül végrehajtja. 
 
Előfizető az Európai Unióban érvényes roaming díjakról a +3670 700 1702-es számon tájékozódhat. Az információs 
vonal az EU országaiból díjmentesen hívható. 

 

https://www.vodafone.hu/szolgaltatasok/roaming
https://www.vodafone.hu/szolgaltatasok/roaming
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5.2. Forgalmi alapú roaming hívás és SMS díjak 

 
Szabályozott Európai Roaming díjszabás: 
 
A forgalmi alapú roaming hívásindításra, hívásfogadásra, valamint SMS/MMS küldésre és fogadásra vonatkozó 
díjait az alábbi az 1-es roaming díjzóna országaira vonatkozó Szabályozott Európai Roaming díjszabás tartalmazza 
2017. június 15.-től: 
 
Az 1. roaming díjzónába az alábbi országok tartoznak: 
 
Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Svédország, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, 
Franciaország, Francia Guyana, Gibraltár, Görögország, Guadeloupe, Hollandia, Horvátország, Izland, Írország, 
Olaszország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Martinique, Németország, Norvégia, 
Lengyelország, Portugália, Reunion, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország. 
 
Díjak: 
 
Hívásindítás magyarországi mobil hálózatba: Előfizető által használt tarifacsomag Magyarországon érvényes 
belföldi, hálózaton kívüli mobil hívás díja. 
 
Hívásindítás magyarországi vezetékes hálózatba: Előfizető által használt tarifacsomag Magyarországon érvényes 
belföldi, vezetékes irányú hívás díja. 
 
Hívásindítás 1-es roaming díjzóna országaiba: Előfizető által használt tarifacsomag Magyarországon érvényes 
belföldi, hálózaton kívüli mobil hívás díja. 
 
Hívásfogadás: díjmentes. 
 
SMS küldés magyarországi mobil hálózatba: Előfizető által használt tarifacsomag Magyarországon érvényes 
belföldi, hálózaton kívüli SMS díja. 
 
SMS küldés az 1-es roaming díjzóna országaiba: Előfizető által használt tarifacsomag Magyarországon belföldi, 
hálózaton kívüli SMS díja. 
 
SMS küldés nem magyarországi és nem az 1-es roaming díjzóna országaiba: a 2. roaming díjzóna SMS küldésre 
vonatkozó díja kerül kiszámlázásra. 
 
MMS küldés magyarországi mobil hálózatba: Előfizető által használt tarifacsomag Magyarországon érvényes 
belföldi, hálózaton kívüli MMS díja. 
 
MMS küldés az 1-es roaming díjzóna országaiba: Előfizető által használt tarifacsomag Magyarországon érvényes 
belföldi, hálózaton kívüli MMS díja. 
 
MMS küldés nem magyarországi és nem az 1-es roaming díjzóna országaiba: a 2. roaming díjzóna MMS küldésre 
vonatkozó díja kerül kiszámlázásra. 
 
SMS és MMS fogadása díjmentes. 
 
A forgalmi alapú roaming szolgáltatás hívásindításra, hívásfogadásra, valamint SMS küldésre vonatkozó díjai előre 
fizető ügyfelek részére a következők: 

 
 Hívásindítás Hívásfogadás 

SMS küldés 

 
MMS küldés 

 
Preferált 

hálózatok 
Egyéb 

hálózatok 
Preferált 
hálózatok 

Egyéb 
hálózatok 
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1. roaming 
díjzóna 
(Szabályozott 
Európai 
Roaming 

A Szabályozott Európai Roaming díjszabás díjai a fenti táblázatban találhatóak. 

2. roaming 
díjzóna 

319 Ft/perc 369 Ft/perc 129 Ft/perc 169 Ft/perc 129 Ft/SMS 249 Ft/MMS 

3., 4., 5., 6. 
roaming díjzóna 

869 Ft/perc 869 Ft/perc 539 Ft/perc 539/perc 239 Ft/SMS 249 Ft/MMS 

Szatelit tengeri 
és repülőgép-
fedélzeti 
hálózatok 
(7. roaming 
díjzóna) 

1599 Ft/perc 1099 Ft/perc 299 Ft/db 249 Ft/MMS 

8. roaming 
díjzóna 

319 Ft/perc 369 Ft/perc 129 Ft/perc 169 Ft/perc 129 Ft/SMS 249 Ft/MMS 

 
Az árak áfával növelt bruttó árak. 
 
A Szabályozott Európai Roaming díjszabásban meghatározott díjakat az Európai Unión belüli időszakos utazásuk 
során azok a barangolást végző Előfizetők vehetik igénybe, akik szokásos lakóhellyel rendelkeznek 
Magyarországon, illetve Magyarországgal szoros kapcsolatban állnak, ami miatt gyakran és jelentős ideig 
Magyarországon kell tartózkodniuk.  Szoros kapcsolatot Üzleti Előfizetők esetében a vállalkozás bejegyzésének 
helye vagy székhelye, a fő gazdasági tevékenység tényleges végzésének helye, vagy olyan hely jelenthet, ahol 
okirattal igazolhatóan, a megadott SIM-kártyát használó meghatározott munkavállalók a feladataikat végzik. 
 
Az időszakos utazási célú felhasználás során a magyarországi hívószámokra irányuló, illetve az 1. roaming 
díjzónába indított hívások, SMS-ek és MMS-ek mennyisége, illetve az 1. roaming díjzónában felhasznált 
adatmennyiség mértéke nem haladhatja meg a belföldi használat négyhavi számlázási ciklusonként vett átlagát 
(méltányos használat), 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. 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 
2022/612 EU Rendelet 8. cikke szerinti többletdíj alkalmazására jogosult a figyelmeztetés napjától kezdve. 
 
A többletdíj mértéke: 
 
Hívásindításnál 1-es roaming díjzóna országaiba: 8 Ft/perc, 
SMS küldésnél az 1-es roaming díjzóna országaiba: 1 Ft/SMS, 
MMS küldésnél az 1-es roaming díjzóna országaiba: 1 Ft/MMS, 
 

5.2.1. Számlázás 
 
Az 1. roaming díjzónában indított hívások - ha a hívás magyarországi hálózatba vagy egy 1. roaming díjzónában 
lévő országba irányul - számlázása a következő módon történik: 
 

• a belföldi hálózaton kívüli mobil irányú percdíj az Előfizető tarifacsomagja szerint a belföldön alkalmazandó 
számlázási egység szerint kerül kiszámlázásra; 

 
Az 1. roaming díjzónában fogadott hívások számlázása másodperces egységekben történik. 

 
Az indított és a fogadott hívások elszámolása a nem magyarországi és nem az 1-es roaming díjzóna országaiba 
60 másodperces egységekben történik. 
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Az 1. roaming díjzóna hívásindítási díjai abban az esetben érvényesek, ha a hívást az 1. roaming díjzóna valamely 
országából indították egy magyarországi hálózatba vagy egy 1. roaming díjzónában lévő országba.  
 
Amennyiben a hívás az 1. roaming díjzónából egy nem magyarországi és nem az 1-es roaming díjzóna országaiba 
irányul a 2. roaming díjzóna hívásindításra vonatkozó percdíja kerül kiszámlázásra. 
 
A nem magyarországi és nem az 1-es roaming díjzóna országaiba kezdeményezett és fogadott hívások esetén az 
ár kizárólag annak függvénye, hogy az Előfizető melyik roaming díjzónában tartózkodik. Roaming során az SMS-
üzenetek fogadása díjmentes. 
 

5.2.2. Kiegészítő megjegyzések 
 

Roaming környezetben a speciális díjazású SMS szolgáltatások használata esetén a forgalmi alapú roaming SMS 
ára és a hazai speciális SMS díj egyaránt felszámításra kerül. 
 
Az előre fizető előfizető a roaming szolgáltatás használata során is kizárólag az ügyfélszámláján rendelkezésre 
álló összeg erejéig veheti igénybe az elérhető szolgáltatásokat. Továbbá, a roaming szolgáltatás használata 
esetében a hívások kezdeményezésének és fogadásának feltétele, hogy a hívás megkezdésekor az előfizető 
ügyfélszámláján a használt hálózat szerinti forgalmi alapú roaming percdíjak alapján legalább egy percnyi 
beszélgetésre elegendő összeg álljon rendelkezésre. Amennyiben a fenti összeg nem áll rendelkezésre az 
előfizető számláján, sem a hívások kezdeményezése, sem a hívások fogadása nem engedélyezett külföldi 
hálózatokban. 
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5.3. Speciális számok hívása roaming során 

 
A következő számok külföldről történő hívása az Előfizető roaming tarifacsomagja szerinti az adott számra a 
Vodafone Magyarország hálózatából indított hívás díjával egyezik meg. 
 

• Ügyfélszolgálat 

• 171-es és 179-es rövid hívószámok 

• Belföldi zöld szám 

• Belföldi formátumban hívható nemzetközi zöld szám 

• Nemzetközi zöld szám. 
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5.4. Roaming árhívó szolgáltatás 

 
 A roaming árhívó szolgáltatás igénybevételével az előfizető a 1702-es rövid hívószámra küldött üzenetre (a 

kiválasztott ország nevével) válasz SMS-ben kap tájékoztatást a kért ország hívásindításra és hívásfogadásra 
vonatkozó díjait illetően. A szolgálatatás belföldön és külföldön is – azokon a hálózatokon, amelyekkel a Vodafone-
nak nemzetközi roaming megállapodása van – elérhető.  Azon országok listája, amelyekre a roaming árhívó 
szolgáltatás igénybe vehető, a https://www.vodafone.hu/szolgaltatasok/roaming internetes oldalon található. 

 
 Az SMS-küldés a 1702-es számra belföldön díjmentes, külföldön a forgalmi alapú roaming díjak szerint kerül 

kiszámlázásra. 
 

A 1702-es számon elérhető információk tájékoztató jellegűek. 
 

https://www.vodafone.hu/szolgaltatasok/roaming
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5.5. Internethasználat külföldön (2G/GSM, 3G/UMTS, 4G/LTE, 5G/NR alapú szolgáltatások) 

 
Nemzetközi roaming során az előfizető a partnerszolgáltatóink hálózatában is kezdeményezhet 
internetkapcsolatot. Azon roaming hálózatok aktuális listája, melyeken elérhető az internet külföldön, megtalálható 
a https://www.vodafone.hu/szolgaltatasok/roaming internetes oldalon.  
 
A külföldi internethasználat feltétele, hogy Előfizető a használat megkezdése előtt rendelkezzen valamely belföldi 
internet-hozzáférést biztosító aktív opcióval vagy az adott hálózattípusok használatára jogosult tarifacsomaggal és 
aktív roaming szolgáltatással.  
 

5.5.1. Adatroaming alaptarifa  
 

Az Adatroaming alaptarifát Szolgáltató Előre Fizető Előfizetők részére nem aktiválja alapértelmezettként. A 
szolgáltatás megrendelése díjmentes. 
 
Az alábbi táblázat tartalmazza a külföldi internethasználatra vonatkozó bruttó díjakat: 
 

 Preferált hálózatok Egyéb hálózatok 

1. roaming díjzóna (Szabályozott Európai 
Adatroaming tarifa) 

Előfizető által használt tarifacsomag 
Magyarországon érvényes belföldi 

adatkerete 
 

Előfizető által használt 
tarifacsomagban megjelölt, 

mindenkori Roaming díjszabás 
szerinti 1. roaming díjzónában 

érvényes adatkerete 

 
Az alkalmazott zónabesorolás megegyezik a forgalmi alapú roamingszolgáltatás során alkalmazott 
zónabesorolással.  
 
A forgalom elszámolása Internet esetén 1kB-os egységekben történik, minden megkezdett kapcsolat minimum egy 
egységnek számít.  
 
A külföldi internethasználat során a le- és feltöltött adatmennyiség összege kerül kiszámlázásra. 
 

https://www.vodafone.hu/szolgaltatasok/roaming
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5.6. Adatroaming limit (költési maximum) szolgáltatás 

 
Az adatroaming limit szolgáltatás az Előfizető részére lehetővé teszi, hogy kontrollálja havi adatroaming költségét 
(ügyfelenkénti egyedi ciklusra vonatkozó költség). Előre fizető ügyfelek esetében, a limitfigyeléskor alkalmazott 
periódus az első roaming csomag aktiválásakor kezdődik (külföldi használattól függetlenül), majd 30 naptári 
naponként ismétlődik. Ha Előfizető 30 napra eső adatroaming költése eléri a meghatározott limitösszeget, az 
adatroaming szolgáltatást Szolgáltató szünetelteti.  
 
Szolgáltató egy számlázási limitet kínál Előfizetői számára:  
 
Havi bruttó 16 390,5 Ft.  
 
Az adatroaming limit szolgáltatás esetében kizárólag az adatroaming forgalmi díjak képezik az összegzés alapját. 
A roaming opciók napi-, heti-, illetve havidíjai nem kerülnek beszámításra a számlázási limitbe. Az adatroaming 
limit szolgáltatás Szolgáltató minden adatroaming partnerhálózatán érvényes.  
 
Az Európai Parlament és a Tanács 2022/612 EU rendeletének megfelelően a havi bruttó 16 390,5 Ft-os 
adatroaming limitet, mint alapértelmezett összeghatárt, Szolgáltató Előfizetői részére automatikusan aktiválja.  
 
Ha az adott 30 napos periódusban Előfizető adatroaming forgalmi költése eléri a limit 80%-át, SMS üzenetben 
tájékoztatást kap erről. A számlázási limit 100%-ának elérésekor Előfizető részére Szolgáltató újabb tájékoztatást 
küld. A 100% elérése után az adatroaming szolgáltatást Előfizető számára a Szolgáltató szünetelteti, azt nem tudja 
adott 30 napos periódus további részében használni.  
 
Ha az adott 30 napos periódusban Előfizető adatroaming forgalmi költése eléri a limit 100%-át, lehetősége van a 
szüneteltetést követően az adatroaming szolgáltatás további használatára, ha:  
 

• kéri az adatroaming limit ideiglenes felfüggesztését a 30 napos periódus hátralévő részére (ez esetben a 
következő periódus elején a limit szolgáltatás automatikusan érvénybe lép) vagy  

• lemondja azt (ez esetben a szolgáltatás újabb aktiválásáig az adatroaming szolgáltatást korlátozás nélkül 
veheti igénybe).  

 
A szolgáltatás aktiválásnak külön díja nincs, megrendelésére, felfüggesztésére és lemondására Szolgáltató 
telefonos ügyfélszolgálatán keresztül van lehetőség. 
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6. Mobilvásárlás szolgáltatások 
 

6.1. A Mobil-Vásárlás Szolgáltatás igénybevétele során az Előfizető tudomásul veszi, hogy köteles megfizetni 
a termék vételárát, a termék megvásárlásához küldött SMS-ek díját és a tranzakciós vagy kényelmi díjat, 
amennyiben ez külön felszámolásra kerül. 

6.2. A termékek megvásárlása során a Szolgáltató a hírközlési szolgáltatás keretében felszámítja a Mobil-
Vásárlás Szolgáltatás során küldött SMS-ek díját az Előfizető tarifacsomagjának megfelelő, a Vodafone 
Magyarország Zrt. hálózatán belüli normál díjas SMS díjazása szerint. 

6.3. A termékek vételárát minden esetben a Kereskedők határozzák meg, azt saját honlapjukon, illetve az 
adott szolgáltatásnak megfelelő, az Egyéb Szolgáltatások Szerződési Feltételeiben megjelölt módon 
hozzák nyilvánosságra. 

6.4. A tranzakciós vagy kényelmi díjakat az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

Szolgáltatás neve Szolgáltatás értékesítője (Kereskedő) 
Tranzakciós díj / 

kényelmi díj 
(bruttó) 

Autópálya használati jogosultság vásárlása 
Nemzeti Mobilfizetési Zrt. 
Székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.  
Cégjegyzékszám: 01-10-047569 

160 Ft 

Kültéri vagy felszíni parkolójegy fizetés az 
NMFSZ rendszerén keresztül (0670763xxxx) 

Nemzeti Mobilfizetési Zrt. 
Székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12. 
Cégjegyzékszám: 01-10-047569 

115 Ft 

Zárttéri parkolójegy fizetés az NMFSZ 
rendszerén keresztül (0670763xxxx) 

Nemzeti Mobilfizetési Zrt. 
Székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12. 
Cégjegyzékszám: 01-10-047569 

115 Ft 

Mobil Lottó Szolgáltatás 
Szerencsejáték Zrt. 
Székhely: 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 
Cégjegyzékszám: 01-10-041628 

0 Ft 

 
6.5. A MobilVásárlás szolgáltatás keretében igénybe vehető szolgáltatások leírását és további részleteit az 

Egyéb Szolgáltatások Szerződési Feltételei tartalmazza. 
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7. Magyarországi számok 
 
Az alábbi táblázat a Vodafone előre fizető ügyfelei által hívható számokat mutatja. A táblázatban nem jelzett 
számok hívása nem lehetséges az alábbi okok valamelyike miatt:  
 

• a számtartomány nincs kiadva  

• a Vodafone bizonyos szolgáltatások igénybevételét nem engedélyezi előre fizető ügyfeleinek.  
 

Hívott szám Szolgáltatás Induló állapot Hívások díja 

061 Közcélú távbeszélő hálózat Rendelkezésre áll Alapdíj 

0620 Yettel Rendelkezésre áll Alapdíj 

06-21-xxx-xxxx 
Helytől független elektronikus hírközlési 
szolgáltatók hálózatába indított hívások 

Hívható 20 Ft/perc 

06-22-től 29-ig Közcélú távbeszélő hálózat Rendelkezésre áll Alapdíj 

0630 Magyar Telekom Rendelkezésre áll Alapdíj 

0631 200 0000 – 200 9999 Netfone Telecom Kft. Hívható Alapdíj 

0631 201 0000 – 201 9999 Netfone Telecom Kft. Hívható Alapdíj 

0631 202 0000 – 202 0999 Netfone Telecom Kft. Hívható Alapdíj 

0631 202 1000 – 202 1999 Netfone Telecom Kft. Hívható Alapdíj 

0631 202 2000 - 202 2999 Mobil4 Zrt. Hívható Alapdíj 

0631 310 0000 - 319 7999 Vodafone Magyarország Zrt. Hívható Alapdíj 

0631 319 9000 - 329 9999 Vodafone Magyarország Zrt. Hívható Alapdíj 

0631 330 0000 - 332 9999 Vodafone Magyarország Zrt. Hívható Alapdíj 

0631 333 0000- 333 0999 ViDaNet Zrt. Hívható Alapdíj 

0631 333 1000- 333 1999 ViDaNet Zrt. Hívható Alapdíj 

0631 366 6000 – 366 6999 Vodafone Magyarország Zrt. Hívható Alapdíj 

0631 700 0000 – 700 4999 Tarr Kft. Hívható Alapdíj 

0631 700 5000 – 700 9999 Tarr Kft. Hívható Alapdíj 

0631 780 0000 - 780 0999 Vodafone Magyarország Zrt. Hívható Alapdíj 

0631 788 8000 - 788 8999 Vodafone Magyarország Zrt. Hívható Alapdíj 

0631 790 0000 - 790 0999 Vodafone Magyarország Zrt. Hívható Alapdíj 

06-32 –től 39-ig Közcélú távbeszélő hálózat Rendelkezésre áll Alapdíj 

06-42 –től 49-ig Közcélú távbeszélő hálózat Rendelkezésre áll Alapdíj 

0650 Digi Hívható Alapdíj 

06-52-től 59-ig Közcélú távbeszélő hálózat Rendelkezésre áll Alapdíj 

06-62 –től 69-ig Közcélú távbeszélő hálózat Rendelkezésre áll Alapdíj 

0670 Vodafone Rendelkezésre áll Alapdíj 

06707001000 SMS-árhívó SMS-t fogad Díjmentes 

06707002489 Információs szám Hívható Díjmentes 

0670 850 0000 – 850 9999 Netfone mobil Hívható Alapdíj 

0670 851 0000 – 851 4999 Netfone mobil Hívható Alapdíj 

06-72 –től 79-ig Közcélú távbeszélő hálózat Rendelkezésre áll Alapdíj 

06-82 –től 89-ig Közcélú távbeszélő hálózat Rendelkezésre áll Alapdíj 

06-92 –től 99-ig Közcélú távbeszélő hálózat Rendelkezésre áll Alapdíj 

104 Mentők Rendelkezésre áll Díjmentes 

105 Tűzoltóság Rendelkezésre áll Díjmentes 

107 Rendőrség Rendelkezésre áll Díjmentes 

112 Segélyhívószám 
Hívható, 

SMS-t fogad, 
MMS-t fogad 

Az indított hívás belföldről 
és az EGT tagállamokon 
belül díjmentes. A küldött 
szöveges üzenet és MMS 

küldése a Vodafone 
Magyarország Zrt. 

hálózatáról díjmentes; 
külföldről a forgalmi alapú 

roaming díjszabás 
szerinti díj fizetendő. 
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171 

Feltöltőkártyás számlaegyenleg (hívással és 
SMS-ben), illetve amennyiben van az adott 
tarifacsomagban foglalt, vagy a 
tarifacsomaghoz tartozó adatforgalom - 
adathálózati szolgáltatás (Internet) forgalom 
lekérdezés (SMS-ben) 

Rendelkezésre áll 

A számlaegyenleget 
automata beolvassa, 

illetve amennyiben van 
az adott tarifacsomagban 

foglalt, vagy a 
tarifacsomaghoz tartozó 

adatforgalom, az 
adathálózati szolgáltatás 

(Internet)forgalom és 
számlaegyenleg SMS-
ben kérhető. Csak a 

fogadott SMS díjköteles: 
bruttó 49Ft fogadott 
SMS-enként, TUTI+, 

TUTI+ Net 1 GB, TUTI+ 
Net 3 GB, TUTI+ Net 5 

GB, Vodafone Tuti 
tarifacsomag esetén 19 
Ft. (A küldött szöveges 

üzenetek díjmentesek, a 
hívások bruttó 49 Ft-tal, 
TUTI+, TUTI+ Net 1 GB, 
TUTI+ Net 3 GB, TUTI+ 
Net 5 GB, Vodafone Tuti 
tarifacsomag esetén 19 
Ft-tal számlázódnak) 

171 

TUTI+, TUTI+ Net 1 GB, TUTI+ Net 3 GB, 
TUTI+ Net 5 GB tarifacsomag esetén a 300 
Ft-os értékhatár aktuális egyenleg lekérdezés 
PLUSZ kód elküldésével (SMS-ben) 

Rendelkezésre áll Díjmentes   

171 

Aktív Hangerő opció és Korlátlan belföldi 
hívás opció esetén az opció lejárati 
dátumának lekérdezése a HANG kód 
elküldésével SMS-ben 

Rendelkezésre áll Díjmentes 

177 Számla-újrafeltöltés Rendelkezésre áll Díjmentes 

180 Pontos idő Hívható 70 Ft/hívás 

185 Munkavonal Hívható Belföldi vezetékes 

188 Autóklub Rendelkezésre áll Alapdíj 

11800 Belföldi Egyetemes Tudakozó Hívható 140 Ft/perc 

11818 Telekom Belföldi Tudakozó Hívható 140 Ft/perc 

11824 Telekom Különleges Tudakozó Hívható 210 Ft/perc 

11888 Invitel Belföldi Tudakozó Hívható 140 Ft/perc 

11811 Invitel Különleges Tudakozó Hívható 210 Ft/perc 

1200 Amtel Kft. Ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes 

1201 EXTERNET Ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes 

1202 KeviWLAN Informatikai Kft. Ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes 

1203 Vidanet Ügyfélszolgálati Szám Hívható Díjmentes 

1204 Remicro Táv.Kft. Ügyfélszolgálat Hívható Belföldi vezetékes 

1210 Eurointernet Távközlési Kft. Ügyfélszolgálat Hívható Belföldi vezetékes 

1211 MindigTV Extra Ügyfélszolgálat Hívható Belföldi vezetékes 

1213 NOVI-COM Kft. Ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes 

1214 Direct One Ügyfélszolgálati szám Hívható Belföldi vezetékes 

1216 INVI-16 Ügyfélszolgálat Hívható Belföldi vezetékes 

1218 NISZ Zrt. Ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes 

1219 Dunakanyar Ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes 

1220 Yettel Ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes 

1221 Kábel Média Kft. Ügyfélszolgálat Hívható Belföldi vezetékes 

1222 KAPULAN Ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes 

1223 Tarr Kft. Ügyfélszolgálat Hívható Belföldi vezetékes 

1224 PICKUP Kft. Ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes 

1225 Dunaújváros Kft. Ügyfélszolgálat Hívható Belföldi vezetékes 

1231 PR Telecom Ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes 

1232 NET-TV Zrt. Hívható Díjmentes 

1234 Calgo Kft. Ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes 

1236 WaveCom Kft. Ügyfélszolgálat Hívható Belföldi vezetékes 

1240 EuroCable Ügyfélszolgálat Hívható Belföldi vezetékes 
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1241 HBCom Kft. ügyfélszolgálat Hívható Belföldi vezetékes 

1242 42NETMedia Szolgáltató Kft. Ügyfélszolgálat Hívható Belföldi vezetékes 

1244 iTV Ügyfélszolgálat Hívható Belföldi vezetékes 

1245 NARACOM Informatikai Kft. Hívható Belföldi vezetékes 

1246 Gelka Hirtech Kft. Hívható Belföldi vezetékes 

1248 ACE Telecom Ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes 

1250 Netfone Telecom Kft ügyfélszolgálat Hívható Belföldi vezetékes 

1251 JuPiNet Kft. ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes 

1252 WLA ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes 

1255 Incom Technologies Kft. Ügyfélszolgálata Hívható Belföldi vezetékes 

1256 Net-Portal Ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes 

1258 Last-Mile Ügyfélszolgálat Hívható Belföldi vezetékes 

1259 Oros-Com Kft. Ügyfélszolgálat Hívható Osztott díjas 

1260 Wnet Ügyfélszolgálat Hívható  Belföldi vezetékes 

1266 Antenna Kft. Ügyfélszolgálat Hívható Belföldi vezetékes 

1267 GTS Ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes 

1270 Vodafone Ügyfélszolgálat Rendelkezésre áll Díjmentes 

1271 Fonio Voip Kft. Ügyfélszolgálat Hívható Belföldi vezetékes 

1272 Digi Kft Ügyfélszolgálat Hívható Belföldi vezetékes 

1275 Satelit Híradástechnikai Kft. Hívható Belföldi vezetékes 

1276 OPTICON Kft. Ügyfélszolgálat Hívható Belföldi vezetékes 

1277 Gyl Com Kft. Ügyfélszolgálat Hívható Belföldi vezetékes 

1280 Rendszerinformatika Ügyfélszolgálat Hívható Belföldi vezetékes 

1282 TraffiCOM Ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes 

1288 Invitel Rt. Ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes 

1290 Deltakon Ügyfélszolgálat Hívható Belföldi vezetékes 

1298 Dogunet Kft. Hívható Belföldi vezetékes 

13700 GYITOSZ Segélyvonal Hívható Díjmentes 

13737 Háttér Társaság Lelki segélyvonala Hívható Díjmentes 

13770 Drog-Stop Segélyvonal Hívható Díjmentes 

13777 DélUtán Segélyvonal Hívható Díjmentes 

1400 Magyar Telekom Vállalati Ügyfélszolgálata Hívható Díjmentes 

1401 Vodafone telefonos értékesítési vonal Hívható Díjmentes 

1402 Yettel Telefonos Értékesítési vonal Hívható Díjmentes 

1403 Audax Ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes 

1404 DIGI Ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes 

1405 Unix Autó információs vonal Hívható Díjmentes 

1410 VPT Group Kft. Ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes 

1411 Cofidis Magyarország Ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes 

1413 NISZ Zrt.  Hívható Díjmentes 

1414 Magyar Telekom Ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes 

1415 Bárdi Autó Zrt. Ügyfélszolgálata Hívható Díjmentes 

1416 
Budapest Taxisok Saját Taxitársasága 
Egyesület ügyfélszolgálati szám 

Hívható Díjmentes 

1417 Pannonjob Ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes 

1418 UNIQA – Ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes 

1420 
Vodafone Ügyfélszolgálat (üzleti előfizetők 
részére) 

Hívható Díjmentes 

1422 Szuperszerviz Ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes 

1423 E. On Ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes 

1424 EURO Gaz Hungária Kft. Hívható Díjmentes 

1432 3C Kft. ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes 

1433 NN Biztosító Zrt. Ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes 

1440 Budapest Bank ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes 

1442 Yettel Magyarország Zrt. Hívható Díjmentes 

1443 Invitel Telefonos Ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes 

1444 Budapest Bank ügyfélszolgálati szám Hívható Díjmentes 

1445 Invitel Technikai Ügyelet Hívható Díjmentes 

1446 Flip Ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes 

1447 G4S Ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes 

1448 E. On Hungária Zrt. Hívható Díjmentes 

1449 Banktel ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes 

14505 RSOE tűzjelző diszpécser központ Hívható Díjmentes 

14541 Neofone hálózati behívószám Hívható Díjmentes 
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14555 "Barangoló kártya" szolgáltatás Hívható Díjmentes 

14567 Europe Assistance Hívható Díjmentes 

1702** Roaming árhívó 

SMS-t fogad, küld 

A küldött szöveges 
üzenet a Vodafone 
Magyarország Zrt. 

hálózatáról díjmentes. 

Hívható (csak külföldről) 
A külföldről indított 

hívások díjmentesek 

1748 Számhordozási tudakozó Hívható, SMS Díjmentes 

1756 Mobil Lottó szolgáltatás SMS-t fogad, küld Alapdíjas 

1770 
Díjmentesen igénybe vehető mobilmarketing 
szolgáltatás 

SMS-t fogad, küld Díjmentes 

1770 
Díjmentesen igénybe vehető mobilmarketing 
szolgáltatás 

MMS-t küld 

A mindenkor hatályos 
Díjszabás és 

tarifacsomag szerinti 
MMS díja 

1717** 
SMS küldés ajánlat lekérdezéséhez és 
aktiválásához 

SMS-t fogad, küld 

A küldött szöveges 
üzenet a Vodafone 
Magyarország Zrt. 

hálózatáról díjmentes 

17170** 
SMS küldés ajánlat lekérdezéséhez és 
aktiválásához 

SMS-t fogad, küld 

A küldött szöveges 
üzenet a Vodafone 
Magyarország Zrt. 

hálózatáról díjmentes 

17177** 
SMS küldés ajánlat lekérdezéséhez és 
aktiválásához 

SMS-t fogad, küld 

A küldött szöveges 
üzenet a Vodafone 
Magyarország Zrt. 

hálózatáról díjmentes 

1817 Vízi segélyhívó Hívható Díjmentes 

1818 Kormányzati Ügyfél Vonal Hívható Díjmentes 

1819 NAV Infóvonal Hívható Díjmentes 

1820 Országos Mentőszolgálat Hívható Díjmentes 

1824 Őrzött betegszállítás Hívható Belföldi vezetékes 

1828 
Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti 
Hatósága 

Hívható Díjmentes 

116000 Eltűnt Gyerekek Segélyvonala Hívható Díjmentes 

116111 Gyermek- és Ifjúsági Telefonszolgálat Hívható Díjmentes 

116123 Magyar Lelki Elsősegély szolgálat Hívható Díjmentes 

06 80 100 000 – 999 999-ig*, 
*** 

Belföldi zöld szám Hívható Díjmentes 

06 80 000 000 – 099 999-ig*, 
*** 

Belföldi formában tárcsázható nemzetközi 
zöld szám 

Hívható Díjmentes 

 
*A számhasználó kérésére a szolgáltatónak korlátoznia kell a díjmentes szolgáltatás mobil, valamint nemzetközi 
hálózatból való elérését.  
 
** Külföldről a forgalmi alapú roaming díjszabás szerinti díj fizetendő. A fogadott SMS-ek díjmentesek. 
 
*** A barangolásból adódó többletköltségeket a hívó fél viseli. 
 
A Különleges Tudakozó, a Belföldi Egyetemes Tudakozó és a Helytől független elektronikus hírközlési szolgáltatók 
hálózatába indított hívások esetén a hívásidő számlázása 1 perces egységekben történik. 
 



 

220 
 

8. Külföldre irányuló hívások díja (nemzetközi hívások) 
 
A következő országok hívhatók nemzetközi távhívással:  
 
EU nemzetközi díjzóna: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, 
Finnország, Franciaország, Francia Guyana, Gibraltár, Görögország, Guadeloupe, Hollandia, Horvátország, 
Izland, Írország, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Martinique, Monaco, 
Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Réunion, Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország, 
Szlovákia, Szlovénia, Törökország, Vatikán. 
 
1. nemzetközi díjzóna: Szerbia, Ukrajna. 
 
2. nemzetközi díjzóna: Albánia, Algéria, Amerikai Egyesült Államok, Amerikai Virgin-szigetek, Andorra, Ausztrália, 
Bosznia-Hercegovina, Brit Virgin-szigetek, Egyiptom, Fehéroroszország, Feröer-szigetek, Izrael, Japán, Jersey, 
Kanada, Koszovó, Mexikó, Moldova, Montenegró, Nyugat-Szahara, Líbia, Macedónia, Marokkó, Oroszország, 
Pitcairn-szigetek, San Marino, Tunézia, Új-Zéland. 
 
3. nemzetközi díjzóna: Afganisztán, Alaska, Anguilla, Antigua, Argentína, Aruba, Azerbajdzsán, Bahama-szigetek, 
Bahrain, Banglades, Barbados, Belize, Bermuda-szigetek, Bhután, Bonaire, Bolívia, Brazília, Brunei, Chile, Costa 
Rica, Curacao, Dominika, Dominikai Köztársaság, Ecuador, Egyesült Arab Emírség, El Salvador, Észak-Mariana-
szigetek, Falkland-szigetek,  Francia Polinézia, Fülöp-szigetek, Grenada, Grönland, Grúzia, Guatemala, Guernsey-
sziget, Guyana, Honduras, Hong Kong, India, Indonézia, Irak, Irán, Jamaica, Jemen, Jordánia, Kajmán-szigetek, 
Kambodzsa, Katar, Kazahsztán, Kelet Timor, Kína, Kirgizisztán, Kolumbia, Koreai Köztársaság, Kuba, Kuvait, 
Laosz, Libanon, Makaó, Maldív-szigetek, Malaysia, Mongólia, Monserat, Nepál, Nicaragua, Örményország, 
Panama, Pápua Új-Guinea, Pakisztán, Palesztina, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Sri Lanka, Szaúd-Arábia, Szent 
Kitts és Nevis, Sierra Leone, Szent Ilona, Szent Lucia, Szent Pierre és Miquelon, Szent Vincent, Szingapúr, Szíria, 
Szurinam, Tádzsikisztán, Tajvan, Thaiföld, Tokelau, Trinidad és Tobago, Turks és Caicos, Türkmenisztán, 
Uruguay, USA Hawaii, Üzbegisztán, Venezuela, Vietnám. 
 
4. nemzetközi díjzóna: Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Comore-szigetek, Csád, Dél Afrikai 
Köztársaság, Dél-Szudán, Egyenlítői Guinea, Elefántcsontpart, Eritrea, Etiópia, Gabon, Gambia, Ghána, Guinea, 
Kamerun, Kenya, Kongó, Kongói Demokratikus Köztársaság (Zaire), Közép Afrika, Lesotho, Libéria, Madagaszkár, 
Malawi, Mali, Man sziget, Mauritius, Mauritánia, Mayotte, Mozambik, Namíbia, Niger, Nigéria, Omán, Ruanda, 
Seychelle-szigetek, Szenegál, Szomália, Szudán, Szváziföld, Tanzánia, Togo, Uganda, Zöld-foki Köztársaság, 
Zambia, Zanzibár, Zimbabwe. 
 
5. nemzetközi díjzóna: Amerikai Szamoa, Antarktisz, Ascension-szigetek, Bissau-Guinea, Cook-szigetek, Diego 
Garcia, Dzsibuti, Fidzsi-szigetek, Guantanamo, Guam, Haiti, Koreai Népi Demokratikus Köztársaság, Kiribati 
(Karolina-szigetek), Marshall-szigetek, Midway-szigetek Mikronézia, Myanmar (Burma), Nauru, Niue, Norfolk-
szigetek, Palau, Salamon-szigetek, Sao Tome and Principe, Szamoa, Tonga, Tuvalu, Új-Kaledónia, Vanuatu, 
Wallis és Futuna. 
 

Adott külföldi országba irányuló hívások esetében a különböző szolgáltatók hálózatának elérhetősége az aktuális 
nagykereskedelmi szerződések függvénye. 
 
A nemzetközi hívások automatikusan indíthatóak bármely előre fizető előfizetői díjcsomag esetében az alábbi 
díjszabás alapján.  
 

Nemzetközi díjzóna Előfizetői ár áfával (Ft/perc) 

EU nemzetközi 76 

1 100 

2 160 

3 220 

4 280 

5 340 
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A nemzetközi hívásokat az Előfizető aktuális tarifacsomagja szerinti számlázási egységenként számlázza a 
Szolgáltató. 
 

Műholdas irányok Előhívó Forgalmi díj (Ft/perc) 

Emsat, AeroMobile  88299 2 490 Ft 

Emsat, Thuraya  88216 490 Ft 

GMSS, Iridium  8816, 8817 1 290 Ft 

International Networks, Orange 883130 160 Ft 

 
A műholdas hívásokat 1 másodperces egységekben számlázza a Szolgáltató. 
 
A nemzetközi zöld szám hívása: 
 

1. belföldi zöld szám; 06 80 100 000 – 999 999-ig: Díjmentes 
2. belföldi formában tárcsázható nemzetközi zöld szám; 06 80 000 000 – 099 999-ig: Díjmentes 
3. nemzetközi (szolgáltatókhoz kapcsolódó) zöld számok; (00-800): Díjmentes 

 
 A nemzetközi zöld számok hívását 1 másodperces egységekben számlázza a Szolgáltató. 
 
Az EU nemzetközi díjzónába küldött SMS-ek ára minden tarifacsomagban bruttó 24 Ft/SMS. 
 
Az egyéb (EU nemzetközi díjzónán kívüli) irányba küldött SMS-ek ára a tarifacsomagban az alábbiak szerint 
árazódik: 
 
Vodafone Max S: 98 Ft 
Vodafone Max M: 98 Ft 
Vodafone Max L: 98 Ft 
Vodafone Max XL: 98 Ft 
Vodafone Perc+: 98 Ft 
Vodafone Net+: 98 Ft 
Vodafone Tuti: 38 Ft 
TUTI+: 38 Ft 
TUTI+ Net 1 GB: 38 Ft 
TUTI+ Net 3 GB: 38 Ft 
TUTI+ Net 5 GB: 38 Ft 
TUTI100: 38 Ft 
 
Nemzetközi irányba küldött MMS egységesen bruttó 200 Ft. 
 
A feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A számlázás 1 perces egységekben történik. 
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9. Emelt díjas, díjkorlátmentes szolgáltatás (SHS=90, 164de, 165def); emelt díjas, díjkorlátos 
szolgáltatás (SHS=91, 160de, 161def) és emelt díjas felnőtt szolgáltatás, valamint Vodafone 
hálózatához rendelt számok (17cde) és adománygyűjtő számok (135d, 136de) 

 
Az emelt díjas hívás szolgáltatás Magyarország területén vehető igénybe. 
 
Az emelt díjas szolgáltatás elérését az Előfizető kérésére a Szolgáltató díjmentesen letiltja, a letiltás módjáról 
részletek a Lakossági Mobil Általános Szerződési Feltételekben olvashatóak. 
 

9.1. Emelt díjas díjkorlátos esemény alapú hanghívás szolgáltatás díjai: A Vodafone weboldalán érhető 
el a http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf címen. 

 
9.2. Emelt díjas díjkorlátmentes esemény alapú hanghívás szolgáltatás díjai: A Vodafone weboldalán 

érhető el a http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf címen. 
 

9.3. Emelt díjas felnőtt esemény alapú hanghívás szolgáltatás díjai: A Vodafone weboldalán érhető el a 
http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf címen. 
 

9.4. Emelt díjas díjkorlátos esemény alapú hanghívás szolgáltatás díjai: A Vodafone weboldalán érhető 
el a http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf címen. 
 

9.5. Emelt díjas díjkorlátmentes esemény alapú hanghívás szolgáltatás díjai: A Vodafone weboldalán 
érhető el a http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf címen. 
 

9.6. Emelt díjas Felnőtt esemény alapú hanghívás szolgáltatás díjai: A Vodafone weboldalán érhető el 
a http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf címen. 
 

9.7. Emelt díjas díjkorlátos, perc alapú hanghívás szolgáltatás díjai: A Vodafone weboldalán érhető el a 
http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf címen. 
 

9.8. Emelt díjas díjkorlátmentes, perc alapú hanghívás szolgáltatás díjai: A Vodafone weboldalán érhető 
el a http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf címen. 
 

9.9. Szerkesztési célra fenntartva 
 
9.10. Adománygyűjtő számok 

 
9.10.1. Adománygyűjtés – Kiemelt adománygyűjtő számokon. A Vodafone weboldalán érhető el a 

http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf címen. 
 

9.10.2. Adománygyűjtés – Közcélú adománygyűjtő számokon. A Vodafone weboldalán érhető el a 
http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf címen. 

 

http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf
http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf
http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf
http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf
http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf
http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf
http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf
http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf
http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf
http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf
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C./ MOBIL SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ DÍJSZABÁS ÜZLETI ELŐFIZETŐK RÉSZÉRE 
 
Az alábbi díjcsomagok és szolgáltatások kizárólag Üzleti Előfizetők számára érhetők el.  
 

1. Tarifacsomagok és opciók díjszabása 

1.1. Kereskedelmi forgalomban elérhető tarifacsomagok 

1.1.1. Business Kid Watch tarifacsomag Üzleti Ügyfelek részére 
 
Az alábbi tarifacsomagot kizárólag (új és meglévő), utólag fizető előfizetést kötő Üzleti Előfizetők vásárolhatják.  
 
Az alábbi táblázatokban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifacsomagban a hívások 
számlázása 1 perces egységekben történik. 
 

 Business Kid Watch tarifacsomag 

Induló költségek 

Belépési díj (Ft) 10 000 

Havidíjak 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 1 500 

Internet havidíj (Ft) 990 

Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű szerződéssel összesen 2 490 

Havidíjban foglalt, belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming díjzónában külföldön, normál 
díjas irányban felhasználható tartalom  

Lebeszélhető percek bármely belföldi hálózatba  50 

Belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming 
díjzónában külföldön rendelkezésre álló technikai háttér-adatforgalom 

500 MB 

Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban foglalt adatforgalom 
felett (le- és feltöltési sebesség - Mbit/s) 

0/0 

Becsült maximális sebesség 
az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak 

szerint 

Havidíjon felül, belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming díjzónában külföldön, normál 
díjas irányban irányadó díjak 

Percdíj bármely belföldi hálózatba (Ft) 40 

EU Roaming 
A Vodafone EU Roaming díjmentesen 
aktiválható, egyebekben külföldön a 

mindenkori Roaming díjszabás érvényes. 

 
A havidíjban foglalt egységek belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön, normál díjas 
hívásokra használhatóak fel. A havidíjban foglalt, de fel nem használt leforgalmazható perc, illetve adatforgalom 
nem vihető át a következő hónapra, más személyre-, illetve más kapcsolási számra nem ruházható át és más 
szolgáltatásra sem használható fel.  
 
Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. A Vodafone EU Roaming szolgáltatás részletes feltételei 
jelen Díjszabás mellékletben találhatók.  
 
A nemzetközi hívások díjait jelen Díjszabás melléklet tartalmazza.  
 
A tarifacsomagban foglalt Zárt csoport opció díját a tarifacsomag havidíja tartalmazza, nem a havidíjon felül 
számlázódik. További részletek a Zárt csoport opcióval kapcsolatban jelen Díjszabás mellékletben találhatók, 
azzal, hogy a Zárt csoport opció a Kid Gyerekórához tartozó applikációban beállított hívószámokra vehető igénybe, 
azaz amennyiben a Kid Gyerekórához tartozó applikációban beállított hívószámok, adott cégen belüli, azaz a Zárt 
csoporthoz tartozó hívószámok, úgy az egymás közti hangforgalom elszámolása 0 Ft-os percdíjon történik, tehát 
a csomagban foglalt percek nem csökkennek, míg adott cégen kívüli hívószám beállítása esetén a csomagban 
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foglalt percek terhére, majd azt követően a tarifacsomagban rögzített percdíjon történik a hangforgalom 
elszámolása.  
 
A Business Kid Watch tarifacsomagokra a havidíjban foglalt belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint 
külföldön felhasználható adatmennyiség felhasználását követően az internet hozzáférés megszűnik a számlázási 
ciklus végéig, így az eszköz a helyadatokat nem tudja továbbítani.  
 
A számlazárásig történő további internet eléréshez a havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását követően az 
Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban ) kiegészítő adatopció vásárlása 
szükséges. Adatopció vásárlása nélkül adatforgalom túllépés nem lehetséges, amennyiben az Előfizető 
felhasználta a csomagban foglalt adatmennyiséget, nem lesz elérhető számára az internet szolgáltatás a 
számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul.  
 
A tarifacsomagban foglalt vagy vásárolt adatforgalom kizárólag a beépített funkciók működéséhez kapcsolódó 
technikai háttérszolgáltatásként elérhető, webböngészési célra nem használható. 
 
A Business Kid Watch tarifacsomagokra vonatkozó 2 éves határozott idejű szerződés esetén, amennyiben a 
határozott idejű szerződés lejárata előtt az Előfizető nem köt a mindenkori szerződés-hosszabbítási szabályok 
figyelembevételével újabb 2 éves határozott idejű szerződést, a határozott idő lejártát követően szerződése 
határozatlan idejűre változik. A határozott idejű szerződés lejáratát követően a szolgáltatást a határozott idejű 
szerződésben meghatározott díjakon nyújtjuk tovább. 
 
A Business Kid Watch tarifacsomag kizárólag a tarifacsomag rendeltetésének megfelelő okosóra eszközzel vehető 
igénybe. Nem rendeltetésszerű használat esetén (például, de nem kizárólag, amennyiben Előfizető a szolgáltatást 
nem a tarifacsomag rendeltetésének megfelelő célra vagy eszközzel használja) a Vodafone fenntartja magának a 
jogot, hogy előzetes értesítést követően az előfizetést a Kisvállalati Alaptarifára átváltsa. 
 
A Business Kid Watch szolgáltatás célja az Előfizető jogszerű felügyelete alatt lévő gyermekek mozgásának 
felügyelete, a velük történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás megkönnyítése.  
 
A szolgáltatás sajátosságából kifolyólag a Business Kid Watch tarifacsomag igénybevételéhez használt okosóra 
egyrészt geolokációs adatok továbbítására alkalmas, másrészt az okosóráról korlátozott számú hívószám hívható, 
illetve hívásfogadás is csak korlátozott számú hívószámról lehetséges, melyeket előzőleg a Kid Gyerekórához 
csatlakoztatott okostelefonra letölthető alkalmazáson keresztül lehetséges beállítani. A beállított telefonszámok 
köre díjmentesen és tetszőleges gyakorisággal változtatható. További információ az okosóra használati 
utasításában, illetve a Vodafone honlapján (https://www.vodafone.hu/kisvallalkozasok/tarifak-es-opciok/business-
kid-watch) található.  
 
Bármely egyéb célra történő felhasználás kizárólag az érintettek tájékoztatásával és hozzájárulásával lehetséges, 
mely az Előfizető kötelessége és felelőssége. A jogosulatlan vagy jogsértő használatból eredő felelősség kizárólag 
az Előfizetőt terheli. 
 
PluszAdat (kiegészítő opció)  
 
A megjelölt tarifacsomagokhoz kiegészítő adatopció (PluszAdat) vásárolható, melyek részletes leírását az alábbi 
táblázat tartalmazza. PluszAdatot  az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet 
vásárolni és lemondani. 
 

Megrendelhető PluszAdat Benne foglalt adatmennyiség Díj (bruttó) Tarifacsomag 

Kiegészítő Adat 1GB 1 GB 2 000 Ft Business Kid Watch tarifacsomag 

 
Amennyiben egy PluszAdat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő PluszAdat opció 
vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő PluszAdat opció fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A 
PluszAdat opció nem osztható és az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt 

https://www.vodafone.hu/kisvallalkozasok/tarifak-es-opciok/business-kid-watch
https://www.vodafone.hu/kisvallalkozasok/tarifak-es-opciok/business-kid-watch
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adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú PluszAdat opció 
vásárolható. A PluszAdat opció nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell igény szerint vásárolni. 
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1.1.2. Business Senior Okosóra tarifacsomag Üzleti Előfizetők részére 
 

A Senior Okosóra tarifacsomag 2019. augusztus 5-től érhető el Üzleti Előfizetők részére. 
 

 Business Senior Okosóra tarifacsomag 

Induló költségek  Bruttó árak 

Belépési díj (Ft)* 10 000 

Havidíjak   

Tarifacsomag havidíj (Ft)  2 000 

Internet havidíj (Ft) 1 490 

Havi előfizetési díj (Ft)  
határozatlan idejű vagy 2 év határozott idejű szerződéssel 
összesen 

3 490 

Havidíjban foglalt, a szolgáltatáshoz mindenkor hozzárendelt, normál díjas telefonszám irányában felhasználható 
tartalom 
- belföldön magyarországi hívószámokra;  
- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming díjzónából a hozzárendelt mindenkori magyarországi vagy az 1. 
roaming díjzóna országainak hívószámaira.  

Hívás (perc)  100 

Havidíjban foglalt egyéb tartalom 

Belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming 
díjzónában rendelkezésre álló technikai háttér-adatforgalom 

 500 MB  

„Zárt Csoport” opció √ 

Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban foglalt 
adatforgalom felett (le- és feltöltési sebesség - Mbit/s) 

 0/0  

Becsült maximális sebesség 
 az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak 

szerint  

EU Roaming 
A Vodafone EU Roaming díjmentesen 

aktiválható, egyebekben külföldön a mindenkori 
Roaming díjszabás érvényes. 

Havidíjon felül, a szolgáltatáshoz mindenkor hozzárendelt, normál díjas telefonszám irányában irányadó díjak 
- belföldön magyarországi hívószámokra;  
- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming díjzónából magyarországi vagy az 1. roaming díjzóna 
országainak hívószámaira. 

Percdíj (Ft) 40  
 

A tarifacsomagokban a hívások számlázása 1 perces egységekben történik.  
 
A havidíjban foglalt egységek belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön, a szolgáltatáshoz 
mindenkor hozzárendelt, normál díjas telefonszámra indított hívásokra használhatóak fel. A havidíjban foglalt, de 
fel nem használt leforgalmazható perc, illetve adatforgalom nem vihető át a következő hónapra, más személyre-, 
illetve más kapcsolási számra nem ruházható át és más szolgáltatásra sem használható fel.  
 
Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. A Vodafone EU Roaming szolgáltatás részletes feltételei 
jelen Díjszabás mellékletben találhatók.  
 
A nemzetközi hívások díjait jelen Díjszabás melléklet  tartalmazza.  
 
A tarifacsomagban foglalt Zárt csoport opció díját a tarifacsomag havidíja tartalmazza, nem a havidíjon felül 
számlázódik. További részletek a Zárt csoport opcióval kapcsolatban jelen Díjszabás mellékletben találhatók, 
azzal, hogy a Zárt csoport opció a Business Senior Okosórához tartozó applikációban beállított hívószámra vehető 
igénybe, azaz amennyiben a Business Senior Okosórához tartozó applikációban beállított hívószám, adott cégen 
belüli, azaz a Zárt csoporthoz tartozó hívószám, úgy az egymás közti hangforgalom elszámolása 0 Ft-os percdíjon 
történik, tehát a csomagban foglalt percek nem csökkennek, míg adott cégen kívüli hívószám beállítása esetén a 
csomagban foglalt percek terhére, majd azt követően a tarifacsomagban rögzített percdíjon történik a hangforgalom 
elszámolása. 
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A Business Senior Okosóra tarifacsomagokra a havidíjban foglalt belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás 
szerint külföldön felhasználható adatmennyiség felhasználását követően az internet hozzáférés megszűnik a 
számlázási ciklus végéig.  
 
A számlazárásig történő további internetezéshez a havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását követően az 
Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban kiegészítő adatopció vásárlása szükséges. 
Adatopció vásárlása nélkül adatforgalom túllépés nem lehetséges, amennyiben az Előfizető felhasználta a 
csomagban foglalt adatmennyiséget, nem lesz elérhető számára az internet szolgáltatás a számlázási ciklus 
végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul. A tarifacsomagban foglalt vagy vásárolt 
adatforgalom kizárólag a beépített funkciók működéséhez kapcsolódó technikai háttérszolgáltatásként elérhető, 
webböngészési célra nem használható.  
 
A Business Senior Okosóra tarifacsomagokra vonatkozó 2 éves határozott idejű szerződés esetén, amennyiben a 
határozott idejű szerződés lejárata előtt az Előfizető nem köt a mindenkori szerződés-hosszabbítási szabályok 
figyelembevételével újabb 2 éves határozott idejű szerződést, a határozott idő lejártát követően szerződése 
határozatlan idejűre változik. A határozott idejű szerződés lejáratát követően a szolgáltatást a határozott idejű 
szerződésben meghatározott díjakon nyújtjuk tovább.  
 
A Business Senior Okosóra tarifacsomag kizárólag a tarifacsomag rendeltetésének megfelelő okosóra eszközzel 
vehető igénybe. Nem rendeltetésszerű használat esetén (például, de nem kizárólag, amennyiben Előfizető a 
szolgáltatást nem a tarifacsomag rendeltetésének megfelelő célra vagy eszközzel használja) a Vodafone fenntartja 
magának a jogot, hogy előzetes értesítést követően az előfizetést a Kisvállalati Alaptarifára átváltsa.  
 
Az Előfizető, amennyiben az órát nem saját használatra vásárolja, úgy az Előfizetőn kívüli természetes személy, 
mint felhasználó személyes adatainak birtokába jut, melyek megismerésére csak akkor jogosult, ha ahhoz a 
felhasználó hozzájárult. A hozzájárulás beszerzése Előfizető kötelessége és felelőssége, Szolgáltató a 
hozzájárulás meglétét vagy annak tartalmát nem köteles vizsgálni. 
 
A Business Senior Okosóra szolgáltatás célja a felhasználó mozgásának, helyzetének megismerése, a 
kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás megkönnyítése. A szolgáltatás sajátosságából kifolyólag a Business Senior 
Okosóra tarifacsomag igénybevételéhez használt okosóra egyrészt geolokációs adatok továbbítására alkalmas, 
másrészt az okosóráról egy hívószám hívható, melyet előzőleg a Senior Okosórához csatlakoztatott okostelefonra 
letölthető alkalmazáson keresztül, illetve a https://www.vodafone.hu/kisvallalkozasok/tarifak-es-opciok/business-
senior-okosora internetes oldalon lehetséges beállítani. Az óra és a hozzá kapcsolódó alkalmazás, weblap 
regisztrációjához, használatához elengedhetetlen a harmadik fél szerződéses feltételeinek elfogadása (Általános 
Szerződési Feltételek, Felhasználási Feltételek, Adatvédelmi Irányelv). A beállított telefonszám díjmentesen és 
tetszőleges gyakorisággal változtatható. További tájékoztatás az okosóra használati utasításában, illetve a 
Vodafone honlapján (www.vodafone.hu) található. Bármely egyéb célra történő felhasználás kizárólag az érintettek 
tájékoztatásával és hozzájárulásával lehetséges, mely az Előfizető kötelessége és felelőssége. A jogosulatlan vagy 
jogsértő használatból eredő felelősség kizárólag az Előfizetőt terheli. A Business Senior Okosóra alkalmas a 
viselőjének pulzus és vérnyomás értékeinek mérésére és az eredmények továbbítására, de a mért eredmények 
csak tájékoztató adatok és nem minősülnek orvostechnikai eszköz által hitelesített adatoknak. 
 
PluszAdat (kiegészítő opció)  
 
A megjelölt tarifacsomagokhoz kiegészítő adatopció (PluszAdat) vásárolható, melyek részletes leírását az alábbi 
táblázat tartalmazza. PluszAdatot az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet 
vásárolni és lemondani.  
 

Megrendelhető 
PluszAdat 

Benne foglalt adatmennyiség Díj (bruttó) Díj (nettó) Tarifacsomag 

Kiegészítő Adat 1GB 1 GB 2 000 Ft 1 574,8 Ft 
Business Senior Okosóra 

tarifacsomag 

 

https://www.vodafone.hu/kisvallalkozasok/tarifak-es-opciok/business-senior-okosora
https://www.vodafone.hu/kisvallalkozasok/tarifak-es-opciok/business-senior-okosora
http://www.vodafone.hu/
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Amennyiben egy PluszAdat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő PluszAdat opció 
vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő PluszAdat opció fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A 
PluszAdat opció nem osztható és az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt 
adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú PluszAdat opció 
vásárolható. A PluszAdat opció nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell igény szerint vásárolni. 
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1.1.3. Kisvállalati Alaptarifa 
 

A Kisvállalati Alaptarifa az Üzleti Előfizetők alap tarifacsomagja, amely az Üzleti tarifacsomagok megszűnése 
esetén kerül alkalmazásra, kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodnak meg.  

 
A táblázatban bruttó árak szerepelnek, a feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák. 
 

 
 

Kisvállalati Alaptarifa  
 

Induló költségek 

Belépési díj (Ft) 10 000 

Havidíjak 

Havi előfizetési díj (Ft) 30 000 

Havidíjból lebeszélhető rész (Ft)  0 

Kiegészítő havi előfizetési díj (Ft) 3 175 

Összesen, havonta fizetendő előfizetési díj (Ft) 33 175 

Hívásdíjak bármely belföldi mobil vagy vezetékes hálózatba (percenként) 

Bármely időszakban (Ft)  50 

Üzenetküldés 

Rövid Szöveges Üzenet küldése (SMS) belföldi mobil hálózatba (Ft)  50 

 

Hanghívások esetén a számlázás 60 másodperces egységekben történik. Külföldön a mindenkori Roaming 
díjszabás érvényes. 
 
A fenti tarifacsomaghoz az alábbi opció érhető el:  

 

• Zárt Csoport opció 
 
Az opció részletes leírása jelen Díjszabás mellékletben található.  
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1.1.4. Flotta Alaptarifa 
 

A Flotta Alaptarifa a Flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetők alap tarifacsomagja, amely a flotta 
tarifacsomagok megszűnése esetén kerül alkalmazásra, kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodnak meg. 
 
A Flotta Alaptarifához viszonyítva kerülnek meghatározásra – az Előfizetői Szerződésben meghatározott 
kedvezményes tarifacsomaggal 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. 
 
A táblázatban bruttó árak szerepelnek, a feltüntetett árak az ÁFÁ-t tartalmazzák. 
 

  
 

Flotta Alaptarifa csomag 

Induló költségek 

Belépési díj (Ft) 10 000 

Összesen, havonta fizetendő előfizetési díj (Ft) 12 319 

Havidíjak  

Havi előfizetési díj (Ft) 6 350 

Havidíjból lebeszélhető rész (Ft) 0 

Kiegészítő havi előfizetési díj (Ft) 889 

Hívásdíjak bármely belföldi mobil vagy vezetékes hálózatba (percenként)  

Bármely időszakban (Ft) 25,4 

Üzenetküldés  

Rövid Szöveges Üzenet küldése (SMS) belföldi mobil hálózatba (Ft) 25,4 

Csoporton belüli opció 

Havi előfizetési díj (Ft) 5 080 

Havidíjból lebeszélhető rész (Ft) 0 

Hívás csoporton belül, belföldi hívások esetén bármely időszakban (Ft) 10,16 

 

A hívások számlázása 60 másodperces egységekben történik. Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás 
érvényes. 
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1.1.5. Szerkesztési célra fenntartva 
 

1.1.6. Szerkesztési célra fenntartva 
 

1.1.7. Irodai Díjcsomag 
 
Az Irodai díjcsomagot kizárólag (új és meglévő), utólag fizető előfizetést kötő Üzleti Előfizetők vásárolhatják, 
amennyiben rendelkeznek vagy ezzel a tarifacsomaggal egyidejűleg megkötnek legalább egy Business EU Red, 
Business EU Group, Business EU, Business RED EU, Business Group EU, Vodafone Business RED, Vodafone 
Business Smart, Business Mobile RED, Business Mobile Smart vagy Vodafone Business Mobile előfizetést, 
továbbá legalább egy Vezetékes telefonszám 1000 vagy Vezetékes telefonszám 200 vagy Vezetékes telefonszám 
Basic szolgáltatásra is előfizetnek. 
 
Az Irodai díjcsomag legfeljebb 30 SIM kártyára kiterjedő előfizetői jogviszony esetén tartható fenn.  
 
Az Irodai díjcsomag speciálisan irodai használatra kialakított díjcsomag, havidíja magában foglalja a zárt csoport 
opciót, valamint 200 perc belföldi normál díjas vezetékes irányú beszélgetést. A díjcsomag az alábbi feltételek 
mellett vehető igénybe:  
 

• Kötelező hozzá Vodafone asztali telefont vásárolni – megegyezés alapján ettől a felek eltérhetnek, 
kizárólag SIM kártya vásárlása mellett nem elérhető; 

• Az Irodai díjcsomag keretében vásárolt SIM kártyák kizárólag a Vodafone-tól megvásárolt asztali 
telefonnal használhatók; 

• Az Irodai díjcsomag keretében vásárolt SIM kártyák darabszáma maximum az Előfizető céges 
előfizetéseinek 10%-át érheti el. 

 
A mobilvásárlás szolgáltatás, kiegészítő adat igénybevétele Irodai díjcsomag szolgáltatás esetén nem elérhető.  
 
Hanghívások esetén a számlázás 1 másodperc alapú.  
 
Az alábbi táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. 
 
2017. október 24. előtt kötött előfizetői szerződés esetén: 
 

 Irodai díjcsomag 

Induló költségek 

Belépési díj (Ft) 10 000 

Havidíjak 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 2 350 

Internet havidíj (Ft) 124,02 

Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű szerződéssel 
összesen 

2 474,02 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 2 350 

Internet havidíj (Ft) 124,02 

Havi előfizetési díj (Ft) 1 év határozott idejű szerződéssel 
összesen 

2 474,02 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 600 

Internet havidíj (Ft) 124,02 

Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű szerződéssel 
összesen 

724,02 

Kiegészítő havi előfizetési díj (Ft) 3 175 

Havidíjban foglalt tartalom 

Havidíjban foglalt belföldi normáldíjas vezetékes hálózatba 
irányuló hívások percdíja 200 perc mennyiségig (Ft) 

0 

Kötelező „Zárt Csoport” opció √ 

Adatforgalom 20 MB 
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Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban foglalt 
adatforgalom felett (le- és feltöltési sebesség - Mbit/s) 

0,031/0,031 

Becsült maximális sebesség  az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint 

Havidíjon felüli belföldi díjak 

Belföldi vezetékes irányú hívások percdíja (Ft) 7,50 

Vodafone Magyarország Zrt. mobil hálózatán belülre irányuló 
hívások díja (Ft) 

49 

Más belföldi mobil hálózatba irányuló hívások díja (Ft) 49 

Hangposta-hívások 

Bármely időszakban (Ft) 25 

Üzenetküldés 

Rövid Szöveges Üzenet küldése (SMS) bármely belföldi 
hálózatba (Ft) 

49 

Nemzetközi SMS díja a Red EU Nemzetközi díjzóna irányába 
(Ft) 

az ÁSZF Díjszabás mellékletében meghatározottak 
szerint 

Nemzetközi SMS díja a Red EU Nemzetközi díjzónán kívüli 
országokba (Ft) 

98 

 
 

2017. október 24. után kötött előfizetői szerződés esetén: 
 

 Irodai díjcsomag 

Induló költségek 

Belépési díj (Ft) 10 000 

Havidíjak 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 2 350  

Internet havidíj (Ft) 124,02 

Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű, 1 év vagy 2 év határozott idejű 
szerződéssel összesen 

2 474,02 

Kiegészítő havi előfizetési díj (Ft) 3 175 

Havidíjban foglalt tartalom 

Havidíjban foglalt belföldi normáldíjas vezetékes hálózatba irányuló hívások percdíja 
200 perc mennyiségig (Ft) 

0 

Kötelező „Zárt Csoport” opció √ 

Adatforgalom 20 MB 

Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban foglalt adatforgalom felett (le- 
és feltöltési sebesség - Mbit/s) 

0,031/0,031 

Becsült maximális sebesség  
az ÁSZF 6. mellékletében 
meghatározottak szerint 

Havidíjon felüli belföldi díjak 

Belföldi vezetékes irányú hívások percdíja (Ft) 7,50 

Vodafone Magyarország Zrt. mobil hálózatán belülre irányuló hívások díja (Ft) 49 

Más belföldi mobil hálózatba irányuló hívások díja (Ft) 49 

Hangposta-hívások 

Bármely időszakban (Ft) 25 

Üzenetküldés 

Rövid Szöveges Üzenet küldése (SMS) bármely belföldi hálózatba (Ft) 49 

Nemzetközi SMS díja a Red EU Nemzetközi díjzóna irányába (Ft) 
az ÁSZF Díjszabás 

mellékletében meghatározottak 
szerint 

Nemzetközi SMS díja a Red EU Nemzetközi díjzónán kívüli országokba (Ft) 98 

 

A tarifacsomagban foglalt opciók és szolgáltatások díjait a tarifacsomag havidíja tartalmazza, nem a havidíjon felül 
számlázódnak.  
 
Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben az Előfizető Irodai díjcsomagra való jogosultsága megszűnik (pl. 
a Vezetékes telefonszám szolgáltatás lemondása miatt), az Előfizető Irodai díjcsomag előfizetéseit előzetes 
értesítés nélkül Kisvállalati Alaptarifára váltsa. 
 
További részleteket a Zárt csoport opcióval kapcsolatban jelen Díjszabás mellékletben talál. A fenti táblázatban 
szereplő Irodai díjcsomag határozatlan idejű szerződéssel vagy 2 éves határozott idejű szerződés aláírásával 
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érhetők el. A havidíjban foglalt, de fel nem használt leforgalmazható perc, illetve adatforgalom nem vihető át a 
következő számlázási időszakra, más személyre-, illetve más kapcsolási számra nem ruházható át, és más 
szolgáltatásra sem használható fel. A kedvezmények kizárólag belföldön vehetők igénybe. 
 
Az Irodai díjcsomag esetén a havidíjban foglalt adatmennyiség felett az adatforgalom sebessége lassításra kerül. 
A lassítás maximális értéke: 0,031 Mbit/s le- és feltöltés esetén.  
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1.1.8. Telemetria szolgáltatás 

1.1.8.1. Telemetria (Internet of Things - IoT) tarifacsomagok üzleti előfizetők részére 
 
2017. október 24. előtt kötött előfizetői szerződés esetén: 
 

 IoT tarifacsomag 30 MB IoT tarifacsomag 50 MB IoT tarifacsomag 100 MB 

Induló költségek 

Belépési díj 10 000 Ft 10 000 Ft 10 000 Ft 

Havi díjak 

Havi előfizetési díj határozatlan 
idejű szerződéssel 

1 050 Ft 1 050 Ft 1 050 Ft 

Havi előfizetési díj 1 év 
határozott idejű szerződéssel 

1 050 Ft 1 050 Ft 1 050 Ft 

Havi előfizetési díj 2 év 
határozott idejű szerződéssel 

525 Ft 630 Ft 735 Ft 

Havidíjban foglalt tartalom 

Havidíjban foglalt belföldi 
adatforgalom 

30MB 50MB 100MB 

Becsült maximális sebesség az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint 

Számlázási egység 1kb 1kb 1kb 

Egyéb díjak 

SMS küldés díja belföldi 
hálózatra 

25,40 Ft 25,40 Ft 25,40 Ft 

SMS küldés díja a Red EU 
Nemzetközi díjzóna irányába 

az ÁSZF Díjszabás mellékletében meghatározottak szerint 

SMS küldés díja a Red EU 
Nemzetközi díjzónán kívüli 
országokba 

50,8 Ft 50,8 Ft 50,8 Ft 

Hívásindítás díja belföldi 
hálózatra 

25,40 Ft 25,40 Ft 25,40 Ft 

Havidíjba foglalt 
adatmennyiség felhasználása 
utáni adatforgalom díja 

0,021 Ft/1kb 0,021 Ft/1kb 0,021 Ft/1kb 

 

2017. október 24. után és 2020. augusztus 31. előtt kötött előfizetői szerződés esetén: 
 

 IoT tarifacsomag 30 MB IoT tarifacsomag 50 MB IoT tarifacsomag 100 MB 

Induló költségek 

Belépési díj 10 000 Ft 10 000 Ft 10 000 Ft 

Havi díjak 

Havi előfizetési díj határozatlan idejű, 1 év 
vagy 2 év határozott idejű szerződéssel 

1 050 Ft 1 050 Ft 1 050 Ft 

Havidíjban foglalt tartalom 

Havidíjban foglalt belföldi adatforgalom 30MB 50MB 100MB 

Becsült maximális sebesség az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint 

Számlázási egység 1kb 1kb 1kb 

Egyéb díjak 

SMS küldés díja belföldi hálózatra 25,40 Ft 25,40 Ft 25,40 Ft 

SMS küldés díja Red EU Nemzetközi 
díjzóna irányába 

az ÁSZF Díjszabás mellékletében meghatározottak szerint 

SMS küldés díja a Red EU Nemzetközi 
díjzónán kívüli országokba 

50,8 Ft 50,8 Ft 50,8 Ft 

Hívásindítás díja belföldi hálózatra 25,40 Ft 25,40 Ft 25,40 Ft 

Havidíjba foglalt adatmennyiség 
felhasználása utáni adatforgalom díja 

0,021 Ft/1Kb 0,021 Ft/1Kb 0,021 Ft/1Kb 

 

2020. szeptermber 1. után kötött előfizetői szerződés esetén:  
 

 IoT tarifacsomag 30 MB IoT tarifacsomag 50 MB IoT tarifacsomag 100 MB 

Induló költségek 
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Belépési díj 10 000 Ft 10 000 Ft 10 000 Ft 

Havi díjak 

Havi előfizetési díj határozatlan idejű, 1 év 
vagy 2 év határozott idejű szerződéssel 

1 270 Ft 1 270 Ft 1 270 Ft 

Havidíjban foglalt tartalom 

Havidíjban foglalt belföldi adatforgalom 30MB 50MB 100MB 

Becsült maximális sebesség az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint 

Számlázási egység 1kb 1kb 1kb 

Egyéb díjak 

SMS küldés díja belföldi hálózatra 25,40 Ft 25,40 Ft 25,40 Ft 

SMS küldés díja Red EU Nemzetközi 
díjzóna irányába 

az ÁSZF Díjszabás mellékletében meghatározottak szerint 

SMS küldés díja a Red EU Nemzetközi 
díjzónán kívüli országokba 

50,8 Ft 50,8 Ft 50,8 Ft 

Hívásindítás díja belföldi hálózatra 25,40 Ft 25,40 Ft 25,40 Ft 

Havidíjba foglalt adatmennyiség 
felhasználása utáni adatforgalom díja 

0,021 Ft/1Kb 0,021 Ft/1Kb 0,021 Ft/1Kb 

 
2022. április 14-től választható új díjcsomagok:  
 

 
IoT 50 Business IoT 100 Business IoT 200 Business 

Induló költségek 

Belépési díj 10 000 Ft 10 000 Ft 10 000 Ft 

Havi díjak 

Havi előfizetési díj határozatlan idejű,  
1 év vagy 2 év határozott idejű szerződéssel 

1 270 Ft 1 270 Ft 1 270 Ft 

Havidíjban foglalt tartalom 

Havidíjban foglalt belföldi adatforgalom 50MB 100MB 200MB 

Becsült maximális sebesség az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint 

Számlázási egység 1kb 1kb 1kb 

Egyéb díjak 

SMS küldés díja belföldi hálózatra 25,40 Ft 25,40 Ft 25,40 Ft 

SMS küldés díja Red EU Nemzetközi díjzóna 
irányába 

23,99 Ft 

SMS küldés díja a Red EU Nemzetközi 
díjzónán kívüli országokba 

50,8 Ft 50,8 Ft 50,8 Ft 

Hívásindítás díja belföldi hálózatra 25,40 Ft 25,40 Ft 25,40 Ft 

Havidíjba foglalt adatmennyiség 
felhasználása utáni adatforgalom díja 

0,0064 Ft/1Kb 0,0064 Ft/1Kb 0,0064 Ft/1Kb 

 
A táblázatban bruttó árak szerepelnek, a feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák. 
 
A havidíjban foglalt forgalmi keret időkorlátozás nélkül bármely napszakban felhasználható. Amennyiben a 
havidíjba foglalt forgalmi keret nem kerül felhasználásra, a fennmaradó rész nem vihető át a következő számlázási 
ciklusra. Az adatforgalom a belföldi és külföldi küldött és fogadott adatmennyiség együttes összegét jelenti. 
Számlázási egység 1Kb. A külföldön történő adatforgalomra eltérő díjak vonatkoznak. Külföldön a mindenkori 
Roaming díjszabás érvényes. 
 
A Telemetria tarifacsomagokhoz kiegészítő adatopció vásárlása nem lehetséges, a havidíjba foglalt adatmennyiség 
felhasználása után a számlaciklus lezárásáig a forgalmazott adatmennyiség díja bruttó 0,021 Ft/1Kb, az IoT 50 
Business, IoT 100 Business és IoT 200 Business csomagok esetén bruttó 0,0064 Ft/1Kb.  
 
A mobilvásárlás szolgáltatás igénybevétele Telemetria szolgáltatás esetén nem elérhető.  
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1.1.8.2. Vodafone ReadyFleet szolgáltatás Üzleti Előfizetők részére 
 
Az alábbi táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. 

 
2017. október 24. előtt kötött előfizetői szerződés esetén: 
 

 ReadyFleet tarifacsomag 

Induló költségek 

Belépési díj 10 000 Ft 

Havi díjak 

Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű szerződéssel  6 350 Ft 

Havi előfizetési díj (Ft) 1 év határozott idejű szerződéssel  6 350 Ft 

Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű szerződéssel  3 175 Ft 

Választható kiegészítő opciók 

Telemetria roaming 15 MB (Nyugat Európa) 857,25 Ft 

Telemetria roaming 15 MB (Kelet Európa) 1 511,3 Ft 

Havidíjban foglalt tartalom 

Havidíjban foglalt belföldi adatforgalom 100MB 

Becsült maximális sebesség a havidíjban foglalt 
adatforgalom felett (le- és feltöltési sebesség – 
Mbit/s) 

0/0 

Becsült maximális sebesség az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint 

Egyéb díjak 

SMS díja belföldi hálózatra 25,40 Ft 

SMS küldés díja a Red EU Nemzetközi díjzónán kívüli országokba az ÁSZF Díjszabás mellékletében meghatározottak 
szerint 

Nemzetközi SMS díja a Red EU Nemzetközi díjzónán kívüli országokba 50,80 Ft 

Hívásindítás díja belföldi hálózatra 25,40 Ft 

Egyéb szolgáltatások díjai 

Új beszerelés 6 350 Ft 

Saját órára kötés Díjmentes 

Can-BUS bekötés Díjmentes 

Jótálláson kívüli javítás 12 700 Ft 

Készülék csere 12 700 Ft 

Zónára kötés 12 700 Ft 

Kiszerelés 12 700 Ft 

Átszerelés (egy időpontban 15 km-en belül) 12 700 Ft 

Átszerelés (eltérő időpontban vagy 15 km fölött) 19 050 Ft 

 
 

2017. október 24. után kötött előfizetői szerződés esetén: 
 

 
ReadyFleet tarifacsomag 

Induló költségek 

Belépési díj 10 000 Ft 

Havi díjak 

Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű, 1év vagy 2 év határozott idejű 
szerződéssel 

 6 350 Ft 

Választható kiegészítő opciók 

Telemetria roaming 15 MB (Nyugat Európa) 857,25 Ft 

Telemetria roaming 15 MB (Kelet Európa) 1 511,3 Ft 

Havidíjban foglalt tartalom 

Havidíjban foglalt belföldi adatforgalom 100MB 

Becsült maximális sebesség a havidíjban foglalt 
adatforgalom felett (le- és feltöltési sebesség – 
Mbit/s) 

0/0 

Becsült maximális sebesség az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint 

Egyéb díjak 

SMS küldés díja belföldi hálózatra 25,40 Ft 

Nemzetközi SMS díja a Red EU Nemzetközi díjzóna irányába az ÁSZF Díjszabás mellékletében meghatározottak 
szerint 
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Nemzetközi SMS díja a Red EU Nemzetközi díjzónán kívüli országokba 50,80 Ft 

Hívásindítás díja belföldi hálózatra 25,40 Ft 

Egyéb szolgáltatások díjai 

Új beszerelés 6 350 Ft 

Saját órára kötés Díjmentes 

Can-BUS bekötés Díjmentes 

Jótálláson kívüli javítás 12 700 Ft 

Készülék csere 12 700 Ft 

Zónára kötés 12 700 Ft 

Kiszerelés 12 700 Ft 

Átszerelés (egy időpontban 15 km-en belül) 12 700 Ft 

Átszerelés (eltérő időpontban vagy 15 km fölött) 19 050 Ft 

 
A havidíjban foglalt forgalmi keret időkorlátozás nélkül bármely napszakban felhasználható. Amennyiben a 
havidíjba foglalt forgalmi keret nem kerül felhasználásra, a fennmaradó rész nem vihető át a következő számlázási 
ciklusra. Az adatforgalom a belföldi és külföldi küldött és fogadott adatmennyiség együttes összegét jelenti. 
Számlázási egység 1Kb.  
 
A ReadyFleet Szolgáltatást Zárt Access Point Name (APN) hozzáférési ponton keresztül vehető igénybe, az 
igénybe vevő üzleti előfizetők az 1. sz. zónában az internet-hozzáférést 76,6 Ft/MB (nettó 60,31 Ft/MB) áron vehetik 
igénybe, amennyiben nem rendelkeznek egyedi roaming ajánlattal. Számlázási egység a zónában 1 kB. 
 
A ReadyFleet tarifacsomaghoz kiegészítő adatopció vásárlása és túlforgalmazás nem lehetséges.  
 
A mobilvásárlás szolgáltatás igénybevétele ReadyFleet szolgáltatás esetén nem elérhető.  
 
A Telemetria roaming 15 MB (Nyugat Európa) adatforgalom a következő területeken, ill. hálózatokon érhető el: 
Európai Unió összes tagállama, Törökország, Svájc, Norvégia, Liechtenstein, Monaco, Izland. Számlázási egység 
a zónában 1 kB.  
 
A Telemetria roaming 15 MB (Kelet Európa) adatforgalom a következő területeken, ill. hálózatokon érhető el: 
Albánia, Fehéroroszország, Bosznia és Hercegovina, Macedónia, Moldova, Montenegró, Oroszország, Szerbia, 
Törökország, Ukrajna. Számlázási egység a zónában 1 kB.  
 
Amennyiben az Előfizető egyidőben előfizet a Telemetria roaming 15MB (Nyugat Európa) és a Telemetria roaming 
15MB (Kelet Európa) szolgáltatásra is, abban az esetben, ha olyan országban veszi igénybe a ReadyFleet 
szolgáltatást, amelyre mindkét telemetria roaming szolgáltatás érvényesül, először a Telemetria roaming 15MB 
(Nyugat-Európa) szolgáltatásban foglalt adatmennyiség fogy, amennyiben abban nem áll rendelkezésre további 
adatmennyiség, akkor a Telemetria roaming 15MB (Kelet Európa) opcióban foglalt adatmennyiség kerül 
felhasználásra. 
 
A Telemetria Roaming opciók 1 éves opció megtartás aláírásával vehetők igénybe. 
 
A kedvezményes zónán kívüli forgalom 3 175 Ft/1 MB, az elszámolás 10 kB-os egységben történik. 
 
A ReadyFleet szolgáltatás kizárólag a Vodafone által megjelölt nyomkövető eszköz vásárlásával vehető igénybe, 
továbbá az előfizetés kizárólag ezzel az ajánlatban vásárolt eszközzel használható, a szolgáltatáshoz biztosított 
SIM-kártyával. A ReadyFleet szolgáltatáshoz tartozó előfizetői szerződéssel biztosított SIM kártya más eszközzel 
nem használható. 
 
A Telemetriai nyomkövető Eszköz(ök)re Vodafone 2 (kettő) év jótállást vállal.  
 
A ReadyFleet szolgáltatás részletes leírását az ÁSZF Szolgáltatások leírása melléklet tartalmazza.  
 
Amennyiben egy gépjárműbe többféle eszköz kerül beszerelésre, a szerelési költségek beszerelendő 
eszközönként értendőek. 
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A 2019. június 1. után kötött előfizetések esetében, amennyiben Előfizető az Alvállalkozóval előzetesen egyeztetett 
beszerelés időpontját a beszerelés Előfizető oldalán felmerülő meghiúsulása esetén az időpontot legalább 24 
órával megelőzően nem mondja le igazolható módon (írásban emailben vagy telefonon), úgy abban az esetben a 
készenlét költségeit a lenti táblázatban megjelölt díjak megfizetésével köteles a Szolgáltatónak megtéríteni.  
 
Amennyiben Előfizető nem mondta le a fent megjelölt időn belül a készülék beszerelésének vagy javításának 
időpontját és a szerelést végző szakember kiszáll az előzetesen egyeztetett helyszínre, ahol Előfizető nem teszi 
lehetővé a beszerelés, illetve javítás elvégzését, akkor Előfizető a készenléti díjon felül az oda-vissza megtett 
kilométerek üzemanyagdíját köteles megfizetni Szolgáltatónak a lenti táblázatban megjelölt díjjal számolva. 
A készenléti díj, valamint az üzemanyagdíj abban az esetben is felszámításra kerül, ha a szerelésre váró gépkocsi 
nem az előzetesen egyeztetett helyen található. 
 

Készenléti díj 12 700 Ft 

Üzemanyagdíj 127 Ft/km 
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1.1.9. Vodafone Business Mobile RED díjcsomagok Üzleti Előfizetőknek 
 
Az alábbi díjcsomagokat kizárólag (új és meglévő), utólag fizető előfizetést kötő Üzleti Előfizetők vásárolhatják.  
 
A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A díjcsomagokban a számlázás 1 másodperces 
egységekben történik. 
 

 
Vodafone 

Business Mobile 

RED Start  

Vodafone 

Business Mobile 

RED Medium 

Vodafone 

Business 

Mobile RED Pro 

Vodafone 

Business 

Mobile RED 

Max 

Induló költségek 

Belépési díj (Ft) 10 000 10 000 10 000 10 000 

Havidíjak 

Díjcsomag havidíj (Ft) 8 000 8 000 9 500 12 500 

Internet havidíj (Ft) 4 990 10 990 11 490 11 490 

Havi előfizetési díj (Ft)  

határozatlan idejű vagy  

1 év határozott idejű szerződéssel összesen 

12 990 18 990 20 990 23 990 

Díjcsomag havidíj (Ft) 6 000 6 000 7 500 10 500 

Internet havidíj (Ft) 4 990 10 990 11 490 11 490 

Havi előfizetési díj (Ft)  

2 év határozott idejű szerződéssel összesen 
10 990 16 990 18 990 21 990 

Díjcsomag havidíj (Ft) 8 000 8 000 9 500 12 500 

Internet havidíj (Ft) 5 990 11 990 12 490 12 490 

Havi előfizetési díj (Ft)  

határozatlan idejű vagy  

1 év határozott idejű szerződéssel,  

osztható internettel összesen 

13 990 19 990 21 990 24 990 

Díjcsomag havidíj (Ft) 6 000 6 000 7 500 10 500 

Internet havidíj (Ft) 5 990 11 990 12 490 12 490 

Havi előfizetési díj (Ft)  

2 év határozott idejű szerződéssel,  

osztható internettel összesen 

11 990 17 990 19 990 22 990 

Havidíjban foglalt, normál díjas irányban felhasználható tartalom 

- belföldön magyarországi hívószámokra;  

- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming díjzónából magyarországi és az 1. roaming díjzóna országainak 

hívószámaira;  

- belföldről a Red EU Nemzetközi díjzóna érvényességi területén belüli országok hívószámaira. 

- Vodafone Business Mobile RED Max díjcsomag esetén a Világ Napijegy érvényességi területéről magyarországi és a Világ 

Napijegy érvényességi területén belüli országok hívószámaira. 

Hívások Korlátlan  

SMS Korlátlan 

MMS Korlátlan 

Havidíjban foglalt egyéb tartalom 

Belföldi adatforgalom 3 GB 20 GB Korlátlan Korlátlan 

A belföldi adatforgalomból a mindenkori Roaming 

díjszabás szerint az 1. roaming díjzónában, valamint 

Vodafone Business Mobile RED Max díjcsomag 

esetén a Világ Napijegy érvényességi területén 

felhasználható adatforgalom 

3 GB 20 GB 40 GB 40 GB 

Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban 

foglalt belföldi és/vagy roaming adatforgalom felett (le- 

és feltöltési sebesség – Kbit/s) 

128/128 128/128 

Becsült maximális sebesség  az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint 

5G/NR hálózat használata 

(Igénybe vehető, a lefedettségi térképen megjelölt 

helyeken) 

500 Díjmentes 

Vodafone EU Roaming 
A Vodafone EU Roaming díjmentesen aktiválható, egyebekben külföldön a 

mindenkori Roaming díjszabás érvényes 
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A Vodafone Business Mobile RED Start, Vodafone Business Mobile RED Medium, Vodafone Business Mobile RED 
Pro és Vodafone Business Mobile RED Max díjcsomagok havidíjában foglalt korlátlan percek, SMS-ek és MMS-ek 
normál díjas hívások, SMS-, illetve MMS-küldés esetén érvényesek. Belföldi normál díjas irányoknak minősülnek 
a Vodafone, illetve más mobilszolgáltatók belföldi hálózatába és belföldi vezetékes irányba indított normál díjas 
hívások, SMS-ek és MMS-ek, valamint a Vodafone Business Mobile RED díjcsomagok esetében – díjazás 
tekintetében – belföldi normál díjas iránynak minősül minden belföldi speciális díjazású szám hívása is. 
 
A Vodafone Business Mobile RED díjcsomagok havidíjában foglalt korlátlanság, kizárólag normál díjas és speciális 
díjazású belföldi és normál díjas, illetve speciális díjazású (zöld számok) nemzetközi hívásokra és belföldi 
hálózatba küldött normál díjas és speciális díjazású, illetve nemzetközi hálózatba küldött normál díjas és speciális 
díjazású (zöld számok) SMS-ek esetén érvényes. 
 
Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. A Vodafone EU Roaming szolgáltatás részletes leírását jelen 
Díjszabás melléklet C/4.5. pontja tartalmazza.  
 
A Red EU Nemzetközi díjzóna területe a jelen Díjszabás melléklet C/8. pontjában került meghatározásra.  
 
A Red EU Nemzetközi díjzónán, illetve a Világ Napijegy érvényességi területén kívüli nemzetközi hívások díjait 
jelen Díjszabás melléklet C/8. pontja tartalmazza. A Világ Napijegy érvényességi területe jelen Díjszabás melléklet 
C/4.2.1. pontjában található. 
 
A havidíjban foglalt forgalmi keret időkorlátozás nélkül bármely napszakban felhasználható. Számlázási egység 10 
Kbyte. Amennyiben Előfizető nem használja fel a havidíjban foglalt havi forgalmi keretet, a fennmaradó részt nem 
viheti át a következő számlázási ciklusra.  
 
A Vodafone Business Mobil RED Pro és Vodafone Business Mobil RED Max díjcsomagok esetén az Előfizető 
számára a video tartalmakhoz való hozzáférést a Szolgáltató 480p felbontásban korlátozott minőségben teszi 
lehetővé. Ezen korlátozással az Előfizető a mobiltelefon készülékre és a hálózati kapacitásra optimalizált 
minőségben veheti igénybe a szolgáltatást, ez az opció nagyobb képernyőjű készülékek esetében a képminőség 
romlását eredményezheti. Az Előfizetőnek a 480p videó felbontás igénylésére és lemondására az Előfizetői 
Szerződés megkötése során, illetve a Szolgáltató személyes vagy telefonos Ügyfélszolgálatán van lehetősége. 
 
A Vodafone Business Mobile RED díjcsomagok esetén a havidíjban foglalt, belföldön és/vagy a mindenkori 
Roaming díjszabás szerint külföldön és Vodafone Business Mobile RED Max díjcsomag esetén a havidíjban foglalt 
díjmentes Világ Napijegy érvényességi területén belül felhasználható adatmennyiség felhasználását követően, a 
számlazárásig történő további internetezéshez, a havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását követően 
kiegészítő adatopció vásárlása szükséges. Adatopció vásárlása nélkül a belföldi és/vagy roaming adatforgalom 
sebessége lassításra kerül. A becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban foglalt belföldi és/vagy roaming 
adatforgalom felett: 128 Kbit/s le- és feltöltés esetén. A számlázási ciklus lezárultával a forgalomlassítás 
megszűnik, a szolgáltatás megújul.  
 
A Vodafone Business Mobile RED Start, Vodafone Business Mobile RED Medium, Vodafone Business Mobile RED 
Pro és Vodafone Business Mobile RED Max díjcsomagok kizárólag az Üzleti Előfizető általi felhasználás 
szabályainak betartása mellett, természetes személy felhasználók személyes hírközlési igényeinek kielégítésére 
használhatóak (személyi használat). A rendeltetésszerű személyi használatba nem értendő bele, ha a 
díjcsomaghoz tartozó SIM kártyát nem mobiltelefon készülékben használja az Előfizető vagy felhasználó; hívások 
automatizált - a felhasználó személyes közreműködését nem igénylő - indítása; hívások tömeges (a kimenő 
hívások összidőtartamának 10%-át meghaladó időtartamban) indítása automatikus hívásfogadó eszközök, 
berendezések (pl., de nem kizárólag IVR) felé; hívások tömeges indítása szolgáltatások, műszaki eszközök, 
berendezések, stb. tesztelése, próbaüzeme, terhelhetőségének vizsgálata, sérülékenységének vizsgálata, stb. 
céljából; hívások napi 180 percet rendszeresen meghaladó időtartamban történő indítása személyek, objektumok, 
események, stb. távolról történő megfigyelése céljából (pl. de nem kizárólag: vagyonőrzési, bébiőr funkciók); 
hívások indítása gép-gép kapcsolat (M2M) létrehozása céljából; hívások indítása vagy átirányítása napi 24 órát 
meghaladó összidőtartamban; olyan hívások, SMS-ek tömeges indítása, melyekről a Szolgáltató alappal 
feltételezheti, hogy a hívások létrehozásának, vagy az SMS-ek küldésének célja az Előfizető, Felhasználó vagy 
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bármely harmadik fél közvetlen haszonszerzése a Szolgáltató kárára. A díjcsomagot szigorúan tilos olyan 
eszközzel használni, amely nem rendelkezik saját kijelzővel, hangszóróval, mikrofonnal és billentyűzettel (beleértve 
az érintőképernyős billentyűzetet), ilyen pl. az adapter, modem. A díjcsomagok visszaélésszerűen, többek között 
telemarketing, ügyfélszolgálati tevékenység, vagy más üzleti célokra nem használhatók. A visszaélésszerű 
használatba beleértendő és ezáltal ellentétes a személyi használat feltételeivel az olyan SMS és MMS küldési 
magatartás, amely során az előfizetésről elküldött SMS/MMS-ek darabszáma meghaladja a napi több százat, illetve 
az érintett előfizetésről elküldött SMS/MMS-ek száma és azok címzettjeinek aránya meghaladja a 10%-ot, illetve 
az elküldött SMS/MMS-ekre érkezett válaszüzenetek darabszámának aránya 80%-nál kisebb, illetve az SMS/MMS 
üzeneteket jellemzően egy helyszínről küldi az előfizető. A visszaélésszerű használat, illetve a személyi használati 
feltételek megsértése esetén Szolgáltató előzetes értesítését követően az Előfizető a szolgáltatást a Kisvállalati 
Alaptarifa feltételei szerint veheti tovább igénybe. 
 
A Vodafone Business Mobile RED díjcsomagokkal a Konferenciahívás szolgáltatás nem vehető igénybe. 
 
A Vodafone Business Mobile RED Start és Vodafone Business Mobile RED Medium díjcsomaghoz (elsődleges 
SIM), amennyiben osztható internettel veszik igénybe, elérhetők a Business MultiNet (mobilinternet alapú) 
díjcsomagok, melyek kizárólag a Vodafone Business Mobile RED Start és Vodafone Business Mobile RED Medium 
díjcsomaggal együtt, azzal azonos ügyfélszámon számlázott másodlagos SIM-ként használhatóak. Egy elsődleges 
SIM-hez legfeljebb 1 db másodlagos SIM kapcsolódhat. A megosztható adattartalmú Vodafone Business Mobile 
RED Start és Vodafone Business Mobile Red Medium kizárólag a másodlagos SIM kártyával (Business MultiNet) 
oszthatja meg az adatot. A megosztható adatforgalmú Vodafone Business Mobile RED Start és Vodafone Business 
Mobile RED Medium díjcsomagok esetén a hozzájuk kapcsolódó Business MultiNet díjcsomagokon (másodlagos 
SIM) az adatforgalom belföldön, a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming díjzónában, valamint a 
Vodafone EU Roaming szolgáltatás aktiválása esetén a Vodafone EU Roaming szolgáltatás érvényességi 
területén, külföldön is felhasználható. 
 
Business MultiNet csomagok: 
 

 Business MultiNet Mifi Business MultiNet SIM  

Induló költségek 

Belépési díj (Ft) 10 000 10 000 

Havidíjak (az Elsődleges SIM osztható internettel való előfizetése mellett) 

Havi előfizetési díj (Ft)  
határozatlan vagy 1 év határozott 
idejű szerződéssel 

8 267,72 8 267,72 

Havi előfizetési díj (Ft)  
2 év határozott idejű szerződéssel 

0 0 

Havidíjban foglalt adatforgalom, 
mely felhasználható belföldön 
és a mindenkori Roaming 
díjszabás szerint az 1. roaming 
díjzónában 

a Vodafone Business Mobile RED Start, Vodafone Business Mobile RED Medium csomaggal 
megegyező, azzal megosztva 

Becsült maximális sebesség a 
havi megosztható adatforgalom 
felett  
(le- és feltöltési sebesség – Mbit/s) 

 
0/0 

Becsült maximális sebesség  az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint 

SMS díja (Ft)  
- belföldön magyarországi, nomál 
díjas hívószámokra;  
- a mindenkori Roaming díjszabás 
szerint az 1. roaming díjzónából 
magyarországi és az 1. roaming 
díjzóna országainak normál díjas 
hívószámaira. 

30,48 
 

30,48 

 

A Business MultiNet kártya csak adatátviteli szolgáltatást nyújt, hangszolgáltatás azon nem vehető igénybe. A 
Business MultiNet tarifák igénybevételére kizárólag azon ügyfeleink jogosultak, akik új vagy meglévő Vodafone 
Business Mobile RED Start vagy Vodafone Business Mobile RED Medium előfizetéssel rendelkeznek. Egy 



 

242 
 

Vodafone Business Mobile RED Start vagy Vodafone Business Mobile RED Medium előfizetéshez maximum 1 
darab Business MultiNet csomag vásárolható az ajánlatban. A Business MultiNet csomagra mindaddig jogosult az 
Előfizető, ameddig határozott vagy határozatlan idejű Vodafone Business Mobile RED Start vagy Vodafone 
Business Mobile RED Medium előfizetését fenntartja. Amennyiben a díjcsomagokra kötött elsődleges előfizetés 
megszűnik, vagy leváltásra kerül, abban az esetben a 2. SIM kártyát az Internet Alaptarifára váltjuk. 
 
A Business MultiNet díjcsomagok esetén a havi adatforgalmi keret felhasználása esetében a számlazárásig történő 
további internetezéshez kiegészítő adatopció vásárlása szükséges. Adatopció vásárlása nélkül adatforgalom 
túllépés nem lehetséges, amennyiben az Előfizető felhasználta a csomagban foglalt adatmennyiséget, nem lesz 
elérhető számára az internet szolgáltatás a számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás 
megújul.  
 
A Vodafone Business Mobile RED Start és Vodafone Business Mobile RED Medium díjcsomagok esetén az 
Előfizető a díjcsomagban foglalt adatmennyiség felhasználása után, a számlazárásig történő további 
internetezéshez az általa megrendelhető, osztható kiegészítő adatopció megosztása során, az Online 
ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban technikai okokból kizárólag az elsődleges SIM 
kártyához tartozó adatfelhasználást tudja nyomon követni és nem rendelkezik információval a megosztható 
adatmennyiséget esetlegesen használó másodlagos SIM kártya adatfelhasználásának mértékéről. 
 
Egyszeri Kiegészítő Adat (kiegészítő opció)  
 
A Vodafone Business Mobile RED Start és Vodafone Business Mobile RED Medium díjcsomagokhoz kiegészítő 
adatopció vásárolható, melyek részletes leírását az alábbi táblázat tartalmazza. Kiegészítő opciót az Online 
ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet vásárolni. 
 

Megrendelhető Kiegészítő Adat  
Benne foglalt 

adatmennyiség 
Díj (bruttó) Díjcsomag, mellyel elérhető: 

2 GB kiegészítő adat 2 GB 1 500 Ft 
Vodafone Business Mobile RED Start 

Vodafone Business Mobile RED Medium 

10 GB kiegészítő adat 10 GB 4 000 Ft 
Vodafone Business Mobile RED Start 

Vodafone Business Mobile RED Medium 

 

Amennyiben az Egyszeri Kiegészítő Adat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő Egyszeri 
Kiegészítő Adat opció vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő kiegészítő adatopció fel nem használt hátralévő 
adatforgalma elvész. A kiegészítő adatopció az adott számlaciklus végéig használható fel, a díjcsomag havidíjában 
foglalt adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú Egyszeri 
Kiegészítő Adat opció vásárolható, mely nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell igény szerint 
vásárolni. 
 

Havonta megújuló Kedvezményes Kiegészítő Adat (kiegészítő opció): 
 

A minimum 2 év határozott idejű Előfizetői Szerződések esetén a táblázatban megjelölt díjcsomagokhoz havonta 
megújuló Kedvezményes Kiegészítő Adat opció vásárolható, mely kiegészítő opció megújuló opció, 
számlaciklusonként újra aktiválódik, nem szükséges minden számlaciklusban újra igényelni. A havonta megújuló 
Kedvezményes Kiegészítő Adat opciót Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban 
lehet vásárolni. 
 

Megrendelhető Kedvezményes  

Kiegészítő Adat 

Benne foglalt 

adatmennyiség 
Díj (bruttó) Díjcsomag, mellyel elérhető 

2 GB megújuló adat 2 GB 1 000 Ft Vodafone Business Mobile RED Start 

Vodafone Business Mobile RED Medium 10 GB megújuló adat 10 GB 3 000 Ft 

 

Amennyiben adott számlázási ciklusban a havonta megújuló Kedvezményes Kiegészítő Adat nem kerül teljes 
egészében felhasználásra, akkor a fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A havonta megújuló 
Kedvezményes Kiegészítő Adat opció kizárólag az adott számlaciklus végéig használható fel. Egy számlacikluson 
belül tetszőleges számú Kiegészítő Adat opció vásárolható a havonta megújuló Kedvezményes Kiegészítő Adat 
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mellé. A kiegészítő adatopció a díjcsomag havidíjában foglalt adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel 
használható fel. 
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1.1.10. Vodafone Business Mobile Start és Vodafone Business Mobile Medium 
díjcsomagok Üzleti Előfizetőknek 

 
Az alábbi díjcsomagokat kizárólag (új és meglévő), utólag fizető előfizetést kötő Üzleti Előfizetők vásárolhatják.  
Hanghívások esetén a számlázás 1 másodperc alapú. 
 

 Vodafone Business Mobile Start Vodafone Business Mobile Medium 

 Bruttó árak Bruttó árak 

Induló költségek 

Belépési díj (Ft) 10 000 10 000 

Havidíjak 

Díjcsomag havidíj (Ft) 4 500 5 000 

Internet havidíj (Ft) 2 490 3 990 

Havi előfizetési díj (Ft)  

határozatlan idejű vagy 1 év határozott idejű 

szerződéssel összesen  

6 990 8 990 

Díjcsomag havidíj (Ft) 2 500 3 000 

Internet havidíj (Ft) 2 490 3 990 

Havi előfizetési díj (Ft)  

2 év határozott idejű szerződéssel összesen  
4 990 6 990 

Díjcsomag havidíj (Ft) 4 500 5 000 

Internet havidíj (Ft) 3 490 4 990 

Havi előfizetési díj (Ft)  

határozatlan idejű vagy 1 év határozott idejű 

szerződéssel, osztható internettel összesen  

7 990 9 990 

Díjcsomag havidíj (Ft) 2 500 3 000 

Internet havidíj (Ft) 3 490 4 990 

Havi előfizetési díj (Ft)  

2 év határozott idejű szerződéssel, osztható 

internettel összesen  

5 990 7 990 

Havidíjban foglalt, normál díjas irányban felhasználható tartalom 

Felhasználható a meghatározott keret: 

- belföldről magyarországi hívószámokra; 

- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. 

roaming díjzónából magyarországi és az 1. 

roaming díjzóna országainak hívószámaira; 

- valamint belföldről a Red EU Nemzetközi 

díjzóna érvényességi területén belüli országok 

hívószámaira indított hívásokra. 

150 perc 250 perc 

Havidíjban foglalt egyéb tartalom 

„Zárt Csoport” opció   

Belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás 

szerint az 1. roaming díjzónában felhasználható 

adatforgalom 

2 GB 5 GB 

Becsült maximális sebesség a havi előfizetési 

díjban foglalt adatforgalom felett (le- és feltöltési 

sebesség – Kbit/s) 

128/128 

Becsült maximális sebesség az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint 

Vodafone EU Roaming  
A Vodafone EU Roaming díjmentesen aktiválható, egyebekben külföldön a 

mindenkori Roaming díjszabás érvényes 

Havidíjon felül, normál díjas irányban irányadó díjak 

- belföldön magyarországi hívószámokra;  

- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming díjzónából magyarországi és az 1. roaming díjzóna országainak hívószámaira. 

Percdíj (Ft) 20 20 

SMS és MMS (Ft) 20 20 

Havidíjon felül, nemzetközi, normál díjas irányban irányadó díjak  

- belföldről a Red EU Nemzetközi díjzóna érvényességi területén belüli és kívüli országok hívószámaira. 

Percdíj a Red EU Nemzetközi díjzóna 

érvényességi területén belüli országok 

hívószámaira (Ft) 

20 20 
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Percdíj, SMS és MMS a Red EU Nemzetközi 

díjzóna érvényességi területén kívüli országok 

hívószámaira (Ft) 

A mindenkori ÁSZF Díjszabás C./8. Külföldre irányuló hívások díja (nemzetközi 

hívások) feltételek és díjszabás szerint. 

Nemzetközi SMS és MMS díja a Red EU 

Nemzetközi díjzóna érvényességi területén belüli 

országok hívószámaira (Ft) 

20 20 

Egyéb díjak 

5G/NR hálózat használata 

(Igénybe vehető, a lefedettségi térképen megjelölt 

helyeken) 

500 500 

 
A díjcsomagban foglalt Zárt csoport opció díját a díjcsomag havidíja tartalmazza, nem a havidíjon felül számlázódik. 
További részletek a Zárt csoport opcióval kapcsolatban jelen Díjszabás C/1.2.1. pontjában találhatók. 
 
A havidíjban foglalt, de fel nem használt leforgalmazható perc, illetve adatforgalom nem vihető át a következő 
hónapra, más személyre-, illetve más kapcsolási számra nem ruházható át és más szolgáltatásra sem használható 
fel.  
 
A Vodafone Business Mobile díjcsomagokkal a Konferenciahívás szolgáltatás nem vehető igénybe. 
 
Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. A Vodafone EU Roaming szolgáltatás részletes leírását jelen 
Díjszabás melléklet C/4.5. pontja tartalmazza. 
 
A Red EU nemzetközi szolgáltatással, amely a Vodafone Business Mobile díjcsomagok részét képezi, az Előfizetők 
a Vodafone magyarországi hálózatáról a fent meghatározott feltételekkel hívhatják a jelen Díjszabás C/8. pontjában 
meghatározott országok (Red EU Nemzetközi díjzóna) normál díjas hívószámait, és azokra a fent meghatározott 
feltételekkel küldhetnek normál díjas SMS és MMS üzenetet.  
 
A Red EU Nemzetközi díjzónán kívüli nemzetközi hívások díjait jelen Díjszabás melléklet C/8. pontja tartalmazza. 
 
A Vodafone Business Mobile Start és Vodafone Business Mobile Medium díjcsomagok esetén a havidíjban foglalt 
adatmennyiség felhasználását követően az adatforgalom sebessége lassításra kerül. A lassítás maximális értéke: 
128 Kbit/s le- és feltöltés esetén. A számlázási ciklus lezárultával a forgalomlassítás megszűnik.  
 
A számlazárásig történő további internetezéshez a havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását megelőzően  
az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban kiegészítő adatopció vásárlása 
szükséges. Adatopció vásárlása nélkül az az adatforgalom sebessége lassításra kerül. A lassítás maximális értéke: 
128 Kbit/s le- és feltöltés esetén. A számlázási ciklus lezárultával a forgalomlassítás megszűnik.  
 
A Vodafone Business Mobile Start és Vodafone Business Mobile Medium díjcsomagokhoz (elsődleges SIM), 
amennyiben osztható internettel veszik igénybe, elérhetők a Business MultiNet (mobilinternet alapú) díjcsomagok, 
melyek kizárólag fenti díjcsomagokkal együtt, azzal azonos ügyfélszámon számlázott másodlagos SIM-ként 
használhatóak. Egy elsődleges SIM-hez legfeljebb 1 db másodlagos SIM kapcsolódhat. A megosztható 
adatforgalmú Vodafone Business Mobile Start és Vodafone Business Mobile Medium esetén a hozzájuk 
kapcsolódó Business MultiNet díjcsomagokon (másodlagos SIM) az adatforgalom belföldön és a mindenkori 
Roaming díjszabás szerint az 1. roaming díjzónában, valamint a Vodafone EU Roaming szolgáltatás aktiválása 
esetén a Vodafone EU Roaming szolgáltatás érvényességi területén, külföldön is felhasználható. 
 
Business MultiNet csomagok: 
 

 
 

Business MultiNet Mifi 
 

 
Business MultiNet SIM  

 Bruttó árak Bruttó árak 

Induló költségek 

Belépési díj (Ft) 10 000 10 000 

Havidíjak (az Elsődleges SIM osztható internettel való előfizetése mellett) 
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Havi előfizetési díj (Ft)  
1 év határozott idejű vagy határozatlan idejű 
szerződéssel 

8 267,72 8 267,72 

Havi előfizetési díj (Ft)  
2 év határozott idejű szerződéssel 

0 0 

Havidíjban foglalt adatforgalom 
a Vodafone Business Mobile Start és Vodafone Business Mobile Medium csomaggal 

megegyező, azzal megosztva 

Becsült maximális sebesség a havi 
megosztható adatforgalom felett (le- és 
feltöltési sebesség – Mbit/s) 

 
0/0 

Becsült maximális sebesség  az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint 

SMS díja (Ft)  
- belföldön magyarországi normál díjas 

hívószámokra 
- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 

1. roaming díjzónából magyarországi és az 
1. roaming díjzóna országainak normál díjas 
hívószámaira; 

30,48 30,48 

 
A Business MultiNet díjcsomag csak adatátviteli szolgáltatást nyújt, hangszolgáltatás azon nem vehető igénybe. A 
Business MultiNet díjcsomagok igénybevételére kizárólag azon ügyfeleink jogosultak, akik új vagy meglévő 
Vodafone Business Mobile Start vagy Vodafone Business Mobile Medium előfizetéssel rendelkeznek. Vodafone 
Business Mobile Start vagy Vodafone Business Mobile Medium előfizetéshez maximum 1 darab Business MultiNet 
csomag vásárolható az ajánlatban. A Business MultiNet csomagra mindaddig jogosult az Előfizető, ameddig 
határozott vagy határozatlan idejű Vodafone Business Mobile Start vagy Vodafone Business Mobile Medium 
előfizetését fenntartja. Amennyiben a díjcsomagokra kötött elsődleges előfizetés megszűnik, vagy leváltásra kerül, 
abban az esetben a másodlagos SIM kártyát az Internet Alaptarifára váltjuk. 
 
A Business MultiNet díjcsomagok esetén a havi adatforgalmi keret felhasználása esetében a számlazárásig történő 
további internetezéshez az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban kiegészítő 
adatopció vásárlása szükséges. Adatopció vásárlása nélkül az adatforgalom sebessége lassításra kerül. A lassítás 
maximális értéke: 128 Kbit/s le- és feltöltés esetén. A számlázási ciklus lezárultával a forgalomlassítás megszűnik. 
 
A Vodafone Business Mobile Start és Vodafone Business Mobile Medium díjcsomag esetén az Előfizető a 
díjcsomagban foglalt adatmennyiség felhasználása után, a számlazárásig történő további internetezéshez az általa 
megrendelhető, osztható kiegészítő adatopció megosztása során az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My 
Vodafone alkalmazásban technikai okokból kizárólag az elsődleges SIM kártyához tartozó adatfelhasználást tudja 
nyomon követni és nem rendelkezik információval a megosztható adatmennyiséget esetlegesen használó 
másodlagos SIM kártya adatfelhasználásának mértékéről. 
 
Egyszeri Kiegészítő Adat (kiegészítő adatopció)  
 
A Vodafone Business Mobile Start és Vodafone Business Mobile Medium díjcsomagokhoz kiegészítő adatopció 
(Egyszeri Kiegészítő Adat) vásárolható, melynek részletes leírását az alábbi táblázat tartalmazza. 
 

Megrendelhető Egyszeri 
Kiegészítő Adat 

Benne foglalt 
adatmennyiség 

Díj (bruttó) Díjcsomag, mellyel elérhető: 

2 GB kiegészítő adat 2GB 1 500 Ft 
Vodafone Business Mobile Start és Vodafone 

Business Mobile Medium 

10 GB kiegészítő adat 10 GB 4 000 Ft 
Vodafone Business Mobile Start és Vodafone 

Business Mobile Medium 

 
Egyszeri Kiegészítő Adat opciót az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet 
vásárolni.  
 
Amennyiben a kiegészítő adatopció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő kiegészítő adatopció 
vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő kiegészítő adatopció fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. 
Az Egyszeri Kiegészítő Adat opció az adott számlaciklus végéig használható fel, a díjcsomag havidíjában foglalt 
adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú Egyszeri Kiegészítő 
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Adat opció vásárolható. Az Egyszeri Kiegészítő Adat opció nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell 
igény szerint vásárolni. 
 
Havonta megújuló Kedvezményes Kiegészítő Adat (kiegészítő opció): 
 
A minimum 24 hónap határozott idejű Előfizetői Szerződések esetén a táblázatban megjelölt díjcsomagokhoz 
havonta megújuló Kedvezményes Kiegészítő Adat opció vásárolható, mely kiegészítő opció megújuló opció, 
számlaciklusonként újra aktiválódik, nem szükséges minden számlaciklusban újra igényelni. A havonta megújuló 
Kedvezményes Kiegészítő Adat opciót Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban 
lehet vásárolni. 

 
Amennyiben adott számlázási ciklusban a havonta megújuló Kedvezményes Kiegészítő Adat nem kerül teljes 
egészében felhasználásra, akkor a fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A havonta megújuló 
Kedvezményes Kiegészítő Adat opció kizárólag az adott számlaciklus végéig használható fel. Egy számlacikluson 
belül tetszőleges számú Kiegészítő Adat opció vásárolható a havonta megújuló Kedvezményes Kiegészítő Adat 
mellé. A kiegészítő adatopció a díjcsomag havidíjában foglalt adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel 
használható fel. 
 
 

Megrendelhető Kedvezményes 

Kiegészítő Adat 

Benne foglalt belföldi 

adatmennyiség 
Díj (nettó) Tarifacsomag 

2 GB megújuló adat 2 GB 1 000 Ft Vodafone Business Mobile Start 

Vodafone Business Mobile Medium 10 GB megújuló adat 10 GB 3 000 Ft 
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1.2. Kereskedelmi forgalomban elérhető opciók 

 

Az alább feltüntetett opciók a tarifacsomagoknál feltüntetett feltételekkel érhetők el, havonta (számlázási 
ciklusonként) egyszer módosíthatók (lemondhatók, illetve megrendelhetők.) 
 

1.2.1. „Zárt Csoport” opció üzleti előfizetők részére 

 

Az Előfizető azonos ügyfélszámon számlázott SIM kártyái árazási szempontból ún. „Zárt Csoport”-ba szervezhetők. 
A „Zárt Csoport” opció üzleti előfizetők részére havidíja SIM-kártyánként bruttó 750 Ft, amely a havi előfizetési 
díjon felül fizetendő. Az opció havidíja tartalmazza az adott „Zárt Csoport”-hoz tartozó SIM kártyák közötti Vodafone 
Magyarország Zrt. mobil hálózatán belüli hangforgalom 0 Ft-os percdíjon történő elszámolását. Az opciót az adott 
„Zárt Csoport” valamennyi SIM kártyájára meg kell rendelni.  
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1.3. Kereskedelmi forgalomban elérhető Internet tarifacsomagok  

 

Az alábbi tarifacsomagok esetén egységesen a következő induló költségeket számoljuk fel: 

• Belépési díj: 
o Nettó: 7 874,01 Ft, 
o Bruttó 10 000 Ft. 

 
Az alábbi tarifacsomagok esetében az adatforgalom a belföldi küldött és fogadott adatmennyiség együttes összegét 
jelenti, a számlázási egység 10 Kb. A tarifacsomagok az Internet szolgáltatás mellett SMS szolgáltatást is 
tartalmaznak, melynek díja a lenti táblázatokban került rögzítésre. A külföldön történő internet adatforgalomra eltérő 
szabályozás (ár, számlázási egység) vonatkozik.  
 
Amennyiben az Előfizető nem használja fel a havidíjba foglalt forgalmi keretet, a fennmaradó részt nem viheti át a 
következő számlázási ciklusra. A havidíjban foglalt forgalmi keret időkorlátozás nélkül bármely napszakban 
felhasználható. A havidíjban foglalt forgalmi keret felhasználása után a szolgáltatás az alábbiakban meghatározott 
forgalmi díjakkal vehető igénybe. A tarifacsomag aktiválásától a számlazárásig, ill. tarifacsomag váltás esetén a 
számlázási időszak kezdetétől a tarifacsomag-váltásig, ill. a tarifacsomag váltástól a számlázási időszak lezárásáig 
a teljes havi díjtétel figyelembevételével arányos törthavi díj kerül kiszámlázásra, és a teljes forgalmi keret is 
arányosan használható fel. 
 
A Business Net Start, Business Net Medium, Business Net Premium, Business Osztható Net Medium, Business 
Osztható Net Premium tarifacsomagokra kötött előfizetői szerződés esetén a havidíjban foglalt adatmennyiség 
felhasználását követően a sebesség 0/0 Mbit/s-ra korlátozódik a számlázási ciklus végéig. Becsült maximális 
sebesség az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint. 
 
Business Net Start, Business Net Medium, Business Net Premium, Business Osztható Net Medium, Business 
Osztható Net Premium tarifacsomagok esetében a havidíjba foglalt adatmennyiség felhasználása után az Online 
ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban Kiegészítő Adat opció vásárlása választható. 
 
A Business Net Start, Business Net Medium, Business Net Premium, Business Osztható Net Medium, Business 
Osztható Net Premium tarifacsomagok csak adatátviteli szolgáltatást nyújtanak, hangszolgáltatás ezekkel a 
tarifacsomagokkal nem vehető igénybe. 
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1.3.1. Business Mobile Net tarifacsomagok Üzleti ügyfelek részére 
 

 
Business Mobile Net 

5GB 
Business Mobile Net 

20GB 
Business Mobile Net 

50GB 
Business Mobile Net 

300GB 

 
Nettó 
árak 

Bruttó 
árak 

Nettó 
árak 

Bruttó 
árak 

Nettó 
árak 

Bruttó 
árak 

Nettó 
árak 

Bruttó 
árak 

Induló költségek 

Belépési díj (Ft) 7 874,02 10 000 7 874,02 10 000 7 874,02 10 000 7 874,02 10 000 

Havidíjak 

Havi előfizetési díj (Ft)  
határozatlan idejű 
szerződéssel 

4 490 4 714,50 7 490 7 864,50 9 990 10 489,50 11 490 12 064,5 

Havi előfizetési díj (Ft) 2 év 
határozott idejű szerződéssel 

3 490 3 664,50 6 490 6 814,50 8 990 9 439,50 10 490 11 014,50 

Havidíjban foglalt tartalom és feltételek 

Havidíjban foglalt belföldi 
adatforgalom 

5 GB 20 GB 50 GB 300 GB 

A mindenkori Roaming 
díjszabás szerint az 1. 
roaming díjzónában a 
havidíjban foglalt belföldi 
adatforgalomból 
felhasználható díjmentes 
adatforgalom  

5 GB 20 GB 40 GB - 

Becsült maximális sebesség 
a havidíjban foglalt belföldi 
adatforgalom felett  
(le- és feltöltési sebesség – 
Mbit/s)  

0/0 

Becsült maximális sebesség 
a havi előfizetési díjban 
foglalt roaming adatforgalom 
felett (le- és feltöltési 
sebesség – Mbit/s) 

0/0 0/0 

letöltési sebesség: 
0,125 Mbit/s 

feltöltési sebesség: 
0,125 Mbit/s 

- 

Becsült maximális sebesség  az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint 

Egyéb díjak 

Adatforgalmi keret 
felhasználása után 
számlázási ciklusonként 
egyszer aktiválódó 200 MB 
Automatikus Kiegészítő Adat 
opció (Ft) 

500 525 500 525 500 525 - 

SMS szolgáltatás díja (Ft) 
- belföldön magyarországi 
hívószámokra; 
- a mindenkori Roaming 
díjszabás szerint az 1. 
roaming díjzónából 
magyarországi és az 1. 
roaming díjzóna országainak 
hívószámaira. 

18 22,86 18 22,86 18 22,86 18 22,86 

Nemzetközi SMS díja (Ft)  
a Red EU Nemzetközi 
díjzóna érvényességi 
területén belüli országok 
hívószámaira.  

18 22,86 18 22,86 18 22,86 18 22,86 

Nemzetközi SMS díja (Ft)  
a Red EU Nemzetközi 
díjzóna érvényességi 
területén kívüli országok 
hívószámaira.  

40 50,80 40 50,80 40 50,80 40 50,80 

Internet megosztás esetén irányadó díjak és feltételek 

Havi oszthatósági díj (Ft) - 
opcionális 

500 525 500 525 500 525 - 

Maximum kártyaszám a 
felhasználói csoportban 

2 2 2 - 
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A Business Mobile Net tarifacsomagok csak adatátviteli szolgáltatást nyújtanak, hangszolgáltatás a fenti 
tarifacsomagokkal nem vehető igénybe. A tarifacsomagok az Internet mellett SMS szolgáltatást is tartalmaznak, 
melyek díja a fenti táblázatban került rögzítésre. SMS üzenetek fogadása díjmentes. 
 
A szolgáltatás megosztása esetén a közös adatmennyiséget a felhasználói csoport együttesen használhatja fel, 
vagyis bármely előfizetői szám, amely a felhasználói csoporthoz tartozik, hozzáférhet a szolgáltatás havidíjában 
foglalt teljes, vagy adott számlázási ciklusban még rendelkezésére álló adatmennyiséghez. A közös 
adatmennyiséget a felhasználó csoport nem a felhasználók számának arányában használja fel. Adott tarifacsomag 
esetén a fenti táblázatban megjelölt számú kártya vehet maximum részt egy felhasználói csoportban. Az Előfizető 
az adott számlázási ciklusban még rendelkezésére álló adatmennyiségről az Online ügyfélszolgálaton keresztül 
vagy a My Vodafone alkalmazásban tájékozódhat. 
 
A havidíjban foglalt forgalmi keret időkorlátozás nélkül bármely napszakban felhasználható. Amennyiben az 
Előfizető, illetve a felhasználói csoport nem használja fel a havidíjba foglalt forgalmi keretet, a fennmaradó részt 
nem viheti át a következő számlázási ciklusra. 
 
A havidíjban foglalt adatforgalom a küldött és fogadott adatmennyiség együttes összegét jelenti. Számlázási 
egység 10 KB.  
 
A Business Mobile Net 5 GB, Business Mobile Net 20 GB és Business Mobile Net 50 GB Előfizetői Szerződés 
esetén a havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását követően, illetve ha a havidíjban foglalt adatmennyiség 
felhasználását megelőzően kiegészítő adatopció vásárlására kerül sor, úgy a kiegészítő adatopcióban, majd a 
havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását követően, megelőzően további egy illetve ha a megvásárolt 
kiegészítő adatopcióba foglalt adatmennyiség felhasználását megelőzően további egy vagy több alkalommal 
kiegészítő adatopció(k) vásárlására kerül sor, úgy a kiegészítő adatopcióban, majd a havidíjban foglalt 
adatmennyiség felhasználását követően a Business Mobile Net tarifacsomagokhoz számlázási ciklusonként egy 
alkalommal automatikusan aktiválódó, 200 MB adatforgalmat tartalmazó Automatikus Kiegészítő Adat opció 
kapcsolódik, melynek díját a tarifacsomag-táblázat tartalmazza. Az Automatikus Kiegészítő Adat 200 MB opció 
adatforgalma az adott számlaciklus végéig felhasználható, nem megosztható. Az Automatikus Kiegészítő Adat 200 
MB opció minden hónapban megújul, de csak a havidíjban vagy a kiegészítő adatopció(k)ba foglalt adatmennyiség 
felhasználását követő további használattal aktiválódik és kerül kiszámlázásra. Az Automatikus Kiegészítő Adat 200 
MB opcióban foglalt adatmennyiség felhasználását követően a sebesség 0/0 Mbit/s-ra korlátozódik. 
 
A számlazárásig történő további internetezéshez a havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását megelőzően 
vagy az Automatikus Kiegészítő Adat 200 MB opcióba foglalt adatmennyiség felhasználását követően az Online 
ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban Kiegészítő Adat vásárlása szükséges. Adatopció 
vásárlása nélkül az Automatikus Kiegészítő Adat 200 MB opcióba foglalt adatmennyiség felhasználását követően 
adatforgalom túllépés nem lehetséges, amennyiben az Előfizető felhasználta a csomagban és az Automatikus 
Kiegészítő Adat 200 MB opcióban foglalt adatmennyiséget, nem lesz elérhető számára az internet szolgáltatás a 
számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul.  
 
Business Mobile Net 300GB tarifacsomag keretében a szolgáltatás külföldön nem vehető igénybe, a havidíjban 
foglalt adatmennyiség felhasználását követően az Automatikus Kiegészítő Adat 200 MB opció nem aktiválódik, 
illetve Kiegészítő Adat opció nem vásárolható. 
 
Vodafone a Business Mobile Net 300GB tarifacsomag Előfizetőjével szemben az adatforgalom megkezdésekor (0 
GB adatforgalomtól) folyamatosan, minden számlázási ciklusban alkalmazza a hálózati erőforrások kiosztásánál 
az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott Dinamikus szolgáltatásminőség-szabályozást (QoS-t) a 
3GPP TS 23.107 számú szabványának és az ETSI TS 123 107 V.9.0.0. szabványának megfelelően (a hivatkozott 
szabványok leírása elérhető az alábbi internetes honlapokon: www.etsi.org, illetve www.3GPP.org). Ennek 
következtében a Business Mobile Net 300GB szolgáltatás Előfizetője az adatforgalom megkezdésekor 
alacsonyabb prioritási szintre kerül, mint a többi Előfizető és a hálózat túlterheltségekor a többi Előfizető nagyobb 
valószínűséggel fér hozzá a hálózati erőforrásokhoz, mint a Business Mobile Net 300GB tarifacsomag Előfizetője, 
azaz az egyéb Előfizető a hálózat túlterheltsége idején azonos körülmények esetén nagyobb sebességgel képes 

file:///C:/Users/zsuzsanna.pinter/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/HLUQBIJP/az
http://www.etsi.org/
http://www.3gpp.org/
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adatkommunikációt folytatni, mint a Business Mobile Net 300GB tarifacsomag Előfizetője. Normál terhelésű hálózat 
esetén a Business Mobile Net 300GB tarifacsomag Előfizetője nincs hátrányosan megkülönböztetve a többi 
Előfizetővel szemben, ugyanolyan adatsebességre képes, mint az egyéb felhasználók.  
 
Kiegészítő Adat (kiegészítő opció): 
 
A nem osztott adatforgalmú Business Mobile Net tarifacsomagokhoz a táblázatban megjelölt Kiegészítő Adat 
opciók vásárolhatók: 
 

Megrendelhető Kiegészítő Adat 
Benne foglalt 

belföldi 
adatmennyiség 

 
Díj (nettó) Díj (bruttó) Tarifacsomag 

Kiegészítő Adat 5 GB  5 GB 3 000 Ft 3 150 Ft 
Business Mobile Net 5GB 

Business Mobile Net 20GB 
Business Mobile Net 50GB 

Kiegészítő Adat 20 GB  20 GB 5 000 Ft 5 250 Ft 
Business Mobile Net 20GB 
Business Mobile Net 50GB 

 
Egyszeri Kiegészítő Adat opciót az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet 
vásárolni . Amennyiben a kiegészítő adatopció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő kiegészítő 
adatopció vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő kiegészítő adatopció fel nem használt hátralévő adatforgalma 
elvész. Az Egyszeri Kiegészítő Adat opció nem osztható és az adott számlaciklus végéig használható fel, a 
tarifacsomag havidíjában foglalt adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül 
tetszőleges számú Egyszeri Kiegészítő Adat opció vásárolható. Az Egyszeri Kiegészítő Adat opció nem megújuló 
opció, minden számlaciklusban újra kell igény szerint vásárolni. 
 
Osztható Kiegészítő Adat (kiegészítő opció): 
 
A Business Mobile Net 5GB, Business Mobile Net 20GB és Business Mobile Net 50GB tarifacsomagokhoz osztott 
internetszolgáltatás esetén Osztható Kiegészítő Adat opció vásárolható, melynek adatmennyisége a tarifacsomag 
SIM kártyájával és a felhasználói csoportba tartozó előfizetések SIM kártyáival használható fel. 
 
Az osztható Kiegészítő Adatot az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban llehet 
vásárolni.  
 
Az osztható Kiegészítő Adat díja minden esetben a megosztott Business Mobile Net 5GB, Business Mobile Net 
20GB vagy Business Mobile Net 50GB előfizetést terheli. 
 

Megrendelhető osztható 
Kiegészítő Adat 

Benne foglalt 
belföldi 

adatmennyiség 
Díj (nettó) Díj (bruttó) Tarifacsomag 

Osztható Kiegészítő Adat 5 GB  5 GB 3 000 Ft 3 150 Ft 
Business Mobile Net 5GB 

Business Mobile Net 20GB 
Business Mobile Net 50GB 

Osztható Kiegészítő Adat 20 GB  20 GB 5 000 Ft 5 250 Ft 
Business Mobile Net 20GB 
Business Mobile Net 50GB 

 
Amennyiben az osztható Kiegészítő Adat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő osztható 
Kiegészítő Adat opció vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő Kiegészítő Adat opció fel nem használt hátralévő 
adatforgalma elvész. Az osztható Kiegészítő Adat kizárólag az adott számlaciklus végéig használható fel, a 
tarifacsomag havidíjában foglalt adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül 
tetszőleges számú Kiegészítő Adat vásárolható. Az osztható Kiegészítő Adat opció nem megújuló opció, minden 
számlaciklusban újra kell igény szerint vásárolni. 
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1.3.2. Internet Alaptarifa 
 
Az Internet Alaptarifa az internet előfizetők alap tarifacsomagja, mely az internet tarifacsomagok megszűnése 
esetén kerül alkalmazásra, kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodnak meg.  
 

Internet Alaptarifa nettó bruttó 

Internet Alaptarifa belépési díj (Ft) 7 874 Ft 10 000 Ft 

Internet Alaptarifa havidíj (Ft) 7 795,28 Ft 8 185,04 Ft 

Kiegészítő díj havi 500 MB adatforgalom felett (Ft) 0 Ft 0 Ft 

SMS díja bármely belföldi hálózatba (Ft) 39,37 Ft 50 Ft 

Becsült maximális sebesség  
letöltési sebesség: 7 Mbit/s 

feltöltési sebesség: 2,5 Mbit/s 

Garantált le- és feltöltési sebesség  
az ÁSZF 6. mellékletében 
meghatározottak szerint  

 
Az Internet Alaptarifa csak adatátviteli szolgáltatást nyújt, hangszolgáltatás nem vehető igénybe ezzel. 
 
Az adatforgalom a belföldi küldött és fogadott adatmennyiség együttes összegét jelenti. Számlázás 10 Kbyte-
onként történik. A külföldön történő adatforgalomra eltérő díjak vonatkoznak.  
 
A tarifacsomag SMS szolgáltatást is tartalmaz, mely díja a fenti táblázatban került rögzítésre.  
 
Amennyiben az Előfizető nem használja fel a havidíjba foglalt forgalmi keretet, a fennmaradó részt nem viheti át a 
következő számlázási ciklusra. A havidíjban foglalt forgalmi keret időkorlátozás nélkül bármely napszakban 
felhasználható. A tarifacsomag aktiválásától a számlazárásig a teljes havi díjtétel figyelembevételével arányos 
törthavi díj, illetve forgalmi keret kerül kiszámlázásra.  
 
Kiegészítő Adat (kiegészítő opciók) 
 
Az Internet Alaptarifa tarifacsomaghoz kiegészítő adatopció (Kiegészítő Adat) vásárolható, melynek részletes 
leírását az alábbi táblázat tartalmazza. 
 

Kiegészítő Adat Benne foglalt belföldi adatmennyiség 
 

Díj (nettó) 
Díj 

(bruttó) 

Kiegészítő Adat 20 MB 20 MB 118,11 Ft 124,02 Ft 

Kiegészítő Adat 50 MB 50 MB 157,48 Ft  165,35 Ft 

Kiegészítő Adat 100 MB 100 MB 236,22 Ft  248,03 Ft 

Kiegészítő Adat 150 MB  150 MB  314,96 Ft  330,71 Ft 

Kiegészítő Adat 200 MB  200 MB  393,70 Ft 413,39 Ft 

Kiegészítő Adat 250 MB  250 MB  472,44 Ft 496,06 Ft 

Kiegészítő Adat 500 MB 500 MB 787,4 Ft 826,77 Ft 

Kiegészítő Adat 1 GB 1 GB 1574,8 Ft 1 653,54 Ft 

Kiegészítő Adat 2 GB 2 GB 2 362,20 Ft 2 480,31 Ft 

Kiegészítő Adat 3 GB  3 GB  3 149,60 Ft 3 307,08 Ft 

Kiegészítő Adat 4 GB  4 GB  3 543,30 Ft 3 720,47 Ft 

Kiegészítő Adat 5 GB 5 GB 3 937 Ft 4 133,85 Ft 

Kiegészítő Adat 8 GB  8 GB  4 724,40 Ft 4 960,62 Ft 

Kiegészítő Adat 10 GB  10 GB  5 511,81 Ft 5 787,40 Ft 

 

Kiegészítő Adat opciót az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet vásárolni .  
 
Amennyiben egy Kiegészítő Adat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő Kiegészítő Adat 
opció vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő Kiegészítő Adat (kiegészítő opció) opció fel nem használt hátralévő 
adatforgalma elvész. A Kiegészítő opció kizárólag az adott számlaciklus végéig belföldi hálózatban használható 
fel. A Kiegészítő Adat opció kizárólag az adott számlaciklus végéig használható fel. Egy számlacikluson belül 
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tetszőleges számú Kiegészítő Adat opció vásárolható. A Kiegészítő Adat opció nem megújuló opció, minden 
számlaciklusban újra kell igény szerint vásárolni.  
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1.3.3. Vodafone Business Mobile Net díjcsomagok Üzleti Előfizetők részére 
 

 
Vodafone Business 

Mobile Net 5GB 
Vodafone Business 

Mobile Net 20GB 
Vodafone Business 

Mobile Net 50GB 
Vodafone Business 
Mobile Net 300GB 

 Bruttó árak Bruttó árak Bruttó árak Bruttó árak 

Induló költségek 

Belépési díj (Ft) 10 000 10 000 10 000 10 000 

Havidíjak 

Havi előfizetési díj (Ft)  
határozatlan idejű vagy 1 év 
határozott idejű szerződéssel 

5 690 8 790 11 390 12 990 

Havi előfizetési díj (Ft) 2 év 
határozott idejű szerződéssel 

3 690 6 790 9 390 10 990 

Havidíjban foglalt tartalom és feltételek 

Havidíjban foglalt belföldi 
adatforgalom 

5 GB 20 GB 50 GB 300 GB 

A mindenkori Roaming 
díjszabás szerint az 1. 
roaming díjzónában a 
havidíjban foglalt belföldi 
adatforgalomból 
felhasználható díjmentes 
adatforgalom  

5 GB 20 GB 40 GB - 

Becsült maximális sebesség 
a havidíjban foglalt 
adatforgalom felett  
(le- és feltöltési sebesség – 
Kbit/s)  

128/128 

Becsült maximális sebesség  az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint 

Egyéb díjak 

SMS szolgáltatás díja (Ft) 
- belföldön magyarországi 
hívószámokra; 
- a mindenkori Roaming 
díjszabás szerint az 1. 
roaming díjzónából 
magyarországi és az 1. 
roaming díjzóna országainak 
hívószámaira. 

20 20 20 20 

Nemzetközi SMS díja (Ft)  
a Red EU Nemzetközi díjzóna 
érvényességi területén belüli 
országok hívószámaira.  

20 20 20 20 

Nemzetközi SMS díja (Ft)  
a Red EU Nemzetközi díjzóna 
érvényességi területén kívüli 
országok hívószámaira.  

40 40 40 40 

5G/NR hálózat használata 
(Igénybe vehető, a 
lefedettségi térképen 
megjelölt helyeken) 

500 500 500 500 

Internet megosztás esetén irányadó díjak és feltételek 

Havi oszthatósági díj (Ft) - 
opcionális 

1 000 - 

Maximum kártyaszám a 
felhasználói csoportban 

2 - 

 
A havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását követően az adatforgalom sebessége lassításra kerül. A lassítás 
maximális értéke: 128 Kbit/s le- és feltöltés esetén. A számlázási ciklus lezárultával a forgalomlassítás megszűnik. 
A számlazárásig történő további internetezéshez a havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását megelőzően 
az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban kiegészítő adatopció vásárlása 
szükséges. Adatopció vásárlása nélkül az adatforgalom sebessége lassításra kerül. A lassítás maximális értéke: 
128 Kbit/s le- és feltöltés esetén. A számlázási ciklus lezárultával a forgalomlassítás megszűnik. 
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A Vodafone Business Mobile Net díjcsomagok csak adatátviteli szolgáltatást nyújtanak, hangszolgáltatás a fenti 
díjcsomagokkal nem vehető igénybe. A díjcsomagok az Internet mellett SMS szolgáltatást is tartalmaznak, melyek 
díja a fenti táblázatban került rögzítésre. SMS üzenetek fogadása díjmentes. 
 
A szolgáltatás megosztása esetén a közös adatmennyiséget a felhasználói csoport együttesen használhatja fel, 
vagyis bármely előfizetői szám, amely a felhasználói csoporthoz tartozik, hozzáférhet a szolgáltatás havidíjában 
foglalt teljes, vagy adott számlázási ciklusban még rendelkezésére álló adatmennyiséghez., kivéve a Vodafone 
Business Mobile Net 50GB díjcsomag esetén a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming díjzónában a 
havidíjban foglalt belföldi adatforgalomból felhasználható díjmentes adatforgalom, mely nem megosztható. A 
Vodafone Business Mobile Net 50GB díjcsomag esetén a megosztott belföldi adatforgalmat használó előfizetés 
külföldön kizárólag akkor használható, amennyiben hozzá kiegészítő adat opciót aktiváltak. A közös 
adatmennyiséget a felhasználó csoport nem a felhasználók számának arányában használja fel. Adott díjcsomag 
esetén a fenti táblázatban megjelölt számú előfizetés vehet maximum részt egy felhasználói csoportban. Az 
adatmennyiség kizárólag egy ügyfélszámon belül számlázott előfizetések között osztható meg. Az Előfizető az 
adott számlázási ciklusban még rendelkezésére álló adatmennyiségről az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy 
a My Vodafone alkalmazásban tájékozódhat. 
 
A havidíjban foglalt forgalmi keret időkorlátozás nélkül bármely napszakban felhasználható. Amennyiben az 
Előfizető, illetve a felhasználói csoport nem használja fel a havidíjba foglalt forgalmi keretet, a fennmaradó részt 
nem viheti át a következő számlázási ciklusra. 
 
A havidíjban foglalt adatforgalom a küldött és fogadott adatmennyiség együttes összegét jelenti. Számlázási 
egység 10 KB.  
 
Business Mobile Net 300GB díjcsomag keretében a szolgáltatás külföldön nem vehető igénybe, illetve Kiegészítő 
Adat opció nem vásárolható. 
 
Vodafone a Vodafone Business Mobile Net 300GB díjcsomag Előfizetőjével szemben az adatforgalom 
megkezdésekor (0 GB adatforgalomtól) folyamatosan, minden számlázási ciklusban alkalmazza a hálózati 
erőforrások kiosztásánál az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott Dinamikus szolgáltatásminőség-
szabályozást (QoS-t) a 3GPP TS 23.107 számú szabványának és az ETSI TS 123 107 V.9.0.0. szabványának 
megfelelően (a hivatkozott szabványok leírása elérhető az alábbi internetes honlapokon: www.etsi.org, illetve 
www.3GPP.org). Ennek következtében a Business Mobile Net 300GB szolgáltatás Előfizetője az adatforgalom 
megkezdésekor alacsonyabb prioritási szintre kerül, mint a többi Előfizető és a hálózat túlterheltségekor a többi 
Előfizető nagyobb valószínűséggel fér hozzá a hálózati erőforrásokhoz, mint a Business Mobile Net 300GB 
díjcsomag Előfizetője, azaz az egyéb Előfizető a hálózat túlterheltsége idején azonos körülmények esetén nagyobb 
sebességgel képes adatkommunikációt folytatni, mint a Business Mobile Net 300GB díjcsomag Előfizetője. Normál 
terhelésű hálózat esetén a Business Mobile Net 300GB díjcsomag Előfizetője nincs hátrányosan megkülönböztetve 
a többi Előfizetővel szemben, ugyanolyan adatsebességre képes, mint az egyéb felhasználók. 
 
Kiegészítő Adat (kiegészítő opció): 
 
A nem osztott adatforgalmú Business Mobile Net díjcsomagokhoz a táblázatban megjelölt Kiegészítő Adat opciók 
vásárolhatók: 
 

Megrendelhető Kiegészítő Adat 
Benne foglalt belföldi 

adatmennyiség 
Díj (bruttó) Díjcsomag 

5 GB kiegészítő adat 5 GB 2 500 Ft 

Vodafone Business Mobile Net 5GB 

Vodafone Business Mobile Net 20GB 

Vodafone Business Mobile Net 50GB 

20 GB kiegészítő adat 20 GB 6 000 Ft 
Vodafone Business Mobile Net 20GB 

Vodafone Business Mobile Net 50GB 

 
Egyszeri Kiegészítő Adat opciót az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet 
vásárolni. Amennyiben a kiegészítő adatopció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő kiegészítő 

http://www.etsi.org/
http://www.3gpp.org/


 

257 
 

adatopció vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő kiegészítő adatopció fel nem használt hátralévő adatforgalma 
elvész. Az Egyszeri Kiegészítő Adat opció nem osztható és az adott számlaciklus végéig használható fel, a 
díjcsomag havidíjában foglalt adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges 
számú Egyszeri Kiegészítő Adat opció vásárolható. Az Egyszeri Kiegészítő Adat opció nem megújuló opció, 
minden számlaciklusban újra kell igény szerint vásárolni. 
 
Osztható Kiegészítő Adat (kiegészítő opció): 
 
A Vodafone Business Mobile Net 5GB, Vodafone Business Mobile Net 20GB és Vodafone Business Mobile Net 
50GB díjcsomagokhoz osztott internetszolgáltatás esetén Osztható Kiegészítő Adat opció vásárolható, melynek 
adatmennyisége a díjcsomag SIM kártyájával és a felhasználói csoportba tartozó előfizetések SIM kártyáival 
használható fel. 
 
Az osztható Kiegészítő Adatot az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet 
vásárolni.  
 
Az osztható Kiegészítő Adat díja minden esetben a megosztott Vodafone Business Mobile Net 5GB, Vodafone 
Business Mobile Net 20GB vagy Vodafone Business Mobile Net 50GB előfizetést terheli. 
 

Megrendelhető osztható Kiegészítő 

Adat 

Benne foglalt belföldi 

adatmennyiség 
Díj (bruttó) Díjcsomag 

5 GB osztható plusz adat 5 GB 2 500 Ft 

Vodafone Business Mobile Net 5GB 

Vodafone Business Mobile Net 20GB 

Vodafone Business Mobile Net 50GB 

20 GB osztható plusz adat 20 GB 6 000 Ft 
Vodafone Business Mobile Net 20GB 

Vodafone Business Mobile Net 50GB 

 
Amennyiben az osztható Kiegészítő Adat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő osztható 
Kiegészítő Adat opció vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő Kiegészítő Adat opció fel nem használt hátralévő 
adatforgalma elvész. Az osztható Kiegészítő Adat kizárólag az adott számlaciklus végéig használható fel, a 
díjcsomag havidíjában foglalt adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges 
számú Kiegészítő Adat vásárolható. Az osztható Kiegészítő Adat opció nem megújuló opció, minden 
számlaciklusban újra kell igény szerint vásárolni. 
 
Havonta megújuló Kedvezményes Kiegészítő Adat (kiegészítő opció): 
 
A minimum 24 hónap határozott idejű Előfizetői Szerződések esetén a táblázatban megjelölt díjcsomagokhoz 
havonta megújuló Kedvezményes Kiegészítő Adat opció vásárolható, mely kiegészítő opció megújuló opció, 
számlaciklusonként újra aktiválódik a határozott időtartam alatt, nem szükséges minden számlaciklusban újra 
igényelni. A havonta megújuló Kedvezményes Kiegészítő Adat opciót Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a 
My Vodafone alkalmazásban lehet vásárolni. 
 

 
Amennyiben adott számlázási ciklusban a havonta megújuló Kedvezményes Kiegészítő Adat nem kerül teljes 
egészében felhasználásra, akkor a fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A havonta megújuló 
Kedvezményes Kiegészítő Adat opció kizárólag az adott számlaciklus végéig használható fel. Egy számlacikluson 
belül tetszőleges számú Kiegészítő Adat opció vásárolható a havonta megújuló Kedvezményes Kiegészítő Adat 

Megrendelhető Kedvezményes 

Kiegészítő Adat 

Benne foglalt belföldi 

adatmennyiség 
Díj (nettó) Díjcsomag 

5 GB megújuló adat 5 GB 2 000 Ft 

Vodafone Business Mobile Net 5GB 

Vodafone Business Mobile Net 20GB 

Vodafone Business Mobile Net 50GB 

20 GB megújuló adat 20 GB 5 000 Ft 
Vodafone Business Mobile Net 20GB 

Vodafone Business Mobile Net 50GB 
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mellé. A kiegészítő adatopció a díjcsomag havidíjában foglalt adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel 
használható fel. 
 
Havonta megújuló osztható Kedvezményes Kiegészítő Adat (kiegészítő opció): 
 
A minimum 24 hónap határozott idejű osztott adatforgalmú Előfizetői Szerződések esetén a táblázatban megjelölt 
díjcsomagokhoz havonta megújuló osztható Kedvezményes Kiegészítő Adat opció vásárolható, mely kiegészítő 
opció megújuló opció, számlaciklusonként újra aktiválódik a határozott időtartam alatt, nem szükséges minden 
számlaciklusban újra igényelni. A havonta megújuló osztható Kedvezményes Kiegészítő Adat opciót Online 
ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet vásárolni. 
 
A havonta megújuló osztható Kedvezményes Kiegészítő Adat opció adatmennyisége a díjcsomag SIM kártyájával 
és a felhasználói csoportba tartozó előfizetések SIM kártyáival használható fel. 
 
Az osztható Kiegészítő Adat díja minden esetben a megosztott Vodafone Business Mobile Net 5GB, Vodafone 
Business Mobile Net 20GB vagy Vodafone Business Mobile Net 50GB előfizetést terheli. 
 

 
Amennyiben adott számlázási ciklusban a havonta megújuló osztható Kedvezményes Kiegészítő Adat nem kerül 
teljes egészében felhasználásra, akkor a fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A havonta megújuló 
osztható Kedvezményes Kiegészítő Adat opció kizárólag az adott számlaciklus végéig használható fel. Egy 
számlacikluson belül tetszőleges számú osztható Kiegészítő Adat opció vásárolható a havonta megújuló osztható 
Kedvezményes Kiegészítő Adat mellé. A kiegészítő adatopció a díjcsomag havidíjában foglalt adatforgalomra 
irányadó, azonos feltételekkel használható fel. 
 

Megrendelhető Kedvezményes 

Kiegészítő Adat 

Benne foglalt belföldi 

adatmennyiség 
Díj (nettó) Díjcsomag 

5 GB megújuló adat 5 GB 2 000 Ft 

Vodafone Business Mobile Net 5GB 

Vodafone Business Mobile Net 20GB 

Vodafone Business Mobile Net 50GB 

20 GB megújuló adat 20 GB 5 000 Ft 
Vodafone Business Mobile Net 20GB 

Vodafone Business Mobile Net 50GB 
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1.3.4. Business MobileNet díjcsomagok Üzleti Előfizetők részére 
 

 
Business MobileNet 

Start 
Business MobileNet 

Pro 
Business MobileNet 

Max 
Business MobileNet 

Extra 

 Bruttó árak Bruttó árak Bruttó árak Bruttó árak 

Induló költségek 

Belépési díj (Ft) 10 000 10 000 10 000 10 000 

Havidíjak 

Havi előfizetési díj (Ft)  
határozatlan idejű vagy 1 év 
határozott idejű szerződéssel 

5 990 9 490 11 490 13 490 

Havi előfizetési díj (Ft) 2 év 
határozott idejű szerződéssel 

3 990 7 490 9 490  11 490 

Havidíjban foglalt tartalom és feltételek 

Havidíjban foglalt belföldi 
adatforgalom 

15 GB 100 GB 250 GB 400 GB 

A mindenkori Roaming 
díjszabás szerint az 1. 
roaming díjzónában a 
havidíjban foglalt belföldi 
adatforgalomból 
felhasználható díjmentes 
adatforgalom  

15 GB 40 GB - - 

Becsült maximális sebesség 
a havidíjban foglalt 
adatforgalom felett  
(le- és feltöltési sebesség – 
Kbit/s)  

128/128 

Becsült maximális sebesség  az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint 

Egyéb díjak 

SMS szolgáltatás díja (Ft) 
- belföldön magyarországi 
hívószámokra; 
- a mindenkori Roaming 
díjszabás szerint az 1. 
roaming díjzónából 
magyarországi és az 1. 
roaming díjzóna országainak 
hívószámaira. 

20 20 20 20 

Nemzetközi SMS díja (Ft)  
a Red EU Nemzetközi díjzóna 
érvényességi területén belüli 
országok hívószámaira.  

20 20 20 20 

Nemzetközi SMS díja (Ft)  
a Red EU Nemzetközi díjzóna 
érvényességi területén kívüli 
országok hívószámaira.  

50 50 50 50 

5G/NR hálózat használata 
(Igénybe vehető, a 
lefedettségi térképen 
megjelölt helyeken) 

500 500 500 500 

Internet megosztás esetén irányadó díjak és feltételek 

Havi oszthatósági díj (Ft) - 
opcionális 

1 000 1 000 - - 

Maximum kártyaszám a 
felhasználói csoportban 

2 2 - - 

 
A havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását követően az adatforgalom sebessége lassításra kerül. A lassítás 
maximális értéke: 128 Kbit/s le- és feltöltés esetén. A számlázási ciklus lezárultával a forgalomlassítás megszűnik. 
A számlazárásig történő további internetezéshez a havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását megelőzően 
az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban kiegészítő adatopció vásárlása 
szükséges. Adatopció vásárlása nélkül az adatforgalom sebessége lassításra kerül. A lassítás maximális értéke: 
128 Kbit/s le- és feltöltés esetén. A számlázási ciklus lezárultával a forgalomlassítás megszűnik. 
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A Vodafone Business Mobile Net díjcsomagok csak adatátviteli szolgáltatást nyújtanak, hangszolgáltatás a fenti 
díjcsomagokkal nem vehető igénybe. A díjcsomagok az Internet mellett SMS szolgáltatást is tartalmaznak, melyek 
díja a fenti táblázatban került rögzítésre. SMS üzenetek fogadása díjmentes. 
 
A szolgáltatás megosztása esetén a közös adatmennyiséget a felhasználói csoport együttesen használhatja fel, 
vagyis bármely előfizetői szám, amely a felhasználói csoporthoz tartozik, hozzáférhet a szolgáltatás havidíjában 
foglalt teljes, vagy adott számlázási ciklusban még rendelkezésére álló adatmennyiséghez, kivéve a Vodafone 
Business MobileNet Pro díjcsomag esetén a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming díjzónában a 
havidíjban foglalt belföldi adatforgalomból felhasználható díjmentes adatforgalom, mely nem megosztható. A 
Business MobileNet Pro díjcsomag esetén a megosztott belföldi adatforgalmat használó előfizetés külföldön 
kizárólag akkor használható, amennyiben hozzá kiegészítő adat opciót aktiváltak. A közös adatmennyiséget a 
felhasználó csoport nem a felhasználók számának arányában használja fel. Adott díjcsomag esetén a fenti 
táblázatban megjelölt számú előfizetés vehet maximum részt egy felhasználói csoportban. Az adatmennyiség 
kizárólag egy ügyfélszámon belül számlázott előfizetések között osztható meg. Az Előfizető az adott számlázási 
ciklusban még rendelkezésére álló adatmennyiségről az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone 
alkalmazásban tájékozódhat. 
 
A havidíjban foglalt forgalmi keret időkorlátozás nélkül bármely napszakban felhasználható. Amennyiben az 
Előfizető, illetve a felhasználói csoport nem használja fel a havidíjba foglalt forgalmi keretet, a fennmaradó részt 
nem viheti át a következő számlázási ciklusra. 
 
A havidíjban foglalt adatforgalom a küldött és fogadott adatmennyiség együttes összegét jelenti. Számlázási 
egység 10 KB.  
 
Business MobileNet Max és Business MobileNet Extra díjcsomagok keretében a szolgáltatás külföldön nem vehető 
igénybe. 
 
Vodafone a Business MobileNet Max és Business MobileNet Extra díjcsomag Előfizetőjével szemben az 
adatforgalom megkezdésekor (0 GB adatforgalomtól) folyamatosan, minden számlázási ciklusban alkalmazza a 
hálózati erőforrások kiosztásánál az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott Dinamikus 
szolgáltatásminőség-szabályozást (QoS-t) a 3GPP TS 23.107 számú szabványának és az ETSI TS 123 107 
V.9.0.0. szabványának megfelelően (a hivatkozott szabványok leírása elérhető az alábbi internetes honlapokon: 
www.etsi.org, illetve www.3GPP.org). Ennek következtében a Business MobileNet Max és Business MobileNet 
Extra szolgáltatás Előfizetője az adatforgalom megkezdésekor alacsonyabb prioritási szintre kerül, mint a többi 
Előfizető és a hálózat túlterheltségekor a többi Előfizető nagyobb valószínűséggel fér hozzá a hálózati 
erőforrásokhoz, mint a Business MobileNet Max és Business MobileNet Extra díjcsomag Előfizetője, azaz az egyéb 
Előfizető a hálózat túlterheltsége idején azonos körülmények esetén nagyobb sebességgel képes 
adatkommunikációt folytatni, mint a Business MobileNet Max és Business MobileNet Extra díjcsomag Előfizetője. 
Normál terhelésű hálózat esetén a Business MobileNet Max és Business MobileNet Extra díjcsomag Előfizetője 
nincs hátrányosan megkülönböztetve a többi Előfizetővel szemben, ugyanolyan adatsebességre képes, mint az 
egyéb felhasználók. 
 
Kiegészítő Adat (kiegészítő opció): 
 
A nem osztott adatforgalmú Business MobileNet díjcsomagokhoz a táblázatban megjelölt Kiegészítő Adat opciók 
vásárolhatók: 
 

Megrendelhető Kiegészítő Adat 
Benne foglalt belföldi 

adatmennyiség 
Díj (bruttó) Díjcsomag 

5 GB kiegészítő adat 5 GB 2 500 Ft 
Business MobileNet Start  

Business MobileNet Pro  

20 GB kiegészítő adat 20 GB 6 000 Ft Business MobileNet Pro  

100 GB kiegészítő adat 100 GB 6 000 Ft 
Business MobileNet Max 

Business MobileNet Extra 

 

http://www.etsi.org/
http://www.3gpp.org/
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Egyszeri Kiegészítő Adat opciót az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet 
vásárolni. Amennyiben a kiegészítő adatopció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő kiegészítő 
adatopció vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő kiegészítő adatopció fel nem használt hátralévő adatforgalma 
elvész. Az Egyszeri Kiegészítő Adat opció nem osztható és az adott számlaciklus végéig használható fel, a 
díjcsomag havidíjában foglalt adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. A 100 GB kiegészítő adat szolgáltatás 
adattartalma külföldön nem használható fel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú Egyszeri Kiegészítő Adat 
opció vásárolható. Az Egyszeri Kiegészítő Adat opció nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell igény 
szerint vásárolni. 
 
Osztható Kiegészítő Adat (kiegészítő opció): 
 
A Business MobileNet Start és Business MobileNet Pro díjcsomagokhoz osztott internetszolgáltatás esetén 
Osztható Kiegészítő Adat opció vásárolható, melynek adatmennyisége a díjcsomag SIM kártyájával és a 
felhasználói csoportba tartozó előfizetések SIM kártyáival használható fel. 
 
Az osztható Kiegészítő Adatot az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet 
vásárolni.  
 
Az osztható Kiegészítő Adat díja minden esetben a megosztott Business MobileNet Start és Business MobileNet 
Pro előfizetést terheli. 
 

Megrendelhető osztható Kiegészítő 

Adat 

Benne foglalt belföldi 

adatmennyiség 
Díj (bruttó) Díjcsomag 

5 GB osztható plusz adat 5 GB 2 500 Ft 
Business MobileNet Start  

Business MobileNet Pro  

20 GB osztható plusz adat 20 GB 6 000 Ft Business MobileNet Pro  

 
Amennyiben az osztható Kiegészítő Adat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő osztható 
Kiegészítő Adat opció vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő Kiegészítő Adat opció fel nem használt hátralévő 
adatforgalma elvész. Az osztható Kiegészítő Adat kizárólag az adott számlaciklus végéig használható fel, a 
díjcsomag havidíjában foglalt adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges 
számú Kiegészítő Adat vásárolható. Az osztható Kiegészítő Adat opció nem megújuló opció, minden 
számlaciklusban újra kell igény szerint vásárolni. 
 
Havonta megújuló Kedvezményes Kiegészítő Adat (kiegészítő opció): 
 
A minimum 24 hónap határozott idejű Előfizetői Szerződések esetén a táblázatban megjelölt díjcsomagokhoz 
havonta megújuló Kedvezményes Kiegészítő Adat opció vásárolható, mely kiegészítő opció megújuló opció, 
számlaciklusonként újra aktiválódik a határozott időtartam alatt, nem szükséges minden számlaciklusban újra 
igényelni. A havonta megújuló Kedvezményes Kiegészítő Adat opciót Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a 
My Vodafone alkalmazásban lehet vásárolni. 

 
Amennyiben adott számlázási ciklusban a havonta megújuló Kedvezményes Kiegészítő Adat nem kerül teljes 
egészében felhasználásra, akkor a fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A havonta megújuló 
Kedvezményes Kiegészítő Adat opció kizárólag az adott számlaciklus végéig használható fel. Egy számlacikluson 
belül tetszőleges számú Kiegészítő Adat opció vásárolható a havonta megújuló Kedvezményes Kiegészítő Adat 

Megrendelhető Kedvezményes 

Kiegészítő Adat 

Benne foglalt belföldi 

adatmennyiség 
Díj (nettó) Díjcsomag 

5 GB megújuló adat 5 GB 2 000 Ft 
Business MobileNet Start 

Business MobileNet Pro 

20 GB megújuló adat 20 GB 5 000 Ft Business MobileNet Pro 

1000 GB megújuló adat 100 GB 5 000 Ft 
Business MobileNet Max 

Business MobileNet Extra 
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mellé. A kiegészítő adatopció a díjcsomag havidíjában foglalt adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel 
használható fel. A 100 GB kiegészítő adat szolgáltatás adattartalma külföldön nem használható fel. 
 
Havonta megújuló osztható Kedvezményes Kiegészítő Adat (kiegészítő opció): 
 
A minimum 24 hónap határozott idejű osztott adatforgalmú Előfizetői Szerződések esetén a táblázatban megjelölt 
díjcsomagokhoz havonta megújuló osztható Kedvezményes Kiegészítő Adat opció vásárolható, mely kiegészítő 
opció megújuló opció, számlaciklusonként újra aktiválódik a határozott időtartam alatt, nem szükséges minden 
számlaciklusban újra igényelni. A havonta megújuló osztható Kedvezményes Kiegészítő Adat opciót Online 
ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet vásárolni. 
 
A havonta megújuló osztható Kedvezményes Kiegészítő Adat opció adatmennyisége a díjcsomag SIM kártyájával 
és a felhasználói csoportba tartozó előfizetések SIM kártyáival használható fel. 
 
Az osztható Kiegészítő Adat díja minden esetben a megosztott előfizetést terheli. 

 
Amennyiben adott számlázási ciklusban a havonta megújuló osztható Kedvezményes Kiegészítő Adat nem kerül 
teljes egészében felhasználásra, akkor a fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A havonta megújuló 
osztható Kedvezményes Kiegészítő Adat opció kizárólag az adott számlaciklus végéig használható fel. Egy 
számlacikluson belül tetszőleges számú osztható Kiegészítő Adat opció vásárolható a havonta megújuló osztható 
Kedvezményes Kiegészítő Adat mellé. A kiegészítő adatopció a díjcsomag havidíjában foglalt adatforgalomra 
irányadó, azonos feltételekkel használható fel. 
 
 

Megrendelhető Kedvezményes 

Kiegészítő Adat 

Benne foglalt belföldi 

adatmennyiség 
Díj (nettó) Díjcsomag 

5 GB megújuló adat 5 GB 2 000 Ft 
Business MobileNet Start 

Business MobileNet Pro 

20 GB megújuló adat 20 GB 5 000 Ft Business MobileNet Pro 
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1.4. Kereskedelmi forgalomban elérhető Internet opciók  

1.5. Kereskedelmi forgalomban nem elérhető tarifacsomagok 

 
A kereskedelmi forgalomból kivont tarifacsomagokra a tarifacsomag-váltás és migráció nem lehetséges, valamint 
új Előfizető nem köthet rá szerződést.  
 

1.5.1. Business EU 500MB, Business EU 2GB és Business EU 10GB tarifacsomagok 
 

A Business EU 500MB, Business EU 2GB és Business EU 10GB tarifacsomagok 2018. július 1-i hatállyal kerültek 
át a kereskedelmi forgalomban nem elérhető tarifacsomagok közé. 
 
Az alábbi tarifacsomagokat kizárólag (új és meglévő), utólag fizető előfizetést kötő üzleti előfizetők vásárolhatják.  
 
Hanghívások esetén a számlázás 1 másodperc alapú.  
 
A táblázatban bruttó árak szerepelnek, a feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák.  
 
2017. október 24. előtt kötött előfizetői szerződés esetén: 
 

 Business EU 500MB Business EU 2GB Business EU 10GB 

Induló költségek 

Belépési díj (Ft) 10 000 10 000 10 000 

Havidíjak 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 6 290 6 290 6 290 

Internet havidíj (Ft) 889,84 2 669,49 5 338,98 

Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű szerződéssel 
összesen  

7 179,84 8 959,49 11 628,98 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 6 290 6 290 6 290 

Osztható Internet havidíja (Ft) 1 334,76 3 114,41 5 783,9 

Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű szerződéssel 
összesen  

7624,76 9 404,41 12 073,9 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 6 290 6 290 6 290 

Internet havidíj (Ft) 889,84 2 669,49 5 338,98 

Havi előfizetési díj (Ft) 1év határozott idejű 
szerződéssel összesen  

7 179,84 8 959,49 11 628,98 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 6 290 6 290 6 290 

Osztható Internet havidíja (Ft) 1 334,76 3 114,41 5 783,9 

Havi előfizetési díj (Ft) 1év határozott idejű 
szerződéssel összesen 

7624,76 9 404,41 12 073,9 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 4 290 4 290 4 290 

Internet havidíj (Ft) 889,84 2 669,49 5 338,98 

Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű 
szerződéssel összesen  

5 179,84 6 959,49 9 628,98 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 4 290 4 290 4 290 

Osztható Internet havidíj (Ft) 1 334,76 3 114,41 5 783,9 

Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű 
szerződéssel összesen  

5624,76 7 404,41 10 073,9 

Havidíjban foglalt tartalom 

Bármely Vodafone mobil hálózatba indított hívások  Korlátlan Korlátlan Korlátlan 

Vezetékes hálózatba, más normál díjas mobilhálózatba 
vagy Nemzetközi irányba felhasználható keret a Red EU 
Nemzetközi díjzóna érvényességi területén belüli országok 
hívószámaira 

150 perc 150 perc 150 perc 

„Zárt Csoport” opció    

Belföldi adatforgalom 500 MB 2 GB 10 GB 

Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban foglalt 
adatforgalom felett (le- és feltöltési sebesség – Mbit/s) 

0/0 0/0 0/0 

Becsült maximális sebesség  az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint 
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Vodafone EU Roaming  
A Vodafone EU Roaming díjmentesen aktiválható, egyebekben külföldön 

a mindenkori Roaming díjszabás érvényes 

Havidíjon felüli belföldi díjak 

Percdíj normál díjas Vodafone Magyarország Zrt. mobil 
hálózatán belül (Ft) 

0 0 0 

Percdíj normál díjas vezetékes hálózatba (Ft) 20 20 20 

Percdíj bármely más normál díjas mobil hálózatba (Ft) 20 20 20 

Üzenetküldés 

Rövid Szöveges Üzenet (SMS) küldése Vodafone 
Magyarország Zrt. mobil hálózatán belül (Ft) 

0 0 0 

Rövid Szöveges Üzenet (SMS) küldése más belföldi 
normál díjas mobil hálózatba (Ft) 

20 20 20 

Nemzetközi SMS díja Red EU Nemzetközi díjzóna 
érvényességi területén belüli országok hívószámaira (Ft) 

20 20 20 

Nemzetközi SMS díja kedvezményes területen kívüli 
országok hívószámaira (Ft) 

40 40 40 

Belföldi adatforgalmi keret felhasználása után számlázási 
ciklusonként egyszer aktiválódó Automatikus Kiegészítő 
Adat 200 MB (Ft) 

413,39 Ft 413,39 Ft 413,39 Ft 

 

2017. október 24. után kötött előfizetői szerződés esetén: 
 

 Business EU 500MB Business EU 2GB Business EU 10GB 

Induló költségek 

Belépési díj (Ft) 10 000 10 000 10 000 

Havidíjak 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 4 490 4 490 4 490 

Internet havidíj (Ft) 889,84 2 669,49 5 338,98 

Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű, 1 
év vagy 2 év határozott idejű szerződéssel 
összesen  

5 379,84 7 159,49 9 828,98 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 4 490 4 490 4 490 

Osztható Internet havidíja (Ft) 1 334,76 3 114,41 5 783,9 

Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű, 1 
év vagy 2 év határozott idejű szerződéssel, 
osztható internettel összesen 

5 824,76 7 604,41 10 273,9 

Havidíjban foglalt tartalom 

Bármely Vodafone mobil hálózatba indított 
hívások  

Korlátlan Korlátlan Korlátlan 

Vezetékes hálózatba, más normál díjas 
mobilhálózatba vagy Nemzetközi irányba 
felhasználható (hívás) keret a Red EU 
Nemzetközi díjzóna érvényességi területén 
belüli országok hívószámaira 

150 perc 150 perc 150 perc 

„Zárt Csoport” opció    

Belföldi adatforgalom 500 MB 2 GB 10 GB 

Becsült maximális sebesség a havi előfizetési 
díjban foglalt adatforgalom felett (le- és 
feltöltési sebesség – Mbit/s) 

0/0 0/0 0/0 

Becsült maximális sebesség  az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint 

Vodafone EU Roaming  
A Vodafone EU Roaming díjmentesen aktiválható, egyebekben külföldön a mindenkori 

Roaming díjszabás érvényes 

Havidíjon felüli belföldi díjak 

Percdíj normál díjas Vodafone Magyarország 
Zrt.mobil hálózatán belül (Ft) 

0 0 0 

Percdíj normál díjas vezetékes hálózatba (Ft) 20 20 20 

Percdíj bármely más normál díjas mobil 
hálózatba (Ft) 

20 20 20 

Percdíj nemzetközi irányba a Red EU 
Nemzetközi díjzóna érvényességi területén 
belüli országok hívószámaira 

20 20 20 

Üzenetküldés 
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Rövid Szöveges Üzenet (SMS) küldése 
Vodafone Magyarország Zrt. mobil hálózatán 
belül (Ft) 

0 0 0 

Rövid Szöveges Üzenet (SMS) küldése más 
belföldi normál díjas mobil hálózatba (Ft) 

20 20 20 

Nemzetközi SMS díja (Ft) Red EU Nemzetközi 
díjzóna érvényességi területén belüli országok 
hívószámaira (Ft) 

20 20 20 

Nemzetközi SMS díja kedvezményes területen 
kívüli országok hívószámaira (Ft) 

40 40 40 

Belföldi adatforgalmi keret felhasználása után  
számlázási ciklusonként egyszer aktiválódó  
Automatikus Kiegészítő Adat 200 MB (Ft) 

413,39 413,39 413,39 

 

A Business EU 500MB, Business EU 2GB és Business EU 10GB tarifacsomaghoz elérhetők a Business MultiNet 
(mobilinternet alapú) tarifacsomagok, melyek kizárólag a Business EU 500MB, Business EU 2GB vagy Business 
EU 10GB tarifacsomaggal együtt, azzal azonos ügyfélszámon számlázott másodlagos SIM-ként használhatóak. 
Egy elsődleges SIM-hez legfeljebb 1 db másodlagos SIM kapcsolódhat. A megosztható adattartalmú Business EU 
500MB, Business EU 2GB és Business EU 10GB kizárólag a másodlagos SIM kártyával (Business MultiNet) 
oszthatja meg az adatot. A megosztható adatforgalmú Business EU 500MB, Business EU 2GB és Business EU 
10GB tarifacsomagok (elsődleges SIM) esetén a hozzájuk kapcsolódó Business MultiNet tarifacsomagokon 
(másodlagos SIM) az adatforgalom a Vodafone EU Roaming szolgáltatás aktiválása estén belföldön és a Vodafone 
EU Roaming szolgáltatás érvényességi területén, külföldön is felhasználható. 
 
Business MultiNet csomagok: 
 

 
 

Business MultiNet Mifi 
 

Business MultiNet SIM  

Induló költségek 

Belépési díj (Ft) 10 000 10 000 

Havidíjak 

Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű szerződéssel 8 267,72 8 267,72 

Havi előfizetési díj (Ft) 1 év határozott idejű szerződéssel 8 267,72 8 267,72 

Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű szerződéssel 0 00 

Havidíjban foglalt belföldi adatforgalom 
a Business EU 500MB, Business EU 2GB vagy Business EU 

10GB csomaggal megegyező, azzal megosztva 

Becsült maximális sebesség a havi megosztható 
adatforgalom felett (le/fel, Mbit/s) 

0/0 0/0 

Becsült maximális sebesség  az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint 

SMS díja bármely belföldi  
hálózatba (Ft) 

30,48 30,48 

 

A Business EU 500MB, Business EU 2GB és Business EU 10GB tarifacsomagok esetén a havidíjban foglalt 
adatmennyiség felhasználását követően a sebesség 0/0 Mbits-ra korlátozódik a számlázási ciklus végéig. Becsült 
maximális sebesség az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint. 
 
A havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követően, illetve ha a havidíjban foglalt belföldi 
adatmennyiség felhasználását megelőzően kiegészítő adatopció vásárlására kerül sor, úgy a kiegészítő 
adatopcióban, majd a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követően, illetve ha a megvásárolt 
kiegészítő adatopcióban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását megelőzően további egy vagy több 
alkalommal kiegészítő adatopció(k) vásárlására kerül sor, úgy a kiegészítő adatopcióban, majd a havidíjban foglalt 
belföldi adatmennyiség felhasználását követően a Business EU 500MB, Business EU 2GB vagy Business EU 
10GB tarifacsomagokhoz számlázási ciklusonként egy alkalommal automatikusan aktiválódó Automatikus 
Kiegészítő Adat opció kapcsolódik, melynek díját a tarifacsomag-táblázat tartalmazza. Az Automatikus Kiegészítő 
Adat opció adatforgalma az adott számlaciklus végéig felhasználható, nem megosztható. Az Automatikus 
Kiegészítő Adat opció minden hónapban megújul, de csak a havidíjban vagy a kiegészítő adatopció(k)ban foglalt 
belföldi adatmennyiség felhasználását követő további használattal aktiválódik és kerül kiszámlázásra. Az 
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Automatikus Kiegészítő Adat opcióban foglalt adatmennyiség felhasználását követően a sebesség 0/0 Mbit/s-ra 
korlátozódik.  
 
A számlazárásig történő további internetezéshez a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását 
megelőzően vagy az Automatikus Kiegészítő Adat opcióba foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követően 
az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásbanEgyszeri Kiegészítő Adat opció 
vásárlása szükséges. Adatopció vásárlása nélkül az Automatikus Kiegészítő Adat opcióba foglalt belföldi 
adatmennyiség felhasználását követően adatforgalom túllépés nem lehetséges, amennyiben az Előfizető 
felhasználta a csomagban és az Automatikus Kiegészítő Adat opcióban foglalt belföldi adatmennyiséget, nem lesz 
elérhető számára az internet szolgáltatás a számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás 
megújul.  
 
A Business MultiNet kártya csak adatátviteli szolgáltatást nyújt, hangszolgáltatás azon nem vehető igénybe. A 
Business MultiNet tarifacsomagok igénybevételére kizárólag azon ügyfeleink jogosultak, akik új vagy meglévő 
Business EU 500MB, Business EU 2GB vagy Business EU 10GB előfizetéssel rendelkeznek. Egy Business EU 
500MB, Business EU 2GB vagy Business EU 10GB előfizetéshez maximum 1 darab Business MultiNet csomag 
vásárolható az ajánlatban. A Business MultiNet csomagra mindaddig jogosult az Előfizető, ameddig határozott 
vagy határozatlan idejű Business EU 500MB, Business EU 2GB vagy Business EU 10GB előfizetését fenntartja. 
Amennyiben a tarifacsomagokra kötött elsődleges előfizetés megszűnik, vagy leváltásra kerül, abban az esetben 
a 2. SIM kártyát az Internet Alaptarifára váltjuk. 
 
A Business MultiNet tarifacsomagok esetén a havi adatforgalmi keret felhasználása esetében a számlazárásig 
történő további internetezéshez az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban 
kiegészítő adatopció vásárlása szükséges. Adatopció vásárlása nélkül adatforgalom túllépés nem lehetséges, 
amennyiben az Előfizető felhasználta a csomagban foglalt adatmennyiséget, nem lesz elérhető számára az internet 
szolgáltatás a számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul. Becsült maximális 
sebesség a havi előfizetési díjban foglalt adatforgalom felett (le/fel, Mbit/s) az ÁSZF 6. mellékletében 
meghatározottak szerint. 
 
A Business EU 500MB, Business EU 2GB és Business EU 10GB tarifacsomag esetén az Előfizető a csomagban 
foglalt adatmennyiség felhasználása után, a számlazárásig történő további internetezéshez az általa, vagy az általa 
erre feljogosított másodlagos Business MultiNet tarifacsomaghoz tartozó SIM kártyát használók által 
megrendelhető kiegészítő adatopciók megosztása során technikai okokból kizárólag a saját, azaz az elsődleges 
SIM kártyához tartozó adatfelhasználást tudja nyomon követni és nem rendelkezik információval a megosztható 
adatmennyiséget esetlegesen használó másodlagos SIM kártya adatfelhasználásának konkrét mértékéről. 
Amennyiben az Előfizető által erre feljogosított másodlagos Business MultiNet tarifacsomaghoz tartozó SIM kártya 
használója kiegészítő adatopciót megrendeli, a kiegészítő adatopció díja az elsődleges SIM kártya Előfizetője 
részére kerül kiszámlázásra és megfizetésre. 
 
A tarifacsomagban foglalt Zárt csoport opció díját a tarifacsomag havidíja tartalmazza, nem a havidíjon felül 
számlázódik. További részleteket a Zárt csoport opcióval kapcsolatban jelen Díjszabás mellékletben található. 
 
A havidíjban foglalt, de fel nem használt leforgalmazható perc, illetve adatforgalom nem vihető át a következő 
hónapra, más személyre-, illetve más kapcsolási számra nem ruházható át és más szolgáltatásra sem használható 
fel.  
 
A Business EU tarifacsomagokkal a Konferenciahívás szolgáltatás nem vehető igénybe. 
 
Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. A Vodafone EU Roaming szolgáltatás részletes leírását jelen 
Díjszabás melléklet tartalmazza. 
 
A nemzetközi hívások díjait jelen Díjszabás melléklet tartalmazza. 
 
A Red EU nemzetközi szolgáltatással, amely a Business EU Red tarifacsomagok részét képezi, az Előfizetők a 
Vodafone magyarországi hálózatáról a fent meghatározott feltételekkel hívhatják a jelen Díjszabás mellékletében 
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meghatározott országok (Red EU Nemzetközi díjzóna) normál díjas hívószámait, és azokra a fent meghatározott 
feltételekkel küldhetnek normál díjas SMS üzenetet.  
 
A Red EU Nemzetközi díjzónán kívüli nemzetközi hívások díjait jelen Díjszabás melléklet tartalmazza. 
 
 Egyszeri Kiegészítő Adat (kiegészítő opció)  
 
A Business EU 500MB, Business EU 2GB és Business EU 10GB tarifacsomagokhoz kiegészítő adatopció vásárolható, melyek 
részletes leírását az alábbi táblázat tartalmazza. Kiegészítő opciót az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone 
alkalmazásban lehet vásárolni. 
 

Megrendelhető Kiegészítő Adat  
Benne foglalt 

adatmennyiség 
Díj (bruttó) Tarifacsomag, mellyel elérhető: 

Kiegészítõ Adat 500 MB 500 MB 922,32 Ft 
Business EU 500 MB 

Business EU 2 GB 

Kiegészítõ Adat 2 GB 2 GB 2 670 Ft 
Business EU 2 GB 

Business EU 10 GB 

Kiegészítõ Adat 10 GB 10 GB 4 134 Ft Business EU 10 GB 

 
Amennyiben az Egyszeri Kiegészítő Adat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő Egyszeri Kiegészítő 
Adat opció vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő kiegészítő adatopció fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A 
kiegészítő adatopció nem osztható opció, az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt 
adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú Egyszeri Kiegészítő Adat opció 
vásárolható, mely nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell igény szerint vásárolni. 
 

Kiegészítő Osztható Adat (kiegészítő opció): 
 
Kiegészítő Osztható Adatot az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet vásárolni az 
Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásbanlehet vásárolni Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy 
a My Vodafone alkalmazásban lehet vásárolni Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet 
vásárolni . 
 
A Kiegészítő Osztható Adat opció díja minden esetben a hangalapú előfizetést, azaz a táblázatban megjelölt szolgáltatást, 
tarifacsomagot terheli. 
 

Kiegészítő Adat   
Benne foglalt 

adatmennyiség 
Díj (bruttó) Tarifacsomag, mellyel elérhető: 

Kiegészítő Osztható Adat 500 MB 500 MB 890 Ft 
Business EU 500 MB 

Business EU 2 GB 
Business EU 10 GB 

Kiegészítő Osztható Adat 2 GB 2 GB 2 670 Ft 
Business EU 2 GB 

Business EU 10 GB 

 
Amennyiben egy Kiegészítő Osztható Adat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő Kiegészítő Osztható 
Adat opció vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő Kiegészítő Osztható Adat opció fel nem használt hátralévő adatforgalma 
elvész. A Kiegészítő Osztható Adat opció az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt 
osztható adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú Kiegészítő Osztható Adat 
opció vásárolható. A Kiegészítő Osztható Adat opció nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell igény szerint 
vásárolni. 
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1.5.2. Business Group EU tarifacsomagok 
 

A Business Group EU tarifacsomagok 2018. július 1-i hatállyal kerültek át a kereskedelmi forgalomban nem elérhető 
tarifacsomagok közé. 
 
A Business Group EU tarifacsomagokat kizárólag (új és meglévő), utólag fizető előfizetést kötő üzleti előfizetők 
vásárolhatják. A Business Group EU tarifacsomagok legfeljebb 30 SIM kártyára kiterjedő előfizetői jogviszony 
esetén tarthatóak fenn, a lenti táblázatban megjelölt számú SIM kártya vehet részt egy felhasználói csoportban. 
 
Hanghívások esetén a számlázás 1 másodperc alapú.  
 
A táblázatokban bruttó árak szerepelnek, a feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák: 
 
2017. október 24. előtt kötött előfizetői szerződés esetén: 

 

 
Business 

Group  
EU 5 

Business 
Group  
EU 10 

Business 
Group  
EU 15 

Business 
Group  
EU 20 

Business 
Group  
EU 30 

Induló költségek 

Belépési díj (Ft) 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

Havidíjak 

Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű szerződéssel 24 700 31 200 44 200 70 200 105 300 

Havi előfizetési díj (Ft) 1 év határozott idejű szerződéssel 24 700 31 200 44 200 70 200 105 300 

Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű szerződéssel 19 000 24 000 34 000 54 000 81 000 

Lebeszélhetőség bármely belföldi hálózatba, normál díjas 
hívásokra és Nemzetközi irányba a Red EU Nemzetközi 
díjzóna érvényességi területén belüli országok hívószámaira 

600 perc 1 000 perc 2 000 perc 4 000 perc 7 000 perc 

Hívásdíjak bármely belföldi mobil vagy vezetékes, normál díjas hálózatba, vagy Nemzetközi irányba a Red EU Nemzetközi 
díjzóna érvényességi területén belüli országok hívószámaira (percenként) 

Bármely időszakban (Ft) 18 16 14 12 10 

Üzenetküldés 

Rövid Szöveges Üzenet küldése (SMS) bármely belföldi 
mobil hálózatba (Ft) 

18 16 14 12 10 

Kártyaszám a felhasználói csoportban 2-5 2-10 2-15 2-20 2-30 

Kötelezően választandó havidíjas, osztható adatcsomag a 
tarifacsomag mellé 

     

Díjmentes belföldi adatforgalom, SIM-kártyánként 50 MB 50 MB 50 MB 50 MB 50 MB 

Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban foglalt 
adatforgalom felett (le/fel, Mbit/s) 

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

Becsült maximális sebesség  az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint 

Zárt csoport opció Díjmentes 

Vodafone EU Roaming 
A Vodafone EU Roaming díjmentesen aktiválható, egyebekben 

külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes 

Egyéb díjak 

Nemzetközi SMS a Red EU Nemzetközi díjzóna irányába (Ft) 
a Mobil ÁSZF Díjszabás mellékletében 

meghatározottak szerint 
20 

Nemzetközi SMS díja a Red EU Nemzetközi díjzónán kívüli 
országokba (Ft) 

36 32 28 24 20 

 
Business Group EU tarifacsomagokhoz kötelezően választandó osztható Business Group adatcsomag: 
 

Adatcsomag 
Csomagban foglalt 

adatmennyiség 

Havi előfizetési díj (Ft) 
határozatlan vagy 1 

éves határozott idejű 
szerződéssel 

Havi előfizetési díj (Ft) 2 
éves határozott idejű 

szerződéssel  

Business Group 1 GB 1 GB 10 677,97 1 779,66 

Business Group 5 GB 5 GB 17 796,61 8 898,31 

Business Group 10 GB 10 GB 22 245,77 13 347,46 

Business Group 20 GB 20 GB 31 144,08 22 245,77 

Business Group 50 GB 50 GB 48 940,68 40 042,37 
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A Business Group EU tarifacsomagok határozatlan, 1 év vagy 2 év határozott idejű szerződés aláírásával érhetők 
el.  
 

2017. október 24. után kötött előfizetői szerződés esetén: 
 

 
Business 

Group  
EU 5 

Business 
Group  
EU 10 

Business 
Group  
EU 15 

Business 
Group  
EU 20 

Business 
Group  
EU 30 

Induló költségek 

Belépési díj (Ft) 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

Havidíjak 

Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű, 1 év vagy 2 év 
határozott idejű szerződéssel 

19 000 24 000 34 000 54 000 81 000 

Lebeszélhetőség bármely belföldi hálózatba, normál díjas 
hívásokra és Nemzetközi irányba a Red EU Nemzetközi 
díjzóna érvényességi területén belüli országok hívószámaira 

600 perc 1 000 perc 2 000 perc 4 000 perc 7 000 perc 

Hívásdíjak bármely belföldi mobil vagy vezetékes, normál díjas hálózatba, vagy Nemzetközi irányba a Red EU Nemzetközi 
díjzóna érvényességi területén belüli országok hívószámaira (percenként) 

Bármely időszakban (Ft) 18 16 14 12 10 

Hangposta-hívások 

Bármely időszakban (Ft) 25 25 25 25 25 

Üzenetküldés 

Rövid Szöveges Üzenet küldése (SMS) bármely belföldi 
mobil hálózatba (Ft) 

18 16 14 12 10 

Kártyaszám a felhasználói csoportban 2-5 2-10 2-15 2-20 2-30 

Kötelezően választandó havidíjas, osztható adatcsomag a 
tarifacsomag mellé 

     

Díjmentes belföldi adatforgalom, SIM kártyánként 50 MB 50 MB 50 MB 50 MB 50 MB 

Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban foglalt 
adatforgalom felett (le/fel, Mbit/s) 

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

Becsült maximális sebesség  az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint 

Zárt csoport opció Díjmentes 

Vodafone EU Roaming 
A Vodafone EU Roaming díjmentesen aktiválható, egyebekben 

külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes 

Egyéb díjak 

Nemzetközi SMS díja a Red EU Nemzetközi díjzóna irányába 
az ÁSZF Díjszabás mellékletében meghatározottak 

szerint 
20 

Nemzetközi SMS díja a Red EU Nemzetközi díjzónán kívüli 
országokba (Ft) 

36 32 28 24 20 

 

Business Group EU tarifacsomagokhoz kötelezően választandó osztható Business Group adatcsomag: 
 

Adatcsomag 
Csomagban foglalt 

adatmennyiség 

Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan, 1 
éves vagy 2 éves határozott idejű 

szerződéssel  

Business Group 1 GB 1 GB 1 779,66 

Business Group 5 GB 5 GB 8 898,31 

Business Group 10 GB 10 GB 13 347,46 

Business Group 20 GB 20 GB 22 245,77 

Business Group 50 GB 50 GB 40 042,37 

 

Az Előfizető a tarifacsomag havidíjába foglalt szolgáltatásokat csoportosan használhatja fel. A tarifacsomagok 
havidíjában foglalt lebeszélhető percek belföldi, normál díjas hívások esetén és Nemzetközi irányba a Red EU 
Nemzetközi díjzóna érvényességi területén belüli országok hívószámaira érvényesek. A havidíjban foglalt, de fel 
nem használt leforgalmazható perc, illetve adatforgalom nem vihető át a következő hónapra, más személyre-, 
illetve más kapcsolási számra nem ruházható át és más szolgáltatásra sem használható fel.  
 
A Red EU Nemzetközi díjzóna területe a jelen Díjszabásban került meghatározásra.  
 
A Red EU Nemzetközi díjzónán kívüli nemzetközi hívások díjait jelen Díjszabás melléklet tartalmazza. 
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A tarifacsomag havi 50 MB-nyi díjmentes adatforgalmat tartalmaz, mely a tarifacsomag része, így lemondása nem 
lehetséges. A Business Group EU tarifacsomagban foglalt Zárt csoport opció díját a tarifacsomag havidíja 
tartalmazza, nem a havidíjon felül számlázódik. További részleteket a Zárt csoport opcióval kapcsolatban jelen 
Díjszabás mellékletben talál. 
 
Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. A Vodafone EU Roaming szolgáltatás részletes feltételei a 
Díjszabás mellékletben találhatók. A nemzetközi hívások díjait az ÁSZF Díjszabás melléklete tartalmazza.  
 
A Business Group EU tarifacsomag megvásárlása kizárólag Business Group adatcsomag választásával történhet. 
A Business Group EU tarifacsomagokhoz bármelyik Business Group adatcsomag kérhető, mely előfizetésenként 
kerül aktiválásra, és amely havidíja a tarifacsomag havidíján felül fizetendő.  
 
A Business Group adatcsomagokban foglalt havonta felhasználható adatmennyiség teljes egészében megosztható 
a Business Group EU felhasználói csoport SIM kártyái között, maximum 20 kártyaszámig. Amennyiben az Előfizető 
nem használja fel a havidíjban foglalt havi forgalmi keretet, a fennmaradó részt nem viheti át a következő 
számlázási ciklusra. A havidíjban foglalt forgalmi keret időkorlátozás nélkül bármely napszakban felhasználható. 
Számlázási egység 10 Kbyte. 
 
A Business Group tarifacsomagok esetén a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követően a 
sebesség 0/0 Mbit/s-ra korlátozódik a számlázási ciklus végéig.  
 
Becsült maximális sebesség az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint. 
 
A számlazárásig történő további internetezéshez a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását 
megelőzően az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban kiegészítő opció vásárlása 
szükséges. Adatopció vásárlása nélkül a tarifacsomagban, illetve az adatcsomagban foglalt belföldi adatmennyiség 
felhasználását követően adatforgalom túllépés nem lehetséges, amennyiben az Előfizető felhasználta a 
csomagban foglalt belföldi adatmennyiséget, nem lesz elérhető számára az internet szolgáltatás a számlázási 
ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul. 
 
Kiegészítő Osztható Adat (kiegészítő opció):  
 
A Business Group EU tarifa- és Business Group adatcsomagokhoz Kiegészítő Osztható Adat vásárolható, mely 
adatmennyisége maximum 20 SIM kártya között osztható meg.  
 
A Kiegészítő Osztható Adat (kiegészítő opció) részletes leírását jelen Díjszabás melléklet tartalmazza.  
 
Kiegészítő Adat (kiegészítő opció):  
 
A Business Group EU tarifa- és Business Group adatcsomagokhoz Kiegészítő Adat opció vásárolható, melyek 
részletes leírását jelen Díjszabás melléklet tartalmazza.  
 
Havonta megújuló Kedvezményes Kiegészítő Adat (kiegészítő opció):  
 
A Business Group EU tarifa- és Business Group adatcsomagokhoz az Előfizető vásárolhat havonta megújuló 
Kedvezményes Kiegészítő Adat opciót mely kiegészítő opció megújuló opció, számlaciklusonként újra aktiválódik, 
nem szükséges minden számlaciklusban újra igényelni. A havonta megújuló Kedvezményes Kiegészítő Adat 
(kiegészítő opció) részletes leírását a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza. 
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1.5.3. Adatkártya tarifacsomag 
 

A táblázatban bruttó árak szerepelnek, a feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák. 
 

Adatkártya tarifacsomag  

Induló költségek   

Belépési díj (Ft) 0 

Havidíjak  

Havi előfizetési díj (Ft) 1 475 

Hívásdíjak bármely belföldi mobil vagy vezetékes hálózatba (percenként)  

Bármely időszakban A szolgáltatás nem elérhető 

Üzenetküldés  

Rövid Szöveges Üzenet küldése (SMS) belföldi mobil hálózatba (Ft) 31,75 
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1.5.4. Business Red EU 30GB tarifacsomag Üzleti előfizetők részére 
 

Az Üzleti előfizetők részére elérhető Business Red EU 30GB tarifacsomagok 2018. március 1-i hatállyal kerültek 
át a kereskedelmi forgalomban nem elérhető tarifacsomagok közé. 
 
Az alábbi táblázatokban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifacsomagokban a számlázás 1 
másodperces egységekben történik. 

 
2017. október 24. előtt kötött előfizetői szerződés esetén: 
 

 Business Red EU 30GB 

Induló költségek 

Belépési díj (Ft) 10 000 

Havidíjak 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 10 990 

Internet havidíj (Ft) 10 677,97 

Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű szerződéssel összesen 21 668 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 10 990 

Osztható Internet havidíj (Ft) 11 122,89 

Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű szerződéssel összesen 22 112,89 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 10 990 

Internet havidíj (Ft) 10 677,97 

Havi előfizetési díj (Ft) 1 év határozott idejű szerződéssel összesen 21 668 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 10 990 

Osztható Internet havidíj (Ft) 11 122,89 

Havi előfizetési díj (Ft) 1 év határozott idejű szerződéssel összesen 22 112,89 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 8 990 

Internet havidíj (Ft) 10 677,97 

Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű szerződéssel készülékvásárlás 
nélkül összesen 

19 668 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 8 990 

Osztható Internet havidíj (Ft) 11 122,89 

Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű szerződéssel készülékvásárlás 
nélkül összesen 

20 112,89 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 7 990 

Internet havidíj (Ft) 10 677,97 

Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű szerződéssel, e-Pack-kel, 
készülékvásárlás nélkül összesen 

18 668 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 7 990 

Osztható Internet havidíj (Ft) 11 122,89 

Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű szerződéssel, e-Pack-kel, 
készülékvásárlás nélkül összesen 

19 112,89 

Havidíjban foglalt tartalom 

Belföldi normál díjas hívások korlátlan 

Belföldi normál díjas SMS korlátlan 

Belföldi normál díjas MMS (minden típus) korlátlan 

Nemzetközi irányba felhasználható perc és SMS keret a Red EU Nemzetközi 
díjzóna érvényességi területén belüli országok hívószámaira 

korlátlan 

Belföldi adatforgalom 30 GB 

Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban foglalt adatforgalom felett 
(le/fel, Mbit/s) 

0/0 

Becsült maximális sebesség  
az ÁSZF 6. mellékletében 
meghatározottak szerint 

5G/NR hálózat 
Igénybe vehető, a lefedettségi térképen 

megjelölt helyeken 

Vodafone EU Roaming 
A Vodafone EU Roaming díjmentesen 
aktiválható, egyebekben külföldön a 
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mindenkori Roaming díjszabás 
érvényes 

Üzenetküldés 

Nemzetközi SMS díja Red EU Nemzetközi díjzóna területen kívüli országok 
hívószámaira (Ft) 

40 Ft 

Egyéb díjak 

Belföldi adatforgalmi keret felhasználása után számlázási ciklusonként egyszer 
aktiválódó Automatikus Kiegészítő Adat 200 MB (Ft) 

413,39 Ft 

 

2017. október 24. után kötött előfizetői szerződés esetén: 
 

 Business Red EU 30GB 

Induló költségek 

Belépési díj (Ft) 10 000 

Havidíjak 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 8 990 

Internet havidíj (Ft) 10 677,97 

Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű, 1 év vagy 2 év határozott idejű 
szerződéssel összesen 

19 668 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 7 990 

Internet havidíj (Ft) 10 677,97 

Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű, 1 év vagy 2 év határozott idejű 
szerződéssel, e-Pack-kel összesen 

18 668 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 8 990 

Osztható Internet havidíj (Ft) 11 122,89 

Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű, 1 év vagy 2 év határozott idejű 
szerződéssel, osztható internettel összesen 

20 112,89 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 7 990 

Osztható Internet havidíj (Ft) 11 122,89 

Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű, 1 év vagy 2 év határozott idejű 
szerződéssel, e-Pack-kel, osztható internettel összesen 

19 112,89 

Havidíjban foglalt tartalom 

Belföldi normál díjas hívások korlátlan 

Belföldi normál díjas SMS korlátlan 

Belföldi normál díjas MMS (minden típus) korlátlan 

Nemzetközi irányba felhasználható perc és SMS keret a Red EU Nemzetközi díjzóna 
érvényességi területén belüli országok hívószámaira 

korlátlan 

Belföldi adatforgalom 30 GB 

Vodafone EU Roaming adatforgalom 
(Belföldi adatforgalomból a Vodafone EU Roaming területén díjmentesen felhasználható) 

30 GB 

Vodafone EU Roaming adatforgalom felhasználása után fizetendő felár - 

Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban foglalt adatforgalom felett (le/fel, 
Mbit/s) 

0/0 

Becsült maximális sebesség  
az ÁSZF 6. mellékletében 
meghatározottak szerint 

5G/NR hálózat 
Igénybe vehető, a lefedettségi 
térképen megjelölt helyeken 

Vodafone EU Roaming 

A Vodafone EU Roaming 
díjmentesen aktiválható, 
egyebekben külföldön a 

mindenkori Roaming díjszabás 
érvényes 

 

Üzenetküldés 

Nemzetközi SMS díja Red EU Nemzetközi díjzóna területen kívüli országok hívószámaira 
(Ft) 

40 Ft 

Egyéb díjak 
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Belföldi adatforgalmi keret felhasználása után számlázási ciklusonként egyszer aktiválódó 
Automatikus Kiegészítő Adat 200 MB (Ft) 

464,57 

 

A Red EU Nemzetközi díjzóna területe a jelen Díjszabásban került meghatározásra.  
 
A Business Red EU 30GB tarifacsomaghoz elérhetők a Business MultiNet (mobilinternet alapú) tarifacsomagok, 
melyek kizárólag a Business Red EU 30GB tarifacsomaggal együtt, azzal azonos ügyfélszámon számlázott 
másodlagos SIM-ként használhatóak. Egy elsődleges SIM-hez legfeljebb 1 db másodlagos SIM kapcsolódhat. A 
megosztható adattartalmú tarifacsomag kizárólag a másodlagos SIM kártyával (Business MultiNet) oszthatja meg 
az adatot. A megosztható adatforgalmú Business Red EU 30GB tarifacsomagok (elsődleges SIM) esetén a 
hozzájuk kapcsolódó Business MultiNet tarifacsomagokon (másodlagos SIM) az adatforgalom a Vodafone EU 
Roaming szolgáltatás aktiválása estén belföldön és a Vodafone EU Roaming szolgáltatás érvényességi területén, 
külföldön is felhasználható. 
 
Business MultiNet csomagok: 
 

 
 

Business MultiNet Mifi 
 

Business MultiNet SIM  

Induló költségek 

Belépési díj (Ft) 10 000 10 000 

Havidíjak 

Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű szerződéssel 8 267,72 8 267,72 

Havi előfizetési díj (Ft) 1 év határozott idejű szerződéssel 8 267,72 8 267,72 

Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű szerződéssel 0 0 

Havidíjban foglalt belföldi adatforgalom 
a Business Red EU 30GB csomaggal megegyező, azzal 

megosztva 

Becsült maximális sebesség a havi megosztható 
adatforgalom felett (le/fel, Mbit/s) 

0/0 0/0 

Becsült maximális sebesség  az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint 

SMS díja bármely belföldi  
hálózatba (Ft) 

30,48 30,48 

 

A Business Red EU 30GB tarifacsomag havidíjában foglalt korlátlan percek, SMS-ek és MMS-ek kizárólag belföldi, 
normál díjas hívások, SMS-, illetve MMS-küldés esetén érvényesek. Belföldi normál díjas irányoknak minősülnek 
a Vodafone, illetve más mobilszolgáltatók belföldi hálózatába és belföldi vezetékes irányba indított normál díjas 
hívások, normál díjas SMS-ek és normál díjas MMS-ek, valamint a Vodafone Red EU tarifacsomagok esetében – 
díjazás tekintetében – belföldi normál díjas iránynak minősül minden belföldi speciális díjazású szám hívása is. 
 
A Business Red EU tarifacsomagok havidíjában foglalt, a Red EU Nemzetközi díjzóna érvényességi területén belüli 
országok hívószámaira felhasználható korlátlanság kizárólag normál díjas és speciális díjazású belföldi és normál 
díjas, illetve speciális díjazású (zöld számok) nemzetközi hívásokra és belföldi hálózatba küldött és normál díjas 
és speciális díjazású, illetve nemzetközi hálózatba küldött normál díjas és speciális díjazású (zöld számok) SMS-
ek esetén érvényes.  
 
A Red EU Nemzetközi díjzóna területe a jelen Díjszabásban került meghatározásra.  
 
A havidíjban foglalt belföldi adatforgalom - amennyiben nem kerül kifejezetten feltüntetésre, hogy kizárólag egy 
része használható fel a Vodafone EU Roaming területén adatforgalomként díjmentesen - belföldön és a mindenkori 
Roaming díjszabás szerint külföldön is felhasználható. 
 
A havidíjban foglalt forgalmi keret időkorlátozás nélkül bármely napszakban felhasználható. Számlázási egység 10 
Kbyte. Becsült maximális sebesség az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint.  
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Business Red EU 30GB tarifacsomag esetén amennyiben Előfizető nem használja fel a havidíjban foglalt havi 
forgalmi keretet, a fennmaradó részt nem viheti át a következő számlázási ciklusra. A havidíjban foglalt 
adatmennyiség felhasználását követően a sebesség 0/0 Mbits-ra korlátozódik a számlázási ciklus végéig. 
 
Business Red EU 30GB havidíjában foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követően, illetve ha a havidíjban 
foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását megelőzően kiegészítő adatopció vásárlására kerül sor, úgy a 
kiegészítő adatopcióban, majd a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követően, illetve ha a 
kiegészítő adatopcióba foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását megelőzően további egy vagy több 
alkalommal kiegészítő adatopció(k) vásárlására kerül sor, úgy a kiegészítő adatopcióban, majd a havidíjban foglalt 
belföldi adatmennyiség felhasználását követően a Business Red EU 30GB tarifacsomagokhoz számlázási 
ciklusonként egy alkalommal automatikusan aktiválódó 200 MB belföldi adatforgalmat tartalmazó Automatikus 
Kiegészítő Adat opció kapcsolódik, melynek díját a tarifacsomag-táblázat tartalmazza. Az Automatikus Kiegészítő 
Adat 200 MB opció adatforgalma az adott számlaciklus végéig felhasználható, nem megosztható. Az Automatikus 
Kiegészítő Adat 200 MB opció minden hónapban megújul, de csak a havidíjban vagy a kiegészítő adatopció(k)ba 
foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követő további használattal aktiválódik és kerül kiszámlázásra. Az 
Automatikus Kiegészítő Adat 200 MB opcióban foglalt adatmennyiség felhasználását követően a sebesség 0/0 
Mbit/s-ra lassításra kerül. 
 
A számlazárásig történő további internetezéshez a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását 
megelőzően vagy az Automatikus Kiegészítő Adat opcióba foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követően 
az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásbankiegészítő adatopció vásárlása 
szükséges. Adatopció vásárlása nélkül az Automatikus Kiegészítő Adat opcióba foglalt belföldi adatmennyiség 
felhasználását követően adatforgalom túllépés nem lehetséges, amennyiben az Előfizető felhasználta a 
csomagban és az Automatikus Kiegészítő Adat opcióban foglalt belföldi adatmennyiséget, nem lesz elérhető 
számára az internet szolgáltatás a számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás 
megújul. 
 
A Business MultiNet kártya csak adatátviteli szolgáltatást nyújt, hangszolgáltatás azon nem vehető igénybe. A 
Business MultiNet tarifacsomagok igénybevételére kizárólag azon ügyfeleink jogosultak, akik új vagy meglévő 
Business Red EU 30GB előfizetéssel rendelkeznek. Egy Business Red EU 30GB előfizetéshez maximum 1 darab 
Business MultiNet csomag vásárolható az ajánlatban. A Business MultiNet csomagra mindaddig jogosult az 
Előfizető, ameddig határozott vagy határozatlan idejű Business Red EU 30GB előfizetését fenntartja. Amennyiben 
a tarifacsomagokra kötött elsődleges előfizetés megszűnik, vagy leváltásra kerül, abban az esetben a 2. SIM kártyát 
az Internet Alaptarifára váltjuk. 
 
A Business MultiNet tarifacsomagok esetén a havi adatforgalmi keret felhasználása esetében a számlazárásig 
történő további internetezéshez az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban 
kiegészítő adatopció vásárlása szükséges. Adatopció vásárlása nélkül adatforgalom túllépés nem lehetséges, 
amennyiben az Előfizető felhasználta a csomagban foglalt adatmennyiséget, nem lesz elérhető számára az internet 
szolgáltatás a számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul.  
 
A Business Red EU 30GB tarifacsomag esetén az Előfizető a csomagban foglalt adatmennyiség felhasználása 
után, a számlazárásig történő további internetezéshez az általa, vagy az általa erre feljogosított másodlagos 
Business MultiNet tarifacsomaghoz tartozó SIM kártyát használók által megrendelhető kiegészítő adatopciók 
megosztása során technikai okokból kizárólag a saját, azaz az elsődleges SIM kártyához tartozó adatfelhasználást 
tudja nyomon követni és nem rendelkezik információval a megosztható adatmennyiséget esetlegesen használó 
másodlagos SIM kártya adatfelhasználásának konkrét mértékéről. Amennyiben az Előfizető által erre feljogosított 
másodlagos Business MultiNet tarifacsomaghoz tartozó SIM kártya használója kiegészítő adatopciót megrendeli, 
a kiegészítő adatopció díja az elsődleges SIM kártya Előfizetője részére kerül kiszámlázásra és megfizetésre. 
 
A Business Red EU 30GB tarifacsomagok kizárólag az Üzleti Előfizető általi felhasználás szabályainak betartása 
mellett, természetes személy felhasználók személyes hírközlési igényeinek kielégítésére használhatóak (személyi 
használat). A rendeltetésszerű személyi használatba nem értendő bele, ha a tarifacsomaghoz tartozó SIM kártyát 
nem mobiltelefon készülékben használja az Előfizető vagy felhasználó; hívások automatizált - a felhasználó 
személyes közreműködését nem igénylő – indítása; hívások tömeges (a kimenő hívások összidőtartamának 10 %-
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át meghaladó időtartamban) indítása automatikus hívásfogadó eszközök, berendezések (pl., de nem kizárólag IVR) 
felé; hívások tömeges indítása szolgáltatások, műszaki eszközök, berendezések, stb. tesztelése, próbaüzeme, 
terhelhetőségének vizsgálata, sérülékenységének vizsgálata, stb. céljából; hívások napi 180 percet rendszeresen 
meghaladó időtartamban történő indítása személyek, objektumok, események, stb. távolról történő megfigyelése 
céljából (pl. de nem kizárólag: vagyonőrzési, bébiőr funkciók); hívások indítása gép-gép kapcsolat (M2M) 
létrehozása céljából; hívások indítása vagy átirányítása napi 24 órát meghaladó összidőtartamban; olyan hívások, 
SMS-ek tömeges indítása, melyekről a Szolgáltató alappal feltételezheti, hogy a hívások létrehozásának, vagy az 
SMS-ek küldésének célja az Előfizető, Felhasználó vagy bármely harmadik fél közvetlen haszonszerzése a 
Szolgáltató kárára. A tarifacsomagot szigorúan tilos olyan eszközzel használni, amely nem rendelkezik saját 
kijelzővel, hangszóróval, mikrofonnal és billentyűzettel (beleértve az érintőképernyős billentyűzetet), ilyen pl. az 
adapter, modem. A tarifacsomagok visszaélésszerűen, többek között telemarketing, ügyfélszolgálati tevékenység, 
vagy más üzleti célokra nem használhatók. A visszaélésszerű használatba beleértendő és ezáltal ellentétes a 
személyi használat feltételeivel az olyan SMS és MMS küldési magatartás, amely során az előfizetésről elküldött 
SMS/MMS-ek darabszáma meghaladja a napi több százat, illetve az érintett előfizetésről elküldött SMS/MMS-ek 
száma és azok címzettjeinek aránya meghaladja a 10%-ot, illetve az elküldött SMS/MMS-ekre érkezett 
válaszüzenetek darabszámának aránya 80%-nál kisebb, illetve az SMS/MMS üzeneteket jellemzően egy 
helyszínről küldi az előfizető. A visszaélésszerű használat, illetve a személyi használati feltételek megsértése 
esetén Szolgáltató előzetes értesítését követően az Előfizető a szolgáltatást a Kisvállalati Alaptarifa feltételei 
szerint veheti tovább igénybe. 
 
A Business Red EU tarifacsomagokkal a Konferenciahívás szolgáltatás nem vehető igénybe. 
 
Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. A Vodafone EU Roaming szolgáltatás részletes leírását jelen 
Díjszabás melléklet tartalmazza. 
 
A nemzetközi hívások díjait jelen Díjszabás melléklet  tartalmazza.  
 
A Business Red EU 30GB és Business Red EU Superior tarifacsomagok esetén e-Pack szolgáltatás is 
igénybevehető. Az e-Pack igénybevétele esetén, kedvezőbb havi előfizetési díj ellenében az Előfizető vállalja az 
alábbi feltételek teljesítését minden hónapban, amíg az e-Pack szolgáltatást igénybe veszi:  
 

• Az Előfizető valamennyi, egy ügyfélszám alá tartozó előfizetése tekintetében E-számlát vesz igénybe az 
ÁSZF Elektronikus Számla- és Dokumentum Bemutatás (E-számla) pontban foglalt tartalommal. 

• A számla kiegyenlítése a következő fizetési módok valamelyikével történik: 
o  www.vodafone.hu/szamlabefizetés oldalon keresztül,  
o a Vodafone mobil alkalmazáson keresztül,  
o banki átutalással,  
o csoportos beszedési megbízással, 
o ATM automatákon keresztül.  

• A számla kiegyenlítése a számlán feltüntetett fizetési határidőig megtörténik. 
 
Amennyiben az Előfizető valamely hónapban nem tesz eleget a fenti feltételek bármelyikének, a következő havi 
számlájában előfizetésenként bruttó 1000 Ft-os egyszeri díj kerül kiterhelésre. Ha az Előfizető egy hónapban több 
e-Pack feltételnek nem tesz eleget, az e-Pack feltételek nem teljesítésének díja ebben az esetben is csak havi egy 
alkalommal kerül kiszámlázásra. 
 
Ha egy Előfizető több előfizetéssel is rendelkezik, melyek közül valamelyiket e-Pack-kel veszi igénybe, ebben az 
esetben minden előfizetésre vonatkozóan az e-Pack feltételeknek eleget téve kell a havi számláit kiegyenlítenie.  
 
Amennyiben az Előfizető valamely hónapban fizetési haladékot vesz igénybe és a számláját nem egyenlíti ki a 
számlán feltüntetett fizetési határidőig, az e-Pack nem teljesítésének egyszeri díja ebben az esetben is 
kiszámlázásra kerül. 
 
Az e-Pack szolgáltatás lemondása tarifacsomag-váltásnak minősül. Egyazon tarifacsomag e-Pack és anélküli 
változata közti tarifacsomag-váltás kötbérfizetés nélkül vehető igénybe.  

http://www.vodafone.hu/szamlabefizetés


 

277 
 

 
Egyszeri Kiegészítő Adat (kiegészítő adatopció)  
 
A Business Red EU 30GB tarifacsomaghoz kiegészítő adatopció (Egyszeri Kiegészítő Adat) vásárolható, melynek részletes 
leírását az alábbi táblázat tartalmazza. 
 

 
Megrendelhető Egyszeri 

Kiegészítő Adat 
 

Benne foglalt 
adatmennyiség 

 

Díj (bruttó) 
Milyen tarifacsomaghoz 

érhető el? 

Business EU 2 GB 2 GB 2 670 Ft Business RED EU 30 GB 

Business EU 10 GB 10 GB 4 134 Ft Business RED EU 30 GB 

 
Egyszeri Kiegészítő Adat opciót az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásbanlehet vásárolni .  

 
Amennyiben a kiegészítő adatopció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő kiegészítő adatopció vásárlásának 
pillanatáig, akkor a meglévő kiegészítő adatopció fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. Az Egyszeri Kiegészítő Adat 
opció az adott számlaciklus végéig használható fel a tarifacsomag havidíjában foglalt adatforgalomra irányadó, azonos 
feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú Egyszeri Kiegészítő Adat opció vásárolható. Az Egyszeri Kiegészítő 
Adat opció nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell igény szerint vásárolni. 

 
Kiegészítő Osztható Adat (kiegészítő opció): 
 
Kiegészítő Osztható Adatot az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet vásárolni az 
Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásbanlehet vásárolni . 
 
A Kiegészítő Osztható Adat opció díja minden esetben a hangalapú előfizetést, azaz a táblázatban megjelölt szolgáltatást, 
tarifacsomagot terheli.  
 

Kiegészítő Adat 
Benne foglalt 

adatmennyiség 
Díj (bruttó) Tarifacsomag, mellyel elérhető: 

Kiegészítő Osztható Adat 2 GB 2 GB 2 670 Ft Business RED EU 30 

Kiegészítő Osztható Adat 30 GB 30 GB 8 909 Ft Business RED EU 30 

 
Amennyiben egy Kiegészítő Osztható Adat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő Kiegészítő Osztható 
Adat opció vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő Kiegészítő Osztható Adat opció fel nem használt hátralévő adatforgalma 
elvész. A Kiegészítő Osztható Adat opció az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt 
osztható adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú Kiegészítő Osztható Adat 
opció vásárolható. A Kiegészítő Osztható Adat opció nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell igény szerint 
vásárolni. 
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1.5.5. Business Red EU 2GB, Business Red EU 10GB és Business Red EU Superior 
tarifacsomagok 

 
A Business Red EU 2GB, Business Red EU 10GB, és Business Red EU Superior tarifacsomagok 2018. július 1-i 
hatállyal kerültek át a kereskedelmi forgalomban nem elérhető tarifacsomagok közé. 
 
Az alábbi táblázatokban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifacsomagokban a számlázás 1 
másodperces egységekben történik. 

 
2017. október 24. előtt kötött előfizetői szerződés esetén: 
 

 Business Red EU 2GB Business Red EU 10GB 

Induló költségek 

Belépési díj (Ft) 10 000 10 000 

Havidíjak 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 10 990 10 990 

Internet havidíj (Ft) 2 669,49 5 338,98 

Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű szerződéssel 
összesen 

13 659,49 16 328,98 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 10 990 10 990 

Osztható Internet havidíj (Ft) 3 114,41 5 783,9 

Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű szerződéssel 
összesen 

14 104,41 16 773,9 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 10 990 10 990 

Internet havidíj (Ft) 2 669,49 5 338,98 

Havi előfizetési díj (Ft) 1 év határozott idejű szerződéssel 
összesen 

13 659,49 16 328,98 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 10 990 10 990 

Osztható Internet havidíj (Ft) 3 114,41 5 783,9 

Havi előfizetési díj (Ft) 1 év határozott idejű szerződéssel 
összesen 

14 104,41 16 773,9 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 8 990 8 990 

Internet havidíj (Ft) 2 669,49 5 338,98 

Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű szerződéssel 
készülékvásárlás nélkül összesen 

11 659,49 14 328,98 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 8 990 8 990 

Osztható Internet havidíj (Ft) 3 114,41 5 783,9 

Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű szerződéssel 
készülékvásárlás nélkül összesen 

12 104,41 14 773,9 

Havidíjban foglalt tartalom 

Belföldi normál díjas hívások korlátlan korlátlan 

Belföldi normál díjas SMS korlátlan korlátlan 

Belföldi normál díjas MMS (minden típus) korlátlan korlátlan 

Nemzetközi irányba felhasználható perc és SMS keret a Red EU 
Nemzetközi díjzóna érvényességi területén belüli országok 
hívószámaira 

korlátlan korlátlan 

Belföldi adatforgalom 2 GB 10 GB 

Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban foglalt 
adatforgalom felett (le/fel, Mbit/s) 

0/0 0/0 

Becsült maximális sebesség  az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint 

Vodafone EU Roaming 
A Vodafone EU Roaming díjmentesen aktiválható, 

egyebekben külföldön a mindenkori Roaming 
díjszabás érvényes 

Üzenetküldés 

Nemzetközi SMS díja Red EU Nemzetközi díjzóna területen kívüli 
országok hívószámaira (Ft) 

40 Ft 40 Ft 

Egyéb díjak 
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Belföldi adatforgalmi keret felhasználása után számlázási 
ciklusonként egyszer aktiválódó Automatikus Kiegészítő Adat 200 
MB (Ft) 

413,39 Ft 413,39 Ft 

 

2017. október 24. után kötött előfizetői szerződés esetén: 
 

 Business Red 
EU 2GB 

Business Red EU 
10GB 

Business Red EU 
Superior 

Induló költségek 

Belépési díj (Ft) 10 000 10 000 10 000 

Havidíjak 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 8 990 8 990 8 990 

Internet havidíj (Ft) 2 669,49 5 338,98 10 677,97 

Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű, 1 év vagy 2 év 
határozott idejű szerződéssel összesen 

11 659,49 14 328,98 19 668 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 8 990 8 990 - 

Osztható internet havidíja (Ft) 3 114,41 5 783,9 - 

Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű, 1 év vagy 2 év 
határozott idejű szerződéssel összesen 

12 104,41 14 773,9 - 

Havidíjban foglalt tartalom 

Belföldi normál díjas hívások korlátlan korlátlan korlátlan 

Belföldi normál díjas SMS korlátlan korlátlan korlátlan 

Belföldi normál díjas MMS (minden típus) korlátlan korlátlan korlátlan 

Nemzetközi irányba felhasználható perc és SMS keret a 
Red EU Nemzetközi díjzóna érvényességi területén belüli 
országok hívószámaira 

korlátlan korlátlan korlátlan 

Belföldi adatforgalom 

2 GB 10 GB 

korlátlan 

Adatforgalom  
- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming 
díjzónában; 
- aktív Világ Napijegy szolgáltatással a Világ Napijegy 
érvényességi területén belül. 

40 GB 

Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban foglalt 
belföldi adatforgalom felett (le/fel, Mbit/s) 

0/0 0/0 - 

Becsült maximális sebeség a havi előfizetési díjban foglalt 
roaming adatforgalom felett (le- és feltöltési sebesség – 
Mbit/s) 

0/0 0/0 0/0 

Becsült maximális sebesség  az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint 

Vodafone EU Roaming 
A Vodafone EU Roaming díjmentesen aktiválható, 

egyebekben külföldön a mindenkori Roaming díjszabás 
érvényes 

Üzenetküldés 

Nemzetközi SMS díja Red EU Nemzetközi díjzóna területen 
kívüli országok hívószámaira (Ft) 

40 Ft 40 Ft 40 Ft 

Egyéb díjak 

Belföldi adatforgalmi keret felhasználása után számlázási 
ciklusonként egyszer aktiválódó Automatikus Kiegészítő 
Adat 200 MB (Ft) 

413,39 413,39 - 

 

A Business Red EU 2GB, Business Red EU 10GB és Business Red EU 30GB tarifacsomaghoz elérhetők a 
Business MultiNet (mobilinternet alapú) tarifacsomagok, melyek kizárólag a Business Red EU 2GB, Business Red 
EU 10GB vagy Business Red EU 30GB tarifacsomaggal együtt, azzal azonos ügyfélszámon számlázott 
másodlagos SIM-ként használhatóak. Egy elsődleges SIM-hez legfeljebb 1 db másodlagos SIM kapcsolódhat. A 
megosztható adattartalmú tarifacsomag kizárólag a másodlagos SIM kártyával (Business MultiNet) oszthatja meg 
az adatot. A megosztható adatforgalmú Business Red EU 2GB, Business Red EU 10GB és Business Red EU 
30GB tarifacsomagok (elsődleges SIM) esetén a hozzájuk kapcsolódó Business MultiNet tarifacsomagokon 
(másodlagos SIM) az adatforgalom a Vodafone EU Roaming szolgáltatás aktiválása estén belföldön és a Vodafone 
EU Roaming szolgáltatás érvényességi területén, külföldön is felhasználható. 
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Business MultiNet csomagok: 
 

 
 

Business MultiNet Mifi 
 

Business MultiNet SIM  

Induló költségek 

Belépési díj (Ft) 10 000 10 000 

Havidíjak 

Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű szerződéssel 8 267,72 8 267,72 

Havi előfizetési díj (Ft) 1 év határozott idejű szerződéssel 8 267,72 8 267,72 

Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű szerződéssel 0 0 

Havidíjban foglalt belföldi adatforgalom 
a Business Red EU 2GB, Business Red EU 10GB vagy 
Business Red EU 30GB csomaggal megegyező, azzal 

megosztva 

Becsült maximális sebesség a havi megosztható 
adatforgalom felett (le/fel, Mbit/s) 

0/0 0/0 

Becsült maximális sebesség  az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint 

SMS díja bármely belföldi  
hálózatba (Ft) 

30,48 30,48 

 

A Business Red EU 2GB, Business Red EU 10GB, Business Red EU 30GB és Business Red EU Superior 
tarifacsomag havidíjában foglalt korlátlan percek, SMS-ek és MMS-ek kizárólag belföldi, normál díjas hívások, 
SMS-, illetve MMS-küldés esetén érvényesek. Belföldi normál díjas irányoknak minősülnek a Vodafone, illetve más 
mobilszolgáltatók belföldi hálózatába és belföldi vezetékes irányba indított normál díjas hívások, normál díjas SMS-
ek és normál díjas MMS-ek, valamint a Vodafone Red EU tarifacsomagok esetében – díjazás tekintetében – belföldi 
normál díjas iránynak minősül minden belföldi speciális díjazású szám hívása is. 
 
A Business Red EU tarifacsomagok havidíjában foglalt, a Red EU Nemzetközi díjzóna érvényességi területén belüli 
országok hívószámaira felhasználható korlátlanság kizárólag normál díjas és speciális díjazású belföldi és normál 
díjas, illetve speciális díjazású (zöld számok) nemzetközi hívásokra és belföldi hálózatba küldött és normál díjas 
és speciális díjazású, illetve nemzetközi hálózatba küldött normál díjas és speciális díjazású (zöld számok) SMS-
ek esetén érvényes.  
 
A Red EU Nemzetközi díjzóna területe a jelen Díjszabásban került meghatározásra.  
 
A Vodafone EU Roaming szolgáltatás érvényességi területén elérhető partnerhálózatok aktuális listája a 
https://www.vodafone.hu/szolgaltatasok/roaming internetes oldalon található meg.  
 
A havidíjban foglalt belföldi adatforgalom - amennyiben nem kerül kifejezetten feltüntetésre, hogy kizárólag egy 
része használható fel a Vodafone EU Roaming területén adatforgalomként díjmentesen - belföldön és a mindenkori 
Roaming díjszabás szerint külföldön is felhasználható. 
 
A havidíjban foglalt forgalmi keret időkorlátozás nélkül bármely napszakban felhasználható. Számlázási egység 10 
Kbyte. Becsült maximális sebesség az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint.  
 
Business Red EU 2GB, Business Red EU 10GB és Business Red EU 30GB tarifacsomag esetén amennyiben 
Előfizető nem használja fel a havidíjban foglalt havi forgalmi keretet, a fennmaradó részt nem viheti át a következő 
számlázási ciklusra. A havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását követően a sebesség 0/0 Mbits-ra 
korlátozódik a számlázási ciklus végéig. 
 
Az alkalmazandó belföldi mennyiségi korlátozások sérelme nélkül a Bizottság (EU) 2016/2286 Végrehajtási 
Rendelete szerint meghatározott korlátlan adatcsomag esetében a barangolást végző Előfizetőnek biztosítjuk azt 
a lehetőséget, hogy időszakos Unión belüli utazásai során belföldi kiskereskedelmi áron vegyen igénybe legalább 
kétszer akkora volumenű kiskereskedelmi barangolásos adatátviteli szolgáltatást, mint amennyi az adott korlátlan 
adatcsomag teljes számlázási időszakra vonatkozó teljes, ÁFA nélküli belföldi kiskereskedelmi ára osztva a 

https://www.vodafone.hu/szolgaltatasok/roaming
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szabályozott barangolásos adattovábbítási szolgáltatásoknak az 2022/612 EU Rendelet 11. cikkében említett 
nagykereskedelmi díjával. A meghatározott adatmennyiség felhasználása után a Szolgáltató jogosult többletdíj 
felszámítására. A többletdíj mértéke a mindenkori roaming szabályozás szerint kerül kiszámlázásra, jelen 
Díjszabásban meghatározott összeg szerint. 
 
Világ Napijegy szolgáltatás aktiválása esetén a Business Red EU Superior tarifacsomagban foglalt belföldi 
adatforgalomból 14 GB díjmentesen felhasználható a Világ Napijegy érvényességi területén belül. A díjmentes 
adatforgalom felhasználása után fizetendő felár bruttó 55,74 Ft/MB. 
 
A Business EU Superior tarifacsomag az Előfizetők számára 480p videó felbontást biztosít a videó tartalmak 
lejátszása esetén. Ez a felbontás a mobiltelefon készülékekre optimalizált minőséget biztosít, nagyobb képernyőjű 
készülékek esetében a képminőség kedvezőtlenebb lehet. Az optimalizálás lemondására a 1788-as telefonszámon 
keresztül van lehetőség. 
 
Business Red EU 2GB, Business Red EU 10GB és Business Red EU 30GB havidíjában foglalt belföldi 
adatmennyiség felhasználását követően, illetve ha a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását 
megelőzően kiegészítő adatopció vásárlására kerül sor, úgy a kiegészítő adatopcióban, majd a havidíjban foglalt 
belföldi adatmennyiség felhasználását követően, illetve ha a kiegészítő adatopcióba foglalt belföldi adatmennyiség 
felhasználását megelőzően további egy vagy több alkalommal kiegészítő adatopció(k) vásárlására kerül sor, úgy 
a kiegészítő adatopcióban, majd a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követően a Business 
Red EU 2GB, Business Red EU 10GB és Business Red EU 30GB tarifacsomagokhoz számlázási ciklusonként egy 
alkalommal automatikusan aktiválódó 200 MB belföldi adatforgalmat tartalmazó Automatikus Kiegészítő Adat opció 
kapcsolódik, melynek díját a tarifacsomag-táblázat tartalmazza. Az Automatikus Kiegészítő Adat 200 MB opció 
adatforgalma az adott számlaciklus végéig felhasználható, nem megosztható. Az Automatikus Kiegészítő Adat 200 
MB opció minden hónapban megújul, de csak a havidíjban vagy a kiegészítő adatopció(k)ba foglalt belföldi 
adatmennyiség felhasználását követő további használattal aktiválódik és kerül kiszámlázásra. Az Automatikus 
Kiegészítő Adat 200 MB opcióban foglalt adatmennyiség felhasználását követően a sebesség 0/0 Mbit/s-ra 
lassításra kerül. 
 
A számlazárásig történő további internetezéshez a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását 
megelőzően vagy az Automatikus Kiegészítő Adat opcióba foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követően 
az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban kiegészítő adatopció vásárlása 
szükséges. Adatopció vásárlása nélkül az Automatikus Kiegészítő Adat opcióba foglalt belföldi adatmennyiség 
felhasználását követően adatforgalom túllépés nem lehetséges, amennyiben az Előfizető felhasználta a 
csomagban és az Automatikus Kiegészítő Adat opcióban foglalt belföldi adatmennyiséget, nem lesz elérhető 
számára az internet szolgáltatás a számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás 
megújul. 
 
A Business MultiNet kártya csak adatátviteli szolgáltatást nyújt, hangszolgáltatás azon nem vehető igénybe. A 
Business MultiNet tarifacsomagok igénybevételére kizárólag azon ügyfeleink jogosultak, akik új vagy meglévő 
Business Red EU 2GB, Business Red EU 10GB vagy Business Red EU 30GB előfizetéssel rendelkeznek. Egy 
Business Red EU 2GB, Business Red EU 10GB vagy Business Red EU 30GB előfizetéshez maximum 1 darab 
Business MultiNet csomag vásárolható az ajánlatban. A Business MultiNet csomagra mindaddig jogosult az 
Előfizető, ameddig határozott vagy határozatlan idejű Business Red EU 2GB, Business Red EU 10GB vagy 
Business Red EU 30GB előfizetését fenntartja. Amennyiben a tarifacsomagokra kötött elsődleges előfizetés 
megszűnik, vagy leváltásra kerül, abban az esetben a 2. SIM kártyát az Internet Alaptarifára váltjuk. 
 
A Business MultiNet tarifacsomagok esetén a havi adatforgalmi keret felhasználása esetében a számlazárásig 
történő további internetezéshez az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone 
alkalmazásbankiegészítő adatopció vásárlása szükséges. Adatopció vásárlása nélkül adatforgalom túllépés nem 
lehetséges, amennyiben az Előfizető felhasználta a csomagban foglalt adatmennyiséget, nem lesz elérhető 
számára az internet szolgáltatás a számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás 
megújul.  
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A Business Red EU 2GB, Business Red EU 10GB és Business Red EU 30GB tarifacsomag esetén az Előfizető a 
csomagban foglalt adatmennyiség felhasználása után, a számlazárásig történő további internetezéshez az általa, 
vagy az általa erre feljogosított másodlagos Business MultiNet tarifacsomaghoz tartozó SIM kártyát használók által 
megrendelhető kiegészítő adatopciók megosztása során technikai okokból kizárólag a saját, azaz az elsődleges 
SIM kártyához tartozó adatfelhasználást tudja nyomon követni és nem rendelkezik információval a megosztható 
adatmennyiséget esetlegesen használó másodlagos SIM kártya adatfelhasználásának konkrét mértékéről. 
Amennyiben az Előfizető által erre feljogosított másodlagos Business MultiNet tarifacsomaghoz tartozó SIM kártya 
használója kiegészítő adatopciót megrendeli, a kiegészítő adatopció díja az elsődleges SIM kártya Előfizetője 
részére kerül kiszámlázásra és megfizetésre. 
 
A Business Red EU 2GB, Business Red EU 10GB, Business Red EU 30GB és Business Red EU Superior 
tarifacsomagok kizárólag az Üzleti Előfizető általi felhasználás szabályainak betartása mellett, természetes 
személy felhasználók személyes hírközlési igényeinek kielégítésére használhatóak (személyi használat). A 
rendeltetésszerű személyi használatba nem értendő bele, ha a tarifacsomaghoz tartozó SIM kártyát nem 
mobiltelefon készülékben használja az Előfizető vagy felhasználó; hívások automatizált - a felhasználó személyes 
közreműködését nem igénylő – indítása; hívások tömeges (a kimenő hívások összidőtartamának 10 %-át 
meghaladó időtartamban) indítása automatikus hívásfogadó eszközök, berendezések (pl., de nem kizárólag IVR) 
felé; hívások tömeges indítása szolgáltatások, műszaki eszközök, berendezések, stb. tesztelése, próbaüzeme, 
terhelhetőségének vizsgálata, sérülékenységének vizsgálata, stb. céljából; hívások napi 180 percet rendszeresen 
meghaladó időtartamban történő indítása személyek, objektumok, események, stb. távolról történő megfigyelése 
céljából (pl. de nem kizárólag: vagyonőrzési, bébiőr funkciók); hívások indítása gép-gép kapcsolat (M2M) 
létrehozása céljából; hívások indítása vagy átirányítása napi 24 órát meghaladó összidőtartamban; olyan hívások, 
SMS-ek tömeges indítása, melyekről a Szolgáltató alappal feltételezheti, hogy a hívások létrehozásának, vagy az 
SMS-ek küldésének célja az Előfizető, Felhasználó vagy bármely harmadik fél közvetlen haszonszerzése a 
Szolgáltató kárára. A tarifacsomagot szigorúan tilos olyan eszközzel használni, amely nem rendelkezik saját 
kijelzővel, hangszóróval, mikrofonnal és billentyűzettel (beleértve az érintőképernyős billentyűzetet), ilyen pl. az 
adapter, modem. A tarifacsomagok visszaélésszerűen, többek között telemarketing, ügyfélszolgálati tevékenység, 
vagy más üzleti célokra nem használhatók. A visszaélésszerű használatba beleértendő és ezáltal ellentétes a 
személyi használat feltételeivel az olyan SMS és MMS küldési magatartás, amely során az előfizetésről elküldött 
SMS/MMS-ek darabszáma meghaladja a napi több százat, illetve az érintett előfizetésről elküldött SMS/MMS-ek 
száma és azok címzettjeinek aránya meghaladja a 10%-ot, illetve az elküldött SMS/MMS-ekre érkezett 
válaszüzenetek darabszámának aránya 80%-nál kisebb, illetve az SMS/MMS üzeneteket jellemzően egy 
helyszínről küldi az előfizető. A visszaélésszerű használat, illetve a személyi használati feltételek megsértése 
esetén Szolgáltató előzetes értesítését követően az Előfizető a szolgáltatást a Kisvállalati Alaptarifa feltételei 
szerint veheti tovább igénybe. 
 
Egyszeri Kiegészítő Adat (kiegészítő adatopció)  
 

A Business Red EU 2GB, Business Red EU 10GB tarifacsomagokhoz kiegészítő adatopció (Egyszeri Kiegészítő 
Adat) vásárolható, melynek részletes leírását az alábbi táblázat tartalmazza. 
 

 
Megrendelhető Egyszeri Kiegészítő 
Adat  
 

Benne foglalt 
adatmennyiség 

 

Díj (bruttó) 
Milyen tarifacsomaghoz 

érhető el? 

Business EU 2 GB 2 GB 2 670 Ft 
Business RED EU 2 GB 

Business RED EU 10 GB 

Business EU 10 GB 10 GB 4 134 Ft Business RED EU 10 GB 

 

Egyszeri Kiegészítő Adat opciót az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásbanlehet 
vásárolni.  
Amennyiben a kiegészítő adatopció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő kiegészítő adatopció 
vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő kiegészítő adatopció fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. 
Az Egyszeri Kiegészítő Adat opció az adott számlaciklus végéig használható fel a tarifacsomag havidíjában foglalt 
adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú Egyszeri Kiegészítő 
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Adat opció vásárolható. Az Egyszeri Kiegészítő Adat opció nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell 
igény szerint vásárolni. 
 
Kiegészítő Osztható Adat (kiegészítő opció): 
 

Kiegészítő Osztható Adatot az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet 
vásárolni az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet vásárolni. 
 
A Kiegészítő Osztható Adat opció díja minden esetben a hangalapú előfizetést, azaz a táblázatban megjelölt 
szolgáltatást, tarifacsomagot terheli.  
 

Kiegészítő Adat   
Benne foglalt 

adatmennyiség 
Díj (bruttó) Tarifacsomag, mellyel elérhető: 

Kiegészítő Osztható Adat 500 MB 500 MB 890 Ft 
Business Red EU 2 GB 

Business RED EU 10 GB 

Kiegészítő Osztható Adat 2 GB 2 GB 2 670 Ft 
Business Red EU 2 GB 

Business RED EU 10 GB 

 

Amennyiben egy Kiegészítő Osztható Adat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő 
Kiegészítő Osztható Adat opció vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő Kiegészítő Osztható Adat opció fel nem 
használt hátralévő adatforgalma elvész. A Kiegészítő Osztható Adat opció az adott számlaciklus végéig 
használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt osztható adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy 
számlacikluson belül tetszőleges számú Kiegészítő Osztható Adat opció vásárolható. A Kiegészítő Osztható Adat 
opció nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell igény szerint vásárolni. 
  
 



 

284 
 

1.5.6. Business EU Group tarifacsomagok 
 
A Business EU Group tarifacsomagokat kizárólag (új és meglévő), utólag fizető előfizetést kötő üzleti előfizetők 
vásárolhatják. A Business EU Group tarifacsomagok esetén legfeljebb a lenti táblázatban megjelölt számú SIM 
kártya vehet részt egy felhasználói csoportban. 
 
Hanghívások esetén a számlázás 1 másodperc alapú.  
 
A táblázatokban bruttó árak szerepelnek, a feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák: 
 

 
Business 
EU Group  

5 

Business 
EU Group  

10 

Business 
EU Group  

15 

Business 
EU Group  

20 

Business 
EU Group  

30 

Induló költségek 

Belépési díj (Ft) 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

Havidíjak 

Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű, 1 év vagy 2 év 
határozott idejű szerződéssel 

19 000 24 000 34 000 54 000 81 000 

Lebeszélhetőség bármely belföldi hálózatba, normál díjas 
hívásokra és Nemzetközi irányba a Red EU Nemzetközi 
díjzóna területén belüli országok hívószámaira 

600 perc 1 000 perc 2 000 perc 4 000 perc 7 000 perc 

Hívásdíjak bármely belföldi mobil vagy vezetékes, normál díjas hálózatba, a mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön 
vagy Nemzetközi irányba a Red EU Nemzetközi díjzóna területén belüli országok hívószámaira (percenként)  

Bármely időszakban (Ft) 18 16 14 12 10 

Rövid Szöveges Üzenet (SMS) küldés - belföldön, illetve a mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön, normál díjas 
irányba 

SMS bármely belföldi mobil hálózatba (Ft) 18 16 14 12 10 

Kártyaszám a felhasználói csoportban 2-5 2-10 2-15 2-20 2-30 

Kötelezően választandó havidíjas, osztható adatcsomag a 
tarifacsomag mellé 

     

Díjmentes egyénileg felhasználható adatforgalom, 
másodlagos SIM kártyákhoz 

50 MB 50 MB 50 MB 50 MB 50 MB 

Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban foglalt 
adatforgalom felett (le- és feltöltési sebesség – Mbit/s) 

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

Becsült maximális sebesség  az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint 

Zárt csoport opció Díjmentes 

Vodafone EU Roaming 
A Vodafone EU Roaming díjmentesen aktiválható, egyebekben 

külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes 

Egyéb díjak 

Nemzetközi SMS díja a Red EU Nemzetközi díjzóna irányába 
(Ft) 

az ÁSZF Díjszabás mellékletében meghatározottak 
szerint 

20 

Nemzetközi SMS díja a Red EU Nemzetközi díjzónán kívüli 
országokba (Ft) 

36 32 28 24 20 

 
Business EU Group tarifacsomagokhoz kötelezően választandó osztható Business Group adatcsomag: 
 

Adatcsomag 

Csomagban foglalt 
maximum 20 SIM 

kártya között 
megosztható 

adatmennyiség 

Egyénileg 
felhasználható 

adatmennyiség a 
főkártyához 

Havi előfizetési díj (Ft) 
határozatlan, 1 éves vagy 2 

éves határozott idejű 
szerződéssel  

Business Group 1 GB 1 GB 500 MB 2 000 

Business Group 5 GB 5 GB 1 GB 10 000 

Business Group 10 GB 10 GB 2 GB 15 000 

Business Group 20 GB 20 GB 2 GB 25 000 

Business Group 50 GB 50 GB 5 GB 45 000 

 

Az Előfizető a tarifacsomag havidíjába foglalt szolgáltatásokat csoportosan használhatja fel. A tarifacsomagok 
havidíjában foglalt lebeszélhető percek belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön, normál 
díjas hívások esetén és Nemzetközi irányba a Red EU Nemzetközi díjzóna területén belüli országok hívószámaira 
érvényesek. A havidíjban foglalt, de fel nem használt leforgalmazható perc, illetve adatforgalom nem vihető át a 
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következő hónapra, más személyre-, illetve más kapcsolási számra nem ruházható át és más szolgáltatásra sem 
használható fel.  
 
A Red EU Nemzetközi díjzóna területe a jelen Díjszabás mellékletben került meghatározásra.  
 
A Red EU Nemzetközi díjzónán kívüli nemzetközi hívások díjait jelen Díjszabás melléklet tartalmazza. 
 
A főkártya az az előfizetés, amelyen a közösen használt adatmennyiség aktiválva van és amely rendelkezik a 
közös adat csoportban részt vevők köréről. Módosíthatja ezt a kört (felvehet, illetve kizárhat tagokat), illetve 
jogosultságot adhat az egyes felhasználóknak arra (vagy megvonhat ilyen jogosultságot), hogy a közös 
adatmennyiség felhasználása után, adott számlázási cikluson belül kiegészítő adatot vegyenek (ún. feltöltést), 
amely szintén közösen lesz használható. A főkártya önállóan felhasználható adatkerettel is rendelkezik, melynek 
mértéke attól függ, hogy mekkora közösen használható adatkeretet választott a szerződéskötéskor. 
 
A másodlagos SIM kártyát használó tagja lehet a közös adat csoportnak, illetve a főkártya révén rendelkezhet 
kiegészítő adat vásárlási lehetőséggel is. A másodlagos SIM kártya rendelkezik önállóan használható adatkerettel 
is, ennek havonta megújuló mennyisége 50MB (ez a mennyiség akkor is rendelkezésére áll, ha nem tagja a közös 
adatcsoportnak). 
 
A fő és másodlagos SIM kártyák azonos tarifacsoport – a Business Group tarifacsomag – részei. A főkártya, más 
tarifacsoportba tartozó előfizetést nem vehet fel a közös adatcsoportba, más tarifacsomagba tartozó előfizetés nem 
lehet másodlagos csoport a Business Group adatcsoportban. 
 
A tarifacsomag a másodlagos SIM kártyákhoz havi 50 MB-nyi díjmentes adatforgalmat tartalmaz, mely a 
tarifacsomag része, így lemondása nem lehetséges.  
 
A Business EU Group tarifacsomagban foglalt Zárt csoport opció díját a tarifacsomag havidíja tartalmazza, nem a 
havidíjon felül számlázódik. További részleteket a Zárt csoport opcióval kapcsolatban jelen Díjszabás mellékletben 
talál. 
 
Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. A Vodafone EU Roaming szolgáltatás részletes leírását jelen 
Díjszabás melléklet tartalmazza. 
 
A Business EU Group tarifacsomag megvásárlása kizárólag Business Group adatcsomag választásával történhet. 
A Business EU Group tarifacsomagokhoz bármelyik Business Group adatcsomag kérhető, mely előfizetésenként 
kerül aktiválásra, és amely havidíja a tarifacsomag havidíján felül fizetendő.  
 
A Business Group adatcsomagokban foglalt havonta felhasználható adatmennyiség teljes egészében megosztható 
a Business EU Group felhasználói csoport SIM kártyái között, maximum 20 kártyaszámig. Amennyiben az Előfizető 
nem használja fel a havidíjban foglalt havi forgalmi keretet, a fennmaradó részt nem viheti át a következő 
számlázási ciklusra. A havidíjban foglalt forgalmi keret időkorlátozás nélkül bármely napszakban felhasználható. 
Számlázási egység 10 Kbyte. 
 
A Business Group tarifacsomagok esetén a havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását követően az internet 
szolgáltatás megszűnik a számlázási ciklus végéig.  
 
Becsült maximális sebesség az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint. 
 
A számlazárásig történő további internetezéshez a havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását megelőzően 
az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban kiegészítő opció vásárlása szükséges. 
Adatopció vásárlása nélkül a tarifacsomagban, illetve az adatcsomagban foglalt adatmennyiség felhasználását 
követően adatforgalom túllépés nem lehetséges, amennyiben az Előfizető felhasználta a csomagban foglalt 
adatmennyiséget, nem lesz elérhető számára az internet szolgáltatás a számlázási ciklus végéig. A számlázási 
ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul. 
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Kiegészítő Osztható Adat (kiegészítő opció):  
 
A Business EU Group tarifa- és Business Group adatcsomagokhoz Kiegészítő Osztható Adat vásárolható, mely 
adatmennyisége maximum 20 SIM kártya között osztható meg. Az opció részletes leírását jelen Díjszabás melléklet 
tartalmazza. 
 
Kiegészítő Adat (kiegészítő opció):  
 
A Business EU Group tarifa- és Business Group adatcsomagokhoz Kiegészítő Adat opció vásárolható, melyek 
részletes leírását jelen Díjszabás melléklet tartalmazza.  
 
Havonta megújuló Kedvezményes Kiegészítő Adat (kiegészítő opció):  
 
A Business EU Group tarifa- és Business Group adatcsomagokhoz az Előfizető vásárolhat havonta megújuló 
Kedvezményes Kiegészítő Adat opciót mely kiegészítő opció megújuló opció, számlaciklusonként újra aktiválódik, 
nem szükséges minden számlaciklusban újra igényelni. A havonta megújuló Kedvezményes Kiegészítő Adat 
részletes leírását jelen Díjszabás melléklet tartalmazza. 
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1.5.7. Business EU 1GB, Business EU 3GB és Business EU 12GB tarifacsomagok  
 

A Business EU 1GB, Business EU 3GB és Business EU 12GB tarifacsomagok 2019. július 1-i hatállyal kerültek át 
a kereskedelmi forgalomban nem elérhető tarifacsomagok közé. 
 
Az alábbi tarifacsomagokat kizárólag (új és meglévő), utólag fizető előfizetést kötő üzleti előfizetők vásárolhatják. 
  
Hanghívások esetén a számlázás 1 másodperc alapú.   
 
A táblázatban bruttó árak szerepelnek, a feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák. 
 

 Business EU 1GB Business EU 3GB Business EU 12GB 

Induló költségek 

Belépési díj (Ft) 10 000 10 000 10 000 

Havidíjak 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 3 990 3 990 3 990 

Internet havidíj (Ft) 1 500 3 500 6 499,99 

Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű 
1 év vagy 2 év határozott idejű 
szerződéssel  
összesen  

5 490 7 490 10 489,99 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 3 990 3 990 3 990 

Internet havidíj (Ft) 1 944,92 3 944,92 6 944,91 

Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű, 
1 év vagy 2 év határozott idejű 
szerződéssel, osztható internettel 
összesen  

5 990 7 990 10 990 

Havidíjban foglalt, belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön felhasználható tartalom 

Vodafone Magyarország Zrt. mobil 
hálózatába indított hívások  

Korlátlan Korlátlan Korlátlan 

Vezetékes hálózatba, más normál díjas 
mobilhálózatba vagy Nemzetközi irányba a 
Red EU Nemzetközi díjzóna érvényességi 
területén belüli országok hívószámaira 
felhasználható keret 

150 perc 150 perc 150 perc 

„Zárt Csoport” opció    

Belföldön és a mindenkori Roaming 
díjszabás szerint külföldön felhasználható 
adatforgalom 

1 GB 3 GB 12 GB 

Becsült maximális sebesség a havi 
előfizetési díjban foglalt adatforgalom felett 
(le- és feltöltési sebesség – Mbit/s) 

0/0 0/0 0/0 

Becsült maximális sebesség  az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint 

Vodafone EU Roaming  
A Vodafone EU Roaming díjmentesen aktiválható, egyebekben külföldön a mindenkori 

Roaming díjszabás érvényes 

Havidíjon felüli belföldön, illetve a mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön irányadó és nemzetközi díjak, normál díjas 
hívások esetén 

Percdíj Vodafone Magyarország Zrt. mobil 
hálózatán belül (Ft) 

0 0 0 

Percdíj vezetékes hálózatba (Ft) 20 20 20 

Percdíj más belföldi mobil hálózatba (Ft) 20 20 20 

Percdíj nemzetközi irányba a Red EU 
Nemzetközi díjzóna érvényességi területén 
belüli országok hívószámaira 

20 20 20 

Rövid Szöveges Üzenet (SMS) küldés - belföldön, illetve a mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön, normál díjas 
irányba  

SMS küldése Vodafone Magyarország Zrt. 
mobil hálózatán belül (Ft) 

0 0 0 

SMS küldése más belföldi mobil hálózatba 
(Ft) 

20 20 20 

Nemzetközi SMS díja a Red EU Nemzetközi 
díjzóna érvényességi területén belüli 
országok hívószámaira (Ft) 

20 20 20 
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Nemzetközi SMS díja a RED EU Nemzetközi 
díjzóna területen kívüli országok 
hívószámaira (Ft) 

40 40 40 

Belföldi adatforgalmi keret felhasználása 
után  
számlázási ciklusonként egyszer aktiválódó  
Automatikus Kiegészítő Adat 200 MB (Ft) 

413,39 413,39 413,39 

 
A Business EU 1 GB, Business EU 3 GB és Business EU 12 GB tarifacsomaghoz elérhetők a Business MultiNet 
(mobilinternet alapú) tarifacsomagok, melyek kizárólag fenti tarifacsomagokkal együtt, azzal azonos ügyfélszámon 
számlázott másodlagos SIM-ként használhatóak. Egy elsődleges SIM-hez legfeljebb 1 db másodlagos SIM 
kapcsolódhat. A megosztható adattartalmú tarifacsomag kizárólag a másodlagos SIM kártyával (Business MultiNet) 
oszthatja meg az adatot. A megosztható adatforgalmú Business EU 1 GB, Business EU 3GB és Business EU 12GB 
tarifacsomagok (elsődleges SIM) esetén a hozzájuk kapcsolódó Business MultiNet tarifacsomagokon (másodlagos 
SIM) az adatforgalom belföldön, a mindenkori Roaming díjszabás szerint, valamint a Vodafone EU Roaming 
szolgáltatás aktiválása esetén a Vodafone EU Roaming szolgáltatás érvényességi területén, külföldön is 
felhasználható. 
 
Business MultiNet csomagok: 
 

 
 

Business MultiNet Mifi 
 

Business MultiNet SIM  

Induló költségek 

Belépési díj (Ft) 10 000 10 000 

Havidíjak 

Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű szerződéssel 8 267,72 8 267,72 

Havi előfizetési díj (Ft) 1 év határozott idejű szerződéssel 0 0 

Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű szerződéssel 0 0 

Havidíjban foglalt adatforgalom 
a Business EU 1GB, Business EU 3GB vagy Business EU 

12GB csomaggal megegyező, azzal megosztva 

Becsült maximális sebesség a havi megosztható 
adatforgalom felett (le- és feltöltési sebesség – Mbit/s) 

0/0 0/0 

Becsült maximális sebesség  az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint 

SMS díja bármely belföldi hálózatba (Ft) 30,48 30,48 

 

A Business EU 1GB, Business EU 3GB és Business EU 12GB tarifacsomagok esetén a havidíjban foglalt 
adatmennyiség felhasználását követően az internet hozzáférés megszűnik a számlázási ciklus végéig. Becsült 
maximális sebesség az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint. 
 
A havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását követően, illetve ha a havidíjban foglalt adatmennyiség 
felhasználását megelőzően egy vagy több alkalommal kiegészítő adatopció(k) vásárlására kerül sor, úgy a 
kiegészítő adatopcióban, majd a havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását követően a Business EU 1GB, 
Business EU 3GB vagy Business EU 12GB tarifacsomagokhoz számlázási ciklusonként egy alkalommal 
automatikusan aktiválódó Automatikus Kiegészítő Adat opció kapcsolódik, melynek díját a tarifacsomag-táblázat 
tartalmazza. Az Automatikus Kiegészítő Adat opció adatforgalma az adott számlaciklus végéig felhasználható, nem 
megosztható. Az Automatikus Kiegészítő Adat opció minden hónapban megújul, de csak a havidíjban vagy a 
kiegészítő adatopció(k)ban foglalt adatmennyiség felhasználását követő további használattal aktiválódik és kerül 
kiszámlázásra. Az Automatikus Kiegészítő Adat opcióban foglalt adatmennyiség felhasználását követően az 
internet hozzáférés megszűnik.  
 
A számlazárásig történő további internetezéshez a havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását megelőzően 
vagy az Automatikus Kiegészítő Adat opcióba foglalt adatmennyiség felhasználását követően az Online 
ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban  kiegészítő adatopció vásárlása szükséges. 
Adatopció vásárlása nélkül az Automatikus Kiegészítő Adat opcióba foglalt adatmennyiség felhasználását 
követően adatforgalom túllépés nem lehetséges, amennyiben az Előfizető felhasználta a csomagban és az 
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Automatikus Kiegészítő Adat opcióban foglalt adatmennyiséget, nem lesz elérhető számára az internet szolgáltatás 
a számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul.  
 
A Business MultiNet kártya csak adatátviteli szolgáltatást nyújt, hangszolgáltatás azon nem vehető igénybe. A 
Business MultiNet tarifacsomagok igénybevételére kizárólag azon ügyfeleink jogosultak, akik új vagy meglévő 
Business EU 1GB, Business EU 3GB vagy Business EU 12GB előfizetéssel rendelkeznek. Egy Business EU 1GB, 
Business EU 3GB vagy Business EU 12GB előfizetéshez maximum 1 darab Business MultiNet csomag vásárolható 
az ajánlatban. A Business MultiNet csomagra mindaddig jogosult az Előfizető, ameddig határozott vagy 
határozatlan idejű Business EU 1GB, Business EU 3GB vagy Business EU 12GB előfizetését fenntartja. 
Amennyiben a tarifacsomagokra kötött elsődleges előfizetés megszűnik, vagy leváltásra kerül, abban az esetben 
a 2. SIM kártyát az Internet Alaptarifára váltjuk. 
 
A Business MultiNet tarifacsomagok esetén a havi adatforgalmi keret felhasználása esetében a számlazárásig 
történő további internetezéshez az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone 
alkalmazásbankiegészítő adatopció vásárlása szükséges. Adatopció vásárlása nélkül adatforgalom túllépés nem 
lehetséges, amennyiben az Előfizető felhasználta a csomagban foglalt adatmennyiséget, nem lesz elérhető 
számára az internet szolgáltatás a számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás 
megújul. Becsült maximális sebesség az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint. 
 
A Business EU 1GB, Business EU 3GB és Business EU 12GB tarifacsomag esetén az Előfizető a csomagban 
foglalt adatmennyiség felhasználása után, a számlazárásig történő további internetezéshez az általa, vagy az általa 
erre feljogosított másodlagos Business MultiNet tarifacsomaghoz tartozó SIM kártyát használók által 
megrendelhető osztható kiegészítő adatopciók megosztása során technikai okokból kizárólag a saját, azaz az 
elsődleges SIM kártyához tartozó adatfelhasználást tudja nyomon követni és nem rendelkezik információval a 
megosztható adatmennyiséget esetlegesen használó másodlagos SIM kártya adatfelhasználásának konkrét 
mértékéről. Amennyiben az Előfizető által erre feljogosított másodlagos Business MultiNet tarifacsomaghoz tartozó 
SIM kártya használója kiegészítő adatopciót megrendeli, a kiegészítő adatopció díja az elsődleges SIM kártya 
Előfizetője részére kerül kiszámlázásra és megfizetésre. 
 
A tarifacsomagban foglalt Zárt csoport opció díját a tarifacsomag havidíja tartalmazza, nem a havidíjon felül 
számlázódik. További részleteket a Zárt csoport opcióval kapcsolatban jelen Díjszabás mellékletben található. 
 
A havidíjban foglalt, de fel nem használt leforgalmazható perc, illetve adatforgalom nem vihető át a következő 
hónapra, más személyre-, illetve más kapcsolási számra nem ruházható át és más szolgáltatásra sem használható 
fel.  
 
A Business EU tarifacsomagokkal a Konferenciahívás szolgáltatás nem vehető igénybe. 
 
Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. A Vodafone EU Roaming szolgáltatás részletes leírását jelen 
Díjszabás melléklet tartalmazza. 
 
A Red EU nemzetközi szolgáltatással, amely a Business EU Red tarifacsomagok részét képezi, az Előfizetők a 
Vodafone magyarországi hálózatáról a fent meghatározott feltételekkel hívhatják a jelen Díjszabás mellékletében 
meghatározott országok (Red EU Nemzetközi díjzóna) normál díjas hívószámait, és azokra a fent meghatározott 
feltételekkel küldhetnek normál díjas SMS üzenetet.  
 
A Red EU Nemzetközi díjzónán kívüli nemzetközi hívások díjait jelen Díjszabás melléklet tartalmazza. 
 
Egyszeri Kiegészítő Adat (kiegészítő adatopció)  
 
A Business EU tarifacsomagokhoz kiegészítő adatopció (Egyszeri Kiegészítő Adat) vásárolható, melynek részletes 
leírását az alábbi táblázat tartalmazza. 
 

Megrendelhető Egyszeri 
Kiegészítő Adat 

Benne foglalt 
adatmennyiség 

 

Díj (bruttó) 
Milyen tarifacsomaghoz 

érhető el? 
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Kiegészítő Adat 1GB 1 GB 1 500 Ft 
Business EU 1GB 
Business EU 3 GB 

Business EU 12 GB 

Kiegészítő Adat 3 GB 3 GB 3 500 Ft 
Business EU 3 GB 

Business EU 12 GB 

Kiegészítő Adat 12 GB 12 GB 6 499,99 Ft Business EU 12 GB 

 
Egyszeri Kiegészítő Adat opciót az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet 
vásárolni .  
 
Amennyiben a kiegészítő adatopció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő kiegészítő adatopció 
vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő kiegészítő adatopció fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. 
Az Egyszeri Kiegészítő Adat opció az adott számlaciklus végéig használható fel a tarifacsomag havidíjában foglalt 
adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú Egyszeri Kiegészítő 
Adat opció vásárolható. Az Egyszeri Kiegészítő Adat opció nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell 
igény szerint vásárolni. 
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1.5.8. Business EU Red 3GB, Business EU Red 12GB és Business EU Red Superior 
tarifacsomagok Üzleti Előfizetőknek 

 

A Business EU Red 3GB, Business EU Red 12GB és Business EU Red Superior tarifacsomagok 2019. július 1-i 
hatállyal kerültek át a kereskedelmi forgalomban nem elérhető tarifacsomagok közé. 
 
Az alábbi táblázatokban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifacsomagokban a számlázás 1 
másodperces egységekben történik. 
 

 Business EU Red 
3GB 

Business EU Red 12GB 
Business EU Red 

Superior 

Induló költségek 

Belépési díj (Ft) 10 000 10 000 10 000 

Havidíjak 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 8 490 8 490 8 490 

Internet havidíj (Ft) 3 500 6 499,99 12 500 

Havi előfizetési díj (Ft)  
határozatlan idejű vagy 
1 év vagy 2 év határozott idejű szerződéssel  
összesen 

11 990 14 989,99 20 990 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 8 490 8 490  - 

Internet havidíj (Ft) 3 944,92 6 944,91 - 

Havi előfizetési díj (Ft)  
határozatlan idejű vagy 
1 év vagy 2 év határozott idejű szerződéssel  
osztható internettel összesen 

12 434,92 15 434,91 - 

Havidíjban foglalt, belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön, normál díjas irányban felhasználható 
tartalom 

Hívások korlátlan korlátlan korlátlan 

SMS korlátlan korlátlan korlátlan 

MMS (minden típus) korlátlan korlátlan korlátlan 

Nemzetközi irányba felhasználható perc és SMS 
keret a Red EU Nemzetközi díjzóna érvényességi 
területén belüli országok hívószámaira 

korlátlan korlátlan korlátlan 

Belföldi adatforgalom 

3 GB 12 GB 

korlátlan 

Adatforgalom 
- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. 
roaming díjzónában; 
- aktív Világ Napijegy szolgáltatással a Világ Napijegy 
érvényességi terülén belül. 

40 GB 

Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban 
foglalt belföldi adatforgalom felett (le- és feltöltési 
sebesség – Mbit/s) 

0/0 0/0 - 

Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban 
foglalt roaming adatforgalom felett (le- és feltöltési 
sebesség – Mbit/s) 

0/0 0/0 

letöltési sebesség: 
0,125 Mbit/s 

feltöltési sebesség: 
0,125 Mbit/s 

Becsült maximális sebesség  az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint 

Vodafone EU Roaming 
A Vodafone EU Roaming díjmentesen aktiválható, egyebekben külföldön a 

mindenkori Roaming díjszabás érvényes 

Üzenetküldés 

Nemzetközi SMS díja a Red EU Nemzetközi díjzóna 
érvényességi területén kívüli országok hívószámaira 
(Ft) 

40 40 40 

Egyéb díjak 

Belföldi adatforgalmi keret felhasználása után  
számlázási ciklusonként egyszer aktiválódó  
Automatikus Kiegészítő Adat 200 MB (Ft) 

413,39 413,39 - 

 

A Business EU Red 3GB, Business EU Red 12GB tarifacsomaghoz elérhetők a Business MultiNet (mobilinternet 
alapú) tarifacsomagok, melyek kizárólag a Business EU Red 3GB vagy Business EU Red 12GB tarifacsomaggal 
együtt, azzal azonos ügyfélszámon számlázott másodlagos SIM-ként használhatóak. Egy elsődleges SIM-hez 
legfeljebb 1 db másodlagos SIM kapcsolódhat. A megosztható adattartalmú előfizetés kizárólag a másodlagos SIM 
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kártyával (Business MultiNet) oszthatja meg az adatot. A megosztható adatforgalmú Business EU Red 3GB és 
Business EU Red 12GB tarifacsomagok (elsődleges SIM) esetén a hozzájuk kapcsolódó Business MultiNet 
tarifacsomagokon (másodlagos SIM) az adatforgalom belföldön, a mindenkori Roaming díjszabás szerint, valamint 
a Vodafone EU Roaming szolgáltatás aktiválása esetén a Vodafone EU Roaming szolgáltatás érvényességi 
területén, külföldön is felhasználható. 
 
Business MultiNet csomagok: 
 

 Business MultiNet Mifi Business MultiNet SIM  

Induló költségek 

Belépési díj (Ft) 10 000 10 000 

Havidíjak 

Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű szerződéssel 8 267,72 8 267,72 

Havi előfizetési díj (Ft) 1 év határozott idejű szerződéssel 0 0 

Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű szerződéssel 0 0 

Havidíjban foglalt adatforgalom 
a Business EU Red 3GB vagy Business EU Red 12GB 

csomaggal megegyező, azzal megosztva 

Becsült maximális sebesség a havi megosztható 
adatforgalom felett (le- és feltöltési sebesség – Mbit/s) 

0/0 0/0 

Becsült maximális sebesség  az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint 

SMS díja bármely belföldi hálózatba (Ft) 30,48 30,48 

 

A Business EU Red 3GB, Business EU Red 12GB és Business EU Red Superior tarifacsomag havidíjában foglalt 
korlátlan percek, SMS-ek és MMS-ek belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön, normál díjas 
hívások, SMS-, illetve MMS-küldés esetén érvényesek. Belföldi normál díjas irányoknak minősülnek a Vodafone, 
illetve más mobilszolgáltatók belföldi hálózatába és belföldi vezetékes irányba indított normál díjas hívások, normál 
díjas SMS-ek és normál díjas MMS-ek, valamint a Business EU Red tarifacsomagok esetében – díjazás 
tekintetében – belföldi normál díjas iránynak minősül minden belföldi speciális díjazású szám hívása is. 
 
A Business EU Red tarifacsomagok havidíjában foglalt korlátlanság, kizárólag normál díjas és speciális díjazású 
belföldi és normál díjas, illetve speciális díjazású (zöld számok) a Red EU Nemzetközi díjzónába irányuló 
nemzetközi hívásokra és belföldi hálózatba küldött normál díjas és speciális díjazású, illetve a Red EU Nemzetközi 
díjzónába irányuló nemzetközi hálózatba küldött normál díjas és speciális díjazású (zöld számok) SMS-ek esetén 
érvényes. A Red EU Nemzetközi díjzóna területe a jelen Díjszabás mellékletben került meghatározásra.  
 
A Red EU Nemzetközi díjzónán kívüli nemzetközi hívások díjait jelen Díjszabás melléklet tartalmazza. 
  
A havidíjban foglalt adatforgalom belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön is felhasználható.  
A havidíjban foglalt forgalmi keret időkorlátozás nélkül bármely napszakban felhasználható. Számlázási egység 10 
Kbyte. Becsült maximális sebesség az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint.  
 
Business EU Red 3GB és Business EU Red 12GB tarifacsomag esetén amennyiben Előfizető nem használja fel a 
havidíjban foglalt havi forgalmi keretet, a fennmaradó részt nem viheti át a következő számlázási ciklusra. A 
havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását követően az internet szolgáltatás megszűnik a számlázási ciklus 
végéig. 
 
A Business EU Red Superior tarifacsomag az Előfizetők számára 480p videó felbontást biztosít a videó tartalmak 
lejátszása esetén. Ez a felbontás a mobiltelefon készülékekre optimalizált minőséget biztosít, nagyobb képernyőjű 
készülékek esetében a képminőség kedvezőtlenebb lehet. Az optimalizálás lemondására a 1788-as telefonszámon 
keresztül van lehetőség. 
 
Business EU Red 3GB és Business EU Red 12GB havidíjában foglalt adatmennyiség felhasználását követően, 
illetve ha a havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását megelőzően egy vagy több alkalommal kiegészítő 
adatopció(k) vásárlására kerül sor, úgy a kiegészítő adatopcióban, majd a havidíjban foglalt adatmennyiség 
felhasználását követően a Business EU Red 3GB és Business EU Red 12GB tarifacsomagokhoz számlázási 
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ciklusonként egy alkalommal automatikusan aktiválódó 200 MB adatforgalmat tartalmazó Automatikus Kiegészítő 
Adat opció kapcsolódik, melynek díját a tarifacsomag-táblázat tartalmazza. Az Automatikus Kiegészítő Adat 200 
MB opció adatforgalma az adott számlaciklus végéig felhasználható, nem megosztható. Az Automatikus Kiegészítő 
Adat 200 MB opció minden hónapban megújul, de csak a havidíjban vagy a kiegészítő adatopció(k)ba foglalt 
adatmennyiség felhasználását követő további használattal aktiválódik és kerül kiszámlázásra. Az Automatikus 
Kiegészítő Adat 200 MB opcióban foglalt adatmennyiség felhasználását követően az internet szolgáltatás 
megszűnik. 
 
A számlazárásig történő további internetezéshez a havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását megelőzően 
vagy az Automatikus Kiegészítő Adat opcióba foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követően az Online 
ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban kiegészítő adatopció vásárlása szükséges. 
Adatopció vásárlása nélkül az Automatikus Kiegészítő Adat opcióba foglalt adatmennyiség felhasználását 
követően adatforgalom túllépés nem lehetséges, amennyiben az Előfizető felhasználta a csomagban és az 
Automatikus Kiegészítő Adat opcióban foglalt adatmennyiséget, nem lesz elérhető számára az internet szolgáltatás 
a számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul. 
 
A Business MultiNet kártya csak adatátviteli szolgáltatást nyújt, hangszolgáltatás azon nem vehető igénybe. A 
Business MultiNet tarifacsomagok igénybevételére kizárólag azon ügyfeleink jogosultak, akik új vagy meglévő 
Business EU Red 3GB, vagy Business EU Red 12GB előfizetéssel rendelkeznek. Egy Business EU Red 3GB vagy 
Business EU Red 12GB előfizetéshez maximum 1 darab Business MultiNet csomag vásárolható az ajánlatban. A 
Business MultiNet csomagra mindaddig jogosult az Előfizető, ameddig határozott vagy határozatlan idejű Business 
EU Red 3GB vagy Business EU Red 12GB előfizetését fenntartja. Amennyiben a tarifacsomagokra kötött 
elsődleges előfizetés megszűnik, vagy leváltásra kerül, abban az esetben a 2. SIM kártyát az Internet Alaptarifára 
váltjuk. 
 
A Business MultiNet tarifacsomagok esetén a havi adatforgalmi keret felhasználása esetében a számlazárásig 
történő további internetezéshez az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone 
alkalmazásbankiegészítő adatopció vásárlása szükséges. Adatopció vásárlása nélkül adatforgalom túllépés nem 
lehetséges, amennyiben az Előfizető felhasználta a csomagban foglalt adatmennyiséget, nem lesz elérhető 
számára az internet szolgáltatás a számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás 
megújul. Becsült maximális sebesség az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint. 
 
A Business EU Red 3GB és Business EU Red 12GB tarifacsomag esetén az Előfizető a csomagban foglalt 
adatmennyiség felhasználása után, a számlazárásig történő további internetezéshez az általa, vagy az általa erre 
feljogosított másodlagos Business MultiNet tarifacsomaghoz tartozó SIM kártyát használók által megrendelhető 
osztható kiegészítő adatopciók megosztása során technikai okokból kizárólag a saját, azaz az elsődleges SIM 
kártyához tartozó adatfelhasználást tudja nyomon követni és nem rendelkezik információval a megosztható 
adatmennyiséget esetlegesen használó másodlagos SIM kártya adatfelhasználásának konkrét mértékéről. 
Amennyiben az Előfizető által erre feljogosított másodlagos Business MultiNet tarifacsomaghoz tartozó SIM kártya 
használója kiegészítő adatopciót megrendeli, a kiegészítő adatopció díja az elsődleges SIM kártya Előfizetője 
részére kerül kiszámlázásra és megfizetésre. 
 
A Business EU Red 3GB, Business EU Red 12GB és Business EU Red Superior tarifacsomagok kizárólag az Üzleti 
Előfizető általi felhasználás szabályainak betartása mellett, természetes személy felhasználók személyes 
hírközlési igényeinek kielégítésére használhatóak (személyi használat). A rendeltetésszerű személyi használatba 
nem értendő bele, ha a tarifacsomaghoz tartozó SIM kártyát nem mobiltelefon készülékben használja az Előfizető 
vagy felhasználó; hívások automatizált - a felhasználó személyes közreműködését nem igénylő - indítása; hívások 
tömeges (a kimenő hívások összidőtartamának 10%-át meghaladó időtartamban) indítása automatikus 
hívásfogadó eszközök, berendezések (pl., de nem kizárólag IVR) felé; hívások tömeges indítása szolgáltatások, 
műszaki eszközök, berendezések, stb. tesztelése, próbaüzeme, terhelhetőségének vizsgálata, sérülékenységének 
vizsgálata, stb. céljából; hívások napi 180 percet rendszeresen meghaladó időtartamban történő indítása 
személyek, objektumok, események, stb. távolról történő megfigyelése céljából (pl. de nem kizárólag: 
vagyonőrzési, bébiőr funkciók); hívások indítása gép-gép kapcsolat (M2M) létrehozása céljából; hívások indítása 
vagy átirányítása napi 24 órát meghaladó összidőtartamban; olyan hívások, SMS-ek tömeges indítása, melyekről 
a Szolgáltató alappal feltételezheti, hogy a hívások létrehozásának, vagy az SMS-ek küldésének célja az Előfizető, 
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Felhasználó vagy bármely harmadik fél közvetlen haszonszerzése a Szolgáltató kárára. A tarifacsomagot 
szigorúan tilos olyan eszközzel használni, amely nem rendelkezik saját kijelzővel, hangszóróval, mikrofonnal és 
billentyűzettel (beleértve az érintőképernyős billentyűzetet), ilyen pl. az adapter, modem. A tarifacsomagok 
visszaélésszerűen, többek között telemarketing, ügyfélszolgálati tevékenység, vagy más üzleti célokra nem 
használhatók. A visszaélésszerű használatba beleértendő és ezáltal ellentétes a személyi használat feltételeivel 
az olyan SMS és MMS küldési magatartás, amely során az előfizetésről elküldött SMS/MMS-ek darabszáma 
meghaladja a napi több százat, illetve az érintett előfizetésről elküldött SMS/MMS-ek száma és azok címzettjeinek 
aránya meghaladja a 10%-ot, illetve az elküldött SMS/MMS-ekre érkezett válaszüzenetek darabszámának aránya 
80%-nál kisebb, illetve az SMS/MMS üzeneteket jellemzően egy helyszínről küldi az előfizető. A visszaélésszerű 
használat, illetve a személyi használati feltételek megsértése esetén Szolgáltató előzetes értesítését követően az 
Előfizető a szolgáltatást a Kisvállalati Alaptarifa feltételei szerint veheti tovább igénybe. 
 
A Business EU Red tarifacsomagokkal a Konferenciahívás szolgáltatás nem vehető igénybe. 
 
Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. A Vodafone EU Roaming szolgáltatás részletes leírását jelen 
Díjszabás melléklet tartalmazza. 
 
A nemzetközi hívások díjait jelen Díjszabás melléklet tartalmazza.  
 
Egyszeri Kiegészítő Adat (kiegészítő opció)  
 
A Business EU Red 3GB és Business EU Red 12GB tarifacsomagokhoz kiegészítő adatopció vásárolható, melyek 
részletes leírását az alábbi táblázat tartalmazza. Kiegészítő opciót az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a 
My Vodafone alkalmazásban lehet vásárolni. 
 

Megrendelhető Kiegészítő Adat  
Benne foglalt 

adatmennyiség 
Díj (bruttó) Tarifacsomag, mellyel elérhető: 

Kiegészítő Adat 1 GB 1 GB 1 500 Ft 
Business EU Red 3GB, 
Business EU Red 12GB 

Kiegészítő Adat 3 GB 3 GB 3 500 Ft 
Business EU Red 3GB, 
Business EU Red 12GB 

Kiegészítő Adat 12 GB 12 GB 6 499,99 Ft Business EU Red 12GB 

 
Amennyiben az Egyszeri Kiegészítő Adat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő Egyszeri 
Kiegészítő Adat opció vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő kiegészítő adatopció fel nem használt hátralévő 
adatforgalma elvész. A kiegészítő adatopció az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag 
havidíjában foglalt adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú 
Egyszeri Kiegészítő Adat opció vásárolható, mely nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell igény 
szerint vásárolni. 
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1.5.9. Vodafone Business Smart 3GB és Vodafone Business Smart 5GB tarifacsomagok 
Üzleti Előfizetőknek 

 
A Vodafone Business Smart 3GB és Vodafone Business Smart 5GB tarifacsomagok 2020. június 2-i hatállyal 
kerültek át a kereskedelmi forgalomban nem elérhető tarifacsomagok közé. 
 
Az alábbi tarifacsomagokat kizárólag (új és meglévő), utólag fizető előfizetést kötő üzleti előfizetők vásárolhatják.  
 
Hanghívások esetén a számlázás 1 másodperc alapú. .  
 
A táblázatban bruttó árak szerepelnek, a feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák. 
 

 Vodafone Business Smart 3GB Vodafone Business Smart 5GB 

Induló költségek 

Belépési díj (Ft) 10 000 10 000 

Havidíjak 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 3 500 Ft 4 000 Ft 

Internet havidíj (Ft) 1 990 Ft 3 490 Ft 

Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű 
szerződéssel összesen  

5 490 Ft 7 490 Ft 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 2 500 Ft 3 000 Ft 

Internet havidíj (Ft) 1 990 Ft 3 490 Ft 

Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott 
idejű szerződéssel összesen  

4 490 Ft 6 490 Ft 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 3 500 Ft 4 000 Ft 

Internet havidíj (Ft) 2 490 Ft 3 990 Ft 

Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű 
szerződéssel, osztható internettel 
összesen  

5 990 Ft 7 990 Ft 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 2 500 Ft 3 000 Ft 

Internet havidíj (Ft) 2 490 Ft 3 990 Ft 

Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott 
idejű szerződéssel, osztható internettel 
összesen  

4 990 Ft 6 990 Ft 

Havidíjban foglalt normál díjas irányban felhasználható tartalom 

Felhasználható a meghatározott keret: 
- belföldről magyarországi 

hívószámokra; 
- a mindenkori Roaming 

díjszabás szerint az 1. roaming 
díjzónából magyarországi és az 
1. roaming díjzóna országainak 
hívószámaira; 

- valamint belföldről a Red EU 
Nemzetközi díjzóna 
érvényességi területén belüli 
országok hívószámaira indított 
hívásokra. 

100 perc 250 perc 

„Zárt Csoport” opció   

Belföldön és a mindenkori Roaming 
díjszabás szerint az 1. roaming díjzónában 
felhasználható adatforgalom, 

3 GB 5 GB 

Becsült maximális sebesség a havi 
előfizetési díjban foglalt adatforgalom felett 
(le- és feltöltési sebesség – Mbit/s) 

0/0 0/0 

Adatforgalmi keret felhasználása után 
számlázási ciklusonként egyszer 
aktiválódó Automatikus Kiegészítő Adat 
200 MB (Ft) 

500 500 

Becsült maximális sebesség  az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint 

Vodafone EU Roaming  
A Vodafone EU Roaming díjmentesen aktiválható, egyebekben külföldön a mindenkori 

Roaming díjszabás érvényes 
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Havidíjon felül, normál díjas irányban irányadó díjak 
- belföldön magyarországi hívószámokra; 
- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming díjzónából magyarországi és az 1. roaming díjzóna országainak 

hívószámaira. 

Percdíj (Ft) 20 20 

SMS (Ft) 20 20 

Havidíjon felül, nemzetközi, normál díjas irányban irányadó díjak  
- belföldről az EU nemzetközi díjzóna érvényességi területén belüli és kívüli országok hívószámaira 

Percdíj a Red EU Nemzetközi díjzóna 
érvényességi területén belüli országok 
hívószámaira (Ft) 

20 20 

Percdíj a Red EU Nemzetközi díjzóna 
érvényességi területén kívüli országok 
hívószámaira (Ft) 

A mindenkori ÁSZF Díjszabás Külföldre irányuló hívások díja (nemzetközi hívások) 
feltételek és díjszabás szerint. 

Nemzetközi SMS díja (Ft) a Red EU 
Nemzetközi díjzóna érvényességi területén 
belüli országok hívószámaira (Ft) 

20 20 

Nemzetközi SMS díja a RED EU 
Nemzetközi díjzóna területen kívüli 
országok hívószámaira (Ft) 

40 40 

 

A Vodafone Business Smart 3GB és Vodafone Business Smart 5GB tarifacsomagokhoz elérhetők a Business 
MultiNet (mobilinternet alapú) tarifacsomagok, melyek kizárólag fenti tarifacsomagokkal együtt, azzal azonos 
ügyfélszámon számlázott másodlagos SIM-ként használhatóak. Egy elsődleges SIM-hez legfeljebb 1 db 
másodlagos SIM kapcsolódhat. A megosztható adattartalmú előfizetés kizárólag a másodlagos SIM kártyával 
(Business MultiNet) oszthatja meg az adatot. A megosztható adatforgalmú Vodafone Business Smart 3GB és 
Vodafone Business Smart 5GB (elsődleges SIM) esetén a hozzájuk kapcsolódó Business MultiNet 
tarifacsomagokon (másodlagos SIM) az adatforgalom belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. 
roaming díjzónában, valamint a Vodafone EU Roaming szolgáltatás aktiválása esetén a Vodafone EU Roaming 
szolgáltatás érvényességi területén, külföldön is felhasználható. 
 
Business MultiNet csomagok: 
 

 
 

Business MultiNet Mifi 
 

Business MultiNet SIM  

Induló költségek 

Belépési díj (Ft) 10 000 10 000 

Havidíjak 

Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű szerződéssel 8 267,72 8 267,72 

Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű szerződéssel 0 0 

Havidíjban foglalt adatforgalom 
a Vodafone Business Smart 3GB és Vodafone Business 

Smart 5GB csomaggal megegyező, azzal megosztva 

Becsült maximális sebesség a havi megosztható 
adatforgalom felett (le- és feltöltési sebesség – Mbit/s) 

0/0 0/0 

Becsült maximális sebesség  az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint 

Belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 
1. roaming díjzónában normál díjas magyar számokra 
küldött SMS díja (Ft)  

30,48 30,48 

 

A Vodafone Business Smart 3GB és Vodafone Business Smart 5GB tarifacsomagok esetén a havidíjban foglalt 
adatmennyiség felhasználását követően az internet hozzáférés megszűnik a számlázási ciklus végéig. Becsült 
maximális sebesség az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint. 
 
A havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását követően, illetve ha a havidíjban foglalt adatmennyiség 
felhasználását megelőzően egy vagy több alkalommal kiegészítő adatopció(k) vásárlására kerül sor, úgy a 
kiegészítő adatopcióban, majd a havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását követően a Vodafone Business 
Smart 3GB és Vodafone Business Smart 5GB tarifacsomagokhoz számlázási ciklusonként egy alkalommal 
automatikusan aktiválódó Automatikus Kiegészítő Adat opció kapcsolódik, melynek díját a tarifacsomag-táblázat 
tartalmazza. Az Automatikus Kiegészítő Adat opció adatforgalma az adott számlaciklus végéig felhasználható, nem 
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megosztható. Az Automatikus Kiegészítő Adat opció minden hónapban megújul, de csak a havidíjban vagy a 
kiegészítő adatopció(k)ban foglalt adatmennyiség felhasználását követő további használattal aktiválódik és kerül 
kiszámlázásra. Az Automatikus Kiegészítő Adat opcióban foglalt adatmennyiség felhasználását követően az 
internet hozzáférés megszűnik.  
 
A számlazárásig történő további internetezéshez a havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását megelőzően 
vagy az Automatikus Kiegészítő Adat opcióba foglalt adatmennyiség felhasználását követően kiegészítő adatopció 
vásárlása szükséges. Adatopció vásárlása nélkül az Automatikus Kiegészítő Adat opcióba foglalt adatmennyiség 
felhasználását követően adatforgalom túllépés nem lehetséges, amennyiben az Előfizető felhasználta a 
csomagban és az Automatikus Kiegészítő Adat opcióban foglalt adatmennyiséget, nem lesz elérhető számára az 
internet szolgáltatás a számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul.  
 
A Business MultiNet kártya csak adatátviteli szolgáltatást nyújt, hangszolgáltatás azon nem vehető igénybe. A 
Business MultiNet tarifacsomagok igénybevételére kizárólag azon ügyfeleink jogosultak, akik új vagy meglévő 
Vodafone Business Smart 3GB vagy Vodafone Business Smart 5GB előfizetéssel rendelkeznek. Vodafone 
Business Smart 3GB vagy Vodafone Business Smart 5GB előfizetéshez maximum 1 darab Business MultiNet 
csomag vásárolható az ajánlatban. A Business MultiNet csomagra mindaddig jogosult az Előfizető, ameddig 
határozott vagy határozatlan idejű Business Vodafone Business Smart 3GB, vagy Vodafone Business Smart 5GB 
előfizetését fenntartja. Amennyiben a tarifacsomagokra kötött elsődleges előfizetés megszűnik, vagy leváltásra 
kerül, abban az esetben a 2. SIM kártyát az Internet Alaptarifára váltjuk. 
 
A Business MultiNet tarifacsomagok esetén a havi adatforgalmi keret felhasználása esetében a számlazárásig 
történő további internetezéshez az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone 
alkalmazásbankiegészítő adatopció vásárlása szükséges. Adatopció vásárlása nélkül adatforgalom túllépés nem 
lehetséges, amennyiben az Előfizető felhasználta a csomagban foglalt adatmennyiséget, nem lesz elérhető 
számára az internet szolgáltatás a számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás 
megújul. Becsült maximális sebesség az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint. 
 
A Vodafone Business Smart 3GB és Vodafone Business Smart 5GB tarifacsomag esetén az Előfizető a csomagban 
foglalt adatmennyiség felhasználása után, a számlazárásig történő további internetezéshez az általa, vagy az általa 
erre feljogosított másodlagos Business MultiNet tarifacsomaghoz tartozó SIM kártyát használók által 
megrendelhető osztható kiegészítő adatopciók megosztása során technikai okokból kizárólag a saját, azaz az 
elsődleges SIM kártyához tartozó adatfelhasználást tudja nyomon követni és nem rendelkezik információval a 
megosztható adatmennyiséget esetlegesen használó másodlagos SIM kártya adatfelhasználásának konkrét 
mértékéről. Amennyiben az Előfizető által erre feljogosított másodlagos Business MultiNet tarifacsomaghoz tartozó 
SIM kártya használója a kiegészítő adatopciót megrendeli, a kiegészítő adatopció díja az elsődleges SIM kártya 
Előfizetője részére kerül kiszámlázásra és megfizetésre. 
 
A tarifacsomagban foglalt Zárt csoport opció díját a tarifacsomag havidíja tartalmazza, nem a havidíjon felül 
számlázódik. További részletek a Zárt csoport opcióval kapcsolatban jelen Díjszabás mellékletben találhatók. 
 
A havidíjban foglalt, de fel nem használt leforgalmazható perc, illetve adatforgalom nem vihető át a következő 
hónapra, más személyre-, illetve más kapcsolási számra nem ruházható át és más szolgáltatásra sem használható 
fel.  
 
A Vodafone Business Smart tarifacsomagokkal a Konferenciahívás szolgáltatás nem vehető igénybe. 
 
Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. A Vodafone EU Roaming szolgáltatás részletes leírását jelen 
Díjszabás melléklet tartalmazza. 
 
A Red EU nemzetközi szolgáltatással, amely a Vodafone Business Smart tarifacsomagok részét képezi, az 
Előfizetők a Vodafone magyarországi hálózatáról a fent meghatározott feltételekkel hívhatják a jelen Díjszabás 
mellékletében meghatározott országok (Red EU Nemzetközi díjzóna) normál díjas hívószámait, és azokra a fent 
meghatározott feltételekkel küldhetnek normál díjas SMS üzenetet.  
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A Red EU Nemzetközi díjzónán kívüli nemzetközi hívások díjait jelen Díjszabás melléklet tartalmazza. 
 
Egyszeri Kiegészítő Adat (kiegészítő adatopció)  
 
A Vodafone Business Smart 3GB és Vodafone Business Smart 5GB tarifacsomagokhoz kiegészítő adatopció 
(Egyszeri Kiegészítő Adat) vásárolható, melynek részletes leírását az alábbi táblázat tartalmazza. 
 

 
Megrendelhető Egyszeri 
Kiegészítő Adat  
 

Benne foglalt adatmennyiség Díj (bruttó) Tarifacsomag, mellyel elérhető: 

Kiegészítő Adat 1GB 1 GB 2 000 Ft 
Vodafone Business Smart 3GB  
Vodafone Business Smart 5GB  

Kiegészítő Adat 3 GB 3 GB 3 000 Ft 
Vodafone Business Smart 3GB  
Vodafone Business Smart 5GB  

Kiegészítő Adat 5 GB 5 GB 4 000 Ft Vodafone Business Smart 5GB  

 
Egyszeri Kiegészítő Adat opciót az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásbanlehet 
vásárolni .  
 
Amennyiben a kiegészítő adatopció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő kiegészítő adatopció 
vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő kiegészítő adatopció fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. 
Az Egyszeri Kiegészítő Adat opció az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt 
adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú Egyszeri Kiegészítő 
Adat opció vásárolható. Az Egyszeri Kiegészítő Adat opció nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell 
igény szerint vásárolni. 
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1.5.10. Vodafone Business RED tarifacsomagok Üzleti Előfizetőknek 
 
A Vodafone Business RED tarifacsomagok 2020. június 2-i hatállyal kerültek át a kereskedelmi forgalomban nem 
elérhető tarifacsomagok közé. 
 
Az alábbi táblázatokban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifacsomagokban a számlázás 1 
másodperces egységekben történik. 
 

 
Vodafone 

Business RED 
5GB 

Vodafone 
Business RED 

20GB 

Vodafone Business 
RED Superior 

Vodafone 
Business RED 

World 

Induló költségek 

Belépési díj (Ft) 10 000 10 000 10 000 10 000 

Havidíjak 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 8 500  8 500  8 500  32 000  

Internet havidíj (Ft) 3 490  8 490  11 490  19 990  

Havi előfizetési díj (Ft)  
határozatlan idejű szerződéssel összesen 

11 990  16 990  19 990  51 990  

Tarifacsomag havidíj (Ft) 7 500  7 500  7 500  31 000  

Internet havidíj (Ft) 3 490  8 490  11 490  19 990  

Havi előfizetési díj (Ft)  
2 év határozott idejű szerződéssel összesen 

10 990  15 990  18 990  50 990  

Tarifacsomag havidíj (Ft) 8 500  8 500  - - 

Internet havidíj (Ft) 3 990  8 990  - - 

Havi előfizetési díj (Ft)  
határozatlan idejű szerződéssel  
osztható internettel összesen 

12 490  17 490  - - 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 7 500  7 500  - - 

Internet havidíj (Ft) 3 990  8 990  - - 

Havi előfizetési díj (Ft)  
2 év határozott idejű szerződéssel  
osztható internettel összesen 

11 490  16 490  - - 

Havidíjban foglalt normál díjas irányban felhasználható tartalom 
- belföldön magyarországi hívószámokra;  
- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming díjzónából magyarországi és az 1. roaming díjzóna országainak 

hívószámaira;  
- belföldről az EU nemzetközi díjzóna érvényességi területén belüli országok hívószámaira. 
- Business RED World tarifacsomag esetén a Világ Napijegy érvényességi területéről és a Világ Napijegy érvényességi 

területén belüli országok hívószámaira 

Hívások korlátlan korlátlan korlátlan korlátlan 

SMS korlátlan korlátlan korlátlan korlátlan 

MMS korlátlan korlátlan korlátlan korlátlan 

Nemzetközi irányba felhasználható perc és SMS 
keret 

korlátlan korlátlan korlátlan korlátlan 

Havidíjban foglalt tartalom 

Belföldi adatforgalom 

5 GB 20 GB 

korlátlan korlátlan 

Adatforgalom  
- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. 
roaming díjzónában; 
- aktív Világ Napijegy szolgáltatással a Világ Napijegy 
érvényességi területén belül. 

40 GB 40 GB 

Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban 
foglalt belföldi adatforgalom felett (le- és feltöltési 
sebesség – Mbit/s) 

0/0 0/0 - - 

Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban 
foglalt roaming adatforgalom felett (le- és feltöltési 
sebesség – Mbit/s) 

0/0 0/0 

letöltési sebesség: 
0,125 Mbit/s 

feltöltési sebesség: 
0,125 Mbit/s 

letöltési 
sebesség: 0,125 

Mbit/s 
feltöltési 

sebesség: 0,125 
Mbit/s 

Becsült maximális sebesség  az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint 

5G/NR hálózat Igénybe vehető, a lefedettségi térképen megjelölt helyeken 
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Vodafone EU Roaming 
A Vodafone EU Roaming díjmentesen aktiválható, egyebekben külföldön a 

mindenkori Roaming díjszabás érvényes 

Üzenetküldés 

Nemzetközi SMS díja Világ Napijegy érvényességi 
területén belüli országok hívószámaira (Ft) 

40 40 40 korlátlan 

Nemzetközi SMS díja a Világ Napijegy érvényességi 
területén kívüli országok hívószámaira (Ft) 

40 40 40 40 

Egyéb díjak 

Adatforgalmi keret felhasználása után számlázási 
ciklusonként egyszer aktiválódó Automatikus 
Kiegészítő Adat 200 MB (Ft) 

500 500 - - 

 

A Vodafone Business RED 5GB, Vodafone Business RED 20GB tarifacsomaghoz elérhetők a Business MultiNet 
(mobilinternet alapú) tarifacsomagok, melyek kizárólag a Vodafone Business RED 5GB, Vodafone Business RED 
20GB tarifacsomaggal együtt, azzal azonos ügyfélszámon számlázott másodlagos SIM-ként használhatóak. Egy 
elsődleges SIM-hez legfeljebb 1 db másodlagos SIM kapcsolódhat. A megosztható adattartalmú Vodafone 
Business RED 5B és Vodafone Business Red 20GB kizárólag a másodlagos SIM kártyával (Business MultiNet) 
oszthatja meg az adatot. A megosztható adatforgalmú Vodafone Business RED 5GB, Vodafone Business RED 
20GB tarifacsomagok (elsődleges SIM) esetén a hozzájuk kapcsolódó Business MultiNet tarifacsomagokon 
(másodlagos SIM) az adatforgalom belföldön, a mindenkori Roaming díjszabás szerint, valamint a Vodafone EU 
Roaming szolgáltatás aktiválása esetén a Vodafone EU Roaming szolgáltatás érvényességi területén, külföldön is 
felhasználható. 
 
Business MultiNet csomagok: 
 

 Business MultiNet Mifi Business MultiNet SIM  

Induló költségek 

Belépési díj (Ft) 10 000 10 000 

Havidíjak 

Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű szerződéssel 8 267,72 8 267,72 

Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű szerződéssel 0 0 

Havidíjban foglalt adatforgalom 
a Vodafone Business RED 5GB, Vodafone Business RED 

20GB csomaggal megegyező, azzal megosztva 

Becsült maximális sebesség a havi megosztható 
adatforgalom felett  
(le- és feltöltési sebesség – Mbit/s) 

0/0 0/0 

Becsült maximális sebesség  az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint 

Belföldön -és a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 
1. roaming díjzónában és az EU-ban normál díjas 
magyar számokra küldött SMS díja (Ft) 

30,48 30,48 

 
A Vodafone Business RED 5GB, Vodafone Business RED 20GB, Vodafone Business RED Superior és Vodafone 
Business RED World tarifacsomagok havidíjában foglalt korlátlan percek, SMS-ek és MMS-ek normál díjas 
hívások, SMS-, illetve MMS-küldés esetén érvényesek. Belföldi normál díjas irányoknak minősülnek a Vodafone, 
illetve más mobilszolgáltatók belföldi hálózatába és belföldi vezetékes irányba indított normál díjas hívások, normál 
díjas SMS-ek és normál díjas MMS-ek, valamint a Business RED tarifacsomagok esetében – díjazás tekintetében 
– belföldi normál díjas iránynak minősül minden belföldi speciális díjazású szám hívása is. 
 
A Vodafone Business RED tarifacsomagok havidíjában foglalt korlátlanság, kizárólag normál díjas és speciális 
díjazású belföldi és normál díjas, illetve speciális díjazású (zöld számok) nemzetközi hívásokra és belföldi 
hálózatba küldött normál díjas és speciális díjazású, illetve nemzetközi hálózatba küldött normál díjas és speciális 
díjazású (zöld számok) SMS-ek esetén érvényes.  
 
A Red EU Nemzetközi díjzóna területe a jelen Díjszabás mellékletben került meghatározásra.  
 
A Red EU Nemzetközi díjzónán kívüli nemzetközi hívások díjait jelen Díjszabás melléklet tartalmazza. 
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Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. A Vodafone EU Roaming szolgáltatás részletes leírását jelen 
Díjszabás melléklet tartalmazza. 
 
A havidíjban foglalt adatforgalom belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön is felhasználható.  
A Vodafone Business RED World tarifacsomag esetén a havidíjban foglalt korlátlan adatforgalom a Világ Napijegy 
érvényességi területén is felhasználható. A Világ Napijegy érvényességi területe jelen Díjszabás mellékletben 
található. 
 
A havidíjban foglalt forgalmi keret időkorlátozás nélkül bármely napszakban felhasználható. Számlázási egység 10 
Kbyte.  
 
Vodafone Business RED 5GB és Vodafone Business RED 20GB tarifacsomag esetén amennyiben Előfizető nem 
használja fel a havidíjban foglalt havi forgalmi keretet, a fennmaradó részt nem viheti át a következő számlázási 
ciklusra. A havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását követően az internet szolgáltatás megszűnik a 
számlázási ciklus végéig. Becsült maximális sebesség az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint.  
 
A Vodafone Business RED Superior és Vodafone Business RED World tarifacsomagok az Előfizetők számára 480p 
videó felbontást biztosítanak a videó tartalmak lejátszása esetén. Ez a felbontás a mobiltelefon készülékekre 
optimalizált minőséget biztosít, nagyobb képernyőjű készülékek esetében a képminőség kedvezőtlenebb lehet. Az 
optimalizálás lemondására a 1788-as telefonszámon keresztül van lehetőség. 
 
A Vodafone Business RED 5GB és Vodafone Business RED 20GB havidíjában foglalt adatmennyiség 
felhasználását követően, illetve ha a havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását megelőzően egy vagy több 
alkalommal kiegészítő adatopció(k) vásárlására kerül sor, úgy a kiegészítő adatopcióban, majd a havidíjban foglalt 
adatmennyiség felhasználását követően a Vodafone Business RED 5GB és Vodafone Business RED 20GB 
tarifacsomagokhoz számlázási ciklusonként egy alkalommal automatikusan aktiválódó 200 MB adatforgalmat 
tartalmazó Automatikus Kiegészítő Adat opció kapcsolódik, melynek díját a tarifacsomag-táblázat tartalmazza. Az 
Automatikus Kiegészítő Adat 200 MB opció adatforgalma az adott számlaciklus végéig felhasználható, nem 
megosztható. Az Automatikus Kiegészítő Adat 200 MB opció minden hónapban megújul, de csak a havidíjban vagy 
a kiegészítő adatopció(k)ba foglalt adatmennyiség felhasználását követő további használattal aktiválódik és kerül 
kiszámlázásra. Az Automatikus Kiegészítő Adat 200 MB opcióban foglalt adatmennyiség felhasználását követően 
az internet szolgáltatás megszűnik. 
 
A számlazárásig történő további internetezéshez a havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását megelőzően 
vagy az Automatikus Kiegészítő Adat opcióba foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követően az Online 
ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban kiegészítő adatopció vásárlása szükséges. 
Adatopció vásárlása nélkül az Automatikus Kiegészítő Adat opcióba foglalt adatmennyiség felhasználását 
követően adatforgalom túllépés nem lehetséges, amennyiben az Előfizető felhasználta a csomagban és az 
Automatikus Kiegészítő Adat opcióban foglalt adatmennyiséget, nem lesz elérhető számára az internet szolgáltatás 
a számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul. 
 
A Business MultiNet kártya csak adatátviteli szolgáltatást nyújt, hangszolgáltatás azon nem vehető igénybe. A 
Business MultiNet tarifacsomagok igénybevételére kizárólag azon ügyfeleink jogosultak, akik új vagy meglévő 
Vodafone Business RED 5GB, vagy Vodafone Business RED 20GB előfizetéssel rendelkeznek. Egy Vodafone 
Business RED 5GB vagy Vodafone Business RED 20GB előfizetéshez maximum 1 darab Business MultiNet 
csomag vásárolható az ajánlatban. A Business MultiNet csomagra mindaddig jogosult az Előfizető, ameddig 
határozott vagy határozatlan idejű Vodafone Business RED 5GB vagy Vodafone Business RED 20GB előfizetését 
fenntartja. Amennyiben a tarifacsomagokra kötött elsődleges előfizetés megszűnik, vagy leváltásra kerül, abban az 
esetben a 2. SIM kártyát az Internet Alaptarifára váltjuk. 
 
A Business MultiNet tarifacsomagok esetén a havi adatforgalmi keret felhasználása esetében a számlazárásig 
történő további internetezéshez az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone 
alkalmazásbankiegészítő adatopció vásárlása szükséges. Adatopció vásárlása nélkül adatforgalom túllépés nem 
lehetséges, amennyiben az Előfizető felhasználta a csomagban foglalt adatmennyiséget, nem lesz elérhető 
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számára az internet szolgáltatás a számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás 
megújul. Becsült maximális sebesség az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint. 
 
A Vodafone Business RED 5GB és Vodafone Business RED 20GB tarifacsomag esetén az Előfizető a csomagban 
foglalt adatmennyiség felhasználása után, a számlazárásig történő további internetezéshez az általa, vagy az általa 
erre feljogosított másodlagos Business MultiNet tarifacsomaghoz tartozó SIM kártyát használók által 
megrendelhető osztható kiegészítő adatopciók megosztása során technikai okokból kizárólag a saját, azaz az 
elsődleges SIM kártyához tartozó adatfelhasználást tudja nyomon követni és nem rendelkezik információval a 
megosztható adatmennyiséget esetlegesen használó másodlagos SIM kártya adatfelhasználásának konkrét 
mértékéről. Amennyiben az Előfizető által erre feljogosított másodlagos Business MultiNet tarifacsomaghoz tartozó 
SIM kártya használója a kiegészítő adatopciót megrendeli, a kiegészítő adatopció díja az elsődleges SIM kártya 
Előfizetője részére kerül kiszámlázásra és megfizetésre. 
 
A Vodafone Business RED 5GB, Vodafone Business RED 20GB, Vodafone Business RED Superior és Vodafone 
Business RED World tarifacsomagok kizárólag az Üzleti Előfizető általi felhasználás szabályainak betartása mellett, 
természetes személy felhasználók személyes hírközlési igényeinek kielégítésére használhatóak (személyi 
használat). A rendeltetésszerű személyi használatba nem értendő bele, ha a tarifacsomaghoz tartozó SIM kártyát 
nem mobiltelefon készülékben használja az Előfizető vagy felhasználó; hívások automatizált - a felhasználó 
személyes közreműködését nem igénylő - indítása; hívások tömeges (a kimenő hívások összidőtartamának 10%-
át meghaladó időtartamban) indítása automatikus hívásfogadó eszközök, berendezések (pl., de nem kizárólag IVR) 
felé; hívások tömeges indítása szolgáltatások, műszaki eszközök, berendezések, stb. tesztelése, próbaüzeme, 
terhelhetőségének vizsgálata, sérülékenységének vizsgálata, stb. céljából; hívások napi 180 percet rendszeresen 
meghaladó időtartamban történő indítása személyek, objektumok, események, stb. távolról történő megfigyelése 
céljából (pl. de nem kizárólag: vagyonőrzési, bébiőr funkciók); hívások indítása gép-gép kapcsolat (M2M) 
létrehozása céljából; hívások indítása vagy átirányítása napi 24 órát meghaladó összidőtartamban; olyan hívások, 
SMS-ek tömeges indítása, melyekről a Szolgáltató alappal feltételezheti, hogy a hívások létrehozásának, vagy az 
SMS-ek küldésének célja az Előfizető, Felhasználó vagy bármely harmadik fél közvetlen haszonszerzése a 
Szolgáltató kárára. A tarifacsomagot szigorúan tilos olyan eszközzel használni, amely nem rendelkezik saját 
kijelzővel, hangszóróval, mikrofonnal és billentyűzettel (beleértve az érintőképernyős billentyűzetet), ilyen pl. az 
adapter, modem. A tarifacsomagok visszaélésszerűen, többek között telemarketing, ügyfélszolgálati tevékenység, 
vagy más üzleti célokra nem használhatók. A visszaélésszerű használatba beleértendő és ezáltal ellentétes a 
személyi használat feltételeivel az olyan SMS és MMS küldési magatartás, amely során az előfizetésről elküldött 
SMS/MMS-ek darabszáma meghaladja a napi több százat, illetve az érintett előfizetésről elküldött SMS/MMS-ek 
száma és azok címzettjeinek aránya meghaladja a 10%-ot, illetve az elküldött SMS/MMS-ekre érkezett 
válaszüzenetek darabszámának aránya 80%-nál kisebb, illetve az SMS/MMS üzeneteket jellemzően egy 
helyszínről küldi az előfizető. A visszaélésszerű használat, illetve a személyi használati feltételek megsértése 
esetén Szolgáltató előzetes értesítését követően az Előfizető a szolgáltatást a Kisvállalati Alaptarifa feltételei 
szerint veheti tovább igénybe. 
 
A Vodafone Business RED tarifacsomagokkal a Konferenciahívás szolgáltatás nem vehető igénybe. 
 
Egyszeri Kiegészítő Adat (kiegészítő opció)  
 
A Vodafone Business RED 5GB és Vodafone Business RED 20GB tarifacsomagokhoz kiegészítő adatopció 
vásárolható, melyek részletes leírását az alábbi táblázat tartalmazza. Kiegészítő opciót az Online ügyfélszolgálaton 
keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet vásárolni. 
 

Megrendelhető Kiegészítő Adat  
Benne foglalt 

adatmennyiség 
Díj (bruttó) Tarifacsomag, mellyel elérhető: 

Kiegészítő Adat 1 GB 1 GB 2000 Ft 
Vodafone Business RED 5GB 

 Vodafone Business RED 20GB 

Kiegészítő Adat 3 GB 3 GB 3 000 Ft 
Vodafone Business RED 5GB 

 Vodafone Business RED 20GB 

Kiegészítő Adat 5 GB 5 GB 4 000 Ft 
Vodafone Business RED 5GB 

Vodafone Business RED 20GB 
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Amennyiben az Egyszeri Kiegészítő Adat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő Egyszeri 
Kiegészítő Adat opció vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő kiegészítő adatopció fel nem használt hátralévő 
adatforgalma elvész. A kiegészítő adatopció az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag 
havidíjában foglalt adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú 
Egyszeri Kiegészítő Adat opció vásárolható, mely nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell igény 
szerint vásárolni. 
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1.5.11. Business Mobile RED 5GB, Business Mobile RED 20 GB, Business Mobile RED 
Superior és Business Mobile RED World 

 
A Business Mobile RED 5GB, Business Mobile RED 20 GB, Business Mobile RED Superior és Business Mobile 
RED World tarifacsomagok 2021. december 15-i hatállyal kerültek át a kereskedelmi forgalomban nem elérhető 
tarifacsomagok közé. 
 
Az alábbi tarifacsomagokat kizárólag (új és meglévő), utólag fizető előfizetést kötő Üzleti Előfizetők vásárolhatják. 
 
A tarifacsomagokban a számlázás 1 másodperces egységekben történik. 
 

 Business Mobile RED 5GB  Business Mobile RED 20GB 

 Nettó árak Bruttó árak Nettó árak Bruttó árak 

Induló költségek 

Belépési díj (Ft) 7 874,02 10 000 7 874,02 10 000 

Havidíjak 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 8 500 10 795 8 500 10 795 

Internet havidíj (Ft) 3 490 3 664,50 8 490 8 914,50 

Havi előfizetési díj (Ft)  
határozatlan idejű szerződéssel összesen 

11 990 14 459,50 16 990 19 709,50 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 6 500 8 255 6 500 8 255 

Internet havidíj (Ft) 3 490 3 664,50 8 490 8 914,50 

Havi előfizetési díj (Ft)  
2 év határozott idejű szerződéssel összesen 

9 990 11 919,50 14 990 17 169,50 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 8 500 10 795 8 500 10 795 

Internet havidíj (Ft) 3 990 4 189,50 8 990 9 439,50 

Havi előfizetési díj (Ft)  
határozatlan idejű szerződéssel  
osztható internettel összesen 

12 490 14 984 17 490 20 234,50 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 6 500 8 255 6 500 8 255 

Internet havidíj (Ft) 3 990 4 189,50 8 990 9 439,50 

Havi előfizetési díj (Ft)  
2 év határozott idejű szerződéssel  
osztható internettel összesen 

10 490 12 444,50 15 490 17 694,50 

Havidíjban foglalt, normál díjas irányban felhasználható tartalom 
- belföldön magyarországi hívószámokra;  
- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming díjzónából magyarországi és az 1. roaming díjzóna országainak 

hívószámaira;  
- belföldről a Red EU Nemzetközi díjzóna érvényességi területén belüli országok hívószámaira. 

Hívások Korlátlan  Korlátlan 

SMS Korlátlan Korlátlan 

MMS Korlátlan Korlátlan 

Havidíjban foglalt egyéb tartalom 

Belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint 
az 1. roaming díjzónában felhasználható 
adatforgalom 

5 GB 20 GB 

Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban 
foglalt adatforgalom felett (le- és feltöltési sebesség – 
Mbit/s) 

0/0 0/0 

Becsült maximális sebesség  az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint 

5G/NR hálózat Igénybe vehető, a lefedettségi térképen megjelölt helyeken 

Vodafone EU Roaming 
A Vodafone EU Roaming díjmentesen aktiválható, egyebekben külföldön a 

mindenkori Roaming díjszabás érvényes 

Havidíjon felül, nemzetközi, normál díjas irányban irányadó díjak  
- belföldről a Red EU Nemzetközi díjzóna érvényességi területén kívüli országok hívószámaira. 

Nemzetközi SMS és MMS díja a Red EU Nemzetközi 
díjzóna érvényességi területén kívüli országok 
hívószámaira (Ft) 

40 50,80 40 50,80 

Egyéb díjak 
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Adatforgalmi keret felhasználása után számlázási 
ciklusonként egyszer aktiválódó Automatikus 
Kiegészítő Adat 200 MB (Ft) 

500 525 500 525 

 
 

 Business Mobile RED Superior Business Mobile RED World 

 Nettó árak Bruttó árak Nettó árak Bruttó árak 

Induló költségek 

Belépési díj (Ft) 7 874,02 10 000 7 874,02 10 000 

Havidíjak 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 8 500 10 795 23 500 29 845 

Internet havidíj (Ft) 11 490 12 064,5 22 490 23 614,50 

Havi előfizetési díj (Ft)  
határozatlan idejű szerződéssel összesen 

19 990 22 859,5 45 990 53 495,50 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 6 500 8 255 21 500 27 305 

Internet havidíj (Ft) 11 490 12 064,50 22 490 23 614,50 

Havi előfizetési díj (Ft)  
2 év határozott idejű szerződéssel összesen 

17 990 20 319,50 43 990 50 919,50 

Havidíjban foglalt, normál díjas irányban felhasználható tartalom 
- belföldön magyarországi hívószámokra;  
- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming díjzónából magyarországi és az 1. roaming díjzóna országainak hívószámaira;  
- belföldről a Red EU Nemzetközi díjzóna érvényességi területén belüli országok hívószámaira. 
- Business RED World tarifacsomag esetén belföldről a Világ Napijegy érvényességi területén belüli országok hívószámaira, valamint a 

Világ Napijegy érvényességi területéről magyarországi és a Világ Napijegy érvényességi területén belüli országok hívószámaira. 

Hívások Korlátlan Korlátlan 

SMS Korlátlan Korlátlan 

MMS Korlátlan Korlátlan 

Havidíjban foglalt egyéb tartalom 

Belföldi adatforgalom Korlátlan Korlátlan 

Adatforgalom  
- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. 
roaming díjzónában; 
- aktív Világ Napijegy szolgáltatással a Világ Napijegy 
érvényességi területén belül. 

40 GB 40 GB 

Becsült maximális sebesség  az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint 

Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban 

foglalt roaming adatforgalom felett (le- és feltöltési 

sebesség - Mbit/s) 

letöltési sebesség: 0,125 Mbit/s 
feltöltési sebesség: 0,125 Mbit/s 

5G/NR hálózat Igénybe vehető, a lefedettségi térképen megjelölt helyeken 

Vodafone EU Roaming 
A Vodafone EU Roaming díjmentesen aktiválható, egyebekben külföldön a 

mindenkori Roaming díjszabás érvényes 

Havidíjon felül, nemzetközi, normál díjas irányban irányadó díjak  
- belföldről a Red EU Nemzetközi díjzóna érvényességi területén kívüli, illetve Business RED World tarifacsomag esetén a Világ 
Napijegy érvényességi területén belüli és kívüli országok hívószámaira. 

Nemzetközi SMS és MMS díja Világ Napijegy 
érvényességi területén belüli országok hívószámaira 
(Ft) 

40 50,80 0 0 

Nemzetközi SMS és MMS díja a Világ Napijegy 
érvényességi területén kívüli országok hívószámaira 
(Ft) 

40 50,80 40 50,80 

 

A Business Mobile RED 5GB, Business Mobile RED 20GB tarifacsomaghoz elérhetők a Business MultiNet 
(mobilinternet alapú) tarifacsomagok, melyek kizárólag a Business Mobile RED 5GB, Business Mobile RED 20GB 
tarifacsomaggal együtt, másodlagos SIM-ként használhatóak. A megosztható adatforgalmú Business Mobile RED 
5GB, Business Mobile RED 20GB tarifacsomagok (elsődleges SIM) esetén a hozzájuk kapcsolódó Business 
MultiNet tarifacsomagokon (másodlagos SIM) az adatforgalom belföldön, a mindenkori Roaming díjszabás szerint, 
valamint a Vodafone EU Roaming szolgáltatás aktiválása esetén a Vodafone EU Roaming szolgáltatás 
érvényességi területén, külföldön is felhasználható. 
 
Business MultiNet csomagok: 
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 Business MultiNet Mifi Business MultiNet SIM  

 Nettó árak Bruttó árak Nettó árak Bruttó árak 

Induló költségek 

Belépési díj (Ft) 7 874,02 10 000 7 874,02 10 000 

Havidíjak 

Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan 
idejű szerződéssel 

7 874,02 8 267,72 7 874,02 8 267,72 

Havi előfizetési díj (Ft) 2 év 
határozott idejű szerződéssel 

0 0 0 0 

Havidíjban foglalt adatforgalom 
a Business Mobile RED 5GB, Business Mobile RED 20GB csomaggal megegyező, azzal 

megosztva 

Becsült maximális sebesség a havi 
megosztható adatforgalom felett  
(le- és feltöltési sebesség – Mbit/s) 

 
0/0 

Becsült maximális sebesség  az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint 

SMS díja (Ft)  
- belföldön magyarországi, normál 
díjas hívószámokra;  
- a mindenkori Roaming díjszabás 
szerint az 1. roaming díjzónából 
magyarországi és az 1. roaming 
díjzóna országainak normál díjas 
hívószámaira;  

24 30,48 24 30,48 

 

A Business Mobil RED 5GB, Business Mobile RED 20GB, Business Mobile RED Superior és Business Mobile RED 
World tarifacsomagok havidíjában foglalt korlátlan percek, SMS-ek és MMS-ek normál díjas hívások, SMS-, illetve 
MMS-küldés esetén érvényesek. Belföldi normál díjas irányoknak minősülnek a Vodafone, illetve más 
mobilszolgáltatók belföldi hálózatába és belföldi vezetékes irányba indított normál díjas hívások, normál díjas SMS-
ek és normál díjas MMS-ek, valamint a Business Mobile RED tarifacsomagok esetében – díjazás tekintetében – 
belföldi normál díjas iránynak minősül minden belföldi speciális díjazású szám hívása is. 
 
A Business Mobile RED tarifacsomagok havidíjában foglalt korlátlanság, kizárólag normál díjas és speciális 
díjazású belföldi és normál díjas, illetve speciális díjazású (zöld számok) nemzetközi hívásokra és belföldi 
hálózatba küldött normál díjas és speciális díjazású, illetve nemzetközi hálózatba küldött normál díjas és speciális 
díjazású (zöld számok) SMS-ek esetén érvényes. 
 
Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. A Vodafone EU Roaming szolgáltatás részletes leírását jelen 
Díjszabás melléklet tartalmazza.  
 
A Red EU Nemzetközi díjzóna területe a jelen Díjszabás mellékletben került meghatározásra.  
 
A Red EU Nemzetközi díjzónán, illetve a Világ Napijegy érvényességi területén kívüli nemzetközi hívások díjait 
jelen Díjszabás melléklet tartalmazza. A Világ Napijegy érvényességi területe jelen Díjszabás mellékletben 
található. 
 
A havidíjban foglalt forgalmi keret időkorlátozás nélkül bármely napszakban felhasználható. Számlázási egység 10 
Kbyte. Business Mobile RED 5GB és Business Mobile RED 20GB tarifacsomag esetén amennyiben Előfizető nem 
használja fel a havidíjban foglalt havi forgalmi keretet, a fennmaradó részt nem viheti át a következő számlázási 
ciklusra. A havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását követően az internet szolgáltatás megszűnik a 
számlázási ciklus végéig. Becsült maximális sebesség az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint.  
 
A Business Mobil RED Superior és Business Mobil RED World tarifacsomagok esetén az Előfizető számára a video 
tartalmakhoz való hozzáférést a Szolgáltató 480p felbontásban korlátozott minőségben teszi lehetővé. Ezen 
korlátozással az Előfizető a mobiltelefon készülékre és a hálózati kapacitásra optimalizált minőségben veheti 
igénybe a szolgáltatást, ez az opció nagyobb képernyőjű készülékek esetében a képminőség romlását 
eredményezheti. Az Előfizetőnek a 480p videó felbontás igénylésére és lemondására az Előfizetői Szerződés 
megkötése során, illetve a Szolgáltató személyes vagy telefonos Ügyfélszolgálatán van lehetősége. 
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A Business Mobil RED 5GB és Business Mobil RED 20GB havidíjában foglalt adatmennyiség felhasználását 
követően, illetve ha a havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását megelőzően az Online ügyfélszolgálaton 
keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban egy vagy több alkalommal kiegészítő adatopció(k) vásárlására kerül 
sor, úgy a kiegészítő adatopcióban, majd a havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását követően a Business 
Mobile RED 5GB és Business Mobile RED 20GB tarifacsomagokhoz számlázási ciklusonként egy alkalommal 
automatikusan aktiválódó 200 MB adatforgalmat tartalmazó Automatikus Kiegészítő Adat opció kapcsolódik, 
melynek díját a tarifatáblázat tartalmazza. Az Automatikus Kiegészítő Adat 200 MB opció adatforgalma az adott 
számlaciklus végéig felhasználható, nem megosztható. Az Automatikus Kiegészítő Adat 200 MB opció minden 
hónapban megújul, de csak a havidíjban vagy a kiegészítő adatopció(k)ba foglalt adatmennyiség felhasználását 
követő további használattal aktiválódik és kerül kiszámlázásra. Az Automatikus Kiegészítő Adat 200 MB opcióban 
foglalt adatmennyiség felhasználását követően az internet szolgáltatás megszűnik. 
 
A számlazárásig történő további internetezéshez a havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását megelőzően 
vagy az Automatikus Kiegészítő Adat opcióba foglalt adatmennyiség felhasználását követően az Online 
ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban kiegészítő adatopció vásárlása szükséges. 
Adatopció vásárlása nélkül az Automatikus Kiegészítő Adat opcióba foglalt adatmennyiség felhasználását 
követően adatforgalom túllépés nem lehetséges, amennyiben az Előfizető felhasználta a csomagban és az 
Automatikus Kiegészítő Adat opcióban foglalt adatmennyiséget, nem lesz elérhető számára az internet szolgáltatás 
a számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul. 
 
A Business MultiNet kártya csak adatátviteli szolgáltatást nyújt, hangszolgáltatás azon nem vehető igénybe. A 
Business MultiNet tarifák igénybevételére kizárólag azon ügyfeleink jogosultak, akik új vagy meglévő Business 
Mobile RED 5GB, vagy Business Mobile RED 20GB előfizetéssel rendelkeznek. Egy Business Mobile RED 5GB 
vagy Business Mobile RED 20GB előfizetéshez maximum 1 darab Business MultiNet csomag vásárolható az 
ajánlatban. A Business MultiNet csomagra mindaddig jogosult az Előfizető, ameddig határozott vagy határozatlan 
idejű Business Mobile RED 5GB vagy Business Mobile RED 20GB előfizetését fenntartja. Amennyiben a 
tarifacsomagokra kötött elsődleges előfizetés megszűnik, vagy leváltásra kerül, abban az esetben a 2. SIM kártyát 
az Internet Alaptarifára váltjuk. 
 
A Business MultiNet tarifacsomagok esetén a havi adatforgalmi keret felhasználása esetében a számlazárásig 
történő további internetezéshez az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban 
kiegészítő adatopció vásárlása szükséges. Adatopció vásárlása nélkül adatforgalom túllépés nem lehetséges, 
amennyiben az Előfizető felhasználta a csomagban foglalt adatmennyiséget, nem lesz elérhető számára az internet 
szolgáltatás a számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul. Becsült maximális 
sebesség az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint. 
 
A Business Mobile RED 5GB és Business Mobile RED 20GB tarifacsomag esetén az Előfizető a csomagban foglalt 
adatmennyiség felhasználása után, a számlazárásig történő további internetezéshez az általa, vagy az általa az 
Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban erre feljogosított másodlagos Business 
MultiNet tarifacsomaghoz tartozó SIM kártyát használók által megrendelhető osztható kiegészítő adatopciók 
megosztása során az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban technikai okokból 
kizárólag a saját, azaz az elsődleges SIM kártyához tartozó adatfelhasználást tudja nyomon követni és nem 
rendelkezik információval a megosztható adatmennyiséget esetlegesen használó másodlagos SIM kártya 
adatfelhasználásának konkrét mértékéről. Amennyiben az Előfizető által az Online ügyfélszolgálaton keresztül 
vagy a My Vodafone alkalmazásban erre feljogosított másodlagos Business MultiNet tarifacsomaghoz tartozó SIM 
kártya használója a kiegészítő adatopciót megrendeli, a kiegészítő adatopció díja az elsődleges SIM kártya 
Előfizetője részére kerül kiszámlázásra és megfizetésre. 
 
A Business Mobile RED 5GB, Business Mobile RED 20GB, Business Mobile RED Superior és Business Mobile 
RED World tarifacsomagok kizárólag az Üzleti Előfizető általi felhasználás szabályainak betartása mellett, 
természetes személy felhasználók személyes hírközlési igényeinek kielégítésére használhatóak (személyi 
használat). A rendeltetésszerű személyi használatba nem értendő bele, ha a tarifacsomaghoz tartozó SIM kártyát 
nem mobiltelefon készülékben használja az Előfizető vagy felhasználó; hívások automatizált - a felhasználó 
személyes közreműködését nem igénylő - indítása; hívások tömeges (a kimenő hívások összidőtartamának 10%-
át meghaladó időtartamban) indítása automatikus hívásfogadó eszközök, berendezések (pl., de nem kizárólag IVR) 
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felé; hívások tömeges indítása szolgáltatások, műszaki eszközök, berendezések, stb. tesztelése, próbaüzeme, 
terhelhetőségének vizsgálata, sérülékenységének vizsgálata, stb. céljából; hívások napi 180 percet rendszeresen 
meghaladó időtartamban történő indítása személyek, objektumok, események, stb. távolról történő megfigyelése 
céljából (pl. de nem kizárólag: vagyonőrzési, bébiőr funkciók); hívások indítása gép-gép kapcsolat (M2M) 
létrehozása céljából; hívások indítása vagy átirányítása napi 24 órát meghaladó összidőtartamban; olyan hívások, 
SMS-ek tömeges indítása, melyekről a Szolgáltató alappal feltételezheti, hogy a hívások létrehozásának, vagy az 
SMS-ek küldésének célja az Előfizető, Felhasználó vagy bármely harmadik fél közvetlen haszonszerzése a 
Szolgáltató kárára. A tarifacsomagot szigorúan tilos olyan eszközzel használni, amely nem rendelkezik saját 
kijelzővel, hangszóróval, mikrofonnal és billentyűzettel (beleértve az érintőképernyős billentyűzetet), ilyen pl. az 
adapter, modem. A tarifacsomagok visszaélésszerűen, többek között telemarketing, ügyfélszolgálati tevékenység, 
vagy más üzleti célokra nem használhatók. A visszaélésszerű használatba beleértendő és ezáltal ellentétes a 
személyi használat feltételeivel az olyan SMS és MMS küldési magatartás, amely során az előfizetésről elküldött 
SMS/MMS-ek darabszáma meghaladja a napi több százat, illetve az érintett előfizetésről elküldött SMS/MMS-ek 
száma és azok címzettjeinek aránya meghaladja a 10%-ot, illetve az elküldött SMS/MMS-ekre érkezett 
válaszüzenetek darabszámának aránya 80%-nál kisebb, illetve az SMS/MMS üzeneteket jellemzően egy 
helyszínről küldi az előfizető. A visszaélésszerű használat, illetve a személyi használati feltételek megsértése 
esetén Szolgáltató előzetes értesítését követően az Előfizető a szolgáltatást a Kisvállalati Alaptarifa feltételei 
szerint veheti tovább igénybe. 
 
A Business Mobile RED tarifacsomagokkal a Konferenciahívás szolgáltatás nem vehető igénybe. 
 
Egyszeri Kiegészítő Adat (kiegészítő opció)  
 
A Business Mobile RED 5GB és Business Mobile RED 20GB tarifacsomagokhoz kiegészítő adatopció vásárolható, 
melyek részletes leírását az alábbi táblázat tartalmazza. Kiegészítő opciót az Online ügyfélszolgálaton keresztül 
vagy a My Vodafone alkalmazásban oldalon lehet vásárolni arról a SIM kártyáról és eszközről, amelyhez a 
Business Mobile RED előfizetés tartozik. 
 
Megrendelhető Kiegészítő 
Adat  

Benne foglalt 
adatmennyiség 

Díj 
(nettó) 

Díj (bruttó) 
Tarifacsomag, mellyel 

elérhető: 

Kiegészítő Adat 500 MB 500 MB 1 000 Ft 1 050 Ft 
Business Mobile RED 5 GB 

Business Mobile RED 20 GB 

Kiegészítő Adat 3 GB 3 GB 3 000 Ft 3 150 Ft 
Business Mobile RED 5GB 

 Business Mobile RED 20GB 

Kiegészítő Adat 5 GB 5 GB 4 000 Ft 4 200 Ft 
Business Mobile RED 5GB 

Business Mobile RED 20GB 

 
Amennyiben az Egyszeri Kiegészítő Adat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő Egyszeri 
Kiegészítő Adat opció vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő kiegészítő adatopció fel nem használt hátralévő 
adatforgalma elvész. A kiegészítő adatopció az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag 
havidíjában foglalt adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú 
Egyszeri Kiegészítő Adat opció vásárolható, mely nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell igény 
szerint vásárolni. 
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1.5.12. Business Mobile Smart 3GB és Business Mobile Smart 5GB tarifacsomagok Üzleti 
Előfizetőknek 

 
A Business Mobile Smart 3GB és Business Mobile Smart 5GB tarifacsomagok 2021. december 15-i hatállyal 
kerültek át a kereskedelmi forgalomban nem elérhető tarifacsomagok közé. 
 
Az alábbi tarifacsomagokat kizárólag (új és meglévő), utólag fizető előfizetést kötő üzleti előfizetők vásárolhatják.  
 
Hanghívások esetén a számlázás 1 másodperc alapú.  
 

 
Business Mobile Smart 3GB Business Mobile Smart 5GB 

 Nettó árak Bruttó árak Nettó árak Bruttó árak 

Induló költségek 

Belépési díj (Ft) 7 874,02 10 000 7 874,02 10 000 

Havidíjak 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 3 000 3 810 4 000 5 080 

Internet havidíj (Ft) 2 490 2 614,50 3 490 3 664,50 

Havi előfizetési díj (Ft)  
határozatlan idejű szerződéssel összesen  

5 490 6 424,50 7 490 8 744,50 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 2 000 2 540 3 000 3 810 

Internet havidíj (Ft) 2 490 2 614,50 3 490 3 664,50 

Havi előfizetési díj (Ft)  
2 év határozott idejű szerződéssel összesen  

4 490 5 154,50 6 490 7 474,50 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 3 000 3 810 4 000 5 080 

Internet havidíj (Ft) 2 990 3 139,50 3 990 4 189,50 

Havi előfizetési díj (Ft)  
határozatlan idejű szerződéssel,  
osztható internettel összesen  

5 990 6 949,50 7 990 9 269,50 

Tarifacsomag havidíj (Ft) 2 000 2 540 3 000 3 810 

Internet havidíj (Ft) 2 990 3 139,50 3 990 4 189,50 

Havi előfizetési díj (Ft)  
2 év határozott idejű szerződéssel,  
osztható internettel összesen  

4 990 5 679,50 6 990 7 999,50 

Havidíjban foglalt, normál díjas irányban felhasználható tartalom 

Felhasználható a meghatározott keret: 
- belföldről magyarországi hívószámokra; 
- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. 

roaming díjzónából magyarországi és az 1. 
roaming díjzóna országainak hívószámaira; 

- valamint belföldről a Red EU Nemzetközi 
díjzóna érvényességi területén belüli országok 
hívószámaira indított hívásokra. 

100 perc 250 perc 

Havidíjban foglalt egyéb tartalom 

„Zárt Csoport” opció   

Belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás 
szerint az 1. roaming díjzónában felhasználható 
adatforgalom 

3 GB 5 GB 

Becsült maximális sebesség a havi előfizetési 
díjban foglalt adatforgalom felett (le- és feltöltési 
sebesség – Mbit/s) 

0/0 0/0 

Becsült maximális sebesség  az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint 

Adatforgalmi keret felhasználása után  
számlázási ciklusonként egyszer aktiválódó  
Automatikus Kiegészítő Adat 200 MB (Ft) 

500 525 500 525 

Vodafone EU Roaming  
A Vodafone EU Roaming díjmentesen aktiválható, egyebekben külföldön a 

mindenkori Roaming díjszabás érvényes 

Havidíjon felül, normál díjas irányban irányadó díjak 
- belföldön magyarországi hívószámokra;  
- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming díjzónából magyarországi és az 1. roaming díjzóna országainak hívószámaira. 

Percdíj (Ft) 18 22,86 18 22,86 

SMS és MMS (Ft) 18 22,86 18 22,86 

Havidíjon felül, nemzetközi, normál díjas irányban irányadó díjak  
- belföldről a Red EU Nemzetközi díjzóna érvényességi területén belüli és kívüli országok hívószámaira. 
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Percdíj a Red EU Nemzetközi díjzóna 
érvényességi területén belüli országok 
hívószámaira (Ft) 

18 22,86 18 22,86 

Percdíj a Red EU Nemzetközi díjzóna 
érvényességi területén kívüli országok 
hívószámaira (Ft) 

A mindenkori ÁSZF Díjszabás Külföldre irányuló hívások díja (nemzetközi 
hívások) feltételek és díjszabás szerint. 

Nemzetközi SMS és MMS díja a Red EU 
Nemzetközi díjzóna érvényességi területén belüli 
országok hívószámaira (Ft) 

18 22,86 18 22,86 

Nemzetközi SMS és MMS díja a Red EU 
Nemzetközi díjzóna területen kívüli országok 
hívószámaira (Ft) 

40 50,80 40 50,80 

 

A Business Mobile Smart 3GB és Business Mobile Smart 5GB tarifacsomagokhoz elérhetők a Business MultiNet 
(mobilinternet alapú) tarifacsomagok, melyek kizárólag fenti tarifacsomagokkal együtt, azzal azonos ügyfélszámon 
számlázott, másodlagos SIM-ként használhatóak. Egy elsődleges SIM-hez legfeljebb 1 db másodlagos SIM 
kapcsolódhat. A megosztható adattartalmú Business Mobile Smart 3GB és Business Mobile Smart 5GB kizárólag 
a másodlagos SIM kártyával (Business MultiNet) oszthatja meg az adatot. A megosztható adatforgalmú Business 
Mobile Smart 3GB és Business Mobile Smart 5GB (elsődleges SIM) esetén a hozzájuk kapcsolódó Business 
MultiNet tarifacsomagokon (másodlagos SIM) az adatforgalom belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás 
szerint az 1. roaming díjzónában, valamint a Vodafone EU Roaming szolgáltatás aktiválása esetén a Vodafone EU 
Roaming szolgáltatás érvényességi területén, külföldön is felhasználható. 
 
Business MultiNet csomagok: 
 

 
 

Business MultiNet Mifi 
 

 
Business MultiNet SIM  

 Nettó árak Bruttó árak Nettó árak  Bruttó árak 

Induló költségek 

Belépési díj (Ft) 7 874,02 10 000 7 874,02 10 000 

Havidíjak 

Havi előfizetési díj (Ft)  
határozatlan idejű szerződéssel 

7 874,02 8 267,72 7 874,02 8 267,72 

Havi előfizetési díj (Ft)  
2 év határozott idejű szerződéssel 

0 0 0 0 

Havidíjban foglalt adatforgalom 
a Business Mobile Smart 3GB és Business Mobile Smart 5GB csomaggal 

megegyező,  
azzal megosztva 

Becsült maximális sebesség a havi 
megosztható adatforgalom felett (le- és 
feltöltési sebesség – Mbit/s) 

 
0/0 

Becsült maximális sebesség  az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint 

SMS díja (Ft)  
- belföldön magyarországi normál díjas 

hívószámokra 
- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 

1. roaming díjzónából magyarországi és az 
1. roaming díjzóna országainak normál díjas 
hívószámaira; 

24 30,48 24 30,48 

 

A Business Mobile Smart 3GB és Business Mobile Smart 5GB tarifacsomagok esetén a havidíjban foglalt 
adatmennyiség felhasználását követően az internet hozzáférés megszűnik a számlázási ciklus végéig. Becsült 
maximális sebesség az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint. 
 
A havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását követően, illetve ha a havidíjban foglalt adatmennyiség 
felhasználását megelőzően az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban egy vagy 
több alkalommal kiegészítő adatopció(k) vásárlására kerül sor, úgy a kiegészítő adatopcióban, majd a havidíjban 
foglalt adatmennyiség felhasználását követően a Business Mobile Smart 3GB és Business Mobile Smart 5GB 
tarifacsomagokhoz számlázási ciklusonként egy alkalommal automatikusan aktiválódó Automatikus Kiegészítő 
Adat opció kapcsolódik, melynek díját a tarifacsomag-táblázat tartalmazza. Az Automatikus Kiegészítő Adat opció 
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adatforgalma az adott számlaciklus végéig felhasználható, nem megosztható. Az Automatikus Kiegészítő Adat 
opció minden hónapban megújul, de csak a havidíjban vagy a kiegészítő adatopció(k)ban foglalt adatmennyiség 
felhasználását követő további használattal aktiválódik és kerül kiszámlázásra. Az Automatikus Kiegészítő Adat 
opcióban foglalt adatmennyiség felhasználását követően az internet hozzáférés megszűnik. 
 
A számlazárásig történő további internetezéshez a havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását megelőzően 
vagy az Automatikus Kiegészítő Adat opcióba foglalt adatmennyiség felhasználását követően az Online 
ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban kiegészítő adatopció vásárlása szükséges. 
Adatopció vásárlása nélkül az Automatikus Kiegészítő Adat opcióba foglalt adatmennyiség felhasználását 
követően adatforgalom túllépés nem lehetséges, amennyiben az Előfizető felhasználta a csomagban és az 
Automatikus Kiegészítő Adat opcióban foglalt adatmennyiséget, nem lesz elérhető számára az internet szolgáltatás 
a számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul.  
 
A Business MultiNet kártya csak adatátviteli szolgáltatást nyújt, hangszolgáltatás azon nem vehető igénybe. A 
Business MultiNet tarifacsomagok igénybevételére kizárólag azon ügyfeleink jogosultak, akik új vagy meglévő 
Business Mobile Smart 3GB vagy Business Mobile Smart 5GB előfizetéssel rendelkeznek. Business Mobile Smart 
3GB vagy Business Mobile Smart 5GB előfizetéshez maximum 1 darab Business MultiNet csomag vásárolható az 
ajánlatban. A Business MultiNet csomagra mindaddig jogosult az Előfizető, ameddig határozott vagy határozatlan 
idejű Business Mobile Smart 3GB vagy Business Mobile Smart 5GB előfizetését fenntartja. Amennyiben a 
tarifacsomagokra kötött elsődleges előfizetés megszűnik, vagy leváltásra kerül, abban az esetben a 2. SIM kártyát 
az Internet Alaptarifára váltjuk. 
 
A Business MultiNet tarifacsomagok esetén a havi adatforgalmi keret felhasználása esetében a számlazárásig 
történő további internetezéshez az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban 
kiegészítő adatopció vásárlása szükséges. Adatopció vásárlása nélkül adatforgalom túllépés nem lehetséges, 
amennyiben az Előfizető felhasználta a csomagban foglalt adatmennyiséget, nem lesz elérhető számára az internet 
szolgáltatás a számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul. Becsült maximális 
sebesség az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint. 
 
A Business Mobile Smart 3GB és Business Mobile Smart 5GB tarifacsomag esetén az Előfizető a csomagban 
foglalt adatmennyiség felhasználása után, a számlazárásig történő további internetezéshez az általa, vagy az általa 
az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban erre feljogosított másodlagos Business 
MultiNet tarifacsomaghoz tartozó SIM kártyát használók által megrendelhető osztható kiegészítő adatopciók 
megosztása során az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban technikai okokból 
kizárólag a saját, azaz az elsődleges SIM kártyához tartozó adatfelhasználást tudja nyomon követni és nem 
rendelkezik információval a megosztható adatmennyiséget esetlegesen használó másodlagos SIM kártya 
adatfelhasználásának konkrét mértékéről. Amennyiben az Előfizető által az Online ügyfélszolgálaton keresztül 
vagy a My Vodafone alkalmazásban erre feljogosított másodlagos Business MultiNet tarifacsomaghoz tartozó SIM 
kártya használója a kiegészítő adatopciót megrendeli, a kiegészítő adatopció díja az elsődleges SIM kártya 
Előfizetője részére kerül kiszámlázásra és megfizetésre. 
 
A tarifacsomagban foglalt Zárt csoport opció díját a tarifacsomag havidíja tartalmazza, nem a havidíjon felül 
számlázódik. További részletek a Zárt csoport opcióval kapcsolatban jelen Díjszabás mellékletben találhatók. 
 
A havidíjban foglalt, de fel nem használt leforgalmazható perc, illetve adatforgalom nem vihető át a következő 
hónapra, más személyre-, illetve más kapcsolási számra nem ruházható át és más szolgáltatásra sem használható 
fel.  
 
A Business Mobile Smart tarifacsomagokkal a Konferenciahívás szolgáltatás nem vehető igénybe. 
 
Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. A Vodafone EU Roaming szolgáltatás részletes leírását jelen 
Díjszabás melléklet tartalmazza. 
 
A Red EU nemzetközi szolgáltatással, amely a Business Mobile Smart tarifacsomagok részét képezi, az Előfizetők 
a Vodafone magyarországi hálózatáról a fent meghatározott feltételekkel hívhatják a jelen Díjszabás mellékletben 
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meghatározott országok (Red EU Nemzetközi díjzóna) normál díjas hívószámait, és azokra a fent meghatározott 
feltételekkel küldhetnek normál díjas SMS és MMS üzenetet.  
 
A Red EU Nemzetközi díjzónán kívüli nemzetközi hívások díjait jelen Díjszabás melléklet tartalmazza. 
 
Egyszeri Kiegészítő Adat (kiegészítő adatopció)  
 
A Business Mobile Smart 3GB és Business Mobile Smart 5GB tarifacsomagokhoz kiegészítő adatopció (Egyszeri 
Kiegészítő Adat) vásárolható, melynek részletes leírását az alábbi táblázat tartalmazza. 
 
 
Megrendelhető Egyszeri 
Kiegészítő Adat  
 

Benne foglalt 
adatmennyiség 

Díj (nettó) Díj (bruttó) Tarifacsomag, mellyel elérhető: 

Kiegészítő Adat 500 MB 500 MB 1 000 Ft 1 050 Ft 
Business Mobile Smart 3GB  
Business Mobile Smart 5GB  

Kiegészítő Adat 3 GB 3 GB 3 000 Ft 3 150 Ft 
Business Mobile Smart 3GB  
Business Mobile Smart 5GB  

Kiegészítő Adat 5 GB 5 GB 4 000 Ft 4 200 Ft Business Mobile Smart 5GB  

 
Egyszeri Kiegészítő Adat opciót az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban oldalon 
lehet vásárolni .  
 
Amennyiben a kiegészítő adatopció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő kiegészítő adatopció 
vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő kiegészítő adatopció fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. 
Az Egyszeri Kiegészítő Adat opció az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt 
adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú Egyszeri Kiegészítő 
Adat opció vásárolható. Az Egyszeri Kiegészítő Adat opció nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell 
igény szerint vásárolni. 
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1.6. Kereskedelmi forgalomban nem elérhető opciók 

 

Az alább feltüntetett opciók a tarifacsomagoknál feltüntetett feltételekkel tarthatóak meg. Megrendelésükre nincs 
lehetőség. 
 

1.6.1. MultiNet opciók  
 

Az alábbiakban feltüntetett MultiNet opciók 2020. november 30-i hatállyal kerültek át a kereskedelmi forgalomban 
nem elérhető opciók közé.  
 
A MultiNet opciók telefonszámonként megrendelhető extra megosztható adatmennyiséget tartalmazó opciók, 
melyek az adott előfizetőnek az extra adatmennyiségen túl Business MultiNet tarifacsomag vásárlására is 
lehetőséget adnak. 
 

1.6.1.1. Üzleti Előfizetők részére elérhető MultiNet opciók 
 

A MultiNet Start, Medium, Premium opciók a következő Üzleti Előfizetők által vásárolható tarifacsomagokkal 
vehetők igénybe: Business Group EU.  

 
Egy előfizetéshez egy darab MultiNet opció aktiválható.  
 
Az alábbi táblázatokban feltüntettt árak bruttó árak az ÁFA-t tartalmazzák.  
 
2016. november 2. után kötött Előfizetői Szerződések esetén megrendelhető MultiNet opciókat az alábbi táblázat 
tartalmazza: 
 

MultiNet opció 
Bruttó havidíj (Ft) 2 
év határozott idejű 
szerződés esetén 

Bruttó havidíj 
(Ft) 1 év 

határozott idejű 
szerződés esetén 

Bruttó havidíj (Ft) 
határozatlan idejű 
szerződés esetén 

Az opcióban foglalt, a 
tarifacsomag havidíján 

felül biztosított 
adatmennyiség 

MultiNet 3 GB 2 472,05 Ft 8 267,70 8 267,70 3 GB 

MultiNet 10 GB 4 538,98 Ft 8 267,70 8 267,70 10 GB 

MultiNet 30 GB 7 432,68 Ft 8 267,70 8 267,70 30 GB 

 

Amennyiben az Előfizető nem használja fel a havidíjba foglalt havi forgalmi keretet, a fennmaradó részt nem viheti 
át a következő számlázási ciklusra. A havidíjban foglalt forgalmi keret időkorlátozás nélkül bármely napszakban 
felhasználható.  
 
Számlázási egység 10 Kbyte. 
 
2016. június 1. után elérhető Business MultiNet Alap tarifák: 
 

 Business MultiNet Alap Mifi 
Business MultiNet Alap 

SIM 

Induló költségek 

Belépési díj (Ft) 10 000 10 000 

Havidíjak 

Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű szerződéssel 8 267,70 8 267,70 

Havi előfizetési díj (Ft) 1 év határozott idejű szerződéssel 8 267,70 8 267,70 

Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű szerződéssel 413,39 413,39 

Havidíjban foglalt belföldi adatforgalom a MultiNet opcióval megegyező, azzal megosztva 

Becsült maximális sebesség a havi megosztható 
adatforgalom felett (le/fel, Mbit/s) 

0/0 0/0 

Becsült maximális sebesség  az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint 

SMS díja bármely belföldi  30,48 30,48 
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hálózatba (Ft) 

 

A Business MultiNet kártya (másodlagos SIM) csak adatátviteli szolgáltatást nyújt, hangszolgáltatás azon nem 
vehető igénybe Amennyiben az elsődleges előfizetés megszűnik, vagy leváltásra kerül, abban az esetben a 2. SIM 
kártyát az Internet Alaptarifára váltjuk. 
 
A MultiNet opció esetén az Előfizető a tarifacsomagba foglalt (illetve az általa vagy a másodlagos Business Multinet 
tarifacsomagot használók által vásárolt további) belföldi adatmennyiség megosztása során technikai okokból 
kizárólag a saját, azaz az elsődleges SIM kártyához tartozó adatfelhasználást tudja nyomon követni és nem 
rendelkezik információval a megosztható adatmennyiséget esetlegesen használó másodlagos SIM kártya 
adatfelhasználásának konkrét mértékéről. Amennyiben a másodlagos Business MultiNet tarifacsomag használója 
kiegészítő opciót vásárol, az opció díját a MultiNet opció Előfizetője téríti meg. A másodlagos Multinet SIM kártya 
használója csak akkor képes kiegészítő opciót vásárolni, amennyiben a MultiNet opció Előfizetője ehhez 
jogosultságot biztosít. Adatopció vásárlása nélkül adatforgalom túllépés nem lehetséges, amennyiben az Előfizető 
felhasználta a csomagban foglalt adatmennyiséget, nem lesz elérhető számára az internet szolgáltatás a 
számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul.  
A MultiNet opciók esetén a Szolgáltató által meghatározott roaming hálózatokon a megosztható adatforgalmú 
MultiNet opcióval rendelkező Előfizetés (elsődleges SIM) és a hozzájuk kapcsolódó Business MultiNet 
tarifacsomagokon (másodlagos SIM) a Világ 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  szerint telefonálhat, küldhet SMS-t, és használhatja a rendelkezésére álló adatmennyiséget 
az adott SIM kártyán. Azon Előfizetők, akik tarifacsomagjuknak vagy adatopciójuknak köszönhetően jogosultak az 
Online ügyfélszolgálat vagy a My Vodafone alkalmazás használatára, külföldön is a tarifacsomagjukban 
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 0/0 Mbit/s sebességre lassítjuk. 
 
A Világ Napijegy leírását és igénybevételi feltételeit az ÁSZF Díjszabás melléklete tartalmazza. 
 
Kiegészítő Adat (kiegészítő opció) 2016. november 2. után kötött MultiNet opcióhoz: 
 
A MultiNet Start, Medium, Premium opciókhoz kiegészítő megosztható adatopció vásárolható, melyek 
adatmennyisége a MultiNet opció SIM kártyával és MultiNet tarifacsomag SIM kártyájával használható fel. 
 
Kiegészítő Adatot az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet vásárolni. 
 
A Kiegészítő Adat díja minden esetben a hangalapú előfizetést, azaz a MultiNet opciót megrendelő csomagot 
terhelik.  
 

Megrendelhető Kiegészítő Adat 
Benne foglalt belföldi 

adatmennyiség 
Díj (bruttó) 

Kiegészítő Adat 500 MB 500 MB 826,77 Ft 

Kiegészítő Adat 1 GB 1 GB 1 653,54 Ft 

Kiegészítő Adat 5 GB 5 GB 4 133,87 Ft 

 
Amennyiben egy Kiegészítő Adat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő Kiegészítő Adat 
opció vásárlásának pillanatáig, akkor a fel nem használt hátralévő adatforgalom elvész. A Kiegészítő Adat opció 
kizárólag az adott számlaciklus végéig használható fel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú Kiegészítő 
Adat opció vásárolható. A Kiegészítő Adat nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell igény szerint 
vásárolni. 
 
A Kiegészítő Adat 5 GB nem rendelhető meg MultiNet 3GB opció használatakor. 
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Kiegészítő Adat (kiegészítő opció) 2016. június 1. után kötött Business MultiNet Alap előfizetői szerződés 
esetén: 
 
A Business MultiNet Alap tarifacsomagokhoz Kiegészítő Adat opció vásárolható a számlázási cikluson belül 
bármikor, melyek részletes leírását az alábbi táblázat tartalmazza. A Kiegészítő Adat opciót az Online 
ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet vásárolni . 
 

Megrendelhető Kiegészítő Adat 
2016. június 1-től 

Benne foglalt belföldi 
adatmennyiség 

Díj (bruttó) 

Kiegészítő Adat 500 MB 500 MB 826,77 Ft 

Kiegészítő Adat 1 GB 1 GB 1 653,54 Ft 

Kiegészítő Adat 5 GB 5 GB 4 133,87 Ft 

 
Amennyiben egy Kiegészítő Adat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő Kiegészítő Adat 
opció vásárlásának pillanatáig, akkor a fel nem használt hátralévő adatforgalom elvész. A Kiegészítő Adat opció 
kizárólag az adott számlaciklus végéig használható fel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú Kiegészítő 
Adat opció vásárolható. A Kiegészítő Adat nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell igény szerint 
vásárolni. 
 
A Kiegészítő Adat 5 GB nem rendelhető meg MultiNet 3GB opció használatakor. 
 
Havonta megújuló Kedvezményes Kiegészítő Adat (kiegészítő opció) 2016. június 1. után kötött Business 
MultiNet előfizetői szerződés esetén: 
 
A havonta megújuló Kedvezményes Kiegészítő Adat (kiegészítő opció) 2020. november 30-tól nem vásárolható 
meg a megjelölt tarifacsomagokhoz.  
 
A Business MultiNet Alap tarifacsomagokhoz havonta megújuló Kedvezményes Kiegészítő Adat opció vásárolható 
mely kiegészítő opció megújuló opció, számlaciklusonként újra aktiválódik, nem szükséges minden 
számlaciklusban újra igényelni. A havonta megújuló Kedvezményes Kiegészítő Adat opciót az Online 
ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet vásárolni. 
 
Kedvezményes Kiegészítő Adat opció (kiegészítő opció) vásárlása esetén az Előfizető vállalja, hogy a Business 
MultiNet Alap előfizetéshez kapcsolódó határozott idő alatt a kiegészítő opciót is fenntartja, ez alatt az idő alatt az 
Előfizető érdekkörében felmerülő okból az opció megszüntetésére nem kerül sor. Amennyiben a fenti feltételek 
nem teljesülnek, úgy az Előfizető az ÁSZF-ben írtak szerint az opció havi előfizetési díjának az Előfizető által 
elérhető Kiegészítő Adat opció díjához képest számított, az igénybe vett kedvezménnyel azonos mértékű kötbért 
köteles megfizetni. 
 
Kedvezményes Kiegészítő Adat 1 GB esetén az igénybe vett kedvezmény a Kiegészítő Adat 1 GB (1 653,54 Ft) 
opciót figyelembe véve: 826,77 Ft havonta. 
 
Kedvezményes Kiegészítő Adat 5 GB esetén az igénybe vett kedvezmény a Kiegészítő Adat 5 GB (4 133,87 Ft) 
opciót figyelembe véve: 826,77 Ft havonta. 
 
Kedvezményes Kiegészítő Adat 10 GB esetén az igénybe vett kedvezmény a Kiegészítő Adat 5 GB (4 133,87 Ft) 
opció a benne foglalt belföldi adatmennyiség figyelembevételével arányosított díjához: 3 307,10 Ft havonta. 
 

Megrendelhető Kedvezményes Kiegészítő Adat 
2016. június 1. után 

Benne foglalt belföldi 
adatmennyiség 

Díj (bruttó) 

Kedvezményes Kiegészítő Adat 1 GB 1 GB 826,77 Ft 

Kedvezményes Kiegészítő Adat 5 GB 5 GB 3 307,10 Ft 

Kedvezményes Kiegészítő Adat 10 GB 10 GB 4 960,64 Ft 

 
A Kedvezményes Kiegészítő Adat 5 GB és 10 GB nem rendelhető meg MultiNet 3GB opció használatakor. 
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Amennyiben adott számlázási ciklusban a havonta megújuló Kedvezményes Kiegészítő Adat nem kerül teljes 
egészében felhasználásra, akkor a fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A havonta megújuló 
Kedvezményes Kiegészítő Adat opció kizárólag az adott számlaciklus végéig használható fel. Egy számlacikluson 
belül tetszőleges számú Kiegészítő Adat opció vásárolható a havonta megújuló Kedvezményes Kiegészítő Adat 
mellé. 
 

1.6.2. Vezetékes opció 
 

A havi előfizetési díjon felül telefonszámonként fizetendő havi bruttó 528,32 Ft opciós díjért az Előfizető 
kedvezményesen, percenként bruttó 7,32 Ft áron hívhat vezetékes telefonszámokat. A hívások számlázása 1 
perces egységekben történik. 
 

 

1.6.3. Vodafone Üzleti Vezetékes szám opció 

 

A Vodafone Üzleti Vezetékes szám szolgáltatás 2014. április 1-jétől kereskedelmi forgalomban nem elérhető, ettől 
az időponttól a szolgáltatásra történő új előfizetés megkötése nem lehetséges. A változás az érintett szolgáltatásra 
jelenleg érvényben lévő egyedi előfizetői szerződéseket nem érinti, a már meglévő szolgáltatást továbbra is az 
alábbi változatlan feltételek mellett biztosítjuk. 
 
Az opció havidíja bruttó 3 750 Ft, mely díj az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: 
 

• egy földrajzi (továbbiakban: vezetékes) szám használatát, amely szám felhívásával az Előfizető 
telefonkészülékén keresztül fogadhatja a vezetékes irányból érkező hívásokat, 

• továbbá 1000 perc lebeszélhetőséget, melyet vezetékes (helyhez kötött) telefonhálózatba irányuló 
normál, nem emelt díjas hívásokra lehet felhasználni. 

 
Az opció Belépési díj fizetése nélkül elérhető. 
 
Az opcióban foglalt 1000 perc számlázása a tarifacsomag számlázási egységével megegyező számlázási 
egységekben történik. A fel nem használt percek a következő hónapra nem vihetők át. Az 1000 perc felhasználása 
után a további hívásokat, valamint (a számlázási időszak kezdetétől) minden egyéb irányú hívást a tarifacsomag 
percdíjai és számlázási egysége alapján számlázunk. 

 
A Vodafone Üzleti Vezetékes szám opcióra vonatkozó rendelkezések: 
 

• A vezetékes számot a Szolgáltató biztosítja, és határozza meg, az Előfizető által megadott levelezési 
címnek megfelelően. (A vezetékes számra érkező hívások automatikusan átirányításra kerülnek a 
mobilkészülékre.) 

• A szolgáltatás igénybevétele során az Előfizetőink részére biztosított vezetékes számok nem 
elhordozhatóak, azok a Vodafone tulajdonát képezik. A számhordozás lehetőségének aktuális 
státuszáról kérjük, Ügyfélszolgálatunkon érdeklődjön. 

• A Vodafone a vezetékes számot telekommunikációs partnerének együttműködésével biztosítja, így 
az opciót igénybe vevő Vodafone Előfizetőt hívó felek – a vezetékes szám felhívásakor – a Vodafone 
partnerének hálózatába irányuló hívás díjával egyező díjat fizetnek, a hívó fél tarifacsomagjának 
díjazása szerint. 

• Nem lehetséges a vezetékes számra érkező hívások másik számra történő átirányítása.  

• A vezetékes számra érkező hívások a mobilkészüléken fogadhatóak, ugyanakkor a vezetékes 
számról hívás nem indítható. A hívásindítás minden esetben a mobilszámról történik, az Előfizető 
(mobil) tarifacsomagjának megfelelő díjakon.  

• Ha az Előfizető az általa megadott földrajzi címről elköltözik (és ennek következtében a cím változik), 
akkor ez a vezetékes szám földrajzi számozási területének a változását is maga után vonja, azaz 
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körzetszám változással is jár. A Szolgáltató új vezetékes számot jelöl ki részére, melyről SMS-ben 
vagy telefonon értesíti az Előfizetőt. Ez esetben a számcsere díjmentes. 

• Amennyiben az Előfizető – a fenti esetet (költözés) kivéve – kéri a vezetékes szám cseréjét, a 
számcsere díja megegyezik a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételekben meghatározott 
mobil számcsere díjával. 

• A vezetékes szám telefonkönyvben vagy tudakozóban nem jelenik meg. 

• A Vodafone által biztosított vezetékes szám tovább hordozására nincs lehetőség. 

• Vodafone a szolgáltatást mobil rádiótelefon/UMTS (mobil) technológiával nyújtja, erre figyelemmel: 
o Fax a vezetékes számhoz nem csatlakoztatható. 
o Vezetékes technológián alapuló Internet elérésre nincs lehetőség. (Pl: betárcsázós Internet 

elérés, ADSL stb.) 
o Riasztó nem köthető rá. 

• Az esetleges szünetelés időtartama alatt a szolgáltatás a mobil és a vezetékes hívószámon egyaránt 
szünetel. 

• Amennyiben az Előfizető a mobil hívószámához tartozó előfizetés átírását kérelmezi, az előfizetéshez 
tartozó vezetékes szám automatikusan lecserélésre kerül, az eredeti vezetékes hívószám nem 
tartható meg. 

• Ha az Előfizető  
o lemondja az opciót vagy  
o megszünteti előfizetői jogviszonyát, 

a Szolgáltató a továbbiakban a vezetékes számot sem biztosítja számára. 

• Tilos az opciós SIM kártyák mobil rádiótelefon adapterekben történő használata. Ennek megszegése 
esetén a Szolgáltató az opció nyújtását megszünteti, és az Előfizető nem jogosult a már megfizetett 
havidíj visszakövetelésére. 

 
A Vezetékes telefonszám 1000 opció leírása és igénybevételi feltételei jelen Díjszabás mellékletben találhatóak 
meg. 
 
A Microsoft 365 Vállalati alapverzió (csak online módon elérhető felhő alapú M365/O365 szolgáltatás) (Microsoft 
megnevezés: Microsoft 365 Business Basic) leírása és igénybevételi feltételei az Egyéb Szolgáltatások Szerződési 
Feltételei 12. pontjában találhatóak.  
 
ReadyPay szolgáltatás: 

Mobil bankkártya elfogadó szolgáltatás. A Szolgáltatás internetre csatlakoztatott okoseszköz és a mobil bankkártya 
olvasó terminál (mPOS) segítségével biztonságosan lehetővé teszi mágnescsíkos, chipes és érintéses 
bankkártyákkal, mobiltelefonokkal történő fizetések elfogadását.  
 
A Szolgáltatás kizárólag a Vodafone kínálatában elérhető iCMP terminállal vehető igénybe. 
 
Az iCMP mobil bankkártya elfogadó terminál adásvétele külön adásvételi szerződés alapján történik. 
 
A ReadyPay szolgáltatást egyebekben az Egyéb Szolgáltatások Szerződési Feltételei szabályozzák, amely 
feltételek elfogadása kifejezetten szükséges a ReadyPay szolgáltatás igénybevételéhez.  
 
A Világ Napijegy szolgáltatás leírása és igénybevételi feltételei jelen Díjszabás mellékletben  találhatóak meg.  
 
A Vezetékes telefonszám 1000 opció leírása és igénybevételi feltételei jelen Díjszabás mellékletben találhatóak 
meg. 
 
A Microsoft 365 Vállalati alapverzió (csak online módon elérhető felhő alapú M/365/O365 szolgáltatás) (Microsoft 
megnevezés: Microsoft 365 Business Basic) leírása és igénybevételi feltételei az Egyéb Szolgáltatások Szerződési 
Feltételei 12. pontjában találhatóak. 
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1.6.4. Üzleti ügyfelek számára elérhető kiegészítő adat opciók 
 

Az alábbiakban feltüntetett kiegészítő adat opciók 2020. november 30-i hatállyal kerültek át a kereskedelmi 
forgalomban nem elérhető opciók közé.  
 

1.6.4.1. Egyszeri Kiegészítő Adat (kiegészítő adatopció): 
 

A táblázatban megjelölt szolgáltatásokhoz kiegészítő adatopció (Egyszeri Kiegészítő Adat) vásárolható a 
következő feltételek szerint: 
 

Kiegészítő Adat  Benne foglalt belföldi adatmennyiség 
 

Díj (bruttó) Tarifacsomag 

Kiegészítő Adat 500 
MB 

500 MB 826,77 Ft 

Business Net Start, 
Business Net Medium, 
Business Net Premium 

Business EU Group 1 GB 
Business EU Group 5 GB 

Business EU Group 10 GB 
Business EU Group 20 GB 
Business EU Group 50 GB 
Business Group EU 5 GB 

Business Group EU 10 GB 
Business Group EU 20 GB 
Business Group EU 50 GB 

Kiegészítõ Adat 1 GB 1 GB 1 653,54 Ft 

Business Net Start, 
Business Net Medium, 
Business Net Premium 

Business EU Group 5 GB 
Business EU Group 10 GB 
Business EU Group 20 GB 
Business EU Group 50 GB 
Business Group EU 5 GB 

Business Group EU 10 GB 
Business Group EU 20 GB 
Business Group EU 50 GB 

Kiegészítõ Adat 5 GB 5 GB 4 133,87 Ft 

Business Net Start, 
Business Net Medium, 
Business Net Premium 

Business EU Group 5 GB 
Business EU Group 10 GB 
Business EU Group 20 GB 
Business EU Group 50 GB 
Business Group EU 5 GB 

Business Group EU 10 GB 
Business Group EU 20 GB 
Business Group EU 50 GB 

 

Egyszeri Kiegészítő Adat opciót az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet 
vásárolni .  

 
Amennyiben a kiegészítő adatopció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő kiegészítő adatopció 
vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő kiegészítő adatopció fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. 
Az Egyszeri Kiegészítő Adat opció nem osztható és az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag 
havidíjában foglalt adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú 
Egyszeri Kiegészítő Adat opció vásárolható. Az Egyszeri Kiegészítő Adat opció nem megújuló opció, minden 
számlaciklusban újra kell igény szerint vásárolni. 
 

1.6.4.2. Kiegészítő Osztható Adat (kiegészítő opció): 
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Kiegészítő Osztható Adatot az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet 
vásárolni. 
 
A Kiegészítő Osztható Adat opció díja minden esetben a hangalapú előfizetést, azaz a táblázatban megjelölt 
szolgáltatást, tarifacsomagot terheli.  
 

Kiegészítő Adat  Benne foglalt adatmennyiség Díj (bruttó) Tarifacsomag, mellyel elérhető: 

Kiegészítő Osztható Adat 1 GB 1 GB 2 500 Ft 

Business EU Group 1 GB 
Business EU Group 5 GB 
Business EU Group 10 GB 
Business Group EU 1 GB 
Business Group EU 5 GB 
Business Group EU 10 GB 

Kiegészítő Osztható Adat 10 GB 10 GB 15 000 Ft 

Business EU Group 10 GB 
Business EU Group 20 GB 
Business EU Group 50 GB 
Business Group EU 10 GB 
Business Group EU 20 GB 
Business Group EU 50 GB 

Kiegészítő Osztható Adat 20 GB 20 GB 25 000 Ft 

Business EU Group 20 GB 
Business EU Group 50 GB 
Business Group EU 20 GB 
Business Group EU 50 GB 

Kiegészítő Osztható Adat 50 GB 50 GB 45 000 Ft 
Business EU Group 50 GB 
Business Group EU 50 GB 

 

Amennyiben egy Kiegészítő Osztható Adat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő 
Kiegészítő Osztható Adat opció vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő Kiegészítő Osztható Adat opció fel nem 
használt hátralévő adatforgalma elvész. A Kiegészítő Osztható Adat opció az adott számlaciklus végéig 
használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt osztható adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy 
számlacikluson belül tetszőleges számú Kiegészítő Osztható Adat opció vásárolható. A Kiegészítő Osztható Adat 
opció nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell igény szerint vásárolni. 
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1.7. Kereskedelmi forgalomban nem elérhető Internet tarifacsomagok  

 

1.7.1. Kereskedelmi forgalomban 2015. október 1. előtt lezárt Internet tarifacsomagok 
 

Az alábbi tarifacsomagok esetében az adatforgalom a belföldi küldött és fogadott adatmennyiség együttes összegét 
jelenti., a számlázási egység 10 Kb. A tarifacsomagok az Internet szolgáltatás mellett SMS szolgáltatást is 
tartalmaznak, melynek díja a lenti táblázatokban került rögzítésre. A külföldön történő internet adatforgalomra eltérő 
szabályozás (ár, számlázási egység) vonatkozik. 
 
Amennyiben az Előfizető nem használja fel a havidíjba foglalt forgalmi keretet, a fennmaradó részt nem viheti át a 
következő számlázási ciklusra. A havidíjban foglalt forgalmi keret időkorlátozás nélkül bármely napszakban 
felhasználható. A havidíjban foglalt forgalmi keret felhasználása után a szolgáltatás az alábbiakban meghatározott 
forgalmi díjakkal vehető igénybe. A tarifacsomag aktiválásától a számlazárásig, ill. tarifacsomag váltás esetén a 
számlázási időszak kezdetétől a tarifacsomag-váltásig, ill. a tarifacsomag váltástól a számlázási időszak lezárásáig 
a teljes havi díjtétel figyelembevételével arányos törthavi díj kerül kiszámlázásra, és a teljes forgalmi keret is 
arányosan használható fel. 
 
A Vodafone Internet 200 Plusz, Vodafone Internet 10G és Vodafone Internet Light tarifacsomagok kivételével az 
alábbi tarifacsomagok esetében a számlázási ciklusban elért, a havidíjban foglalt adatmennyiség feletti forgalom 
esetén az adatforgalom sebességét lassítja. A számlázási ciklus lezárultával a forgalomlassítás megszűnik. 
Lassításkor Becsült maximális sebesség (le- és feltöltési sebesség) értéke 0,125 Mbit/s. A Vodafone Internet 200 
Plusz, Vodafone Internet 10G és Vodafone Internet Light tarifacsomagok esetén a havidíjban foglalt adatmennyiség 
felett az alábbi táblázatokban jelzett kiegészítő díjat számoljuk fel. 
 
Az alábbi tarifacsomagok csak adatátviteli szolgáltatást nyújtanak, hangszolgáltatás a fenti tarifacsomagokkal nem 
vehetőek igénybe, kivéve a Tablet Mini Easy, Tablet Mini Comfort, Tablet Maxi Easy és Tablet Maxi Comfort 
tarifacsomagokat, melyek hangszolgáltatásra is igénybe vehetőek. A hangszolgáltatáshoz kapcsolódó díjakat az 
alábbi táblázat tartalmazza, ezen tarifacsomagokhoz kapcsolódó hangszolgáltatás igénybevételének feltétele a 
hangszolgáltatásra képes eszköz. 
 
A táblázatokban nettó és bruttó árak is szerepelnek, a feltüntetett bruttó árak az ÁFA-t tartalmazzák. 
  

MobilNet Plusz csomagra kizárólag azon Flotta ügyfeleink jogosultak, akik új vagy meglévő Flotta hang 
előfizetésében legalább 500 Mb-os kötelező adatopció van. Egy Flotta hang előfizetéshez maximum 2 darab 
MobilNet Plusz csomag vásárolható az ajánlatban. MobilNet Plusz csomagra mindaddig jogosult az Előfizető, 
ameddig határozott vagy határozatlan idejű, legalább 500MB-os kötelező adatopciót tartalmazó Flotta hang 
előfizetését fenntartja.  
 
A Netbook MobilNet 7, Netbook MobilNet 14, Netbook MobilNet 21, MobilNet 7, MobilNet 14, MobilNet 21, MobilNet 
Premium, MobilNet Plusz, MobilNet S, Tablet MobilNet 7, Tablet MobilNet 14, Tablet MobilNet 21 
tarifacsomagokhoz kiegészítő adatopciók (ExtraAdat) vásárolhatóak, melyek részletes leírását az alábbi táblázat 
tartalmazza. ExtraAdatot telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül, személyesen üzleteinkben, valamint az 
ExtraAdat 10GB kivételével Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet vásárolni.  
 
Amennyiben egy ExtraAdat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő ExtraAdat vásárlásának 
pillanatáig, akkor a hátralévő adatforgalom elvész. Az ExtraAdat opció kizárólag az adott számlaciklus végéig, 
belföldi hálózatban használható fel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú ExtraAdat opció vásárolható. 
 
Az ExtraAdat opciók nem megújuló opciók, minden számlaciklusban újra kell őket vásárolni, amelyben használni 
kívánja az Ügyfél. 

 
Üzleti Előfizetők az alábbi ExtraAdat opciókat vehetik igénybe: 
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1.7.2. Kereskedelmi forgalomban 2015. október 1. hatállyal nem elérhető Internet 
tarifacsomagok 

 

Az alábbi tarifacsomagok esetén a szerződéskötéskor hatályos egységes induló költség az alábbi összegben került 
meghatározásra: 
 

• Belépési díj: 
o Bruttó 10 000 Ft. 

 
Az alábbi tarifacsomagok esetében az adatforgalom a belföldi küldött és fogadott adatmennyiség együttes összegét 
jelenti, a számlázási egység 10 Kb. A tarifacsomagok az Internet szolgáltatás mellett SMS szolgáltatást is 
tartalmaznak, melynek díja a lenti táblázatokban került rögzítésre. A külföldön történő internet adatforgalomra eltérő 
szabályozás (ár, számlázási egység) vonatkozik. 
 
Amennyiben az Előfizető nem használja fel a havidíjba foglalt forgalmi keretet, a fennmaradó részt nem viheti át a 
következő számlázási ciklusra. A havidíjban foglalt forgalmi keret időkorlátozás nélkül bármely napszakban 
felhasználható. A havidíjban foglalt forgalmi keret felhasználása után a szolgáltatás az alábbiakban meghatározott 
forgalmi díjakkal vehető igénybe. A tarifacsomag aktiválásától a számlazárásig, ill. tarifacsomag váltás esetén a 
számlázási időszak kezdetétől a tarifacsomag-váltásig, ill. a tarifacsomag váltástól a számlázási időszak lezárásáig 
a teljes havi díjtétel figyelembevételével arányos törthavi díj kerül kiszámlázásra, és a teljes forgalmi keret is 
arányosan használható fel. 
 
A 2015. június 1. előtt MobilNet Basic, MobilNet L tarifacsomagra kötött előfizetői szerződés esetén, valamint a 
Flotta Osztható MobilNet 10GB, valamint az Üzleti Osztható MobilNet 5 GB, Üzleti Osztható MobilNet 10 GB, Üzleti 
Osztható MobilNet 20 GB, és az Üzleti Osztható MobilNet 40 GB tarifacsomagok esetében a havidíjban foglalt 
adatmennyiség leforgalmazását követően a sebességet a számlázási ciklus végéig lassítjuk. A számlázási ciklus 
lezárultával a forgalomlassítás megszűnik. Lassításkor  a becsült maximális sebesség (le- és feltöltési sebesség) 
értéke 0,125 Mbit/s, MobilNet Basic csomagok esetén 0,016/0,016 Mbit/s.  

 
Az Üzleti Előfizetők által a MobilNet Basic (SIM, A, B, C, D, E), MobilNet L (SIM, A, B, C, D, E), illetve a Flotta 
Előfizetők által a MobilNet Basic (SIM, A, B, C, D, E), MobilNet L tarifacsomagokra 2015. június 1. után kötött 
előfizetői szerződés esetén a havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását követően a sebesség 0/0 Mbit/s-ra 
korlátozódik a számlázási ciklus végéig. Becsült maximális sebesség az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak 
szerint. 
 
A MobilNet Basic, MobilNet L tarifacsomagok esetében a havidíjba foglalt adatmennyiség felhasználása után az 
Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban ExtraAdat opció (kiegészítő adatopció) 
vásárlása választható. 
 
Az alábbi tarifacsomagok csak adatátviteli szolgáltatást nyújtanak, hangszolgáltatás a MobilNet Basic, MobilNet L, 
Flotta Osztható MobilNet 10GB, Internet 1 GB és Internet 5GB, valamint az Üzleti Osztható MobilNet 5 GB, Üzleti 
Osztható MobilNet 10 GB, Üzleti Osztható MobilNet 20 GB, és az Üzleti Osztható MobilNet 40 GB 
tarifacsomagokkal nem vehető igénybe. 
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1.7.2.1. Üzleti Internet tarifacsomagok 
 

A táblázatokban bruttó árak szerepelnek, a feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák. 
 

Üzleti Osztható MobilNet 5 GB  
A felhasználói csoport által közösen felhasználható belföldi adatmennyiség 5 GB 

Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban foglalt adatmennyiséget követően a felhasználói csoportba 
tartozó kártyák részére a kártyánként díjmentesen biztosított további 250MB felett (le- és feltöltési sebesség –Mbit/s) 

0,125/0,125 

Becsült maximális sebesség  
az ÁSZF 6. mellékletében 
meghatározottak szerint 

Havi bruttó előfizetési díj határozatlan idő esetén 4 960,64 Ft 

Minimum - Maximum kártyaszám a felhasználói csoportban 2 - 3 db 

Túlforgalmazási díj a havi előfizetési díjban foglalt adatforgalom felett minden megkezdett 10 Kb-ként 0 Ft 

SMS szolgáltatás bruttó díja belföldi hálózatban 30,48 Ft 

 
Üzleti Osztható MobilNet 10 GB  
A felhasználói csoport által közösen felhasználható belföldi adatmennyiség 10 GB 

Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban foglalt adatmennyiséget követően a felhasználói csoportba 

tartozó kártyák részére a kártyánként díjmentesen biztosított további 250MB felett (le- és feltöltési sebesség –Mbit/s) 
0,125/0,125 

Becsült maximális sebesség  
az ÁSZF 6. mellékletében 
meghatározottak szerint 

Havi bruttó előfizetési díj határozatlan idő esetén 9 921,27 Ft 

Minimum - Maximum kártyaszám a felhasználói csoportban 2 - 5 db 

Túlforgalmazási díj a havi előfizetési díjban foglalt adatforgalom felett minden megkezdett 10 Kb-ként (Ft) 0 

SMS szolgáltatás bruttó díja belföldi hálózatban 30,48 Ft 

 
Üzleti Osztható MobilNet 20 GB  
A felhasználói csoport által közösen felhasználható belföldi adatmennyiség 20 GB 

Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban foglalt adatmennyiséget követően a felhasználói csoportba 

tartozó kártyák részére a kártyánként díjmentesen biztosított további 250MB felett (le- és feltöltési sebesség –Mbit/s) 
0,125/0,125 

Becsült maximális sebesség  
az ÁSZF 6. mellékletében 
meghatározottak szerint 

Havi bruttó előfizetési díj határozatlan idő esetén 19 842,53 Ft 

Minimum - Maximum kártyaszám a felhasználói csoportban 2 - 10 db 

Túlforgalmazási díj a havi előfizetési díjban foglalt adatforgalom felett minden megkezdett 10 Kb-ként (Ft) 0 

SMS szolgáltatás bruttó díja belföldi hálózatban 30,48 Ft 

 
Üzleti Osztható MobilNet 40 GB  
A felhasználói csoport által közösen felhasználható belföldi adatmennyiség 40 GB 

Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban foglalt adatmennyiséget követően a felhasználói csoportba 

tartozó kártyák részére a kártyánként díjmentesen biztosított további 250MB felett (le- és feltöltési sebesség –Mbit/s) 
0,125/0,125 

Becsült maximális sebesség 
az ÁSZF 6. mellékletében 
meghatározottak szerint 

Havi bruttó előfizetési díj határozatlan idő esetén 39 685,04 Ft 

Minimum - Maximum kártyaszám a felhasználói csoportban 2 - 20 db 

Túlforgalmazási díj a havi előfizetési díjban foglalt adatforgalom felett minden megkezdett 10 Kb-ként (Ft) 0 

SMS szolgáltatás bruttó díja belföldi hálózatban  30,48 Ft 

 

2012. július 1. után vásárolt előfizetések esetén kártyánként havonta oszthatósági díj kerül felszámításra, melynek 
mértékét az alábbi táblázat tartalmazza: 

 
Üzleti Osztható MobilNet csomag  

A felhasználói csoportba tartozó előfizetésekre SIM kártyánként felszámított havi oszthatósági díj (bruttó) 990 Ft 

 

Az Üzleti Osztható MobilNet tarifacsomagok esetén az Előfizető a belföldi adatmennyiséget csoportosan 
használhatja fel. Adott Üzleti Osztható MobilNet tarifacsomag esetén a lenti táblázatban megjelölt számú kártya 
vehet maximum részt egy felhasználói csoportban.  
 
A havidíjban foglalt forgalmi keret időkorlátozás nélkül bármely napszakban felhasználható. Amennyiben az 
Előfizető (felhasználói csoport) nem használja fel a havidíjba foglalt forgalmi keretet, a fennmaradó részt nem viheti 
át a következő számlázási ciklusra.  
 
Az adatforgalom a belföldi küldött és fogadott adatmennyiség együttes összegét jelenti. Számlázási egység 10 Kb. 
A külföldön történő adatforgalomra eltérő díjak vonatkoznak. 
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A felhasználó csoportba bevont kártyákról az ügyfélszolgálaton érdeklődhet, illetve azt az aktuális számlák 
tartalmazzák. Amennyiben bővíteni szeretné a felhasználói csoportot, azt a megrendelt tarifacsomag által 
rendelkezésre álló maximális kártyaszámig rugalmasan megteheti. 
 
A közös adatmennyiséget a felhasználói csoport együttesen használhatja fel, vagyis bármely előfizető szám, amely 
a felhasználói csoporthoz tartozik, hozzáférhet a szolgáltatás havidíjában foglalt teljes, vagy adott számlázási 
ciklusban még rendelkezésére álló adatmennyiséghez. A közös adatmennyiséget a felhasználó csoport nem a 
felhasználók számának arányában használja fel. Az adott számlázási ciklusban még rendelkezésére álló 
adatmennyiségről az ügyfélszolgálaton keresztül tájékozódhat. 
 
A közös adatmennyiség leforgalmazását követően minden olyan kártya, mely része a felhasználói csoportnak 
további, kártyánkénti 250 MB belföldi adatforgalmat használhat fel belföldön a számlázási ciklus hátralévő részében 
díjmentesen, melyről a közös adatmennyiség leforgalmazását követő első 10 Kb forgalom után a felhasználói 
csoport tagjai figyelmeztető SMS-t kapnak. A 250 MB leforgalmazását követően a felhasználói csoport tagjai ismét 
SMS értesítést kapnak, a lassítás megkezdéséről. A Szolgáltató felhívja az Előfizető figyelmét, hogy az Üzleti 
Osztható MobilNet tarifacsomagok számlázási ciklusában elért, a havi előfizetési díjban foglalt adatmennyiséget 
követően a felhasználói csoportba tartozó kártyák részére kártyánként díjmentesen biztosított további 250 MB 
feletti forgalom felhasználása esetén az adatforgalom sebességét minden, a felhasználói csoportba tartozó kártya 
esetén lassítja a számlázási ciklus hátralévő idejére. A számlázási ciklus lezárultával a forgalomlassítás 
megszűnik. Lassításkor Becsült maximális sebesség (le- és feltöltési sebesség) értéke az Üzleti Osztható MobilNet 
tarifacsomagoknál 0,125 Mbit/s. Lassításkor garantált le- és feltöltési sebesség az ÁSZF 6. mellékletében 
meghatározottak szerint. 

 
A fenti szolgáltatások deaktiválása biztosítja az Előfizető részére, hogy a felhasználói csoportba be nem kapcsolt 
kártyák ne férjenek hozzá az Üzleti Osztható MobilNet tarifacsomag által biztosított közös adatmennyiséghez, így 
az Előfizető maga határozhatja meg a felhasználók körét. Az Üzleti Osztható MobilNet tarifacsomag igénylésével 
az Előfizető az Általános Szerződési Feltételek jelen pontjában foglalt feltételeket tudomásul veszi és elfogadja. 
 
2015. június 1. után kötött MobilNet Basic (SIM, A, B, C, D, E), MobilNet L (SIM, A, B, C, D, E) előfizetői szerződés 
esetén a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követően, illetve ha a havidíjban foglalt belföldi 
adatmennyiség felhasználását megelőzően kiegészítő adatopció vásárlására kerül sor, úgy a kiegészítő 
adatopcióban, majd a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követően, illetve ha a megvásárolt 
kiegészítő adatopcióba foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását megelőzően további egy vagy több 
alkalommal kiegészítő adatopció(k) vásárlására kerül sor, úgy a kiegészítő adatopcióban, majd a havidíjban foglalt 
belföldi adatmennyiség felhasználását követően a MobilNet Basic (SIM, A, B, C, D, E), MobilNet L (SIM, A, B, C, 
D, E) tarifacsomagokhoz számlázási ciklusonként egy alkalommal automatikusan aktiválódó, 1 GB belföldi 
adatforgalmat tartalmazó Automatikus ExtraAdat opció kapcsolódik, melynek díja bruttó 826,77 Ft. Az Automatikus 
ExtraAdat 1 GB opció adatforgalma az adott számlaciklus végéig felhasználható, nem megosztható. Az 
Automatikus ExtraAdat 1 GB opció minden hónapban megújul, de csak a havidíjban vagy a kiegészítő 
adatopció(k)ba foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követő további használattal aktiválódik és kerül 
kiszámlázásra. Az Automatikus ExtraAdat 1 GB opcióban foglalt adatmennyiség felhasználását követően a 
sebesség 0/0 Mbit/s-ra korlátozódik a MobilNet Basic (SIM, A, B, C, D, E), MobillNet L (SIM, A, B, C, D, E) 
tarifacsomagok esetén. 
 
A számlazárásig történő további internetezéshez a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását 
megelőzően vagy az Automatikus ExtraAdat 1 GB opcióba foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követően 
ExtraAdat kiegészítő adatopció vásárlása szükséges. Adatopció vásárlása nélkül az Automatikus ExtraAdat 1 GB 
opcióba foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követően adatforgalom túllépés nem lehetséges, 
amennyiben az Előfizető felhasználta a csomagban és az Automatikus ExtraAdat 1 GB opcióba foglalt belföldi 
adatmennyiséget, nem lesz elérhető számára az internet szolgáltatás a számlázási ciklus végéig. A számlázási 
ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul. 
 
MobilNet Basic (SIM, A, B, C, D, E) és 2015. június 1. után kötött MobilNet L (SIM, A, B, C, D, E) tarifacsomagok 
2 éves határozott idejű változata esetén e-Pack szolgáltatás is igénybe vehető. Az e-Pack igénybevétele esetén, 
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kedvezőbb havi előfizetési díj ellenében az Előfizető vállalja az alábbi feltételek teljesítését minden hónapban, amíg 
az e-Pack szolgáltatást igénybe veszi:  
 

• Az Előfizető valamennyi, egy ügyfélszám alá tartozó előfizetése tekintetében E-számlát vesz igénybe az 
ÁSZF Elektronikus Számla- és Dokumentum Bemutatás (E-számla) pontban foglalt tartalommal. 

• A számla kiegyenlítése a következő fizetési módok valamelyikével történik: 
o www.vodafone.hu/szamlabefizetés oldalon keresztül,  
o a Vodafone mobil alkalmazáson keresztül,  
o banki átutalással,  
o csoportos beszedési megbízással, 
o ATM automatákon keresztül.  

• A számla kiegyenlítése a számlán feltüntetett fizetési határidőig megtörténik. 
 
Amennyiben az Előfizető valamely hónapban nem tesz eleget a fenti feltételek bármelyikének, a következő havi 
számlájában MobilNet Basic (SIM, A, B, C, D, E) és 2015. június 1. után kötött MobilNet L (SIM, A, B, C, D, E) 
tarifacsomagok esetén egy bruttó 826,77 Ft-os egyszeri díj kerül kiterhelésre. Ha az Előfizető egy hónapban több 
e-Pack feltételnek nem tesz eleget, az e-Pack feltételek nem teljesítésének díja ebben az esetben is csak havi egy 
alkalommal, előfizetésenként kerül kiszámlázásra. 
 
Ha egy Előfizető több előfizetéssel is rendelkezik, melyek közül valamelyiket e-Pack-kel veszi igénybe, ebben az 
esetben minden előfizetésre vonatkozóan az e-Pack feltételeknek eleget téve kell a havi számláit kiegyenlítenie. 
 
Amennyiben az Előfizető valamely hónapban fizetési haladékot vesz igénybe és a számláját nem egyenlíti ki a 
számlán feltüntetett fizetési határidőig, az e-Pack nem teljesítésének egyszeri díja ebben az esetben is 
kiszámlázásra kerül. 
 
Az e-Pack szolgáltatás lemondása tarifacsomag-váltásnak minősül. Egyazon tarifacsomag e-Pack és anélküli 
változata közti tarifacsomag-váltás kötbérfizetés nélkül vehető igénybe.  

 
A MobilNet Basic, MobilNet L tarifacsomagokhoz kiegészítő adatopciók (ExtraAdat) vásárolhatóak, melyek 
részletes leírását az alábbi táblázat tartalmazza. ExtraAdatot telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül, 
személyesen üzleteinkben, valamint Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet 
vásárolni. 
 
Amennyiben egy ExtraAdat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő ExtraAdat vásárlásának 
pillanatáig, akkor a hátralévő adatforgalom elvész. Az ExtraAdat opció kizárólag az adott számlaciklus végéig, 
belföldi hálózatban használható fel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú ExtraAdat opció vásárolható. 
 
Az ExtraAdat opciók nem megújuló opciók, minden számlaciklusban újra kell őket vásárolni, amelyben használni 
kívánja az Ügyfél.  

 
A MobilNet tarifacsomagokhoz ExtraAdat (kiegészítő opció) opció vásárolható a számlázási cikluson belül 
bármikor, melyek részletes leírását az alábbi táblázat tartalmazza. Az ExtraAdat opciót az Online ügyfélszolgálaton 
keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet vásárolni. 
 

http://www.vodafone.hu/szamlabefizetés
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1.7.3. Üzleti MobilNet tarifacsomagok 
 

Az Üzleti Előfizetők részére elérhető Üzleti MobilNet tarifacsomagok 2017.október 24-i hatállyal kerültek át a 
kereskedelmi forgalomban nem elérhető Internet tarifacsomagok közé. 
 
A táblázatokban bruttó árak szerepelnek, a feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák. 
 

 
Üzleti 

MobilNet 
Start 

Üzleti 
MobilNet 
Medium 

Üzleti 
MobilNet 

 Pro 

Üzleti 
MobilNet 
Standard 

Havidíjak 

Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű szerződéssel 19 420,87 20 661,02 21 487,79 23 141,34 

Havi előfizetési díj (Ft) 1 év határozott idejű 
szerződéssel 

19 420,87 20 661,02 21 487,79 23 141,34 

Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű 
szerződéssel 

2 885,44 3 712,20 4 952,36 6 605,90 

Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű 
szerződéssel, e-Pack-kel 

2 472,05 3 298,82 4 538,97 6 192,51 

Havidíjban foglalt tartalom 

Havidíjban foglalt belföldi adatforgalom 3 GB 8 GB 12 GB 20 GB 

Becsült maximális sebesség a havidíjban foglalt 
adatforgalom felett (le- és feltöltési sebesség – Mbit/s)  

0/0 
0/0 0/0 0/0 

Egyéb díjak 

Belföldi adatforgalmi keret felhasználása után 
számlázási ciklusonként egyszer aktiválódó Automatikus 
ExtraAdat 1 GB (Ft) 

826,77 826,77 826,77 826,77 

SMS szolgáltatás díja belföldi hálózatban 30,48 Ft 30,48 Ft 30,48 Ft 30,48 Ft 

 

 
Üzleti Osztható 

MobilNet Standard 
Üzleti Osztható 

MobilNet Premium 

Havidíjak 

Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű szerződéssel 23 141,34 29 342,13 

Havi előfizetési díj (Ft) 1 év határozott idejű szerződéssel 23 141,34 29 342,13 

Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű szerződéssel 6 605,90 12 806,70 

Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű szerződéssel, e-Pack-
kel 

6 192,52 12 393,30 

Havidíjban foglalt tartalom 

A felhasználói csoport által közösen felhasználható belföldi 
adatmennyiség 

20 GB 40 GB 

Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban foglalt 
adatmennyiséget követően (le- és feltöltési sebesség – Mbit/s) 

0/0 0/0 

Becsült maximális sebesség  
az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak 

szerint 

Minimum - Maximum kártyaszám a felhasználói csoportban 2 - 3 db 2 - 5 db 

SMS szolgáltatás díja belföldi hálózatban 30,48 Ft 30,48 Ft 

 
A közös belföldi adatmennyiséget a felhasználói csoport együttesen használhatja fel, vagyis bármely előfizetői 
szám, amely a felhasználói csoporthoz tartozik, hozzáférhet a szolgáltatás havidíjában foglalt teljes, vagy adott 
számlázási ciklusban még rendelkezésére álló adatmennyiséghez. A közös adatmennyiséget a felhasználó csoport 
nem a felhasználók számának arányában használja fel. Adott Üzleti Osztható MobilNet tarifacsomag esetén a fenti 
táblázatban megjelölt számú kártya vehet maximum részt egy felhasználói csoportban. Az Előfizető az adott 
számlázási ciklusban még rendelkezésére álló adatmennyiségről az ügyfélszolgálaton keresztül tájékozódhat.  
 
Az Üzleti Osztható MobilNet csomagokhoz vásárolt előfizetések esetén kártyánként havonta oszthatósági díj kerül 
felszámításra, melynek mértékét az alábbi táblázat tartalmazza: 
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Az Üzleti MobilNet Start, Üzleti MobilNet Medium, Üzleti MobilNet Pro, Üzleti MobilNet Standard és Üzleti Osztható 
MobilNet csomagok készülékvásárlás nélkül érhetőek el. Készülékvásárlás esetén az alábbi kiegészítő opciók 
közül kötelező választani: 
 

Kiegészítő opció 
Az opció havi előfizetési díja (Ft) 2 
év határozott idejű szerződéssel 

Az opció tartalma az Üzleti MobilNet tarifacsomagokhoz 

S kiegészítő opció 1 000 
30 db SMS küldése díjmentesen bármely belföldi normál díjas 

hálózatba 

M kiegészítő opció 2 000 

30 db SMS küldése díjmentesen bármely belföldi normál díjas 
hálózatba 

+ 
15 db MMS küldése díjmentesen bármely belföldi normál díjas 

hálózatba 

L kiegészítő opció 5 000 

30 db SMS küldése díjmentesen bármely belföldi normál díjas 
hálózatba 

+ 
15 db MMS küldése díjmentesen bármely belföldi normál díjas 

hálózatba 
+  

10% havidíj kedvezmény bármely Microsoft/Office 365 
szolgáltatás havidíjából  

XL kiegészítő opció 8 000 

30 db SMS küldése díjmentesen bármely belföldi normál díjas 
hálózatba 

+ 
15 db MMS küldése díjmentesen bármely belföldi normál díjas 

hálózatba 
+  

10% havidíj kedvezmény bármely Microsoft/Office 365 
szolgáltatás havidíjából  

 
A táblázatban bruttó árak szerepelnek, a feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák. 
 
A havidíjban foglalt forgalmi keret időkorlátozás nélkül bármely napszakban felhasználható. Amennyiben az 
Előfizető, illetve Üzleti Osztható MobilNet csomagok esetén a felhasználói csoport nem használja fel a havidíjba 
foglalt forgalmi keretet, a fennmaradó részt nem viheti át a következő számlázási ciklusra.  
 
Az adatforgalom a belföldi küldött és fogadott adatmennyiség együttes összegét jelenti. Számlázási egység 10 Kb. 
A külföldön történő adatforgalomra eltérő díjak vonatkoznak. 

 
Az Üzleti MobilNet előfizetői szerződés esetén a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követően, 
illetve ha a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását megelőzően kiegészítő adatopció vásárlására 
kerül sor, úgy a kiegészítő adatopcióban, majd a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követően, 
illetve ha a megvásárolt kiegészítő adatopcióba foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását megelőzően további 
egy vagy több alkalommal kiegészítő adatopció(k) vásárlására kerül sor, úgy a kiegészítő adatopcióban, majd a 
havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követően az Üzleti MobilNet tarifacsomagokhoz 
számlázási ciklusonként egy alkalommal automatikusan aktiválódó, 1 GB belföldi adatforgalmat tartalmazó 
Automatikus ExtraAdat opció kapcsolódik, melynek díja bruttó 826,77 Ft. Az Automatikus ExtraAdat 1 GB opció 
adatforgalma az adott számlaciklus végéig felhasználható, nem megosztható. Az Automatikus ExtraAdat 1 GB 
opció minden hónapban megújul, de csak a havidíjban vagy a kiegészítő adatopció(k)ba foglalt belföldi 
adatmennyiség felhasználását követő további használattal aktiválódik és kerül kiszámlázásra. Az Automatikus 
ExtraAdat 1 GB opcióban foglalt adatmennyiség felhasználását követően a sebesség 0/0 Mbit/s-ra korlátozódik. 
 
A számlazárásig történő további internetezéshez a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását 
megelőzően vagy az Automatikus ExtraAdat 1 GB opcióba foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követően 
kiegészítő adatopció vásárlása szükséges. Adatopció vásárlása nélkül az Automatikus ExtraAdat 1 GB opcióba 
foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követően adatforgalom túllépés nem lehetséges, amennyiben az 
Előfizető felhasználta a csomagban és az Automatikus ExtraAdat 1 GB opcióban foglalt belföldi adatmennyiséget, 
nem lesz elérhető számára az internet szolgáltatás a számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a 
szolgáltatás megújul. 
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A Microsoft/Office 365 szolgáltatás leírását és igénybevételi feltételeit a mindenkori Vodafone Egyéb 
Szolgáltatások Szerződési Feltételei (ESzSzF) tartalmazzák. A Microsoft/Office 365 szolgáltatás ESzSzF-ben 
foglaltak szerinti megszűnése esetén a fent említett tarifacsomagok havidíja nem változik. Amennyiben az Előfizető 
készülékvásárlás esetén az L vagy XL kiegészítő opcióval veszi igénybe a fenti tarifacsomagokat, és az általa 
választott Microsoft/Office 365 csomag igénybevételi feltételei adottak, a Vodafone 10% kedvezményt biztosít 
annak havidíjából.  
 
Az Üzleti MobilNet tarifacsomagok 2 éves határozott idejű változata esetén e-Pack szolgáltatás is igénybe vehető. 
Az e-Pack igénybevétele esetén, kedvezőbb havi előfizetési díj ellenében az Előfizető vállalja az alábbi feltételek 
teljesítését minden hónapban, amíg az e-Pack szolgáltatást igénybe veszi:  
 

• Az Előfizető valamennyi, egy ügyfélszám alá tartozó előfizetése tekintetében E-számlát vesz igénybe az 
ÁSZF Elektronikus Számla- és Dokumentum Bemutatás (E-számla) pontban foglalt tartalommal. 

• A számla kiegyenlítése a következő fizetési módok valamelyikével történik: 
o www.vodafone.hu/szamlabefizetés oldalon keresztül,  
o a Vodafone mobil alkalmazáson keresztül,  
o banki átutalással,  
o csoportos beszedési megbízással, 
o ATM automatákon keresztül.  

• A számla kiegyenlítése a számlán feltüntetett fizetési határidőig megtörténik. 
 
Amennyiben az Előfizető valamely hónapban nem tesz eleget a fenti feltételek bármelyikének, a következő havi 
számlájában egy bruttó 413,39 Ft-os egyszeri díj kerül kiterhelésre. Ha az Előfizető egy hónapban több e-Pack 
feltételnek nem tesz eleget, az e-Pack feltételek nem teljesítésének díja ebben az esetben is csak havi egy 
alkalommal, előfizetésenként kerül kiszámlázásra. 
 
Ha egy Előfizető több előfizetéssel is rendelkezik, melyek közül valamelyiket e-Pack-kel veszi igénybe, ebben az 
esetben minden előfizetésre vonatkozóan az e-Pack feltételeknek eleget téve kell a havi számláit kiegyenlítenie. 
 
Amennyiben az Előfizető valamely hónapban fizetési haladékot vesz igénybe és a számláját nem egyenlíti ki a 
számlán feltüntetett fizetési határidőig, az e-Pack nem teljesítésének egyszeri díja ebben az esetben is 
kiszámlázásra kerül. 
 
Az e-Pack szolgáltatás lemondása tarifacsomag-váltásnak minősül. Egyazon tarifacsomag e-Pack és anélküli 
változata közti tarifacsomag-váltás kötbérfizetés nélkül vehető igénybe.  

 
Az Üzleti MobilNet tarifacsomagokhoz kiegészítő adatopciók (ExtraAdat) vásárolhatóak, melyek részletes leírását 
az alábbi táblázat tartalmazza. ExtraAdatot a belföldről Vodafone Magyarország Zrt. mobil hálózatán belül 
díjmentesen hívható 1788-as telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül, személyesen üzleteinkben, valamint Online 
ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet vásárolni.. 
 
Amennyiben egy ExtraAdat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő ExtraAdat vásárlásának 
pillanatáig, akkor a hátralévő adatforgalom elvész. Az ExtraAdat opció kizárólag az adott számlaciklus végéig, 
belföldi hálózatban használható fel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú ExtraAdat opció vásárolható. 
 
Az ExtraAdat opciók nem megújuló opciók, minden számlaciklusban, amelyben használni kívánja az Előfizető, újra 
kell azokat vásárolni.  
 

http://www.vodafone.hu/szamlabefizetés
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1.7.4. OfficeNet tarifacsomag Üzleti Előfizetőknek 
 

Az Üzleti Előfizetők részére elérhető OfficeNet tarifacsomag 2018. július 1-i hatállyal került át a kereskedelmi 
forgalomban nem elérhető Internet tarifacsomagok közé. 
 
2017. október 24. előtt kötött előfizetői szerződés esetén: 
 

 OfficeNet 

Induló költségek 

Belépési díj (Ft) 10 000 

Havidíjak 

Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű szerződéssel 23 554,73 

Havi előfizetési díj (Ft) 1 év határozott idejű szerződéssel 23 554,73 

Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű szerződéssel 7 019,30 

Havidíjban foglalt belföldi adatforgalom 75 GB 

Becsült maximális sebesség a havidíjban foglalt adatforgalom felett  
letöltési sebesség: 0,03125 Mbit/s 
feltöltési sebesség 0,03125 Mbit/s 

Becsült maximális sebesség az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint 

Havidíjon felüli szolgáltatások és díjaik 

SMS díja bármely belföldi hálózatba (Ft) 30,48 

Nemzetközi SMS díja a Red EU Nemzetközi díjzóna érvényességi 
területén belül (Ft) 

az ÁSZF Díjszabás mellékletében meghatározottak 
szerint 

Nemzetközi SMS díja a RED EU Nemzetközi díjzóna területen kívül 
(Ft) 

60,96 

2017. október 24. után kötött előfizetői szerződés esetén: 

 OfficeNet 

Induló költségek 

Belépési díj (Ft) 10 000 

Havidíjak 

Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű, 1év vagy 2 év határozott 
idejű szerződéssel 

7 019,30 

Havidíjban foglalt belföldi adatforgalom 75 GB 

Becsült maximális sebesség a havidíjban foglalt adatforgalom felett  
letöltési sebesség: 0,03125 Mbit/s 
feltöltési sebesség 0,03125 Mbit/s 

Becsült maximális sebesség az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint 

Havidíjon felüli szolgáltatások és díjaik 

SMS díja bármely belföldi hálózatba (Ft) 30,48 

Nemzetközi SMS díja a Red EU Nemzetközi díjzóna érvényességi 
területén belül (Ft) 

az ÁSZF Díjszabás mellékletében meghatározottak 
szerint 

Nemzetközi SMS díja a RED EU Nemzetközi díjzóna területen kívül 
(Ft) 

60,96 

 
A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. 
 
Az OfficeNet tarifacsomag csak adatátviteli szolgáltatást nyújt, hangszolgáltatás a fenti tarifacsomaggal nem 
vehető igénybe. Az adatforgalom a belföldi küldött és fogadott adatmennyiség együttes összegét jelenti. A 
tarifacsomagban az adatforgalom számlázása 10 Kbyte-os egységekben történik. A tarifacsomagok az Internet 
mellett SMS szolgáltatást is tartalmaznak, melyek díja a fenti táblázatban került rögzítésre. SMS üzenetek fogadása 
díjmentes. 
 
Külföldön az OfficeNet tarifacsomag keretében mobil internet szolgáltatás nem vehető igénybe. 
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Amennyiben az Előfizető nem használja fel a havidíjba foglalt forgalmi keretet, a fennmaradó részt nem viheti át a 
következő számlázási ciklusra. A havidíjban foglalt forgalmi keret időkorlátozás nélkül bármely napszakban 
felhasználható.  
 
A tarifacsomag aktiválásától a számlazárásig a teljes havi díjtétel figyelembevételével arányos törthavi díj, illetve 
forgalmi keret kerül kiszámlázásra. Adatforgalomra vonatkozó havi keretet tartalmazó tarifacsomagoknál 
tarifacsomag-váltás esetén a számlázási időszak kezdetétől a tarifacsomag-váltásig, illetve a tarifacsomag-
váltástól a számlázási időszak lezártáig tarifacsomagonként a teljes havi díjtétel figyelembevételével arányos 
törthavi díj kerül kiszámlázásra, és a keret is arányosan vehető igénybe.  
 
Az OfficeNet tarifacsomaghoz a havidíjba foglalt adatmennyiség felhasználása után az Online ügyfélszolgálaton 
keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban kiegészítő adatopció vásárlása választható, ellenkező esetben a 
sebességet a számlázási ciklus végéig lassítjuk. A számlázási ciklus lezárultával a forgalomlassítás megszűnik. 
Lassításkor  a becsült maximális sebesség 0,03125 Mbit/s le- és feltöltési sebesség. 
 
Kiegészítő Adat (kiegészítő opció): 
 
Az OfficeNet tarifacsomagokhoz kiegészítő adatopciók vásárolhatóak, melyek részletes leírását az alábbi táblázat 
tartalmazza. Kiegészítő Adat opciót az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban 
lehet vásárolni. 

 
Amennyiben egy Kiegészítő Adat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő Kiegészítő Adat 
vásárlásának pillanatáig, akkor a hátralévő adatforgalom elvész. A Kiegészítő Adat opció kizárólag az adott 
számlaciklus végéig használható fel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú Kiegészítő Adat opció 
vásárolható. 
 
A Kiegészítő Adat opciók nem megújuló opciók, minden számlaciklusban, amelyben használni kívánja az Előfizető, 
újra kell azokat vásárolni.  
 
Havonta megújuló Kedvezményes Kiegészítő Adat (kiegészítő opció): 
 
Az OfficeNet tarifacsomagokhoz havonta megújuló Kedvezményes Kiegészítő Adat opció vásárolható, mely 
kiegészítő opció megújuló opció, számlaciklusonként újra aktiválódik, nem szükséges minden számlaciklusban újra 
igényelni. A havonta megújuló Kedvezményes Kiegészítő Adat opciót az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy 
a My Vodafone alkalmazásban lehet vásárolni. 
 
Kedvezményes Kiegészítő Adat opció (kiegészítő opció) vásárlása esetén az Előfizető vállalja, hogy az OfficeNet 
előfizetéshez kapcsolódó határozott idő alatt a kiegészítő opciót is fenntartja, ez alatt az idő alatt az Előfizető 
érdekkörében felmerülő okból az opció megszüntetésére nem kerül sor. Amennyiben a fenti feltételek nem 
teljesülnek, úgy az Előfizető az ÁSZF-ben írtak szerint az opció havi előfizetési díjának az Előfizető által elérhető 
Kiegészítő Adat opció díjához képest számított, az igénybe vett kedvezménnyel azonos mértékű kötbért köteles 
megfizetni. 
 
Kedvezményes Kiegészítő Adat 1 GB esetén az igénybe vett kedvezmény a Kiegészítő Adat 1 GB (nettó 1 574,8 
Ft) opciót figyelembe véve: nettó 787,4 Ft havonta. 
 
Kedvezményes Kiegészítő Adat 5 GB esetén az igénybe vett kedvezmény a Kiegészítő Adat 5 GB (nettó 3 937 Ft) 
opciót figyelembe véve: nettó 787,4 Ft havonta. 
 

Megrendelhető Kiegészítő Adat Benne foglalt belföldi adatmennyiség Díj (bruttó) 

Kiegészítő Adat 500 MB 500 MB 826,77 Ft 

Kiegészítő Adat 1 GB 1 GB 1653,54 Ft 

Kiegészítő Adat 5 GB 5 GB 4 134 Ft 
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Kedvezményes Kiegészítő Adat 10 GB esetén az igénybe vett kedvezmény a Kiegészítő Adat 5 GB (nettó 3 937 
Ft) opció a benne foglalt belföldi adatmennyiség figyelembevételével arányosított díjához: nettó 3 149,61 Ft 
havonta. 

 
Amennyiben adott számlázási ciklusban a havonta megújuló Kedvezményes Kiegészítő Adat nem kerül teljes 
egészében felhasználásra, akkor a fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A havonta megújuló 
Kedvezményes Kiegészítő Adat opció kizárólag az adott számlaciklus végéig használható fel. Egy számlacikluson 
belül tetszőleges számú Kiegészítő Adat opció vásárolható a havonta megújuló Kedvezményes Kiegészítő Adat 
mellé. 

Megrendelhető Kedvezményes 
Kiegészítő Adat 

Benne foglalt belföldi 
adatmennyiség 

Díj (bruttó) 

Kedvezményes Kiegészítő Adat 1GB 1 GB 826,77 Ft 

Kedvezményes Kiegészítő Adat 5 GB 5 GB 3 308 Ft 

Kedvezményes Kiegészítő Adat 10 GB 10 GB 4 961 Ft 
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1.7.5. OfficeNet+ tarifacsomag Üzleti Előfizetők számára 
 

Az Üzleti Előfizetők részére elérhető OfficeNet+ tarifacsomag 2020. június 2-i hatállyal került át a kereskedelmi 
forgalomban nem elérhető Internet tarifacsomagok közé. 
 

 OfficeNet+ 

Induló költségek 

Belépési díj (Ft) 10 000 

Havidíjak 

Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű szerződéssel 7 990 

Havidíjban foglalt belföldi adatforgalom 150 GB 

Becsült maximális sebesség a havidíjban foglalt adatforgalom felett  
letöltési sebesség: 0,03125 Mbit/s 
feltöltési sebesség 0,03125 Mbit/s 

Becsült maximális sebesség 
az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak 

szerint 

Havidíjon felüli szolgáltatások és díjaik 

SMS díja bármely belföldi hálózatba (Ft) 30,48 

Nemzetközi SMS díja a Red EU Nemzetközi díjzóna érvényességi 
területén belül (Ft) 

az ÁSZF Díjszabás 
mellékletébenmeghatározottak szerint 

Nemzetközi SMS díja a RED EU Nemzetközi díjzóna területen kívül (Ft) 60,96 

 
A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. 
 
Az OfficeNet+ tarifacsomag csak adatátviteli szolgáltatást nyújt, hangszolgáltatás a fenti tarifacsomaggal nem 
vehető igénybe. Az adatforgalom a belföldi küldött és fogadott adatmennyiség együttes összegét jelenti. A 
tarifacsomagban az adatforgalom számlázása 10 Kbyte-os egységekben történik. A tarifacsomagok az Internet 
mellett SMS szolgáltatást is tartalmaznak, melyek díja a fenti táblázatban került rögzítésre. SMS üzenetek fogadása 
díjmentes. 
 
Külföldön az OfficeNet+ tarifacsomag keretében mobil internet szolgáltatás nem vehető igénybe. 
 
Amennyiben az Előfizető nem használja fel a havidíjba foglalt forgalmi keretet, a fennmaradó részt nem viheti át a 
következő számlázási ciklusra. A havidíjban foglalt forgalmi keret időkorlátozás nélkül bármely napszakban 
felhasználható.  
 
A tarifacsomag aktiválásától a számlazárásig a teljes havi díjtétel figyelembevételével arányos törthavi díj, illetve 
forgalmi keret kerül kiszámlázásra. Adatforgalomra vonatkozó havi keretet tartalmazó tarifacsomagoknál 
tarifacsomag-váltás esetén a számlázási időszak kezdetétől a tarifacsomag-váltásig, illetve a tarifacsomag-
váltástól a számlázási időszak lezártáig tarifacsomagonként a teljes havi díjtétel figyelembevételével arányos 
törthavi díj kerül kiszámlázásra, és a keret is arányosan vehető igénybe.  
 
Az OfficeNet+ tarifacsomag esetében a havidíjba foglalt adatmennyiség felhasználása után a sebességet a 
számlázási ciklus végéig lassítjuk. A számlázási ciklus lezárultával a forgalomlassítás megszűnik. Lassításkor  a 
becsült maximális sebesség 0,03125 Mbit/s le- és feltöltési sebesség. 
 
Vodafone az OfficeNet+ tarifacsomag Előfizetőjével szemben az adatforgalom megkezdésekor (0 GB 
adatforgalomtól) folyamatosan, minden számlázási ciklusban alkalmazza a hálózati erőforrások kiosztásánál az 
Általános Szerződési Feltételekben meghatározott Dinamikus szolgáltatásminőség-szabályozást (QoS-t) a 3GPP 
TS 23.107 számú szabványának és az ETSI TS 123 107 V.9.0.0. szabványának megfelelően (a hivatkozott 
szabványok leírása elérhető az alábbi internetes honlapokon: www.etsi.org, illetve www.3GPP.org). Ennek 
következtében az OfficeNet+ szolgáltatás Előfizetője az adatforgalom megkezdésekor alacsonyabb prioritási 
szintre kerül, mint a többi Előfizető és a hálózat túlterheltségekor a többi Előfizető nagyobb valószínűséggel fér 
hozzá a hálózati erőforrásokhoz, mint az OfficeNet+ tarifacsomag Előfizetője, azaz az egyéb Előfizető a hálózat 
túlterheltsége idején azonos körülmények esetén nagyobb sebességgel képes adatkommunikációt folytatni, mint 

http://www.etsi.org/
http://www.3gpp.org/
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az OfficeNet+ tarifacsomag Előfizetője. Normál terhelésű hálózat esetén az OfficeNet+ tarifacsomag Előfizetője 
nincs hátrányosan megkülönböztetve a többi Előfizetővel szemben, ugyanolyan adatsebességre képes, mint az 
egyéb felhasználók. Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott garantált le- és feltöltési 
sebességet bármely korlátozás esetén biztosítja. 
 
Kiegészítő Adat (kiegészítő opció): 
 
Az OfficeNet+ tarifacsomagokhoz kiegészítő adatopciók vásárolhatóak, melyek részletes leírását az alábbi táblázat 
tartalmazza. Kiegészítő Adat opciót az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban 
lehet vásárolni. 

 
Amennyiben egy Kiegészítő Adat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő Kiegészítő Adat 
vásárlásának pillanatáig, akkor a hátralévő adatforgalom elvész. A Kiegészítő Adat opció kizárólag az adott 
számlaciklus végéig használható fel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú Kiegészítő Adat opció 
vásárolható. 
A Kiegészítő Adat opciók nem megújuló opciók, minden számlaciklusban, amelyben használni kívánja az Előfizető, 
újra kell azokat vásárolni.  
 
Havonta megújuló Kedvezményes Kiegészítő Adat (kiegészítő opció): 
 
Az OfficeNet+ tarifacsomagokhoz havonta megújuló Kedvezményes Kiegészítő Adat opció vásárolható, mely 
kiegészítő opció megújuló opció, számlaciklusonként újra aktiválódik, nem szükséges minden számlaciklusban újra 
igényelni. A havonta megújuló Kedvezményes Kiegészítő Adat opciót az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy 
a My Vodafone alkalmazásban lehet vásárolni. 
 
Kedvezményes Kiegészítő Adat opció (kiegészítő opció) vásárlása esetén az Előfizető vállalja, hogy az OfficeNet+ 
előfizetéshez kapcsolódó határozott idő alatt a kiegészítő opciót is fenntartja, ez alatt az idő alatt az Előfizető 
érdekkörében felmerülő okból az opció megszüntetésére nem kerül sor. Amennyiben a fenti feltételek nem 
teljesülnek, úgy az Előfizető a Mobil ÁSZF-ben írtak szerint az opció havi előfizetési díjának az Előfizető által 
elérhető Kiegészítő Adat opció díjához képest számított, az igénybe vett kedvezménnyel azonos mértékű kötbért 
köteles megfizetni. 
 
Kedvezményes Kiegészítő Adat 1 GB esetén az igénybe vett kedvezmény a Kiegészítő Adat 1 GB (nettó 1 574,8 
Ft) opciót figyelembe véve: nettó 787,4 Ft havonta. 
 
Kedvezményes Kiegészítő Adat 5 GB esetén az igénybe vett kedvezmény a Kiegészítő Adat 5 GB (nettó 3 937 Ft) 
opciót figyelembe véve: nettó 787,4 Ft havonta. 
 
Kedvezményes Kiegészítő Adat 10 GB esetén az igénybe vett kedvezmény a Kiegészítő Adat 5 GB (nettó 3 937 
Ft) opció a benne foglalt belföldi adatmennyiség figyelembevételével arányosított díjához: nettó 3 149,61 Ft 
havonta. 

 
 

Megrendelhető Kiegészítő Adat 
Benne foglalt belföldi 

adatmennyiség 
Díj (bruttó) 

Kiegészítő Adat 500 MB 500 MB 826,77 Ft 

Kiegészítő Adat 1 GB 1 GB 1 653,54 Ft 

Kiegészítő Adat 5 GB 5 GB 4 134 Ft 

Megrendelhető Kedvezményes 
Kiegészítő Adat 

Benne foglalt belföldi 
adatmennyiség 

Díj (bruttó) 

Kedvezményes Kiegészítő Adat 1GB 1 GB 826,77 Ft 

Kedvezményes Kiegészítő Adat 5 GB 5 GB 3 308 Ft 

Kedvezményes Kiegészítő Adat 10 GB 10 GB 4 961 Ft 
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Amennyiben adott számlázási ciklusban a havonta megújuló Kedvezményes Kiegészítő Adat nem kerül teljes 
egészében felhasználásra, akkor a fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A havonta megújuló 
Kedvezményes Kiegészítő Adat opció kizárólag az adott számlaciklus végéig használható fel. Egy számlacikluson 
belül tetszőleges számú Kiegészítő Adat opció vásárolható a havonta megújuló Kedvezményes Kiegészítő Adat 
mellé.  
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1.7.6. Business Net tarifacsomagok Üzleti ügyfelek részére 
 

Az Üzleti Előfizetők részére elérhető Business Net tarifacsomagok 2020. június 2-i hatállyal kerültek át a 
kereskedelmi forgalomban nem elérhető Internet tarifacsomagok közé. 
 
Az alábbi táblázatokban bruttó árak szerepelnek, a feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák. 

 
2017. október 24. előtt kötött előfizetői szerződés esetén: 
 

 
Business Net 

Start 
Business Net 

Medium 
Business Net 

Premium 

Havidíjak 

Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű szerződéssel 3 606,80 6 190,79 9 807,99 

Havi előfizetési díj (Ft) 1 év határozott idejű szerződéssel 3 606,80 6 190,79 9 807,99 

Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű szerződéssel 2 885,44 4 952,36 7 846,07 Ft 

Havidíjban foglalt tartalom 

Havidíjban foglalt belföldi adatforgalom 3 GB 10 GB 30 GB 

EU-n belüli díjmentes adatforgalom (belföldi adatforgalom felett) - 1 GB 1 GB 

EU-n belüli díjmentes adatforgalom feletti roaming díjszabás az ÁSZF Díjszabás mellékletében meghatározottak szerint 

Becsült maximális sebesség a havidíjban foglalt adatforgalom felett (le- 
és feltöltési sebesség – Mbit/s)  

0/0 0/0 0/0 

Becsült maximális sebesség  az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint 

Egyéb díjak 

Belföldi adatforgalmi keret felhasználása után számlázási ciklusonként 
egyszer aktiválódó 200 MB Automatikus Kiegészítő Adat opció (Ft) 

413,39 413,39 413,39 

SMS szolgáltatás díja belföldi hálózatban (Ft) 30,48  30,48 30,48 

    

 
Business Osztható Net 

Medium  
Business Osztható Net 

Premium  

Havidíjak 

Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű szerződéssel 6 190,79 9 807,99 

Havi előfizetési díj (Ft) 1 év határozott idejű szerződéssel 6 190,79 9 807,99 

Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű szerződéssel 4 952,36 7 846,06 

Havidíjban foglalt tartalom 

A felhasználói csoport által közösen felhasználható belföldi 
adatmennyiség 

10 GB 30 GB 

EU-n belüli díjmentes adatforgalom (SIM kártyánként, belföldi 
adatforgalom felett) 

1 GB 1 GB 

EU-n belüli díjmentes adatforgalom feletti roaming díjszabás  az ÁSZF Díjszabás mellékletében meghatározottak szerint 

Becsült maximális sebesség a havidíjban foglalt adatforgalom felett (le- 
és feltöltési sebesség – Mbit/s)  

0/0 0/0 

Becsült maximális sebesség  az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint 

Maximum kártyaszám a felhasználói csoportban 2 3 

Egyéb díjak 

Belföldi adatforgalmi keret felhasználása után számlázási ciklusonként 
egyszer aktiválódó 200 MB Automatikus Kiegészítő Adat opció (Ft) 

413,39 413,39 

SMS szolgáltatás díja belföldi hálózatban (Ft) 30,48  30,48 

A felhasználói csoportba tartózó előfizetésekre SIM kártyánként 
felszámított havi oszthatósági díj (Ft) 

826,8 826,8 

 

2017. október 24. után kötött előfizetői szerződés esetén:  
 

 Business Net Start 
Business 

Net Medium 
Business Net 

Premium 

Havidíjak 

Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű, 1év vagy 2 év határozott 
idejű szerződéssel 

2 885,44 4 952,36 7 846,07 

Havidíjban foglalt tartalom 

Havidíjban foglalt belföldi adatforgalom 3 GB 10 GB 30 GB 

EU-n belüli díjmentes adatforgalom (belföldi adatforgalom felett) - 1 GB 1 GB 

EU-n belüli díjmentes adatforgalom feletti roaming díjszabás az ÁSZF Díjszabás mellékletében meghatározottak szerint 

Becsült maximális sebesség a havidíjban foglalt adatforgalom felett (le- 
és feltöltési sebesség – Mbit/s)  

0/0 0/0 0/0 
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Becsült maximális sebesség  az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint 

Egyéb díjak 

Belföldi adatforgalmi keret felhasználása után számlázási ciklusonként 
egyszer aktiválódó 200 MB Automatikus Kiegészítő Adat opció (Ft) 

413,39 413,39 413,39 

SMS szolgáltatás díja belföldi hálózatban (Ft) 30,48  30,48 30,48 

    

 
Business Osztható Net 

Medium  
Business Osztható Net 

Premium  

Havidíjak 

Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű, 1év vagy 2 év határozott 
idejű szerződéssel 

4 952,36 7 846,06 

Havidíjban foglalt tartalom 

A felhasználói csoport által közösen felhasználható belföldi 
adatmennyiség 

10 GB 30 GB 

EU-n belüli díjmentes adatforgalom (SIM kártyánként, belföldi 
adatforgalom felett) 

1 GB 1 GB 

EU-n belüli díjmentes adatforgalom feletti roaming díjszabás  az ÁSZF Díjszabás mellékletében meghatározottak szerint 

Becsült maximális sebesség a havidíjban foglalt adatforgalom felett (le- 
és feltöltési sebesség – Mbit/s)  

0/0 0/0 

Becsült maximális sebesség  az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint 

Maximum kártyaszám a felhasználói csoportban 2 3 

Egyéb díjak 

Belföldi adatforgalmi keret felhasználása után számlázási ciklusonként 
egyszer aktiválódó 200 MB Automatikus Kiegészítő Adat opció (Ft) 

413,39 413,39 

SMS szolgáltatás díja belföldi hálózatban (Ft) 30,48  30,48 

A felhasználói csoportba tartozó előfizetésekre SIM kártyánként 
felszámított havi oszthatósági díj (Ft) 

826,8 826,8 

 

A díjmentes EU-n belüli adatforgalom feltétele, hogy az Előfizető a használat megkezdése előtt rendelkezzen aktív 
roaming szolgáltatással. Az EU-n belüli díjmentes adatforgalom adott számlázási ciklusban használható fel. Az 
adott számlázási ciklusban fel nem használt adatmennyiség a következő kedvezményes periódusra nem vihető át, 
és belföldön nem használható fel. A havi adatmennyiség felhasználásának 80-, illetve 100%-ánál Előfizető SMS-
ben tájékoztatást kap. Technikai okokból előfordulhat, hogy a tájékoztató SMS-ek csak az adatkapcsolat lezárása 
után kerülnek kiküldésre. A díjmentes EU-n belüli adatforgalom használata során több adatcsatlakozás lehetséges 
az 1 GB adatmennyiség eléréséig. Az adatforgalom a küldött és a fogadott adatmennyiség együttes összegét 
jelenti, a számlázási egység 10 kB. Az EU-n belüli díjmentes adatforgalom felhasználását követően a roaming 
forgalmat az Előfizető az ÁSZF Díjszabás mellékletében meghatározott díjazás szerint veheti igénybe. A Business 
Net Start tarifacsomag díjmentes EU-n belüli adatforgalmat nem biztosít, a tarifacsomaghoz igénybe vehető 
roaming szolgáltatásokat az ÁSZF Díjszabás melléklet  Nemzetközi barangolás, mobil használat külföldi 
hálózatokon (roaming) pontja tartalmazza. 
 
A közös belföldi adatmennyiséget a felhasználói csoport együttesen használhatja fel, vagyis bármely előfizetői 
szám, amely a felhasználói csoporthoz tartozik, hozzáférhet a szolgáltatás havidíjában foglalt teljes, vagy adott 
számlázási ciklusban még rendelkezésére álló adatmennyiséghez. A közös adatmennyiséget a felhasználó csoport 
nem a felhasználók számának arányában használja fel. Adott Business Osztható Net tarifacsomag esetén a fenti 
táblázatban megjelölt számú kártya vehet maximum részt egy felhasználói csoportban. Az Előfizető az adott 
számlázási ciklusban még rendelkezésére álló adatmennyiségről az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My 
Vodafone alkalmazásban tájékozódhat. 
 
A havidíjban foglalt forgalmi keret időkorlátozás nélkül bármely napszakban felhasználható. Amennyiben az 
Előfizető, illetve Business Osztható Net csomagok esetén a felhasználói csoport nem használja fel a havidíjba 
foglalt forgalmi keretet, a fennmaradó részt nem viheti át a következő számlázási ciklusra.  
 
A belföldi adatforgalom a belföldi küldött és fogadott adatmennyiség együttes összegét jelenti. Számlázási egység 
10 Kb.  

 
A Business Net és Business Osztható Net előfizetői szerződés esetén a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség 
felhasználását követően, illetve ha a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását megelőzően 
kiegészítő adatopció vásárlására kerül sor, úgy a kiegészítő adatopcióban, majd a havidíjban foglalt belföldi 
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adatmennyiség felhasználását követően, illetve ha a megvásárolt kiegészítő adatopcióba foglalt belföldi 
adatmennyiség felhasználását megelőzően további egy vagy több alkalommal kiegészítő adatopció(k) vásárlására 
kerül sor, úgy a kiegészítő adatopcióban, majd a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követően 
a Business Net tarifacsomagokhoz számlázási ciklusonként egy alkalommal automatikusan aktiválódó, 200 MB 
belföldi adatforgalmat tartalmazó Automatikus Kiegészítő Adat opció kapcsolódik, melynek díját a tarifacsomag-
táblázat tartalmazza. Az Automatikus Kiegészítő Adat opció 200 MB opció adatforgalma az adott számlaciklus 
végéig felhasználható, nem megosztható. Az Automatikus Kiegészítő Adat opció 200 MB opció minden hónapban 
megújul, de csak a havidíjban vagy a kiegészítő adatopció(k)ba foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását 
követő további használattal aktiválódik és kerül kiszámlázásra. Az Automatikus Kiegészítő Adat opció 200 MB 
opcióban foglalt adatmennyiség felhasználását követően a sebesség 0/0 Mbit/s-ra korlátozódik. 
 
A számlazárásig történő további internetezéshez a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását 
megelőzően vagy az Automatikus Kiegészítő Adat 200 MB opcióba foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását 
követően Kiegészítő Adat és/vagy Kedvezményes kiegészítő adatopció vásárlása szükséges. Adatopció vásárlása 
nélkül az Automatikus Kiegészítő Adat 200 MB opcióba foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követően 
adatforgalom túllépés nem lehetséges, amennyiben az Előfizető felhasználta a csomagban és az Automatikus 
Kiegészítő Adat 200 MB opcióban foglalt belföldi adatmennyiséget, nem lesz elérhető számára az internet 
szolgáltatás a számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul.  
 
Kiegészítő Adat (kiegészítő opció) Business Net előfizetői szerződés esetén: 
 
A Business Net tarifacsomagokhoz Kiegészítő Adat opciók vásárolhatóak, melyek részletes leírását a jelen 
Díjszabás tartalmazza.  
 
Havonta megújuló Kedvezményes Kiegészítő Adat (kiegészítő opció) Business Net előfizetői szerződés 
esetén: 
 
A havonta megújuló Kedvezményes Kiegészítő Adat (kiegészítő opció) 2020. november 30-tól nem vásárolható 
meg a megjelölt tarifacsomagokhoz. 
 
A Business Net tarifacsomagokhoz havonta megújuló Kedvezményes Kiegészítő Adat opció vásárolható, mely 
kiegészítő opció megújuló opció, számlaciklusonként újra aktiválódik, nem szükséges minden számlaciklusban újra 
igényelni. A havonta megújuló Kedvezményes Kiegészítő Adat opció részletes leírását jelen Díjszabás tartalmazza. 
 
Osztható Kiegészítő Adat (kiegészítő opció) Business Osztható Net Medium és Business Osztható Net 
Premium előfizetői szerződés esetén: 
 
A havonta megújuló, osztható Kedvezményes Kiegészítő Adat (kiegészítő opció) 2020. november 30-tól nem 
vásárolható meg a megjelölt tarifacsomagokhoz. 
 
A Business Osztható Net Medium és Business Osztható Net Premium tarifacsomagokhoz kiegészítő megosztható 
Kiegészítő Adat opció vásárolható, melynek adatmennyisége a Business Osztható Net Medium és Business 
Osztható Net Premium csomag SIM kártyájával és a felhasználói csoportba tartozó előfizetések SIM kártyáival 
használható fel. 
 
Az osztható Kiegészítő Adatot az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet 
vásárolni.  
 
Az osztható Kiegészítő Adat díja minden esetben a Business Osztható Net Medium és Business Osztható Net 
Premium előfizetést terheli. 
 

Megrendelhető Kiegészítő Adat 
Benne foglalt 

belföldi 
adatmennyiség 

Díj (bruttó) Tarifacsomag 

Kiegészítő Adat 500 MB 500 MB 826,77 Ft Business Osztható Net Medium  
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Kiegészítő Adat 1 GB  1 GB 1 653,54 Ft és  
Business Osztható Net Premium Kiegészítő Adat 5 GB  5 GB 4 133,86 Ft 

 
Amennyiben egy osztható Kiegészítő Adat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő osztható 
Kiegészítő Adat opció vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő Kiegészítő Adat opció fel nem használt hátralévő 
adatforgalma elvész. Az osztható Kiegészítő Adat kizárólag az adott számlaciklus végéig használható fel. Egy 
számlacikluson belül tetszőleges számú Kiegészítő Adat vásárolható. Az osztható Kiegészítő Adat opció nem 
megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell igény szerint vásárolni. 
 
Havonta megújuló, osztható Kedvezményes Kiegészítő Adat (kiegészítő opció) Business Osztható Net 
Medium és Business Osztható Net Premium előfizetői szerződés esetén: 
 
A Business Osztható Net Medium és Business Osztható Net Premium tarifacsomagokhoz megrendelhető havonta 
megújuló, osztható Kedvezményes Kiegészítő Adat opció számlaciklusonként újraaktiválódik, nem szükséges 
minden számlaciklusban újra igényelni. A havonta megújuló Kedvezményes Kiegészítő Adat opciót az Online 
ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet vásárolni. 
 
Kedvezményes Kiegészítő Adat opció (kiegészítő opció) vásárlása esetén az Előfizető vállalja, hogy a Business 
Osztható Net előfizetéshez kapcsolódó határozott idő alatt a kiegészítő opciót is fenntartja, ez alatt az idő alatt az 
Előfizető érdekkörében felmerülő okból az opció megszüntetésére nem kerül sor. Amennyiben a fenti feltételek 
nem teljesülnek, úgy az Előfizető az ÁSZF-ben írtak szerint az opció havi előfizetési díjának az Előfizető által 
elérhető Kiegészítő Adat opció díjához képest számított, az igénybe vett kedvezménnyel azonos mértékű kötbért 
köteles megfizetni. 
 
Kedvezményes Kiegészítő Adat 1 GB esetén az igénybe vett kedvezmény a Kiegészítő Adat 1 GB (1 653,54 Ft) 
opciót figyelembe véve: 826,77 Ft havonta. 
 
Kedvezményes Kiegészítő Adat 5 GB esetén az igénybe vett kedvezmény a Kiegészítő Adat 5 GB (4 133,87 Ft) 
opciót figyelembe véve: 826,77 Ft havonta. 
 
Kedvezményes Kiegészítő Adat 10 GB esetén az igénybe vett kedvezmény a Kiegészítő Adat 5 GB (4 133,87 Ft) 
opció a benne foglalt belföldi adatmennyiség figyelembevételével arányosított díjához: 3 307,10 Ft havonta. 
 
A havonta megújuló osztható Kedvezményes Kiegészítő Adat díja minden esetben a Business Osztható Net 
Medium és Business Osztható Net Premium előfizetést terheli.  
 

Megrendelhető Kedvezményes 
Kiegészítő Adat 

Benne foglalt belföldi 
adatmennyiség 

Díj (bruttó) Tarifacsomag 

Kedvezményes Kiegészítő Adat 1 GB 1 GB 826,77 Ft Business Osztható Net Medium  
és  

Business Osztható Net Premium 
Kedvezményes Kiegészítő Adat 5 GB  5 GB 3 307,10 Ft 

Kedvezményes Kiegészítő Adat 10 GB  10 GB 4 960,64 Ft 

 
Amennyiben adott számlázási ciklusban a havonta megújuló osztható Kedvezményes Kiegészítő Adat opció nem 
kerül teljes egészében felhasználásra, akkor a fel nem használt hátralévő adatforgalom elvész. A havonta 
megújuló, osztható Kedvezményes Kiegészítő Adat opció kizárólag az adott számlaciklus végéig használható fel. 
Egy számlacikluson belül tetszőleges számú Kiegészítő Adat opció vásárolható a havonta megújuló plusz osztható 
Kedvezményes Kiegészítő Adat mellé. 
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1.8. Kereskedelmi forgalomban nem elérhető Internet opciók  

 

Az alábbi opciók esetén az adatforgalom a belföldi küldött és fogadott adatmennyiség együttes összegét jelenti, a 
számlázási egység 10 Kb. Az opciók Internet szolgáltatást tartalmaznak, melyek díjai az alábbi táblázatokban 
kerültek rögzítésre. A külföldön történő internet adatforgalomra eltérő szabályozás (ár, számlázási egység) 
vonatkozik.  
 
Amennyiben az Előfizető nem használja fel a havidíjba foglalt forgalmi keretet, a fennmaradó részt nem viheti át a 
következő számlázási ciklusra. A havidíjban foglalt forgalmi keret időkorlátozás nélkül bármely napszakban 
felhasználható. A havidíjba foglalt forgalmi keret felhasználása után a szolgáltatás az alábbiakban meghatározott 
forgalmi díjakkal vehető igénybe. 
 
Az opciók aktiválásától a számlazárásig, ill. opció váltás esetén a számlázási időszak kezdetétől az opció váltásig, 
ill. az opció váltástól a számlázási időszak lezárásáig a teljes havi díjtétel figyelembevételével arányos törthavi díj 
kerül kiszámlázásra, és a teljes forgalmi keret is arányosan használható fel. 
 
A táblázatokban nettó és bruttó árak is szerepelnek, a feltüntetett bruttó árak az ÁFA-t tartalmazzák. 
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1.8.1. Havonta megújuló Kedvezményes Kiegészítő Adat (kiegészítő opció): 
 

A Havonta megújuló Kedvezményes Kiegészítő adat (kiegészítő opció) 2020. november 30-i hatállyal került át a 
kereskedelmi forgalomban nem elérhető internet opciók közé.  
 
A táblázatban megjelölt tarifa- és adatcsomagokhoz az Előfizető vásárolhat havonta megújuló Kedvezményes 
Kiegészítő Adat opciót mely kiegészítő opció megújuló opció, számlaciklusonként újra aktiválódik, nem szükséges 
minden számlaciklusban újra igényelni. Kedvezményes Kiegészítő Adatot az Online ügyfélszolgálaton keresztül 
vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet vásárolni. 
 
Kedvezményes Kiegészítő Adat opció (kiegészítő opció) vásárlása esetén az Előfizető vállalja, hogy a táblázatban 
megjelölt tarifacsomag előfizetéséhez kapcsolódó határozott idő alatt a kiegészítő opciót is fenntartja, ez alatt az 
idő alatt az Előfizető érdekkörében felmerülő okból az opció megszüntetésére nem kerül sor. Havonta megújuló 
Kedvezményes Kiegészítő Adat opció kizárólag az Előfizetői Szerződés határozott időtartama alatt vásárolható. 
Amennyiben a fenti feltételek nem teljesülnek, úgy az Előfizető az ÁSZF-ben írtak szerint az opció havi előfizetési 
díjának az Előfizető által elérhető Kiegészítő Adat opció díjához képest számított, az igénybe vett kedvezménnyel 
azonos mértékű kötbért köteles megfizetni. 
 
Kedvezményes Kiegészítő Adat 1 GB esetén az igénybe vett kedvezmény a Kiegészítő Adat 1 GB (1 653,54 Ft) 
opciót figyelembe véve: 826,77 Ft havonta. 
 
Kedvezményes Kiegészítő Adat 5 GB esetén az igénybe vett kedvezmény a Kiegészítő Adat 5 GB (4 133,87 Ft) 
opciót figyelembe véve: 826,77 Ft havonta. 
 
Kedvezményes Kiegészítő Adat 10 GB esetén az igénybe vett kedvezmény a Kiegészítő Adat 5 GB (4 133,87 Ft) 
opció a benne foglalt belföldi adatmennyiség figyelembevételével arányosított díjához: 3 307,10 Ft havonta. 
 

Kedvezményes Kiegészítő Adat  
Benne foglalt belföldi 

adatmennyiség 
Díj (bruttó) Tarifacsomag 

Kedvezményes Kiegészítő Adat 1 GB 1 GB 826,77 Ft 

Business EU Group 5 GB 
Business EU Group 10 GB 
Business EU Group 20 GB 
Business EU Group 50 GB 

Business Net Start, 
Business Net Medium, 
Business Net Premium 

Business Group EU 5 GB 
Business Group EU 10 GB 
Business Group EU 20 GB 
Business Group EU 50 GB 

Kedvezményes Kiegészítő Adat 5 GB 5 GB 3 307,10 Ft 

Business EU Group 50 GB 
Business Group EU 50 GB 

Business Net Start, 
Business Net Medium, 
Business Net Premium 

Kedvezményes Kiegészítő Adat 10 GB 10 GB 4 960,64 Ft 

Business EU Group 50 GB 
Business Group EU 50 GB 

Business Net Start, 
Business Net Medium, 
Business Net Premium 

 

Amennyiben adott számlázási ciklusban a havonta megújuló Kedvezményes Kiegészítő Adat opció nem kerül teljes 
egészében felhasználásra, akkor a fel nem használt hátralévő adatforgalom elvész. A Kedvezményes Kiegészítő 
Adat opció nem osztható és az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt nem 
osztható adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. 
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2. Szolgáltatások díja 

2.1. Egyéb szolgáltatások díja 

 
Egyéb percenkénti belföldi hívásdíjak 

Ügyfélszolgálat (Vodafone számról) Díjmentes 

Segélykérő hívások Díjmentes 

Belföldi zöld számok Díjmentes 

Alapszolgáltatások 

Hívásvárakoztatás Díjmentes 

Hívástartás Díjmentes 

Hívásátirányítás Díjmentes 

Hívószám kijelzés Díjmentes 

Hívószám kijelzés korlátozása Díjmentes 

Egyéb szolgáltatások 

Konferencia-beszélgetés havidíja 600 Ft 

Hívástiltás Díjmentes 

 
A táblázatban bruttó árak szerepelnek, a feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák. 

 
Egyéb megjegyzések: 

 

• Hívásátirányítás: belföldi, nem emelt díjas irányokba történő átirányítás esetén 50 Ft / perc 
(számlázási egység: 1 perc), egyéb irányok esetén az adott tarifacsomag díjainak megfelelően történik 
az árazás. Nemzetközi barangolás (roaming) ideje alatt a nemzetközi számra történő hívásátirányítás 
nem elérhető. 
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2.2. MMS szolgáltatás 

 
Az MMS küldés számlázása a sikeresen elküldött üzenetek után történik, a kézbesítés sikerességétől függetlenül. 
Az MMS sikeresen elküldöttnek minősül, ha a Szolgáltató üzenetközpontjába megérkezett, és a Szolgáltató a 
kézbesítést megkísérelte. A Vodafone Magyarország Zrt. mobil hálózatán belülre küldött MMS-ek díjazása az 
elküldött üzenet típusától is függ, a nemzetközi MMS üzenetek nincsenek típus szerint megkülönböztetve. 
 
MMS Üzenet Küldése Üzenetenként 
 

Vodafone Magyarország Zrt.  mobil hálózatán belülre vagy e-mail címre  

Szöveg 50 Ft 

Kép / hang 100 Ft 

Mozgókép (videó) / alkalmazás 150 Ft 

Más mobil hálózatra  

Szöveg 100 Ft 

Kép / hang 150 Ft 

Mozgókép (videó) / alkalmazás 200 Ft 

Nemzetközi hálózatba  

Egységesen 200 Ft 

 

Minden ár forintban értendő és az árak bruttó árak, az áfát tartalmazzák.  

 

A legnagyobb küldhető MMS üzenet mérete 300 KB. A hordozó csatorna, a 2G/GSM forgalom nem kerül 

kiszámlázásra MMS küldés esetén.  

 

Amennyiben az MMS üzenet több eltérő típusú üzenetrészt is tartalmaz, a Szolgáltató mindig a legmagasabb 

kategóriájú üzenetrész típusának megfelelő díjat számítja fel. Amennyiben több azonos típusú üzenetrészt 

tartalmaz, az adott típusnak megfelelő díjat egyszer számítja fel. 

 

Magyarázat: Egy MMS üzenet akkor számít Szöveg MMS üzenetnek, ha csak szöveg típusú üzenetrészt tartalmaz. 

Egy MMS üzenet akkor számít Kép / Hang típusú MMS üzenetnek, ha kép vagy hang közül legalább az egyiket 

tartalmazza. Egy MMS üzenet akkor számít Mozgókép (videó) / alkalmazás típusú MMS üzenetnek, amennyiben 

a mozgókép (videó) vagy alkalmazás közül legalább az egyiket tartalmazza.  

 

A Szolgáltató által támogatott MMS üzenetek (szöveg, kép, hang, mozgókép, alkalmazás) típusainak további 

részletes leírása megtalálható a www.vodafone.hu oldalon. 

 

http://www.vodafone.hu/
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2.3. Hang a Hálón – VoIP 

 

A Hang a Hálón szolgáltatás nemzetközi hívásokat tesz lehetővé az internet protokoll segítségével a hagyományos 
nemzetközi hívásoknál lényegesen olcsóbban. A szolgáltatás igénybevételének módja: az országkód előtt a +0, 
illetve a 000 előhívót kell használni, nincs sem aktiválási díja, sem havi díja. A VoIP hívásokat az Előfizető aktuális 
tarifacsomagja szerinti számlázási egységenként számlázza a Szolgáltató.  
 
A VoIP szolgáltatásnak négy zónája, illetve díjszabása van. Utólag fizető előfizetéses szerződés esetén: 
 

Zóna  

Red EU Nemzetközi 76 Ft 

1 40 Ft 

2 80 Ft 

3 100 Ft 

 

A táblázatban bruttó árak szerepelnek, a feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák. 
 
A Hang a Hálón szolgáltatással elérhető országok listája és zónabesorolása: 
 
Hang a Hálón Red EU nemzetközi zóna: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült 
Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Gibraltár, Görögország, Hollandia, Horvátország, Izland, 
Írország, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Monaco, Németország, Norvégia, 
Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szlovákia, Szlovénia, Törökország, 
Vatikán 
 
1. zóna: Amerikai Egyesült Államok, Hong-Kong, Kanada, Kina, Oroszország 
 
2. zóna: Andorra, Ausztrália, Izrael, Koszovó, Montenegró, San Marino, Szerbia, Ukrajna 
 
3. zóna: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Fehéroroszország, Japán, Koreai Köztársaság, Líbia, Macedónia, Mexikó, 
Moldova. 
 
Adott külföldi országba irányuló hívások esetében a különböző szolgáltatók hálózatának elérhetősége az aktuális 
nagykereskedelmi szerződések függvénye. 

 
A felsorolásban nem említett országokat csak nemzetközi hívással (00 vagy + előtéttel) lehet elérni. 
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2.4. Vodafone Pass csomagok 

 

A Vodafone Pass tarifacsomagok Business EU 500MB, Business EU 2GB, Business EU 10GB, Business EU 1GB, 
Business EU 3GB, Business EU 12GB, Business Red EU 2GB, Business Red EU 10GB, Business Red EU 30GB, 
Business Red EU Superior, Business EU Red 3 GB, Business EU Red 12GB, Business EU Red Superior, Business 
Group EU 5, Business Group EU 10, Business Group EU 15, Business Group EU 20, Business Group EU 30, 
Business EU Group 5, Business EU Group 10, Business EU Group 15, Business EU Group 20, Business EU Group 
30, , Vodafone Business RED 5GB, Vodafone Business RED 20GB, Vodafone Business Smart 3GB, Vodafone 
Business Smart 5GB, Business Mobile Smart 3GB, Business Mobile Smart 5GB, Business Mobile RED 5GB, 
Business Mobile Red 20GB, Vodafone Business Mobile Start vagy Vodafone Business Mobile Medium Üzleti 
Előfizetők számára elérhető tarifacsomagokhoz igényelhető. 
 
A táblázatban bruttó árak szerepelnek, a feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák. 
 

A Vodafone Pass 
csomagok 

A Vodafone Pass csomagok tartalma: Havidíj 

Social Pass 

A megjelölt tarifacsomagokkal az Előfizető internet 
hozzáférésben részesül a 
https://www.vodafone.hu/kisvallalkozasok/tarifak-es-
opciok/pass weboldalon megjelölt közösségi oldalak 
szöveges és képi megjelenítésű tartalmai tekintetében. 

1 000 Ft 

Connect Pass 

A megjelölt tarifacsomagokkal az Előfizető internet 
hozzáférésben részesül a 
https://www.vodafone.hu/kisvallalkozasok/tarifak-es-
opciok/pass weboldalon megjelölt online chat- és telefon 
szolgáltatást biztosító alkalmazások üzenetküldési, hang- és 
videóhívási tartalmai tekintetében.  

1 200 Ft 

Video Pass 

A megjelölt tarifacsomagokkal az Előfizető internet 
hozzáférésben részesül a 
https://www.vodafone.hu/kisvallalkozasok/tarifak-es-
opciok/pass weboldalon megjelölt video néző alkalmazások 
tekintetében.  
 
Az opció az Előfizetők számára 480p videó felbontást biztosít 
a weboldalon megjelölt harmadik felek által nyújtott video 
szolgáltatások esetén. Ez a felbontás az akció indulásakor 
elérhető mobiltelefon készülékekre optimalizált, közepes 
minőséget biztosít, nagyobb képernyőjű készülékek 
esetében a képminőség kedvezőtlenebb lehet. A 
képminőség ennél kedvezőbbre beállítására nincsen 
lehetőség a Vodafone Pass csomagokban.  
 
Az opció a video szolgáltatást nyújtó harmadik fél által havidíj 
ellenében elérhető prémium funkcióik elérését nem 
tartalmazza, ezen fizetős tartalmak igénybevételéhez külön 
előfizetés szükséges a video szolgáltatónál. 

5 000 Ft 

 

A Vodafone Pass csomagok meghatározott tartalmakra felhasznált adatmennyisége a tarifacsomagban, illetve a 
kiegészítő adatopció(k)ba foglalt adatforgalmi keretet nem fogyasztja. A tarifacsomagba és a kiegészítő 
adatopcióba vagy az Automatikus Kiegészítő Adat opcióba foglalt adatmennyiség felhasználását követően a 
Vodafone Pass csomagok a tarifacsomag havi előfizetési díjában foglalt adatforgalom felett irányadó, becsült 
maximális sebességgel lesznek elérhetőek.  
 

https://www.vodafone.hu/kisvallalkozasok/tarifak-es-opciok/pass
https://www.vodafone.hu/kisvallalkozasok/tarifak-es-opciok/pass
https://www.vodafone.hu/kisvallalkozasok/tarifak-es-opciok/pass
https://www.vodafone.hu/kisvallalkozasok/tarifak-es-opciok/pass
https://www.vodafone.hu/kisvallalkozasok/tarifak-es-opciok/pass
https://www.vodafone.hu/kisvallalkozasok/tarifak-es-opciok/pass
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Az adatforgalom opciók által meghatározott forgalomtípusok szerinti szétválasztása megközelítőleg, de nem 
garantáltan 100% pontosságú. Előfordulhat, hogy a felhasznált adatforgalmat nem lehetséges egyértelműen 
beazonosítani minden esetben, illetve az alkalmazások tartalomszolgáltató általi frissítése esetén eltelhet rövidebb-
hosszabb átfutási idő az alkalmazás legfrissebb verziójának eléréséig, mely esetek a tarifacsomagban foglalt 
adatforgalmi keretet fogyasztják.  
 
A Vodafone Pass csomagok csak egyéni adathasználatra vonatkoznak, az osztott adatra nem. 
 
A Vodafone jogosult előzetes értesítés nélkül módosítani a Vodafone Pass csomagokhoz kapcsolódó, weboldalon 
szereplő alkalmazások körét. Az itt megjelölt alkalmazások jellemzően harmadik fél szolgáltatók által nyújtott 
szolgáltatások, azokért a szolgáltatást nyújtó harmadik fél felel. A díjmentes adatforgalom nem foglalja magában 
az adott tematikus tartalmon kívüli egyéb tartalmakat, pl. a Vodafone Pass szolgáltatásból hivatkozott, harmadik 
felek által publikált, tárolt vagy üzemeltetett tartalmakra és funkciókra (pl. regisztráció, alkalmazás-letöltés, frissítés, 
beágyazott videó stb.) felhasznált adatmennyiséget.  
 
A Vodafone Pass csomagok használatához szükséges az adott szolgáltató mobil alkalmazásának letöltése vagy a 
szolgáltatás hivatalos elérési címének használata. Az adott alkalmazásokra az egyes szolgáltatók által definiált 
felhasználási feltételek érvényesek, a Vodafone kizárólag az internet hozzáférést biztosítja ezekhez és nincs 
ráhatással a felhasználási feltételekre. Az alkalmazások rendeltetésszerű megjelenítése és használhatósága a 
telefon készüléktípusától is függhet, ezzel kapcsolatban a Vodafone nem vállal felelősséget. A Vodafone Pass 
csomagok a szabványos protokolloktól eltérő módon (proxy, vagy egyéb titkosított hálózaton keresztül) vagy 
virtuális magánhálózaton (VPN) keresztül nem érhetőek el. 
 
A Vodafone Pass csomagok aktív Vodafone EU Roaming opció esetén felhasználhatóak külföldön is, a Vodafone 
EU Roaming szolgáltatásban meghatározott roaming hálózatokon és feltételekkel. Azon Előfizetők számára, 
akiknek nem aktív a Vodafone EU Roaming opció, a tematikus csomagok roaming környezetben való használata 
esetén a mindenkori Szabályozott Európai Roaming díjszabás kerül alkalmazásra. Kérjük ellenőrizze külföldi 
használat előtt készüléke és előfizetése roaming beállításait az esetleges díjviták elkerülése érdekében. 
 
A Vodafone Pass kizárólag az internet.vodafone.net APN-nel érhető el. 
 
Megrendelés vagy lemondás esetén, tört havi időszakra is a számlázási ciklus teljes havi díja fizetendő, tört havi 
díjak számlázása nem lehetséges. 
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2.5. Értéknövelt szolgáltatások 

 
Az alábbi táblázat mutatja az előfizetők rendelkezésére álló szolgáltatásokat: 
 

Tele-szolgáltatások Utólag fizető tarifacsomagok 

Telefonbeszélgetések Rendelkezésre áll 

Segélyhívások Rendelkezésre áll 

Rövid üzenet fogadása Rendelkezésre áll 

Rövid üzenet küldése Rendelkezésre áll 

Kiegészítő szolgáltatások 

Hívó fél azonosító kijelzése Rendelkezésre áll 

Hívó fél azonosító kijelzésének letiltása Kérésre rendelkezésre áll 

Hívásátirányítás feltétel nélkül  Rendelkezésre áll 

Hívásátirányítás mobil előfizetőnek; foglalt Rendelkezésre áll 

Hívásátirányítás, ha nem veszik fel  Rendelkezésre áll 

Hívásátirányítás, ha a mobil előfizető nem elérhető  Rendelkezésre áll 

Hívásvárakoztatás Rendelkezésre áll 

Hívástartás Rendelkezésre áll 

Konferencia-beszélgetés Kérésre rendelkezésre áll 

Egyéb szolgáltatások 

Ügyfélszolgálat Rendelkezésre áll 

Tudakozó (Magyar Telekom) Rendelkezésre áll 

Belföldi Egyetemes Tudakozó (Invitel) Rendelkezésre áll 

 

Az értéknövelt szolgáltatások a Díjszabás megfelelő pontjaiban találhatók.  
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2.6. Vezetékes telefonszám szolgáltatás 

 

A Vezetékes telefonszám szolgáltatás havidíját az alábbi táblázat tartalmazza. A táblázatban bruttó árak 
szerepelnek, a feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák.  
 

 Vezetékes 
telefonszám 

1000 

Vezetékes 
telefonszám  

200 

Vezetékes 
telefonszám 

Basic 

Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű szerződéssel 4.000 2 990 1 990 

Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű szerződéssel 3.500 1 490 990 

 Havidíjban foglalt tartalom  
  

 Belföldi normáldíjas vezetékes hálózatba irányuló hívások  1000 perc 200 perc - 

 
2017. október 24. után kötött előfizetői szerződés esetén:  
 

 Vezetékes 
telefonszám  

1000  

Vezetékes 
telefonszám  

200 

Vezetékes 
telefonszám 

Basic 

Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű vagy 2 év határozott 
idejű szerződéssel 

4.000 2 990 1 990 

 Havidíjban foglalt tartalom      

 Belföldi normáldíjas vezetékes hálózatba irányuló hívások  1000 perc  200 perc - 

 
A Vezetékes telefonszám 1000 és Vezetékes telefonszám 200 opcióban foglalt 1000, illetve 200 perc díjmentesen 
lebeszélhető belföldi normál díjas vezetékes hálózatba irányuló hívásokra, számlázása a tarifacsomag számlázási 
egységével megegyező számlázási egységekben történik. A fel nem használt percek a következő számlázási 
időszakra nem vihetők át. Az opcióban foglalt díjmentes percek felhasználása után a további hívások, valamint (a 
számlázási időszak kezdetétől) minden egyéb irányú hívás számlázása a tarifacsomag percdíjai és számlázási 
egysége alapján történik. 
 
Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. 
 
A vezetékes telefonszám szolgáltatás és a Fax e-mailben szolgáltatás nem vehető igénybe ugyanazon előfizetői 
számon. 
 
A Vezetékes telefonszám szolgáltatás részletes leírását az ÁSZF Szolgáltatások leírása melléklete tartalmazza.  
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2.7. Fax e-mailben szolgáltatás 

A Fax e-mailben szolgáltatás 2022. március 31-től kereskedelmi forgalomban nem érhető el, a Szolgáltató új 
szerződés megkötését, illetve szerződésmódosítást a továbbiakban nem tesz lehetővé. 
 

A Fax e-mailben szolgáltatás havidíját az alábbi táblázat tartalmazza. A táblázatban bruttó árak szerepelnek, a 
feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák. 
 

 Fax e-mailben szolgáltatás 

Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű szerződéssel 3.500 

Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű szerződéssel 1.990 

 Havidíjban foglalt tartalom   

 Havidíjban foglalt belföldi normáldíjas vezetékes hálózatba irányuló faxküldés percdíja 
(Ft)1000 perc mennyiségig  

0 

 

2017. október 24. után kötött előfizetői szerződés esetén:  
 

 Fax e-mailben szolgáltatás 

Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű vagy 2 év határozott idejű szerződéssel 3.500 

Havidíjban foglalt tartalom  
 Havidíjban foglalt belföldi normáldíjas vezetékes hálózatba irányuló faxküldés percdíja 

(Ft)1000 perc mennyiségig  
0 

 

Az opció havidíja magában foglal havi 1000 percet, amely bármely belföldi vezetékes hálózat, nem emeltdíjas 
irányában felhasználható faxolásra. A havonta fel nem használt percek a következő számlázási időszakra nem 
vihetők át. Ezen percek hanghívásra át nem válthatók, hanghívásra fel nem használhatók. Az opcióban foglalt 1000 
perc számlázása a tarifacsomag számlázási egységével megegyező számlázási egységekben történik.  
 
A havidíjban foglalt tartalom feletti faxküldés esetén az egyes irányoktól függően az alábbi árak érvényesek: 
 

Fax küldés iránya  

Vodafone Magyarország Zrt. mobil hálózatán belül 20,32 Ft / perc 

Más belföldi mobil hálózatba 50,8 Ft / perc 

Belföldi vezetékes hálózatba 7,49 Ft / perc 

Nemzetközi 1. díjzóna irányába 100 Ft / perc 

Nemzetközi 2. díjzóna irányába 160 Ft / perc 

Nemzetközi 3. díjzóna irányába 220 Ft / perc 

Nemzetközi 4. díjzóna irányába 280 Ft / perc 

Nemzetközi 5. díjzóna irányába 340 Ft / perc 

 

A táblázatban bruttó árak szerepelnek, a feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák. A kimenő Fax hívások árazása 1 
másodperces egységekben történik. A Fax fogadás díjmentes.  
 
Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. 
 
A vezetékes telefonszám szolgáltatás és a Fax e-mailben szolgáltatás nem vehető igénybe ugyanazon előfizetői 
számon. 
 
A Fax e-mailben szolgáltatás részletes leírását az ÁSZF Szolgáltatások leírása melléklete tartalmazza.  
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3. Kereskedelmi forgalomban nem elérhető szolgáltatások 
 

3.1. Vodafone alközpont szolgáltatás Üzleti Előfizetők számára 

A Vodafone alközpont szolgáltatás 2022. március 4-i hatállyal került át a kereskedelmi forgalomban nem elérhető 
szolgáltatások közé, melyre a Szolgáltató új Előfizetői Szerződés megkötését, illetve szerződésmódosítást a továbbiakban 
nem tesz lehetővé. 
 

A szolgáltatáshoz kapcsolódó díjakat az alábbi táblázat tartalmazza. A táblázatban bruttó árak szerepelnek, a 
feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák. 
 

Szolgáltatás megnevezése Bruttó díj 

Belépési díj 10 000 Ft 

PROFI1 tarifacsomag havi díja 2 db IVR csatornával és legfeljebb 4 db központi számmal - 2 éves 
szerződéssel 

13 000 Ft 

PROFI1 tarifacsomag havi díja 2 db IVR csatornával és legfeljebb 4 db központi számmal - 
határozatlan idejű szerződéssel 

16.000 Ft 

PROFI2 tarifacsomag havi díja 4 db IVR csatornával és legfeljebb 8 db központi számmal - 2 éves 
szerződéssel 

26 000 Ft 

PROFI2 tarifacsomag havi díja 4 db IVR csatornával és legfeljebb 8 db központi számmal - 
határozatlan idejű szerződéssel 

32 000 Ft 

PROFI3 tarifacsomag havi díja 6 db IVR csatornával és legfeljebb 10 db központi számmal - 2 éves 
szerződéssel 

33 000 Ft 

PROFI3 tarifacsomag havi díja 6 db IVR csatornával és legfeljebb 10 db központi számmal - 
határozatlan idejű szerződéssel 

40 000 Ft 

Alközponti mellék havi díja 1-5 db - 2 éves szerződéssel 3 000 Ft 

Alközponti mellék havi díja 1-5 db – határozatlan idejű szerződéssel 4 000 Ft 

Alközponti mellék havi díja 6 -10 db - 2 éves szerződéssel 6 000 Ft 

Alközponti mellék havi díja 6-10 db – határozatlan idejű szerződéssel 8 000 Ft 

Alközponti mellék havi díja 11 -15 db - 2 éves szerződéssel 8 000 Ft 

Alközponti mellék havi díja 11-15 db – határozatlan idejű szerződéssel 10 999,99 Ft 

Alközponti mellék havi díja 16 -20 db - 2 éves szerződéssel 9 999,99 Ft 

Alközponti mellék havi díja 16-20 db – határozatlan idejű szerződéssel 14 000 Ft 

Hívásnapló havi díja – 2 éves szerződéssel 3 000 Ft 

Hívásnapló havi díja – határozatlan idejű szerződéssel 4 000 Ft 

Hangbemondás havi díja – 2 éves szerződéssel 500 Ft 

Hangbemondás havi díja – határozatlan idejű szerződéssel 1 000 Ft 

A Vodafone alközpont kialakításának (az alközpont, valamint az ahhoz tartozó hívásfa és 
hangbemondás felprogramozásának, beállításának) egyszeri díja 

0 Ft 

Központi számhoz aktivált tarifacsomag havi díja 0 Ft 

Nem veszítek hívást opció havi díja 0 Ft 

Hangrögzítés havidíja – PROFI1 tarifacsomag mellé, bejövő hívásokra 6 500 Ft 

Hangrögzítés havidíja – PROFI2 tarifacsomag mellé, bejövő hívásokra 13 000 Ft 

Hangrögzítés havidíja – PROFI3 tarifacsomag mellé, bejövő hívásokra 19 500 Ft 

Egyszintű menürendszer havidíja 2 000 Ft 

Szolgáltatáshoz kapcsolódó módosítások Bruttó díj 

PROFI1-ről PROFI2-re vagy PROFI3-ra váltás, illetve PROFI2-ről PROFI3-ra váltás Díjmentes 

PROFI 3-ról vagy PROFI2-ről PROFI1-re váltás, illetve PROFI3-ról PROFI2-re váltás 

Hűségidőn belül 
kötbér fizetendő, 

egyébként 
díjmentes 

Új mellék / mellékek hozzáadása – az előfizetett, még szabadon lévő, mellékeknek fenntartott 
helyek erejéig, irodai díjcsomagként 

Díjmentes 

Új mellék / mellékek hozzáadása – az előfizetett, még szabadon lévő, mellékeknek fenntartott 
helyek erejéig, nem irodai, hanem bármely egyéb díjcsomagként 

a választott 
díjcsomag havi díja 

fizetendő 

Mellék / mellékek törlése a hívás kezelésből 6 350Ft 



 

349 
 

Hívás kezelés változtatása párhuzamosról lineárisra 6 350 Ft 

Hívás kezelés változtatása lineárisról párhuzamosra 6 350 Ft 

Lineáris hívás kezelés esetén a sorrend módosítása 6 350 Ft 

Hívásnapló megrendelése 
Díjmentes, a 

hívásnapló havi díja 
fizetendő 

Hívásnapló lemondása 

Díjmentes, 
hűségidőn belül 
kötbér feltételek 

szerint 

Hívásnapló belépési név, jelszó megváltoztatása 6 350 Ft 

Nem veszítek hívást opció megrendelése Díjmentes 

Nem veszítek hívást opció lemondása Díjmentes 

Nem veszítek hívást opció telefonszámának módosítása 6 350 Ft 

Hangbemondás megváltoztatása 6 350 Ft 

Hangbemondás megrendelése 
Díjmentes, a 

hangbemondás havi 
díja fizetendő 

Hangbemondás lemondása 

Díjmentes, 
hűségidőn belül 
kötbér feltételek 

szerint 

Központi szám megrendelése, az előfizetett, még szabadon lévő központi szám helyek erejéig Díjmentes 

Központi szám lemondása 

Díjmentes, 
hűségidőn belül 
kötbér feltételek 

szerint 

Munkaidő ellenőrzés beállítása és módosítása 2 500 Ft/alkalom 

Módosítási tételekre vállalt határidő: 5 munkanap 

 

A központi számhoz vagy mellékekhez tartozó telefonszámok cseréje esetén a számcsere díja megegyezik a 
mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételekben meghatározott mobil számcsere díjával, a módosításra 
vállalt határidő Vodafone Alközpont szolgáltatás esetén 5 munkanap.  
 
Amennyiben az Alközponti mellékek száma bármely okból a kisebb mellék számot biztosító szolgáltatással 
megegyező mellék számra csökken, a szolgáltatás nem változik automatikusan a kisebb mellék számot biztosító 
szolgáltatásra. Ugyanígy a központi számok mennyiségének bármely okból való csökkenése nem jelenti a Profi1, 
Profi2 és Profi3 tarifacsomagok közötti váltást. Amennyiben az Előfizető a szolgáltatás módosítását szeretné, 
igényelnie kell azt, az esetleges határozott időtartam figyelembevételével. 
 
A Szolgáltató felhívja az Előfizető figyelmét arra, hogy amennyiben az Előfizető központi telefonszámként 
vezetékes telefonszámot kíván megadni, a Vodafone alközpont szolgáltatáshoz a Vezetékes telefonszám 
szolgáltatást szükséges igénybe vennie. A Vezetékes telefonszám szolgáltatás igénybevételi feltételeire a 
Szolgáltatások leírása melléklete valamint jelen Díjszabás melléklet vonatkozik azzal a kiegészítéssel, hogy 
amennyiben a Vezetékes telefonszám szolgáltatáshoz kapcsolódik lebeszélhetőség, az a központi telefonszámhoz 
tartozóan nem vehető igénybe tekintettel arra, hogy a Vodafone alközpont szolgáltatás műszaki megvalósításának 
sajátosságaiból fakadóan a szolgáltatáshoz a Vodafone SIM kártyát nem biztosít, a központi vezetékes 
telefonszámon kizárólag hívásfogadás lehetséges.  
 
Külföldi használat esetén a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. 
 
A Vodafone alközpont szolgáltatás részletes leírását az ÁSZF Szolgáltatások leírása melléklete tartalmazza. 
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4. Nemzetközi barangolás, mobil használat külföldi hálózatokon (roaming) 
 

A nemzetközi roaming szolgáltatás igénybevételével az Előfizető külföldön is használhatja mobiltelefonját 
amennyiben készüléke alkalmas az adott hálózat használatára. Nemzetközi barangolás (roaming) ideje alatt a 
nemzetközi számra történő hívásátirányítás nem elérhető. A nemzetközi roaming szolgáltatás a 
https://www.vodafone.hu/szolgaltatasok/roaming internetes oldalon közzétett szolgáltatók hálózatán érhető el. 
Szolgáltató honlapján folyamatosan tájékoztatja Előfizetőit az aktuálisan elérhető roaming-hálózatokról, és az adott 
hálózaton elérhető szolgáltatásokról. 
 

4.1. Forgalmi alapú roaming hívás és SMS díjszabás  

 

Szolgáltató a nemzetközi roaming szolgáltatást utólag fizető előfizetők részére a forgalmi alapú roaming hívás és 
SMS díjszabás mindenkori feltételei szerint nyújtja. Új előfizetések esetén Szolgáltató a forgalmi alapú roaming 
hívás és SMS tarifát aktiválja alapértelmezett roaming szolgáltatásként. A roaming szolgáltatás aktiválása 
díjmentes. 
 
A roaming díjszabás a világ országait 7 roaming díjzónába sorolja, valamint megkülönböztet Szatelit (tengeri és 
repülőgép-fedélzeti) hálózatokat. Az aktuális zónabesorolás elérhető a Szolgáltató internetes oldalán 
(https://www.vodafone.hu/szolgaltatasok/roaming). A roaming díjszabás 1. roaming díjzóna árazása a hatályos 
jogszabályokban meghatározott Szabályozott Európai Roaming tarifának felel meg. A Szabályozott Európai 
Roaming tarifa aktiválása a roaming szolgáltatás megrendelésével lehetséges, az aktiválást Szolgáltató az 
igényléstől számított 24 órán belül végrehajtja. 
 
Előfizető az Európai Unióban érvényes roaming díjakról a +3670 700 1702-es számon tájékozódhat. Az információs 
vonal az EU országaiból ingyenesen hívható. 
 

4.1.1. Forgalmi alapú roaming hívás, SMS és MMS díjak  
 

Szabályozott Európai Roaming díjszabás: 
 
Az 1. roaming díjzónába az alábbi országok tartoznak: 
 
Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Svédország, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, 
Franciaország, Francia Guyana, Gibraltár, Görögország, Guadeloupe, Hollandia, Horvátország, Izland, Írország, 
Olaszország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Martinique, Németország, Norvégia, 
Lengyelország, Portugália, Reunion, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország. 

 
A forgalmi alapú roaming hívásindításra, hívásfogadásra, valamint SMS/MMS küldésre és fogadásra vonatkozó 
díjait az alábbi az 1-es roaming díjzóna országaira vonatkozó Szabályozott Európai Roaming díjszabás tartalmazza 
2017. június 15.-től: 
 
Hívásindítás magyarországi mobil hálózatba: Előfizető által használt tarifacsomag Magyarországon érvényes 
belföldi, hálózaton kívüli mobil hívás díja.  
 
Hívásindítás magyarországi vezetékes hálózatba: Előfizető által használt tarifacsomag Magyarországon érvényes 
belföldi, vezetékes irányú hívás díja. 
 
Hívásindítás 1-es roaming díjzóna országaiba: Előfizető által használt tarifacsomag Magyarországon érvényes 
belföldi, hálózaton kívüli mobil hívás díja. 
 
Hívásfogadás: díjmentes. 
 

https://www.vodafone.hu/szolgaltatasok/roaming
https://www.vodafone.hu/szolgaltatasok/roaming
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SMS küldés magyarországi mobil hálózatba: Előfizető által használt tarifacsomag Magyarországon érvényes 
belföldi, hálózaton kívüli SMS díja. 
 
SMS küldés az 1-es roaming díjzóna országaiba: Előfizető által használt tarifacsomag Magyarországon érvényes 
belföldi, hálózaton kívüli SMS díja. 
 
SMS küldés harmadik országbeli hívószámokra (nem magyarországi és nem az 1-es roaming díjzóna országaiba) 
és Szatelit hálózatba: az előfizető által használt tarifacsomag Magyarországról nemzetközi irányba indított SMS-
ek díjazása szerinti SMS díja a nemzetközi irányokra vonatkozó számlázási egységenként. 
 
MMS küldés magyarországi mobil hálózatba: Előfizető által használt tarifacsomag Magyarországon érvényes 
belföldi, hálózaton kívüli MMS díja. 
 
MMS küldés az 1-es roaming díjzóna országaiba: Előfizető által használt tarifacsomag Magyarországon érvényes 
belföldi, hálózaton kívüli MMS díja. 
 
MMS küldés harmadik országbeli hívószámokra (nem magyarországi és nem az 1-es roaming díjzóna országaiba) 
és Szatelit hálózatba: az előfizető által használt tarifacsomag Magyarországról nemzetközi irányba indított MMS-
ek díjazása szerinti MMS díja a nemzetközi irányokra vonatkozó számlázási egységenként. 

 
SMS és MMS fogadása díjmentes. 
 
Az alábbi táblázat tartalmazza a forgalmi alapú roaming hívásindításra, hívásfogadásra, valamint SMS küldésre 
vonatkozó díjait. 

 

 Hívásindítás Hívásfogadás SMS küldés MMS küldés 

2. roaming 
díjzóna 

369 Ft/perc 
(nettó 290,56 Ft/perc) 

139 Ft/perc 
(nettó 109,45 Ft/perc) 

109 Ft/SMS 
(nettó 85,83 Ft/SMS) 

249 Ft/MMS 
(nettó 196,06 Ft/MMS) 

3. roaming 
díjzóna 

469 Ft/perc 
(nettó 369,3 Ft/perc) 

169 Ft/perc 
(nettó 133,08 Ft/perc) 

129 Ft/SMS 
(nettó 101,58 Ft/SMS) 

249 Ft/MMS 
(nettó 196,06 Ft/MMS) 

4. roaming 
díjzóna 

699 Ft/perc 
(nettó 550,4 Ft/perc) 

249 Ft/perc 
(nettó 196,07 Ft/perc) 

209 Ft/SMS 
(nettó 164,57 Ft/SMS) 

249 Ft/MMS 
(nettó 196,06 Ft/MMS) 

5. roaming 
díjzóna 

889 Ft/perc 
(nettó 700Ft/perc) 

299 Ft/perc 
(nettó 235,44 Ft/perc) 

219 Ft/SMS 
(nettó 172,45 Ft/SMS) 

249 Ft/MMS 
(nettó 196,06 Ft/MMS) 

6. roaming 
díjzóna 

999 Ft/perc 
(nettó 786,62 Ft/perc) 

329 Ft/perc 
(nettó 259,06 Ft/perc) 

239 Ft/SMS 
(nettó 188,19 Ft/SMS) 

249 Ft/MMS 
(nettó 196,06 Ft/MMS) 

Szatelit 
tengeri és 
repülőgép-
fedélzeti 
hálózatok (7. 
roaming 
díjzóna) 

1599 Ft/perc 
(nettó 1259,06 Ft/perc) 

1099 Ft/perc 
(nettó 865,36 Ft/perc) 

299 Ft/SMS 
(nettó 235,44 Ft/SMS) 

249 Ft/MMS 
(nettó 196,06 Ft/MMS) 

8. roaming 
díjzóna 

369 Ft/perc (nettó 290,56 
Ft/perc) 

139 Ft/perc (nettó 109,45 
Ft/perc) 

109 Ft/SMS (nettó 85,83 
Ft/SMS) 

249 Ft/MMS (nettó 
196,06 Ft/MMS) 

 

A Szabályozott Európai Roaming díjszabásban meghatározott díjakat az Európai Unión belüli időszakos utazásuk 
során azok a barangolást végző Előfizetők vehetik igénybe, akik szokásos lakóhellyel rendelkeznek 
Magyarországon, illetve Magyarországgal szoros kapcsolatban állnak, ami miatt gyakran és jelentős ideig 
Magyarországon kell tartózkodniuk. Szoros kapcsolat Üzleti Előfizetők esetében a vállalkozás bejegyzésének helye 
vagy székhelye, a fő gazdasági tevékenység tényleges végzésének helye, vagy olyan helyet jelenthet, ahol okirattal 
igazolhatóan, a megadott SIM-kártyát használó meghatározott munkavállalók a feladataikat végzik. Szolgáltató 
jogosult ezen igazolások bekérésére az Előfizetői Szerződés fennállásának időtartama alatt. 
 
Előfizető a tarifacsomagjában meghatározott belföldön irányadó adatkerete erejéig és annak terhére forgalmazhat 
adatot, kivéve a jelen Díjszabás C./1-es fejezetben felsorolt azon tarifacsomagok esetén, amelyek kifejezetten 
külön dedikált hazai és roaming adatmennyiséget tartalmaznak. Amennyiben a belföldi és roaming adatkeret 
azonos, annak felhasználása esetén, amennyiben Előfizető nem vásárol további kiegészítő adatopciót, a külföldi 
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adathozzáférés lehetősége is megszűnik. Amennyiben a belföldi és roaming adatkeret eltérő, a roaming adatkeret 
felhasználása esetén, amennyiben Előfizető nem vásárol további kiegészítő adatopciót, a külföldi adathozzáférés 
lehetősége a tarifacsomagnál jelzettek szerint megszűnik vagy az adatforgalom le- és feltöltési sebessége 
lassításra kerül. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul. 
 
Az időszakos utazási célú felhasználás során a magyarországi hívószámokra irányuló, illetve az 1. roaming 
díjzónába indított hívások, SMS-ek és MMS-ek mennyisége, illetve az 1. roaming díjzónában felhasznált 
adatmennyiség mértéke nem haladhatja meg a belföldi használat négyhavi 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 mobil 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 2022/612 EU Rendelet 8. cikke szerinti többletdíj alkalmazására jogosult a figyelmeztetés napjától 
kezdve. 
 
A többletdíj mértéke: 
 
Hívásindítás 1-es roaming díjzóna országaiba: 8 Ft/perc (nettó 6,3 Ft/perc); 
SMS küldés az 1-es roaming díjzóna országaiba: 1 Ft/SMS (nettó 0,79 Ft/SMS); 
MMS küldés az 1-es roaming díjzóna országaiba: 1 Ft/MMS (nettó 0,79 Ft/MMS);  
Adatforgalom az 1-es roaming díjzóna országaiban: 0,3 Ft/MB (nettó 0,29 Ft/MB).  
 
A roaming forgalom tekintetében a Bizottság (EU) 2016/2286 Végrehajtási Rendelete szerint korlátlan 
adatcsomagnak minősül: 
 
„Korlátlan Adatcsomag”: egy vagy több kiskereskedelmi mobilszolgáltatás nyújtására vonatkozó díjcsomag, amely 
rendszeres, fix összegű díj megfizetése ellenében nem korlátozza az abban foglalt kiskereskedelmi 
mobilszolgáltatás adatforgalmát, vagy amelyben a kiskereskedelmi mobilszolgáltatás adatforgalmának belföldi 
egységára – amelyet úgy kell kiszámítani, hogy a mobilszolgáltatásoknak az egész számlázási időszakra 
vonatkozó teljes, ÁFA nélküli belföldi kiskereskedelmi árát el kell osztani a kiskereskedelmi mobilszolgáltatás 
adatforgalmának belföldön rendelkezésre álló teljes mennyiségével – alacsonyabb az 2022/612 EU Rendelet 11. 
cikkében említett maximális szabályozott nagykereskedelmi barangolási díjnál; 
 
Az alkalmazandó belföldi mennyiségi korlátozások sérelme nélkül fent meghatározott korlátlan adatcsomag 
esetében a barangolást végző Előfizetőnek biztosítjuk azt a lehetőséget, hogy időszakos Unión belüli utazásai 
során belföldi kiskereskedelmi áron vegyen igénybe legalább kétszer akkora volumenű kiskereskedelmi 
barangolásos adatátviteli szolgáltatást, mint amennyi az adott korlátlan adatcsomag teljes számlázási időszakra 
vonatkozó teljes, ÁFA nélküli belföldi kiskereskedelmi ára osztva a szabályozott barangolásos adattovábbítási 
szolgáltatásoknak az 2022/612 EU Rendelet 11. cikkében említett nagykereskedelmi díjával. 
 

4.1.2. Számlázás 
 

• Az 1. roaming díjzónában indított hívások – ha a hívás magyarországi hálózatba vagy egy 1. roaming 
díjzónában lévő országba irányul –számlázása a következő módon történik: 
a belföldi hálózaton kívüli mobil irányú percdíj az Előfizető tarifacsomagja szerint a belföldön alkalmazandó 
számlázási egység szerint kerül kiszámlázásra. 

• Amennyiben a hívás harmadik országbeli hívószámra (nem magyarországi hívószámra és nem az 1-es 
roaming díjzóna országaiba) vagy Szatelit hálózatba irányul, a hívás számlázása 60 másodperces 
egységekben történik. 

• Az 1. roaming díjzónában fogadott hívások számlázása másodperces egységekben történik, 

• A harmadik országban (nem Magyarországon és nem az 1-es roaming díjzóna országaiban) vagy Szatelit 
hálózatokon indított és fogadott hívások elszámolása a 60 másodperces egységekben történik. 

https://uj.jogtar.hu/
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• Az 1. roaming díjzóna hívásindítási díjai abban az esetben érvényesek, ha a hívást az 1. roaming díjzóna 
valamely országából indították egy magyarországi hálózatba vagy egy, az 1. roaming díjzónában lévő 
országba. 

• Amennyiben a hívás az 1. roaming díjzónából harmadik országbeli hívószámra (nem magyarországi 
hívószámra és nem az 1-es roaming díjzónában lévő országba) vagy Szatelit hálózatba irányul, az előfizető 
által használt tarifacsomag Magyarországról nemzetközi irányba indított hívások díjazása szerinti hívás 
díja a nemzetközi irányokra vonatkozó számlázási egységenként kerül kiszámlázásra. 

• A harmadik országban (nem Magyarországon és nem az 1-es roaming díjzóna országaiban) vagy Szatelit 
hálózatokon kezdeményezett és fogadott hívások esetén az ár kizárólag annak függvénye, hogy az 
Előfizető melyik roaming díjzónában tartózkodik 

• Az 1-es roaming díjzónában az adatforgalom számlázása 1kB-os egységekben történik, minden 
megkezdett kapcsolat minimum egy egységnek számít. A külföldi internethasználat során a le- és feltöltött 
adatmennyiség összege kerül kiszámlázásra. 

 
Roaming során az SMS-üzenetek fogadása díjmentes. 
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4.2. Kedvezményes roaming napijegyek 

4.2.1. Világ Napijegy 
 

A Világ Napijegy szolgáltatás a Szolgáltató által meghatározott érvényességi területen és a Szolgáltató által 
megjelölt roaming hálózatokon érvényes. Aktív Világ Napijegy szolgáltatás esetén Utólag fizető Előfizetők számára 
a roaming-szolgáltatás kizárólag a Szolgáltató által meghatározott érvényességi terület Szolgáltató által megjelölt 
hálózatain érhető el. A Világ Napijegy szolgáltatás érvényességi területéhez tartozó országok listája, valamint ezen 
érvényességi terület meghatározott partnerhálózatainak aktuális listája a 
https://www.vodafone.hu/kisvallalkozasok/roaming/vilag-napijegy internetes oldalon érhető el. 
 
A Világ Napijegy megrendelésének feltétele, hogy Előfizető a használat megkezdése előtt rendelkezzen aktív 
roaming szolgáltatással. A Világ Napijegy szolgáltatás aktiválásának külön díja nincs. Az aktiválás történhet SMS-
ben, a VJEGY kód elküldésével a 1270-re, az SMS küldése a Vodafone Magyarország Zrt. mobil hálózatáról 
díjmentes, külföldről az aktuális roaming díjszabás szerinti SMS ár fizetendő, személyesen a Vodafone üzletekben, 
illetve Online és Telefonos Ügyfélszolgálat segítségével. A szolgáltatás a sikeres megrendelést követően annak 
lemondásáig aktív marad. A szolgáltatás lemondása a fenti csatornák segítségével történhet, a lemondáshoz 
szükséges SMS-kód: XVJEGY. 
 
A Világ Napijegy szolgáltatás utólag fizető (havidíjas), hang alapú tarifacsomagokkal érhető el. A Világ Napijegy 
szolgáltatás az alábbiakban feltüntetett tarifacsomagok részét képezi, azaz a szolgáltatást nem szükséges 
előzetesen aktiválni, a szolgáltatás díja a tarifacsomag havidíján felül értendő:  
 

- Business EU 500MB, Business EU 1GB, Business EU 2GB, Business EU 3 GB, Business EU 10GB 
és Business EU 12GB tarifacsomagok, illetve az ezen tarifacsomagokhoz elérhető Business MultiNet 
(mobilinternet alapú) tarifacsomagok 

- Irodai Díjcsomag 
- Business Group EU tarifacsomagok  
- Business EU Group tarifacsomagok 
- Business Red EU 2GB, Business Red EU 10GB, Business Red EU 30GB és Business Red EU 

Superior tarifacsomagok, illetve az ezen tarifacsomaghoz elérhető a Business MultiNet (mobilinternet 
alapú) tarifacsomagok  

- Business EU Red 3GB, Business EU Red 12GB és Business EU Red Superior tarifacsomagok, 
illetve az ezen tarifacsomagokhoz elérhető Business MultiNet (mobilinternet alapú) tarifacsomagok 

- Vodafone Business Smart és Vodafone Business RED tarifacsomagok a Vodafone Business RED World 
csomag kivételével 

- Business Mobile Smart, Vodafone Business Mobile, Business Mobile RED és Vodafone Business Mobile 
RED tarifacsomagok a Business Mobile RED World és Vodafone Business Mobile RED Max csomagok 
kivételével 

 
A Világ Napijegy kiszámlázása automatikusan, az adott magyarországi idő szerint számított naptári napon Előfizető 
által generált első számlázható esemény (roaming környezetben indított vagy fogadott hívás, küldött SMS, fel- vagy 
letöltött adatforgalom) alapján megtörténik, ezután a kedvezményes díjazás (lásd lenti táblázat) szerint telefonálhat, 
küldhet SMS-t, és használhatja a rendelkezésére álló adatmennyiséget. Az érvényességi idő az adott Világ 
Napijegy kiszámlázásával megegyező napon, magyarországi idő szerint 24:00-ig, azaz adott naptári napra szólóan 
érvényes. Az érvényességi idő leteltéről Szolgáltató nem küld értesítést. Ha az Előfizető a Világ Napijegy 
érvényességi idejének lejárta után (naptári nap) újabb számlázható forgalmat generál, egy újabb Világ Napijegy 
kerül kiszámlázásra. A megkezdett, de az érvényességi idő végén túl befejeződő események (hívás, SMS vagy 
adatforgalom) a következő naptári napra is kiváltják a Világ Napijegy kiszámlázását. A Világ Napijegy díja nem 
kerül kiszámlázásra a segélyhívó, illetve a +3670 700 1702-es szám hívása esetén. 
 
A Világ Napijegy napi díja: 
 

A Világ Napijegy díjszabása 

https://www.vodafone.hu/kisvallalkozasok/roaming/vilag-napijegy


 

355 
 

Hangalapú utólag fizető Előfizető 
esetén, amennyiben a tarifacsomag, 
vagy adat-opció használata során 
jogosult az Online ügyfélszolgálat 
vagy a My Vodafone alkalmazás 
használatára 

• Világ Napijegy - Amerika napi díja: bruttó 1 990 Ft (nettó 1 566,92 Ft) 

• Világ Napijegy - Afrika napi díja: bruttó 1 990 Ft (nettó 1 566,92 Ft) 

• Világ Napijegy – K- Európa/Ázsia napi díja: bruttó 2 990 Ft (nettó 2 354,33 Ft)  
 

Hangalapú utólag fizető Előfizető 
esetén, amennyiben a tarifacsomag, 
vagy adat-opció használata során 
nem jogosult az Online 
ügyfélszolgálat vagy a My Vodafone 
alkalmazás használatára 

• Világ Napijegy - Amerika napi díja: bruttó 1 923,47 Ft (nettó 1 514,54 Ft) 

• Világ Napijegy - Afrika napi díja: bruttó 1 923,47Ft (nettó 1 514,54 Ft) 

• Világ Napijegy – K- Európa/Ázsia napi díja: bruttó 2 923,48 Ft (nettó 2 301,95 Ft) 

 

Napi 1440 perc hívásforgalom felett a szolgáltató túlforgalmazás díjat számol fel, amelynek mértéke: bruttó 50 Ft 
(nettó 39,37 Ft) / perc. 
 

Az 1440 perc hívásforgalom GMT+1 időzóna szerinti 0 óra 00 perc és 23 óra 59 perc között kerül meghatározásra 

és tartalmazza mind a fogadott mind az indított hívások forgalmát. A túlforgalmazási díj elszámolása fogadott 

hívások esetén 1 másodperces egységekben történik, míg indított hívások esetén, a hazai árazás számlázási 

egysége szerint.  

 

A Világ Napijegy szolgáltatást szigorúan tilos olyan eszközzel használni, amely nem rendelkezik saját kijelzővel, 

hangszóróval, mikrofonnal és billentyűzettel (beleértve az érintőképernyős billentyűzetet), ilyen pl. az adapter, 

modem. A tarifacsomagok visszaélésszerűen, többek között telemarketing, ügyfélszolgálati tevékenység, vagy más 

üzleti célokra nem használhatók. A visszaélésszerű használatba beleértendő és ezáltal ellentétes a személyi 

használat feltételeivel az olyan SMS és MMS küldési magatartás, amely során az előfizetésről elküldött SMS/MMS-

ek darabszáma meghaladja a napi több százat, illetve az érintett előfizetésről elküldött SMS/MMS-ek száma és 

azok címzettjeinek aránya meghaladja a 10%-ot, illetve az elküldött SMS/MMS-ekre érkezett válaszüzenetek 

darabszámának aránya 80%-nál kisebb, illetve az SMS/MMS üzeneteket jellemzően egy helyszínről küldi az 

előfizető. 

 
A kedvezményes roaming-díjak a Világ Napijegy használata során: 
 

1. Magyarországi hívószámokra irányuló normál díjas hívások és SMS-ek esetén: 

Előfizető által használt tarifacsomag Vodafone Magyarország hálózatán alkalmazott belföldi hívás-/SMS-díja 
számlázási egységenként (megkülönböztetve a hálózaton kívüli és belüli hívások, csúcsidőben és csúcsidőn kívüli 
hívások, amennyiben ez az adott tarifacsomagra értelmezhető). 

2. A kijelölt országok valamelyikében roamingolva ugyanezen ország bármely mobil vagy vezetékes 
hívószámára irányuló hívások és SMS-ek esetén: 

Előfizető által használt tarifacsomag Magyarországon érvényes belföldi, hálózaton kívüli hívás-/SMS-díja a 
tarifacsomaghoz tartozó számlázási egységenként.  

3. Harmadik országbeli hívószámokra (azaz nem magyarországi vagy a roamingolás helye szerinti országbeli 
hívószámra) irányuló hívások és SMS-ek esetén: 

Magyarországról nemzetközi irányba indított hívások és SMS-ek díjazása szerinti hívás-/SMS-díj a nemzetközi 
irányokra vonatkozó számlázási egységenként 

4. Fogadott hívások esetén (a listában szereplő hálózatok bármelyikén roamingolva fogadott hívások): 

Előfizető által használt tarifacsomag Vodafone Magyarország hálózatán fogadott hívásokra alkalmazott díjazása 
szerint díjmentes. 

5. Adatroaming használata esetén 

Azon Előfizetők, akik tarifacsomagjuknak vagy adatopciójuknak köszönhetően jogosultak az Online Ügyfélszolgálat 
használatára, külföldön is a tarifacsomagjukban meghatározott belföldön irányadó adatkeretük erejéig és annak 
terhére forgalmazhatnak adatot, kivéve a jelen Díjszabás C./1-es fejezetben felsorolt azon tarifacsomagok esetén, 
amelyek kifejezetten külön dedikált hazai és roaming adatmennyiséget tartalmaznak. Amennyiben a belföldi és a 
roaming adatkeret azonos, annak felhasználása esetén, amennyiben Előfizető nem vásárol további kiegészítő 
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adatopciót, a külföldi adathozzáférés lehetősége is megszűnik. Amennyiben a belföldi és roaming adatkeret eltérő, a 
roaming adatkeret felhasználása esetén, amennyiben Előfizető nem vásárol további kiegészítő adatopciót, a külföldi 
adathozzáférés lehetősége a tarifacsomagnál jelzettek szerint megszűnik vagy az adatforgalom le- és feltöltési 
sebessége lassításra kerül. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul. Minden további Előfizetőnek adott 
naptári napon az első 100 MB díjmentes. Az érvényességi időn belül, a kedvezményes adatmennyiséget a kijelölt 
hálózatokon meghaladó forgalmat a Szolgáltató bruttó 50 Ft/MB-os egységekben számlázza.  

 

Egyéb szabályok 
 
Az Előfizető tarifacsomagja szerinti lebeszélhető percek, lebeszélhető havidíj, illetve további kedvezmények a Világ 
Napijegy hívásokra is felhasználhatóak. A Zárt csoport opció kedvezményei a Világ Napijegy hívásokra nem 
vonatkoznak.  
 
A hazai adatkeret külföldi felhasználására minden olyan hangalapú Utólag fizető Előfizető jogosult, aki 
tarifacsomagja, vagy adat-opciója használata során jogosult az Online ügyfélszolgálat vagy a My Vodafone 
alkalmazás használatára. Belföldi adatkeret felhasználása esetén a külföldi adathozzáférés sebessége az aktuális 
számlázási ciklus végéig 0/0 Mbit/s-re lassításra kerül, ezt a lassítás Magyarországra visszatéréskor az Előfizető 
szerződésében meghatározott lassítási szabályok szerint módosul. Az adatkeret felhasználása után Utólag fizető 
Előfizetőnek lehetősége van az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban kiegészítő 
adatkeret vásárlására, a hazaival megegyező árak és feltételek szerint. A számlázási ciklus lezárultával vagy 
kiegészítő adatkeret vásárlása esetén a forgalomlassítás megszűnik. Azon Utólag fizető Előfizető, aki forgalmi 
díjas-, túlforgalmazási díjjal rendelkező-, speciális (egyedi) hozzáférési ponttal (APN) rendelkező-, internet opciót 
vagy Internet tarifacsomagot használ, nem használhatja fel belföldi adatkeretét, számára a Világ Napijegy naptári 
naponként 100MB külföldi adatforgalmazást biztosít.  
 
A Világ Napijegy használata során több adatcsatlakozás lehetséges a kedvezményes adatmennyiség eléréséig. A 
hazai adatkeret felhasználásának részletei megegyeznek a belföldi felhasználási feltételekkel. A napi 100 MB 
adatkeretet használó ügyfelek részére az adatforgalom a küldött és a fogadott adatmennyiség együttes összegét 
jelenti, a számlázási egység 100 kB. Az adatforgalom felhasználható roaming internet szolgáltatásra.  
 
Az adott naptári napon fel nem használt 100MB adatmennyiség a következő kedvezményes periódusra nem vihető 
át, belföldön nem használható fel. Az elérhető adatmennyiség felhasználásának 80-, illetve 100%-ánál Előfizető 
SMS-ben tájékoztatást kap. Technikai okokból előfordulhat, hogy a tájékoztató SMS-ek csak az adatkapcsolat 
lezárása után kerülnek kiküldésre. A Világ Napijegy napidíja nem kerül beszámításra az adatroaming számlázási 
limitbe.  
 
A Világ Napijegy nem aktiválható azon előfizetésekre, amelyeken határozott időre szóló szerződéssel megkötött 
adatroaming opció aktív, vagy ha Előfizető olyan tarifacsomaggal rendelkezik, melynek havi előfizetési díjában 
roaming forgalom (roaming során felhasználható percek, SMS-ek vagy adatforgalom) is található. 
 
A Világ Napijegy használata során a hanghívások, SMS-küldés és az adatforgalom számlázása, illetve a napidíj 
kiszámlázása a magyarországi időzóna szerint történik. 
 

4.2.1.1. Adat Világ Napijegy 
 

Az Adat Világ Napijegy szolgáltatás a Szolgáltató által meghatározott érvényességi területen és a Szolgáltató által 
megjelölt roaming hálózatokon érvényes. Aktív Világ Napijegy szolgáltatás esetén Utólag fizető Előfizetők számára 
a roaming-szolgáltatás kizárólag a Szolgáltató által meghatározott érvényességi terület Szolgáltató által megjelölt 
hálózatain érhető el. A Világ Napijegy szolgáltatás érvényességi területéhez tartozó országok listája, valamint ezen 
érvényességi terület meghatározott partnerhálózatainak aktuális listája a 
https://www.vodafone.hu/kisvallalkozasok/roaming/vilag-napijegy internetes oldalon érhető el. Az Adat Világ 
Napijegy megrendelésének feltétele, hogy Előfizető a használat megkezdése előtt rendelkezzen aktív roaming 
szolgáltatással. A Világ Napijegy szolgáltatás aktiválásának külön díja nincs. Az aktiválás történhet SMS-ben, az 
ADATVJEGY kód elküldésével a 1270-re, az SMS küldése a Vodafone Magyarország Zrt. mobil hálózatáról 
díjmentes, külföldről az aktuális roaming díjszabás szerinti SMS ár fizetendő, személyesen a Vodafone üzletekben, 

https://www.vodafone.hu/kisvallalkozasok/roaming/vilag-napijegy
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illetve Online és Telefonos Ügyfélszolgálat segítségével. A szolgáltatás a sikeres megrendelést követően annak 
lemondásáig aktív marad. A szolgáltatás lemondása a fenti csatornák segítségével történhet, a lemondáshoz 
szükséges SMS-kód: XADATVJEGY. Az Adat Világ Napijegy kiszámlázása automatikusan, az adott naptári napon 
Előfizető által generált első számlázható esemény (fel- vagy letöltött adatforgalom) alapján megtörténik, ezután a 
kedvezményes díjazás szerint forgalmazhat adatot. Az érvényességi idő az adott Adat Világ Napijegy 
kiszámlázásával megegyező napon, magyarországi idő szerint 24:00-ig, azaz adott naptári napra szólóan 
érvényes. Az érvényességi idő leteltéről Szolgáltató nem küld értesítést. Ha az Előfizető az Adat Világ Napijegy 
érvényességi idejének lejárta után (naptári nap) újabb számlázható forgalmat generál, egy újabb Adat Világ 
Napijegy kerül kiszámlázásra. A megkezdett, de az érvényességi idő végén túl befejeződő események 
(adatforgalom) a következő naptári napra is kiváltják az Adat Világ Napijegy kiszámlázását.  
 
Az Adat Világ Napijegy díja a következőként alakul:  
 

• Adat Világ Napijegy - Amerika napi díja: bruttó 1 645,27 Ft (nettó 1 566,92 Ft) 

• Adat Világ Napijegy - Afrika napi díja: bruttó 1 645,27 Ft (nettó 1 566,92 Ft) 

• Adat Világ Napijegy – K- Európa/Ázsia napi díja: bruttó 2 472,05 Ft (nettó 2 354,33 Ft) 
 
A kedvezményes adatroaming-díjak az Adat Világ Napijegy használata során: adott naptári napon az első 100 MB 
díjmentes. Az érvényességi időn belül, a kedvezményes adatmennyiséget meghaladó forgalmat, a kijelölt 
hálózatokon a Szolgáltató bruttó 49,83 Ft (nettó 47,46 Ft) / Mbyte-os egységekben számlázza.  
 
Egyéb szabályok  
 
Az Adat Világ Napijegy használata során több adatcsatlakozás lehetséges a kedvezményes adatmennyiség 
eléréséig. Az adatforgalom a küldött és a fogadott adatmennyiség együttes összegét jelenti, a számlázási egység 
100 Kbyte. Az adatforgalom felhasználható roaming internet szolgáltatásra.  
 
Az adott naptári napon fel nem használt adatmennyiség a következő kedvezményes periódusra nem vihető át, 
belföldön nem használható fel. A napi adatmennyiség felhasználásának 80-, illetve 100%-ánál Előfizető SMS-ben 
tájékoztatást kap. Technikai okokból előfordulhat, hogy a tájékoztató SMS-ek csak az adatkapcsolat lezárása után 
kerülnek kiküldésre. Az Adat Világ Napijegy díja nem kerül beszámításra az adatroaming számlázási limitbe. 
 
A napijegy érvényességi ideje, a le- és feltöltött adatforgalom számlázása, valamint a napijegy díjának 
kiszámlázása a magyarországi időzóna szerint történik.  
 
A tarifacsomagok visszaélésszerűen, többek között telemarketing, ügyfélszolgálati tevékenység, vagy más üzleti 
célokra nem használhatók. A visszaélésszerű használatba beleértendő és ezáltal ellentétes a személyi használat 
feltételeivel az olyan SMS és MMS küldési magatartás, amely során az előfizetésről elküldött SMS/MMS-ek 
darabszáma meghaladja a napi több százat, illetve az érintett előfizetésről elküldött SMS/MMS-ek száma és azok 
címzettjeinek aránya meghaladja a 10%-ot, illetve az elküldött SMS/MMS-ekre érkezett válaszüzenetek 
darabszámának aránya 80%-nál kisebb, illetve az SMS/MMS üzeneteket jellemzően egy helyszínről küldi az 
előfizető.  
 
Az Adat Világ Napijegy utólag fizető (havidíjas), Internet tarifacsomagokkal érhető el. Az Adat Világ Napijegy az 
alábbiakban feltüntetett tarifacsomagok részét képezi, azaz a szolgáltatást nem szükséges aktiválni, a szolgáltatás 
díja a tarifacsomag havidíján felül értendő: 
 

- MultiNet opciók 
- Business Net tarifacsomagok  
- Business Mobile Net tarifacsomagok, kivéve a Business Mobile Net 300 GB tarifacsomagot 
- Business MobileNet tarifacsomagok, kivéve a Business MobileNet Max és Business MobileNet 

Extra tarifacsomagokat 
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Az Adat Világ Napijegy nem aktiválható azon előfizetésekre, amelyeken határozott időre szóló szerződéssel 
megkötött adatroaming opció aktív, vagy ha Előfizető olyan tarifacsomaggal rendelkezik, melynek havi előfizetési 
díjában roaming forgalom (roaming során felhasználható percek, SMS-ek vagy adatforgalom) is található. 
 



 

359 
 

4.3. Speciális számok hívása roaming során 

 
A következő számok külföldről történő hívása az Előfizető roaming tarifacsomagja szerinti Magyarországra irányuló 
hívás díjával egyezik meg: 
 

• Ügyfélszolgálat 

• Belföldi zöld szám 

• Belföldi formátumban hívható nemzetközi zöld szám 

• Nemzetközi zöld szám 
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4.4. Internethasználat külföldön (2G/GSM, 3G/UMTS, 4G/LTE, 5G/NR alapú szolgáltatások) 

 

Nemzetközi roaming során az Előfizető a partnerszolgáltatóink hálózatában is kezdeményezhet 
internetkapcsolatot. Azon roaming hálózatok aktuális listája, melyeken elérhető az internet külföldön megtalálható 
a https://www.vodafone.hu/szolgaltatasok/roaming internetes oldalon. 
 
A külföldi internethasználat feltétele, hogy Előfizető a használat megkezdése előtt rendelkezzen valamely belföldi 
internet-hozzáférést biztosító aktív opcióval vagy az adott hálózattípusok használatára jogosult tarifacsomaggal és 
aktív roaming szolgáltatással. 
 

4.4.1. Adatroaming alaptarifa 
 

Az internet-hozzáférést külföldön alaphelyzetben a Szolgáltató forgalom alapú számlázási rendszerben nyújtja 
Előfizetői részére. Az alábbi táblázat tartalmazza a külföldi internethasználatra vonatkozó bruttó díjakat: 

 
A forgalmi alapú adatroamingra vonatkozó, valamint az 1-es roaming díjzóna országaira vonatkozó Szabályozott 
Európai Adatroaming tarifa díjszabása 2018. szeptember 3-tól: 
 

1. roaming díjzóna (Szabályozott Európai Adatroaming) 
Előfizető által használt tarifacsomag Magyarországon 
érvényes belföldi adatkerete 

2. roaming díjzóna 1 984,26 Ft/MB (nettó 1 889,77 Ft/MB) 

3., 4., 5., 6. roaming díjzóna 2 893,71 Ft/MB (nettó 2 755,91 Ft/MB) 

Szatelit tengeri és repülőgép-fedélzeti hálózatok (7. 
roaming díjzóna) 

4 547,25 Ft/MB (nettó 4330,71 Ft/MB) 

8. roaming díjzóna 32,13 Ft/MB (nettó 30,60 Ft/MB) 

Szabályozott kiskereskedelmi korlát díja: 71,18 Ft/MB (nettó 60,31 Ft/MB) 

 

A Telemetria Szolgáltatást Zárt Access Point Name (APN) hozzáférési ponton keresztül igénybe vevő üzleti 
előfizetők az 1. roaming díjzónában az internet-hozzáférést 76,59 Ft/MB (nettó 60,31 Ft/MB) áron 1 kB-os 
elszámolási egységekben, az 1. roaming díjzónán kívül 3 175 Ft/MB (nettó 2 500 Ft/MB) áron 10 kB-os elszámolási 
egységekben vehetik igénybe, amennyiben nem rendelkeznek egyedi roaming ajánlattal.  
 
Az alkalmazott zónabesorolás megegyezik a forgalmi alapú roaming díjak esetében alkalmazott zónabesorolással. 
 
A forgalom elszámolása Internet esetén 100 kB-os, az 1-es roaming díjzónában (Szabályozott Európai 
Adatroaming) igénybevétele esetén 1kB-os egységekben történik, minden megkezdett kapcsolat minimum egy 
egységnek számít. A külföldi internethasználat során a le- és feltöltött adatmennyiség összege kerül kiszámlázásra. 
 

https://www.vodafone.hu/szolgaltatasok/roaming
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4.5. Vodafone EU Roaming 

 
A Vodafone EU Roaming megrendelésének feltétele, hogy az Előfizető a használat megkezdése előtt rendelkezzen 
aktív roaming szolgáltatással, valamint, , Business Group EU tarifacsomaggal, vagy Business EU 500MB, Business 
EU 2GB, Business EU 10 GB, Business Red EU 2GB, Business Red EU 10GB, Business Red EU 30GB, Business 
Red EU Superior, Business EU 1GB, Business EU 3GB, Business EU 12 GB és a Business EU Red 3 GB, Business 
EU Red 12 GB és Business EU Red Superior, Business EU Group 5, Business EU Group 10, Business EU Group 
15, Business EU Group 20, Business EU Group 30, Vodafone Business RED, Vodafone Business Smart, Business 
Mobile RED, Business Mobile Smart vagy Vodafone Business Mobile tarifacsomaggal.  
  
A Vodafone EU Roaming szolgáltatás aktiválásának külön díja nincs. A szolgáltatás a sikeres megrendelést 
követően annak lemondásáig aktív marad.  

A kedvezményes roaming-díjak a Vodafone EU Roaming használata során:  
 

1. Magyarországi hívószámokra irányuló normál díjas hívások és SMS-ek esetén: 

Előfizető által használt tarifacsomag Vodafone Magyarország mobil hálózatán alkalmazott belföldi normál díjas 
hívás/SMS/MMS díja 

2. A kijelölt országok valamelyikében roamingolva az 1-es roaming díjzóna országainak bármely mobil vagy 
vezetékes hívószámára irányuló hívások, SMS-ek és MMS-ek esetén: 

Hívásindítás 1-es roaming díjzóna országaiba: Előfizető által használt tarifacsomag Magyarországon érvényes belföldi, 
hálózaton kívüli mobil hívás díja. 
 
SMS küldés az 1-es roaming díjzóna országaiba: Előfizető által használt tarifacsomag Magyarországon érvényes belföldi, 
hálózaton kívüli SMS díja. 
 
MMS küldés az 1-es roaming díjzóna országaiba: Előfizető által használt tarifacsomag Magyarországon érvényes belföldi, 
hálózaton kívüli MMS díja.  
 
Hívásindítás, SMS, MMS küldés Monacóból, Svájcból vagy Törökországból az 1-es roaming díjzóna országaiba: Előfizető 
által használt tarifacsomag Magyarországon érvényes belföldi, hálózaton kívüli hívás, SMS, MMS díja. 
 

3. Harmadik országbeli hívószámokra (azaz nem az 1-es roaming díjzóna országaiba) irányuló hívások, SMS-ek és 
MMS-ek esetén 

Előfizető által használt tarifacsomag Magyarországról nemzetközi irányba indított hívások, SMS-ekés MMS-ek díjazása 
szerinti hívás/SMS/MMS díja a nemzetközi irányokra vonatkozó számlázási egységenként  

4. Fogadott hívások esetén (a listában szereplő hálózatok bármelyikén roamingolva fogadott hívások, SMS-ek, 
MMS-ek): 

Előfizető által használt tarifacsomag Vodafone Magyarország mobil hálózatán fogadott hívásokra, SMS-ekre, MMS-ekre 
alkalmazott díjazása szerint díjmentes. 

5. Adatroaming használata esetén 

Azon Előfizetők, akik tarifacsomagjuknak vagy adatopciójuknak köszönhetően jogosultak az Online Ügyfélszolgálat 
használatára, külföldön is a tarifacsomagjukban meghatározott belföldön irányadó adatkeretük erejéig és annak terhére 
forgalmazhatnak adatot, kivéve a jelen Díjszabás C/1-es fejezetben felsorolt azon tarifacsomagok esetén, amelyek 
kifejezetten külön dedikált hazai és roaming adatmennyiséget tartalmaznak. Amennyiben a belföldi és roaming adatkeret 
azonos, annak felhasználása esetén, amennyiben Előfizető nem vásárol további kiegészítő adatopciót, a külföldi 
adathozzáférés lehetősége is megszűnik. Amennyiben a belföldi és roaming adatkeret eltérő, a roaming adatkeret 
felhasználása esetén, amennyiben Előfizet nem vásárol további kiegészítő adatopciót, a külföldi adathozzáférés lehetősége 
a tarifacsomagnál jelzettek szerint megszűnik vagy az adatforgalom le- és feltöltési sebessége lassításra kerül. A 
számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul. Minden további Előfizetőnek adott naptári napon az első 100 MB 
díjmentes. Az érvényességi időn belül, a kedvezményes adatmennyiséget a kijelölt hálózatokon meghaladó forgalmat a 
Szolgáltató bruttó 50 Ft/ MB -os egységekben számlázza. 

 

Az 1. roaming díjzónába az alábbi országok tartoznak: 
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Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Svédország, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, 
Franciaország, Francia Guyana, Gibraltár, Görögország, Guadeloupe, Hollandia, Horvátország, Izland, Írország, 
Olaszország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Martinique, Németország, Norvégia, 
Lengyelország, Portugália, Reunion, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország.  
A Vodafone EU Roaming szolgáltatás továbbá elérhető Svájcban, Monacóban, és Törökországban.  
 
Az országok mindenkori zónabesorolása a https://www.vodafone.hu/szolgaltatasok/roaming oldalon találtható. 
 
A Vodafone EU Roaming szolgáltatás kizárólag az arányos utazási célú felhasználás szabályainak betartása 
mellett, természetes személy felhasználók személyes hírközlési igényeinek kielégítésére használható (eseti 
utazási célú használat), azaz a Vodafone EU Roaming életvitelszerű magyarországi tartózkodás esetén, utazások 
során vehető igénybe. A Vodafone EU Roaming használata során a külföldi, magyarországi hívószámokra irányuló 
hívások, SMS-ek és MMS-ek mennyisége; illetve a külföldön felhasznált adatmennyiség mértéke (tarifacsomagban 
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 mobil 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 2022/612 EU Rendelet 8. cikke szerinti többletdíj alkalmazására 
jogosult a figyelmeztetés napjától kezdve. 
 
A többletdíj mértéke: 
 
Hívásindítás 1-es roaming díjzóna országaiba: 8 Ft/perc (nettó 6,3 Ft/perc); 
SMS küldés az 1-es roaming díjzóna országaiba: 1 Ft/SMS (nettó 0,79 Ft/SMS); 
MMS küldés az 1-es roaming díjzóna országaiba: 1 Ft/MMS (nettó 0,79 Ft/MMS);  
Adatforgalom az 1-es roaming díjzóna országaiban: 0,3 Ft/MB (nettó 0,29 Ft/MB).  
 
Svájcra, Törökországra és Monacóra a méltányossági feltételeket elkülönítetten vizsgáljuk a 1-es roaming díjzóna 
országaitól.  
 
Nem rendeltetésszerű használat esetén, azaz amennyiben Előfizető a magán utazások céljára történő felhasználás 
szabályainak bármelyikét megszegi, a Vodafone fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítést követően a 
nemzetközi barangolás szolgáltatást adott előfizetés tekintetében törölje. Törlés esetén a szolgáltatás a 
továbbiakban újbóli aktiválással nem elérhető.  
 
A számlazárásig történő további internetezéshez a havidíjba foglalt adatmennyiség felhasználását megelőzően 
vagy az Automatikus PluszAdat vagy Automatikus Kiegészítő Adat opcióba foglalt adatmennyiség felhasználását 
követően kiegészítő adatopció vásárlása szükséges a hazaival megegyező árak és feltételek szerint. Adatopció 
vásárlása nélkül az Automatikus PluszAdat vagy Automatikus Kiegészítő Adat opcióba foglalt adatmennyiség 
felhasználását követően adatforgalom túllépés nem lehetséges, amennyiben az Előfizető felhasználta a 
csomagban és az Automatikus PluszAdat vagy Automatikus Kiegészítő Adat opcióba foglalt adatmennyiséget, nem 
lesz elérhető számára az internet szolgáltatás a számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a 
szolgáltatás megújul.  
 
A megosztható adatforgalmú tarifacsomagok (elsődleges SIM) esetén a hozzájuk kapcsolódó MultiNet 
tarifacsomagokon (másodlagos SIM) az adatforgalom a Vodafone EU Roaming szolgáltatás aktiválása esetén 
belföldön és a Vodafone EU Roaming szolgáltatás érvényességi területén, külföldön is felhasználható.  
 
Vodafone EU Roaming használata során több adatcsatlakozás lehetséges a rendelkezésre álló adatmennyiség 
felhasználásáig. A hazai adatkeret roaming környezetben történő felhasználásának technikai részletei 
megegyeznek a belföldi felhasználási feltételekkel. Az elérhető adatmennyiség felhasználásának 80-, illetve 100%-
ánál az Előfizető SMS-ben tájékoztatást kap. Technikai okokból előfordulhat, hogy a tájékoztató SMS-ek csak az 
adatkapcsolat lezárása után kerülnek kiküldésre. 

https://www.vodafone.hu/szolgaltatasok/roaming
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Amennyiben Előfizető olyan telefonszámra kívánja aktiválni a Vodafone EU Roamingot, amelyen valamely nem 
határozott időre szóló szerződéssel megkötött adatroaming opció aktív, abban az esetben az előfizetésen korábban 
aktív opció automatikusan deaktiválásra, míg Vodafone EU Roaming aktiválásra kerül. Az aktiválás sikerességéről 
a Szolgáltató SMS-ben értesíti az Előfizetőt. 
 
A Zárt csoport opció kedvezményei a Vodafone EU Roaming hívásokra nem vonatkoznak. 
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4.6. Adatroaming limit (költési maximum) szolgáltatás 

 

Az adatroaming limit szolgáltatás az Előfizető részére lehetővé teszi, hogy kontrollálja havi adatroaming költségét 
(számlázási ciklusra vonatkozó költség). Ha Előfizető havi adatroaming költése eléri a meghatározott limitösszeget, 
az adatroaming szolgáltatást Szolgáltató szünetelteti. 
 
Szolgáltató három számlázási limitet kínál Előfizetői számára: 
 

1. havi bruttó 2 480,31 Ft (nettó 2 362,2 Ft), 
2. havi bruttó 16 390,5 Ft (nettó 15 610 Ft) és  
3. havi bruttó 57 874,02 Ft (nettó 55 118,11 Ft). 

 
Az adatroaming limit szolgáltatás esetében kizárólag az adatroaming forgalmi díjak képezik az összegzés alapját. 
A roaming opciók napi-, heti- illetve havidíjai nem kerülnek beszámításra a számlázási limitbe. Az adatroaming limit 
szolgáltatás Szolgáltató minden adatroaming partnerhálózatán érvényes. 
 
Az Európai Parlament és a Tanács 2022/612 EU rendeletének megfelelően, mint alapértelmezett összeghatárt 
Szolgáltató Utólag fizető Előfizetői részére automatikusan aktiválja a bruttó 16 390,5 Ft (nettó 15 610 Ft) 
adatroaming limit szolgáltatást. Az Előfizető díjmentesen kérheti az alapértelmezett adatroaming limit szolgáltatás 
a fentiek szerint meghatározott más limit értékre való módosítását. 
 
Ha az adott számlázási ciklusban Előfizető adatroaming forgalmi költése eléri a limit 80%-át, SMS üzenetben 
tájékoztatást kap erről. A számlázási limit 100%-ának elérésekor Előfizető részére Szolgáltató újabb tájékoztatást 
küld. A 100% elérése után az adatroaming szolgáltatást Előfizető számára a Szolgáltató szünetelteti, azt nem tudja 
adott számlázási ciklus további részében használni. 
 
Ha az adott számlázási ciklusban Előfizető adatroaming forgalmi költése eléri a limit 100%-át, lehetősége van a 
szüneteltetést követően az adatroaming szolgáltatás további használatára, ha:  
 

• kéri az adatroaming limit ideiglenes felfüggesztését a számlázási ciklus hátralévő részére (ez 
esetben a következő számlázási ciklus elején a limit szolgáltatás automatikusan érvénybe lép) 
vagy  

• lemondja azt (ez esetben a szolgáltatás újabb aktiválásáig az adatroaming szolgáltatást 
korlátozás nélkül veheti igénybe). 

 
A szolgáltatás aktiválásnak külön díja nincs, megrendelésére, felfüggesztésére, módosítására és lemondására 
Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatán keresztül van lehetőség. 
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4.7. Roaming árhívó szolgáltatás 

 
A roaming árhívó szolgáltatás igénybevételével az előfizető a 1702-es rövid hívószámra küldött üzenetre (a 
kiválasztott ország nevével) válasz SMS-ben kap tájékoztatást a kért ország hívásindításra és hívásfogadásra 
vonatkozó díjait illetően. A szolgálatatás belföldön és külföldön is – azokon a hálózatokon, amelyekkel a Vodafone-
nak nemzetközi roaming megállapodása van – elérhető. Azon országok listája, amelyekre a roaming árhívó 
szolgáltatás igénybe vehető, a www.vodafone.hu internetes oldalon található. 
 
Az SMS-küldés a 1702-es számra belföldön díjmentes, külföldön a forgalmi alapú roaming díjak szerint kerül 
kiszámlázásra. A 1702-es számon elérhető információk tájékoztató jellegűek. 
 

http://www.vodafone.hu/
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4.8. Lezárt roaming szolgáltatások 

4.8.1. Adatroaming opciók 
 

Az adatroaming opciók kedvezményes internet-hozzáférés nyújtanak roaming környezetben a kijelölt hálózatokon. 
A kijelölt hálózatok aktuális listája elérhető a https://www.vodafone.hu/szolgaltatasok/roaming internetes oldalon. 
 
Az opciók megrendelésének feltétele, hogy Előfizető a használat megkezdése előtt rendelkezzen aktív belföldi 
internet-hozzáférést nyújtó és roaming szolgáltatásokkal. Ha az adatroaming opció megrendelését követően a 
belföldi internet-hozzáférést nyújtó szolgáltatás lemondásra kerül, úgy az adatroaming opció is törlésre kerül. 
 
Egy Előfizetőnek egyszerre csak egy adatroaming opció lehet aktív. A forgalom elszámolása Internet esetén 100 
Kb-os egységekben történik, minden megkezdett kapcsolat minimum egy egységnek számít. A külföldi 
internethasználat során a le- és feltöltött adatmennyiség összege kerül kiszámlázásra. 
 
Az adatroaming opciók által biztosított kedvezményes forgalom felhasználása után, az érvényességi idő lejárta 
előtt – a kijelölt hálózatokon – az adatroaming díja bruttó 8,26 Ft/MB (nettó 7,87 Ft / MB). A kedvezményes 
adatforgalom felhasználható roaming Internet szolgáltatásra.  
 

4.8.1.1. Havidíjas adatroaming opciók 
 

A havidíjas adatroaming opciók megrendelhetőek Szolgáltató megbízottja által, illetve valamennyi Vodafone 
viszonteladónál és Ügyfélszolgálaton személyesen. A havidíjas adatroaming opciók kizárólag valamely Utólag 
Fizető előfizetői Szolgáltatáshoz (mobil hang és mobil internet) rendelhetőek meg. 
 
A havidíjas adatroaming opciókat megrendelést követően 1 éven keresztül nem lehetséges lemondani. 
 
Abban az esetben, ha az Előfizető érdekkörébe tartozó ok miatt az Előfizetői Szerződését a havidíjas adatroaming 
opció igénybevételét követő 1 éven belül megszűnik, Szolgáltató az opció által az adatroaming alaptarifa díjaihoz 
viszonyított igénybe vett kedvezmény összegét (opció megrendelésétől számítva) mint kötbért jogosult követelni 
Előfizetőtől. A kötbér maximális összege 40 000Ft. 
 

https://www.vodafone.hu/szolgaltatasok/roaming
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4.9. Hívásátirányítás hazai számra nemzetközi barangolás esetén 

 

Nemzetközi barangolás (roaming) esetén, a hazai számokra vonatkozó hívásátirányítás díjazása a következőképp 
alakul: 
 
- Ha az Előfizető nem elérhető: 

o Ha az Előfizető készüléke kikapcsolt állapotban van, a hívásátirányítás árazása a hazai 
díjszabás szerint alakul 

o Ha az Előfizető készüléke bekapcsolt állapotban van, viszont nem kapcsolódik a hálózatra 
(lefedettségi területen kívül van), akkor 2G/3G hanghívás esetén egy roaming fogadott, illetve 
egy roaming indított hívás, 4G hanghívás (VoLTE) esetén egy hazai átirányított hívás kerül 
kiszámlázásra 

- Ha az Előfizető nem veszi fel a telefont, vagy foglalt: 2G/3G hanghívás esetén egy roaming fogadott, 
illetve egy roaming indított hívás, 4G hanghívás (VoLTE) esetén egy hazai átirányított hívás kerül 
kiszámlázásra 

- Ha az Előfizető hangpostára irányítja a hívásait: A hívásátirányítás hazai árazásnak megfelelően számlázódik. 
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5. Mobilvásárlás szolgáltatások 
 
A Mobil-Vásárlás Szolgáltatás igénybevétele során az Előfizető tudomásul veszi, hogy köteles megfizetni a termék 
vételárát, a termék megvásárlásához küldött SMS-ek díját és a tranzakciós vagy kényelmi díjat, amennyiben ez 
külön felszámolásra kerül. 
 
A termékek megvásárlása során a Szolgáltató a hírközlési szolgáltatás keretében felszámítja a Mobil-Vásárlás 
Szolgáltatás során küldött SMS-ek díját az Előfizető tarifacsomagjának megfelelő, Vodafone Magyarország Zrt. 
mobil hálózatán belüli normál díjas SMS díjazása szerint. 
 
A termékek vételárát minden esetben a Kereskedők határozzák meg, azt saját honlapjukon, illetve az adott 
szolgáltatásnak megfelelő, az Egyéb Szolgáltatások Szerződési Feltételeiben megjelölt módon hozzák 
nyilvánosságra. 
 
A tranzakciós vagy kényelmi díjakat az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

Szolgáltatás neve  Szolgáltatás értékesítője (Kereskedő) 
Tranzakciós díj / kényelmi díj 

(bruttó) 

Autópálya használati 
jogosultság vásárlása 

Nemzeti Mobilfizetési Zrt. 
Székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12. 

Cégjegyzékszám: 01-10-047569 
160 Ft 

Kültéri vagy felszíni 
parkolójegy fizetés az NMFSZ 
rendszerén keresztül 
(0670763xxxx) 

Nemzeti Mobilfizetési Zrt. 
Székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12. 

Cégjegyzékszám: 01-10-047569 
115 Ft 

Zárttéri parkolójegy fizetés az 
NMFSZ rendszerén keresztül 
(0670763xxxx) 

Nemzeti Mobilfizetési Zrt. 
Székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12. 

Cégjegyzékszám: 01-10-047569 
115 Ft 

Mobil Lottó Szolgáltatás 
Szerencsejáték Zrt. 

Székhely: 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 
Cégjegyzékszám: 01-10-041628 

0 Ft 

 

A táblázatban bruttó árak szerepelnek, a feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák. 
 
A MobilVásárlás szolgáltatás keretében igénybe vehető szolgáltatások leírását és további részleteit az Egyéb 
Szolgáltatások Szerződési Feltételei tartalmazza. 
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6. Magyarországi számok 
 

Az alábbi táblázat a Vodafone Előfizetői által hívható számokat mutatja. A táblázatban nem jelzett számok hívása 
nem lehetséges az alábbi okok valamelyike miatt: 
 

• a számtartomány nincs kiadva, 

• a Vodafone nem engedélyezi minden Előfizetőnek bizonyos szolgáltatások igénybevételét. 
 
Hívott szám Szolgáltatás Induló állapot Hívások díja 

06-1 Közcélú Távbeszélő Hálózat Hívható Alapdíj 

06-20 Yettel Hívható Alapdíj 

06-21-xxx-xxxx 
Helytől független elektronikus 
hírközlési szolgáltatók hálózatába 
indított hívások 

Hívható 20 Ft / perc 

06-22-től 29-ig Közcélú Távbeszélő Hálózat Hívható Alapdíj 

06-30 Magyar Telekom Hívható Alapdíj 

0631 200 0000 – 200 9999 Netfone Telecom Kft. Hívható Alapdíj 

0631 201 0000 – 201 9999 Netfone Telecom Kft. Hívható Alapdíj 

0631 202 0000 – 202 0999 Netfone Telecom Kft. Hívható Alapdíj 

0631 202 1000 – 202 1999 Netfone Telecom Kft. Hívható Alapdíj 

0631 202 2000 – 202 2999 Mobil4 Zrt.  Hívható Alapdíj 

0631 310 0000 - 319 7999 Vodafone Magyarország Zrt. Hívható Alapdíj 

0631 319 9000 - 329 9999 Vodafone Magyarország Zrt. Hívható Alapdíj 

0631 330 0000 - 332 9999 Vodafone Magyarország Zrt. Hívható Alapdíj 

0631 333 0000- 333 0999 ViDaNet Zrt. Hívható Alapdíj 

0631 333 1000- 333 1999 ViDaNet Zrt. Hívható Alapdíj 

0631 366 6000 – 366 6999 Vodafone Magyarország Zrt. Hívható Alapdíj 

0631 700 0000 – 700 4999 Tarr Kft. Hívható Alapdíj 

0631 700 5000 – 700 9999 Tarr Kft. Hívható Alapdíj 

0631 780 0000 - 780 0999 Vodafone Magyarország Zrt. Hívható Alapdíj 

0631 788 8000 - 788 8999 Vodafone Magyarország Zrt. Hívható Alapdíj 

0631 790 0000 - 790 0999 Vodafone Magyarország Zrt. Hívható Alapdíj 

06-32-től 39-ig Közcélú Távbeszélő Hálózat Hívható Alapdíj 

06-42-től 49-ig Közcélú Távbeszélő Hálózat Hívható Alapdíj 

0650 Digi Hívható Alapdíj 

06-52-től 59-ig Közcélú Távbeszélő Hálózat Hívható Alapdíj 

06-62-től 69-ig Közcélú Távbeszélő Hálózat Hívható Alapdíj 

06-70 Vodafone Hívható Alapdíj 

06-70-700-1000 SMS-árhívó SMS-t fogad Díjmentes 

06-70-700-2489 Információs szám Hívható Díjmentes 

06-70-810-0100 Autópálya e-matrica SMS-t fogad, küld Alapdíjas 

06-70-810-0100 Autópálya e-matrica infoline Hívható Alapdíjas 

0670 850 0000 – 850 9999 Netfone mobil Hívható Alapdíj 

0670 851 0000 – 851 4999 Netfone mobil Hívható Alapdíj 

06-72-től 79-ig Közcélú Távbeszélő Hálózat Hívható Alapdíj 

06-80 100 000 – 999 999-
ig*, *** 

Belföldi zöld számok Hívható Díjmentes 

06 80 000 000 – 099 999-
ig*, *** 

Belföldi formában hívható nemzetközi 
zöld szám 

Hívható Díjmentes 

06-82-től 89-ig Közcélú Távbeszélő Hálózat Hívható Alapdíj 

06-92-től 99-ig Közcélú Távbeszélő Hálózat Hívható Alapdíj 

104 Mentők Hívható Díjmentes 

105 Tűzoltóság Hívható Díjmentes 

107 Rendőrség Hívható Díjmentes 

112 Segélyhívószám 
Hívható, 

SMS-t fogad, 
MMS-t fogad 

Az indított hívás belföldről és az 
EGT tagállamokon belül 

díjmentes. A küldött szöveges 
üzenet és MMS küldése a 

Vodafone Magyarország Zrt. 
hálózatáról díjmentes; külföldről a 
forgalmi alapú roaming díjszabás 

szerinti díj fizetendő. 

170 Vodafone Hangposta Hívható Tarifacsomag szerinti díj 
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171 Feltöltőkártyás számlaegyenleg Rendelkezésre áll Alapdíj 

180 Pontos idő Hívható 70 Ft / perc 

185 Munkavonal Hívható Belföldi vezetékes 

188 Autóklub Hívható Alapdíj 

11800 Belföldi Egyetemes Tudakozó Hívható 140 Ft/perc 

11818 Telekom Belföldi Tudakozó Hívható 140 Ft/perc 

11824 Telekom Különleges Tudakozó Hívható 210 Ft/perc 

11888 Invitel Belföldi Tudakozó Hívható 140 Ft/perc 

11811 Invitel Különleges Tudakozó Hívható 210 Ft/perc 

1200 Amtel Kft. Ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes 

1201 EXTERNET Ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes 

1202 
KeviWLAN Informatikai Kft. 
Ügyfélszolgálat 

Hívható Díjmentes 

1203 Vidanet Ügyfélszolgálati Szám Hívható Díjmentes 

1204 Remicro Táv.Kft. Ügyfélszolgálat Hívható Belföldi vezetékes 

1210 
Eurointernet Távközlési Kft. 
Ügyfélszolgálat 

Hívható Belföldi vezetékes 

1211 Mindig Tv Extra Ügyfélszolgálat Hívható Belföldi vezetékes 

1213 NOVI-COM Kft. Ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes 

1214 Direct One Ügyfélszolgálati szám Hívható Belföldi vezetékes 

1216 INVI-16 Ügyfélszolgálat Hívható Belföldi vezetékes 

1218 NISZ Zrt. Ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes 

1219 Dunakanyar Ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes 

1220 Yettel Ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes 

1221 Kábel Média Kft. Ügyfélszolgálat Hívható Belföldi vezetékes 

1222 KAPULAN Ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes 

1223 Tarr Kft. Ügyfélszolgálat Hívható Belföldi vezetékes 

1224 PICKUP Kft. Ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes 

1225 Dunaújváros Kft. Ügyfélszolgálat Hívható Belföldi vezetékes 

1231 PR Telecom Ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes 

1232 NET-TV Zrt. Hívható Díjmentes 

1234 Calgo Kft. Ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes 

1236 WaveCom Kft. Ügyfélszolgálat Hívható Belföldi vezetékes 

1240 EuroCable Ügyfélszolgálat Hívható Belföldi vezetékes 

1241 HBCom Kft. ügyfélszolgálat Hívható Belföldi vezetékes 

1242 
42NETMedia Szolgáltató Kft. 
Ügyfélszolgálat 

Hívható Belföldi vezetékes 

1244 iTV Ügyfélszolgálat Hívható Belföldi vezetékes 

1245 NARACOM Informatikai Kft. Hívható Belföldi vezetékes 

1246 Gelka Hirtech Kft. Hívható Belföldi vezetékes 

1248 ACE Telecom Ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes 

1250 Netfone Telecom Kft ügyfélszolgálat Hívható Belföldi vezetékes 

1251 JuPiNet Kft. ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes 

1252 WLA ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes 

1255 
Incom Technologies Kft. 
Ügyfélszolgálata 

Hívható Belföldi vezetékes 

1256 Net-Portal Ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes 

1258 Last-Mile Ügyfélszolgálat Hívható Belföldi vezetékes 

1259 Oros-Com Kft. Ügyfélszolgálat Hívható Osztott díjas 

1260 Wnet Ügyfélszolgálat Hívható Belföldi vezetékes 

1266 Antenna Kft. Ügyfélszolgálat Hívható Belföldi vezetékes 

1267 GTS Ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes 

1270 Vodafone Ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes 

1271 Fonio Voip Kft. Ügyfélszolgálat Hívható Belföldi vezetékes 

1272 Digi Kft. Ügyfélszolgálat Hívható Belföldi vezetékes 

1275 Satelit Híradástechnikai Kft. Hívható Belföldi vezetékes 

1276 OPTICON Kft. Ügyfélszolgálat Hívható Belföldi vezetékes 

1277 Gyl Com Kft. Ügyfélszolgálat Hívható Belföldi vezetékes 

1280 Rendszerinformatika Ügyfélszolgálat Hívható Belföldi vezetékes 

1282 TraffiCOM Ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes 

1288 Invitel Rt. Ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes 

1290 Deltakon Ügyfélszolgálat Hívható Belföldi vezetékes 

1298 Dogunet Kft. Hívható Belföldi vezetékes 

13700 GYITOSZ Segélyvonal Hívható Díjmentes 



 

371 
 

13737 Háttér Társaság Lelki segélyvonala Hívható Díjmentes 

13770 Drog-Stop Segélyvonal Hívható Díjmentes 

13777 DélUtán Segélyvonal Hívható Díjmentes 

1400 
Magyar Telekom Vállalati 
Ügyfélszolgálata 

Hívható Díjmentes  

1401 Vodafone telefonos értékesítési vonal Hívható Díjmentes 

1402 Yettel Telefonos Értékesítési vonal Hívható Díjmentes 

1403 Audax Ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes 

1404 DIGI Ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes  

1405 Unix Autó információs vonal Hívható Díjmentes  

1410 VPT Group Kft. Ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes 

1411 Cofidis Magyarország Ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes  

1413 NISZ Zrt. Hívható Díjmentes 

1414 Magyar Telekom Ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes  

1415 Bárdi Autó Zrt. Ügyfélszolgálata Hívható Díjmentes 

1416 
Budapest Taxisok Saját Taxitársasága 
Egyesület ügyfélszolgálati szám 

Hívható Díjmentes 

1417 Pannonjob Ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes 

1418 UNIQA – Ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes  

1420 
Vodafone Ügyfélszolgálat (üzleti 
előfizetők részére) 

Hívható Díjmentes  

1422 Szuperszerviz Ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes  

1423 E. On Ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes 

1424 EURO Gaz Hungária Kft. Hívható Díjmentes 

1432 3C Kft. ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes 

1433 NN Biztosító Zrt. Ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes 

1440 Budapest Bank ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes 

1442 Yettel Magyarország Zrt. Hívható Díjmentes  

1443 Invitel Telefonos Ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes  

1444 Budapest Bank ügyfélszolgálati szám Hívható Díjmentes  

1445 Invitel technikai ügyelet Hívható Díjmentes  

1446 Flip Ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes 

1447 G4S ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes  

1448 E. On Hungária Zrt. Hívható Díjmentes 

1449 Banktel ügyfélszolgálat Hívható Díjmentes 

14505 RSOE tűzjelző diszpécser központ Hívható Díjmentes 

14541 Neofone hálózati behívószám Hívható Díjmentes  

14555 "Barangoló kártya" szolgáltatás Hívható Díjmentes  

14567 Europe Assistance Hívható Díjmentes  

1702** Roaming árhívó 
SMS-t fogad, küld 

A küldött szöveges üzenet a 
Vodafone Magyarország Zrt. 

hálózatáról díjmentes. 

Hívható (csak külföldről) Az indított hívások díjmentesek 

1748 Számhordozási tudakozó Hívható, SMS Díjmentes 

1756 Mobil Lottó szolgáltatás SMS-t fogad, küld Alapdíjas 

1770 
Díjmentesen igénybe vehető 
mobilmarketing szolgáltatás 

SMS-t fogad, küld Díjmentes 

1770 
Díjmentesen igénybe vehető 
mobilmarketing szolgáltatás 

MMS-t küld 
 

A mindenkor hatályos Díjszabás 
és tarifacsomag szerinti MMS díja 

1788 Vodafone Üzleti Ügyfélszolgálat Hívható 
A Vodafone Magyarország zrt. 
mobil és vezetékes hálózatán 

belüli hívás díjmentes. 

17170** 
SMS küldés ajánlat lekérdezéséhez és 
aktiválásához  

SMS-t fogad, küld 
A küldött szöveges üzenet a 
Vodafone Magyarország Zrt. 

hálózatáról díjmentes 

1817 Vízi segélyhívó Hívható Díjmentes 

1818 Kormányzati Ügyfél Vonal Hívható Díjmentes 

1819 NAV Infóvonal Hívható Díjmentes 

1820 Országos Mentőszolgálat Hívható Díjmentes 

1824 Őrzött betegszállítás Hívható Belföldi vezetékes 

1828 
Szabályozott Tevékenységek 
Felügyeleti Hatósága 

Hívható Díjmentes 

116000 Eltűnt Gyerekek Segélyvonala Hívható Díjmentes 

116111 Gyermek- és Ifjúsági Telefonszolgálat Hívható Díjmentes 
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116123 Magyar Lelki Elsősegély szolgálat Hívható Díjmentes 

06 80 100 000 – 999 999-
ig*, *** 

Belföldi zöld szám Hívható Díjmentes 

06 80 000 000 – 099 999-
ig*, *** 

Belföldi formában tárcsázható 
nemzetközi zöld szám 

Hívható Díjmentes 

 
*A számhasználó kérésére a szolgáltatónak korlátoznia kell a díjmentes szolgáltatás mobil, valamint nemzetközi 
hálózatból való elérését.  
 
** Külföldről a forgalmi alapú roaming díjszabás szerinti díj fizetendő. A fogadott SMS-ek díjmentesek. 
 
*** A barangolásból adódó többletköltségeket a hívó fél viseli. 
 
A táblázatban bruttó árak szerepelnek, a feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák. Hanghívások esetén a számlázás 
tarifacsomagtól függetlenül 1 perces egységekben történik. 
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7. Emelt díjas, díjkorlátmentes szolgáltatás (SHS=90, 164de, 165def); emelt díjas, díjkorlátos 
szolgáltatás (SHS=91, 160de, 161def) és emelt díjas felnőtt szolgáltatás, valamint Vodafone 
hálózatához rendelt számok (17cde) és adománygyűjtő számok (135d, 136de)  

 

Az emeltdíjas hívás szolgáltatás Magyarország területén vehető igénybe.  
 
Az emelt díjas szolgáltatás elérését az Előfizető kérésére a Szolgáltató díjmentesen letiltja, a letiltás módjáról 
részletek az Általános Szerződési Feltételekben olvashatóak. 
 

7.1. Emelt díjas díjkorlátos esemény alapú hanghívás szolgáltatás díjai: A Vodafone weboldalán érhető 
el a http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf címen 

 

7.2. Emelt díjas díjkorlátmentes esemény alapú hanghívás szolgáltatás díjai: A Vodafone weboldalán 
érhető el a http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf címen 

 

7.3. Emelt díjas felnőtt esemény alapú hanghívás szolgáltatás díjai: A Vodafone weboldalán érhető el a 
http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf címen 
 

7.4. Emelt díjas díjkorlátos esemény alapú hanghívás szolgáltatás díjai: A Vodafone weboldalán érhető 
el a http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf címen 

 

7.5. Emelt díjas díjkorlátmentes esemény alapú hanghívás szolgáltatás díjai: A Vodafone weboldalán 
érhető el a http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf címen 

 

7.6. Emelt díjas Felnőtt esemény alapú hanghívás szolgáltatás díjai: A Vodafone weboldalán érhető el a 
http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf címen 

 

7.7. Emelt díjas díjkorlátos, perc alapú hanghívás szolgáltatás díjai: A Vodafone weboldalán érhető el a 
http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf címen 

 
7.8. Emelt díjas díjkorlátmentes, perc alapú hanghívás szolgáltatás díjai: A Vodafone weboldalán érhető 

el a http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf címen 
 

7.9. Szerkesztési célra fenntartva 
 

7.10. Adománygyűjtő számok 
 

7.10.1.  Adománygyűjtés – Kiemelt adománygyűjtő számokon. A Vodafone weboldalán érhető el a 
http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf címen 

 
7.10.2.  Adománygyűjtés – Közcélú adománygyűjtő számokon. A Vodafone weboldalán érhető el a 

http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf címen 
 

http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf
http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf
http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf
http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf
http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf
http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf
http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf
http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf
http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf
http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf
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8. Külföldre irányuló hívások díja (nemzetközi hívások) 
 

A következő országok hívhatók nemzetközi távhívással:  
 
Red EU Nemzetközi díjzóna: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Svédország, Egyesült 
Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Francia Guyana, Gibraltár, Görögország, Guadeloupe, 
Hollandia, Horvátország, Izland, Írország, Olaszország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, 
Martinique, Monaco, Németország, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Reunion, Románia, Szlovákia, Szlovénia, 
Spanyolország, Svájc, Törökország, Vatikán. 

  
1. nemzetközi díjzóna: Szerbia, Ukrajna. 
 
2. nemzetközi díjzóna: Albánia, Algéria, Amerikai Egyesült Államok, Amerikai Virgin-szigetek, Andorra, Ausztrália, 
Bosznia-Hercegovina, Brit Virgin-szigetek, Egyiptom, Fehéroroszország, Feröer-szigetek, Izrael, Japán, Jersey, 
Kanada, Koszovó, Mexikó, Moldova, Nyugat-Szahara, Líbia, Macedónia, Marokkó, Montenegró, Oroszország, 
Pitcairn-szigetek, San Marino, Tunézia, Új-Zéland. 
  
3. nemzetközi díjzóna: Afganisztán, Anguilla, Antigua, Argentína, Aruba, Azerbajdzsán, Bahama-szigetek, 
Bahrain, Banglades, Barbados, Belize, Bermuda-szigetek, Bhután, Bolívia, Bonaire, Brazília, Brunei, Chile, Costa 
Rica, Curacao, Dominika, Dominikai Köztársaság, Ecuador, Egyesült Arab Emírség, El Salvador, Észak-Mariana-
szigetek, Falkland-szigetek, Francia Polinézia, Fülöp-szigetek, Grenada, Grönland, Grúzia, Guatemala, Guernsey-
sziget, Guyana, Honduras, Hong Kong, India, Indonézia, Irak, Irán, Jamaica, Jemen, Jordánia, Kajmán-szigetek, 
Kambodzsa, Katar, Kazahsztán, Kelet Timor, Kína, Kirgizisztán, Kolumbia, Koreai Köztársaság Kuba, Kuvait, 
Laosz, Libanon, Makaó, Maldív-szigetek, Malaysia, Mongólia, Monserat, , Nepál, Nicaragua, Örményország, 
Panama, Pápua Új-Guinea, Pakisztán, Palesztina, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Sri Lanka, Szaúd-Arábia, Szent 
Kitts és Nevis, Sierra Leone, Szent Ilona, Szent Lucia, Szent Pierre és Miquelon, Szent Vincent, Szingapúr, Szíria, 
Szurinam, Tádzsikisztán, Tajvan, Thaiföld, Tokelau, Trinidad és Tobago, Turks és Caicos, Türkmenisztán, 
Uruguay, Üzbegisztán, Venezuela, Vietnám. 
 
4. nemzetközi díjzóna: Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Comore-szigetek, Csád, Dél Afrikai 
Köztársaság, Dél-Szudán, Egyenlítői Guinea, Elefántcsontpart, Eritrea, Etiópia, Gabon, Gambia, Ghána, Guinea, 
Kamerun, Kenya, Kongó, Kongói Demokratikus Köztársaság (Zaire), Közép Afrika, Lesotho, Libéria, Madagaszkár, 
Malawi, Mali, Man sziget, Mauritius, Mauritánia, Mayotte, Mozambik, Namíbia, Niger, Nigéria, Omán, , Ruanda, 
Seychelle-szigetek, Szenegál, Szomália, Szudán, Szváziföld, Tanzánia, Togo, Uganda, Zöld-foki Köztársaság, 
Zambia, Zanzibár, Zimbabwe. 
 
5. nemzetközi díjzóna: Amerikai Szamoa, Ascension-szigetek, Cook-szigetek, Fidzsi-szigetek, Guam, Haiti, 
Kiribati (Karolina-szigetek), Marshall-szigetek, Midway-szigetek Mikronézia, Nauru, Niue, Norfolk-szigetek, Palau, 
Salamon-szigetek, Szamoa, Tonga, Tuvalu, Új-Kaledónia, Vanuatu, Wallis és Futuna, Sao Tome and Principe, 
Bissau-Guinea, Diego Garcia, Dzsibuti, Guantanamo, Antarktisz, Koreai Népi Demokratikus Köztársaság, 
Myanmar (Burma). 

 
Adott külföldi országba irányuló hívások esetében a különböző szolgáltatók hálózatának elérhetősége az aktuális 
nagykereskedelmi szerződések függvénye. 
 
A nemzetközi hívás-lehetőség minden előfizetőnek automatikusan és díjmentesen rendelkezésére áll.  
 

Nemzetközi díjzóna 
Előfizetői ár  

Ft/perc 

Red EU Nemzetközi 76 Ft 

1 100 Ft 

2 160 Ft 

3 220 Ft 

4 280 Ft 

5 340 Ft 
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A táblázatban bruttó árak szerepelnek, a feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák. A nemzetközi hívásokat az 
Előfizető aktuális tarifacsomagja szerinti számlázási egységenként számlázza a Szolgáltató. 
 

Műholdas irány Előhívó Forgalmi díj (Ft/perc) 

Emsat, AeroMobile 88299 2 490 Ft 

Emsat, Thuraya  88216 490 Ft 

GMSS, Iridium  8816, 8817 1 290 Ft 

International Networks, Orange 883130 160 Ft 

 

A táblázatban bruttó árak szerepelnek, a feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák. A műholdas hívásokat 1 
másodperces egységekben számlázza a Szolgáltató 
 
Nemzetközi zöld szám híváslehetőségek: 
 

Hívott szám Szolgáltatás Induló állapot Hívások díja 

06 80 000 000 – 099 999-ig 
Belföldi formában tárcsázható 

nemzetközi zöld szám 
Hívható Díjmentes 

(00-800) 
Nemzetközi (szolgáltatókhoz 

kapcsolódó) zöld számok 
Hívható Díjmentes 

 

A Red EU Nemzetközi díjzóna irányába küldött SMS-ek ára bruttó 24 Ft, kivéve azon díjcsomagokat, ahol a 
tarifacsomag-táblázat másként rendelkezik. 
 
Nemzetközi irányba, a Red EU Nemzetközi díjzónán kívülre küldött SMS-ek ára minden tarifacsomagban az alap 
(hálózaton kívülre belföldön küldött) SMS ár kétszerese (azon csomagoknál, ahol a hálózaton kívüli SMS díj 0 Ft, 
tarifacsomag szerinti díjszabás), kivéve az Európa tarifacsomagot. 
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9. Egyéb rendelkezések 
 

A Szolgáltató számlája a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. §. (4) bekezdés 1. Pontjában írtak szerinti 
közvetített szolgáltatást is tartalmaz. 
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D./ HELYHEZ KÖTÖTT MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ DÍJSZABÁS 
 

1. Díjcsomagok havidíjai 
 
A vezetékes műsorterjesztési szolgáltatáshoz tartozó díjcsomagok havidíjait az ÁSZF Csatornakiosztás függeléke 
tartalmazza.  
 

2. Egyéb szolgáltatások díjai 
 

2.1. Internet booster jeltovábbító szolgáltatás installálási díja 

Az Internet Wifi Booster és Internet Booster szolgáltatások értékesítése az ezekhez tartozó eszközkészlet erejéig 
érhetőek el. 
 

Megnevezés 
Egyszeri 

díjak 

Internet booster jeltovábbító szolgáltatás installálási díja 15 875 Ft 

 

2.2. Videókölcsönző részletes számlakivonat díja 

Megnevezés 
Egyszeri 

díjak 

Videókölcsönző részletes számlakivonat díja 508 Ft 
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E./ KÁBELHÁLÓZATOKON NYÚJTOTT INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ DÍJSZABÁS  
 

1. Internet szolgáltatási csomagok havidíjai 

1.1. Kereskedelmi forgalomban elérhető szolgáltatási csomagok Egyéni előfizetők részére 
 
Az alábbi díjcsomagok és szolgáltatások kizárólag Egyéni Előfizetők számára érhetők el. 
 

1.1.1. Internet 30 szolgáltatási csomag 
 
Az Internet 30 szolgáltatási csomag az alábbi településeken érhető el: Bajna, Délegyháza, Karácsond, Kétegyháza, 
Nagysáp, Öcsöd, Okány, Szihalom, 2017. augusztus 29-től. 
 

 
 

2017. január 1-től 
18% Áfa 

2018. január 1-től 
5% Áfa 

2018. szeptember 11-től 
5% Áfa 

 Havidíj: Nettó Áfa Bruttó Áfa Bruttó Áfa Bruttó 

Internet 30 csomag 
határozatlan idejű 
szerződéssel 

8 333,60 Ft 1 500,05 Ft 9 833,65 Ft 417 Ft 8 750,28 Ft 417 Ft 8 750,28 Ft 

Internet 30 csomag  
1 vagy 2 éves 
határozott idejű 
szerződéssel 

4 094,29 Ft     204,71 Ft 4 299,00 Ft 

 
Hozzáférés típusa: Kábeltelevíziós hálózati hozzáférés 

Biztosított kábelmodem: 1 db 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 30,00/3,00 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH elnöki rendelet 

szerint egyedi minőségi célérték): 

10,00/1,00 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: 3 db 

 
A munkaállomáshoz 3 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk. 
 
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség. 
 
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. 
 
A hálózat szolgáltatás minőségi paraméterek a honlapon találhatóak. 
 
A szolgáltatási csomag igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz minimum a 
következő ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak: 
 

- Ethernet 100,00 Mbit/s hálózati kártya, minimum CAT 5 szabványnak megfelelő UTP kábel; ~2GHz 
processzor; 1GB memória; Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5 
vagy újabb operációs rendszer. 
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1.1.2. Szerkesztési célra fenntartva 
 

1.1.3. Szerkesztési célra fenntartva 
 

1.1.4. Szerkesztési célra fenntartva 
 

1.1.5. Szerkesztési célra fenntartva 
 

1.1.6. Internet M szolgáltatási csomag 
 

Havidíj: Nettó Áfa (5%) Bruttó 

Internet M csomag  
határozatlan idejű szerződéssel 

7 133,33 Ft 356,67 Ft 7 490,00 Ft 

Internet M csomag 
1 vagy 2 éves határozott idejű szerződéssel 

5 228,57 Ft 261,43 Ft 5 490,00 Ft 

 
Letöltési sebesség (maximális / minimális) 250/50 mbps 

Feltöltési sebesség (maximális / minimális) 20/5 mbps 

Rendes körülmények között elérhető sebesség (le-/feltöltési):  
19/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet 3. § (1) alapján (ha egyetemes szolgáltatási terület) 

175/14 mbps 

 
A munkaállomáshoz 3 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím 
tartományon belül vannak. 
 
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség. 
 
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek 
függelék tartalmazza. A hálózat szolgáltatás minőségi paraméterek a honlapon találhatóak. 
 
A szolgáltatási csomag igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz minimum a 
következő ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak: 
 

- Gigabites hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; 2 magos, legalább 2,4 
GHz processzor; legalább 4 GB memória; 7200 RPM fordulatszámú SATA3 merevlemez; Windows 10 
operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5 vagy újabb operációs rendszer, melynek 
mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmaznia. A legjobb sebesség értékek elérése érdekében a 
számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen összekapcsolása javasolt. 

 
A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati 
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól. 
 
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön 
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet 
sor. 
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1.1.7. Internet L szolgáltatási csomag 
 

Havidíj: Nettó Áfa (5%) Bruttó 

Internet L csomag 
határozatlan idejű szerződéssel 

8 085,71 Ft 404,29 Ft 8 490,00 Ft 

Internet L csomag 
1 vagy 2 éves határozott idejű szerződéssel 

6 180,95 Ft 309,05 Ft 6 490,00 Ft 

 
Letöltési sebesség (maximális / minimális) 500/100 mbps 

Feltöltési sebesség (maximális / minimális) 22/6 mbps 

Rendes körülmények között elérhető sebesség (le-/feltöltési):  

19/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet 3. § (1) alapján (ha egyetemes szolgáltatási terület) 
350/15 mbps 

 
A munkaállomáshoz 3 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím 
tartományon belül vannak. 
 
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség. 
 
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek 
függelék tartalmazza. A hálózat szolgáltatás minőségi paraméterek a honlapon találhatóak. 
 
A szolgáltatási csomag igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz minimum a 
következő ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak: 
 

- Gigabites hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; 2 magos, legalább 2,4 
GHz processzor; legalább 4 GB memória; 7200 RPM fordulatszámú SATA3 merevlemez; 802.11ac 
kompatibilis wifi adapter, Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 
10.5vagy újabb operációs rendszer, melynek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmaznia. A legjobb 
sebesség értékek elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen 
összekapcsolása javasolt. 

 
A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati 
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól. 
 
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön 
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet 
sor. 
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1.1.8. Internet XL szolgáltatási csomag 
 
Havidíj: Nettó Áfa (5%) Bruttó 

Internet XL csomag 

határozatlan idejű szerződéssel 
9 038,10 Ft 451,91 Ft 9 490,01 Ft 

Internet XL csomag 

1 vagy 2 év határozott idejű 

szerződéssel 

7 133,33 Ft 356,67 Ft 7 490,00 Ft 

 
Letöltési sebesség (maximális / minimális) 1000/200 mbps 

Feltöltési sebesség (maximális / minimális) 40/10 mbps 

Rendes körülmények között elérhető sebesség (le-/feltöltési):  

19/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet 3. § (1) alapján (ha egyetemes szolgáltatási terület) 
700/28 mbps 

 
A munkaállomáshoz 3 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím 
tartományon belül vannak. 
 
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség. 
 
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek 
függelék tartalmazza. A hálózat szolgáltatás minőségi paraméterek a honlapon találhatóak. 
 
A szolgáltatási csomag igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz minimum a 
következő ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak: 
 

• Minimum 1 Gbps sebességű Ethernet hálózati kártya (javasolt 2 csatlakozási interfész egyidejű 
használata); 

• Minimum Cat5e szabványnak megfelelő végponthoz csatlakoztatott UTP kábel; 

• 2 magos, legalább 2,4 GHz processzor; 4 GB rendszermemória;  

• 7200 RPM fordulatszámú SATA3 merevlemez 

• Vezetéknélküli csatlakozás esetén: 802.11ac kompatibilis WiFi adapter (a legjobb sebesség értékek 
elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen összekapcsolása 
javasolt.) 

• Microsoft Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5 vagy újabb 
verziójú operációs rendszer, melyeknek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmazniuk.  

• A legjobb sebesség értékek elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való 
közvetlen összekapcsolása javasolt. 

 
A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati 
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól. 
 
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön 
írásos engedélye nélkül – kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet 
sor. 
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1.1.9. Internet-hozzáférés szolgáltatás Digitális Jólét Alapcsomag (DJA Alapcsomag) 
 
A DJA Alapcsomag 2021. szeptember 28-tól érhető el és az alább részletezett feltételek mellett mind új, mind 
meglévő Előfizetők jogosultak igénybe venni. Ezzel egyidejűleg a jelen Díjszabás melléklet E./1.2.8. pontjában 
található korábbi Digitális Jólét Alapcsomagra (DJA) a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve 
szerződésmódosítást 2021. szeptember 28. napját követően nem tesz lehetővé, annak értékesítését megszünteti 
és a korábbi DJA csomagra 2021. szeptember 28. napját megelőzően megkötött szerződések az eredeti határozott 
időtartam lejártáig maradnak hatályban, annak elteltét követően ezek az előfizetői szerződések megszűnnek. 
 
A DJA Alapcsomag szolgáltatást kizárólag természetes személy (előfizető) veheti igénybe. 
 
A Szolgáltatás létesítése és kiépítése díjmentes. 
 
A DJA  Alapcsomag más egyéb kedvezménnyel nem összevonható, kivétel ez alól az „e-Pack” kedvezmény, mely   
1 000 Ft kedvezményt jelent az internet szolgáltatás havidíjából. Az e-Pack kedvezmény érvényesítéséhez 
elektronikus számlázás választása, illetve a számlák elektronikus úton, határidőre történő befizetése szükséges. 
Az e-Pack kedvezmény további részletei megtalálhatóak az ÁSZF 7. sz. mellékletében és az Általános Kampányos 
Feltételekben. A Szolgáltatás mellé internet szolgáltatáshoz köthető kiegészítő szolgáltatások is igénybe vehetők, 
kivéve fix IP cím, sebességnövelő opció és az önálló HBO Max szolgáltatás. A DJA szolgáltatás digitális televízióval 
összekötött csomagajánlatban nem elérhető. 
 
A DJA-ra vonatkozó előfizetői szerződés határozott időtartamán belül a csomagváltás hátrányos jogkövetkezmény 
nélkül lehetséges. 
 
A DJA kedvezményes feltételekkel, 12 hónapos határozott idejű szerződéssel vehető igénybe. Az Előfizető a 
határozott idejű szerződés lejáratát követően jogosult (i) újabb 12 hónapos határozott időre a DJA Alapcsomag 
igénybevételét meghosszabbítani vagy (ii) határozatlan időtartamban változatlan feltételekkel és díjon igénybe 
venni vagy a (iii) határozott idejű szerződés ideje alatt, illetve (iv) annak lejáratát követően, külön díj megfizetése 
nélkül, más a mindenkor érvényes aktuális ajánlatokban szereplő internetcsomagra válthat.  
 
A határozott időtartalmú szerződés hatálya alatt az Előfizető által kezdeményezett felmondás esetén az Előfizető 
a Szolgáltató által kötbérezhető. Magasabb szolgáltatáscsomagra történő egyéni szerződésmódosítás egyéb 
jogkövetkezmény és kötbérezés nélkül lehetséges. 
 

Havi díj (bruttó Ft) 

Internet-hozzáférés  

Digitális Jólét 

Alapcsomag 

Havi díj 12 hónapos elkötelezettséggel, e-Pack kedvezménnyel 1 990 Ft 

Havi díj 12 hónapos elkötelezettséggel, e-Pack kedvezmény nélkül 2 990 Ft 

 
2018. január 1-től az internethozzáférési szolgáltatások bruttó havidíja 5%-os ÁFA kulccsal kerülnek 
meghatározásra. A Digitális Jólét Alapcsomag határozatlan idejű, kedvezmények nélküli listaára bruttó 4 990 Ft. 
 
Letöltési sebesség (maximális / minimális) 50/10 mbps  

Feltöltési sebesség (maximális / minimális) 5/4 mbps 

Rendes körülmények között elérhető sebesség (le-/feltöltési):  

19/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet 3. § (1) alapján (ha egyetemes szolgáltatási terület) 
35/4 mbps 

 
A munkaállomáshoz 3 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím 
tartományon belül vannak. 
 
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség. 
 
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek 
függelék tartalmazza. A hálózat szolgáltatás minőségi paraméterek a honlapon találhatóak. 
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A szolgáltatási csomag igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz minimum a 
következő ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak: 
 

- Gigabites hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; ~2GHz processzor; 
legalább 2 GB memória; Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5 
vagy újabb operációs rendszer, melynek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmaznia. A legjobb 
sebesség értékek elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen 
összekapcsolása javasolt. 

 
A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati 
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól. 
 
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön 
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet 
sor.  
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1.2. Kereskedelmi forgalomban nem elérhető szolgáltatási csomagok Egyéni előfizetők 
részére 

1.2.1. Internet 30 szolgáltatási csomag 
 
Az alábbi szolgáltatási csomagra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2017. 
augusztus 29. napját követően nem tesz lehetővé az alábbi települések kivételével: Bajna, Délegyháza, Karácsond, 
Kétegyháza, Nagysáp, Öcsöd, Okány, Szihalom. 
 

 
 

2017. január 1-től 
18% Áfa 

2018. január 1-től 
5% Áfa 

2018. szeptember 11-től 
5% Áfa 

 Havidíj: Nettó Áfa Bruttó Áfa Bruttó Áfa Bruttó 

Internet 30 csomag 
határozatlan idejű 
szerződéssel 

8 333,60 Ft 1 500,05 Ft 9 833,65 Ft 417 Ft 8 750,28 Ft 417 Ft 8 750,28 Ft 

Internet 30 csomag 
1 vagy 2 éves 
határozott idejű 
szerződéssel 

4 094,29 Ft     204,71 Ft 4 299,00 Ft 

 
Hozzáférés típusa: Kábeltelevíziós hálózati hozzáférés 

Biztosított kábelmodem: 1 db 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 30,00/3,00 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH elnöki rendelet szerint 

egyedi minőségi célérték): 
10,00/1,00 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: 3 db 

 
A munkaállomáshoz 3 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk. 
 
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség. 
 
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi 
paraméterek a honlapon találhatóak. 
 
A szolgáltatási csomag igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz minimum a 
következő ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak: 
 

- Ethernet 100,00 Mbit/s hálózati kártya, minimum CAT 5 szabványnak megfelelő UTP kábel; ~2GHz 
processzor; 1GB memória; Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 
10.5vagy újabb operációs rendszer. 
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1.2.2. Internet 30 DJA szolgáltatási csomag 
 
Az alábbi szolgáltatási csomagra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2018. január 
1. napját követően nem tesz lehetővé. 
 

Hozzáférés típusa: Kábeltelevíziós hálózati hozzáférés 

Biztosított kábelmodem: 1 db 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 30,00/3,00 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH elnöki rendelet szerint 

egyedi minőségi célérték): 
10,00/1,00 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: 3 db 

 
A munkaállomáshoz 3 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk. 
 
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség. 
 
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi 
paraméterek a honlapon találhatóak. 
 
A szolgáltatási csomag igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz minimum a 
következő ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak: 
 

- Ethernet 100,00 Mbit/s hálózati kártya, minimum CAT 5 szabványnak megfelelő UTP kábel; ~2GHz 
processzor; 1GB memória; Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5 
vagy újabb operációs rendszer. 
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1.2.3. Szerkesztési célra fenntartva 
 

1.2.4. Szerkesztési célra fenntartva 
 

1.2.5. Szerkesztési célra fenntartva 
 

1.2.6. Szerkesztési célra fenntartva 
 

1.2.7. Szerkesztési célra fenntartva 
 

1.2.8. Digitális Jólét Alapcsomag (DJA) 
 
Az Internet 120 DJA szolgáltatási csomag 2021. szeptember 28-i hatállyal került át a kereskedelmi forgalomban 
nem elérhető szolgáltatási csomagok közé, melyre a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve 
szerződésmódosítást a továbbiakban nem tesz lehetővé. 
 
Internet 120 DJA szolgáltatási csomag, melynek díjszabása a jelen Díjszabás melléklet E./1.2.5. pontjában 
található. 
 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 120,00/10,00 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH elnöki rendelet szerint egyedi minőségi 

célérték): 
30,00/4,00 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: 3 db 

 
A munkaállomáshoz 3 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím 
tartományon belül vannak. 
 
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség. 
 
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek 
függelék tartalmazza. A hálózat szolgáltatás minőségi paraméterek a honlapon találhatóak. 
 
A szolgáltatási csomag igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz minimum a 
következő ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak: 
 

- Gigabites hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; ~2GHz processzor; 
legalább 2 GB memória; Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5 
vagy újabb operációs rendszer, melynek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmaznia. A legjobb 
sebesség értékek elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen 
összekapcsolása javasolt. 

 
A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati 
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól. 
 
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön 
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet 
sor. 
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1.2.9. Internet 150 szolgáltatási csomag 
 
Az Internet 150 szolgáltatási csomag 2021. november 2-i hatállyal került át a kereskedelmi forgalomban nem 
elérhető szolgáltatási csomagok közé, melyre a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 
a továbbiakban nem tesz lehetővé.  
 

 

2018. szeptember 11-től 
5% Áfa 

2021. szeptember 28-tól 
(számlaciklusokhoz igazítva)  

5% Áfa 

 Havidíj:  Nettó Áfa Bruttó Nettó Áfa Bruttó 

Internet 150 csomag 
határozatlan idejű 
szerződéssel 

14 274,02 Ft 713,7 Ft 14 987,72 Ft 6 657,14 Ft 332,86 Ft 6 990,00 Ft 

Internet 150 csomag  
1 vagy 2 éves határozott idejű 
szerződéssel 

   4 752,38 Ft 237,62 Ft 4 990,00 Ft 

 
Maximális le- / feltöltési sebesség: 150,00/10,00 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH elnöki rendelet szerint egyedi 

minőségi célérték): 
30,00/4,00 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: 3 db 

 
A munkaállomáshoz 3 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím 
tartományon belül vannak. 
 
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség. 
 
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek 
függelék tartalmazza. A hálózat szolgáltatás minőségi paraméterek a honlapon találhatóak. 
 
A szolgáltatási csomag igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz minimum a 
következő ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak: 
 

- Gigabites hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; ~2GHz processzor; 
legalább 2 GB memória; Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5 
vagy újabb operációs rendszer, melynek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmaznia. A legjobb 
sebesség értékek elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen 
összekapcsolása javasolt. 

 
A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati 
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól. 
 
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön 
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet 
sor. 
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1.2.10. Internet 300 szolgáltatási csomag 
 
Az Internet 300 szolgáltatási csomag 2021. november 2-i hatállyal került át a kereskedelmi forgalomban nem 
elérhető szolgáltatási csomagok közé, melyre a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 
a továbbiakban nem tesz lehetővé.  
 

 

2018. szeptember 11-től 
5% Áfa 

2021. szeptember 28-tól 
(számlaciklusokhoz igazítva) 

5% Áfa 

 Havidíj: Nettó Áfa Bruttó Nettó Áfa Bruttó 

Internet 300 csomag 
határozatlan idejű szerződéssel 

17 716,53 Ft 885,83 Ft 18 602,36 Ft 7 133,33 Ft 356,67 Ft 7 490,00 Ft 

Internet 300 csomag 
1 vagy 2 éves határozott idejű 
szerződéssel 

   5 228,57 Ft 261,43 Ft 5 490,00 Ft 

 
Maximális le- / feltöltési sebesség: 300,00/20,00 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH elnöki rendelet szerint egyedi minőségi 

célérték): 
60,00/5,00 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: 3 db 

 
A munkaállomáshoz 3 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím 
tartományon belül vannak. 
 
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség. 
 
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek 
függelék tartalmazza. A hálózat szolgáltatás minőségi paraméterek a honlapon találhatóak. 
 
A szolgáltatási csomag igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz minimum a 
következő ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak: 
 

- Gigabites hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; 2 magos, legalább 2,4 
GHz processzor; legalább 4 GB memória; 7200 RPM fordulatszámú SATA3 merevlemez; Windows 10 
operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5 vagy újabb operációs rendszer, melynek 
mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmaznia. A legjobb sebesség értékek elérése érdekében a 
számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen összekapcsolása javasolt. 

 
A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati 
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól. 
 
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön 
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet 
sor. 
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1.2.11. Internet 500 szolgáltatási csomag 
 
Az Internet 500 szolgáltatási csomag 2021. november 2-i hatállyal került át a kereskedelmi forgalomban nem 
elérhető szolgáltatási csomagok közé, melyre a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 
a továbbiakban nem tesz lehetővé.  
 

 

2018. szeptember 11-től 
5% Áfa 

2021. szeptember 28-tól  
(számlaciklusokhoz igazítva) 

5% Áfa 

 Havidíj: Nettó Áfa Bruttó Nettó Áfa Bruttó 

Internet 500 csomag 
határozatlan idejű szerződéssel 

19 685,04 Ft 984 Ft 20 669,29 Ft 8 085,71 Ft 404,29 Ft 8 490,00 Ft 

Internet 500 csomag  
1 vagy 2 éves határozott idejű 
szerződéssel 

   6 180,95 Ft 309,05 Ft 6 490,00 Ft 

 
Maximális le- / feltöltési sebesség: 500,00/22,00 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH elnöki rendelet szerint egyedi 

minőségi célérték): 
100,00/5,50 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: 3 db 

 
A munkaállomáshoz 3 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím 
tartományon belül vannak. 
 
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség. 
 
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek 
függelék tartalmazza. A hálózat szolgáltatás minőségi paraméterek a honlapon találhatóak. 
 
A szolgáltatási csomag igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz minimum a 
következő ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak: 
 

- Gigabites hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; 2 magos, legalább 2,4 
GHz processzor; legalább 4 GB memória; 7200 RPM fordulatszámú SATA3 merevlemez; 802.11ac 
kompatibilis wifi adapter, Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 
10.5vagy újabb operációs rendszer, melynek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmaznia. A legjobb 
sebesség értékek elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen 
összekapcsolása javasolt. 

 
A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati 
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól. 
 
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön 
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet 
sor. 
 
 



 

390 
 

1.2.12. Internet 1000 szolgáltatási csomag 
 
Az Internet 1000 szolgáltatási csomag 2021. november 2-i hatállyal került át a kereskedelmi forgalomban nem 
elérhető szolgáltatási csomagok közé, melyre a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 
a továbbiakban nem tesz lehetővé.  
 

 

2018. szeptember 11-től 
5% Áfa 

2021. szeptember 28-tól  
(számlaciklusokhoz igazítva) 

5% Áfa 

 Havidíj: Nettó Áfa Bruttó Nettó Áfa Bruttó 

Internet 1000 csomag 
határozatlan idejű 
szerződéssel 

23 809,52 Ft 1 190,48 Ft 25 000,00 Ft 9 038,10 Ft 451,91 Ft 9 490,00 Ft 

Internet 1000 csomag 
1 vagy 2 éves határozott idejű 
szerződéssel 

   7 133,33 Ft 356,67 Ft 7 490,00 Ft 

 
Maximális le- / feltöltési sebesség: 1000,00/40,00 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH elnöki rendelet szerint egyedi minőségi 

célérték): 
200,00/10,0 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: 3 db 

 
A munkaállomáshoz 3 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím 
tartományon belül vannak. 
 
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség. 
 
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek 
függelék tartalmazza. A hálózat szolgáltatás minőségi paraméterek a honlapon találhatóak. 
 
A szolgáltatási csomag igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz minimum a 
következő ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak: 
 

• Minimum 1 Gbps sebességű Ethernet hálózati kártya (javasolt 2 csatlakozási interfész egyidejű 
használata); 

• Minimum Cat5e szabványnak megfelelő végponthoz csatlakoztatott UTP kábel; 

• 2 magos, legalább 2,4 GHz processzor; 4 GB rendszermemória;  

• 7200 RPM fordulatszámú SATA3 merevlemez 

• Vezetéknélküli csatlakozás esetén: 802.11ac kompatibilis WiFi adapter (a legjobb sebesség értékek 
elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen összekapcsolása 
javasolt.) 

• Microsoft Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5 vagy újabb 
verziójú operációs rendszer, melyeknek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmazniuk.  

• A legjobb sebesség értékek elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való 
közvetlen összekapcsolása javasolt. 

 
A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati 
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól. 
 
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön 
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet 
sor. 
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1.3. Kereskedelmi forgalomban elérhető Business Office Net szolgáltatási csomagok Üzleti 
Előfizetők részére 

Üzleti díjcsomagok üzleti előfizetők részére.  
 

1.3.1. Business Office Net 30 szolgáltatási csomag 
 

 
2017. január 1-től 18% Áfa 

2018. január 1-től  
5% Áfa 

Havidíj: Nettó Áfa Bruttó Áfa Bruttó 

Business Office Net 30 15 680 Ft 2 822 Ft 18 502 Ft 784,00 Ft 16 464,00 Ft 

 
Hozzáférés típusa: Kábeltelevíziós hálózati hozzáférés 

Biztosított kábelmodem: 1db 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 30,00/3,00 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH elnöki rendelet szerint 

egyedi minőségi célérték): 
12,00/1,00 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: korlátlan 

 
A csomaghoz összesen 5 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP 
cím tartományon belül vannak. A szolgáltatáshoz fix IP cím igényelhető. 
 
A csomaghoz fix IP cím külön díj ellenében igényelhető. 
 
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség. 
 
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi 
paraméterek a honlapon találhatóak. 
 
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön 
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet 
sor. A szolgáltatás csak olyan létesítési címen vehető igénybe, ahol hálózatbővítés nélkül, megosztással, illetőleg 
sűrítéssel biztosítható. 
 
A szolgáltatási csomag igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz minimum a 
következő ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak: 
 

- Ethernet 100,00 Mbit/s hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; ~2GHz 
processzor; 1GB memória; Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5 
vagy újabb verziójú operációs rendszer, melyeknek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmazniuk. 

 
Az Előfizető kérésére történő szünetelés esetén fizetendő csökkentett előfizetési díj: 
 

Nettó Áfa Bruttó 

1 180,952 Ft 59,048 Ft 1 240,0 Ft 
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1.3.2. Business Office Net 220 szolgáltatási csomag 
 

Csomag  
Határozott 

idő  

Kedvezményes 

havidíj   

e-Pack-kel  

(nettó)  

Kedvezményes 

havidíj   

e-Pack-kel  

(bruttó)  

Kedvezményes 

havidíj   

e-Pack nélkül  

(nettó)  

Kedvezményes 

havidíj   

e-Pack nélkül  

(bruttó)  

Business Office Net 

220   

24-36 hónap  5 038,10 Ft 5 290,00 Ft 5 538,10 Ft 5 815,00 Ft 

12 hónap  6 466,67 Ft 6 790,00 Ft 6 966,67 Ft 7 315,00 Ft 

Határozatlan  11 228,57 Ft 11 790,00 Ft 11 728,57 Ft 12 315,00 Ft 

 
Hozzáférés típusa: Kábeltelevíziós hálózati hozzáférés 

Biztosított kábelmodem: 1db 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 220,00/15,00 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH elnöki rendelet szerint 

egyedi minőségi célérték): 
60,00/7,00 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: korlátlan 

 
A munkaállomáshoz 5 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím 
tartományon belül vannak. A szolgáltatáshoz fix IP cím igényelhető. 
 
A csomaghoz fix IP cím külön díj ellenében igényelhető. 
 
A csomaghoz 24-36 hónap határozott idejű szerződés esetén Prémium szolgáltatás külön díj ellenében 
igényelhető.  
 
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség. 
 
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek 
függelék tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi paraméterek a honlapon találhatóak. 
 
A szolgáltatási csomag igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz a következő 
ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak: 
 

- Gigabites hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; ~2GHz processzor; 
legalább 2 GB memória; Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5 
vagy újabb verziójú operációs rendszer, melyeknek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmazniuk. A 
legjobb sebesség értékek elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen 
összekapcsolása javasolt. 

 
A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati 
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól. 
 
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön 
írásos engedélye nélkül – kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet 
sor. 
 
Az Előfizető kérésére történő szünetelés esetén fizetendő csökkentett előfizetési díj: 
 

Nettó Áfa Bruttó 

1 180,952 Ft 59,048 Ft 1 240,0 Ft 
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1.3.3. Business Office Net 350 szolgáltatási csomag 
 

Csomag  
Határozott 

idő  

Kedvezményes 

havidíj   

e-Pack-kel  

(nettó)  

Kedvezményes 

havidíj   

e-Pack-kel  

(bruttó)  

Kedvezményes 

havidíj   

e-Pack nélkül  

(nettó)  

Kedvezményes 

havidíj   

e-Pack nélkül  

(bruttó)  

Business Office Net 

350   

24-36 hónap  7 609,52 Ft 7 990,00 Ft 8 109,52 Ft 8 515,00 Ft 

12 hónap  9 038,10 Ft 9 490,00 Ft 9 538,10 Ft 10 015,00 Ft 

Határozatlan  13 800,00 Ft 14 490,00 Ft 14 300,00 Ft 15 015,00 Ft 

 
Hozzáférés típusa: Kábeltelevíziós hálózati hozzáférés 

Biztosított kábelmodem: 1db 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 350,00/30,00 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH elnöki rendelet szerint 

egyedi minőségi célérték): 
90,00/8,00 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: korlátlan 

 
A munkaállomáshoz 5 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím 
tartományon belül vannak. A szolgáltatáshoz fix IP cím igényelhető. 
 
A csomaghoz fix IP cím külön díj ellenében igényelhető. 
 
A csomaghoz 24-36 hónap határozott idejű szerződés esetén Prémium szolgáltatás külön díj ellenében 
igényelhető.  
 
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség. 
 
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek 
függelék tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi paraméterek a honlapon találhatóak. 
 
A szolgáltatási csomag igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz a következő 
ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak: 
 

- Gigabites hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; 2 magos, legalább 2,4 
GHz processzor; legalább 4 GB memória; 7200 RPM fordulatszámú SATA3 merevlemez; Windows 10 
operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5 vagy újabb verziójú operációs rendszer, 
melyeknek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmazniuk. A legjobb sebesség értékek elérése 
érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen összekapcsolása javasolt. 

 
A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati 
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól. 
 
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön 
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet 
sor. 
 
Az Előfizető kérésére történő szünetelés esetén fizetendő csökkentett előfizetési díj: 
 

Nettó Áfa Bruttó 

1 180,952 Ft 59,048 Ft 1 240,0 Ft 
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1.3.4. Business Office Net 500 szolgáltatási csomag 
 

Csomag  
Határozott 

idő  

Kedvezményes 

havidíj   

e-Pack-kel  

(nettó)  

Kedvezményes 

havidíj   

e-Pack-kel  

(bruttó)  

Kedvezményes 

havidíj   

e-Pack nélkül  

(nettó)  

Kedvezményes 

havidíj   

e-Pack nélkül  

(bruttó)  

Business Office Net 

500  

24-36 hónap  8 561,90 Ft 8 990,00 Ft 9 061,90 Ft 9 515,00 Ft 

12 hónap  9 990,48 Ft 10 490,00 Ft 10 490,48 Ft 11 015,00 Ft 

Határozatlan  14 752,38 Ft 15 490,00 Ft 15 252,38 Ft 16 015,00 Ft 

 
Hozzáférés típusa: Kábeltelevíziós hálózati hozzáférés 

Biztosított kábelmodem: 1db 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 500,00/30,00 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH elnöki rendelet szerint 

egyedi minőségi célérték): 
100,00/10,00 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: korlátlan 

 
A szolgáltatáshoz fix IP cím igényelhető. 
 
A csomaghoz fix IP cím külön díj ellenében igényelhető. 
 
A csomaghoz 24-36 hónapos határozott idejű szerződés esetén Prémium szolgáltatás külön díj ellenében 
igényelhető.  
 
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség. 
 
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek 
függelék tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi paraméterek a honlapon találhatóak. 
 
A szolgáltatási csomag igénybevételéhez, valamint a tulajdonságai optimális kihasználáshoz a következő 
ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak:  
 

- Gigabites hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; 2 magos, legalább 2,4 
GHz processzor; legalább 4 GB memória; 7200 RPM fordulatszámú SATA3 merevlemez; 802.11ac 
kompatibilis wifi adapter, Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5 
vagy újabb verziójú operációs rendszer, melyeknek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmazniuk. A 
legjobb sebesség értékek elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen 
összekapcsolása javasolt. 

 
A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati 
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól. 
 
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön 
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet 
sor. 
 
Az Előfizető kérésére történő szünetelés esetén fizetendő csökkentett előfizetési díj: 
 

Nettó Áfa Bruttó 

1 180,952 Ft 59,048 Ft 1 240,0 Ft 
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1.3.5. Business Office Net 1000 szolgáltatási csomag 
 

Csomag  
Határozott 

idő  

Kedvezményes 

havidíj   

e-Pack-kel  

(nettó)  

Kedvezményes 

havidíj   

e-Pack-kel  

(bruttó)  

Kedvezményes 

havidíj   

e-Pack nélkül  

(nettó)  

Kedvezményes 

havidíj   

e-Pack nélkül  

(bruttó)  

Business Office Net 

1000  

24-36 hónap  9 514,29 Ft 9 990,00 Ft 10 014,29 Ft 10 515,00 Ft 

12 hónap  10 942,86 Ft 11 490,00 Ft 11 442,86 Ft 12 015,00 Ft 

Határozatlan  15 704,76 Ft 16 490,00 Ft 16 204,76 Ft 17 015,00 Ft 

 
Hozzáférés típusa: Kábeltelevíziós hálózati hozzáférés 

Biztosított kábelmodem: 1 db 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 1000,00 / 50,00 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH elnöki rendelet szerint 

egyedi minőségi célérték): 
250,00 / 15,00 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: korlátlan 

 
A szolgáltatáshoz fix IP cím nem igényelhető. 
 
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség. 
 
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek 
függelék tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi paraméterek a honlapon találhatóak. 
 
A szolgáltatási csomag igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz minimum a 
következő ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak: 
 

• Gigabites hálózati kártya, 

• minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; 

• 4 magos, legalább 2 GHz processzor; 

• legalább 8 GB memória; 

• SSD háttértár; 

• Windows 10 vagy újabb operációs rendszer, melynek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmaznia. 

• A legjobb sebesség értékek elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való 
közvetlen összekapcsolása elengedhetetlen. 

 
A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati 
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól. Egy darab GE (gigabit ethernet) porton a maximális 
sebesség nem érhető el az ethernet szabvány korláta miatt, ehhez minimum 2 csatlakozási interfész egyidejű 
használata szükséges. 

• Gigabites hálózati kártya, 

• minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; 

• 4 magos, legalább 2 GHz processzor; 

• legalább 8 GB memória; 

• SSD háttértár; 

• Windows 10 vagy újabb operációs rendszer, melynek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmaznia. 

• A legjobb sebesség értékek elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való 
közvetlen összekapcsolása elengedhetetlen. 

 
A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati 
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól. Egy darab GE (gigabit ethernet) porton a maximális 
sebesség nem érhető el az ethernet szabvány korláta miatt, ehhez minimum 2 csatlakozási interfész egyidejű 
használata szükséges. 
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A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati 
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól. 
 
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön 
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet 
sor. 
 
Az Előfizető kérésére történő szünetelés esetén fizetendő csökkentett előfizetési díj: 
 

Nettó Áfa Bruttó 

1 180,952 Ft 59,048 Ft 1 240,0 Ft 
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1.4. Kereskedelmi forgalomban elérhető Üzleti internet szolgáltatási csomagok  
 
Az alábbi díjcsomagok és szolgáltatások kizárólag Üzleti Előfizetők számára érhetők el.  
 

1.4.1. Business Internet 10 
 

Csomag  
Határozott 

idő  

Kedvezményes 

havidíj   

e-Pack-kel  

(nettó)  

Kedvezményes 

havidíj   

e-Pack-kel  

(bruttó)  

Kedvezményes 

havidíj   

e-Pack nélkül  

(nettó)  

Kedvezményes 

havidíj   

e-Pack nélkül  

(bruttó)  

Business Internet 10  

24-36 hónap  15 490,00 Ft 16 264,50 Ft 15 990,00 Ft 16 789,50 Ft 

12 hónap  21 490,00 Ft 22 564,50 Ft 21 990,00 Ft 23 089,50 Ft 

Határozatlan  34 500,00 Ft 36 225,00 Ft 35 000,00 Ft 36 750,00 Ft 

 
Hozzáférés típusa: Kábeltelevíziós hálózati hozzáférés 

Biztosított kábelmodem: 1db (eMTA) 

Átadási felület: Ethernet RJ45 

Biztosított fix IP címek 1 db 

Hálózati megoszthatóság: korlátlan 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 10,00/10,00 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH elnöki rendelet szerint 

egyedi minőségi célérték): 
10,00/10,00 Mbit/s 

 
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi 
paraméterek a honlapon találhatóak. 
 
Az Előfizető kérésére történő szünetelés esetén fizetendő csökkentett előfizetési díj: 
 

Nettó Áfa Bruttó 

1 180,952 Ft 59,048 Ft 1 240,0 Ft 

 



 

398 
 

1.4.2. Szerkesztési célra fenntartva  
 

1.4.3. Business Internet 20 
 

Csomag  
Határozott 

idő  

Kedvezményes 

havidíj   

e-Pack-kel  

(nettó)  

Kedvezményes 

havidíj   

e-Pack-kel  

(bruttó)  

Kedvezményes 

havidíj   

e-Pack nélkül  

(nettó)  

Kedvezményes 

havidíj   

e-Pack nélkül  

(bruttó)  

Business Internet 20  

24-36 hónap  19 490,00 Ft 20 464,50 Ft 19 990,00 Ft 20 989,50 Ft 

12 hónap  25 490,00 Ft 26 764,50 Ft 25 990,00 Ft 27 289,50 Ft 

Határozatlan  44 500,00 Ft 46 725,00 Ft 45 000,00 Ft 47 250,00 Ft 

 
Hozzáférés típusa: Kábeltelevíziós hálózati hozzáférés 

Biztosított kábelmodem: 1db (eMTA) 

Átadási felület: Ethernet RJ45 

Biztosított fix IP címek 1 db 

Hálózati megoszthatóság: korlátlan 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 20,00/20,00 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH elnöki rendelet szerint 

egyedi minőségi célérték): 
20,00/20,00 Mbit/s 

 
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi 
paraméterek a honlapon találhatóak. 
 
Az Előfizető kérésére történő szünetelés esetén fizetendő csökkentett előfizetési díj: 
 

Nettó Áfa Bruttó 

1 180,952 Ft 59,048 Ft 1 240,0 Ft 
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1.4.4. Szerkesztési célra fenntartva 
 

1.4.5. Business Internet 30 
 

Csomag  
Határozott 

idő  

Kedvezményes 

havidíj   

e-Pack-kel  

(nettó)  

Kedvezményes 

havidíj   

e-Pack-kel  

(bruttó)  

Kedvezményes 

havidíj   

e-Pack nélkül  

(nettó)  

Kedvezményes 

havidíj   

e-Pack nélkül  

(bruttó)  

Business Internet 30  

24-36 hónap  23 490,00 Ft 24 664,50 Ft 23 990,00 Ft 25 189,50 Ft 

12 hónap  29 490,00 Ft 30 964,50 Ft 29 989,50 Ft 31 489,50 Ft 

Határozatlan  54 500,00 Ft 57 225,00 Ft 55 000,00 Ft 57 750,00 Ft 

 
Hozzáférés típusa: Kábeltelevíziós hálózati hozzáférés 

Biztosított kábelmodem: 1db (eMTA) 

Átadási felület: Ethernet RJ45 

Biztosított fix IP címek 1 db 

Hálózati megoszthatóság: korlátlan 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 30,00/30,00 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH elnöki rendelet szerint 

egyedi minőségi célérték): 
30,00/30,00 Mbit/s 

 
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi 
paraméterek a honlapon találhatóak. 
 
Az Előfizető kérésére történő szünetelés esetén fizetendő csökkentett előfizetési díj: 
 

Nettó Áfa Bruttó 

1 180,952 Ft 59,048 Ft 1 240,0 Ft 

 
 



 

400 
 

1.5. Kereskedelmi forgalomban nem elérhető szolgáltatási csomagok Üzleti Előfizetők részére  
 

1.5.1. Szerkesztési célra fenntartva 
 

1.5.2. Szerkesztési célra fenntartva 
 

1.5.3. Szerkesztési célra fenntartva 
 

1.5.4. Szerkesztési célra fenntartva 
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1.5.5. Business Office Net 120 szolgáltatási csomag 
 
Az alábbi szolgáltatási csomagokra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2013. 
szeptember 26. napját követően nem tesz lehetővé. 
 

 
2017. január 1-től 18% Áfa 

2018. január 1-től  
5% Áfa 

 Havidíj: Nettó Áfa Bruttó Áfa Bruttó 

Business Office Net 120 30 000 Ft 5 400 Ft 35 400 Ft 1 500,00 Ft 31 500,00 Ft 

 
Hozzáférés típusa: Kábeltelevíziós hálózati hozzáférés 

Biztosított kábelmodem: 1db 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 120,00/10,00 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH elnöki rendelet szerint 
egyedi minőségi célérték): 

40,00/4,00 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: korlátlan 

 
A munkaállomáshoz 5 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím 
tartományon belül vannak. A szolgáltatáshoz fix IP cím igényelhető. 
 
A csomaghoz fix IP cím külön díj ellenében igényelhető. 
 
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség. 
 
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek 
függelék tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi paraméterek a honlapon találhatóak. 
 
A szolgáltatási csomag igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz a következő 
ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak: 
 

- Gigabites hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; ~2GHz processzor; 
legalább 2 GB memória; Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5 
vagy újabb verziójú operációs rendszer, melyeknek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmazniuk A 
legjobb sebesség értékek elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen 
összekapcsolása javasolt. 

 
A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati 
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól. 
 
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön 
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet 
sor. 
 
Az Előfizető kérésére történő szünetelés esetén fizetendő csökkentett előfizetési díj a jelen ÁSZF-ben szereplő 
mindenkori havi szolgáltatási díj 25 %-ának felel meg. 
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1.5.6. Szerkesztési célra fenntartva 
 

1.5.7. Szerkesztési célra fenntartva 
 

1.5.8. Szerkesztési célra fenntartva 
 

1.5.9. Szerkesztési célra fenntartva 
 

1.5.10. Szerkesztési célra fenntartva 
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1.5.11. Business Office Net 100 szolgáltatási csomag 
 
Az alábbi szolgáltatási csomagokra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2018. május 
9-től nem tesz lehetővé. 
 

 
2017. január 1-től 18% Áfa 

2018. január 1-től  
5% Áfa 

 Havidíj:  Nettó Áfa Bruttó Áfa Bruttó 

Business Office Net 100 25 000 Ft 4 500 Ft 29 500 Ft 1 250,00 Ft 26 250,00 Ft 

 
Hozzáférés típusa: Kábeltelevíziós hálózati hozzáférés 

Biztosított kábelmodem: 1db 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 100,00/10,00 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH elnöki rendelet szerint 

egyedi minőségi célérték): 
40,00/4,00 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: korlátlan 

 
A munkaállomáshoz 5 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím 
tartományon belül vannak. A szolgáltatáshoz fix IP cím igényelhető. 
 
A csomaghoz fix IP cím külön díj ellenében igényelhető. 
 
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség. 
 
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek 
függelék tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi paraméterek a honlapon találhatóak. 
 
A szolgáltatási csomag igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz a következő 
ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak: 
 

- Gigabites hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; ~2GHz processzor; 
legalább 2 GB memória; Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5 
vagy újabb verziójú operációs rendszer, melyeknek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmazniuk. A 
legjobb sebesség értékek elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen 
összekapcsolása javasolt. 

   
A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati 
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól. 
 
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön 
írásos engedélye nélkül – kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet 
sor. 
 
Az Előfizető kérésére történő szünetelés esetén fizetendő csökkentett előfizetési díj a jelen ÁSZF-ben szereplő 
mindenkori havi szolgáltatási díj 25 %-ának felel meg. 
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1.5.12. Business Office Net 250 szolgáltatási csomag 
 
Az alábbi szolgáltatási csomagokra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2018. május 
9-től nem tesz lehetővé. 
 

 
2017. január 1-től 18% Áfa 

2018. január 1-től  
5% Áfa 

  Havidíj: Nettó Áfa Bruttó Áfa Bruttó 

Business Office Net 250 50 000 Ft 9 000 Ft 59 000 Ft 2 500,00 Ft 52 500,00 Ft 

 
Hozzáférés típusa: Kábeltelevíziós hálózati hozzáférés 

Biztosított kábelmodem: 1db 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 250,00/25,00 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH elnöki rendelet szerint 

egyedi minőségi célérték): 
80,00/6,00 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: korlátlan 

 
A munkaállomáshoz 5 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím 
tartományon belül vannak. A szolgáltatáshoz fix IP cím igényelhető. 
 
A csomaghoz fix IP cím külön díj ellenében igényelhető. 
 
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség. 
 
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek 
függelék tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi paraméterek a honlapon találhatóak. 
 
A szolgáltatási csomag igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz a következő 
ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak: 
 

- Gigabites hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; 2 magos, legalább 2,4 
GHz processzor; legalább 4 GB memória; 7200 RPM fordulatszámú SATA3 merevlemez; Windows 10 
operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5 vagy újabb verziójú operációs rendszer, 
melyeknek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmazniuk. A legjobb sebesség értékek elérése 
érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen összekapcsolása javasolt. 

 
A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati 
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól. 
 
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön 
írásos engedélye nélkül – kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet 
sor. 
 
Az Előfizető kérésére történő szünetelés esetén fizetendő csökkentett előfizetési díj a jelen ÁSZF-ben szereplő 
mindenkori havi szolgáltatási díj 25 %-ának felel meg. 
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1.5.13. Szerkesztési célra fenntartva 
 

1.5.14. Szerkesztési célra fenntartva 
 

1.5.15. Szerkesztési célra fenntartva 
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1.5.16. Business Office Net 170 szolgáltatási csomag 
 
Az alábbi szolgáltatási csomagra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2020. július 
14. napját követően nem tesz lehetővé. 
 

 
2017. január 1-től 18% Áfa 

2018. január 1-től  
5% Áfa 

 Havidíj:  Nettó Áfa Bruttó Áfa Bruttó 

Business Office Net 170 35 000 Ft - - 1 750,00 Ft 36 750,00 Ft 

 
Hozzáférés típusa: Kábeltelevíziós hálózati hozzáférés 

Biztosított kábelmodem: 1db 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 170,00/15,00 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH elnöki rendelet szerint 

egyedi minőségi célérték): 
60,00/5,00 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: korlátlan 

 
A munkaállomáshoz 5 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím 
tartományon belül vannak. A szolgáltatáshoz fix IP cím igényelhető. 
 
A csomaghoz fix IP cím külön díj ellenében igényelhető. 
 
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség. 
 
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek 
függelék tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi paraméterek a honlapon találhatóak. 
 
A szolgáltatási csomag igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz a következő 
ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak: 
 

- Gigabites hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; ~2GHz processzor; 
legalább 2 GB memória; Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5 
vagy újabb verziójú operációs rendszer, melyeknek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmazniuk. A 
legjobb sebesség értékek elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen 
összekapcsolása javasolt. 

 
A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati 
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól. 
 
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön 
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet 
sor. 
 
Az Előfizető kérésére történő szünetelés esetén fizetendő csökkentett előfizetési díj: 
 

Nettó Áfa Bruttó 

1 180,952 Ft 59,048 Ft 1 240,0 Ft 
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1.5.17. Business Office Net 50+ 
 
Az alábbi szolgáltatási csomagra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2021. május 
31. napját követően nem tesz lehetővé. 
 

 
2017. január 1-től 18% Áfa 

2018. január 1-től  
5% Áfa 

  Havidíj: Nettó Áfa Bruttó Áfa Bruttó 

Business Office Net 50+ 18 000 Ft 3 240 Ft 21 240 Ft 900,00 Ft 18 900,00 Ft 

 
Hozzáférés típusa: Kábeltelevíziós hálózati hozzáférés 

Biztosított kábelmodem: 1db 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 50,00/5,00 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH elnöki rendelet szerint 

egyedi minőségi célérték): 
20,00/2,00 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: korlátlan 

Domain karbantartás igen 

 
A munkaállomáshoz 5 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím 
tartományon belül vannak. A szolgáltatáshoz fix IP cím külön díj ellenében igényelhető. 
 
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség. 
 
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek 
függelék tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi paraméterek a honlapon találhatóak. 
 
A szolgáltatási csomag igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz a következő 
ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak: 
 

- Ethernet 100,00 Mbit/s hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; ~2GHz 
processzor; 1GB memória; Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5 
vagy újabb verziójú operációs rendszer, melyeknek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmazniuk. 

 
A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati 
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól. 
 
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön 
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet 
sor.  
 
Az igénybevétel feltétele az ISZT (Internet Szolgáltatók Tanácsa) által regisztrált saját domain használati jog 
megléte. 
 
Az Előfizető kérésére történő szünetelés esetén fizetendő csökkentett előfizetési díj a jelen ÁSZF-ben szereplő 
mindenkori havi szolgáltatási díj 25 %-ának felel meg. 
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1.5.18. Business Office Net 100+ 
 
Az alábbi szolgáltatási csomagra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2021. május 
31. napját követően nem tesz lehetővé. 
 

 
2017. január 1-től 18% Áfa 

2018. január 1-től  
5% Áfa 

  Havidíj: Nettó Áfa Bruttó Áfa Bruttó 

Business Office Net 100+ 27 000 Ft 4 860 Ft 31 860 Ft 1 350,00 Ft 28 350,00 Ft 

 
Hozzáférés típusa: Kábeltelevíziós hálózati hozzáférés 

Biztosított kábelmodem: 1db 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 100,00/10,00 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH elnöki rendelet szerint 

egyedi minőségi célérték): 
40,00/4,00 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: korlátlan 

Domain karbantartás igen 

 
A munkaállomáshoz 5 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím 
tartományon belül vannak. A szolgáltatáshoz fix IP cím külön díj ellenében igényelhető. 
 
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség. 
 
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek 
függelék tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi paraméterek a honlapon találhatóak. 
 
A szolgáltatási csomag igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz a következő 
ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak: 
 

- Gigabites hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; ~2GHz processzor; 
legalább 2 GB memória; Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5 
vagy újabb verziójú operációs rendszer, melyeknek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmazniuk. A 
legjobb sebesség értékek elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen 
összekapcsolása javasolt. 

 
A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati 
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól. 
 
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön 
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet 
sor.  
 
Az igénybevétel feltétele az ISZT (Internet Szolgáltatók Tanácsa) által regisztrált saját domain használati jog 
megléte. 
 
Az Előfizető kérésére történő szünetelés esetén fizetendő csökkentett előfizetési díj a jelen ÁSZF-ben szereplő 
mindenkori havi szolgáltatási díj 25 %-ának felel meg. 
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1.5.19. Business Office Net 150+ 
 
Az alábbi szolgáltatási csomagra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2021. május 
31. napját követően nem tesz lehetővé. 
 

 
2017. január 1-től 18% Áfa 

2018. január 1-től  
5% Áfa 

  Havidíj: Nettó Áfa Bruttó Áfa Bruttó 

Business Office Net 150+ 37 000 Ft 6 660 Ft 43 660 Ft 1 850,00 Ft 38 850,00 Ft 

 
Hozzáférés típusa: Kábeltelevíziós hálózati hozzáférés 

Biztosított kábelmodem: 1db 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 150,00/15,00 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH elnöki rendelet szerint 

egyedi minőségi célérték): 
60,00/5,00 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: korlátlan 

Domain karbantartás igen 

 
A munkaállomáshoz 5 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím 
tartományon belül vannak. A szolgáltatáshoz fix IP cím külön díj ellenében igényelhető. 
 
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség. 
 
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek 
függelék tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi paraméterek a honlapon találhatóak. 
 
A szolgáltatási csomag igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz a következő 
ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak: 
 

- Gigabites hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; ~2GHz processzor; 
legalább 2 GB memória; Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5 
vagy újabb verziójú operációs rendszer, melyeknek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmazniuk. A 
legjobb sebesség értékek elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen 
összekapcsolása javasolt. 

 
A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati 
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól. 
 
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön 
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet 
sor.  
 
Az igénybevétel feltétele az ISZT (Internet Szolgáltatók Tanácsa) által regisztrált saját domain használati jog 
megléte. 
 
Az Előfizető kérésére történő szünetelés esetén fizetendő csökkentett előfizetési díj a jelen ÁSZF-ben szereplő 
mindenkori havi szolgáltatási díj 25 %-ának felel meg. 
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1.5.20. Business Office Net 250+ 
 
Az alábbi szolgáltatási csomagra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2021. május 
31. napját követően nem tesz lehetővé. 
 

 
2017. január 1-től 18% Áfa 

2018. január 1-től  
5% Áfa 

  Havidíj: Nettó Áfa Bruttó Áfa Bruttó 

Business Office Net 250+ 53 000 Ft 9 540 Ft 62 540 Ft 2 650,00 Ft 55 650,00 Ft 

 
Hozzáférés típusa: Kábeltelevíziós hálózati hozzáférés 

Biztosított kábelmodem: 1db 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 250,00/25,00 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH elnöki rendelet szerint 

egyedi minőségi célérték): 
80,00/6,00 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: korlátlan 

Domain karbantartás igen 

 
A munkaállomáshoz 5 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím 
tartományon belül vannak. A szolgáltatáshoz fix IP cím külön díj ellenében igényelhető. 
 
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség. 
 
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek 
függelék tartalmazza.  
 
A szolgáltatási csomag igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz a következő 
ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak: 
 

- Gigabites hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; 2 magos, legalább 2,4 
GHz processzor; legalább 4 GB memória; 7200 RPM fordulatszámú SATA3 merevlemez; Windows 10 
operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5 vagy újabb verziójú operációs rendszer, 
melyeknek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmazniuk. A legjobb sebesség értékek elérése 
érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen összekapcsolása javasolt. 

 
A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati 
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól. 
 
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön 
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet 
sor.  
 
Az igénybevétel feltétele az ISZT (Internet Szolgáltatók Tanácsa) által regisztrált saját domain használati jog 
megléte. 
 
Az Előfizető kérésére történő szünetelés esetén fizetendő csökkentett előfizetési díj a jelen ÁSZF-ben szereplő 
mindenkori havi szolgáltatási díj 25 %-ának felel meg. 
 

1.6. Kereskedelmi forgalomban nem elérhető Üzleti internet szolgáltatási csomagok  
 
Üzleti díjcsomagok üzleti előfizetők részére. 
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2. Egyéb havidíjak 

2.1. Fix IP szolgáltatás 

Megnevezés  Nettó Áfa Bruttó 

Fix IP szolgáltatás hó/db 5 000 Ft 1 350 Ft 6 350 Ft 

 
A szolgáltatás minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. 
 

2.2. Díjtartozás miatti korlátozás esetén, a korlátozás időtartama alatt fizetendő havidíj 

 2017. január 1-től 18% Áfa 2018. január 1-től 5% Áfa 

  Nettó Áfa Bruttó Áfa Bruttó 

Díjtartozás miatti korlátozás esetén, a 
korlátozás időtartama alatt fizetendő havidíj 

1 500 Ft 270 Ft 1 770 Ft 750 Ft 1 575 Ft 

 

2.3. Domain szolgáltatás 

 

Megnevezés  Nettó Áfa Bruttó 

.hu domain szolgáltatás és fenntartás havidíja 2 000 Ft 540 Ft 2 540 Ft 

 

2.4. Prémium kiegészítő szolgáltatás 

 

Megnevezés  Nettó Áfa Bruttó 

Prémium kiegészítő szolgáltatás* 5 000 Ft 250 Ft 5 250 Ft 

 
*A szolgáltatás kizárólag az ÁSZF 7. sz. Akciók mellékletében található internet szolgáltatási csomagok mellé 
vehető igénybe Prémium kiegészítő szolgáltatásként. A kiegészítő mobil hozzáférés, mint prémium kiegészítő 
szolgáltatás önmagában nem vehető igénybe.  
 

2.5. internet wifi booster szolgáltatások 

 
Az Internet Wifi Booster és Internet Booster szolgáltatások értékesítése az ezekhez tartozó eszközkészlet erejéig 
érhetőek el. 
 

 Nettó Áfa Bruttó 

Booster jeltovábbító – S 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

Booster jeltovábbító – M 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

Wifi Booster jelerősítő – S 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

Wifi Booster jelerősítő – M  0 Ft 0 Ft 0 Ft 

Wifi Booster jelerősítő – L  0 Ft 0 Ft 0 Ft 
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3. Egyéb szolgáltatások díjai 

3.1. Szerkesztési célra fenntartva 

3.2. Szerkesztési célra fenntartva 

3.3. Szerkesztési célra fenntartva 

3.4. Szerkesztési célra fenntartva 

3.5. Szerkesztési célra fenntartva 

3.6. Szerkesztési célra fenntartva 

3.7. Forgalmi díj 

 
Előfizetői állomásról kezdeményezett internet hívások esetén az Előfizető köteles megfizetni a telefon forgalmi 
díjat, melynek mértéke percdíjon alapul, a kapcsolat tényleges másodpercében mért időtartama szerint 
meghatározott, és a hívás időtartamától, valamint a díjazási időszaktól függ. 
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F./ 29-ES KÖRZETEN BELÜLI OPTIKAI VAGY RÉZÉRPÁRAS HÁLÓZATON NYÚJTOTT INTERNET 
SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ DÍJSZABÁS  
 

1. adsl szolgáltatási csomagok havidíjai 

1.1. adsl egyéni csomagok 

Adsl szolgáltatási csomagok Egyéni Előfizetők, valamint DolgozóNet konstrukciót igénybe vevők részére.  
 

1.1.1. adsl minimum  
 
Az alábbi szolgáltatási csomagra a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve szerződésmódosítást 2009. február 
01. napját követően nem tesz lehetővé. 
 
Az adsl csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít egyéni Előfizetők számára.  
 

 
2017. január 1-től 

18% Áfa 
2018. január 1-től 

5% Áfa 

 Havidíj:  Nettó Áfa Bruttó Áfa Bruttó 

adsl minimum 6 392 Ft 1 150,56 Ft 7 542,56 Ft 319,60 Ft 6 711,60 Ft 

 
Igénybevétel feltétele: Az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy analóg vagy egy ISDN telefon előfizetéssel. 
 
Csomag tartalma: 
 

Hozzáférés típusa: rézérpáras hozzáférés 

Biztosított ADSL modem: 1db 

Mikrofilter: 

1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül 

az Előfizető tulajdonát képezi, egyszeri használatba vételi 

díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza 

Szűrő: 1 db 

IP cím:  1 db dinamikus, publikus IP 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 1,25/0,25 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH 

elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték): 
0,40/0,10 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: 
1 db (a szolgáltatásra 1 db számítógépet lehet 

csatlakoztatni) 

 
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi 
paraméterek a honlapon találhatóak. 
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1.1.2. adsl professional  
 
Az alábbi szolgáltatási csomagra a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve szerződésmódosítást 2009.február 
01. napját követően nem tesz lehetővé. 
 
Az adsl csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít egyéni Előfizetők számára.  
 

 
2017. január 1-től 

18% Áfa 
2018. január 1-től 

5% Áfa 

  Havidíj: Nettó Áfa Bruttó Áfa Bruttó 

adsl professional 23 992 Ft 4 318,56 Ft 28 310,56 Ft 1 199,60 Ft 25 191,60 Ft 

 
Igénybevétel feltétele: Az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy analóg vagy egy ISDN telefon előfizetéssel. 
 
Csomag tartalma: 
 

Hozzáférés típusa: rézérpáras hozzáférés 

Biztosított ADSL modem: 1db 

Mikrofilter: 

1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül 

az Előfizető tulajdonát képezi, egyszeri használatba vételi 

díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza 

Szűrő: 1 db 

IP cím:  1 db dinamikus, publikus IP 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 18,00/1,00 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH 

elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték): 
6,00/0,30 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: 
1 db (a szolgáltatásra 1 db számítógépet lehet 

csatlakoztatni) 

 
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi 
paraméterek a honlapon találhatóak. 
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1.1.3. adsl távmunka csomag 
 
Az alábbi szolgáltatási csomagra a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve szerződésmódosítást 2006. 
november 15. napját követően nem tesz lehetővé. 
 
Az adsl távmunka csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít egyéni Előfizetői számára.  
 

Díjak 1-4 db 5-15 db 16-30 db 31 db felett 

Havi előfizetési 
díjkedvezmény 

A telekom egyéni adsl 
medium, extreme, professional, 

csomagok szerint 

3% 7% 13% 

Szerződés időtartama 
hűségnyilatkozattal (év) 

2 2 2 

 
Igénybevétel feltétele: Az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy analóg, vagy egy ISDN telefon előfizetéssel. 
 
Csomag tartalma: 
 

Hozzáférés típusa: rézérpáras hozzáférés 

Biztosított ADSL modem: 1db 

Mikrofilter: 

1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül 

az Előfizető tulajdonát képezi, egyszeri használatba vételi 

díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza 

Szűrő: 1 db 

IP cím:  1 db dinamikus, publikus IP 

Maximális számítógépek száma: 
1 db (a szolgáltatásra 1 db számítógépet lehet 

csatlakoztatni) 

 
A csomag tartalma megegyezik az egyéni előfizetői csomag tartalmával. 
 
Az igénybevétel egyéb feltételei 
 
Öt (5) db megrendelt szolgáltatástól kezdődően a Szolgáltató havi előfizetési díjkedvezményt biztosít Előfizetői 
részére 2 évre szóló szerződés esetén. A díjkedvezményekre vonatkozó részletes leírás az ÁSZF jelen Díjszabás 
mellékletében található. 
 
Igénybevétel korlátai 
 
Csak Üzleti Előfizető rendelheti meg egyéni előfizetéssel rendelkező munkavállalója számára. Az Üzleti Előfizető 
nem rendelheti meg az ADSL távmunka csomagot saját székhelyére és telephelyére. 
 
5 db megrendelt szolgáltatástól a megrendelési feltételek a következő szerint módosulnak: 
 
Amennyiben az ADSL telepítési címen lakó munkavállaló igényli, egyszeri ügyintézési díj ellenében biztosítjuk 
számára az analóg fővonali bekötést. 
 
Amennyiben az ADSL telepítési címen lakó munkavállaló nem rendelkezik fővonali előfizetéssel, úgy az ADSL 
szolgáltatás kiépítési díja 20 000,- Ft+Áfa összeggel emelkedik. 
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1.1.4. adsl medium  
 
Az adsl csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít egyéni Előfizetők számára.  
 

 
2017. január 1-től 

18% Áfa 
2018. január 1-től 

5% Áfa 

  Havidíj: Nettó Áfa Bruttó Áfa Bruttó 

adsl medium 7 916,8 Ft 1 425,02 Ft 9 341,82 Ft 395,84 Ft 8 312,64 Ft 

 
Igénybevétel feltétele: Az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy analóg vagy egy ISDN telefon előfizetéssel. 
 
Csomag tartalma: 
 

Hozzáférés típusa: rézérpáras hozzáférés 

Biztosított ADSL modem: 1db 

Mikrofilter: 

1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül 

az Előfizető tulajdonát képezi, egyszeri használatba vételi 

díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza 

Szűrő: 1 db 

IP cím:  1 db dinamikus, publikus IP 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 5,00/0,75 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH 

elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték): 
1,70/0,25 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: 
1 db (a szolgáltatásra 1 db számítógépet lehet 

csatlakoztatni) 

 
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi 
paraméterek a honlapon találhatóak. 
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1.1.5. adsl extreme 
 
Az adsl csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít egyéni Előfizetők számára.  
 

 
2017. január 1-től 

18% Áfa 
2018. január 1-től 

5% Áfa 

 Havidíj:  Nettó Áfa Bruttó Áfa Bruttó 

adsl extreme 11 250,4 Ft 2 025,07 Ft 13 275,47 Ft 562,52 Ft 11 812,92 Ft 

 
Igénybevétel feltétele: Az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy analóg vagy egy ISDN telefon előfizetéssel. 
 
Csomag tartalma: 
 

Hozzáférés típusa: rézérpáras hozzáférés 

Biztosított ADSL modem: 1db 

Mikrofilter: 

1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül 

az Előfizető tulajdonát képezi, egyszeri használatba vételi 

díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza 

Szűrő: 1 db 

IP cím:  1db dinamikus, publikus IP 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 10,00/1,00 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH 

elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték): 
3,00/0,30 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: 
1 db (a szolgáltatásra 1 db számítógépet lehet 

csatlakoztatni) 

 
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi 
paraméterek a honlapon találhatóak. 
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1.1.6. adsl start  
 
Az adsl csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít egyéni Előfizetők számára.  
 

 
2017. január 1-től 

18% Áfa 
2018. január 1-től 

5% Áfa 

  Havidíj: Nettó Áfa Bruttó Áfa Bruttó 

adsl start 3 333,6 Ft 600,05 Ft 3 933,65 Ft 166,68 Ft 3 500,28 Ft 

 
Igénybevétel feltétele: Az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy analóg vagy egy ISDN telefon előfizetéssel. 
 
Csomag tartalma: 
 

Hozzáférés típusa: rézérpáras hozzáférés 

Biztosított ADSL modem: 1db 

Mikrofilter: 

1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül 

az Előfizető tulajdonát képezi, egyszeri használatba vételi 

díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza 

Szűrő: 1 db 

IP cím:  1 db dinamikus, publikus IP 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 1,00/0,25 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH 

elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték): 
0,30/0,10 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: 
1 db (a szolgáltatásra 1 db számítógépet lehet 

csatlakoztatni) 

 
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi 
paraméterek a honlapon találhatóak. 
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1.1.7. adsl bronze 
 
Az adsl csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít egyéni Előfizetők számára.  
 

 
2017. január 1-től 

18% Áfa 
2018. január 1-től 

5% Áfa 

  Havidíj: Nettó Áfa Bruttó Áfa Bruttó 

adsl bronze 5 000 Ft 900,00 Ft 5 900,00 Ft 250,00 Ft 5 250,00 Ft 

 
Igénybevétel feltétele: Az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy analóg vagy egy ISDN telefon előfizetéssel. 
 
Csomag tartalma: 
 

Hozzáférés típusa: rézérpáras hozzáférés 

Biztosított ADSL modem: 1db 

Mikrofilter: 

1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül 

az Előfizető tulajdonát képezi, egyszeri használatba vételi 

díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza 

Szűrő: 1 db 

IP cím:  1 db dinamikus, publikus IP 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 2,50/0,50 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH 

elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték): 
0,80/0,20 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: 
1 db (a szolgáltatásra 1 db számítógépet lehet 

csatlakoztatni) 

 
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi 
paraméterek a honlapon találhatóak. 
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1.1.8. adsl silver 
 
Az adsl csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít egyéni Előfizetők számára.  
 

 
2017. január 1-től 

18% Áfa 
2018. január 1-től 

5% Áfa 

 Havidíj:  Nettó Áfa Bruttó Áfa Bruttó 

adsl silver 9 166,4 Ft 1 649,95 Ft 10 816,35 Ft 458,32 Ft 9 624,72 Ft 

 
Igénybevétel feltétele: Az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy analóg vagy egy ISDN telefon előfizetéssel. 
 
Csomag tartalma: 
 

Hozzáférés típusa: rézérpáras hozzáférés 

Biztosított ADSL modem: 1db 

Mikrofilter: 

1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül 

az Előfizető tulajdonát képezi, egyszeri használatba vételi 

díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza 

Szűrő: 1 db 

IP cím:  1db dinamikus, publikus IP 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 8,00/0,75 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH 

elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték): 
2,50/0,25 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: 
1 db (a szolgáltatásra 1 db számítógépet lehet 

csatlakoztatni) 

 
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi 
paraméterek a honlapon találhatóak. 
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1.1.9. adsl gold 
 
Az adsl csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít egyéni Előfizetők számára.  
 

 
2017. január 1-től 

18% Áfa 
2018. január 1-től 

5% Áfa 

  Havidíj: Nettó Áfa Bruttó Áfa Bruttó 

adsl gold 12 500 Ft 2 250,00 Ft 14 750,00 Ft 625,00 Ft 13 125,00 Ft 

 
Igénybevétel feltétele: Az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy analóg vagy egy ISDN telefon előfizetéssel. 
 
Csomag tartalma: 
 

Hozzáférés típusa: rézérpáras hozzáférés 

Biztosított ADSL modem: 1db 

Mikrofilter: 

1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül 

az Előfizető tulajdonát képezi, egyszeri használatba vételi 

díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza 

Szűrő: 1 db 

IP cím:  1db dinamikus, publikus IP 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 12,00/1,50 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH 

elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték): 
4,00/0,50 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: 
1 db (a szolgáltatásra 1 db számítógépet lehet 

csatlakoztatni) 

 
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi 
paraméterek a honlapon találhatóak. 
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1.1.10. adsl platinum  
 
Az alábbi szolgáltatási csomagra a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve szerződésmódosítást 2017. május 
15. napját követően nem tesz lehetővé. 
 
Az adsl csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít egyéni Előfizetők számára.  
 

 
2017. január 1-től 

18% Áfa 
2018. január 1-től 

5% Áfa 

 Havidíj:  Nettó Áfa Bruttó Áfa Bruttó 

adsl platinum 17 500 Ft 3 150,00 Ft 20 650,00 Ft 875,00 Ft 18 375,00 Ft 

 
Igénybevétel feltétele: Az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy analóg vagy egy ISDN telefon előfizetéssel. 
 
Csomag tartalma: 
 

Hozzáférés típusa: rézérpáras hozzáférés 

Biztosított ADSL modem: 1db 

Mikrofilter: 

1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül 

az Előfizető tulajdonát képezi, egyszeri használatba vételi 

díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza 

Szűrő: 1 db 

IP cím:  1 db dinamikus, publikus IP 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 18,00/1,50 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH 

elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték): 
6,00/0,50 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: 
1 db (a szolgáltatásra 1 db számítógépet lehet 

csatlakoztatni) 

 
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi 
paraméterek a honlapon találhatóak. 
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1.2. adsl solo egyéni szolgáltatási csomagok 

Adsl szolgáltatási csomagok Egyéni Előfizetők, valamint DolgozóNet konstrukciót igénybe vevők részére. 
 

1.2.1. adsl solo minimum  
 
Az alábbi szolgáltatási csomagra a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve szerződésmódosítást 2009. február 
01. napját követően nem tesz lehetővé. 
 
Az adsl csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít egyéni Előfizetők számára.  
 

 
2017. január 1-től 

18% Áfa 
2018. január 1-től 

5% Áfa 

 Havidíj:  Nettó Áfa Bruttó Áfa Bruttó 

adsl solo minimum 7 558,4 Ft 1 360,51 Ft 8 918,91 Ft 377,92 Ft 7 936,32 Ft 

 
Csomag tartalma: 
 

Hozzáférés típusa: rézérpáras hozzáférés 

Biztosított ADSL modem: 1db 

Mikrofilter: 

1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül 

az Előfizető tulajdonát képezi, egyszeri használatba vételi 

díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza 

Szűrő: 1 db 

IP cím:  1db dinamikus, publikus IP 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 1,25/0,25 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH 

elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték): 
0,40/0,10 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: 
1 db (a szolgáltatásra 1 db számítógépet lehet 

csatlakoztatni) 

 
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi 
paraméterek a honlapon találhatóak. 
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1.2.2. adsl solo professional 
 
Az alábbi szolgáltatási csomagra a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve szerződésmódosítást 2009. február 
01. napját követően nem tesz lehetővé. 
 
Az adsl csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít egyéni Előfizetők számára.  
 

 
2017. január 1-től 

18% Áfa 
2018. január 1-től 

5% Áfa 

  Havidíj: Nettó Áfa Bruttó Áfa Bruttó 

adsl solo professional 25 158,4 Ft 4 528,51 Ft 29 686,91 Ft 1 257,92 Ft 26 416,32 Ft 

 
Csomag tartalma: 
 

Hozzáférés típusa: rézérpáras hozzáférés 

Biztosított ADSL modem: 1db 

Mikrofilter: 

1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül 

az Előfizető tulajdonát képezi, egyszeri használatba vételi 

díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza 

Szűrő: 1 db 

IP cím:  1db dinamikus, publikus IP 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 18,00/1,00 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH 

elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték): 
6,00/0,30 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: 
1 db (a szolgáltatásra 1 db számítógépet lehet 

csatlakoztatni) 

 
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza A hálózati szolgáltatásminőségi 
paraméterek a honlapon találhatóak. 
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1.2.3. adsl solo medium 
 
Az adsl solo csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít egyéni Előfizetők számára.  
 

 
2017. január 1-től 

18% Áfa 
2018. január 1-től 

5% Áfa 

  Havidíj: Nettó Áfa Bruttó Áfa Bruttó 

adsl solo medium 9 083,2 Ft 1 634,98 Ft 10 718,18 Ft 454,16 Ft 9 537,36 Ft 

 
Igénybevétel korlátja: 
 
Amennyiben az Előfizető telefonvonalán riasztó működik, nem tudja igénybe venni az adsl solo szolgáltatási 
csomagot. 
 
Csomag tartalma: 
 

Hozzáférés típusa: rézérpáras hozzáférés 

Biztosított ADSL modem: 1db 

Mikrofilter: 

1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül 

az Előfizető tulajdonát képezi, egyszeri használatba vételi 

díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza 

 

Szűrő: 1 db 

IP cím:  1db dinamikus, publikus IP 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 5,00/0,75 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH 

elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték): 
1,70/0,25 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: 
1 db (a szolgáltatásra 1 db számítógépet lehet 

csatlakoztatni) 

 
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi 
paraméterek a honlapon találhatóak. 
 



 

426 
 

1.2.4. adsl solo extreme 
 
Az adsl solo csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít egyéni Előfizetők számára.  
 

 
2017. január 1-től 

18% Áfa 
2018. január 1-től 

5% Áfa 

  Havidíj: Nettó Áfa Bruttó Áfa Bruttó 

adsl solo extreme 12 416 Ft 2 234,88 Ft 14 650,88 Ft 620,80 Ft 13 036,80 Ft 

 
Igénybevétel korlátja: 
 
Amennyiben az Előfizető telefonvonalán riasztó működik, nem tudja igénybe venni az adsl solo szolgáltatási 
csomagot. 
 
Csomag tartalma: 
 

Hozzáférés típusa: rézérpáras hozzáférés 

Biztosított ADSL modem: 1db 

Mikrofilter: 

1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül 

az Előfizető tulajdonát képezi, egyszeri használatba vételi 

díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza 

Szűrő: 1 db 

IP cím:  1db dinamikus, publikus IP 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 10,00/1,00 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH 

elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték): 
3,00/0,30 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: 
1 db (a szolgáltatásra 1 db számítógépet lehet 

csatlakoztatni) 

 
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi 
paraméterek a honlapon találhatóak. 
 



 

427 
 

1.2.5. adsl solo start  
 
Az adsl solo csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít egyéni Előfizetők számára. 
  

 
2017. január 1-től 

18% Áfa 
2018. január 1-től 

5% Áfa 

 Havidíj:  Nettó Áfa Bruttó Áfa Bruttó 

adsl solo start 4 500 Ft 810,00 Ft 5 310,00 Ft 225,00 Ft 4 725,00 Ft 

 
Igénybevétel korlátja: 
 
Amennyiben az Előfizető telefonvonalán riasztó működik, nem tudja igénybe venni az adsl solo szolgáltatási 
csomagot. 
 
Csomag tartalma: 
 

Hozzáférés típusa: rézérpáras hozzáférés 

Biztosított ADSL modem: 1db 

Mikrofilter: 

1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül 

az Előfizető tulajdonát képezi, egyszeri használatba vételi 

díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza 

Szűrő: 1 db 

IP cím:  1db dinamikus, publikus IP 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 1,00/0,25 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH 

elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték): 
0,30/0,10 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: 
1 db (a szolgáltatásra 1 db számítógépet lehet 

csatlakoztatni) 

 
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi 
paraméterek a honlapon találhatóak. 
 



 

428 
 

1.2.6. adsl solo bronze  
 
Az adsl solo csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít egyéni Előfizetők számára.  
 

 
2017. január 1-től 

18% Áfa 
2018. január 1-től 

5% Áfa 

 Havidíj:  Nettó Áfa Bruttó Áfa Bruttó 

adsl solo bronze 6 166,4 Ft 1 109,95 Ft 7 276,35 Ft 308,32 Ft 6 474,72 Ft 

 
Igénybevétel korlátja: 
 
Amennyiben az Előfizető telefonvonalán riasztó működik, nem tudja igénybe venni az adsl solo szolgáltatási 
csomagot. 
 
Csomag tartalma: 
 

Hozzáférés típusa: rézérpáras hozzáférés 

Biztosított ADSL modem: 1db 

Mikrofilter: 

1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül 

az Előfizető tulajdonát képezi, egyszeri használatba vételi 

díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza 

Szűrő: 1 db 

IP cím: 1db dinamikus, publikus IP 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 2,50/0,50 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH 

elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték): 
0,80/0,20 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: 
1 db (a szolgáltatásra 1 db számítógépet lehet 

csatlakoztatni) 

 
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi 
paraméterek a honlapon találhatóak. 
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1.2.7. adsl solo silver 
 
Az adsl solo csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít egyéni Előfizetők számára.  
 

 
2017. január 1-től 

18% Áfa 
2018. január 1-től 

5% Áfa 

  Havidíj: Nettó Áfa Bruttó Áfa Bruttó 

adsl solo silver 10 333,6 Ft 1 860,05 Ft 12 193,65 Ft 516,68 Ft 10 850,28 Ft 

 
Igénybevétel korlátja: 
 
Amennyiben az Előfizető telefonvonalán riasztó működik, nem tudja igénybe venni az adsl solo szolgáltatási 
csomagot. 
 
Csomag tartalma: 
 

Hozzáférés típusa: rézérpáras hozzáférés 

Biztosított ADSL modem: 1db 

Mikrofilter: 

1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül 

az Előfizető tulajdonát képezi, egyszeri használatba vételi 

díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza 

Szűrő: 1 db 

IP cím:  1db dinamikus, publikus IP 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 8,00/0,75 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH 

elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték): 
2,50/0,25 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: 
1 db (a szolgáltatásra 1 db számítógépet lehet 

csatlakoztatni) 

 
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi 
paraméterek a honlapon találhatóak. 
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1.2.8. adsl solo gold 
 
Az adsl solo csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít egyéni Előfizetők számára. 
 

 
2017. január 1-től 

18% Áfa 
2018. január 1-től 

5% Áfa 

  Havidíj: Nettó Áfa Bruttó Áfa Bruttó 

adsl solo gold 13 666,4 Ft 2 459,95 Ft 16 126,35 Ft 683,32 Ft 14 349,72 Ft 

  
Igénybevétel korlátja: 
 
Amennyiben az Előfizető telefonvonalán riasztó működik, nem tudja igénybe venni az adsl solo szolgáltatási 
csomagot. 
 
Csomag tartalma: 
 

Hozzáférés típusa: rézérpáras hozzáférés 

Biztosított ADSL modem: 1db 

Mikrofilter: 

1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül 

az Előfizető tulajdonát képezi, egyszeri használatba vételi 

díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza 

Szűrő: 1 db 

IP cím:  1db dinamikus, publikus IP 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 12,00/1,50 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH 

elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték): 
4,00/0,50 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: 
1 db (a szolgáltatásra 1 db számítógépet lehet 

csatlakoztatni) 

 
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi 
paraméterek a honlapon találhatóak. 
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1.2.9. adsl solo platinum 
 
Az alábbi szolgáltatási csomagra a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve szerződésmódosítást 2017. május 
15. napját követően nem tesz lehetővé. 
 
Az adsl solo csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít egyéni Előfizetők számára.  
 

 
2017. január 1-től 

18% Áfa 
2018. január 1-től 

5% Áfa 

 Havidíj:  Nettó Áfa Bruttó Áfa Bruttó 

adsl solo platinum 18 666,4 Ft 3 359,95 Ft 22 026,35 Ft 933,32 Ft 19 599,72 Ft 

 
Igénybevétel korlátja: 
 
Amennyiben az Előfizető telefonvonalán riasztó működik, nem tudja igénybe venni az adsl solo szolgáltatási 
csomagot. 
 
Csomag tartalma: 
 

Hozzáférés típusa: rézérpáras hozzáférés 

Biztosított ADSL modem: 1db 

Mikrofilter: 

1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül 

az Előfizető tulajdonát képezi, egyszeri használatba vételi 

díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza 

Szűrő: 1 db 

IP cím:  1db dinamikus, publikus IP 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 18,00/1,50 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH 

elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték): 
6,00/0,50 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: 
1 db (a szolgáltatásra 1 db számítógépet lehet 

csatlakoztatni) 

 
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi 
paraméterek a honlapon találhatóak. 
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1.3. business adsl Üzleti csomagok  

Adsl szolgáltatási csomagok Üzleti/Intézményi Előfizetők részére. 
 

1.3.1. adsl explorer  
 
A business adsl csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít Üzleti Előfizetők számára.  
 

 
2017. január 1-től 

18% Áfa 
2018. január 1-től 

5% Áfa 

 Havidíj:  Nettó Áfa Bruttó Áfa Bruttó 

adsl explorer 12 000 Ft 2 160 Ft 14 160 Ft 600,00 Ft 12 600,00 Ft 

 
Igénybevétel feltétele: Az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy analóg vagy egy ISDN telefon előfizetéssel. 
 
Csomag tartalma: 
 

Hozzáférés típusa: rézérpáras hozzáférés 

Biztosított ADSL modem: 1db 

Mikrofilter: 

1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül 

az Előfizető tulajdonát képezi, egyszeri használatba vételi 

díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza 

Szűrő: 1 db 

IP cím:  
1db dinamikus, publikus IP, felárért kérhető fix IP, vagy IP 

címtartomány (publikus) 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 1,00/0,25 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH 

elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték): 
0,30/0,10 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: 

a szolgáltatásra 1-nél több számítógépet lehet 

csatlakoztatni, de alapszolgáltatásban csak privát IP 

címekkel 

 
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi 
paraméterek a honlapon találhatóak. 
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1.3.2. adsl navigátor  
 
A business adsl csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít Üzleti Előfizetők számára.  
 

 
2017. január 1-től 

18% Áfa 
2018. január 1-től 

5% Áfa 

 Havidíj:  Nettó Áfa Bruttó Áfa Bruttó 

adsl navigátor 17 000 Ft 3 060 Ft 20 060 Ft 850,00 Ft 17 850,00 Ft 

 
Igénybevétel feltétele: Az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy analóg vagy egy ISDN telefon előfizetéssel. 
 
Csomag tartalma: 
 

Hozzáférés típusa: rézérpáras hozzáférés 

Biztosított ADSL modem: 1db 

Mikrofilter: 

1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül 

az Előfizető tulajdonát képezi, egyszeri használatba vételi 

díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza 

Szűrő: 1 db 

IP cím:  
1db dinamikus, publikus IP, felárért kérhető fix IP, vagy IP 

címtartomány (publikus) 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 2,50/0,50 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH 

elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték): 
0,80/0,20 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: 

a szolgáltatásra 1-nél több számítógépet lehet 

csatlakoztatni, de alapszolgáltatásban csak privát IP 

címekkel 

 
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi 
paraméterek a honlapon találhatóak. 
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1.3.3. adsl enterprise  
 
A business adsl csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít Üzleti Előfizetők számára.  
 

 
2017. január 1-től 

18% Áfa 
2018. január 1-től 

5% Áfa 

 Havidíj: Nettó Áfa Bruttó Áfa Bruttó 

adsl enterprise 32 000 Ft 5 760 Ft 37 760 Ft 1 600,00 Ft 33 600,00 Ft 

 
Igénybevétel feltétele: Az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy analóg vagy egy ISDN telefon előfizetéssel. 
 
Csomag tartalma: 
 

Hozzáférés típusa: rézérpáras hozzáférés 

Biztosított ADSL modem: 1db 

Mikrofilter: 

1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül 

az Előfizető tulajdonát képezi, egyszeri használatba vételi 

díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza 

Szűrő: 1 db 

IP cím:  1db dinamikus, publikus IP 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 8,00/0,75 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH 

elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték): 
2,50/0,25 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: 

a szolgáltatásra 1-nél több számítógépet lehet 

csatlakoztatni, de alapszolgáltatásban csak privát IP 

címekkel/ E-mail: 1-50 db dinamikus, publikus IP, felárért 

kérhető fix IP, vagy IP címtartomány (publikus) 

 
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi 
paraméterek a honlapon találhatóak. 
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1.3.4. adsl enterprise+ 
 
A business adsl csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít Üzleti Előfizetők számára.  
 

 
2017. január 1-től 

18% Áfa 
2018. január 1-től 

5% Áfa 

 Havidíj: Nettó Áfa Bruttó Áfa Bruttó 

adsl enterprise+ 52 000 Ft 9 360 Ft 61 360 Ft 2 600,00 Ft 54 600,00 Ft 

 
Igénybevétel feltétele: Az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy analóg vagy egy ISDN telefon előfizetéssel. 
 
Csomag tartalma: 
 

Hozzáférés típusa: rézérpáras hozzáférés 

Biztosított ADSL modem: 1db 

Mikrofilter: 

1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül 

az Előfizető tulajdonát képezi, egyszeri használatba vételi 

díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza 

Szűrő: 1 db 

IP cím:  1db dinamikus, publikus IP 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 12,00/1,50 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH 

elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték): 
4,00/0,50 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: 

a szolgáltatásra 1-nél több számítógépet lehet 

csatlakoztatni, de alapszolgáltatásban csak privát IP 

címekkel/ E-mail: 1-50 db dinamikus, publikus IP, felárért 

kérhető fix IP, vagy IP címtartomány (publikus) 

 
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi 
paraméterek a honlapon találhatóak. 
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1.3.5. adsl enterprise2+ 
 
A business adsl csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít Üzleti Előfizetők számára.  
 

 
2017. január 1-től 

18% Áfa 
2018. január 1-től 

5% Áfa 

 Havidíj: Nettó Áfa Bruttó Áfa Bruttó 

adsl enterprise 2+ 98 000 Ft 17 640 Ft 115 640 Ft 4 900,00 Ft 102 900,00 Ft 

 
Igénybevétel feltétele: Az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy analóg vagy egy ISDN telefon előfizetéssel. 
 
Csomag tartalma: 
 

Hozzáférés típusa: rézérpáras hozzáférés 

Biztosított ADSL modem: 1db 

Mikrofilter: 

1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül 

az Előfizető tulajdonát képezi, egyszeri használatba vételi 

díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza 

Szűrő: 1 db 

IP cím:  1db dinamikus, publikus IP 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 18,00/2,50 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH 

elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték): 
6,00/0,80 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: 

a szolgáltatásra 1-nél több számítógépet lehet 

csatlakoztatni, de alapszolgáltatásban csak privát IP 

címekkel/ E-mail: 1-50 db dinamikus, publikus IP, felárért 

kérhető fix IP, vagy IP címtartomány (publikus) 

 
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi 
paraméterek a honlapon találhatóak. 
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1.3.6. adsl dolgozónet konstrukció  
 
A dolgozónet konstrukció teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít Üzleti Előfizetőink munkavállalói számára.  
 
Igénybevétel korlátai 
 
Jelen konstrukciónkat kizárólag Üzleti Előfizetők rendelhetik meg munkavállalóik számára. Üzleti Előfizető nem 
rendelheti meg a dolgozónet konstrukciót saját székhelyére és telephelyére.  
 
A konstrukció keretein belül mindazon adsl szolgáltatási csomagok megrendelhetőek, melyeket egyéni Előfizetőink 
részére kínálunk (a csomagok részletes leírását a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza). 
 
A jelen Díjszabás mellékletben részletezett csomagokra vonatkozó, egyéni Előfizetőknek szóló akciós ajánlatok 
dolgozónet konstrukció keretein belül nem vehetőek igénybe. 
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1.4. adsl solo csomagok Üzleti Előfizetők részére 

Adsl szolgáltatási csomagok Üzleti/Intézményi Előfizetők részére. 
 

1.4.1. adsl solo explorer 
 
Az adsl solo csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít Üzleti Előfizetők számára.  
 

 
2017. január 1-től 

18% Áfa 
2018. január 1-től 

5% Áfa 

 Havidíj: Nettó Áfa Bruttó Áfa Bruttó 

adsl solo explorer 13 240 Ft 2 383 Ft 15 623 Ft 662,00 Ft 13 902,00 Ft 

 
Igénybevétel korlátja: 
 
Amennyiben az Előfizető telefonvonalán riasztó működik, nem tudja igénybe venni az adsl solo szolgáltatási 
csomagot. 
 
Csomag tartalma: 
 

Hozzáférés típusa: rézérpáras hozzáférés 

Biztosított ADSL modem: 1db 

Mikrofilter: 

1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül 

az Előfizető tulajdonát képezi, egyszeri használatba vételi 

díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza 

Szűrő: 1 db 

IP cím:  
1db dinamikus, publikus IP, felárért kérhető fix IP, vagy IP 

címtartomány (publikus) 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 1,00/0,25 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH 

elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték): 
0,30/0,10 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: 

a szolgáltatásra 1-nél több számítógépet lehet 

csatlakoztatni, de alapszolgáltatásban csak privát IP 

címekkel 

 
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi 
paraméterek a honlapon találhatóak. 
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1.4.2. adsl solo navigátor 
 
Az adsl solo csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít Üzleti Előfizetők számára.  
 

 
2017. január 1-től 

18% Áfa 
2018. január 1-től 

5% Áfa 

 Havidíj: Nettó Áfa Bruttó Áfa Bruttó 

adsl solo navigátor 18 240 Ft 3 283 Ft 21 523 Ft 912,00 Ft 19 152,00 Ft 

 
Igénybevétel korlátja: 
 
Amennyiben az Előfizető telefonvonalán riasztó működik, nem tudja igénybe venni az adsl solo szolgáltatási 
csomagot. 
 
Csomag tartalma: 
 

Hozzáférés típusa: rézérpáras hozzáférés 

Biztosított ADSL modem: 1db 

Mikrofilter: 

1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül 

az Előfizető tulajdonát képezi, egyszeri használatba vételi 

díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza 

Szűrő: 1 db 

IP cím:  
1db dinamikus, publikus IP, felárért kérhető fix IP, vagy IP 

címtartomány (publikus) 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 2,50/0,50 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH 

elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték): 
0,80/0,20 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: 

a szolgáltatásra 1-nél több számítógépet lehet 

csatlakoztatni, de alapszolgáltatásban csak privát IP 

címekkel 

 
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi 
paraméterek a honlapon találhatóak. 
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1.4.3. adsl enterprise  
 
Az adsl solo csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít Üzleti Előfizetők számára.  
 

 
2017. január 1-től 

18% Áfa 
2018. január 1-től 

5% Áfa 

 Havidíj:  Nettó Áfa Bruttó Áfa Bruttó 

adsl solo enterprise 33 240 Ft 5 983 Ft 39 223 Ft 1 662,00 Ft 34 902,00 Ft 

 
Igénybevétel korlátja: 
 
Amennyiben az Előfizető telefonvonalán riasztó működik, nem tudja igénybe venni az adsl solo szolgáltatási 
csomagot. 
 
Csomag tartalma: 
 

Hozzáférés típusa: rézérpáras hozzáférés 

Biztosított ADSL modem: 1db 

Mikrofilter: 

1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül 

az Előfizető tulajdonát képezi, egyszeri használatba vételi 

díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza 

Szűrő: 1 db 

IP cím:  1db dinamikus, publikus IP 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 8,00/0,75 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH 

elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték): 
2,50/0,25 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: 

a szolgáltatásra 1-nél több számítógépet lehet 

csatlakoztatni, de alapszolgáltatásban csak privát IP 

címekkel/ E-mail: 1-50 db dinamikus, publikus IP, felárért 

kérhető fix IP, vagy IP címtartomány (publikus) 

 
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi 
paraméterek a honlapon találhatóak. 
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1.4.4. adsl enterprise+ 
 
Az adsl solo csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít Üzleti Előfizetők számára.  
 

 
2017. január 1-től 

18% Áfa 
2018. január 1-től 

5% Áfa 

 Havidíj: Nettó Áfa Bruttó Áfa Bruttó 

adsl solo enterprise+ 53 240 Ft 9 583 Ft 62 823 Ft 2 662,00 Ft 55 902,00 Ft 

 
Igénybevétel korlátja: 
 
Amennyiben az Előfizető telefonvonalán riasztó működik, nem tudja igénybe venni az adsl solo szolgáltatási 
csomagot. 
 
Csomag tartalma: 
 

Hozzáférés típusa: rézérpáras hozzáférés 

Biztosított ADSL modem: 1db 

Mikrofilter: 

1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül 

az Előfizető tulajdonát képezi, egyszeri használatba vételi 

díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza 

Szűrő: 1 db 

IP cím:  1db dinamikus, publikus IP 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 12,00/1,50 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH 

elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték): 
4,00/0,50 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: 

a szolgáltatásra 1-nél több számítógépet lehet 

csatlakoztatni, de alapszolgáltatásban csak privát IP 

címekkel/ E-mail: 1-50 db dinamikus, publikus IP, felárért 

kérhető fix IP, vagy IP címtartomány (publikus) 

 
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi 
paraméterek a honlapon találhatóak. 
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1.4.5. adsl enterprise2+ 
 
Az adsl solo csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít Üzleti Előfizetők számára. 
  

 
2017. január 1-től 

18% Áfa 
2018. január 1-től 

5% Áfa 

 Havidíj: Nettó Áfa Bruttó Áfa Bruttó 

adsl solo enterprise 2+ 99 240 Ft 17 863 Ft 117 103 Ft 4 962,00 Ft 104 202,00 Ft 

 
Igénybevétel korlátja: 
 
Amennyiben az Előfizető telefonvonalán riasztó működik, nem tudja igénybe venni az adsl solo szolgáltatási 
csomagot. 
 
Csomag tartalma: 
 

Hozzáférés típusa: rézérpáras hozzáférés 

Biztosított ADSL modem: 1db 

Mikrofilter: 

1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül 

az Előfizető tulajdonát képezi, egyszeri használatba vételi 

díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza 

Szűrő: 1 db 

IP cím:  1db dinamikus, publikus IP 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 18,00/2,50 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH 

elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték): 
6,00/0,80 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: 

a szolgáltatásra 1-nél több számítógépet lehet 

csatlakoztatni, de alapszolgáltatásban csak privát IP 

címekkel/ E-mail: 1-50 db dinamikus, publikus IP, felárért 

kérhető fix IP, vagy IP címtartomány (publikus) 

 
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi 
paraméterek a honlapon találhatóak. 
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1.5. Egyéb havidíjak 

1.5.1. adsl up2max szolgáltatás 
 

 
2017. január 1-től 

18% Áfa 
2018. január 1-től 

5% Áfa 

  Nettó Áfa Bruttó Áfa Bruttó 

adsl up2max szolgáltatás 2 500 Ft 450,00 Ft 2 950,00 Ft 125,00 Ft 2 625,00 Ft 

 

1.5.2. Fix IP cím szolgáltatás 
 

  Nettó Áfa Bruttó 

Fix IP cím szolgáltatás (Ft/hó/db) 5 000 Ft 1 350 Ft 6 350 Ft 
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1.6. Egyéb szolgáltatások díjai 

1.6.1. adsl távmunka csomag 
 
Az adsl távmunka csomag 2006. november 15-től nem rendelhető. 
 

Díjak 1-4 db 5-15 db 16-30 db 31 db felett 

Egyszeri díj 
A telekom internet (adsl) 

egyéni adsl 
medium, extreme, professional, 

csomagok szerint 

0 Ft 0 Ft 0 Ft 

Szerződés időtartama (év) 2 2 2 

 
A csomag tartalma megegyezik az egyéni előfizetői csomag tartalmával. 
 
5 db megrendelt szolgáltatástól a megrendelési feltételek a következők szerint módosulnak: 
 

• Amennyiben az ADSL telepítési címen lakó munkavállaló igényli, egyszeri ügyintézési díj 
ellenében biztosítjuk számára az analóg fővonali bekötést. 

• Amennyiben az ADSL telepítési címen lakó munkavállaló nem rendelkezik fővonali előfizetéssel, 
úgy az ADSL szolgáltatás kiépítési díja 20 000,- Ft+Áfa összeggel emelkedik. 

 

1.6.2. Távszerviz szolgáltatás 
 

 Nettó Áfa Bruttó 

1. 
kategória 

E-mail fiók beállítása, internetkapcsolat beállítása egy 
számítógépen, jelszó csere (30 naponta 1 ingyenes) 

240 Ft 64,8 Ft 304,8 Ft 

2. 
kategória 

Internet protokollhibák javítása operációs rendszer szinten, 
hálózati eszközök beállítása és csatlakoztatása az hálózathoz 

1 000 Ft 270 Ft 1 270 Ft 

3. 
kategória 

Operációs rendszer és illesztő program frissítés, hálózat 
megosztó eszközök beállítása több számítógéphez, 
WLAN/LAN eszközök konfigurálásában segítség, használati 
tanácsok 

2 000 Ft 540 Ft 2 540 Ft 

 

1.6.3. Vonalvizsgálati díj 
 

Megnevezés  Nettó Áfa Bruttó 

Vonalvizsgálati díj 6 240 Ft 1 684,8 Ft 7 924,8 Ft 

 

1.6.4. Szüneteltetési díj Egyéni Előfizetők részére 
 

Megnevezés  Nettó Áfa Bruttó 

Szüneteltetési díj Egyéni Előfizetők részére Listaáras havidíj 25%-a 

 

1.6.5. Szüneteltetési díj Üzleti Előfizetők részére 
 

 

2016. december 31-ig  
27% Áfa 

2017. január 1-től 
18% Áfa 

2018. január 1-től 
5% Áfa 

Megnevezés Nettó Áfa Bruttó Áfa Bruttó Áfa Bruttó 

Szüneteltetési díj Üzleti Előfizetők 
részére 

6 000 Ft 1 620 Ft 7 620 Ft 1 080 Ft 7 080 Ft 300 Ft 6 300 Ft 
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1.6.6. Díjtartozás esetén, a korlátozás időtartama alatt fizetendő havidíj 
 

 

2016. december 31-ig  
27% Áfa 

2017. január 1-től 
18% Áfa 

2018. január 1-től 
5% Áfa 

Megnevezés Nettó Áfa Bruttó Áfa Bruttó Áfa Bruttó 

Díjtartozás esetén, a korlátozás 
időtartama alatt fizetendő havidíj 

1 500 Ft 405 Ft 1 905 Ft 270 Ft 1 770 Ft 75 Ft 1 575 Ft 
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G./ 29-ES KÖRZETEN KÍVÜLI OPTIKAI VAGY RÉZÉRPÁRAS HÁLÓZATON NYÚJTOTT INTERNET 
SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ DÍJSZABÁS  
 

1. Szolgáltatási csomagok díjai Üzleti Előfizetők számára 
 

1.1. Kereskedelmi forgalomban elérhető adsl szolgáltatási csomagok havidíjai Magyar 
Telekom hálózaton keresztül Üzleti Előfizetők számára 

 
Az alábbi díjcsomagok és szolgáltatások kizárólag Üzleti Előfizetők számára érhetők el.  
 

1.2. Kereskedelmi forgalomban nem elérhető adsl szolgáltatási csomagok havidíjai Magyar 
Telekom hálózaton keresztül Üzleti Előfizetők számára 

 

1.2.1. adsl economy  
 
Az alábbi szolgáltatási csomagokra a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve szerződésmódosítást 2010. január 
1. napját követően nem tesz lehetővé. 
 

 
2017. január 1-től 

18% Áfa 
2018. január 1-től 

5% Áfa 

Havi díj  Nettó Áfa Bruttó Áfa Bruttó 

adsl economy 19 000 Ft 3 420 Ft 22 420 Ft 950 Ft 19 950,00 Ft 

 
A szolgáltatási csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít Üzleti Előfizetők számára.  
 
Igénybevétel feltétele: Az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy analóg vagy egy ISDN telefon előfizetéssel. 
 
Csomagok tartalma: 
 

Hozzáférés típusa: rézérpáras hozzáférés 

Biztosított ADSL modem: 1db 

Mikrofilter: 

1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül 

a Társszolgáltató tulajdonát képezi, egyszeri használatba 

vételi díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza 

Szűrő: 1 db 

IP cím:  1db fix IP 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 20,00/1,00Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH 

elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték): 
1,00/0,25 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: 

a szolgáltatásra 1-nél több számítógépet lehet 

csatlakoztatni, de alapszolgáltatásban csak privát IP 

címekkel 

Domain karbantartás nincs 

 
A szolgáltatás minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. 
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1.2.2. adsl bronze 
 
Az alábbi szolgáltatási csomagokra a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve szerződésmódosítást 2010. január 
1. napját követően nem tesz lehetővé. 
 

 
2017. január 1-től 

18% Áfa 
2018. január 1-től 

5% Áfa 

Havi díj  Nettó Áfa Bruttó Áfa Bruttó 

adsl bronze 35 000 Ft 6 300 Ft 41 300 Ft 1 750 Ft 36 750,00 Ft 

 
A szolgáltatási csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít Üzleti Előfizetők számára.  
 
Igénybevétel feltétele: Az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy analóg vagy egy ISDN telefon előfizetéssel. 
 
Csomagok tartalma: 
 

Hozzáférés típusa: rézérpáras hozzáférés 

Biztosított ADSL modem: 1db 

Mikrofilter: 

1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül 

a TársSzolgáltató tulajdonát képezi, egyszeri használatba 

vételi díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza 

Szűrő: 1 db 

IP cím:  1db fix IP 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 20,00/1,00 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH 

elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték): 
1,00/0,25 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: 

a szolgáltatásra 1-nél több számítógépet lehet 

csatlakoztatni, de alapszolgáltatásban csak privát IP 

címekkel 

Domain karbantartás nincs 

 
A szolgáltatás minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. 
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1.2.3. adsl silver  
 
Az alábbi szolgáltatási csomagokra a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve szerződésmódosítást 2010. január 
1. napját követően nem tesz lehetővé. 
 

 
2017. január 1-től 

18% Áfa 
2018. január 1-től 

5% Áfa 

Havi díj  Nettó Áfa Bruttó Áfa Bruttó 

adsl silver 55 000 Ft 9 900 Ft 64 900 Ft 2 750 Ft 57 750,00 Ft 

 
A szolgáltatási csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít Üzleti Előfizetők számára. 
  
Igénybevétel feltétele: Az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy analóg vagy egy ISDN telefon előfizetéssel. 
 
Csomagok tartalma: 
 

Hozzáférés típusa: rézérpáras hozzáférés 

Biztosított ADSL modem: 1db 

Mikrofilter: 

1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül 

a TársSzolgáltató tulajdonát képezi, egyszeri használatba 

vételi díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza 

Szűrő: 1 db 

IP cím:  1db fix IP 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 8,00/0,50 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH 

elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték): 
0,48/0,19 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: 

a szolgáltatásra 1-nél több számítógépet lehet 

csatlakoztatni, de alapszolgáltatásban csak privát IP 

címekkel 

Domain karbantartás 1 

 
A szolgáltatás minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. 
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1.2.4. adsl economy2 
 
Az alábbi szolgáltatási csomagokra a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve szerződésmódosítást 2010. január 
1. napját követően nem tesz lehetővé. 
 

 
2017. január 1-től 

18% Áfa 
2018. január 1-től 

5% Áfa 

Havi díj  Nettó Áfa Bruttó Áfa Bruttó 

adsl economy2 22 000 Ft 3 960 Ft 25 960 Ft 1 100 Ft 23 100,00 Ft 

 
A szolgáltatási csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít Üzleti Előfizetők számára.  
 
Igénybevétel feltétele: Az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy analóg vagy egy ISDN telefon előfizetéssel. 
 
Csomagok tartalma: 
 

Hozzáférés típusa: rézérpáras hozzáférés 

Biztosított ADSL modem: 1db 

Mikrofilter: 

1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül 

a TársSzolgáltató tulajdonát képezi, egyszeri használatba 

vételi díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza 

Szűrő: 1 db 

IP cím:  1db fix IP 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 20,00/1,00 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH 

elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték): 
1,00/0,25 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: 

a szolgáltatásra 1-nél több számítógépet lehet 

csatlakoztatni, de alapszolgáltatásban csak privát IP 

címekkel 

Domain karbantartás nincs 

 
A szolgáltatás minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. 
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1.2.5. adsl bronze5 
 
Az alábbi szolgáltatási csomagokra a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve szerződésmódosítást 2010. január 
1. napját követően nem tesz lehetővé. 
 

 
2017. január 1-től 

18% Áfa 
2018. január 1-től 

5% Áfa 

Havi díj  Nettó Áfa Bruttó Áfa Bruttó 

adsl bronze5 38 000 Ft Ft 6 840 Ft 44 840 Ft 1 900 Ft 39 900,00 Ft 

 
A szolgáltatási csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít Üzleti Előfizetők számára.  
 
Igénybevétel feltétele: Az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy analóg vagy egy ISDN telefon előfizetéssel. 
 
Csomagok tartalma: 
 

Hozzáférés típusa: rézérpáras hozzáférés 

Biztosított ADSL modem: 1db 

Mikrofilter: 

1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül 

a TársSzolgáltató tulajdonát képezi, egyszeri használatba 

vételi díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza 

Szűrő: 1 db 

IP cím:  1db fix IP 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 5,00/0,50 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH 

elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték): 
1,00/0,19 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: 

a szolgáltatásra 1-nél több számítógépet lehet 

csatlakoztatni, de alapszolgáltatásban csak privát IP 

címekkel 

Domain karbantartás nincs 

 
A szolgáltatás minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. 
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1.2.6. adsl silver 10 
 
Az alábbi szolgáltatási csomagokra a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve szerződésmódosítást 2010. január 
1. napját követően nem tesz lehetővé. 
 

 
2017. január 1-től 

18% Áfa 
2018. január 1-től 

5% Áfa 

Havi díj  Nettó Áfa Bruttó Áfa Bruttó 

adsl silver 10 58 000 Ft 10 440 Ft 68 440 Ft 2 900 Ft 60 900,00 Ft 

 
A szolgáltatási csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít Üzleti Előfizetők számára.  
 
Igénybevétel feltétele: Az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy analóg vagy egy ISDN telefon előfizetéssel. 
 
Csomagok tartalma: 
 

Hozzáférés típusa: rézérpáras hozzáférés 

Biztosított ADSL modem: 1db 

Mikrofilter: 

1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül 

a TársSzolgáltató tulajdonát képezi, egyszeri használatba 

vételi díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza 

Szűrő: 1 db 

IP cím:  1db fix IP 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 10,00/0,50 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH 

elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték): 
1,00/0,25 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: 

a szolgáltatásra 1-nél több számítógépet lehet 

csatlakoztatni, de alapszolgáltatásban csak privát IP 

címekkel 

Domain karbantartás 1 db 

 
A szolgáltatás minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. 
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1.2.7. adsl silver 15  
 
Az alábbi szolgáltatási csomagokra a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve szerződésmódosítást 2010. január 
1. napját követően nem tesz lehetővé. 
 

 
2017. január 1-től 

18% Áfa 
2018. január 1-től 

5% Áfa 

Havi díj  Nettó Áfa Bruttó Áfa Bruttó 

adsl silver 15  68 000 Ft 12 240 Ft 80 240 Ft 3 400 Ft 71 400,00 Ft 

 
A szolgáltatási csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít Üzleti Előfizetők számára.  
 
Igénybevétel feltétele: Az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy analóg vagy egy ISDN telefon előfizetéssel. 
 
Csomagok tartalma: 
 

Hozzáférés típusa: rézérpáras hozzáférés 

Biztosított ADSL modem: 1db 

Mikrofilter: 

1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül 

a Társszolgáltató tulajdonát képezi, egyszeri használatba 

vételi díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza 

Szűrő: 1 db 

IP cím:  1db fix IP 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 20,00/1,00 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH 

elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték): 
1,00/0,25 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: 

a szolgáltatásra 1-nél több számítógépet lehet 

csatlakoztatni, de alapszolgáltatásban csak privát IP 

címekkel 

Domain karbantartás 1 db 

 
A szolgáltatás minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. 
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1.2.8. adsl gold 
 
Az alábbi szolgáltatási csomagokra a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve szerződésmódosítást 2010. január 
1. napját követően nem tesz lehetővé. 
 

 
2017. január 1-től 

18% Áfa 
2018. január 1-től 

5% Áfa 

Havi díj  Nettó Áfa Bruttó Áfa Bruttó 

adsl gold 84 000 Ft 15 120 Ft 99 120 Ft 4 200 Ft 88 200,00 Ft 

 
A szolgáltatási csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít Üzleti Előfizetők számára.  
 
Igénybevétel feltétele: Az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy analóg vagy egy ISDN telefon előfizetéssel. 
 
Csomagok tartalma: 
 

Hozzáférés típusa: rézérpáras hozzáférés 

Biztosított ADSL modem: 1db 

Mikrofilter: 

1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül 

a Társszolgáltató tulajdonát képezi, egyszeri használatba 

vételi díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza 

Szűrő: 1 db 

IP cím:  1db fix IP 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 18,00/1,00 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH 

elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték): 
0,96/0,32 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: 

a szolgáltatásra 1-nél több számítógépet lehet 

csatlakoztatni, de alapszolgáltatásban csak privát IP 

címekkel 

Domain karbantartás 1 db 

 
A szolgáltatás minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. 
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1.2.9. adsl gold20 
 
Az alábbi szolgáltatási csomagokra a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve szerződésmódosítást 2010. január 
1. napját követően nem tesz lehetővé. 
 

 
2017. január 1-től 

18% Áfa 
2018. január 1-től 

5% Áfa 

Havi díj  Nettó Áfa Bruttó Áfa Bruttó 

adsl gold20 90 000 Ft 16 200 Ft 106 200 Ft 4 500 Ft 94 500,00 Ft 

 
A szolgáltatási csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít Üzleti Előfizetők számára.  
 
Igénybevétel feltétele: Az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy analóg vagy egy ISDN telefon előfizetéssel. 
 
Csomagok tartalma: 
 

Hozzáférés típusa: rézérpáras hozzáférés 

Biztosított ADSL modem: 1db 

Mikrofilter: 

1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül 

a Társszolgáltató tulajdonát képezi, egyszeri használatba 

vételi díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza 

Szűrő: 1 db 

IP cím:  1db fix IP 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 30,00/5,00 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH 

elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték): 
1,00/0,25 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: 

a szolgáltatásra 1-nél több számítógépet lehet 

csatlakoztatni, de alapszolgáltatásban csak privát IP 

címekkel 

Domain karbantartás 1 db 

 
A szolgáltatás minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. 
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1.2.10. adsl gold25 
 
Az alábbi szolgáltatási csomagokra a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve szerződésmódosítást 2010. január 
1. napját követően nem tesz lehetővé. 
 

 
2017. január 1-től 

18% Áfa 
2018. január 1-től 

5% Áfa 

Havi díj  Nettó Áfa Bruttó Áfa Bruttó 

adsl gold25 98 000 Ft 17 640 Ft 115 640 Ft 4 900 Ft 102 900,00 Ft 

 
A szolgáltatási csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít Üzleti Előfizetők számára.  
 
Igénybevétel feltétele: Az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy analóg vagy egy ISDN telefon előfizetéssel. 
 
Csomagok tartalma: 
 

Hozzáférés típusa: rézérpáras hozzáférés 

Biztosított ADSL modem: 1db 

Mikrofilter: 

1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül 

a Társszolgáltató tulajdonát képezi, egyszeri használatba 

vételi díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza 

Szűrő: 1 db 

IP cím:  1db fix IP 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 25,00/5,00 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH 

elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték): 
4,00/1,00 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: 

a szolgáltatásra 1-nél több számítógépet lehet 

csatlakoztatni, de alapszolgáltatásban csak privát IP 

címekkel 

Domain karbantartás 1 db 

 
A szolgáltatás minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. 
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1.2.11. adsl platinum  
 
Az alábbi szolgáltatási csomagokra a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve szerződésmódosítást 2010. január 
1. napját követően nem tesz lehetővé. 
 

 
2017. január 1-től 

18% Áfa 
2018. január 1-től 

5% Áfa 

Havi díj  Nettó Áfa Bruttó Áfa Bruttó 

adsl platinum 105 000 Ft 18 900 Ft 123 900 Ft 5 250 Ft 110 250,00 Ft 

 
A szolgáltatási csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít Üzleti Előfizetők számára.  
 
Igénybevétel feltétele: Az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy analóg vagy egy ISDN telefon előfizetéssel. 
 
Csomagok tartalma: 
 

Hozzáférés típusa: rézérpáras hozzáférés 

Biztosított ADSL modem: 1db 

Mikrofilter: 

1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül 

a Társszolgáltató tulajdonát képezi, egyszeri használatba 

vételi díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza 

Szűrő: 1 db 

IP cím:  1db fix IP 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 30,00/5,00 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH 

elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték): 
20,00/1,00 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: 

a szolgáltatásra 1-nél több számítógépet lehet 

csatlakoztatni, de alapszolgáltatásban csak privát IP 

címekkel 

Domain karbantartás 1 db 

 
A szolgáltatás minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. 
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1.2.12. adsl solo economy2 
 
Az alábbi szolgáltatási csomagokra a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve szerződésmódosítást 2010. január 
1. napját követően nem tesz lehetővé. 
 

 
2017. január 1-től 

18% Áfa 
2018. január 1-től 

5% Áfa 

Havi díj  Nettó Áfa Bruttó Áfa Bruttó 

adsl solo economy2  23 400 Ft 4 212 Ft 27 612 Ft 1 170 Ft 24 570,00 Ft 

 
A szolgáltatási csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít Üzleti Előfizetők számára.  
 
Csomagok tartalma: 
 

Hozzáférés típusa: rézérpáras hozzáférés 

Biztosított ADSL modem: 1db 

Mikrofilter: 

1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül 

a Társszolgáltató tulajdonát képezi, egyszeri használatba 

vételi díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza 

Szűrő: 1 db 

IP cím:  1db fix IP 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 20,00/1,00 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH 

elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték): 
1,00/0,25 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: 

a szolgáltatásra 1-nél több számítógépet lehet 

csatlakoztatni, de alapszolgáltatásban csak privát IP 

címekkel 

Domain karbantartás nincs 

 
A szolgáltatás minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. 
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1.2.13. adsl solo bronze5 
 
Az alábbi szolgáltatási csomagokra a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve szerződésmódosítást 2010. január 
1. napját követően nem tesz lehetővé. 
 

 
2017. január 1-től 

18% Áfa 
2018. január 1-től 

5% Áfa 

Havi díj  Nettó Áfa Bruttó Áfa Bruttó 

adsl solo bronze5  39 400 Ft 7 092 Ft 46 492 Ft 1 970 Ft 41 370,00 Ft 

 
A szolgáltatási csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít Üzleti Előfizetők számára.  
 
Csomagok tartalma: 
 

Hozzáférés típusa: rézérpáras hozzáférés 

Biztosított ADSL modem: 1db 

Mikrofilter: 

1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül 

a Társszolgáltató tulajdonát képezi, egyszeri használatba 

vételi díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza 

Szűrő: 1 db 

IP cím:  1db fix IP 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 20,00/1,00 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH 

elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték): 
1,00/0,25 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: 

a szolgáltatásra 1-nél több számítógépet lehet 

csatlakoztatni, de alapszolgáltatásban csak privát IP 

címekkel 

Domain karbantartás nincs 

 
A szolgáltatás minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. 
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1.2.14. adsl solo silver 10 
 
Az alábbi szolgáltatási csomagokra a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve szerződésmódosítást 2010. január 
1. napját követően nem tesz lehetővé. 
 

 
2017. január 1-től 

18% Áfa 
2018. január 1-től 

5% Áfa 

Havi díj  Nettó Áfa Bruttó Áfa Bruttó 

adsl solo silver10 59 400 Ft 10 692 Ft 70 092 Ft 2 970 Ft 62 370,00 Ft 

 
A szolgáltatási csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít Üzleti Előfizetők számára.  
 
Csomagok tartalma: 
 

Hozzáférés típusa: rézérpáras hozzáférés 

Biztosított ADSL modem: 1db 

Mikrofilter: 

1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül 

a Társszolgáltató tulajdonát képezi, egyszeri használatba 

vételi díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza 

Szűrő: 1 db 

IP cím:  1db fix IP 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 10,00/0,50 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH 

elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték): 
1,00/0,25 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: 

a szolgáltatásra 1-nél több számítógépet lehet 

csatlakoztatni, de alapszolgáltatásban csak privát IP 

címekkel 

Domain karbantartás 1 db 

 
A szolgáltatás minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. 
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1.2.15. adsl solo silver 15 
 
Az alábbi szolgáltatási csomagokra a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve szerződésmódosítást 2010. január 
1. napját követően nem tesz lehetővé. 
 

 
2017. január 1-től 

18% Áfa 
2018. január 1-től 

5% Áfa 

Havi díj  Nettó Áfa Bruttó Áfa Bruttó 

adsl solo silver15  69 400 Ft 12 492 Ft 81 892 Ft 3 470 Ft 72 870,00 Ft 

 
A szolgáltatási csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít Üzleti Előfizetők számára.  
 
Csomagok tartalma: 
 

Hozzáférés típusa: rézérpáras hozzáférés 

Biztosított ADSL modem: 1db 

Mikrofilter: 

1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül 

a Társszolgáltató tulajdonát képezi, egyszeri használatba 

vételi díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza 

Szűrő: 1 db 

IP cím:  1db fix IP 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 20,00/1,00 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH 

elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték): 
1,00/0,25 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: 

a szolgáltatásra 1-nél több számítógépet lehet 

csatlakoztatni, de alapszolgáltatásban csak privát IP 

címekkel 

Domain karbantartás 1 db 

 
A szolgáltatás minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. 
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1.2.16. adsl solo gold 
 
Az alábbi szolgáltatási csomagokra a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve szerződésmódosítást 2010. január 
1. napját követően nem tesz lehetővé. 
 

 
2017. január 1-től 

18% Áfa 
2018. január 1-től 

5% Áfa 

Havi díj  Nettó Áfa Bruttó Áfa Bruttó 

adsl solo gold  85 400 Ft 15 372 Ft 100 772 Ft 4 270 Ft 89 670,00 Ft 

 
A szolgáltatási csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít Üzleti Előfizetők számára.  
 
Csomagok tartalma: 
 

Hozzáférés típusa: rézérpáras hozzáférés 

Biztosított ADSL modem: 1db 

Mikrofilter: 

1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül 

a Társszolgáltató tulajdonát képezi, egyszeri használatba 

vételi díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza 

Szűrő: 1 db 

IP cím:  1db fix IP 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 30,00/5,00 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH 

elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték): 
1,00/0,25 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: 

a szolgáltatásra 1-nél több számítógépet lehet 

csatlakoztatni, de alapszolgáltatásban csak privát IP 

címekkel 

Domain karbantartás 1 db 

 
A szolgáltatás minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. 
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1.2.17. adsl solo gold20 
 
Az alábbi szolgáltatási csomagokra a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve szerződésmódosítást 2010. január 
1. napját követően nem tesz lehetővé. 
 

 
2017. január 1-től 

18% Áfa 
2018. január 1-től 

5% Áfa 

Havi díj  Nettó Áfa Bruttó Áfa Bruttó 

adsl solo gold20 92 000 Ft 16 560 Ft 108 560 Ft 4 600 Ft 96 600,00 Ft 

 
A szolgáltatási csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít Üzleti Előfizetők számára.  
 
Igénybevétel feltétele: Az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy analóg vagy egy ISDN telefon előfizetéssel. 
 
Csomagok tartalma: 
 

Hozzáférés típusa: rézérpáras hozzáférés 

Biztosított ADSL modem: 1db 

Mikrofilter: 

1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül 

a Társszolgáltató tulajdonát képezi, egyszeri használatba 

vételi díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza 

Szűrő: 1 db 

IP cím:  1db fix IP 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 20,00/1,00 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH 

elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték): 
1,00/0,25 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: 

a szolgáltatásra 1-nél több számítógépet lehet 

csatlakoztatni, de alapszolgáltatásban csak privát IP 

címekkel 

Domain karbantartás 1 db 

 
A szolgáltatás minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. 
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1.2.18. adsl solo gold25 
 
Az alábbi szolgáltatási csomagokra a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve szerződésmódosítást 2010. január 
1. napját követően nem tesz lehetővé. 
 

 
2017. január 1-től 

18% Áfa 
2018. január 1-től 

5% Áfa 

Havi díj  Nettó Áfa Bruttó Áfa Bruttó 

adsl solo gold25 100 000 Ft 18 000 Ft 118 000 Ft 5 000 Ft 105 000,00 Ft 

 
A szolgáltatási csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít Üzleti Előfizetők számára.  
 
Igénybevétel feltétele: Az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy analóg vagy egy ISDN telefon előfizetéssel. 
 
Csomagok tartalma: 
 

Hozzáférés típusa: rézérpáras hozzáférés 

Biztosított ADSL modem: 1db 

Mikrofilter: 

1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül 

a Társszolgáltató tulajdonát képezi, egyszeri használatba 

vételi díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza 

Szűrő: 1 db 

IP cím:  1db fix IP 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 20,00/1,00 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH 

elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték): 
1,00/0,25 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: 

a szolgáltatásra 1-nél több számítógépet lehet 

csatlakoztatni, de alapszolgáltatásban csak privát IP 

címekkel 

Domain karbantartás 1 db 

 
A szolgáltatás minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. 
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1.2.19. adsl solo platinum 
 
Az alábbi szolgáltatási csomagokra a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve szerződésmódosítást 2010. január 
1. napját követően nem tesz lehetővé. 
 

 
2017. január 1-től 

18% Áfa 
2018. január 1-től 

5% Áfa 

Havi díj  Nettó Áfa Bruttó Áfa Bruttó 

adsl solo platinum 108 000 Ft 19 440 Ft 127 440 Ft 5 400 Ft 113 400,00 Ft 

 
A szolgáltatási csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít Üzleti Előfizetők számára.  
 
Igénybevétel feltétele: Az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy analóg vagy egy ISDN telefon előfizetéssel. 
 
Csomagok tartalma: 
 

Hozzáférés típusa: rézérpáras hozzáférés 

Biztosított ADSL modem: 1db 

Mikrofilter: 

1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül 

a Társszolgáltató tulajdonát képezi, egyszeri használatba 

vételi díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza 

Szűrő: 1 db 

IP cím:  1db fix IP 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 20,00/1,00 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH 

elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték): 
1,00/0,25 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: 

a szolgáltatásra 1-nél több számítógépet lehet 

csatlakoztatni, de alapszolgáltatásban csak privát IP 

címekkel 

Domain karbantartás 1 db 

 
A szolgáltatás minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. 
 



 

465 
 

1.2.20. adsl T 20 
 
Az adsl T 20 szolgáltatási csomagra a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve szerződésmódosítást 2022. 
szeptember 1. napját követően nem tesz lehetővé. 
 
(adsl T 20, adsl T 30 CPE a Telekom területeken belül kizárólag: Debrecen, Gyöngyös, Komló, Miskolc, 
Nagykanizsa, Nyíregyháza, Pécs, Százhalombatta, Székesfehérvár, Szolnok, Tatabánya és az alábbi budapesti 
kerületben 4., 9. és 21. kerületek) 
 

Havi díj Nettó Áfa Bruttó 

adsl T 20 10 000 Ft 2 700 Ft 12 700 Ft 

 
Az alábbi területeken vehető igénybe a csomag: Debrecen, Gyöngyös, Komló, Miskolc, Nagykanizsa, Nyíregyháza, 
Pécs, Százhalombatta, Székesfehérvár, Szolnok, Tatabánya és az alábbi budapesti kerületben 4., 9. és 21. 
kerületek. 
 
A szolgáltatási csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít Üzleti Előfizetők számára.  
 
Csomagok tartalma: 
 

Hozzáférés típusa: rézérpáras hozzáférés 

Biztosított ADSL modem: 1db 

Mikrofilter: 

1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül 

a Társszolgáltató tulajdonát képezi, egyszeri használatba 

vételi díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza 

Szűrő: 1 db 

IP cím:  1db fix IP 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 20,00/1,00 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH 

elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték): 
1,00/0,25 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: 

a szolgáltatásra 1-nél több számítógépet lehet 

csatlakoztatni, de alapszolgáltatásban csak privát IP 

címekkel 

Domain karbantartás 1 db 

 
A szolgáltatás minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. 
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1.2.21. adsl T 30 CPE 
 
Az adsl T 30 CPE szolgáltatási csomagra a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve szerződésmódosítást 2022. 
szeptember 1. napját követően nem tesz lehetővé. 
 
(adsl T 20, adsl T 30 CPE a Telekom területeken belül kizárólag: Debrecen, Gyöngyös, Komló, Miskolc, 
Nagykanizsa, Nyíregyháza, Pécs, Százhalombatta, Székesfehérvár, Szolnok, Tatabánya és az alábbi budapesti 
kerületben 4., 9. és 21. kerületek) 
 

Havi díj Nettó Áfa Bruttó 

adsl T 30 CPE 11 000 Ft 2 970 Ft 13 970 Ft 

 
Az alábbi területeken vehető igénybe a csomag: Debrecen, Gyöngyös, Komló, Miskolc, Nagykanizsa, Nyíregyháza, 
Pécs, Százhalombatta, Székesfehérvár, Szolnok, Tatabánya és az alábbi budapesti kerületben 4., 9. és 21. 
kerületek. 
 
A szolgáltatási csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít Üzleti Előfizetők számára.  
 
Csomagok tartalma: 
 

Hozzáférés típusa: rézérpáras hozzáférés 

Biztosított ADSL modem: 1db 

Mikrofilter: 

1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül 

a Társszolgáltató tulajdonát képezi, egyszeri használatba 

vételi díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza 

Szűrő: 1 db 

IP cím:  1db fix IP 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 30,00/5,00 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH 

elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték): 
1,00/0,25 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: 

a szolgáltatásra 1-nél több számítógépet lehet 

csatlakoztatni, de alapszolgáltatásban csak privát IP 

címekkel 

Domain karbantartás 1 db 

 
A szolgáltatás minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. 
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1.3. Kereskedelmi forgalomban elérhető adsl szolgáltatási csomagok Invitel hálózaton 
keresztül Üzleti Előfizetők számára 

 
Az alábbi díjcsomagok és szolgáltatások kizárólag Üzleti Előfizetők számára érhetők el.  
 

1.4. Egyéb szolgáltatások díjai 
 

1.4.1. Távszerviz szolgáltatás 
 
 

 Nettó Áfa Bruttó 

1. 
kategória 

E-mail fiók beállítása, internetkapcsolat beállítása egy 
számítógépen, jelszó csere (30 naponta 1 ingyenes) 

240 Ft 64,8 Ft 304,8 Ft 

2. 
kategória 

Internet protokollhibák javítása operációs rendszer szinten, 
hálózati eszközök beállítása és csatlakoztatása az hálózathoz 

1 000 Ft 270 Ft 1 270 Ft 

3. 
kategória 

Operációs rendszer és illesztő program frissítés, hálózat 
megosztó eszközök beállítása több számítógéphez, 
WLAN/LAN eszközök konfigurálásában segítség, használati 
tanácsok 

2 000 Ft 540 Ft 2 540 Ft 

 

1.4.2. Fix IP cím szolgáltatás 
 

  Nettó Áfa Bruttó 

Fix IP cím szolgáltatás (Ft/hó/db) 5 000 Ft 1 350 Ft 6 350 Ft 

 

1.4.3. Helyszíni hibaelhatárolási díj 
 

Megnevezés Nettó Áfa Bruttó 

Helyszíni hibaelhatárolási díj (ügyfél oldali hiba esetén) 4 500 Ft 1 215 Ft 5 715 Ft 

 

1.4.4. Hibavizsgálati díj 
 

Megnevezés Nettó Áfa Bruttó 

Hibavizsgálati díj (ügyfél oldali hiba esetén) 1 000 Ft 270 Ft 1 270 Ft 

 

1.4.5. Díjtartozás esetén, a korlátozás időtartama alatt fizetendő havidíj 
 

 
2016.december 31-ig 27% 

Áfa 
2017. január 1-től 

18% Áfa 
2018. január 1-től 

5% Áfa 

Megnevezés Nettó Áfa Bruttó Áfa Bruttó Áfa Bruttó 

Díjtartozás esetén, a 
korlátozás időtartama alatt 
fizetendő havidíj 

1 500 Ft 405 Ft 1 905 Ft 270 Ft 1 770 Ft 75 Ft 1 575 Ft 

 
 
 



 

468 
 

1.5. Kereskedelmi forgalomban nem elérhető adsl szolgáltatási csomagok Invitel hálózaton 
keresztül Üzleti Előfizetők számára 

 

1.5.1. adsl economy 
 
Az adsl economy szolgáltatási csomagra a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve szerződésmódosítást 2022. 
szeptember 1. napját követően nem tesz lehetővé. 
 

 
2017. január 1-től 

18% Áfa 
2018. január 1-től 

5% Áfa 

  Havidíj: Nettó Áfa Bruttó Áfa Bruttó 

adsl economy 19 000 Ft 3 420 Ft 22 420 Ft 950 Ft 19 950,00 Ft 

 
A szolgáltatási csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít Üzleti Előfizetők számára.  
 
Igénybevétel feltétele: Az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy analóg vagy egy ISDN telefon előfizetéssel. 
 
Csomagok tartalma: 
 

Hozzáférés típusa: rézérpáras hozzáférés 

Biztosított ADSL modem: 1db 

Mikrofilter: 

1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül 

a Társszolgáltató tulajdonát képezi, egyszeri használatba 

vételi díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza 

Szűrő: 1 db 

IP cím:  1db fix IP 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 1,28/0,13 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH 

elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték): 
0,30/0,06 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: 

a szolgáltatásra 1-nél több számítógépet lehet 

csatlakoztatni, de alapszolgáltatásban csak privát IP 

címekkel 

Domain karbantartás nincs 

 
A szolgáltatás minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. 
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1.5.2. adsl bronze 
 
Az adsl bronze szolgáltatási csomagra a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve szerződésmódosítást 2022. 
szeptember 1. napját követően nem tesz lehetővé. 
 

 
2017. január 1-től 

18% Áfa 
2018. január 1-től 

5% Áfa 

 Havidíj: Nettó Áfa Bruttó Áfa Bruttó 

adsl bronze 35 000 Ft 6 300 Ft 41 300 Ft 1 750 Ft 36 750,00 Ft 

 
A szolgáltatási csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít Üzleti Előfizetők számára.  
 
Igénybevétel feltétele: Az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy analóg vagy egy ISDN telefon előfizetéssel. 
 
Csomagok tartalma: 
 

Hozzáférés típusa: rézérpáras hozzáférés 

Biztosított ADSL modem: 1db 

Mikrofilter: 

1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül 

a Társszolgáltató tulajdonát képezi, egyszeri használatba 

vételi díját jelen Díjszabás melléklet tartalmazza 

Szűrő: 1 db 

IP cím:  1db fix IP 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 4,50/0,25 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH 

elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték): 
0,80/0,20 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: 

a szolgáltatásra 1-nél több számítógépet lehet 

csatlakoztatni, de alapszolgáltatásban csak privát IP 

címekkel 

Domain karbantartás nincs 

 
A szolgáltatás minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. 
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1.5.3. adsl silver 
 
Az adsl silver szolgáltatási csomagra a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve szerződésmódosítást 2022. 
szeptember 1. napját követően nem tesz lehetővé. 
 

 
2017. január 1-től 

18% Áfa 
2018. január 1-től 

5% Áfa 

 Havidíj: Nettó Áfa Bruttó Áfa Bruttó 

adsl silver 55 000 Ft 9 900 Ft 64 900 Ft 2 750 Ft 57 750,00 Ft 

 
A szolgáltatási csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít Üzleti Előfizetők számára.  
 
Igénybevétel feltétele: Az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy analóg vagy egy ISDN telefon előfizetéssel. 
 
Csomagok tartalma: 
 

Hozzáférés típusa: rézérpáras hozzáférés 

Biztosított ADSL modem: 1db 

Mikrofilter: 

1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül 

a Társszolgáltató tulajdonát képezi, egyszeri használatba 

vételi díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza 

Szűrő: 1 db 

IP cím:  1db fix IP 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 8,00/0,50 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH 

elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték): 
2,00/0,25 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: 

a szolgáltatásra 1-nél több számítógépet lehet 

csatlakoztatni, de alapszolgáltatásban csak privát IP 

címekkel 

Domain karbantartás 1 db 

 
A szolgáltatás minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. 
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1.5.4. adsl silver10 
 
Az adsl silver10 szolgáltatási csomagra a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve szerződésmódosítást 2022. 
szeptember 1. napját követően nem tesz lehetővé. 
 

 
2017. január 1-től 

18% Áfa 
2018. január 1-től 

5% Áfa 

 Havidíj: Nettó Áfa Bruttó Áfa Bruttó 

adsl silver10 60 000 Ft 10 800 Ft 70 800 Ft 3 000 Ft 63 000,00 Ft 

 
A szolgáltatási csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít Üzleti Előfizetők számára. 
  
Igénybevétel feltétele: Az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy analóg vagy egy ISDN telefon előfizetéssel. 
 
Csomagok tartalma: 
 

Hozzáférés típusa: rézérpáras hozzáférés 

Biztosított ADSL modem: 1db 

Mikrofilter: 

1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül 

a Társszolgáltató tulajdonát képezi, egyszeri használatba 

vételi díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza 

Szűrő: 1 db 

IP cím:  1db fix IP 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 10,00/0,50 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH 

elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték): 
3,00/0,25 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: 

a szolgáltatásra 1-nél több számítógépet lehet 

csatlakoztatni, de alapszolgáltatásban csak privát IP 

címekkel 

Domain karbantartás 1 db 

 
A szolgáltatás minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. 
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1.5.5. adsl silver12 
 
Az adsl silver12 szolgáltatási csomagra a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve szerződésmódosítást 2022. 
szeptember 1. napját követően nem tesz lehetővé. 
 

 
2017. január 1-től 

18% Áfa 
2018. január 1-től 

5% Áfa 

 Havidíj:  Nettó Áfa Bruttó Áfa Bruttó 

adsl silver12 65 000 Ft 11 700 Ft 76 700 Ft 3 250 Ft 68 250,00 Ft 

 
A szolgáltatási csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít Üzleti Előfizetők számára. 
  
Igénybevétel feltétele: Az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy analóg vagy egy ISDN telefon előfizetéssel. 
 
Csomagok tartalma: 
 

Hozzáférés típusa: rézérpáras hozzáférés 

Biztosított ADSL modem: 1db 

Mikrofilter: 

1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül 

a Társszolgáltató tulajdonát képezi, egyszeri használatba 

vételi díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza 

Szűrő: 1 db 

IP cím:  1db fix IP 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 12,00/0,60 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH 

elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték): 
2,50/0,25 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: 

a szolgáltatásra 1-nél több számítógépet lehet 

csatlakoztatni, de alapszolgáltatásban csak privát IP 

címekkel 

Domain karbantartás 1 db 

 
A szolgáltatás minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. 
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1.5.6. adsl silver15 
 
Az adsl silver15 szolgáltatási csomagra a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve szerződésmódosítást 2022. 
szeptember 1. napját követően nem tesz lehetővé. 
 

 
2017. január 1-től 

18% Áfa 
2018. január 1-től 

5% Áfa 

 Havidíj: Nettó Áfa Bruttó Áfa Bruttó 

adsl silver15 75 000 Ft 13 500 Ft 88 500 Ft 3 750 Ft 78 750,00 Ft 

 
A szolgáltatási csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít Üzleti Előfizetők számára.  
 
Igénybevétel feltétele: Az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy analóg vagy egy ISDN telefon előfizetéssel. 
 
Csomagok tartalma: 
 

Hozzáférés típusa: rézérpáras hozzáférés 

Biztosított ADSL modem: 1db 

Mikrofilter: 

1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül 

a Társszolgáltató tulajdonát képezi, egyszeri használatba 

vételi díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza 

Szűrő: 1 db 

IP cím:  1db fix IP 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 15,00/0,90 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH 

elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték): 
5,00/0,50 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: 

a szolgáltatásra 1-nél több számítógépet lehet 

csatlakoztatni, de alapszolgáltatásban csak privát IP 

címekkel 

Domain karbantartás 1 db 

 
A szolgáltatás minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. 
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1.5.7. adsl silver plus 
 
Az adsl silver plus szolgáltatási csomagra a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve szerződésmódosítást 2022. 
szeptember 1. napját követően nem tesz lehetővé. 
 

 
2017. január 1-től 

18% Áfa 
2018. január 1-től 

5% Áfa 

 Havidíj: Nettó Áfa Bruttó Áfa Bruttó 

adsl silver plus 80 000 Ft 14 400 Ft 94 400 Ft 4 000 Ft 84 000,00 Ft 

 
A szolgáltatási csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít Üzleti Előfizetők számára.  
 
Igénybevétel feltétele: Az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy analóg vagy egy ISDN telefon előfizetéssel. 
 
Csomagok tartalma: 
 

Hozzáférés típusa: rézérpáras hozzáférés 

Biztosított ADSL modem: 1db 

Mikrofilter: 

1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül 

a Társszolgáltató tulajdonát képezi, egyszeri használatba 

vételi díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza 

Szűrő: 1 db 

IP cím:  1db fix IP 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 16,00/0,90 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH 

elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték): 
5,50/0,50 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: 

a szolgáltatásra 1-nél több számítógépet lehet 

csatlakoztatni, de alapszolgáltatásban csak privát IP 

címekkel 

Domain karbantartás 1 db 

 
A szolgáltatás minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. 
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1.5.8. adsl gold 
 
Az adsl gold szolgáltatási csomagra a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve szerződésmódosítást 2022. 
szeptember 1. napját követően nem tesz lehetővé. 
 

 
2017. január 1-től 

18% Áfa 
2018. január 1-től 

5% Áfa 

 Havidíj: Nettó Áfa Bruttó Áfa Bruttó 

adsl gold 84 000 Ft 22 680 Ft 106 680 Ft 4 200 Ft 88 200,00 Ft 

 
A szolgáltatási csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít Üzleti Előfizetők számára.  
 
Igénybevétel feltétele: Az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy analóg vagy egy ISDN telefon előfizetéssel. 
 
Csomagok tartalma: 
 

Hozzáférés típusa: rézérpáras hozzáférés 

Biztosított ADSL modem: 1db 

Mikrofilter: 

1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül 

a Társszolgáltató tulajdonát képezi, egyszeri használatba 

vételi díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza 

Szűrő: 1 db 

IP cím:  1db fix IP 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 18,00/1,00 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH 

elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték): 
6,50/0,64 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: 

a szolgáltatásra 1-nél több számítógépet lehet 

csatlakoztatni, de alapszolgáltatásban csak privát IP 

címekkel 

Domain karbantartás 1 db 
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1.5.9. adsl platnium 
 
Az adsl platinum szolgáltatási csomagra a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve szerződésmódosítást 2022. 
szeptember 1. napját követően nem tesz lehetővé. 
 

 
2017. január 1-től 

18% Áfa 
2018. január 1-től 

5% Áfa 

 Havidíj: Nettó Áfa Bruttó Áfa Bruttó 

adsl platinum 90 000 Ft 24 300 Ft 114 300 Ft 4 500 Ft 94 500,00 Ft 

 
A szolgáltatási csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít Üzleti Előfizetők számára.  
 
Igénybevétel feltétele: Az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy analóg vagy egy ISDN telefon előfizetéssel. 
 
Csomagok tartalma: 
 

Hozzáférés típusa: rézérpáras hozzáférés 

Biztosított ADSL modem: 1db 

Mikrofilter: 

1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül 

a Társszolgáltató tulajdonát képezi, egyszeri használatba 

vételi díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza 

Szűrő: 1 db 

IP cím:  1db fix IP 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 32,00/6,00 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH 

elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték): 
12,00/1,50 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: 

a szolgáltatásra 1-nél több számítógépet lehet 

csatlakoztatni, de alapszolgáltatásban csak privát IP 

címekkel 

Domain karbantartás 1 db 

 
A szolgáltatás minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. 
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1.5.10. adsl platinum48 
 
Az adsl platinum48 szolgáltatási csomagra a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve szerződésmódosítást 2022. 
szeptember 1. napját követően nem tesz lehetővé. 
 

 
2017. január 1-től 

18% Áfa 
2018. január 1-től 

5% Áfa 

 Havidíj: Nettó Áfa Bruttó Áfa Bruttó 

adsl platinum48 99 000 Ft 26 730 Ft 125 730 Ft 4 950 Ft 103 950,00 Ft 

 
A szolgáltatási csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít Üzleti Előfizetők számára.  
 
Igénybevétel feltétele: Az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy analóg vagy egy ISDN telefon előfizetéssel. 
 
Csomagok tartalma: 
 

Hozzáférés típusa: rézérpáras hozzáférés 

Biztosított ADSL modem: 1db 

Mikrofilter: 

1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül 

a Társszolgáltató tulajdonát képezi, egyszeri használatba 

vételi díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza 

Szűrő: 1 db 

IP cím:  1db fix IP 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 48,00/7,00 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH 

elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték): 
18,00/2,00 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: 

a szolgáltatásra 1-nél több számítógépet lehet 

csatlakoztatni, de alapszolgáltatásban csak privát IP 

címekkel 

Domain karbantartás 1 db 

 
A szolgáltatás minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. 
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H./ ETHERNET ALAPÚ INTERNET SZOLGÁLTATÁSI CSOMAGOK DÍJSZABÁSA  
 

1. Szolgáltatási csomagok havidíjai Üzleti Előfizetők számára 
 

1.1. Kereskedelmi forgalomban elérhető szolgáltatási csomagok Üzleti Előfizetők számára 
 
Az alábbi díjcsomagok és szolgáltatások kizárólag Üzleti Előfizetők számára érhetők el. 
 

1.1.1. Business LAN 220 
 

 Nettó havidíj Áfa (5%) Bruttó havidíj 

Business LAN 220 40 000 Ft 2 000 Ft 42 000 Ft 

 
Hozzáférés típusa: Ethernet alapú 

Biztosított végponti eszköz: nincs 

Szolgáltatás átadási pontja: RJ45-ös csatlakozó 

Kapcsolat típusa: PPPoE 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 220,00 / 15,00 Mbit/s 

Rendes körülmények között elérhető le- / és feltöltési sebesség: 154,00 / 11,00 Mbit/s 

Minimális le- / feltöltési sebesség: 60,00 / 10,00 Mbit/s 

 
A szolgáltatáshoz fix IP cím igényelhető. 
 
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség. 
 
A Business LAN csomagokhoz a szolgáltató nem biztosít végponti eszközt. 
 
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek 
függelék tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi paraméterek a honlapon találhatóak. 
 
A szolgáltatási csomag igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz minimum a 
következő ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak: 
 

• számítógéppel való csatlakozás esetén Gigabites hálózati kártya és Windows 10 vagy újabb operációs 
rendszer, melynek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmaznia 

• routerrel való csatlakozás esetén minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel. 
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1.1.2. Business LAN 350 
 

 
Nettó havidíj Áfa (5%) Bruttó havidíj 

Business LAN 350 60 000 Ft 3 000 Ft 63 000 Ft 

 
Hozzáférés típusa: Ethernet alapú 

Biztosított végponti eszköz: nincs 

Szolgáltatás átadási pontja: RJ45-ös csatlakozó 

Kapcsolat típusa: PPPoE 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 350,00 / 30,00 Mbit/s 

Rendes körülmények között elérhető le- / és feltöltési sebesség: 245,00 / 21,00 Mbit/s 

Minimális le- / feltöltési sebesség: 100,00 / 20,00 Mbit/s 

 
A szolgáltatáshoz fix IP cím igényelhető. 
 
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség. 
 
A Business LAN csomagokhoz a szolgáltató nem biztosít végponti eszközt. 
 
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek 
függelék tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi paraméterek a honlapon találhatóak. 
 
A szolgáltatási csomag igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz minimum a 
következő ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak: 
 

• számítógéppel való csatlakozás esetén Gigabites hálózati kártya és Windows 10 vagy újabb operációs 
rendszer, melynek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmaznia 

• routerrel való csatlakozás esetén minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel. 
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1.1.3. Business LAN 500  
 

 
Nettó havidíj Áfa (5%) Bruttó havidíj 

Business LAN 500 70 000 Ft 3 500 Ft 73 500 Ft 

 
Hozzáférés típusa: Ethernet alapú 

Biztosított végponti eszköz: nincs 

Szolgáltatás átadási pontja: RJ45-ös csatlakozó 

Kapcsolat típusa: PPPoE 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 500,00 / 30,00 Mbit/s 

Rendes körülmények között elérhető le- / és feltöltési sebesség: 350,00 / 21,00 Mbit/s 

Minimális le- / feltöltési sebesség: 120,00 / 25,00 Mbit/s 

 
A szolgáltatáshoz fix IP cím igényelhető. 
 
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség. 
 
A Business LAN csomagokhoz a szolgáltató nem biztosít végponti eszközt. 
 
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek 
függelék tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi paraméterek a honlapon találhatóak. 
 
A szolgáltatási csomag igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz minimum a 
következő ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak: 
 

• számítógéppel való csatlakozás esetén Gigabites hálózati kártya és Windows 10 vagy újabb operációs 
rendszer, melynek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmaznia 

• routerrel való csatlakozás esetén minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel. 
 
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön 
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet 
sor. 
 
Az Előfizető kérésére történő szünetelés esetén fizetendő csökkentett előfizetési díj a jelen ÁSZF-ben szereplő 
mindenkori havi szolgáltatási díj 25 %-ának felel meg. 
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I./ Szerkesztési célra fenntartva  
 

J./ FTTH-RFOG/FTTH-GPON OPTIKAI KÁBELHÁLÓZATON NYÚJTOTT INTERNET ÉS HELYHEZ 
KÖTÖTT MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJSZABÁSA  
 

1. Kábelmodemes internet szolgáltatási csomagok díjai 

1.1. Kereskedelmi forgalomban elérhető szolgáltatási csomagok Egyéni előfizetők számára 
 
Az alábbi díjcsomagok és szolgáltatások kizárólag Egyéni Előfizetők számára érhetők el. 
 

1.1.1. Szerkesztési célra fenntartva 
 

1.1.2. Szerkesztési célra fenntartva 
 

1.1.3. Szerkesztési célra fenntartva 
 

1.1.4. Szerkesztési célra fenntartva 
 

1.1.5. Szerkesztési célra fenntartva 
 

1.1.6. Szerkesztési célra fenntartva 
 

1.1.7. Szerkesztési célra fenntartva 
 

1.1.8. Szerkesztési célra fenntartva 
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1.1.9. Internet L optika szolgáltatási csomag 
 

Havidíj: Nettó Áfa (5%) Bruttó 

Internet L optika csomag 
határozatlan idejű szerződéssel 

8 085,71 Ft 404,29 Ft 8 490,00 Ft 

Internet L optika csomag 
1 vagy 2 éves határozozott idejű szerződéssel 

6 180,95 Ft 309,05 Ft 6 490,00 Ft 

 
Letöltési sebesség (maximális / minimális) 500/100 mbps 

Feltöltési sebesség (maximális / minimális) 22/6 mbps 

Rendes körülmények között elérhető sebesség (le-/feltöltési):  

19/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet 3. § (1) alapján (ha egyetemes szolgáltatási terület) 
350/15 mbps 

 
A munkaállomáshoz 3 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím 
tartományon belül vannak. 
 
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség. 
 
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek 
függelék tartalmazza. A hálózat szolgáltatás minőségi paraméterek a honlapon találhatóak. 
 
A szolgáltatási csomag igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz minimum a 
következő ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak: 
 

- Gigabites hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; 2 magos, legalább 2,4 
GHz processzor; legalább 4 GB memória; 7200 RPM fordulatszámú SATA3 merevlemez; 802.11ac 
kompatibilis wifi adapter, Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 
10.5vagy újabb operációs rendszer, melynek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmaznia. A legjobb 
sebesség értékek elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen 
összekapcsolása javasolt. 

 
A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati 
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól. 
 
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön 
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet 
sor. 
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1.1.10. Internet XL optika szolgáltatási csomag 
 

Havidíj: Nettó Áfa (5%) Bruttó 

Internet XL optika csomag 

határozatlan idejű szerződéssel 
9 038,10 Ft 451,91 Ft 9 490,01 Ft 

Internet XL optika csomag 

1 vagy 2 éves határozott idejű szerződéssel 
7 133,33 Ft 356,67 Ft 7 490,00 Ft 

 

Letöltési sebesség (maximális / minimális) 1000/200 mbps 

Feltöltési sebesség (maximális / minimális) 40/10 mbps 

Rendes körülmények között elérhető sebesség (le-/feltöltési):  

19/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet 3. § (1) alapján (ha egyetemes szolgáltatási terület) 
700/28 mbps 

 
A munkaállomáshoz 3 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím 
tartományon belül vannak. 
 
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség. 
 
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek 
függelék tartalmazza. A hálózat szolgáltatás minőségi paraméterek a honlapon találhatóak. 
 
A szolgáltatási csomag igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz minimum a 
következő ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak: 
 

• Minimum 1 Gbps sebességű Ethernet hálózati kártya (javasolt 2 csatlakozási interfész egyidejű 
használata); 

• Minimum Cat5e szabványnak megfelelő végponthoz csatlakoztatott UTP kábel; 

• 2 magos, legalább 2,4 GHz processzor; 4 GB rendszermemória;  

• 7200 RPM fordulatszámú SATA3 merevlemez 

• Vezetéknélküli csatlakozás esetén: 802.11ac kompatibilis WiFi adapter (a legjobb sebesség értékek 
elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen összekapcsolása 
javasolt.) 

• Microsoft Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5 vagy újabb 
verziójú operációs rendszer, melyeknek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmazniuk.  

• A legjobb sebesség értékek elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való 
közvetlen összekapcsolása javasolt. 

 
A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati 
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól. 
 
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön 
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet 
sor. 
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1.1.11. Internet M GPON szolgáltatási csomag 
 

Havidíj: Nettó Áfa (5%) Bruttó 

Internet M GPON csomag 
határozatlan idejű szerződéssel 

7 133,33 Ft 356,67 Ft 7 490,00 Ft 

Internet M GPON csomag  
1 vagy 2 éves határozott idejű szerződéssel 

5 228,57 Ft 261,43 Ft 5 490,00 Ft 

 

Letöltési sebesség (maximális / minimális) 250/50 mbps 

Feltöltési sebesség (maximális / minimális) 20/5 mbps 

Rendes körülmények között elérhető sebesség (le-/feltöltési):  
19/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet 3. § (1) alapján (ha egyetemes szolgáltatási terület) 

175/14 mbps 

 
A munkaállomáshoz 3 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím 
tartományon belül vannak. 
 
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség. 
 
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek 
függelék tartalmazza. A hálózat szolgáltatás minőségi paraméterek a honlapon találhatóak. 
 
A szolgáltatási csomag igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz minimum a 
következő ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak: 
 

- Gigabites hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; 2 magos, legalább 2,4 
GHz processzor; legalább 4 GB memória; 7200 RPM fordulatszámú SATA3 merevlemez; Windows 10 
operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5 vagy újabb operációs rendszer, melynek 
mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmaznia. A legjobb sebesség értékek elérése érdekében a 
számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen összekapcsolása javasolt. 

 
A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati 
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól. 
 
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön 
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet 
sor. 
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1.1.12. Internet L GPON szolgáltatási csomag 
 

Havidíj: Nettó Áfa (5%) Bruttó 

Internet L GPON csomag 
határozatlan idejű szerződéssel 

8 085,71 Ft 404,29 Ft 8 490,00 Ft 

Internet L GPON csomag 
1 vagy 2 éves határozott idejű szerződéssel 

6 180,95 Ft 309,05 Ft 6 490,00 Ft 

 
Letöltési sebesség (maximális / minimális) 500/100 mbps 

Feltöltési sebesség (maximális / minimális) 22/6 mbps 

Rendes körülmények között elérhető sebesség (le-/feltöltési):  

19/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet 3. § (1) alapján (ha egyetemes szolgáltatási terület) 
350/15 mbps 

 
A munkaállomáshoz 3 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím 
tartományon belül vannak. 
 
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség. 
 
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek 
függelék tartalmazza. A hálózat szolgáltatás minőségi paraméterek a honlapon találhatóak. 
 
A szolgáltatási csomag igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz minimum a 
következő ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak: 
 

- Gigabites hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; 2 magos, legalább 2,4 
GHz processzor; legalább 4 GB memória; 7200 RPM fordulatszámú SATA3 merevlemez; 802.11ac 
kompatibilis wifi adapter, Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 
10.5vagy újabb operációs rendszer, melynek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmaznia. A legjobb 
sebesség értékek elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen 
összekapcsolása javasolt. 

 
A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati 
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól. 
 
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön 
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet 
sor. 
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1.1.13. Internet XL GPON szolgáltatási csomag 
 

Havidíj: Nettó Áfa (5%) Bruttó 

Internet XL GPON csomag 

határozatlan idejű szerződéssel 
9 038,10 Ft 451,91 Ft 9 490,01 Ft 

Internet XL GPON csomag 

1 vagy 2 éves határozott idejű szerződéssel 
7 133,33 Ft 356,67 Ft 7 490,00 Ft 

 

Letöltési sebesség (maximális / minimális) 1000/200 mbps 

Feltöltési sebesség (maximális / minimális) 40/10 mbps 

Rendes körülmények között elérhető sebesség (le-/feltöltési):  

19/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet 3. § (1) alapján (ha egyetemes szolgáltatási terület) 
700/28 mbps 

 
A munkaállomáshoz 3 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím 
tartományon belül vannak. 
 
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség. 
 
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek 
függelék tartalmazza. A hálózat szolgáltatás minőségi paraméterek a honlapon találhatóak. 
 
A szolgáltatási csomag igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz minimum a 
következő ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak: 
 

• Minimum 1 Gbps sebességű Ethernet hálózati kártya (javasolt 2 csatlakozási interfész egyidejű 
használata); 

• Minimum Cat5e szabványnak megfelelő végponthoz csatlakoztatott UTP kábel; 

• 2 magos, legalább 2,4 GHz processzor; 4 GB rendszermemória;  

• 7200 RPM fordulatszámú SATA3 merevlemez 

• Vezetéknélküli csatlakozás esetén: 802.11ac kompatibilis WiFi adapter (a legjobb sebesség értékek 
elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen összekapcsolása 
javasolt.) 

• Microsoft Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5 vagy újabb 
verziójú operációs rendszer, melyeknek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmazniuk.  

• A legjobb sebesség értékek elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való 
közvetlen összekapcsolása javasolt. 

 
A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati 
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól. 
 
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön 
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet 
sor. 
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1.1.14. Internet M optika szolgáltatási csomag 
 

Havidíj: Nettó Áfa (5%) Bruttó 

Internet M optika csomag  
határozatlan idejű szerződéssel 

7 133,33 Ft 356,67 Ft 7 490,00 Ft 

Internet M optika csomag 
1 vagy 2 éves határozott idejű szerződéssel 

5 228,57 Ft 261,43 Ft 5 490,00 Ft 

 

Letöltési sebesség (maximális / minimális) 250/50 mbps 

Feltöltési sebesség (maximális / minimális) 20/5 mbps 

Rendes körülmények között elérhető sebesség (le-/feltöltési):  
19/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet 3. § (1) alapján (ha egyetemes szolgáltatási terület) 

175/14 mbps 

 
A munkaállomáshoz 3 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím 
tartományon belül vannak. 
 
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség. 
 
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek 
függelék tartalmazza. A hálózat szolgáltatás minőségi paraméterek a honlapon találhatóak. 
 
A szolgáltatási csomag igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz minimum a 
következő ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak: 
 

- Gigabites hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; 2 magos, legalább 2,4 
GHz processzor; legalább 4 GB memória; 7200 RPM fordulatszámú SATA3 merevlemez; Windows 10 
operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5 vagy újabb operációs rendszer, melynek 
mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmaznia. A legjobb sebesség értékek elérése érdekében a 
számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen összekapcsolása javasolt. 

 
A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati 
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól. 
 
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön 
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet 
sor. 
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1.1.15. Internet-hozzáférés szolgáltatás Digitális Jólét Alapcsomag optika (DJA 
Alapcsomag optika) 

 
A DJA Alapcsomag optika 2021. november  30-tól érhető el és az alább részletezett feltételek mellett mind új, mind 
meglévő Előfizetők jogosultak igénybe venni. A jelen Díjszabás melléklet E./1.2.8. pontjában található korábbi 
Digitális Jólét Alapcsomagra (DJA) a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2021. 
szeptember 28. napját követően nem tesz lehetővé, annak értékesítését megszünteti és a korábbi DJA csomagra 
2021. szeptember 28. napját megelőzően megkötött szerződések az eredeti határozott időtartam lejártáig 
maradnak hatályban, annak elteltét követően ezek az előfizetői szerződések megszűnnek. 
 
A DJA Alapcsomag optika szolgáltatást kizárólag természetes személy (előfizető) veheti igénybe. 
 
A Szolgáltatás létesítése és kiépítése díjmentes. 
 
A DJA Alapcsomag optika más egyéb kedvezménnyel nem összevonható, kivétel ez alól az „e-Pack” kedvezmény, 
mely   1 000 Ft kedvezményt jelent az internet szolgáltatás havidíjából. Az e-Pack kedvezmény érvényesítéséhez 
elektronikus számlázás választása, illetve a számlák elektronikus úton, határidőre történő befizetése szükséges. 
Az e-Pack kedvezmény további részletei megtalálhatóak az ÁSZF 7. sz. mellékletében és az Általános Kampányos 
Feltételekben. A Szolgáltatás mellé internet szolgáltatáshoz köthető kiegészítő szolgáltatások is igénybe vehetők, 
kivéve fix IP cím, sebességnövelő opció és az önálló HBO Max szolgáltatás. A DJA optika szolgáltatás digitális 
televízióval összekötött csomagajánlatban nem elérhető. 
 
A DJA optikára vonatkozó előfizetői szerződés határozott időtartamán belül a csomagváltás hátrányos 
jogkövetkezmény nélkül lehetséges. 
 
A DJA optika kedvezményes feltételekkel, 12 hónapos határozott idejű szerződéssel vehető igénybe. Az Előfizető 
a határozott idejű szerződés lejáratát követően jogosult (i) újabb 12 hónapos határozott időre a DJA Alapcsomag 
optika igénybevételét meghosszabbítani vagy (ii) határozatlan időtartamban változatlan feltételekkel és díjon 
igénybe venni vagy a (iii) határozott idejű szerződés ideje alatt, illetve (iv) annak lejáratát követően, külön díj 
megfizetése nélkül, más a mindenkor érvényes aktuális ajánlatokban szereplő internetcsomagra válthat.  
 
A határozott időtartalmú szerződés hatálya alatt az Előfizető által kezdeményezett felmondás esetén az Előfizető 
a Szolgáltató által kötbérezhető. Magasabb szolgáltatáscsomagra történő egyéni szerződésmódosítás egyéb 
jogkövetkezmény és kötbérezés nélkül lehetséges. 
 

Havi díj (bruttó Ft) 

Internet-hozzáférés 

Digitális Jólét 

Alapcsomag optika 

Havi díj 12 hónapos elkötelezettséggel, e-Pack kedvezménnyel 1 990 Ft 

Havi díj 12 hónapos elkötelezettséggel, e-Pack kedvezmény nélkül 2 990 Ft 

 
2018. január 1-től az internethozzáférési szolgáltatások bruttó havidíja 5%-os ÁFA kulccsal kerülnek 
meghatározásra. A Digitális Jólét Alapcsomag optika határozatlan idejű, kedvezmények nélküli listaára bruttó 4 
990 Ft. 
 

Letöltési sebesség (maximális / minimális) 50/10 mbps  

Feltöltési sebesség (maximális / minimális) 5/4 mbps 

Rendes körülmények között elérhető sebesség (le-/feltöltési):  

19/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet 3. § (1) alapján (ha egyetemes szolgáltatási terület) 
35/4 mbps 

 
A munkaállomáshoz 3 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím 
tartományon belül vannak. 
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Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség. 
 
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek 
függelék tartalmazza. A hálózat szolgáltatás minőségi paraméterek a honlapon találhatóak. 
 
A szolgáltatási csomag igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz minimum a 
következő ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak: 
 

- Gigabites hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; ~2GHz processzor; 
legalább 2 GB memória; Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5 
vagy újabb operációs rendszer, melynek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmaznia. A legjobb 
sebesség értékek elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen 
összekapcsolása javasolt. 

 
A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati 
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól. 
 
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön 
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet 
sor. 
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1.1.16. Internet-hozzáférés szolgáltatás Digitális Jólét Alapcsomag GPON (DJA 
Alapcsomag GPON) 

 
A DJA Alapcsomag GPON 2022. március  18-tól érhető el és az alább részletezett feltételek mellett mind új, mind 
meglévő Előfizetők jogosultak igénybe venni.  
 
A DJA Alapcsomag GPON szolgáltatást kizárólag természetes személy (előfizető) veheti igénybe. 
 
A Szolgáltatás létesítése és kiépítése díjmentes. 
 
A DJA Alapcsomag GPON más egyéb kedvezménnyel nem összevonható, kivétel ez alól az „e-Pack” kedvezmény, 
mely   1 000 Ft kedvezményt jelent az internet szolgáltatás havidíjából. Az e-Pack kedvezmény érvényesítéséhez 
elektronikus számlázás választása, illetve a számlák elektronikus úton, határidőre történő befizetése szükséges. 
Az e-Pack kedvezmény további részletei megtalálhatóak az ÁSZF 7. sz. mellékletében és az Általános Kampányos 
Feltételekben. A Szolgáltatás mellé internet szolgáltatáshoz köthető kiegészítő szolgáltatások is igénybe vehetők, 
kivéve fix IP cím, sebességnövelő opció és az önálló HBO MAX szolgáltatás. A DJA GPON szolgáltatás digitális 
televízióval összekötött csomagajánlatban nem elérhető. 
 
A DJA GPON vonatkozó előfizetői szerződés határozott időtartamán belül a csomagváltás hátrányos 
jogkövetkezmény nélkül lehetséges. 
 
A DJA GPON kedvezményes feltételekkel, 12 hónapos határozott idejű szerződéssel vehető igénybe. Az Előfizető 
a határozott idejű szerződés lejáratát követően jogosult (i) újabb 12 hónapos határozott időre a DJA Alapcsomag 
GPON igénybevételét meghosszabbítani vagy (ii) határozatlan időtartamban változatlan feltételekkel és díjon 
igénybe venni vagy a (iii) határozott idejű szerződés ideje alatt, illetve (iv) annak lejáratát követően, külön díj 
megfizetése nélkül, más a mindenkor érvényes aktuális ajánlatokban szereplő internetcsomagra válthat.  
 
A határozott időtartalmú szerződés hatálya alatt az Előfizető által kezdeményezett felmondás esetén az Előfizető 
a Szolgáltató által kötbérezhető. Magasabb szolgáltatáscsomagra történő egyéni szerződésmódosítás egyéb 
jogkövetkezmény és kötbérezés nélkül lehetséges. 
 

Havi díj (bruttó Ft) 

Internet-hozzáférés 

Digitális Jólét 

Alapcsomag GPON 

Havi díj 12 hónapos elkötelezettséggel, e-Pack kedvezménnyel 1 990 Ft 

Havi díj 12 hónapos elkötelezettséggel, e-Pack kedvezmény nélkül 2 990 Ft 

 
2018. január 1-től az internethozzáférési szolgáltatások bruttó havidíja 5%-os ÁFA kulccsal kerülnek 
meghatározásra. A Digitális Jólét Alapcsomag GPON határozatlan idejű, kedvezmények nélküli listaára bruttó 4990 
Ft. 
 

Letöltési sebesség (maximális / minimális) 50/10 mbps  

Feltöltési sebesség (maximális / minimális) 5/4 mbps 

Rendes körülmények között elérhető sebesség (le-/feltöltési):  

19/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet 3. § (1) alapján (ha egyetemes szolgáltatási terület) 
35/4 mbps 

 
A munkaállomáshoz 3 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím 
tartományon belül vannak. 
 
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség. 
 
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek 
függelék tartalmazza. A hálózat szolgáltatás minőségi paraméterek a honlapon találhatóak. 
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A szolgáltatási csomag igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz minimum a 
következő ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak: 
 

- Gigabites hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; ~2GHz processzor; 
legalább 2 GB memória; Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5 
vagy újabb operációs rendszer, melynek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmaznia. A legjobb 
sebesség értékek elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen 
összekapcsolása javasolt. 

 
A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati 
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól. 
 
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön 
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet 
sor. 
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1.2. Kereskedelmi forgalomban nem elérhető szolgáltatási csomagok Egyéni előfizetők 
számára 

1.2.1. Szerkesztési célra fenntartva 
 

1.2.2. Szerkesztési célra fenntartva 
 

1.2.3. Szerkesztési célra fenntartva 
 

1.2.4. Szerkesztési célra fenntartva 
 

1.2.5. Szerkesztési célra fenntartva 
 

1.2.6. Internet 150 optika szolgáltatási csomag 
 
Az Internet 150 optika szolgáltatási csomag 2021. november 30-i hatállyal került át a kereskedelmi forgalomban 
nem elérhető szolgáltatási csomagok közé, melyre a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve 
szerződésmódosítást a továbbiakban nem tesz lehetővé.  
 

 
2018. szeptember 11-től 

5% Áfa 

2021. szeptember 28-tól  
(számlaciklusokhoz igazítva) 

5% Áfa 

 Havidíj: Nettó Áfa Bruttó Nettó Áfa Bruttó 

Internet 150 optika csomag 
határozatlan idejű szerződéssel 

14 274,02 Ft 713,7 Ft 14 987,72 6 657,14 Ft 332,86 Ft 6 990,00 Ft 

Internet 15 optika csomag 
1 vagy 2 éves határozott idejű 
szerződéssel 

   4 752,38 Ft 237,62 Ft 4 990,00 Ft 

 
Maximális le- / feltöltési sebesség: 150,00/10,00 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH elnöki rendelet szerint egyedi 

minőségi célérték): 
30,00/4,00 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: 3 db 

 
A munkaállomáshoz 3 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím 
tartományon belül vannak. 
 
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség. 
 
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek 
függelék tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi paraméterek a honlapon találhatóak. 
 
A szolgáltatási csomag igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz minimum a 
következő ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak: 
 

- Gigabites hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; ~2GHz processzor; 
legalább 2 GB memória; Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5 
vagy újabb operációs rendszer, melynek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmaznia. A legjobb 
sebesség értékek elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen 
összekapcsolása javasolt. 

 
A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati 
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól. 
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Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön 
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet 
sor. 
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1.2.7. Internet 300 optika szolgáltatási csomag 
 
Az Internet 300 optika szolgáltatási csomag 2021. november 30-i hatállyal került át a kereskedelmi forgalomban 
nem elérhető szolgáltatási csomagok közé, melyre a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve 
szerződésmódosítást a továbbiakban nem tesz lehetővé.  
 

 
2018. szeptember 11-től 

5% Áfa 

2021. szeptember 28-tól  
(számlaciklusokhoz igazítva) 

5% Áfa 

 Havidíj: Nettó Áfa Bruttó Nettó Áfa Bruttó 

Internet 300 optika csomag 
határozatlan idejű szerződéssel 

17 716,53 Ft 885,83 Ft 18 602,36 Ft 7 133,33 Ft 356,67 Ft 7 490,00 Ft 

Internet 300 optika csomag 
1 vagy 2 éves határozott idejű 
szerződéssel 

   5 228,57 Ft 261,43 Ft 5 490,00 Ft 

 
Maximális le- / feltöltési sebesség: 300,00/20,00 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH elnöki rendelet szerint egyedi 

minőségi célérték): 
60,00/5,00 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: 3 db 

 
A munkaállomáshoz 3 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím 
tartományon belül vannak. 
 
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség. 
 
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek 
függelék tartalmazza A hálózati szolgáltatásminőségi paraméterek a honlapon találhatóak. 
 
A szolgáltatási csomag igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz minimum a 
következő ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak: 
 

- Gigabites hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; 2 magos, legalább 2,4 
GHz processzor; legalább 4 GB memória; 7200 RPM fordulatszámú SATA3 merevlemez; Windows 10 
operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5vagy újabb operációs rendszer, melynek 
mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmaznia. A legjobb sebesség értékek elérése érdekében a 
számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen összekapcsolása javasolt. 

 
A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati 
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól. 
 
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön 
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet 
sor. 
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1.2.8. Internet 500 optika szolgáltatási csomag 
 
Az Internet 500 optika szolgáltatási csomag 2021. november 30-i hatállyal került át a kereskedelmi forgalomban 
nem elérhető szolgáltatási csomagok közé, melyre a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve 
szerződésmódosítást a továbbiakban nem tesz lehetővé.  
 

 
2018. szeptember 11-től 

5% Áfa 

2021. szeptember 28-tól  
(számlaciklusokhoz igazítva) 

5% Áfa 

 Havidíj: Nettó Áfa Bruttó Nettó Áfa Bruttó 

Internet 500 optika csomag 
határozatlan idejű szerződéssel 

19 685,04 Ft 984 Ft 20 669,29 Ft 8 085,71 Ft 404,29 Ft 8 490,00 Ft 

Internet 500 optika csomag 
1 vagy 2 éves határozott idejű 
szerződéssel 

   6 180,95 Ft 309,05 Ft 6 490,00 Ft 

 
Maximális le- / feltöltési sebesség: 500,00/22,00 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH elnöki rendelet szerint egyedi 

minőségi célérték): 
100,00/6,0 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: 3 db 

 
A munkaállomáshoz 3 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím 
tartományon belül vannak. 
 
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség. 
 
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek 
függelék tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi paraméterek a honlapon találhatóak. 
 
A szolgáltatási csomag igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz minimum a 
következő ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak: 
 

- Gigabites hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; 2 magos, legalább 2,4 
GHz processzor; legalább 4 GB memória; 7200 RPM fordulatszámú SATA3 merevlemez; 802.11ac 
kompatibilis wifi adapter, Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 
10.5vagy újabb operációs rendszer, melynek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmaznia. A legjobb 
sebesség értékek elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen 
összekapcsolása javasolt. 

 
A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati 
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól. 
 
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön 
írásos engedélye nélkül – kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet 
sor. 
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1.2.9. Internet 1000 optika szolgáltatási csomag  
 
Az Internet 1000 optika szolgáltatási csomag 2021. november 30-i hatállyal került át a kereskedelmi forgalomban 
nem elérhető szolgáltatási csomagok közé, melyre a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve 
szerződésmódosítást a továbbiakban nem tesz lehetővé.  
 

 
2018. szeptember 11-től 

5% Áfa 

2021. szeptember 28-tól  
(számlaciklusokhoz igazítva) 

5% Áfa 

 Havidíj: Nettó Áfa Bruttó Nettó Áfa Bruttó 

Internet 1000 optikai csomag 
határozatlan idejű 
szerződéssel 

23 809,52 Ft 1190,48 Ft 25 000,00 Ft 9 038,10 Ft 451,91 Ft 9 490,00 Ft 

Internet 1000 optika csomag 
1 vagy 2 éves határozott idejű 
szerződéssel 

   7 133,33 Ft 356,67 Ft 7 490,00 Ft 

 
Maximális le- / feltöltési sebesség: 1000,00/40,00 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH elnöki rendelet szerint egyedi minőségi 

célérték): 
200,00/10,0 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: 3 db 

 
A munkaállomáshoz 3 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím 
tartományon belül vannak. 
 
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség. 
 
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek 
függelék tartalmazza. A hálózat szolgáltatás minőségi paraméterek a honlapon találhatóak. 
 
A szolgáltatási csomag igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz minimum a 
következő ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak: 
 

• Minimum 1 Gbps sebességű Ethernet hálózati kártya (ajánlott 2 csatlakozási interfész egyidejű 
használata) 

• Minimum Cat5e szabványnak megfelelő végponthoz csatlakoztatott UTP kábel; 

• magos, legalább 2,4 GHz processzor; 4 GB rendszermemória;  

• 7200 RPM fordulatszámú SATA3 merevlemez 

• Vezetéknélküli csatlakozás esetén: 802.11ac kompatibilis WiFi adapter (a legjobb sebesség értékek 
elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen összekapcsolása 
javasolt.) 

• Microsoft Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5 vagy újabb 
verziójú operációs rendszer, melyeknek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmazniuk.  

 
A legjobb sebesség értékek elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen 
összekapcsolása javasolt. 
 
A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati 
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól. 
 
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön 
írásos engedélye nélkül – kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet 
sor. 
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1.2.10. Internet 150 GPON szolgáltatási csomag 
 
Az Internet 150 GPON szolgáltatási csomag 2021. december 15-i hatállyal került át a kereskedelmi forgalomban 
nem elérhető szolgáltatási csomagok közé, melyre a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve 
szerződésmódosítást a továbbiakban nem tesz lehetővé.  
 

Havidíj: Nettó Áfa 5% Bruttó 

Internet 150 GPON csomag 
határozatlan idejű szerződéssel 

6 657,14 Ft 332,86 Ft 6 990,00 Ft 

Internet 150 GPON csomag 
1 vagy 2 éves határozott idejű szerződéssel 

4 752,38 Ft 237,62 Ft 4 990,00 Ft 

 
Maximális le- / feltöltési sebesség: 150,00/10,00 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH elnöki rendelet szerint egyedi 

minőségi célérték): 
30,00/4,00 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: 3 db 

 
A munkaállomáshoz 3 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím 
tartományon belül vannak. 
 
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség. 
 
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek 
függelék tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi paraméterek a honlapon találhatóak. 
 
A szolgáltatási csomag igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz minimum a 
következő ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak: 
 

- Gigabites hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; ~2GHz processzor; 
legalább 2 GB memória; Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5 
vagy újabb operációs rendszer, melynek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmaznia. A legjobb 
sebesség értékek elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen 
összekapcsolása javasolt. 

 
A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati 
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól. 
 
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön 
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet 
sor. 
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1.2.11. Internet 300 GPON szolgáltatási csomag 
 
Az Internet 300 GPON szolgáltatási csomag 2021. december 15-i hatállyal került át a kereskedelmi forgalomban 
nem elérhető szolgáltatási csomagok közé, melyre a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve 
szerződésmódosítást a továbbiakban nem tesz lehetővé.  
 

 Havidíj: Nettó Áfa 5% Bruttó 

Internet 300 GPON csomag 
határozatlan idejű szerződéssel 

7 133,33 Ft 356,67 Ft 7 490,00 Ft 

Internet 300 GPON csomag 
1 vagy 2 éves határozott idejű szerződéssel 

5 228,57 Ft 261,43 Ft 5 490,00 Ft 

 
Maximális le- / feltöltési sebesség: 300,00/20,00 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH elnöki rendelet szerint egyedi 

minőségi célérték): 
60,00/5,00 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: 3 db 

 
A munkaállomáshoz 3 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím 
tartományon belül vannak. 
 
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség. 
 
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek 
függeléke tartalmazza A hálózati szolgáltatásminőségi paraméterek a honlapon találhatóak. 
 
A szolgáltatási csomag igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz minimum a 
következő ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak: 
 

- Gigabites hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; 2 magos, legalább 2,4 
GHz processzor; legalább 4 GB memória; 7200 RPM fordulatszámú SATA3 merevlemez; Windows 10 
operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5vagy újabb operációs rendszer, melynek 
mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmaznia. A legjobb sebesség értékek elérése érdekében a 
számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen összekapcsolása javasolt. 

 
A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati 
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól. 
 
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön 
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet 
sor. 
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1.2.12. Internet 500 GPON szolgáltatási csomag 
 
Az Internet 500 GPON szolgáltatási csomag 2021. december 15-i hatállyal került át a kereskedelmi forgalomban 
nem elérhető szolgáltatási csomagok közé, melyre a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve 
szerződésmódosítást a továbbiakban nem tesz lehetővé.  
 

 Havidíj: Nettó Áfa 5% Bruttó 

Internet 500 GPON csomag 
határozatlan idejű szerződéssel 

8 085,71 Ft 404,29 Ft 8 490,00 Ft 

Internet 500 GPON csomag 
1 vagy 2 éves határozott idejű szerződéssel 

6 180,95 Ft 309,05 Ft 6 490,00 Ft 

 
Maximális le- / feltöltési sebesség: 500,00/22,00 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH elnöki rendelet szerint egyedi 

minőségi célérték): 
100,00/5,50 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: 3 db 

 
A munkaállomáshoz 3 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím 
tartományon belül vannak. 
 
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség. 
 
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek 
függeléke tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi paraméterek a honlapon találhatóak. 
 
A szolgáltatási csomag igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz minimum a 
következő ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak: 
 

- Gigabites hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; 2 magos, legalább 2,4 
GHz processzor; legalább 4 GB memória; 7200 RPM fordulatszámú SATA3 merevlemez; 802.11ac 
kompatibilis wifi adapter, Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 
10.5vagy újabb operációs rendszer, melynek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmaznia. A legjobb 
sebesség értékek elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen 
összekapcsolása javasolt. 

 
A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati 
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól. 
 
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön 
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet 
sor. 
 



 

500 
 

1.2.13. Internet 1000 GPON szolgáltatási csomag 
 
Az Internet 1000 GPON szolgáltatási csomag 2021. december 15-i hatállyal került át a kereskedelmi forgalomban 
nem elérhető szolgáltatási csomagok közé, melyre a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve 
szerződésmódosítást a továbbiakban nem tesz lehetővé.  
 

 Havidíj: Nettó Áfa 5% Bruttó 

Internet 1000 GPON csomag 
határozatlan idejű szerződéssel 

9 038,10 Ft 451,91 Ft 9 490,00 Ft 

Internet 1000 GPON csomag 
1 vagy 2 éves határozott idejű szerződéssel 

7 133,33 Ft 356,67 Ft 7 490,00 Ft 

 
Maximális le- / feltöltési sebesség: 1000,00/40,00 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH elnöki rendelet szerint egyedi minőségi 

célérték): 
200,00/10,0 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: 3 db 

 
A munkaállomáshoz 3 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím 
tartományon belül vannak. 
 
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség. 
 
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek 
függeléke tartalmazza. A hálózat szolgáltatás minőségi paraméterek a honlapon találhatóak. 
 
A szolgáltatási csomag igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz minimum a 
következő ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak: 
 

• Minimum 1 Gbps sebességű Ethernet hálózati kártya (ajánlott 2 csatlakozási interfész egyidejű 
használata) 

• Minimum Cat5e szabványnak megfelelő végponthoz csatlakoztatott UTP kábel; 

• magos, legalább 2,4 GHz processzor; 4 GB rendszermemória;  

• 7200 RPM fordulatszámú SATA3 merevlemez 

• Vezetéknélküli csatlakozás esetén: 802.11ac kompatibilis WiFi adapter (a legjobb sebesség értékek 
elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen összekapcsolása 
javasolt.) 

• Microsoft Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5 vagy újabb 
verziójú operációs rendszer, melyeknek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmazniuk.  

 
A legjobb sebesség értékek elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen 
összekapcsolása javasolt. 
 
A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati 
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól. 
 
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön 
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet 
sor. 
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1.3. Kereskedelmi forgalomban elérhető szolgáltatási csomagok Üzleti Előfizetők számára 

Üzleti díjcsomagok üzleti előfizetők részére.  
 

1.3.1. Business Office Net 220 optika szolgáltatási csomag 
 

Csomag  
Határozott 

idő  

Kedvezményes 

havidíj   

e-Pack-kel  

(nettó)  

Kedvezményes 

havidíj   

e-Pack-kel  

(bruttó)  

Kedvezményes 

havidíj   

e-Pack nélkül  

(nettó)  

Kedvezményes 

havidíj   

e-Pack nélkül  

(bruttó)  

Business Office 

Net 220 optika  

24-36 hónap  5 038,10 Ft 5 290,00 Ft 5 538,10 Ft 5 815,00 Ft 

12 hónap  6 466,67 Ft 6 790,00 Ft 6 966,67 Ft 7 315,00 Ft 

Határozatlan  11 228,57 Ft 11 790,00 Ft 11 728,57 Ft 12 315,00 Ft 

 
Hozzáférés típusa: FTTH-RFoG optikai kábelhálózaton történő hozzáférés 

Biztosított kábelmodem: 1db 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 220,00/15,00 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH 

elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték): 
60,00/7,0 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: korlátlan 

 
A munkaállomáshoz 5 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím 
tartományon belül vannak. A szolgáltatáshoz fix IP cím igényelhető. 
 
A csomaghoz fix IP cím külön díj ellenében igényelhető. 
 
A csomaghoz 24-36 hónap határozott idejű szerződés esetén Prémium szolgáltatás külön díj ellenében 
igényelhető. 
 
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség. 
 
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek 
függelék tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi paraméterek a honlapon találhatóak. 
 
A szolgáltatási csomag igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz a következő 
ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak: 
 

- Gigabites hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; ~2GHz processzor; 
legalább 2 GB memória; Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5 
vagy újabb verziójú operációs rendszer, melyeknek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmazniuk. A 
legjobb sebesség értékek elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen 
összekapcsolása javasolt. 

 
A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati 
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól. 
 
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön 
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet 
sor. 
 
Az Előfizető kérésére történő szünetelés esetén fizetendő csökkentett előfizetési díj: 
 

Nettó Áfa Bruttó 

1 180,952 Ft 59,048 Ft 1 240,0 Ft 
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1.3.2. Business Office Net 350 optika szolgáltatási csomag 
 

Csomag  
Határozott 

idő  

Kedvezményes 

havidíj   

e-Pack-kel  

(nettó)  

Kedvezményes 

havidíj   

e-Pack-kel  

(bruttó)  

Kedvezményes 

havidíj   

e-Pack nélkül  

(nettó)  

Kedvezményes 

havidíj   

e-Pack nélkül  

(bruttó)  

Business Office Net 

350 optika  

24-36 hónap  7 069,52 Ft 7 990,00 Ft 8 109,52 Ft 8 515,00 Ft 

12 hónap  9 038,10 Ft 9 490,00 Ft 9 538,10 Ft 10 015,00 Ft 

Határozatlan  13 800,00 Ft 14 490,00 Ft 14 300,00 Ft 15 015,00 Ft 

 
Hozzáférés típusa: FTTH-RFoG optikai kábelhálózaton történő hozzáférés 

Biztosított kábelmodem: 1db 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 350,00/30,00 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH 

elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték): 
90,00/8,00 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: korlátlan 

 
A munkaállomáshoz 5 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím 
tartományon belül vannak. A szolgáltatáshoz fix IP cím igényelhető. 
 
A csomaghoz fix IP cím külön díj ellenében igényelhető. 
 
A csomaghoz 24-36 hónap határozott idejű szerződés esetén Prémium szolgáltatás külön díj ellenében 
igényelhető. 
 
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség. 
 
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek 
függelék tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi paraméterek a honlapon találhatóak. 
 
A szolgáltatási csomag igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz a következő 
ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak: 
 

- Gigabites hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; 2 magos, legalább 2,4 
GHz processzor; legalább 4 GB memória; 7200 RPM fordulatszámú SATA3 merevlemez; Windows 10 
operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5 vagy újabb verziójú operációs rendszer, 
melyeknek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmazniuk. A legjobb sebesség értékek elérése 
érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen összekapcsolása javasolt. 

 
A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati 
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól. 
 
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön 
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet 
sor. 
 
Az Előfizető kérésére történő szünetelés esetén fizetendő csökkentett előfizetési díj:  
 

Nettó Áfa Bruttó 

1 180,952 Ft 59,048 Ft 1 240,0 Ft 
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1.3.3. Business Office Net 500 optika szolgáltatási csomag 
 

Csomag  
Határozott 

idő  

Kedvezményes 

havidíj   

e-Pack-kel  

(nettó)  

Kedvezményes 

havidíj   

e-Pack-kel  

(bruttó)  

Kedvezményes 

havidíj   

e-Pack nélkül  

(nettó)  

Kedvezményes 

havidíj   

e-Pack nélkül  

(bruttó)  

Business Office Net 

500 optika  

24-36 hónap  8 561,90 Ft 8 990, 00 Ft 9 061,90 Ft 9 515,00 Ft 

12 hónap  9 990,48 Ft 10 490,00 Ft 10 490,48 Ft 11 015,00 Ft 

Határozatlan  14 752,38 Ft 15 490,00 Ft 15 252,38 Ft 16 015,00 Ft 

 
Hozzáférés típusa: FTTH-RFoG optikai kábelhálózaton történő hozzáférés 

Biztosított kábelmodem: 1db 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 500,00/30,00 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH 

elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték): 
100,00/10,00 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: korlátlan 

 
A szolgáltatáshoz fix IP cím igényelhető. 
 
A csomaghoz fix IP cím külön díj ellenében igényelhető. 
 
A csomaghoz 24-36 hónap határozott idejű szerződés esetén Prémium szolgáltatás külön díj ellenében 
igényelhető. 
 
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség. 
 
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek 
függelék tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi paraméterek a honlapon találhatóak. 
 
A szolgáltatási csomag igénybevételéhez, valamint a tulajdonságaik optimális kihasználáshoz a következő 
ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak:  
 

- Gigabites hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; 2 magos, legalább 2,4 
GHz processzor; legalább 4 GB memória; 7200 RPM fordulatszámú SATA3 merevlemez; 802.11ac 
kompatibilis wifi adapter, Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5 
vagy újabb verziójú operációs rendszer, melyeknek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmazniuk. A 
legjobb sebesség értékek elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen 
összekapcsolása javasolt. 

 
A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati 
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól. 
 
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön 
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet 
sor. 
 
Az Előfizető kérésére történő szünetelés esetén fizetendő csökkentett előfizetési díj: 
 

Nettó Áfa Bruttó 

1 180,952 Ft 59,048 Ft 1 240,0 Ft 
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1.3.4. Business Office Net 1000 optika szolgáltatási csomag  
 

Csomag  
Határozott 

idő  

Kedvezményes 

havidíj   

e-Pack-kel  

(nettó)  

Kedvezményes 

havidíj   

e-Pack-kel  

(bruttó)  

Kedvezményes 

havidíj   

e-Pack nélkül  

(nettó)  

Kedvezményes 

havidíj   

e-Pack nélkül  

(bruttó)  

Business Office Net 

1000 optika  

24-36 hónap  9 514,29 Ft 9 990,00 Ft 10 014,29 Ft 10 515,00 Ft 

12 hónap  10 942,86 Ft 11 490,00 Ft 11 442,86 Ft 12 015,00 Ft 

Határozatlan  15 704,76 Ft 16 490,00 Ft 16 204,76 Ft 17 015,00 Ft 

 
Hozzáférés típusa: FTTH-RFoG optikai kábelhálózaton történő hozzáférés 

Biztosított kábelmodem: 1 db 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 1000,00 / 50,00 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH 

elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték): 
250,00 / 15,00 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: korlátlan 

 
A szolgáltatáshoz fix IP cím nem igényelhető. 
 
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség. 
 
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek 
függelék tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi paraméterek a honlapon találhatóak. 
 
A szolgáltatási csomag igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz minimum a 
következő ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak: 
 

• Gigabites hálózati kártya, 

• minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; 

• 4 magos, legalább 2 GHz processzor; 

• legalább 8 GB memória; 

• SSD háttértár; 

• Windows 10 vagy újabb operációs rendszer, melynek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmaznia. 

• A legjobb sebesség értékek elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való 
közvetlen összekapcsolása elengedhetetlen. 

 
A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati 
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól. Egy darab GE (gigabit ethernet) porton a maximális 
sebesség nem érhető el az ethernet szabvány korláta miatt, ehhez minimum 2 csatlakozási interfész egyidejű 
használata szükséges. 
 
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön 
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet 
sor. 
 
Az Előfizető kérésére történő szünetelés esetén fizetendő csökkentett előfizetési díj: 
 

Nettó Áfa Bruttó 

1 180,952 Ft 59,048 Ft 1 240,0 Ft 
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1.3.5. Business Office Net 220+ GPON szolgáltatási csomag 
 

Csomag  
Határozott 

idő  

Kedvezményes 

havidíj   

e-Pack-kel  

(nettó)  

Kedvezményes 

havidíj   

e-Pack-kel  

(bruttó)  

Kedvezményes 

havidíj   

e-Pack nélkül  

(nettó)  

Kedvezményes 

havidíj   

e-Pack nélkül  

(bruttó)  

Business Office Net 

220+ GPON  

24-36 hónap  5 038,10 Ft 5 290,00 Ft 5 538,10 Ft 5 815,00 Ft 

12 hónap  6 466,67 Ft 6 790,00 Ft 6 966,67 Ft 7 315,00 Ft 

Határozatlan  11 228,57 Ft 11 790,00 Ft 11 728,57 Ft 12 315,00 Ft 

 
Hozzáférés típusa: FTTH-GPON optikai kábelhálózaton történő hozzáférés 

Biztosított kábelmodem: 1db 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 220,00/75,00 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH 

elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték): 
100,00/30,00 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: korlátlan 

 
A munkaállomáshoz 5 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím 
tartományon belül vannak. A szolgáltatáshoz fix IP cím nem igényelhető. 
 
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség. 
 
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek 
függeléke tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi paraméterek a honlapon találhatóak. 
 
A szolgáltatási csomag igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz a következő 
ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak: 
 

- Gigabites hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; ~2GHz processzor; 
legalább 2 GB memória; Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5 
vagy újabb verziójú operációs rendszer, melyeknek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmazniuk. A 
legjobb sebesség értékek elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen 
összekapcsolása javasolt. 

 
A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati 
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól. 
 
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön 
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet 
sor. 
 
Az Előfizető kérésére történő szünetelés esetén fizetendő csökkentett előfizetési díj: 
 

Nettó Áfa Bruttó 

1 180,952 Ft 59,048 Ft 1 240,0 Ft 
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1.3.6. Business Office Net 350+ GPON szolgáltatási csomag 
 

Csomag  
Határozott 

idő  

Kedvezményes 

havidíj   

e-Pack-kel  

(nettó)  

Kedvezményes 

havidíj   

e-Pack-kel  

(bruttó)  

Kedvezményes 

havidíj   

e-Pack nélkül  

(nettó)  

Kedvezményes 

havidíj   

e-Pack nélkül  

(bruttó)  

Business Office Net 

350+ GPON  

24-36 hónap  7 609,52 Ft 7 990,00 Ft 8 109,52 Ft 8 515,00 Ft 

12 hónap  9 038,10 Ft 9 490,00 Ft 9 538,10 Ft 10 015,00 Ft 

Határozatlan  13 800,00 Ft 14 490,00 Ft 14 300,00 Ft 15 015,00 Ft 

 
Hozzáférés típusa: FTTH-GPON optikai kábelhálózaton történő hozzáférés 

Biztosított kábelmodem: 1db 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 350,00/200,00 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH 

elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték): 
150,00/30,00 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: korlátlan 

 
A munkaállomáshoz 5 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím 
tartományon belül vannak. A szolgáltatáshoz fix IP cím nem igényelhető. 
 
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség. 
 
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek 
függeléke tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi paraméterek a honlapon találhatóak. 
 
A szolgáltatási csomag igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz a következő 
ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak: 
 

- Gigabites hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; 2 magos, legalább 2,4 
GHz processzor; legalább 4 GB memória; 7200 RPM fordulatszámú SATA3 merevlemez; Windows 10 
operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5 vagy újabb verziójú operációs rendszer, 
melyeknek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmazniuk. A legjobb sebesség értékek elérése 
érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen összekapcsolása javasolt. 

 
A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati 
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól. 
 
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön 
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet 
sor. 
 
Az Előfizető kérésére történő szünetelés esetén fizetendő csökkentett előfizetési díj: 
 

Nettó Áfa Bruttó 

1 180,952 Ft 59,048 Ft 1 240,0 Ft 

 
 



 

507 
 

1.3.7. Business Office Net 500+ GPON szolgáltatási csomag 
 

Csomag  
Határozott 

idő  

Kedvezményes 

havidíj   

e-Pack-kel  

(nettó)  

Kedvezményes 

havidíj   

e-Pack-kel  

(bruttó)  

Kedvezményes 

havidíj   

e-Pack nélkül  

(nettó)  

Kedvezményes 

havidíj   

e-Pack nélkül  

(bruttó)  

Business Office Net 

500+ GPON  

24-36 hónap  8 561,90 Ft 8 990,00 Ft 9 061,90 Ft 9 515,00 Ft 

12 hónap  9 990,48 Ft 10 490,00 Ft 10 490,48 Ft 11 015,00 Ft 

Határozatlan  14 752,38 Ft 15 490,00 Ft 15 252,38 Ft 16 015,00 Ft 

 
Hozzáférés típusa: FTTH-GPON optikai kábelhálózaton történő hozzáférés 

Biztosított kábelmodem: 1db 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 500,00/300,00 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH 

elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték): 
300,00/50,00 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: korlátlan 

 
A szolgáltatáshoz fix IP cím nem igényelhető. 
 
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség. 
 
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek 
függeléke tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi paraméterek a honlapon találhatóak. 
 
A szolgáltatási csomag igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz a következő 
ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak:  
 

- Gigabites hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; 2 magos, legalább 2,4 
GHz processzor; legalább 4 GB memória; 7200 RPM fordulatszámú SATA3 merevlemez; 802.11ac 
kompatibilis wifi adapter, Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5 
vagy újabb verziójú operációs rendszer, melyeknek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmazniuk. A 
legjobb sebesség értékek elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen 
összekapcsolása javasolt. 

 
A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati 
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól. 
 
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön 
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet 
sor. 
 
Az Előfizető kérésére történő szünetelés esetén fizetendő csökkentett előfizetési díj:  
 

Nettó Áfa Bruttó 

1 180,952 Ft 59,048 Ft 1 240,0 Ft 
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1.3.8. Business Office Net 1000+ GPON szolgáltatási csomag 
 

Csomag  
Határozott 

idő  

Kedvezményes 

havidíj   

e-Pack-kel  

(nettó)  

Kedvezményes 

havidíj   

e-Pack-kel  

(bruttó)  

Kedvezményes 

havidíj   

e-Pack nélkül  

(nettó)  

Kedvezményes 

havidíj   

e-Pack nélkül  

(bruttó)  

Business Office Net 

1000+ GPON  

24-36 hónap  9 514,29 Ft 9 990,00 Ft 10 014,29 Ft 10 515,00 Ft 

12 hónap  10 942,86 Ft 11 490,00 Ft 11 442,86 Ft 12 015,00 Ft 

Határozatlan  15 704,76 Ft 16 490,00 Ft 16 204,76 Ft 17 015,00 Ft 

 
Hozzáférés típusa: FTTH-GPON optikai kábelhálózaton történő hozzáférés 

Biztosított kábelmodem: 1db 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 1000,00/1000,00 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH 

elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték): 
300,00/50,00 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: korlátlan 

 
A szolgáltatáshoz fix IP cím nem igényelhető. 
 
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség. 
 
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek 
függeléke tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi paraméterek a honlapon találhatóak. 
 
A szolgáltatási csomag igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz a következő 
ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak:  
 

- Gigabites hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; 2 magos, legalább 2,4 
GHz processzor; legalább 4 GB memória; 7200 RPM fordulatszámú SATA3 merevlemez; 802.11ac 
kompatibilis wifi adapter, Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5 
vagy újabb verziójú operációs rendszer, melyeknek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmazniuk. A 
legjobb sebesség értékek elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen 
összekapcsolása javasolt. 

 
A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati 
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól. 
 
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön 
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet 
sor. 
 
Az Előfizető kérésére történő szünetelés esetén fizetendő csökkentett előfizetési díj: 
 

Nettó Áfa Bruttó 

1 180,952 Ft 59,048 Ft 1 240,0 Ft 
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1.4. Kereskedelmi forgalomban nem elérhető szolgáltatási csomagok Üzleti előfizetők 
számára  

1.4.1. Szerkesztési célra fenntartva 
 

1.4.2. Szerkesztési célra fenntartva 
 

1.4.3. Szerkesztési célra fenntartva 
 

1.4.4. Szerkesztési célra fenntartva 
 

1.4.5. Szerkesztési célra fenntartva 
 

1.4.6. Szerkesztési célra fenntartva 
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1.4.7. Business Office Net 170 optika szolgáltatási csomag 
 
Az alábbi szolgáltatási csomagra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2020. július 
14-től nem tesz lehetővé: 
 

  
2017. január 1-től 

18% Áfa 
2018. január 1-től 

5% Áfa 

 Havidíj:  Nettó Áfa Bruttó Áfa Bruttó 

Business Office Net 170 optika 35 000,00 Ft - - 1 750 Ft 36 750,00 Ft 

 
Hozzáférés típusa: FTTH-RFoG optikai kábelhálózaton történő hozzáférés 

Biztosított kábelmodem: 1db 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 170,00/15,00 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH 

elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték): 
60,00/5,00 Mbit/s 

Maximális számítógépek száma: korlátlan 

 
A munkaállomáshoz 5 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím 
tartományon belül vannak. A szolgáltatáshoz fix IP cím igényelhető. 
 
A csomaghoz fix IP cím külön díj ellenében igényelhető. 
 
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség. 
 
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek 
függelék tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi paraméterek a honlapon találhatóak. 
 
A szolgáltatási csomag igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz a következő 
ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak: 
 

- Gigabites hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; ~2GHz processzor; 
legalább 2 GB memória; Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5 
vagy újabb verziójú operációs rendszer, melyeknek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmazniuk. A 
legjobb sebesség értékek elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen 
összekapcsolása javasolt. 

 
A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati 
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól. 
 
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön 
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet 
sor. 
 
Az Előfizető kérésére történő szünetelés esetén fizetendő csökkentett előfizetési díj: 
 

Nettó Áfa Bruttó 

1 180,952 Ft 59,048 Ft 1 240,0 Ft 
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1.5. Egyéb szolgáltatások díja  
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2. business internet szolgáltatás 

2.1. Kereskedelmi forgalomban elérhető szolgáltatási csomagok  
 
Az alábbi díjcsomagok és szolgáltatások kizárólag Üzleti Előfizetők számára érhetők el.  
 

2.1.1. Business Internet 10 optika 
 

Csomag  
Határozott 

idő  

Kedvezményes 

havidíj   

e-Pack-kel  

(nettó)  

Kedvezményes 

havidíj   

e-Pack-kel  

(bruttó)  

Kedvezményes 

havidíj   

e-Pack nélkül  

(nettó)  

Kedvezményes 

havidíj   

e-Pack nélkül  

(bruttó)  

Business Internet 10 optika  

24-36 hónap  15 490,00 Ft 16 264,50 Ft 15 990,00 Ft 16 789,50 Ft 

12 hónap  21 490,00 Ft 22 564,50 Ft 21 990,00 Ft 23 089,50 Ft 

Határozatlan  34 500,00 Ft 36 225,00 Ft 35 000,00 Ft 36 750,00 Ft 

 
Hozzáférés típusa: FTTH-RFoG optikai kábelhálózaton történő hozzáférés 

Biztosított kábelmodem: 1db (eMTA) 

Átadási felület: Ethernet RJ45 

Biztosított fix IP címek 1 db 

Hálózati megoszthatóság: korlátlan 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 10,00/10,00 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH 

elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték): 
10,00/10,00 Mbit/s 

 
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi 
paraméterek a honlapon találhatóak. 
 
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön 
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet 
sor.  
 
A Szolgáltató az Igénylő megrendelését követően felméri, hogy a kért szolgáltatás műszaki szempontból 
teljesíthető-e. 
 
Az Előfizető kérésére történő szünetelés esetén fizetendő csökkentett előfizetési díj: 
 

Nettó Áfa Bruttó 

1 180,952 Ft 59,048 Ft 1 240,0 Ft 
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2.1.2. Szerkesztési célra fenntartva 
 

2.1.3. Business Internet 20 optika 
 

Csomag  
Határozott 

idő  

Kedvezményes 

havidíj   

e-Pack-kel  

(nettó)  

Kedvezményes 

havidíj   

e-Pack-kel  

(bruttó)  

Kedvezményes 

havidíj   

e-Pack nélkül  

(nettó)  

Kedvezményes 

havidíj   

e-Pack nélkül  

(bruttó)  

Business Internet 20 optika  

24-36 hónap  19 490,00 Ft 20 464,50 Ft 19 990,00 Ft 20 989,50 Ft 

12 hónap  25 490,00 Ft 26 764,50 Ft 25 990,00 Ft 27 289,50 Ft 

Határozatlan  44 500,00 Ft 46 725,00 Ft 45 000,00 Ft 47 250,00 Ft 

 
Hozzáférés típusa: FTTH-RFoG optikai kábelhálózaton történő hozzáférés 

Biztosított kábelmodem: 1db (eMTA) 

Átadási felület: Ethernet RJ45 

Biztosított fix IP címek 1 db 

Hálózati megoszthatóság: korlátlan 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 20,00/20,00 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH 

elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték): 
20,00/20,00 Mbit/s 

 
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi 
paraméterek a honlapon találhatóak. 
 
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön 
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet 
sor.  
 
A Szolgáltató az Igénylő megrendelését követően felméri, hogy a kért szolgáltatás műszaki szempontból 
teljesíthető-e. 
 
Az Előfizető kérésére történő szünetelés esetén fizetendő csökkentett előfizetési díj: 
 

Nettó Áfa Bruttó 

1 180,952 Ft 59,048 Ft 1 240,0 Ft 

 



 

514 
 

2.1.4. Business Internet 30 optika 
 

Csomag  
Határozott 

idő  

Kedvezményes 

havidíj   

e-Pack-kel  

(nettó)  

Kedvezményes 

havidíj   

e-Pack-kel  

(bruttó)  

Kedvezményes 

havidíj   

e-Pack nélkül  

(nettó)  

Kedvezményes 

havidíj   

e-Pack nélkül  

(bruttó)  

Business Internet 30 optika  

24-36 hónap  23 490,00 Ft 24 664,50 Ft 23 990,00 Ft 25 189,50 Ft 

12 hónap  29 490,00 Ft 30 964,50 Ft 29 989,50 Ft 31 489,50 Ft 

Határozatlan  54 500,00 Ft 57 225,00 Ft 55 000,00 Ft 57 750,00 Ft 

 
Hozzáférés típusa: FTTH-RFoG optikai kábelhálózaton történő hozzáférés 

Biztosított kábelmodem: 1db (eMTA) 

Átadási felület: Ethernet RJ45 

Biztosított fix IP címek 1 db 

Hálózati megoszthatóság: korlátlan 

Maximális le- / feltöltési sebesség: 30,00/30,00 Mbit/s 

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH 

elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték): 
30,00/30,00 Mbit/s 

 
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi 
paraméterek a honlapon találhatóak. 
 
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön 
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet 
sor.  
 
A Szolgáltató az Igénylő megrendelését követően felméri, hogy a kért szolgáltatás műszaki szempontból 
teljesíthető-e. 
 
Az Előfizető kérésére történő szünetelés esetén fizetendő csökkentett előfizetési díj: 
 

Nettó Áfa Bruttó 

1 180,952 Ft 59,048 Ft 1 240,0 Ft 
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2.2. Kereskedelmi forgalomban nem elérhető szolgáltatási csomagok 

 

2.3. Egyéb havidíjak 
 

2.3.1. Díjtartozás miatti korlátozás esetén, a korlátozás időtartama alatt fizetendő havidíj 
 

  Nettó Áfa Bruttó 

Díjtartozás miatti korlátozás esetén, a korlátozás időtartama alatt fizetendő havidíj 3 000 Ft 150 Ft 3 150 Ft 

 

2.4. Egyéb szolgáltatások díjai 
 

2.4.1. Fix IP szolgáltatás 
 

Megnevezés  Nettó Áfa Bruttó 

Fix IP szolgáltatás hó/db 4 000,00 Ft 1 080,00 Ft 5 080,00 Ft 

 
A szolgáltatás minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. 
 

2.4.2. Hálózatmérés GPON optikai hálózat esetén 
 

Megnevezés Leírás Bruttó díj 

Mérési díj FTTH-GPON optikai hálózat mérési díja 12 000 Ft/alkalom 

Mérőeszköz kártérítési díja 

A Szolgáltató tulajdonában álló kihelyezett mérőeszköz 
elvesztése, vagy megrongálódása esetén az Előfizető 
kártérítést köteles fizetni. Az Előfizető kártérítési 
kötelezettsége mind a mérőeszköz megrongálódása, 
mind visszaadásának elmulasztása esetén fennáll, mely 
utóbbi esetben a felek úgy tekintik, hogy az adott 
berendezés, illetve mérőeszköz megsemmisült.  

84 000 Ft 

 

2.4.3. Szerkesztési célra fenntartva 
 

2.4.4. internet wifi booster szolgáltatás 
 
Az Internet Wifi Booster és Internet Booster szolgáltatások értékesítése az ezekhez tartozó eszközkészlet erejéig 
érhetőek el. 
 

 Nettó Áfa Bruttó 

Booster jeltovábbító – S 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

Booster jeltovábbító – M 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

Wifi Booster jelerősítő – S 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

Wifi Booster jelerősítő – M  0 Ft 0 Ft 0 Ft 

Wifi Booster jelerősítő – L  0 Ft 0 Ft 0 Ft 

 

2.4.5. Domain név szolgáltatás  
 

  Nettó Áfa Bruttó 

Domain név szolgáltatás egyszeri díja  6 000 Ft 1 620 Ft 7 620 Ft 

 
A domain név szolgáltatás igénybevétele esetén fizetendő egyszeri díj új regisztráció, átregisztrálás és csere 
esetén is megfizetendő. 
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3. Helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatási csomagok díjai  
 

3.1. Kereskedelmi forgalomban elérhető szolgáltatási csomagok 

Az alábbi díjcsomagok és szolgáltatások kizárólag Egyéni Előfizetők számára érhetők el. 
 

3.1.1. TV HD Basic GPON csomag 
 

 TV  HD Basic GPON 

Belépési díj  13 419,33 Ft 

Havi előfizetési díj határozatlan idejű szerződéssel 7 600 Ft 

Havi előfizetési díj 1 év határozott idejű szerződéssel 5 600 Ft 

A havidíjban foglalt Vodafone mediabox száma 1 db 

A díjcsomagokhoz igényelhető további Vodafone mediaboxok 

száma 

Önálló TV igénybevétele, illetve Internet M GPON 

díjcsomag mellett történő igénybevétel esetén 1 db,  

Internet L GPON, valamint Internet XL GPON díjcsomag 

mellett történő igénybevétel esetén 2 db. 

 
A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. 
 
A TV HD Basic GPON díjcsomag önálló TV szolgáltatásként történő igénybevétele esetén a díjak tartalmazzák a 
szolgáltatás biztosításához szükséges, kizárólag a műsorjel továbbításához szükséges technikai IP hozzáférés 
(önálló TV szolgáltatáshoz) díját is. 
 
Amennyiben a Szolgáltató valamely TV díjcsomag kereskedelmi értékesítését megszünteti, ebben az esetben a 
kivezetésre került TV díjcsomag Előfizetője számára a Szolgáltató a Közszolgálati csomaghoz való hozzáférést 
biztosítja az ott meghatározott feltételekkel, kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodnak meg. 
 

3.1.2. TV HD Plus GPON csomag 
 

 TV HD Plus GPON 

Belépési díj  13 419,33 Ft 

Havi előfizetési díj határozatlan idejű szerződéssel 9 100 Ft 

Havi előfizetési díj 1 év határozott idejű szerződéssel 7 100 Ft 

A havidíjban foglalt Vodafone mediabox száma 1 db 

A díjcsomagokhoz igényelhető további Vodafone mediaboxok 

száma 

Önálló TV igénybevétele, illetve Internet M GPON 

díjcsomag mellett történő igénybevétel esetén 1 db,  

Internet L GPON, valamint Internet XL GPON díjcsomag 

mellett történő igénybevétel esetén 2 db. 

 
A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. 
 
A TV HD Plus GPON díjcsomag önálló TV szolgáltatásként történő igénybevétele esetén a díjak tartalmazzák a 
szolgáltatás biztosításához szükséges, kizárólag a műsorjel továbbításához szükséges technikai IP hozzáférés 
(önálló TV szolgáltatáshoz) díját is. 
 
Amennyiben a Szolgáltató valamely TV díjcsomag kereskedelmi értékesítését megszünteti, ebben az esetben a 
kivezetésre került TV díjcsomag Előfizetője számára a Szolgáltató a Közszolgálati csomaghoz való hozzáférést 
biztosítja az ott meghatározott feltételekkel, kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodnak meg. 
 

3.1.3. TV HD Max + Filmbox Pro GPON csomag 
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 TV HD Max + Filmbox Pro GPON 

Belépési díj 13 419,33 Ft 

Havi előfizetési díj határozatlan idejű szerződéssel 10 300 Ft 

Havi előfizetési díj 1 év határozott idejű szerződéssel 8 300 Ft 

A havidíjban foglalt Vodafone mediabox száma 1 db 

A díjcsomagokhoz igényelhető további Vodafone mediaboxok 

száma 

Önálló TV igénybevétele, illetve Internet M GPON 

díjcsomag mellett történő igénybevétel esetén 1 db,  

Internet L GPON, valamint Internet XL GPON díjcsomag 

mellett történő igénybevétel esetén 2 db. 

 
A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. 
 
A TV HD Max + Filmbox Pro GPON díjcsomag önálló TV szolgáltatásként történő igénybevétele esetén a díjak 
tartalmazzák a szolgáltatás biztosításához szükséges, kizárólag a műsorjel továbbításához szükséges technikai IP 
hozzáférés (önálló TV szolgáltatáshoz) díját is. 
 
Amennyiben a Szolgáltató valamely TV díjcsomag kereskedelmi értékesítését megszünteti, ebben az esetben a 
kivezetésre került TV díjcsomag Előfizetője számára a Szolgáltató a Közszolgálati csomaghoz való hozzáférést 
biztosítja az ott meghatározott feltételekkel, kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodnak meg. 
 

3.1.4. Közszolgálati TV csomag GPON 
 

 Közszolgálati csomag 

Belépési díj  25 806,4 Ft 

Havi előfizetési díj határozatlan idejű szerződéssel 3 515 Ft 

A havidíjban foglalt Vodafone mediabox száma 1 db 

A díjcsomagokhoz igényelhető további Vodafone mediaboxok 

száma 

Önálló TV igénybevétele, illetve Internet M GPON 

díjcsomag mellett történő igénybevétel esetén 1 db,  

Internet L GPON, valamint Internet XL GPON díjcsomag 

mellett történő igénybevétel esetén 2 db. 

 
A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. 
 
A Közszolgálati TV csomag GPON díjcsomag önálló TV szolgáltatásként történő igénybevétele esetén a díjak 
tartalmazzák a szolgáltatás biztosításához szükséges, kizárólag a műsorjel továbbításához szükséges technikai IP 
hozzáférés (önálló TV szolgáltatáshoz) díját is. 
 
Amennyiben a Szolgáltató valamely TV díjcsomag kereskedelmi értékesítését megszünteti, ebben az esetben a 
kivezetésre került TV díjcsomag Előfizetője számára a Szolgáltató a Közszolgálati csomaghoz való hozzáférést 
biztosítja az ott meghatározott feltételekkel, kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodnak meg. 
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3.2. Kereskedelmi forgalomban elérhető szolgáltatási csomagok Üzleti Előfizetők részére 

Az alábbi díjcsomagok és szolgáltatások kizárólag Üzleti Előfizetők számára érhetők el.  
 

3.2.1. TV HD Basic GPON csomag 
 

 
TV HD Basic GPON 

Nettó Bruttó 

Belépési díj  15 748 Ft 20 000 Ft 

Határozatlan idejű szerződéssel 5 984,25 Ft 7 600,00 Ft 

Havi előfizetési díj 1 év határozott idejű szerződéssel 5 511,81 Ft 7 000,00 Ft 

Havi előfizetési díj 2 év határozott idejű szerződéssel 4 330,71 Ft 5 500,00 Ft 

A havidíjban foglalt Vodafone mediabox száma 1 db 

A díjcsomagokhoz igényelhető további Vodafone 

mediaboxok száma 
2 db 

 
A TV HD Basic GPON díjcsomag önálló TV szolgáltatásként történő igénybevétele esetén a díjak tartalmazzák a 
szolgáltatás biztosításához szükséges, kizárólag a műsorjel továbbításához szükséges technikai IP hozzáférés 
(önálló TV szolgáltatáshoz) díját is. 
 
Amennyiben a Szolgáltató valamely TV díjcsomag kereskedelmi értékesítését megszünteti, ebben az esetben a 
kivezetésre került TV díjcsomag Előfizetője számára a Szolgáltató a Közszolgálati csomaghoz való hozzáférést 
biztosítja az ott meghatározott feltételekkel, kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodnak meg. 
 

3.2.2. TV HD Plus GPON csomag 
 

 
TV HD Plus GPON 

Nettó Bruttó 

Belépési díj  15 748 Ft 20 000 Ft 

Határozatlan idejű szerződéssel 7 165,35 Ft  9 100,00 Ft 

Havi előfizetési díj 1 év határozott idejű szerződéssel 6 692,91 Ft 8 500,00 Ft 

Havi előfizetési díj 2 év határozott idejű szerződéssel 5 511,81 Ft 7 000,00 Ft 

A havidíjban foglalt Vodafone mediabox száma 1 db 

A díjcsomagokhoz igényelhető további Vodafone 

mediaboxok száma 
2 db 

 
A TV HD Plus GPON díjcsomag önálló TV szolgáltatásként történő igénybevétele esetén a díjak tartalmazzák a 
szolgáltatás biztosításához szükséges, kizárólag a műsorjel továbbításához szükséges technikai IP hozzáférés 
(önálló TV szolgáltatáshoz) díját is. 
 
Amennyiben a Szolgáltató valamely TV díjcsomag kereskedelmi értékesítését megszünteti, ebben az esetben a 
kivezetésre került TV díjcsomag Előfizetője számára a Szolgáltató a Közszolgálati csomaghoz való hozzáférést 
biztosítja az ott meghatározott feltételekkel, kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodnak meg. 
 

3.2.3. TV HD Max + Filmbox Pro GPON csomag 
 

 
TV HD Plus GPON 

Nettó Bruttó 

Belépési díj  15 748 Ft 20 000 Ft 

Határozatlan idejű szerződéssel 8 110,24 Ft 10 300,00 Ft 

Havi előfizetési díj 1 év határozott idejű szerződéssel 7 236,22 Ft 9 190,00 Ft 

Havi előfizetési díj 2 év határozott idejű szerződéssel 6 055,12 Ft 7 690,00 Ft 
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A havidíjban foglalt Vodafone mediabox száma 1 db 

A díjcsomagokhoz igényelhető további Vodafone 

mediaboxok száma 
2 db 

 
A TV HD Max + Filmbox Pro GPON díjcsomag önálló TV szolgáltatásként történő igénybevétele esetén a díjak 
tartalmazzák a szolgáltatás biztosításához szükséges, kizárólag a műsorjel továbbításához szükséges technikai IP 
hozzáférés (önálló TV szolgáltatáshoz) díját is. 
 
Amennyiben a Szolgáltató valamely TV díjcsomag kereskedelmi értékesítését megszünteti, ebben az esetben a 
kivezetésre került TV díjcsomag Előfizetője számára a Szolgáltató a Közszolgálati csomaghoz való hozzáférést 
biztosítja az ott meghatározott feltételekkel, kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodnak meg. 
 

3.3. Kereskedelmi forgalomban nem elérhető szolgáltatási csomagok Egyéni Előfizetők 
részére 

 

3.4. Kereskedelmi forgalomban nem elérhető szolgáltatási csomagok Üzleti Előfizetők részére 
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K./ NAGYKERESKEDELMI PARTNER HÁLÓZATÁN NYÚJTOTT HELYHEZ KÖTÖTT INTERNET ÉS 
MŰSORTERJESZTÉSI  SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ DÍJSZABÁS 
 
 

1. Helyhez kötött Internet-hozzáférés szolgáltatás díjcsomagok 

1.1. Kereskedelmi forgalomban Egyéni Előfizetők számára elérhető díjcsomagok 
 
Az alábbi díjcsomagok és szolgáltatások kizárólag Egyéni Előfizetők számára érhetők el.  
 

1.1.1. Internet Alapcsomag Egyéni Előfizetők számára 
 
Az Internet Alapcsomag kizárólag Egyéni Előfizetők számára érhető el. 
 
Amennyiben a Szolgáltató valamely Internet díjcsomag kereskedelmi értékesítést megszünteti, ebben az esetben 
a kivezetésre került Internet díjcsomag Egyéni Előfizetője számára a Szolgáltató az Internet Alapcsomagot 
biztosítja, kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodnak meg. Az Internet Alapcsomag csak határozatlan idejű 
szerződéssel vehető igénybe. 
 

 
Vodafone Internet 

alapcsomag 

Havi előfizetési díj  9 990 Ft 

Havidíjba foglalt forgalom Korlátlan 

Maximális számítógépek száma 3 db 

 
A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A táblázatban feltüntetett díjcsomagok mind az 
optikai (GPON) alapú, mind pedig a kábelhálózatokon (HFC) nyújtott helyhez kötött Internet-hozzáférés 
szolgáltatásokra egyaránt érvényes. 
 

1.1.2. Internet vario csomagok Egyéni Előfizetők számára 
 
Az Internet M vario, Internet L vario és Internet XL vario szolgáltatáscsomagok kizárólag Egyéni Előfizetők számára 
érhetőek el. 
 

 Internet M vario Internet L vario Internet XL vario 

Belépési díj  10 566,4 Ft 10 566,4 Ft 10 566,4 Ft 

Havi előfizetési díj határozatlan idejű szerződéssel 7 490 Ft 8 490 Ft 9 490 Ft 

Havi előfizetési díj 1 év határozott idejű szerződéssel 5 490 Ft 6 490 Ft 7 490 Ft 

Havidíjba foglalt forgalom Korlátlan 

Maximális számítógépek száma 3 db 

 
A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A táblázatban feltüntetett díjcsomagok mind az 
optikai (GPON) alapú, mind pedig a kábelhálózatokon (HFC) nyújtott helyhez kötött Internet-hozzáférés 
szolgáltatásokra egyaránt érvényes. 
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1.2. Kereskedelmi forgalomban Üzleti Előfizetők számára elérhető díjcsomagok 
 
Az alábbi díjcsomagok és szolgáltatások kizárólag Üzleti Előfizetők számára érhetők el. 
 

1.2.1. Szerkesztési célra fenntartva 
 

1.2.2. Business OfficeNet+ tarifacsomagok Üzleti Előfizetők számára 
 
A Business OfficeNet+ tarifacsomagok kizárólag Üzleti Előfizetők számára érhetők el. 
 
2021. november 8. előtt kötött előfizetői szerződés esetén:  
 

 
Business OfficeNet+ 

220 
Business OfficeNet+ 

350 
Business OfficeNet+ 

500 
Business OfficeNet+ 

1000 

 
Nettó 
árak 

Bruttó 
árak 

Nettó 
árak 

Bruttó 
árak 

Nettó árak 
Bruttó 
árak 

Nettó 
árak 

Bruttó 
árak 

Belépési díj  19 048 Ft 20 000 Ft 19 048 Ft 20 000 Ft 19 048 Ft 20 000 Ft 19 048 Ft 20 000 Ft 

Havi előfizetési díj határozatlan 
idejű szerződéssel 

8 490 Ft 8 915 Ft 11 490 Ft 12 065 Ft 14 490 Ft 15 215 Ft 15 490 Ft 16 265 Ft 

Havi előfizetési díj 1 év 
határozott idejű szerződéssel 

6 990 Ft 7 340 Ft 9 990 Ft 10 490 Ft 12 990 Ft 13 640 Ft 13 990 Ft 14 690 Ft 

Havi előfizetési díj 2 év 
határozott idejű szerződéssel 

5 490 Ft 5 765 Ft 8 490 Ft 8 915 Ft 11 490 Ft 12 065 Ft 12 490 Ft 13 115 Ft 

Havidíjba foglalt forgalom Korlátlan 

Számítógépek maximális száma 3 db 

 
2021. november 8-tól kötött előfizetői szerződés esetén:  
 

 

Business Office Net+ 

220 

Business Office Net+ 

350 
Business Office Net+ 500 

Business Office Net+ 

1000 

Nettó 

árak 
Bruttó árak 

Nettó 

árak 

Bruttó 

árak 
Nettó árak Bruttó árak Nettó árak Bruttó árak 

Belépési díj  19 048 Ft 20 000 Ft 19 048 Ft 20 000 Ft 19 048 Ft 20 000 Ft 19 048 Ft 20 000 Ft 

Havi előfizetési díj 

határozatlan idejű 

szerződéssel 

11 729 Ft 12 315 Ft 14 300 Ft 15 015 Ft 15 252 Ft 16 015 Ft 16 205 Ft 17 015 Ft 

Havi előfizetési díj 1 

év határozott idejű 

szerződéssel 

6 967 Ft 7 315 Ft 9 538 Ft 10 015 Ft 10 490 Ft 11 015,Ft 11 443 Ft 12 015 Ft 

Havi előfizetési díj 2 

év határozott idejű 

szerződéssel 

5 538 Ft 5 815 Ft 8 110 Ft 8 515 Ft 9 062 Ft 9 515 Ft 10 014 Ft 10 515 Ft 

Havidíjba foglalt 

forgalom 
Korlátlan 

Számítógépek 

maximális száma 
3 db 

 
A táblázatban feltüntetett díjcsomagok mind az optikai (GPON) alapú, mind pedig a kábelhálózatokon (HFC) 
nyújtott helyhez kötött Internet-hozzáférés szolgáltatásokra egyaránt érvényes. 
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1.3. Kereskedelmi forgalomban nem elérhető díjcsomagok Egyéni Előfizetők számára 

1.3.1. Vodafone Internet csomagok Egyéni Előfizetők számára 
 
A Vodafone Internet 150, Vodafone Internet 300 és Vodafone Internet 500 csomagok 2020. október 1-jei hatállyal 
kerültek át a kereskedelmi forgalomban nem elérhető díjcsomagok közé. 
 
A Vodafone Internet 150, Vodafone 300 és Vodafone Internet 500 szolgáltatáscsomagok kizárólag Egyéni 
Előfizetők számára érhetőek el.  
 

 
Vodafone 

Internet 150 
Vodafone 

Internet 300 
Vodafone 

Internet 500 

Belépési díj  20 000 Ft 20 000 Ft 20 000 Ft 

Havi előfizetési díj határozatlan idejű szerződéssel 6 090 Ft 6 990 Ft 8 490 Ft 

Havi előfizetési díj 1 év határozott idejű szerződéssel 4 090 Ft 4 990 Ft 6 490 Ft 

Havidíjba foglalt forgalom Korlátlan 

Maximális számítógépek száma 3 db 

 
A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A táblázatban feltüntetett díjcsomagok mind az 
optikai (GPON) alapú, mind pedig a kábelhálózatokon (HFC) nyújtott helyhez kötött Internet-hozzáférés 
szolgáltatásokra egyaránt érvényes. 
 

1.3.2. Internet 150 vario, Internet 300 vario, Internet 500 vario és Internet 1000 vario 
csomagok Egyéni Előfizetők számára 

 
Az Internet 150 vario, Internet 300 vario, Internet 500 vario és Internet 1000 vario csomagok 2021. december 15-i 
hatállyal kerültek át a kereskedelmi forgalomban nem elérhető díjcsomagok közé. 
 
Az Internet 150 vario, Internet 300 vario, Internet 500 vario és Internet 1000 vario szolgáltatáscsomagok kizárólag 
Egyéni Előfizetők számára érhetőek el. 
 

 Internet 150 vario Internet 300 vario Internet 500 vario Internet 1000 vario 

Belépési díj  20 000 Ft 20 000 Ft 20 000 Ft 20 000 Ft 

Havi előfizetési díj határozatlan 
idejű szerződéssel 

5 990 Ft 6 490 Ft 7 490 Ft 8 490 Ft 

Havi előfizetési díj 1 év határozott 
idejű szerződéssel 

4 990 Ft 5 490 Ft 6 490 Ft 7 490 Ft 

Havidíjba foglalt forgalom Korlátlan 

Maximális számítógépek száma 3 db 

 
A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A táblázatban feltüntetett díjcsomagok mind az 
optikai (GPON) alapú, mind pedig a kábelhálózatokon (HFC) nyújtott helyhez kötött Internet-hozzáférés 
szolgáltatásokra egyaránt érvényes. 
 



 

523 
 

1.4. Kereskedelmi forgalomban nem elérhető díjcsomagok Üzleti Előfizetők számára 

1.4.1. Business OfficeNet+ Basic tarifacsomag Üzleti Előfizetők számára 
 
A Business OfficeNet+ Basic tarifacsomag 2022. szeptember 1-jei hatállyal került át a kereskedelmi forgalomban 
nem elérhető díjcsomagok közé. 
 
A Business OfficeNet+ Basic tarifacsomag kizárólag Üzleti Előfizetők számára érhető el. 
 
Amennyiben a Szolgáltató valamely Internet díjcsomag kereskedelmi értékesítést megszünteti, ebben az esetben 
a kivezetésre került Internet díjcsomag Előfizetője számára a Szolgáltató a Business OfficeNet+ Basic 
tarifacsomagot biztosítja, kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodnak meg. A Business OfficeNet+ Basic 
tarifacsomag csak határozatlan idejű szerződéssel vehető igénybe. 
 

Business OfficeNet+ Basic tarifacsomag 

 Nettó árak Bruttó árak 

Havi előfizetési díj  10 490 Ft 11 014,50 Ft 

Havidíjba foglalt forgalom Korlátlan 

Számítógépek maximális 
száma 

3 db 

 
A táblázatban feltüntetett díjcsomagok mind az optikai (GPON) alapú, mind pedig a kábelhálózatokon (HFC) 
nyújtott helyhez kötött Internet-hozzáférés szolgáltatásokra egyaránt érvényes. 
 
 

1.5. Egyéb szolgáltatások díja 

1.5.1. Kereskedelmi forgalomban nem elérhető egyéb szolgáltatások díja 
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2. Helyhez kötött Műsorterjesztési szolgáltatás díjcsomagok 
 

2.1. Kereskedelmi forgalomban elérhető díjcsomagok Egyéni Előfizetők részére 

Az alábbi díjcsomagok és szolgáltatások kizárólag Egyéni Előfizetők számára érhetők el.  
 

2.1.1. Közszolgálati csomag vario 
 

 Közszolgálati csomag vario 

Belépési díj  25 806,4 Ft 

Havi előfizetési díj határozatlan idejű szerződéssel 3 515 Ft 

A havidíjban foglalt Vodafone mediabox száma 1 db 

A díjcsomagokhoz igényelhető további Vodafone mediaboxok 
száma 

Önálló TV igénybevétele, Illetve Vodafone Internet 150 és 
Internet 150 vario díjcsomag mellett történő igénybevétel 
esetén 1 db,  
Vodafone Internet 300, Internet 300 vario, Vodafone 
Internet 500, Internet 500 vario, valamint Internet 1000 
vario díjcsomag mellett történő igénybevétel esetén 2 db. 

 
A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. 
 
A Közszolgálati csomag önálló TV szolgáltatásként történő igénybevétele esetén a díjak tartalmazzák a 
szolgáltatás biztosításához szükséges, kizárólag a műsorjel továbbításához szükséges technikai IP hozzáférés 
(önálló TV szolgáltatáshoz) díját is. 
 

2.1.2. Szerkesztési célra fenntartva 
 

2.1.3. Szerkesztési célra fenntartva 
 

2.1.4. TV HD Basic vario csomag 
 

 TV  HD Basic vario 

Belépési díj  13 419,33 Ft 

Havi előfizetési díj határozatlan idejű szerződéssel 7 600 Ft 

Havi előfizetési díj 1 év határozott idejű szerződéssel 5 600 Ft 

A havidíjban foglalt Vodafone mediabox száma 1 db 

A díjcsomagokhoz igényelhető további Vodafone mediaboxok 

száma 

Önálló TV igénybevétele, illetve Internet M vario díjcsomag 

mellett történő igénybevétel esetén 1 db, Internet L vario, 

valamint Internet XL vario díjcsomag mellett történő 

igénybevétel esetén 2 db. 

 
A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. 
 
A TV HD Basic vario díjcsomag önálló TV szolgáltatásként történő igénybevétele esetén a díjak tartalmazzák a 
szolgáltatás biztosításához szükséges, kizárólag a műsorjel továbbításához szükséges technikai IP hozzáférés 
(önálló TV szolgáltatáshoz) díját is. 
 
Amennyiben a Szolgáltató valamely TV díjcsomag kereskedelmi értékesítését megszünteti, ebben az esetben a 
kivezetésre került TV díjcsomag Előfizetője számára a Szolgáltató a Közszolgálati csomaghoz való hozzáférést 
biztosítja az ott meghatározott feltételekkel, kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodnak meg. 
 

2.1.5. TV HD Plus vario csomag 
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 TV HD Plus vario 

Belépési díj  13 419,33 Ft 

Havi előfizetési díj határozatlan idejű szerződéssel 9 100 Ft 

Havi előfizetési díj 1 év határozott idejű szerződéssel 7 100 Ft 

A havidíjban foglalt Vodafone mediabox száma 1 db 

A díjcsomagokhoz igényelhető további Vodafone mediaboxok 

száma 

Önálló TV igénybevétele, illetve Internet M vario díjcsomag 

mellett történő igénybevétel esetén 1 db, Internet L vario, 

valamint Internet XL vario díjcsomag mellett történő 

igénybevétel esetén 2 db. 

 
A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. 
 
A TV HD Plus vario díjcsomag önálló TV szolgáltatásként történő igénybevétele esetén a díjak tartalmazzák a 
szolgáltatás biztosításához szükséges, kizárólag a műsorjel továbbításához szükséges technikai IP hozzáférés 
(önálló TV szolgáltatáshoz) díját is. 
 
Amennyiben a Szolgáltató valamely TV díjcsomag kereskedelmi értékesítését megszünteti, ebben az esetben a 
kivezetésre került TV díjcsomag Előfizetője számára a Szolgáltató a Közszolgálati csomaghoz való hozzáférést 
biztosítja az ott meghatározott feltételekkel, kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodnak meg. 
 

2.1.6. TV HD Max + Filmbox Pro vario csomag 
 

 TV HD Max + Filmbox Pro vario 

Belépési díj  13 419,33 Ft 

Havi előfizetési díj határozatlan idejű szerződéssel 10 300 Ft 

Havi előfizetési díj 1 év határozott idejű szerződéssel 8 300 Ft 

A havidíjban foglalt Vodafone mediabox száma 1 db 

A díjcsomagokhoz igényelhető további Vodafone mediaboxok 

száma 

Önálló TV igénybevétele, illetve Internet M vario díjcsomag 

mellett történő igénybevétel esetén 1 db, Internet L vario, 

valamint Internet XL vario díjcsomag mellett történő 

igénybevétel esetén 2 db. 

 
A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. 
 
A TV HD Max + Filmbox Pro vario díjcsomag önálló TV szolgáltatásként történő igénybevétele esetén a díjak 
tartalmazzák a szolgáltatás biztosításához szükséges, kizárólag a műsorjel továbbításához szükséges technikai IP 
hozzáférés (önálló TV szolgáltatáshoz) díját is. 
 
Amennyiben a Szolgáltató valamely TV díjcsomag kereskedelmi értékesítését megszünteti, ebben az esetben a 
kivezetésre került TV díjcsomag Előfizetője számára a Szolgáltató a Közszolgálati csomaghoz való hozzáférést 
biztosítja az ott meghatározott feltételekkel, kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodnak meg. 
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2.2. Kereskedelmi forgalomban nem elérhető díjcsomagok Egyéni Előfizetők részére 

2.2.1. Vodafone TV csomag 
 
A Vodafone TV díjcsomag 2020. október 1-jei hatállyal került át a kereskedelmi forgalomban nem elérhető 
díjcsomagok közé. 
 

 Vodafone TV 

Belépési díj  20 000 Ft 

Havi előfizetési díj határozatlan idejű szerződéssel 13 590 Ft 

Havi előfizetési díj 1 év határozott idejű szerződéssel 11 590 Ft 

A havidíjban foglalt Vodafone mediabox száma 1 db 

A díjcsomagokhoz igényelhető további Vodafone mediaboxok 
száma 

Önálló TV igénybevétele, illetve Vodafone Internet 150 és 
Internet 150 vario díjcsomag mellett történő igénybevétel 
esetén 1 db,  
Vodafone Internet 300, Internet 300 vario, Vodafone 
Internet 500, Internet 500 vario, valamint Internet 1000 
vario díjcsomag mellett történő igénybevétel esetén 2 db. 

 
A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. 
 
A Vodafone TV díjcsomag önálló TV szolgáltatásként történő igénybevétele esetén a díjak tartalmazzák a 
szolgáltatás biztosításához szükséges, kizárólag a műsorjel továbbításához szükséges technikai IP hozzáférés 
(önálló TV szolgáltatáshoz) díját is. 
 
Amennyiben a Szolgáltató valamely TV díjcsomag kereskedelmi értékesítést megszünteti, ebben az esetben a 
kivezetésre került TV díjcsomag Előfizetője számára a Szolgáltató a Közszolgálati csomaghoz való hozzáférést 
biztosítja az ott meghatározott feltételekkel, kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodnak meg. 
 

2.2.2. TV Comfort vario csomag 
 
A TV Comfort vario csomag 2021. december 15-i hatállyal került át a kereskedelmi forgalomban nem elérhető 
díjcsomagok közé. 
 

 TV Comfort vario 

Belépési díj  20 000 Ft 

Havi előfizetési díj határozatlan idejű szerződéssel 9 100 Ft 

Havi előfizetési díj 1 év határozott idejű szerződéssel 8 600 Ft 

A havidíjban foglalt Vodafone mediabox száma 1 db 

A díjcsomagokhoz igényelhető további Vodafone mediaboxok 
száma 

Önálló TV igénybevétele, Illetve Vodafone Internet 150 és 
Internet 150 vario díjcsomag mellett történő igénybevétel 
esetén 1 db,  
Vodafone Internet 300, Internet 300 vario, Vodafon Internet 
500, Internet 500 vario, valamint Internet 1000 vario 
díjcsomag mellett történő igénybevétel esetén 2 db. 

 
A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. 
 
A TV Comfort vario díjcsomag önálló TV szolgáltatásként történő igénybevétele esetén a díjak tartalmazzák a 
szolgáltatás biztosításához szükséges, kizárólag a műsorjel továbbításához szükséges technikai IP hozzáférés 
(önálló TV szolgáltatáshoz) díját is. 
 
Amennyiben a Szolgáltató valamely TV díjcsomag kereskedelmi értékesítését megszünteti, ebben az esetben a 
kivezetésre került TV díjcsomag Előfizetője számára a Szolgáltató a Közszolgálati csomaghoz való hozzáférést 
biztosítja az ott meghatározott feltételekkel, kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodnak meg. 
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2.2.3. TV Premium vario csomag 
 
A TV Premium vario csomag 2021. december 15-i hatállyal került át a kereskedelmi forgalomban nem elérhető 
díjcsomagok közé. 
 

 TV Premium vario 

Belépési díj  20 000 Ft 

Havi előfizetési díj határozatlan idejű szerződéssel 10 600 Ft 

Havi előfizetési díj 1 év határozott idejű szerződéssel 10 100 Ft 

A havidíjban foglalt Vodafone mediabox száma 1 db 

A díjcsomagokhoz igényelhető további Vodafone mediaboxok 
száma 

Önálló TV igénybevétele, Illetve Vodafone Internet 150 és 
Internet 150 vario díjcsomag mellett történő igénybevétel 
esetén 1 db,  
Vodafone Internet 300, Internet 300 vario, Vodafon Internet 
500, Internet 500 vario, valamint Internet 1000 vario 
díjcsomag mellett történő igénybevétel esetén 2 db. 

 
A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. 
 
A TV Premium vario díjcsomag önálló TV szolgáltatásként történő igénybevétele esetén a díjak tartalmazzák a 
szolgáltatás biztosításához szükséges, kizárólag a műsorjel továbbításához szükséges technikai IP hozzáférés 
(önálló TV szolgáltatáshoz) díját is. 
 
Amennyiben a Szolgáltató valamely TV díjcsomag kereskedelmi értékesítését megszünteti, ebben az esetben a 
kivezetésre került TV díjcsomag Előfizetője számára a Szolgáltató a Közszolgálati csomaghoz való hozzáférést 
biztosítja az ott meghatározott feltételekkel, kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodnak meg. 
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2.3. Kereskedelmi forgalomban elérhető szolgáltatások díja 

2.3.1. Vodafone mediabox bérleti díj 
 
A TV díjcsomagban foglalt Vodafone mediabox-on felül igényelhető további, legfeljebb két darab Vodafone 
mediabox havi bérleti díja mediaboxonként: bruttó 790 Ft. 
 

2.3.2. Kiegészítő szolgáltatások díja 
 

Szolgáltatás megnevezése Havidíj (lista ár) 

digital HBO Pak 2 490 Ft 

digital HBO Max Pak 3 190 Ft 

digital Cinemax Pak 1 190 Ft 

digital active 3 165 Ft 

FilmBox Pro 2 590 Ft 

Active Box 5 755 Ft 

 
 

Szolgáltatás megnevezése Havidíj (lista ár) 

Videóklub (határozatlan szerződéssel) 3 150 Ft 

 
A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. 
 
A Videoklub szolgáltatás 2022. április 25-től kizárólag Vodafone TV mediabox mellett rendelhető meg, illetve 
kereskedelmi forgalomban nem érhető el azon üzleti előfizetők számára, akik a Helyhez kötött Műsorterjesztési 
szolgáltatást rézérpáras hálózaton veszik igénybe és/vagy több Ügyfélszámlával rendelkeznek és akik részére az 
Ügyfélszámláikon felmerülő, fizetendő díjak egy számlában kerülnek kiszámlázásra.  
 
 

2.4. Kereskedelmi forgalomban nem elérhető szolgáltatások 
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2.5. Kereskedelmi forgalomban elérhető díjcsomagok Üzleti Előfizetők részére 

Az alábbi díjcsomagok és szolgáltatások kizárólag Üzleti Előfizetők számára érhetők el.  
 

2.5.1. TV HD Basic vario csomag 
 

 
TV HD Basic vario 

Nettó  Bruttó  

Belépési díj  15 748 Ft 20 000 Ft 

Határozatlan idejű szerződéssel 5 984,25 Ft 7 600,00 Ft 

Havi előfizetési díj 1 év határozott idejű 

szerződéssel 
5 511,81 Ft 7 000,00 Ft 

Havi előfizetési díj 2 év határozott idejű 

szerződéssel 
4 330,71 Ft 5 500,00 Ft 

A havidíjban foglalt Vodafone mediabox száma 1 db 

A díjcsomagokhoz igényelhető további 

Vodafone mediaboxok száma 
2 db 

 
A TV HD Basic vario díjcsomag önálló TV szolgáltatásként történő igénybevétele esetén a díjak tartalmazzák a 
szolgáltatás biztosításához szükséges, kizárólag a műsorjel továbbításához szükséges technikai IP hozzáférés 
(önálló TV szolgáltatáshoz) díját is. 
 
Amennyiben a Szolgáltató valamely TV díjcsomag kereskedelmi értékesítését megszünteti, ebben az esetben a 
kivezetésre került TV díjcsomag Előfizetője számára a Szolgáltató a Közszolgálati csomaghoz való hozzáférést 
biztosítja az ott meghatározott feltételekkel, kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodnak meg. 
 

2.5.2. TV HD Plus vario csomag 
 

 
TV HD Basic vario 

Nettó  Bruttó  

Belépési díj  15 748 Ft 20 000 Ft 

Határozatlan idejű szerződéssel 7 165,35 Ft 9 100,00 Ft 

Havi előfizetési díj 1 év határozott idejű 

szerződéssel 
6 692,91 Ft 8 500,00 Ft 

Havi előfizetési díj 2 év határozott idejű 

szerződéssel 
5 511,81 Ft 7 000,00 Ft 

A havidíjban foglalt Vodafone mediabox száma 1 db 

A díjcsomagokhoz igényelhető további 

Vodafone mediaboxok száma 
2 db 

 
A TV HD Plus vario díjcsomag önálló TV szolgáltatásként történő igénybevétele esetén a díjak tartalmazzák a 
szolgáltatás biztosításához szükséges, kizárólag a műsorjel továbbításához szükséges technikai IP hozzáférés 
(önálló TV szolgáltatáshoz) díját is. 
 
Amennyiben a Szolgáltató valamely TV díjcsomag kereskedelmi értékesítését megszünteti, ebben az esetben a 
kivezetésre került TV díjcsomag Előfizetője számára a Szolgáltató a Közszolgálati csomaghoz való hozzáférést 
biztosítja az ott meghatározott feltételekkel, kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodnak meg. 
 

2.5.3. TV HD Max + Filmbox Pro vario csomag 
 

 
TV HD Basic vario 

Nettó  Bruttó  
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Belépési díj  15 748 Ft 20 000 Ft 

Határozatlan idejű szerződéssel 8 110,24 Ft 10 300,00 Ft 

Havi előfizetési díj 1 év határozott idejű 

szerződéssel 
7 236,22 Ft 9 190,00 Ft 

Havi előfizetési díj 2 év határozott idejű 

szerződéssel 
6 055,12 Ft 7 690,00 Ft 

A havidíjban foglalt Vodafone mediabox száma 1 db 

A díjcsomagokhoz igényelhető további 

Vodafone mediaboxok száma 
2 db 

 
A TV HD Max + Filmbox Pro vario díjcsomag önálló TV szolgáltatásként történő igénybevétele esetén a díjak 
tartalmazzák a szolgáltatás biztosításához szükséges, kizárólag a műsorjel továbbításához szükséges technikai IP 
hozzáférés (önálló TV szolgáltatáshoz) díját is. 
 
Amennyiben a Szolgáltató valamely TV díjcsomag kereskedelmi értékesítését megszünteti, ebben az esetben a 
kivezetésre került TV díjcsomag Előfizetője számára a Szolgáltató a Közszolgálati csomaghoz való hozzáférést 
biztosítja az ott meghatározott feltételekkel, kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodnak meg. 
 

2.6. Kereskedelmi forgalomban nem elérhető díjcsomagok Üzleti Előfizetők részére 
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3. Átalány kártérítés 
 
A Szolgáltatás biztosításához, a Szolgáltató tulajdonát képező Eszközök vissza nem szolgáltatása vagy 
rendeltetésszerű használatra alkalmatlan állapotban történő visszaszolgáltatása esetén, vagy az Eszköz vagy 
annak tartozéka, illetve a kiépített hálózat elemeinek az Előfizető érdekkörében felmerülő okból történő 
meghibásodása miatti cseréje esetén fizetendő kártérítés. 
 

Eszköz Kártérítés mértéke (eszközönként) 

Digitális elosztó (optikai/GPON) 22 000 Ft 

Digitális elosztó (kábel/HFC) 27 000 Ft 

Vodafone Mediabox 25 000 Ft 

Tápkábel 2 000 Ft 

Távirányító  2 000 Ft 

Lakáson belüli, RG 6 típusú kábel, 20 fm-ig 30 000 Ft 

Lakáson belüli, RG 6 típusú kábel, 20 fm felett 1 500 Ft / fm 

Zöld terület, RG 11 típusú kábel, 20 fm-ig 300 000 Ft 

Zöld terület, RG 11 típusú kábel, 20 fm felett 15 000 Ft / fm 

 
A táblázatban feltüntetett összegek az ÁFA hatályon kívüli tranzakciók körébe tartozik. 
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L./ VEZETÉKES TELEFON SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ DÍJSZABÁS 
 

1. Szolgáltatási csomagok (díjcsomagok) 
 
A Szolgáltató 2011. augusztus 22. napját követően új Előfizetői szerződés megkötését kizárólag egyéni előfizetők 
részére teszi lehetővé. 
 
A szolgáltatás az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott általános szabályok szerint, a Díjszabás 
mellékletben meghatározott szolgáltatási díjak ellenében vehető igénybe. Az előfizető egy időben csak egy 
díjcsomagot vehet igénybe. A telefon igénybevételéhez az Előfizetőnek díjcsomagot kell választania. 
 

1.1. Kereskedelmi forgalomban elérhető díjcsomagok  

1.1.1. Nonstop S díjcsomag 
 
A Nonstop S díjcsomag korlátlan lebeszélhetőséget tartalmaz hálózaton belüli hívások esetén. A hálózaton belüli 
hívásnak az ÁSZF Szolgáltatások leírása mellékletében meghatározott hívás minősül.  
 
A Telefon szolgáltatás alap díjcsomagja.  
 

 2021.09.28. előtti havidíj (27% áfa) 
Havidíj 2021.09.28-tól (27% áfa) 

számlaciklusokhoz igazítva 

Megnevezés Nettó ÁFA Bruttó Nettó ÁFA Bruttó 

Nonstop S díjcsomag 2 362,20 Ft 637,80 Ft 3 000,00 Ft 1 960,63 Ft 529,37 Ft 2 490,00 Ft 

 
Forgalmi díjak (perc alapú számlázás):  
 
 Nettó ÁFA Bruttó 

Vezetékes hívások (Ft/perc) 

Helyi és földrajzi számozási körzeten belüli, 
hálózaton kívüli1 

10,157/04 2,74/04 12,9/04 

Vodafone vezetékes hálózaton belüli2 0,00 0,00 0,00 

Belföldi távolsági3 10,157/04 2,74/04 12,9/04 

Nemzetközi I.  vezetékes díjzóna 30,55 8,25 38,80 

Nemzetközi I. mobil díjzóna 59,05 15,94 74,99 

Nemzetközi II. vezetékes díjzóna 120,00 32,40 152,40 

Nemzetközi II. mobil díjzóna 120,00 32,40 152,40 

Mobil hívások (Ft/perc) 

Belföldi mobil 51,18/0 13,82/05 65/0 

Helytől független elektronikus hírközlési szolgáltatás 

06-21-xxx xxx 7,60 2,05 9,65 

 
1 Vodafone vezetékes hálózatból, ugyanazon számozási körzeten belüli, más szolgáltató előfizetője felé irányuló 
forgalom. 
2 Vodafone vezetékes telefon előfizetők közötti hívások. 
3 Vodafone vezetékes hálózatból, különböző földrajzi számozási körzetbe bekapcsolt, más szolgáltató előfizetője 
között létrejött beszéd vagy fax forgalom. 
4 100 perc belföldi opció hívásakor a kiegészítő opcióban foglalt 100 perc erejéig a hívások díja 0 Ft, ezt követően 
a Nonstop S díjcsomagban foglalt forgalmi díjak kerülnek kiszámlázásra. 
 
A fent megadott díjak vonatkoznak a második vonal szolgáltatásra is. 
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1.1.2. Nonstop L díjcsomag 
 
A Nonstop L díjcsomag korlátlan lebeszélhetőséget tartalmaz hálózaton belüli hívások esetén, továbbá normál 
díjas belföldi vezetékes  hívások esetén. Hálózaton belüli hívásnak az ÁSZF Szolgáltatások leírása mellékletében 
meghatározott hívás minősül.  
 
Hívásátirányítás esetén a Nonstop S díjcsomag forgalmi díjai kerülnek kiszámlázásra. 
 

 2021.09.28. előtti havidíj (27% áfa) 
Havidíj 2021.09.28-tól (27% áfa) 

számlaciklusokhoz igazítva 

Megnevezés Nettó ÁFA Bruttó Nettó ÁFA Bruttó 

Nonstop L díjcsomag 14 173,23 Ft    3 826,77 Ft  18 000,00 Ft 4 330,71 Ft 1 169,29 Ft 5 500,00 Ft 

 
Forgalmi díjak (perc alapú számlázás): 
 
 Nettó ÁFA Bruttó 

Vezetékes hívások (Ft/perc) 

Helyi és földrajzi számozási körzeten belüli, hálózaton kívüli1 0,00 0,00 0,00 

Vodafone vezetékes hálózaton belüli2 0,00 0,00 0,00 

Belföldi távolsági3 0,00 0,00 0,00 

Nemzetközi I.  vezetékes díjzóna 30,55 8,25 38,80 

Nemzetközi I. mobil díjzóna 59,05 15,94 74,99 

Nemzetközi II. vezetékes díjzóna 120,00 32,40 152,40 

Nemzetközi II. mobil díjzóna 120,00 32,40 152,40 

Mobil hívások (Ft/perc) 

Belföldi mobil 0,00 0,00 0,00 

Helytől független elektronikus hírközlési szolgáltatás 

06-21-xxx xxx 7,60 2,05 9,65 

 
1 Vodafone vezetékes hálózatból, ugyanazon számozási körzeten belüli, más szolgáltató előfizetője felé irányuló 
forgalom. 
2 Vodafone vezetékes telefon előfizetők közötti hívások. 
3 Vodafone vezetékes hálózatból, különböző földrajzi számozási körzetbe bekapcsolt, más szolgáltató előfizetője 
között létrejött beszéd vagy fax forgalom. 
 
Hívás átirányítás (Hívásátirányítás feltétel nélkül, Hívásátirányítás foglaltság, Hívásátirányítás nem felel esetén): 
 
Az átirányított szám telefonjáig a hívó félnek kell fizetni a beszélgetést. Az átirányított telefontól az átirányítás 
helyéig tartó átvitelt, azaz az átirányított szakaszt az átirányítónak kerül számlázásra.  Az átirányított szakaszra a 
Nonstop S díjcsomag forgalmi díjai érvényesek. 
 
A fent megadott díjak vonatkoznak a második vonal szolgáltatásra is. 
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1.1.3. Szerkesztési célra fenntartva 
 

1.1.4. Szerkesztési célra fenntartva 
 

1.1.5. Szerkesztési célra fenntartva 
 

1.1.6. Telefon Alapcsomag 
 
A Telefon Alapcsomag korlátlan lebeszélhetőséget tartalmaz hálózaton belüli hívások esetén. A hálózaton belüli 
hívásnak az ÁSZF Szolgáltatások leírása mellékletben meghatározott hívás minősül.  
 

 Havidíj (27% áfa)  

Megnevezés Nettó ÁFA Bruttó 

Telefon Alapcsomag 393,70 Ft 106,3 Ft 500,00 Ft 

 
A fent megadott díjak vonatkoznak a második vonal szolgáltatásra is. 
 
Forgalmi díjak (perc alapú számlázás): 
 
 Nettó ÁFA Bruttó 

Vezetékes hívások (Ft/perc) 

Helyi és földrajzi számozási körzeten belüli, hálózaton kívüli1 10,157/04 2,74/04 12,9/04 

Vodafone vezetékes hálózaton belüli2 0,00 0,00 0,00 

Belföldi távolsági3 10,157/04 2,74/04 12,9/04 

Nemzetközi I.  vezetékes díjzóna 30,55 8,25 38,80 

Nemzetközi I. mobil díjzóna 59,05 15,94 74,99 

Nemzetközi II. vezetékes díjzóna 120,00 32,40 152,40 

Nemzetközi II. mobil díjzóna 120,00 32,40 152,40 

Mobil hívások (Ft/perc) 

Belföldi mobil  51,18/0 13,82/05 65/0 

Helytől független elektronikus hírközlési szolgáltatás 

06-21-xxx xxx 7,60 2,05 9,65 

 
1 Vodafone vezetékes hálózatból, ugyanazon számozási körzeten belüli, más szolgáltató előfizetője előfizető felé 
irányuló forgalom. 
2 Vodafone vezetékes telefon előfizetők közötti hívások. 
3 Vodafone vezetékes hálózatból, különböző földrajzi számozási körzetbe bekapcsolt, más szolgáltató előfizetője 
között létrejött beszéd vagy fax forgalom 
4 100 perc belföldi opció hívásakor a kiegészítő opcióban foglalt 100 perc erejéig a hívások díja 0 Ft, ezt követően 
a díjcsomagban foglalt forgalmi díjak kerülnek kiszámlázásra. 
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1.2. Kereskedelmi forgalomban nem elérhető díjcsomagok 

1.2.1. Nonstop M díjcsomag 
 
A Nonstop M szolgáltatásra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve Szerződés módosítást 2020.08.27.-től 
nem tesz lehetővé. 
 
A Nonstop M díjcsomag korlátlan lebeszélhetőséget tartalmaz hálózaton belüli hívások esetén, továbbá normál 
díjas belföldi vezetékes hívások esetén. A hálózaton belüli hívásnak az ÁSZF Szolgáltatások leírása mellékletében 
meghatározott hívás minősül.  
 
Hívásátirányítás esetén a Nonstop S díjcsomag forgalmi díjai kerülnek kiszámlázásra. 
 

Megnevezés Nettó ÁFA Bruttó 

Nonstop M díjcsomag 7 874,02 Ft 2 125,98 Ft 10 000,00 Ft 

 
Forgalmi díjak (perc alapú számlázás): 
 

  

Csúcsidőben1 Csúcsidőn kívül 

Nettó ÁFA Bruttó Nettó ÁFA Bruttó 

Kapcsolási díj minden hívásirányba 

Kapcsolási díj hívásonként (Ft/hívás) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vezetékes hívások (Ft/perc) 

Helyi és földrajzi számozási körzeten 
belüli, hálózaton kívüli2 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vodafone vezetékes hálózaton belüli3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Belföldi távolsági4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Nemzetközi I.  vezetékes díjzóna 30,55 8,25 38,80 30,55 8,25 38,80 

Nemzetközi I. mobil díjzóna 59,05 15,94 74,99 59,05 15,94 74,99 

Nemzetközi II. vezetékes díjzóna 120,00 32,40 152,40 120,00 32,40 152,40 

Nemzetközi II. mobil díjzóna 120,00 32,40 152,40 120,00 32,40 152,40 

Mobil hívások (Ft/perc) 

Belföldi mobil 25,20/05 6,80/05 32,00/05 25,20/05 6,80/05 32,00/05 

Helytől független elektronikus hírközlési szolgáltatás 

06-21-xxx xxx 7,60 2,05 9,65 7,60 2,05 9,65 

 
1 Csúcsidő: Munkanapokon 7:00 és 18:00 óra között. 
2 Vodafone vezetékes hálózatból, ugyanazon számozási körzeten belüli, más szolgáltató előfizetője felé irányuló 
forgalom. 
3 Vodafone vezetékes telefon előfizetők közötti hívások. 
4 Vodafone vezetékes hálózatból, különböző földrajzi számozási körzetbe bekapcsolt, más szolgáltató előfizetője 
között létrejött beszéd vagy fax forgalom. 
5 100 perc mobil opció esetén a kiegészítő opcióban foglalt 100 perc erejéig a hívások díja 0 Ft, ezt követően a 
Nonstop M díjcsomagban foglalt forgalmi díjak kerülnek kiszámlázásra. 
 
Hívás átirányítás (Hívásátirányítás feltétel nélkül, Hívásátirányítás foglaltság, Hívásátirányítás nem felel esetén): 
 
Az átirányított szám telefonjáig a hívó félnek kell fizetni a beszélgetést. Az átirányított telefontól az átirányítás 
helyéig tartó átvitelt, azaz az átirányított szakaszt az átirányítónak kerül számlázásra.  Az átirányított szakaszra a 
Nonstop S díjcsomag forgalmi díjai érvényesek. 
 
A fent megadott díjak vonatkoznak a második vonal szolgáltatásra is. 
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1.2.2. Telefon „Kiegészítő” csomag – „100 perc belföldi opció” 
 
A 100 perc belföldi opció szolgáltatásra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve Szerződés módosítást 
2020.08.27.-től nem tesz lehetővé. 
 

Megnevezés Nettó ÁFA Bruttó 

100 perc belföldi opció 1 574,80 Ft  425,20 Ft 2 000,00 Ft 

 
A 100 perc belföldi opció kizárólagosan a Nonstop S és Fix100 díjcsomag mellé rendelhető, úgy az első, mint a 
második vonalhoz, vagy mindkét előfizetői telefonvonalhoz külön-külön. A 100 perc belföldi opció havidíja 100 perc 
lebeszélhető percet foglal magába helyi és földrajzi számozási körzeten belüli, hálózaton kívüli, belföldi távolsági, 
belföldi mobil hálózatokba kezdeményezett hívások esetén. A lebeszélhetőség havi 100 perc erejéig érvényes, a 
lebeszélt percek után Nonstop S díjcsomag mellé rendelt opció esetén a jelen Díjszabás mellékletben található 
Nonstop S, illetve a Fix100 díjcsomag forgalmi díjai, míg Fix100 díjcsomag mellé rendelt opció esetén a jelen 
Díjszabás mellékletben található Fix 100 díjcsomag forgalmi díjai kerülnek kiszámlázásra. A 100 perc belföldi 
opcióban nem érintett hívásirányokra a Nonstop S díjcsomag mellé rendelt opció esetén a Nonstop S díjcsomag, 
forgalmi díjai, Fix 100 díjcsomag mellé rendelt opció esetén a Fix 100 díjcsomag forgalmi díjai értendők. A 100 perc 
belföldi opció forgalmi díjai a Díjszabás mellékletben kerülnek meghatározásra. 
 
A 100 perc belföldi opció igénybevételét lehetővé tevő szerződésmódosítást az előfizető naptári évenként egy 
alkalommal díjfizetési kötelezettség nélkül kezdeményezheti. Amennyiben az előfizető az opció használatát már 
nem igényli, ahhoz a díjcsomaghoz térhet vissza térítésmentesen naptári évenként egyszer, amely mellé eredetileg 
igénybe vette az opciót. A 100 perc belföldi opció lemondására a megrendelést követő 30 napon belül nincsen 
lehetőség. A 100 perc belföldi opció a Telefon Nonstop S szolgáltatás megrendelésével egyidejűleg is igénylehető.  
 
A 100 perc belföldi opció Nonstop S és a Fix 100 díjcsomagtól eltérő díjait a Díjszabás mellékletben található 
díjtáblázat tartalmazza. 
 
A fent megadott díjak vonatkoznak a második vonal szolgáltatásra is. 
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1.2.3. Telefon „Kiegészítő” csomag – „100 perc mobil opció” 
 
A 100 perc mobil opció szolgáltatásra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve Szerződés módosítást 
2020.08.27.-től nem tesz lehetővé. 
 

Megnevezés Nettó ÁFA Bruttó 

100 perc mobil opció 1 417,32 Ft  382,68 Ft 1 800,00 Ft 

 
A 100 perc mobil opció kizárólagosan a Nonstop M díjcsomag mellé rendelhető. A 100 perc mobil opció havidíja 
100 perc lebeszélhető percet foglal magába belföldi mobil hálózatokba kezdeményezett hívások esetén. A 
lebeszélhetőség havi 100 perc erejéig érvényes, a lebeszélt percek után az ÁSZF jelen Díjszabás mellékletében 
található Nonstop M díjcsomag forgalmi díjai kerülnek kiszámlázásra. A 100 perc mobil opcióban nem érintett 
hívásirányokra a Nonstop M díjcsomag, forgalmi díjai értendők. A 100 perc mobil opció forgalmi díjai az ÁSZF 
Díjszabás mellékletben kerülnek meghatározásra. 
 
A 100 perc mobil opció igénybevételét lehetővé tevő szerződésmódosítást az előfizető naptári évenként egy 
alkalommal díjfizetési kötelezettség nélkül kezdeményezheti. Amennyiben az előfizető az opció használatát már 
nem igényli, naptári évenként egyszer térítésmentesen térhet vissza a Nonstop M díjcsomaghoz. A 100 perc mobil 
opció lemondására a megrendelést követő 30 napon belül nincsen lehetőség. A 100 perc mobil opció a Telefon 
Nonstop M szolgáltatás megrendelésével egyidejűleg is igénylehető.  
 
A 100 perc mobil opció Nonstop M díjcsomagtól eltérő díjait az ÁSZF Díjszabás mellékletben található díjtáblázat 
tartalmazza. 
 
A fent megadott díjak vonatkoznak a második vonal szolgáltatásra is. 
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1.2.4. Nonstop XL díjcsomag 
 
A Nonstop XL díjcsomag 2021. november 2-i hatállyal került át a kereskedelmi forgalomban nem elérhető 
szolgáltatási csomagok közé, melyre a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást a 
továbbiakban nem tesz lehetővé.  
 
A Nonstop XL díjcsomag korlátlan lebeszélhetőséget tartalmaz hálózaton belüli hívások esetén, továbbá normál 
díjas belföldi vezetékeshívások esetén, továbbá 20 kiemelt külföldi vezetékes irányba kezdeményezett hívások 
esetén. Hálózaton belüli hívásnak az ÁSZF Szolgáltatások leírása mellékletében meghatározott hívás minősül.  
 
Hívásátirányítás esetén a Nonstop S díjcsomag forgalmi díjai kerülnek kiszámlázásra. 
 

Megnevezés Nettó ÁFA Bruttó 

Nonstop XL díjcsomag 19 685,04 Ft   5 314,96 Ft  25 000,00 Ft 

 
Forgalmi díjak (perc alapú számlázás): 
 

  

Csúcsidőben1 Csúcsidőn kívül 

Nettó ÁFA Bruttó Nettó ÁFA Bruttó 

Kapcsolási díj hívásonként (Ft/hívás) 

Kapcsolási díj hívásonként (Ft/hívás) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vezetékes hívások (Ft/perc)  

Helyi és földrajzi számozási körzeten belüli, 
hálózaton kívüli2 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vodafone vezetékes hálózaton belüli3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Belföldi távolsági4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 kiemelt ország5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Nemzetközi I.  vezetékes díjzóna 30,55 8,25 38,80 30,55 8,25 38,80 

Nemzetközi I. mobil díjzóna 59,05 15,94 74,99 59,05 15,94 74,99 

Nemzetközi II. vezetékes díjzóna 120,00 32,40 152,40 120,00 32,40 152,40 

Nemzetközi II. mobil díjzóna 120,00 32,40 152,40 120,00 32,40 152,40 

Mobil hívások (Ft/perc)  

Belföldi mobil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Helytől független elektronikus hírközlési szolgáltatás 

06-21-xxx xxx 7,60 2,05 9,65 7,60 2,05 9,65 

 
1 Csúcsidő: Munkanapokon 7:00 és 18:00 óra között. 
2 Vodafone vezetékes hálózatból, ugyanazon számozási körzeten belüli, más szolgáltató előfizetője felé irányuló 
forgalom. 
3 Vodafone vezetékes telefon előfizetők közötti hívások. 
4 Vodafone vezetékes hálózatból, különböző földrajzi számozási körzetbe bekapcsolt, más szolgáltató előfizetője 
között létrejött beszéd vagy fax forgalom. 
5 Ausztria, Belgium, Csehország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Lengyelország, Nagy-
Britannia és Észak-Írország, Németország, Norvégia, Olaszország, Oroszország, Románia, Spanyolország, Svájc, 
Svédország, Szerbia, Szlovákia, Ukrajna esetében vezetékes irányba. 
 
A díjcsomagba nem tartozó hívások díjai és számlázási módjai megegyeznek a helyhez kötött telefon ÁSZF 
díjfüggelékében meghatározott díjakkal és számlázási módokkal. 
 
Hívás átirányítás (Hívásátirányítás feltétel nélkül, Hívásátirányítás foglaltság, Hívásátirányítás nem felel esetén): 
 
Az átirányított szám telefonjáig a hívó félnek kell fizetni a beszélgetést. Az átirányított telefontól az átirányítás 
helyéig tartó átvitelt, azaz az átirányított szakaszt az átirányítónak kerül számlázásra.  Az átirányított szakaszra a 
Nonstop S díjcsomag forgalmi díjai érvényesek. 
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A fent megadott díjak vonatkoznak a második vonal szolgáltatásra is. 
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1.2.5. Fix 100 díjcsomag 
 
A Fix 100 díjcsomag 2021. november 2-i hatállyal került át a kereskedelmi forgalomban nem elérhető szolgáltatási 
csomagok közé, melyre a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást a továbbiakban nem 
tesz lehetővé.  
 
A Telefon Fix 100 díjcsomag havidíja 100 perc lebeszélhető percet foglal magába helyi és földrajzi számozási 
körzeten belüli, hálózaton kívüli, belföldi távolsági, belföldi mobil hálózatokba kezdeményezett hívások esetén. A 
lebeszélhetőség havi 100 perc erejéig érvényes, a lebeszélt percek után a lenti táblázatban található forgalmi díj 
kerül kiszámlázásra.  
 

Megnevezés Nettó ÁFA Bruttó 

Fix 100 díjcsomag 3 149,61 Ft 850,39 Ft 4 000,00 Ft 

 
Forgalmi díjak (perc alapú számlázás): 
 

  

Csúcsidőben1 Csúcsidőn kívül 

Nettó ÁFA Bruttó Nettó ÁFA Bruttó 

Kapcsolási díj hívásonként (Ft/hívás) 

Kapcsolási díj hívásonként (Ft/hívás) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vezetékes hívások (Ft/perc)  

Helyi és földrajzi számozási körzeten belüli, 
hálózaton kívüli2 

0/35,43 0/9,57 0/45 0/35,43 0/9,57 0/45 

Vodafone vezetékes hálózaton belüli3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Belföldi távolsági4 0/35,43 0/9,57 0/45 0/35,43 0/9,57 0/45 

Nemzetközi I.  vezetékes díjzóna 30,55 8,25 38,80 30,55 8,25 38,80 

Nemzetközi I. mobil díjzóna 59,05 15,94 74,99 59,05 15,94 74,99 

Nemzetközi II. vezetékes díjzóna 120,00 32,40 152,40 120,00 32,40 152,40 

Nemzetközi II. mobil díjzóna 120,00 32,40 152,40 120,00 32,40 152,40 

Mobil hívások (Ft/perc)  

Belföldi mobil 0/35,43 0/9,57 0/45 0/35,43 0/9,57 0/45 

Helytől független elektronikus hírközlési szolgáltatás 

06-21-xxx xxx 7,60 2,05 9,65 7,60 2,05 9,65 

 
1 Csúcsidő: Munkanapokon 7:00 és 18:00 óra között. 
2 Vodafone vezetékes hálózatból, ugyanazon számozási körzeten belüli, más szolgáltató előfizetője felé irányuló 
forgalom. 
3 Vodafone vezetékes telefon előfizetők közötti hívások. 
4 Vodafone vezetékes hálózatból, különböző földrajzi számozási körzetbe bekapcsolt, más szolgáltató előfizetője 
között létrejött beszéd vagy fax forgalom. 
 
A díjcsomagba nem tartozó hívások díjai és számlázási módjai megegyeznek a helyhez kötött telefon ÁSZF 
díjfüggelékében meghatározott díjakkal és számlázási módokkal. 
 
100 perc belföldi opció választásakor a Fix 100 díjcsomag 0 Ft-os hívásai200 percre módosulnak, ezt követően a 
Fix100 díjcsomagban foglalt forgalmi díjak kerülnek kiszámlázásra. 
 
A fent megadott díjak vonatkoznak a második vonal szolgáltatásra is. 
 
 



 

541 
 

1.2.6. Fix 100+ díjcsomag 
 
A Fix 100+ díjcsomag 2021. november 2-i hatállyal került át a kereskedelmi forgalomban nem elérhető szolgáltatási 
csomagok közé, melyre a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást a továbbiakban nem 
tesz lehetővé.  
 
A Telefon Fix 100+ díjcsomag havidíja 100 perc lebeszélhető percet foglal magába helyi és földrajzi számozási 
körzeten belüli, hálózaton kívüli, belföldi távolsági, belföldi mobil, továbbá 20 kiemelt külföldi vezetékes irányba 
kezdeményezett hívások esetén. A lebeszélhetőség havi 100 perc erejéig érvényes, a lebeszélt percek után a lenti 
táblázatban található forgalmi díj kerül kiszámlázásra.  
 

Megnevezés Nettó ÁFA Bruttó 

Fix 100+ díjcsomag 3 543,31 Ft  956,69 Ft    4 500,00 Ft 

 
Forgalmi díjak (perc alapú számlázás): 
 

  

Csúcsidőben1 Csúcsidőn kívül 

Nettó ÁFA Bruttó Nettó ÁFA Bruttó 

Kapcsolási díj hívásonként (Ft/hívás) 

Kapcsolási díj hívásonként (Ft/hívás) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vezetékes hívások (Ft/perc)  

Helyi és földrajzi számozási körzeten belüli, 
hálózaton kívüli2 

0/35,43 0/9,57 0/45 0/35,43 0/9,57 0/45 

Vodafone vezetékes hálózaton belüli3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Belföldi távolsági4 0/35,43 0/9,57 0/45 0/35,43 0/9,57 0/45 

20 kiemelt ország5 0/35,43 0/9,57 0/45 0/35,43 0/9,57 0/45 

Nemzetközi I.  vezetékes díjzóna 30,55 8,25 38,80 30,55 8,25 38,80 

Nemzetközi I. mobil díjzóna 59,05 15,94 74,99 59,05 15,94 74,99 

Nemzetközi II. vezetékes díjzóna 120,00 32,40 152,40 120,00 32,40 152,40 

Nemzetközi II. mobil díjzóna 120,00 32,40 152,40 120,00 32,40 152,40 

Mobil hívások (Ft/perc)  

Belföldi mobil 0/35,43 0/9,57 0/45 0/35,43 0/9,57 0/45 

Helytől független elektronikus hírközlési szolgáltatás 

06-21-xxx xxx 7,60 2,05 9,65 7,60 2,05 9,65 

 
1 Csúcsidő: Munkanapokon 7:00 és 18:00 óra között. 
2 Vodafone vezetékes hálózatból, ugyanazon számozási körzeten belüli, más szolgáltató előfizetője felé irányuló 
forgalom. 
3 Vodafone vezetékes telefon előfizetők közötti hívások. 
4 Vodafone vezetékes hálózatból, különböző földrajzi számozási körzetbe bekapcsolt, más szolgáltató előfizetője 
között létrejött beszéd vagy fax forgalom. 
5 Ausztria, Belgium, Csehország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Lengyelország, Nagy-
Britannia és Észak-Írország, Németország, Norvégia, Olaszország, Oroszország, Románia, Spanyolország, Svájc, 
Svédország, Szerbia, Szlovákia, Ukrajna esetében vezetékes irányba. 
 
A díjcsomagba nem tartozó hívások díjai és számlázási módjai megegyeznek a helyhez kötött telefon ÁSZF 
díjfüggelékében meghatározott díjakkal és számlázási módokkal. 
 
A fent megadott díjak vonatkoznak a második vonal szolgáltatásra is. 
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1.3. Kereskedelmi forgalomban nem elérhető alap- és kiegészítő díjcsomagok 

1.3.1. Telefon „ALAP” Csomag 
 
Az alábbi szolgáltatási díjcsomagra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2008. 
március 31-től nem tesz lehetővé. 
 
A Telefon szolgáltatás alapértelmezett díjcsomagja, így amennyiben az előfizető a szolgáltatás igénybevételekor 
nem jelöl meg más díjcsomagot, abban az esetben a szolgáltató az Alap Díjcsomag szerint nyújtja a telefon 
szolgáltatást. 
 
Az igénybevétel feltételei 
   
A szolgáltatás az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott általános szabályok szerint, a Díjszabás 
mellékletben meghatározott szolgáltatási díjak ellenében vehető igénybe. Az előfizető egy időben csak egy 
díjcsomagot vehet igénybe. 
 

Megnevezés Nettó ÁFA Bruttó 

Első Telefonvonal Alap vagy Standard + tarifacsomag 2 000,00 Ft 540,00 Ft 2 540,00 Ft 

Első Telefonvonal Alap tarifacsomag vagy Standard + tarifacsomag 
Kábeltelevízió Silver csomag előfizetéssel (*) 

1 750,00 Ft 472,50 Ft 2 222,50 Ft 

Első Telefonvonal Alap tarifacsomag vagy Standard + tarifacsomag chello 
minimum/chello medium előfizetéssel (*) 

1 500,00 Ft 405,00 Ft 1 905,00 Ft 

Első Telefonvonal Alap tarifacsomag vagy Standard + tarifacsomag chello 
extreme előfizetéssel (*) 

1 241,67 Ft 335,25 Ft 1 576,92 Ft 

Első Telefonvonal Alap tarifacsomag vagy Standard + tarifacsomag chello 
professional előfizetéssel (*) 

1 241,67 Ft 335,25 Ft 1 576,92 Ft 

Első Telefonvonal Alap tarifacsomag vagy Standard + tarifacsomag 
Kábeltelevízió Silver csomag és chello minimum/chello medium 
előfizetéssel (*) 

1 300,00 Ft 351,00 Ft 1 651,00 Ft 

Első Telefonvonal Alap tarifacsomag vagy Standard + tarifacsomag 
Kábeltelevízió Silver csomag és chello extreme előfizetéssel (*) 

991,67 Ft 267,75 Ft 1 259,42 Ft 

Első Telefonvonal Alap tarifacsomag vagy Standard + tarifacsomag 
Kábeltelevízió Silver csomag és chello professional előfizetéssel (*) 

991,67 Ft 267,75 Ft 1 259,42 Ft 

Második telefonvonal (meglévő mellett) Alap tarifacsomag vagy Standard + 
tarifacsomag 

1 000,00 Ft 270,00 Ft 1 270,00 Ft 

 
Forgalmi díjak (másodperc alapú számlázás): 
 

  

Csúcsidőben1 Csúcsidőn kívül 

Nettó ÁFA Bruttó Nettó ÁFA Bruttó 

Kapcsolási díj minden hívásirányba 

Kapcsolási díj hívásonként 
(Ft/hívás) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vezetékes hívások (Ft/perc) 

Helyi és földrajzi számozási 
körzeten belüli, hálózaton kívüli2 

9,45 2,55 12,00 5,51 / 05 1,49/05 7/05 

Vodafone vezetékes hálózaton 
belüli3 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Belföldi távolsági4 15,75 4,25 20,00 9,45 / 05 2,55/06 12/05 

Nemzetközi I.  vezetékes díjzóna 24,00 6,48 30,48 24,00 6,48 30,48 

Nemzetközi I. mobil díjzóna 59,05 15,94 74,99 59,05 15,94 74,99 

Nemzetközi II. vezetékes díjzóna 120,00 32,40 152,40 120,00 32,40 152,40 

Nemzetközi II. mobil díjzóna 120,00 32,40 152,40 120,00 32,40 152,40 

Mobil hívások (Ft/perc) 

Belföldi mobil 55,00 / 45,836 14,85/12,37 69,85/58,26 38,00 / 20,836 10,26/5,6246 48,26/26,4546 

Helytől független elektronikus hírközlési szolgáltatás 

06-21-xxx xxx 14,40 3,89 18,29 7,92 2,14 10,06 
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1 Csúcsidő: Munkanapokon 7:00 és 18:00 óra között. 
2 Vodafone vezetékes hálózatból, ugyanazon számozási körzeten belüli, más szolgáltató előfizetője felé irányuló 
forgalom. 
3 Vodafone vezetékes telefon előfizetők közötti hívások. 
4 Vodafone vezetékes hálózatból, különböző földrajzi számozási körzetbe bekapcsolt, más szolgáltató előfizetője 
között létrejött beszéd vagy fax forgalom. 
5 Itthon kiegészítő díjcsomagra történő előfizetés esetén a hívások díja 0 Ft/perc. 
6 Mobil kiegészítő díjcsomagra történő előfizetés esetén mobil hívásk díja csúcsidőben 58,2 Ft/perc, kedvezményes 
időszakban 26,45 Ft/perc áfával. 
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1.3.2. Telefon Standard + csomag 
 
Az alábbi szolgáltatási díjcsomagra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2008. 
március 31-től nem tesz lehetővé. 
 
Az igénybevétel feltételei 
 
A szolgáltatás az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott általános szabályok szerint, a Díjszabás 
mellékletben meghatározott szolgáltatási díjak ellenében vehető igénybe. Az előfizető egy időben csak egy 
díjcsomagot vehet igénybe. 
 

Megnevezés Nettó ÁFA Bruttó 

Első Telefonvonal Alap vagy Standard + tarifacsomag 2 000,00 Ft 540,00 Ft 2 540,00 Ft 

Első Telefonvonal Alap tarifacsomag vagy Standard + tarifacsomag 
Kábeltelevízió Silver csomag előfizetéssel (*) 

1 750,00 Ft 472,50 Ft 2 222,50 Ft 

Első Telefonvonal Alap tarifacsomag vagy Standard + tarifacsomag 
chello minimum/chello medium előfizetéssel (*) 

1 500,00 Ft 405,00 Ft 1 905,00 Ft 

Első Telefonvonal Alap tarifacsomag vagy Standard + tarifacsomag 
chello extreme előfizetéssel (*) 

1 241,67 Ft 335,25 Ft 1 576,92 Ft 

Első Telefonvonal Alap tarifacsomag vagy Standard + tarifacsomag 
chello professional előfizetéssel (*) 

1 241,67 Ft 335,25 Ft 1 576,92 Ft 

Első Telefonvonal Alap tarifacsomag vagy Standard + tarifacsomag 
Kábeltelevízió Silver csomag és chello minimum/chello medium 
előfizetéssel (*) 

1 300,00 Ft 351,00 Ft 1 651,00 Ft 

Első Telefonvonal Alap tarifacsomag vagy Standard + tarifacsomag 
Kábeltelevízió Silver csomag és chello extreme előfizetéssel (*) 

991,67 Ft 267,75 Ft 1 259,42 Ft 

Első Telefonvonal Alap tarifacsomag vagy Standard + tarifacsomag 
Kábeltelevízió Silver csomag és chello professional előfizetéssel (*) 

991,67 Ft 267,75 Ft 1 259,42 Ft 

Második telefonvonal (meglévő mellett) Alap tarifacsomag vagy Standard 
+ tarifacsomag 

1 000,00 Ft 270,00 Ft 1 270,00 Ft 

 
(*) a feltüntetett díjak a 2007. június 1. napja előtt megkötött előfizetői szerződések esetében érvényesek, ezen 
díjak alkalmazásával új előfizetői szerződést a szolgáltató a megjelölt nap után nem köt. 
 
Forgalmi díjak (perc alapú számlázás): 
 

  

Csúcsidőben1 Csúcsidőn kívül 

Nettó ÁFA Bruttó Nettó ÁFA Bruttó 

Kapcsolási díj minden hívásirányba 

Kapcsolási díj hívásonként 
(Ft/hívás) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vezetékes hívások (Ft/perc)              

Helyi és földrajzi számozási 
körzeten belüli, hálózaton kívüli2 

5,00 1,35 6,35 2,50 / 06 0,675/05 3,175/0 

Vodafone vezetékes hálózaton 
belüli3 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Belföldi távolsági4 11,67 3,15 14,82 5,83 / 05 1,57/05 7,40/0 

Nemzetközi I.  vezetékes díjzóna 15,83 4,27 20,10 15,83 4,27 20,10 

Nemzetközi I. mobil díjzóna8 59,05 15,94 74,99 59,05 15,94 74,99 

Nemzetközi II. vezetékes díjzóna8 120,00 32,40 152,40 120,00 32,40 152,40 

Nemzetközi II. mobil díjzóna8 120,00 32,40 152,40 120,00 32,40 152,40 

Mobil hívások (Ft/perc) 

Belföldi mobil 45,83 / 45,836 12,37/12,376 58,20/58,206 29,17 / 20,836 7,876/5,6246 37,04/26,456 

Helytől független elektronikus hírközlési szolgáltatás8 

06-21-xxx xxx 14,40 3,89 18,29 7,92 2,14 10,06 

 
1 Csúcsidő: Munkanapokon 7:00 és 18:00 óra között. 
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2 Vodafone vezetékes hálózatból, ugyanazon számozási körzeten belüli, más szolgáltató előfizetője felé irányuló 
forgalom. 
3 Vodafone vezetékes telefon előfizetők közötti hívások. 
4 Vodafone vezetékes hálózatból, különböző földrajzi számozási körzetbe bekapcsolt, más szolgáltató előfizetője 
között létrejött beszéd vagy fax forgalom. 
5 Itthon kiegészítő díjcsomagra történő előfizetés esetén a hívások díja 0 Ft/perc. 
6 Mobil kiegészítő díjcsomagra történő előfizetés esetén mobil hívásk díja csúcsidőben 58,2 Ft/perc, kedvezményes 
időszakban 26,454 Ft/perc áfával. Mobil kiegészítő díjcsomag előfizetése esetén a mobil irányú hívások 
számlázása másodperc alapon történik. 
7 A Nemzetközi I. mobil díjzóna, a Nemzetközi II. vezetékes és mobil díjzóna, továbbá a helytől független 
elektronikus hírközlési szolgáltatás számlázása másodperc alapú. 
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1.3.3. Telefon „Kiegészítő” Csomag – „ITTHON” 
 
Az alábbi szolgáltatási díjcsomagra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2008. 
március 31-től nem tesz lehetővé. 
 

Megnevezés Nettó ÁFA Bruttó 

Itthon kiegészítő tarifacsomag  1 000,00 Ft 270,00 Ft 1 270,00 Ft 

 
Az Itthon Kiegészítő díjcsomag kizárólagosan valamely 2008. 03.30-ig forgalmazott másik díjcsomaghoz – azaz a 
Telefon Alap vagy Standard + Csomaghoz – volt rendelhető, illetve ezen csomagok fenntartásáig vehető igénybe, 
úgy az első, mint a második vonalhoz, vagy mindkét előfizetői telefonvonalhoz külön-külön. Az Itthon kiegészítő 
díjcsomag megrendelésével a csúcsidőn kívül bonyolított vezetékes hívások 0 Ft/perc forgalmi díjon kerülnek 
elszámolásra, az Itthon díjcsomag 0 Ft-os hívásirányok, továbbá az Itthon kiegészítő díjcsomagban nem érintett 
forgalmi díjak a Díjszabás mellékletben kerülnek meghatározásra. 
   
A Kiegészítő tarifacsomag az Alap vagy a Standard + tarifacsomaghoz rendelhető meg az első vagy a második, 
vagy mindkét telefonvonalhoz. A kiegészítő díjcsomag meglévő elfizetők a Vodafone személyes vagy telefonos 
ügyfélszolgálatán rendelhetik meg, vagy mondhatják le. Módosításnál a változások a számlázó rendszerben 3 
munkanapon belül lépnek érvénybe. A kiegészítő tarifacsomag lemondására a megrendelést követő 30 napon belül 
nincsen lehetőség. A kiegészítő díjcsomag a Telefon szolgáltatás megrendelésével egyidőben is igénylehető. 
 
Az igénybevétel feltételei  
 
Az Itthon kiegészítő díjcsomagot a telefonszolgáltatását már igénybe vevő elfizetők a Vodafone személyes vagy 
telefonos ügyfélszolgálatán rendelhetik meg, vagy mondhatják le. 
 
A Telefon Itthon Kiegészítő Csomagjának igénybevételét lehetővé tevő szerződésmódosítást az előfizető naptári 
évenként egy alkalommal díjfizetési kötelezettség nélkül kezdeményezheti. Amennyiben az előfizető díjcsomag 
használatát már nem igényli, az ALAP Csomaghoz vagy Standard + díjcsomaghoz térhet vissza térítésmentesen 
naptári évenként egyszer. Az Itthon Kiegészítő Csomag lemondására a megrendelést követő 30 napon belül 
nincsen lehetőség. Az Itthon kiegészítő díjcsomag a Telefon szolgáltatás megrendelésével egyidejűleg is 
igénylehető.  
 
Az Itthon kiegészítő csomagot érintő szerződésmódosításnál az új díjcsomag igénybevételét 3 naptári napon belül 
biztosítja a Szolgáltató, kivéve, ha a kiegészítő csomagot a Telefon szolgáltatás megrendelésével együtt igényelte 
az előfizető, amely esetben az a szolgáltatás telepítését követően rögtön használható.  
  
A Kiegészítő Csomag Alap Csomagtól és Standard + díjcsomagtól eltérő díjait a jelen Díjszabás melléklet 
tartalmazza. 
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1.3.4. Telefon „kiegészítő” csomag – „MOBIL” 
 
Az alábbi szolgáltatási díjcsomagra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2008. 
március 31-től nem tesz lehetővé. 
 

Megnevezés Nettó ÁFA Bruttó 

Mobil kiegészítő tarifacsomag  1 000,00 Ft 270,00 Ft 1 270,00 Ft 

 
A Mobil Kiegészítő díjcsomag kizárólagosan valamely másik díjcsomaghoz – 2008. 03.30-ig- a Telefon Alap és 
Standard + Csomaghoz – rendelhető és tartható fenn, az első, a második vagy mindkét előfizetői telefonvonalhoz 
külön-külön. A Mobil díjcsomag megrendelésével a mobil irányú hívások csúcsidőben 55 Ft/perc, csúcsidőn kívül 
25 Ft/perc forgalmi díjon kerülnek elszámolásra, a kiegészítő díjcsomag számlázása másodperc alapú.  A Mobil 
kiegészítő díjcsomagban nem érintett forgalmi díjakban a Díjszabás mellékletben meghatározott forgalmi díjak az 
irányadók. 
 
A Kiegészítő tarifacsomag az Alap vagy a Standard + tarifacsomaghoz rendelhető meg az első vagy a második, 
vagy mindkét telefonvonalhoz. A kiegészítő díjcsomag meglévő elfizetők a Vodafone személyes vagy telefonos 
ügyfélszolgálatán rendelhetik meg, vagy mondhatják le. Módosításnál a változások a számlázó rendszerben 3 
munkanapon belül lépnek érvénybe. A kiegészítő tarifacsomag lemondására a megrendelést követő 30 napon belül 
nincsen lehetőség. A kiegészítő díjcsomag a Telefon szolgáltatás megrendelésével egyidőben is igénylehető. 
 
A Telefon Mobil Kiegészítő Csomagjának igénybevételét lehetővé tevő szerződésmódosítást az előfizető naptári 
évenként egy alkalommal díjfizetési kötelezettség nélkül kezdeményezheti. Amennyiben az előfizető díjcsomag 
használatát már nem igényli, az ALAP vagy Standard + Csomaghoz térhet vissza térítésmentesen naptári évenként 
egyszer. A Mobil Kiegészítő Csomag lemondására a megrendelést követő 30 napon belül nincsen lehetőség. A 
Mobil Kiegészítő díjcsomag a Telefon szolgáltatás megrendelésével egyidejűleg is igénylehető. 
 
A Mobil kiegészítő csomagot érintő szerződésmódosításnál az új díjcsomag igénybevételét 3 naptári napon belül 
biztosítja a Szolgáltató, kivéve, ha a kiegészítő csomagot a Telefon szolgáltatás megrendelésével együtt igényelte 
az előfizető, amely esetben az a szolgáltatás telepítését követően rögtön használható.  
 
A Mobil Csomag Alap Csomagtól és Standard + díjcsomagtól eltérő díjait a jelen mellékletben található díjtáblázat 
tartalmazza. 
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1.3.5. telefon bronze díjcsomag 
 
Az alábbi szolgáltatási díjcsomagra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2014. június 
25-től nem tesz lehetővé. 
 
A telefon szolgáltatás alap díjcsomagja.  
 

Megnevezés Nettó ÁFA Bruttó 

telefon bronze díjcsomag  2 084,00 Ft 562,68 Ft 2 646,68 Ft 

 
Forgalmi díjak (perc alapú számlázás): 
 

  

Csúcsidőben1 Csúcsidőn kívül 

Nettó ÁFA Bruttó Nettó ÁFA Bruttó 

Kapcsolási díj minden hívásirányba 

Kapcsolási díj hívásonként (Ft/hívás) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vezetékes hívások (Ft/perc) 

Helyi és földrajzi számozási körzeten belüli, hálózaton 
kívüli2 

9,84 2,66 12,50 9,84 2,66 12,50 

Vodafone vezetékes hálózaton belüli3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Belföldi távolsági4 9,84 2,66 12,50 9,84 2,66 12,50 

Nemzetközi I.  vezetékes díjzóna 30,55 8,25 38,80 30,55 8,25 38,80 

Nemzetközi I. mobil díjzóna 59,05 15,94 74,99 59,05 15,94 74,99 

Nemzetközi II. vezetékes díjzóna 120,00 32,40 152,40 120,00 32,40 152,40 

Nemzetközi II. mobil díjzóna 120,00 32,40 152,40 120,00 32,40 152,40 

Mobil hívások (Ft/perc) 

Belföldi mobil 51,18 13,82 65,00 51,18 13,82 65,00 

Helytől független elektronikus hírközlési szolgáltatás 

06-21-xxx xxx 7,60 2,05 9,65 7,60 2,05 9,65 

 
1 Csúcsidő: Munkanapokon 7:00 és 18:00 óra között. 
2 Vodafone vezetékes hálózatból, ugyanazon számozási körzeten belüli, más szolgáltató előfizetője felé irányuló 
forgalom. 
3 Vodafone vezetékes telefon előfizetők közötti hívások. 
4 Vodafone vezetékes hálózatból, különböző földrajzi számozási körzetbe bekapcsolt, más szolgáltató előfizetője 
között létrejött beszéd vagy fax forgalom 
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1.3.6. telefon silver díjcsomag 
 
Az alábbi szolgáltatási díjcsomagra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2014. június 
25-től nem tesz lehetővé. 
 
A telefon silver díjcsomag megrendelésével a csúcsidőn kívül bonyolított vezetékes hívások 0 Ft/perc forgalmi díjon 
kerülnek elszámolásra, a díjcsomag 0 Ft-os hívásirányai, továbbá a telefon silver díjcsomagban nem érintett 
forgalmi díjak a jelen Díjszabás mellékletben kerülnek meghatározásra. 
 

Megnevezés Nettó ÁFA Bruttó 

telefon silver díjcsomag  3 750,40 Ft 1 012,61 Ft 4 763,01 Ft 

 
Forgalmi díjak (perc alapú számlázás): 
 

  

Csúcsidőben1 Csúcsidőn kívül 

Nettó ÁFA Bruttó Nettó ÁFA Bruttó 

Kapcsolási díj hívásonként (Ft/hívás) 

Kapcsolási díj hívásonként (Ft/hívás) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vezetékes hívások (Ft/perc)  

Helyi és földrajzi számozási körzeten 
belüli, hálózaton kívüli2 

9,84 2,66 12,50 0,00 0,00 0,00 

Vodafone vezetékes hálózaton belüli3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Belföldi távolsági4 9,84 2,66 12,50 0,00 0,00 0,00 

Nemzetközi I.  vezetékes díjzóna 30,55 8,25 38,80 30,55 8,25 38,80 

Nemzetközi I. mobil díjzóna 59,05 15,94 74,99 59,05 15,94 74,99 

Nemzetközi II. vezetékes díjzóna 120,00 32,40 152,40 120,00 32,40 152,40 

Nemzetközi II. mobil díjzóna 120,00 32,40 152,40 120,00 32,40 152,40 

Mobil hívások (Ft/perc) 

Belföldi mobil 51,18 13,82 65,00 51,18 13,82 65,00 

Helytől független elektronikus hírközlési szolgáltatás 

06-21-xxx xxx 7,60 2,05 9,65 7,60 2,05 9,65 

 
1 Csúcsidő: Munkanapokon 7:00 és 18:00 óra között. 
2 Vodafone vezetékes hálózatból, ugyanazon számozási körzeten belüli, más szolgáltató előfizetője felé irányuló 
forgalom. 
3 Vodafone vezetékes telefon előfizetők közötti hívások. 
4 Vodafone vezetékes hálózatból, különböző földrajzi számozási körzetbe bekapcsolt, más szolgáltató előfizetője 
között létrejött beszéd vagy fax forgalom. 
 
A díjcsomagba nem tartozó hívások díjai és számlázási módjai megegyeznek a helyhez kötött telefon ÁSZF 
díjfüggelékében meghatározott díjakkal és számlázási módokkal. 
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1.3.7. telefon gold díjcsomag 
 
Az alábbi szolgáltatási díjcsomagra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2014. június 
25-től nem tesz lehetővé. 
 
A telefon gold díjcsomag megrendelésével, havonta 30 óra 0 Ft-os forgalmi díjon kerül elszámolásra, azon 
hívásirányok, melyek a díjmentesség időszakába nem számítanak bele, a jelen Díjszabás mellékletben találhatók. 
 

Megnevezés Nettó ÁFA Bruttó 

telefon gold díjcsomag  5 416,00 Ft 1 462,32 Ft 6 878,32 Ft 

 
A gold díjcsomag - havi 30 óra 0 Ft-os percdíjat tartalmaz a helyi és földrajzi számozási körzeten belüli, hálózaton 
kívüli, belföldi távolsági irányba bonyolított hívások esetén. A havidíjkedvezmény havi 30 óra erejéig érvényes, a 
30 óra felhasználása után a táblázatban található forgalmi díj kerül kiszámlázásra. 
 
Forgalmi díjak (perc alapú számlázás): 
 

  

Csúcsidőben1 Csúcsidőn kívül 

Nettó ÁFA Bruttó Nettó ÁFA Bruttó 

Kapcsolási díj hívásonként (Ft/hívás) 

Kapcsolási díj hívásonként (Ft/hívás) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vezetékes hívások (Ft/perc)  

Helyi és földrajzi számozási körzeten belüli, 
hálózaton kívüli2 

0/9,84 0/2,66 0/12,5 0/9,84 0/2,66 0/12,5 

Vodafone vezetékes hálózaton belüli3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Belföldi távolsági4 0/9,84 0/2,66 0/12,5 0/9,84 0/2,66 0/12,5 

Nemzetközi I.  vezetékes díjzóna 30,55 8,25 38,80 30,55 8,25 38,80 

Nemzetközi I. mobil díjzóna 59,05 15,94 74,99 59,05 15,94 74,99 

Nemzetközi II. vezetékes díjzóna 120,00 32,40 152,40 120,00 32,40 152,40 

Nemzetközi II. mobil díjzóna 120,00 32,40 152,40 120,00 32,40 152,40 

Mobil hívások (Ft/perc)  

Belföldi mobil 51,18 13,82 65,00 51,18 13,82 65,00 

Helytől független elektronikus hírközlési szolgáltatás 

06-21-xxx xxx 7,60 2,05 9,65 7,60 2,05 9,65 

 
1 Csúcsidő: Munkanapokon 7:00 és 18:00 óra között. 
2 Vodafone vezetékes hálózatból, ugyanazon számozási körzeten belüli, más szolgáltató előfizetője felé irányuló 
forgalom. 
3 Vodafone vezetékes telefon előfizetők közötti hívások. 
4 Vodafone vezetékes hálózatból, különböző földrajzi számozási körzetbe bekapcsolt, más szolgáltató előfizetője 
között létrejött beszéd vagy fax forgalom. 
 
A díjcsomagba nem tartozó hívások díjai és számlázási módjai megegyeznek a helyhez kötött telefon  ÁSZF 
díjfüggelékében meghatározott díjakkal és számlázási módokkal. 
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1.3.8. FixPerc180 díjcsomag 
 
Az alábbi szolgáltatási díjcsomagra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2014. június 
25-től nem tesz lehetővé. 
 
A telefon FixPerc180 díjcsomag havidíja 180 perc lebeszélhető percet foglal magába helyi és földrajzi számozási 
körzeten belüli, hálózaton kívüli, belföldi távolsági, belföldi mobil hálózatokba, továbbá 20 kiemelt külföldi vezetékes 
irányba kezdeményezett hívások esetén. A lebeszélhetőség havi 180 perc erejéig érvényes, a lebeszélt percek 
után az ÁSZF jelen Díjszabás mellékletében található forgalmi díj kerül kiszámlázásra. A telefon FixPerc180 
díjcsomagban nem érintett forgalmi díjak az ÁSZF jelen Díjszabás mellékletben kerülnek meghatározásra. 
 

Megnevezés Nettó ÁFA Bruttó 

telefon FixPerc180 díjcsomag  4 160,00 Ft 1 123,20 Ft 5 283,20 Ft 

 
Forgalmi díjak (perc alapú számlázás): 
 

  

Csúcsidőben1 Csúcsidőn kívül 

Nettó ÁFA Bruttó Nettó ÁFA Bruttó 

Kapcsolási díj hívásonként (Ft/hívás) 

Kapcsolási díj hívásonként (Ft/hívás) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vezetékes hívások (Ft/perc)  

Helyi és földrajzi számozási körzeten belüli, 
hálózaton kívüli2 

0/35,43 0/9,57 0/45 0/35,43 0/9,57 0/45 

Vodafone vezetékes hálózaton belüli3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Belföldi távolsági4 0/35,43 0/9,57 0/45 0/35,43 0/9,57 0/45 

20 kiemelt ország5 0/35,43 0/9,57 0/45 0/35,43 0/9,57 0/45 

Nemzetközi I.  vezetékes díjzóna 30,55 8,25 38,80 30,55 8,25 38,80 

Nemzetközi I. mobil díjzóna 59,05 15,94 74,99 59,05 15,94 74,99 

Nemzetközi II. vezetékes díjzóna 120,00 32,40 152,40 120,00 32,40 152,40 

Nemzetközi II. mobil díjzóna 120,00 32,40 152,40 120,00 32,40 152,40 

Mobil hívások (Ft/perc)  

Belföldi mobil 0/51,18 0/13,82 0/65 0/51,18 0/13,82 0/65 

Helytől független elektronikus hírközlési szolgáltatás 

06-21-xxx xxx 7,60 2,05 9,65 7,60 2,05 9,65 

 
1 Csúcsidő: Munkanapokon 7:00 és 18:00 óra között. 
2 Vodafone vezetékes hálózatból, ugyanazon számozási körzeten belüli, más szolgáltató előfizetője felé irányuló 
forgalom. 
3 Vodafone vezetékes telefon előfizetők közötti hívások. 
4 Vodafone vezetékes hálózatból, különböző földrajzi számozási körzetbe bekapcsolt, más szolgáltató előfizetője 
között létrejött beszéd vagy fax forgalom. 
5 Ausztria, Belgium, Csehország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Lengyelország, Nagy-
Britannia és Észak-Írország, Németország, Norvégia, Olaszország, Oroszország, Románia, Spanyolország, Svájc, 
Svédország, Szerbia, Szlovákia, Ukrajna esetében vezetékes irányba. 
 
A díjcsomagba nem tartozó hívások díjai és számlázási módjai megegyeznek a helyhez kötött telefon ÁSZF 
díjfüggelékében meghatározott díjakkal és számlázási módokkal. 
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1.3.9. FixPerc360 díjcsomag 
 
Az alábbi szolgáltatási díjcsomagra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2014. június 
25-től nem tesz lehetővé. 
 
A telefon FixPerc360 díjcsomag havidíja 360 perc lebeszélhető percet foglal magába helyi és földrajzi számozási 
körzeten belüli, hálózaton kívüli, belföldi távolsági, belföldi mobil hálózatokba, továbbá 20 kiemelt külföldi vezetékes 
irányba kezdeményezett hívások esetén. A lebeszélhetőség havi 360 perc erejéig érvényes, a lebeszélt percek 
után a lenti táblázatban található forgalmi díj kerül kiszámlázásra. A telefon FixPerc360 díjcsomagban nem érintett 
forgalmi díjak az ÁSZF jelen Díjszabás mellékletben kerülnek meghatározásra. 
 

Megnevezés Nettó ÁFA Bruttó 

telefon FixPerc360 díjcsomag 5 760,00 Ft 1 555,20 Ft 7 315,20 Ft 

 
Forgalmi díjak (perc alapú számlázás): 
 

  

Csúcsidőben1 Csúcsidőn kívül 

Nettó ÁFA Bruttó Nettó ÁFA Bruttó 

Kapcsolási díj hívásonként (Ft/hívás) 

Kapcsolási díj hívásonként (Ft/hívás) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vezetékes hívások (Ft/perc)  

Helyi és földrajzi számozási körzeten belüli, 
hálózaton kívüli2 

0/35,43 0/9,57 0/45 0/35,43 0/9,57 0/45 

Vodafone vezetékes hálózaton belüli3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Belföldi távolsági4 0/35,43 0/9,57 0/45 0/35,43 0/9,57 0/45 

20 kiemelt ország5 0/35,43 0/9,57 0/45 0/35,43 0/9,57 0/45 

Nemzetközi I.  vezetékes díjzóna 30,55 8,25 38,80 30,55 8,25 38,80 

Nemzetközi I. mobil díjzóna 59,05 15,94 74,99 59,05 15,94 74,99 

Nemzetközi II. vezetékes díjzóna 120,00 32,40 152,40 120,00 32,40 152,40 

Nemzetközi II. mobil díjzóna 120,00 32,40 152,40 120,00 32,40 152,40 

Mobil hívások (Ft/perc)  

Belföldi mobil 0/51,18 0/13,82 0/65 0/51,18 0/13,82 0/65 

Helytől független elektronikus hírközlési szolgáltatás 

06-21-xxx xxx 7,60 2,05 9,65 7,60 2,05 9,65 

 
1 Csúcsidő: Munkanapokon 7:00 és 18:00 óra között. 
2 Vodafone vezetékes hálózatból, ugyanazon számozási körzeten belüli, más szolgáltató előfizetője felé irányuló 
forgalom. 
3 Vodafone vezetékes telefon előfizetők közötti hívások. 
4 Vodafone vezetékes hálózatból, különböző földrajzi számozási körzetbe bekapcsolt, más szolgáltató előfizetője 
között létrejött beszéd vagy fax forgalom. 
5 Ausztria, Belgium, Csehország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Lengyelország, Nagy-
Britannia és Észak-Írország, Németország, Norvégia, Olaszország, Oroszország, Románia, Spanyolország, Svájc, 
Svédország, Szerbia, Szlovákia, Ukrajna esetében vezetékes irányba. 
 
A díjcsomagba nem tartozó hívások díjai és számlázási módjai megegyeznek a helyhez kötött telefon ÁSZF 
díjfüggelékében meghatározott díjakkal és számlázási módokkal.     
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1.4. business telefon díjcsomagok 

 
Üzleti díjcsomagok üzleti előfizetők részére.  
 

1.4.1. business telefon ISDN interfészű szolgáltatások 
 
A szolgáltatás az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott általános szabályok szerint, a jelen Díjszabás 
mellékletben meghatározott szolgáltatási díjak ellenében vehető igénybe. 
 

Díjcsomag Nettó ÁFA Bruttó 

ISDN30 PP100 szolgáltatás, 100 telefonszámmal 60 000,0 Ft 16 200 Ft 76 200 Ft 

ISDN2 PP10 szolgáltatás, 10 telefonszámmal 4 000,0 Ft 1 080 Ft 5 080 Ft 

ISDN2 PP0 szolgáltatás, telefonszámok nélkül*  3 200,0 Ft 864 Ft 4 064 Ft 

ISDN2 PMP2 szolgáltatás, 2 telefonszámmal  3 600,0 Ft 972 Ft 4 572 Ft 

ISDN további előfizetői hívószám* 400,0 Ft 108 Ft 508 Ft 

ISDN további előfizetői hívószám, 10-es csomag 2 000,0 Ft 540 Ft 2 540 Ft 

 
* csak akkor rendelhető, ha az előfizetőnek van legalább egy ISDN2 PP10 előfizetése 
 
Forgalmi díjak (másodperc alapú számlázás): 
 

Percdíjak 
Nettó ÁFA Bruttó 

Helyi hívás1 5,80 1,57 7,37 

Vodafone vezetékes hálózaton belüli2 0,00 0,00 0,00 

Belföldi távolsági3 9,00 2,43 11,43 

Belföldi mobil  40,00 10,80 50,80 

Nemzetközi I. vezetékes díjzóna 18,00 4,86 22,86 

Nemzetközi I. mobil díjzóna  59,05 15,94 74,99 

Nemzetközi II. vezetékes díjzóna 72,00 19,44 91,44 

Nemzetközi II. mobil díjzóna 100,00 27,00 127,00 

 
1 Vodafone vezetékes hálózatból, ugyanazon számozási körzeten belüli, más szolgáltató előfizetője felé irányuló 
forgalom. 
2 Vodafone vezetékes telefon szolgáltatást igénybe vevő előfizetők közötti hívások. 
3 Vodafone vezetékes hálózatból, különböző földrajzi számozási körzetbe bekapcsolt, más szolgáltató előfizetője 
között létrejött beszéd vagy fax forgalom. 
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1.4.2. business telefon basic díjcsomag 
 
A szolgáltatás az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott általános szabályok szerint, a jelen Díjszabás 
mellékletben meghatározott szolgáltatási díjak ellenében vehető igénybe. 
 

 Határozatlan idejű 
szerződéssel 

27% Áfa 

12 hónapos határozott 
idejű szerződéssel 

27% Áfa 

24 hónapos határozott 
idejű szerződéssel 

27% Áfa 

Díjcsomag Nettó Bruttó Nettó Bruttó Nettó Bruttó 

business telefon basic 3 929,13 Ft 4 990,00 Ft 2 748,03 Ft 3 490,00 Ft 1 566,93 Ft 1 990,00 Ft 

 
A díjcsomaghoz bruttó 622,30 Ft havidíj mellett (nettó 490,0 Ft) Mobil opció vásárolható, mely 100 perc 
lebeszélhetőséget tartalmaz bármely belföldi mobil irányba. A 100 perc lebeszélése után a Business telefon 
szolgáltatás kedvezményes forgalmi díjai pontban található díjszabás szerint kerülnek felszámításra a mobil irányú 
percdíjak. 
 
Forgalmi díjak (másodperc alapú számlázás): 
 

Percdíjak Nettó ÁFA Bruttó 

Helyi hívás1 6,30 1,70 8,00 

Vodafone vezetékes hálózaton belüli2 0,00 0,00 0,00 

Belföldi távolsági3 9,00 2,43 11,43 

Belföldi mobil  40,00 10,80 50,80 

Nemzetközi I. vezetékes díjzóna 18,00 4,86 22,86 

Nemzetközi I. mobil díjzóna  59,05 15,94 74,99 

Nemzetközi II. vezetékes díjzóna 74,00 19,98 93,98 

Nemzetközi II. mobil díjzóna 102,00 27,54 129,54 

 
1 Vodafone vezetékes hálózatból, ugyanazon számozási körzeten belüli, más szolgáltató előfizetője felé irányuló 
forgalom. 
2 Vodafone vezetékes telefon szolgáltatást igénybe vevő előfizetők közötti hívások. 
3 Vodafone vezetékes hálózatból, különböző földrajzi számozási körzetbe bekapcsolt, más szolgáltató előfizetője 
között létrejött beszéd vagy fax forgalom. 
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1.4.3. business telefon 300 díjcsomag 
 
A díjcsomag havi díja 300 perc helyi, valamint belföldi távolsági hálózatba irányuló lebeszélhető forgalmat 
tartalmaz.  
 

 Határozatlan idejű 
szerződéssel 

27% Áfa 

12 hónapos határozott 
idejű szerződéssel 

27% Áfa 

24 hónapos határozott 
idejű szerződéssel 

27% Áfa 

Díjcsomag Nettó Bruttó Nettó Bruttó Nettó Bruttó 

Business Telefon 300 4 716,54 Ft 5 990,00 Ft 3 535,43 Ft 4 490,00 Ft 2 354,33 Ft 2 990,00 Ft 

 
A díjcsomaghoz bruttó 622,30 Ft havidíj mellett (nettó 490,0 Ft) Mobil opció vásárolható, mely 100 perc 
lebeszélhetőséget tartalmaz bármely belföldi mobil irányba. A 100 perc lebeszélése után a Business telefon 
szolgáltatás kedvezményes forgalmi díjai pontban található díjszabás szerint kerülnek felszámításra a mobil irányú 
percdíjak. 
 
A csomagban foglalt havi 300 perc forgalmon felüli, illetve a helyi, valamint belföldi távolsági hívásiránytól eltérő 
hívásirányokba indított forgalom a lenti táblázatban szereplő business telefon forgalmi díjakon kerül elszámolásra. 
 
Forgalmi díjak (másodperc alapú számlázás): 
 

Percdíjak Nettó ÁFA Bruttó 

Helyi hívás1 6,30 1,70 8,00 

Vodafone vezetékes hálózaton belüli2 0,00 0,00 0,00 

Belföldi távolsági3 9,00 2,43 11,43 

Belföldi mobil  40,00 10,80 50,80 

Nemzetközi I. vezetékes díjzóna 18,00 4,86 22,86 

Nemzetközi I. mobil díjzóna  59,05 15,94 74,99 

Nemzetközi II. vezetékes díjzóna 74,00 19,98 93,98 

Nemzetközi II. mobil díjzóna 102,00 27,54 129,54 

 
1 Vodafone vezetékes hálózatból, ugyanazon számozási körzeten belüli, más szolgáltató előfizetője felé irányuló 
forgalom. 
2 Vodafone vezetékes telefon szolgáltatást igénybe vevő előfizetők közötti hívások. 
3 Vodafone vezetékes hálózatból, különböző földrajzi számozási körzetbe bekapcsolt, más szolgáltató előfizetője 
között létrejött beszéd vagy fax forgalom. 
 
A szolgáltatás az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott általános szabályok szerint, a jelen Díjszabás 
mellékletben meghatározott szolgáltatási díjak ellenében vehető igénybe. Business telefon ISDN interfészű 
szolgáltatás igénybevétele esetén a díjcsomag nem vehető igénybe.   
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1.4.4. business telefon 500 díjcsomag 
 
A díjcsomag havi díja 500 perc helyi, valamint belföldi távolsági hálózatba irányuló lebeszélhető forgalmat 
tartalmaz.  
 

 Határozatlan idejű 
szerződéssel 

27% Áfa 

12 hónapos határozott 
idejű szerződéssel 

27% Áfa 

24 hónapos határozott 
idejű szerződéssel 

27% Áfa 

Díjcsomag Nettó Bruttó Nettó Bruttó Nettó Bruttó 

Business Telefon 500 5 503,94 Ft 6 990,00 Ft 4 322,83 Ft 5 490,00 Ft 3 141,73 Ft 3 990,00 Ft 

 
A díjcsomaghoz bruttó 622,30 Ft havidíj mellett (nettó 490,0 Ft) Mobil opció vásárolható, mely 100 perc 
lebeszélhetőséget tartalmaz bármely belföldi mobil irányba. A 100 perc lebeszélése után a Business telefon 
szolgáltatás kedvezményes forgalmi díjai pontban található díjszabás szerint kerülnek felszámításra a mobil irányú 
percdíjak. 
 
A csomagban foglalt havi 500 perc forgalmon felüli, illetve a helyi, valamint belföldi távolsági hívásiránytól eltérő 
hívásirányokba indított forgalom a lenti táblázatban szereplő business telefon forgalmi díjakon kerül elszámolásra. 
 
Forgalmi díjak (másodperc alapú számlázás): 
 

Percdíjak Nettó ÁFA Bruttó 

Helyi hívás1 6,30 1,70 8,00 

Vodafone vezetékes hálózaton belüli2 0,00 0,00 0,00 

Belföldi távolsági3 9,00 2,43 11,43 

Belföldi mobil  40,00 10,80 50,80 

Nemzetközi I. vezetékes díjzóna 18,00 4,86 22,86 

Nemzetközi I. mobil díjzóna  59,05 15,94 74,99 

Nemzetközi II. vezetékes díjzóna 74,00 19,98 93,98 

Nemzetközi II. mobil díjzóna 102,00 27,54 129,54 

 
1 Vodafone vezetékes hálózatból, ugyanazon számozási körzeten belüli, más szolgáltató előfizetője felé irányuló 
forgalom. 
2 Vodafone vezetékes telefon szolgáltatást igénybe vevő előfizetők közötti hívások. 
3 Vodafone vezetékes hálózatból, különböző földrajzi számozási körzetbe bekapcsolt, más szolgáltató előfizetője 
között létrejött beszéd vagy fax forgalom. 
 
A szolgáltatás az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott általános szabályok szerint, a jelen Díjszabás 
mellékletben meghatározott szolgáltatási díjak ellenében vehető igénybe business telefon ISDN interfészű 
szolgáltatás igénybevétele a díjcsomag nem vehető igénybe.   
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1.4.5. business telefon 1000 díjcsomag 
 
A díjcsomag havi díja 1000 perc helyi, valamint belföldi távolsági hálózatba irányuló lebeszélhető forgalmat 
tartalmaz.  
 

 Határozatlan idejű 
szerződéssel 

27% Áfa 

12 hónapos határozott 
idejű szerződéssel 

27% Áfa 

24 hónapos határozott 
idejű szerződéssel 

27% Áfa 

Díjcsomag Nettó Bruttó Nettó Bruttó Nettó Bruttó 

Business Telefon 
1000 

6 291,34 Ft 7 990,00 Ft 5 110,24 Ft 6 490,00 Ft 3 929,13 Ft 4 990,00 Ft 

 
A díjcsomaghoz bruttó 622,30 Ft havidíj mellett (nettó 490,0 Ft) Mobil opció vásárolható, mely 100 perc 
lebeszélhetőséget tartalmaz bármely belföldi mobil irányba. A 100 perc lebeszélése után a Business telefon 
szolgáltatás kedvezményes forgalmi díjai pontban található díjszabás szerint kerülnek felszámításra a mobil irányú 
percdíjak. 
 
A csomagban foglalt havi 1000 perc forgalmon felüli, illetve a helyi, valamint belföldi távolsági hívásiránytól eltérő 
hívásirányokba indított forgalom a lenti táblázatban szereplő business telefon forgalmi díjakon kerül elszámolásra. 
 
Forgalmi díjak (másodperc alapú számlázás): 
 

Percdíjak Nettó ÁFA Bruttó 

Helyi hívás1 6,30 1,70 8,00 

Vodafone vezetékes hálózaton belüli2 0,00 0,00 0,00 

Belföldi távolsági3 9,00 2,43 11,43 

Belföldi mobil  40,00 10,80 50,80 

Nemzetközi I. vezetékes díjzóna 18,00 4,86 22,86 

Nemzetközi I. mobil díjzóna  59,05 15,94 74,99 

Nemzetközi II. vezetékes díjzóna 74,00 19,98 93,98 

Nemzetközi II. mobil díjzóna 102,00 27,54 129,54 

 
1 Vodafone vezetékes hálózatból, ugyanazon számozási körzeten belüli, más szolgáltató előfizetője felé irányuló 
forgalom. 
2 Vodafone vezetékes telefon szolgáltatást igénybe vevő előfizetők közötti hívások. 
3 Vodafone vezetékes hálózatból, különböző földrajzi számozási körzetbe bekapcsolt, más szolgáltató előfizetője 
között létrejött beszéd vagy fax forgalom. 
 
A szolgáltatás az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott általános szabályok szerint, a jelen Díjszabás 
mellékletben meghatározott szolgáltatási díjak ellenében vehető igénybe. Business telefon ISDN interfészű 
szolgáltatás igénybevétele a díjcsomag nem vehető igénybe. 
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1.4.6. business telefon SIP szolgáltatások  
 
A szolgáltatás az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott általános szabályok szerint, a jelen Díjszabás 
mellékletben meghatározott szolgáltatási díjak ellenében vehető igénybe. 
 

Díjcsomag Nettó ÁFA Bruttó 

SIP Trunk hozzáférés szolgáltatás - hangcsatornánként 2 000,0 Ft 540 Ft 2 540 Ft 

SIP Account hozzáférés szolgáltatás – telefonszámonként  2 000,0 Ft 540 Ft 2 540 Ft 

 
Forgalmi díjak (másodperc alapú számlázás): 
 

Percdíjak 
Nettó ÁFA Bruttó 

Helyi hívás1 5,80 1,57 7,37 

Vodafone vezetékes hálózaton belüli2 0,00 0,00 0,00 

Belföldi távolsági3 9,00 2,43 11,43 

Belföldi mobil  40,00 10,80 50,80 

Nemzetközi I. vezetékes díjzóna 18,00 4,86 22,86 

Nemzetközi I. mobil díjzóna  59,05 15,94 74,99 

Nemzetközi II. vezetékes díjzóna 72,00 19,44 91,44 

Nemzetközi II. mobil díjzóna 100,00 27,00 127,00 

 
1 Vodafone vezetékes hálózatból, ugyanazon számozási körzeten belüli, más szolgáltató előfizetője felé irányuló 
forgalom. 
2 Vodafone vezetékes telefon szolgáltatást igénybe vevő előfizetők közötti hívások. 
3 Vodafone vezetékes hálózatból, különböző földrajzi számozási körzetbe bekapcsolt, más szolgáltató előfizetője 
között létrejött beszéd vagy fax forgalom. 
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1.4.7. business telefon mobil opció 
 
A business telefon mobil opció 100 perc bármely mobil irányú ingyenes lebeszélhetőséget jelent. A kiegészítő 
szolgáltatás bármelyik telefonvonalra igénybe vehető. A szolgáltatás business telefon basic, business telefon 300, 
business telefon 500, valamint business telefon 1000 díjcsomaghoz választható. 
 
A szolgáltatás az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott általános szabályok szerint, a jelen Díjszabás 
mellékletben meghatározott szolgáltatási díjak ellenében vehető igénybe. 
 

Díjcsomag Nettó ÁFA Bruttó 

business telefon mobil opció  490,0 Ft 132,30 Ft 622,30 Ft 

 
A 100 perc lebeszélhetőség után a mobil irányú hívások az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott 
általános szabályok szerint, a jelen Díjszabás mellékletben meghatározott szolgáltatási díjak ellenében vehető 
igénybe. 
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2. Egyéb szolgáltatások díjai  

2.1. Második vonal szolgáltatás 

 
A Szolgáltató lehetővé teszi az Előfizető számára kiegészítő szolgáltatásként a második vonal szolgáltatást, élő 
telefon előfizetése mellé (első vonal). 
 
Az igénybevétel korlátai:  
 
Az Előfizető vonalanként kap hívószámot, az első vonalra vonatkozó szerződés megszűnése esetén a második 
vonal is automatikusan megszűnik.  
 

2.2. Számfenntartási díj 

Számfenntartási díjak szolgáltatás szüneteltetése esetén (maximum hat hónap) a különböző díjcsomagok szerint: 
 

Díjcsomag Nettó ÁFA Bruttó 

business telefon díjcsomagok 391,73 Ft 105,76 Ft 497,48 Ft 

 
 

2.3. Korlátozás időtartama alatti előfizetési díj 

Korlátozás időtartama alatt fizetendő előfizetési díjak a különböző díjcsomagok esetén: 
 

Díjcsomag Nettó ÁFA Bruttó 

telefon Nonstop S díjcsomag    992,00 Ft 267,84 Ft 1 259,84 Ft 

telefon Nonstop M díjcsomag    992,00 Ft 267,84 Ft 1 259,84 Ft 

telefon Nonstop L díjcsomag    992,00 Ft 267,84 Ft 1 259,84 Ft 

telefon Nonstop XL díjcsomag    992,00 Ft 267,84 Ft 1 259,84 Ft 

telefon Fix 100 díjcsomag    992,00 Ft 267,84 Ft 1 259,84 Ft 

telefon Fix 100+ díjcsomag    992,00 Ft 267,84 Ft 1 259,84 Ft 

telefon Alap csomag 991,67 Ft  267,75 Ft    1 259,42 Ft  

telefon Standard + csomag  991,67 Ft  267,75 Ft    1 259,42 Ft  

telefon bronze díjcsomag    992,00 Ft  267,84 Ft   1 259,84 Ft   

telefon silver díjcsomag  992,00 Ft  267,84 Ft   1 259,84 Ft   

telefon gold díjcsomag  992,00 Ft  267,84 Ft   1 259,84 Ft   

telefon FixPerc180 díjcsomag    992,00 Ft  267,84 Ft   1 259,84 Ft   

telefon FixPerc360 díjcsomag    992,00 Ft  267,84 Ft   1 259,84 Ft   

business telefon díjcsomagok 992,00 Ft  267,84 Ft   1 259,84 Ft   

 

2.4. Fax-email szolgáltatás business telefon díjcsomagokhoz 

 

Megnevezés Nettó ÁFA Bruttó 

fax-email szolgáltatás, fogadó csomag 1 800,0 Ft 486 Ft 2 286 Ft 

fax-email szolgáltatás, fogadó-küldő csomag 2 800,0 Ft 756 Ft 3 556 Ft 

Forgalmi díjak    

fax-email küldés, belföld1 6,00 Ft 1,62 Ft 7,62 Ft 

fax-email küldés, nemzetközi1 60,00 Ft 16,20 Ft 76,20 Ft 

 
1 Csomagban foglalt forgalmon felüli használat esetén. 
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2.5. Vonalkapcsolt szolgáltatás (PBX sor) business telefon díjcsomagokhoz 

 

Megnevezés Nettó ÁFA Bruttó 

Vonalkapcsolt szolgáltatás (PBX sor) 300,0 Ft 81 Ft 381 Ft 
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3. Egyéb forgalmi díjak 

3.1. Emeltdíjas szolgáltatás 

 

Emeltdíjas szolgáltatás (Ft/perc) perc alapú számlázás Nettó ÁFA Bruttó 

06 90 982 000 - 013 (Vodafone Magyarország Zrt.) 19,68 5,31 24,99 

06 90 982 014 (4VOICE Kft.) 19,68 5,31 24,99 

06 90 982 015 - 099 (Vodafone Magyarország Zrt.) 19,68 5,31 24,99 

06 90 982 1xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 39,37 10,63 50,00 

06 90 982 200-212 (Vodafone Magyarország Zrt.) 122,04 32,95 154,99 

06 90 982 213 (4VOICE Kft.) 122,04 32,95 154,99 

06 90 982 214 - 299 (Vodafone Magyarország Zrt.) 122,04 32,95 154,99 

06 90 982 3xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 59,05 15,94 74,99 

06 90 982 4xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 157,48 42,52 200,00 

06 90 982 5xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 236,22 63,78 300,00 

06 90 982 6xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 400,00 108,00 508,00 

06 90 982 7xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 787,40 212,60 1 000,00 

06 90 982 8xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 1 181,10 318,90 1 500,00 

06 90 982 9xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 1 574,80 425,20 2 000,00 

06 90 985 0xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 362,20 97,79 459,99 

06 90 985 1xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 400,00 108,00 508,00 

06 90 985 2xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 400,00 108,00 508,00 

06 90 985 8xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 300,00 81,00 381,00 

06 90 985 9xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 381,89 103,11 485,00 

 

Emeltdíjas szolgáltatás (Ft/hívás) Nettó ÁFA Bruttó 

06 90 444 0xx (Yettel) 122,04 32,95 154,99 

06 90 444 1xx (Yettel) 161,41 43,58 204,99 

06 90 444 2xx (Yettel) 200,00 54,00 254,00 

06 90 444 3xx (Yettel) 240,15 64,84 304,99 

06 90 444 4xx (Yettel) 322,83 87,16 409,99 

06 90 888 0xx (Yettel) 381,88 103,11 484,99 

06 90 888 1xx (Yettel) 400,00 108,00 508,00 

06 90 888 2xx (Yettel) 600,00 162,00 762,00 

06 90 888 3xx (Yettel) 800,00 216,00 1 016,00 

06 90 888 4xx (Yettel) 1 600,00 432,00 2 032,00 

06 90 985 3xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 400,00 108,00 508,00 

06 90 985 4xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 400,00 108,00 508,00 

06 90 985 5xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 1 181,10 318,90 1 500,00 

06 90 985 6xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 1 574,80 425,20 2 000,00 

06 90 985 7xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 1 968,50 531,50 2 500,00 

06 90 181 500-599 (4Voice Kft.) 122,04 32,95 154,99 

06 90 181 600-699 (4Voice Kft.) 90,55 24,45 115,00 

06 90 181 700-799 (4Voice Kft.) 161,41 43,58 204,99 

06 90 181 800-899 (4Voice Kft.) 240,15 64,84 304,99 

06 90 181 900-999 (4Voice Kft.) 400,00 108,00 508,00 

06 90 188 500-599 (4Voice Kft.) 2 000,00 540,00 2 540,00 

06 90 188 600-699 (4Voice Kft.) 600,00 162,00 762,00 

06 90 188 700-799 (4Voice Kft.) 900,00 243,00 1 143,00 

06 90 188 800-899 (4Voice Kft.) 1 500,00 405,00 1 905,00 

06 90 188 900-999 (4Voice Kft.) 4 000,00 1 080,00 5 080,00 

06 90 189 000-099 (4Voice Kft.) 4 000,00 1 080,00 5 080,00 

06 90 189 100-199 (4Voice Kft.) 4 000,00 1 080,00 5 080,00 

06 90 189 200-299 (4Voice Kft.) 4 000,00 1 080,00 5 080,00 

06 90 189 300-399 (4Voice Kft.) 4 000,00 1 080,00 5 080,00 

06 90 189 400-499 (4Voice Kft.) 4 000,00 1 080,00 5 080,00 

06 90 189 500-599 (4Voice Kft.) 4 000,00 1 080,00 5 080,00 
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06 90 189 600-699 (4Voice Kft.) 4 000,00 1 080,00 5 080,00 

06 90 189 700-799 (4Voice Kft.) 4 000,00 1 080,00 5 080,00 

06 90 189 800-899 (4Voice Kft.) 4 000,00 1 080,00 5 080,00 

06 90 189 900-999 (4Voice Kft.) 4 000,00 1 080,00 5 080,00 

06-90-642-xxx (Magyar Telekom) 259,84 70,16 330,00 

06-90-643-xxx (Magyar Telekom) 400,00 108,00 508,00 

06-90-644-xxx (Magyar Telekom) 452,75 122,24 574,99 

06-90-645-xxx (Magyar Telekom) 555,11 149,88 704,99 

06-90-646-xxx (Magyar Telekom) 755,90 204,09 959,99 

06-90-647-xxx (Magyar Telekom) 1 000,00 270,00 1 270,00 

06-90-648-xxx (Magyar Telekom) 1 500,00 405,00 1 905,00 

06-90-649-xxx (Magyar Telekom) 4 000,00 1 080,00 5 080,00 

06-90-636-0xx (Magyar Telekom) 125,98 34,01 159,99 

06-90-636-1xx (Magyar Telekom) 153,54 41,46 195,00 

06-90-636-2xx (Magyar Telekom) 200,00 54,00 254,00 

06-90-636-3xx (Magyar Telekom) 259,84 70,16 330,00 

06-90-636-4xx (Magyar Telekom) 400,00 108,00 508,00 

06-90-636-5xx (Magyar Telekom) 452,75 122,24 574,99 

06-90-636-6xx (Magyar Telekom) 755,90 204,09 959,99 

06-90-636-7xx (Magyar Telekom) 1 000,00 270,00 1 270,00 

06-90-636-8xx (Magyar Telekom) 1 500,00 405,00 1 905,00 

06-90-636-9xx (Magyar Telekom) 4 000,00 1 080,00 5 080,00 

06-90-900- 00x (4VOICE Kft.) 78,74 21,26 100,00 

06-90-900- 01x (4VOICE Kft.) 161,00 43,47 204,47 

06-90-900- 02x (4VOICE Kft.) 161,00 43,47 204,47 

06-90-900- 03x (4VOICE Kft.) 200,00 54,00 254,00 

06-90-900- 04x (4VOICE Kft.) 200,00 54,00 254,00 

06-90-900- 05x (4VOICE Kft.) 122,05 32,95 155,00 

06-90-900- 06x (4VOICE Kft.) 259,00 69,93 328,93 

06-90-900- 07x (4VOICE Kft.) 259,00 69,93 328,93 

06-90-900- 08x (4VOICE Kft.) 400,00 108,00 508,00 

06-90-900- 09x (4VOICE Kft.) 400,00 108,00 508,00 

06-90-900- 10x (4VOICE Kft.) 800,00 216,00 1 016,00 

06-90-900- 11x (4VOICE Kft.) 800,00 216,00 1 016,00 

06-90-900- 12x (4VOICE Kft.) 800,00 216,00 1 016,00 

06-90-900- 13x (4VOICE Kft.) 800,00 216,00 1 016,00 

06-90-900- 14x (4VOICE Kft.) 240,16 64,84 305,00 

06-90-900- 15x (4VOICE Kft.) 1 600,00 432,00 2 032,00 

06-90-900- 16x (4VOICE Kft.) 1 600,00 432,00 2 032,00 

06-90-900- 17x (4VOICE Kft.) 1 600,00 432,00 2 032,00 

06-90-900- 18x (4VOICE Kft.) 1 600,00 432,00 2 032,00 

06-90-900- 19x (4VOICE Kft.) 1 600,00 432,00 2 032,00 

06-90-900- 20x (4VOICE Kft.) 4 000,00 1 080,00 5 080,00 

06-90-900- 21x (4VOICE Kft.) 4 000,00 1 080,00 5 080,00 

06-90-900- 22x (4VOICE Kft.) 4 000,00 1 080,00 5 080,00 

06-90-900- 23x (4VOICE Kft.) 4 000,00 1 080,00 5 080,00 

06-90-900- 24x (4VOICE Kft.) 314,96 85,04 400,00 

06-90-900- 25x (4VOICE Kft.) 600,00 162,00 762,00 

06-90-900- 26x (4VOICE Kft.) 787,40 212,60 1 000,00 

06-90-900- 27x (4VOICE Kft.) 393,70 106,30 500,00 

06-90-900- 28x (4VOICE Kft.) 2 000,00 540,00 2 540,00 

06-90-900- 29x (4VOICE Kft.) 2 000,00 540,00 2 540,00 

06-90-900- 30x (4VOICE Kft.) 472,44 127,56 600,00 

06-90-900- 31x (4VOICE Kft.) 472,44 127,56 600,00 

06-90-900- 32x (4VOICE Kft.) 472,44 127,56 600,00 

06-90-900- 33x (4VOICE Kft.) 2 500,00 675,00 3 175,00 

06-90-900- 34x (4VOICE Kft.) 2 500,00 675,00 3 175,00 

06-90-900- 35x (4VOICE Kft.) 708,66 191,34 900,00 
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06-90-900- 36x (4VOICE Kft.) 3 000,00 810,00 3 810,00 

06-90-900- 37x (4VOICE Kft.) 3 000,00 810,00 3 810,00 

06-90-900- 38x (4VOICE Kft.) 3 500,00 945,00 4 445,00 

06-90-900- 39x (4VOICE Kft.) 3 500,00 945,00 4 445,00 

06 90 555 60x (Calgo) 78,74 21,26 100,00 

06 90 555 61x (Calgo) 90,55 24,45 115,00 

06 90 555 62x (Calgo) 122,05 32,95 155,00 

06 90 555 63x (Calgo) 125,98 34,01 159,99 

06 90 555 64x (Calgo) 153,54 41,46 195,00 

06 90 555 65x (Calgo) 157,48 42,52 200,00 

06 90 555 66x (Calgo) 161,42 43,58 205,00 

06 90 555 67x (Calgo) 200,00 54,00 254,00 

06 90 555 68x (Calgo) 240,16 64,84 305,00 

06 90 555 69x (Calgo) 259,84 70,16 330,00 

06 90 555 70x (Calgo) 300,00 81,00 381,00 

06 90 555 71x (Calgo) 314,96 85,04 400,00 

06 90 555 72x (Calgo) 322,83 87,16 409,99 

06 90 555 73x (Calgo) 381,89 103,11 485,00 

06 90 555 74x (Calgo) 393,70 106,30 500,00 

06 90 555 75x (Calgo) 400,00 108,00 508,00 

06 90 555 76x (Calgo) 452,76 122,25 575,01 

06 90 555 77x (Calgo) 472,44 127,56 600,00 

06 90 555 78x (Calgo) 500,00 135,00 635,00 

06 90 555 79x (Calgo) 555,12 149,88 705,00 

06 90 555 80x (Calgo) 600,00 162,00 762,00 

06 90 555 81x (Calgo) 708,66 191,34 900,00 

06 90 555 82x (Calgo) 755,91 204,10 960,01 

06 90 555 83x (Calgo) 787,40 212,60 1 000,00 

06 90 555 84x (Calgo) 800,00 216,00 1 016,00 

06 90 555 85x (Calgo) 900,00 243,00 1 143,00 

06 90 555 86x (Calgo) 1 000,00 270,00 1 270,00 

06 90 555 87x (Calgo) 1 181,10 318,90 1 500,00 

06 90 555 88x (Calgo) 1 500,00 405,00 1 905,00 

06 90 555 89x (Calgo) 1 574,80 425,20 2 000,00 

06 90 555 90x (Calgo) 1 600,00 432,00 2 032,00 

06 90 825 xxx (Invitech) 1 968,50 531,50 2 500,00 

06 90 555 92x (Calgo) 2 000,00 540,00 2 540,00 

06 90 555 93x (Calgo) 4 000,00 1 080,00 5 080,00 

 

Emeltdíjas szolgáltatás (Ft/perc) perc alapú számlázás Nettó ÁFA Bruttó 

06 90 825 xxx (Invitech) 362,20 97,79 459,99 

06 90 181 000-099 (4Voice Kft.) 181,10 48,90 230,00 

06 90 181 100-199 (4Voice Kft.) 181,10 48,90 230,00 

06 90 181 200-299 (4Voice Kft.) 122,04 32,95 154,99 

06 90 181 300-399 (4Voice Kft.) 122,04 32,95 154,99 

06 90 181 400-499 (4Voice Kft.) 240,15 64,84 304,99 

06 90 188 000-099 (4Voice Kft.) 362,20 97,79 459,99 

06 90 188 100-199 (4Voice Kft.) 362,20 97,79 459,99 

06 90 188 200-299 (4Voice Kft.) 362,20 97,79 459,99 

06 90 188 300-399 (4Voice Kft.) 362,20 97,79 459,99 

06 90 188 400-499 (4Voice Kft.) 362,20 97,79 459,99 

06 90 189 000-099 (4Voice Kft.) 362,20 97,79 459,99 

06 90 189 100-199 (4Voice Kft.) 362,20 97,79 459,99 

06 90 189 200-299 (4Voice Kft.) 362,20 97,79 459,99 

06 90 189 300-399 (4Voice Kft.) 362,20 97,79 459,99 

06 90 189 400-499 (4Voice Kft.) 362,20 97,79 459,99 

06 90 189 500-599 (4Voice Kft.) 362,20 97,79 459,99 

06 90 189 600-699 (4Voice Kft.) 362,20 97,79 459,99 
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06 90 189 700-799 (4Voice Kft.) 362,20 97,79 459,99 

06 90 189 800-899 (4Voice Kft.) 362,20 97,79 459,99 

06 90 189 900-999 (4Voice Kft.) 362,20 97,79 459,99 

06 90 603 0xx (Magyar Telekom) 755,91 204,10 960,01 

06 90 603 1xx (Magyar Telekom) 1 000,00 270,00 1 270,00 

06 90 603 2xx (Magyar Telekom) 1 244,09 335,90 1 579,99 

06 90 603 300-329 (Vodafone Magyarország Zrt.) 259,84 70,16 330,00 

06 90 603 330 (Vodafone Magyarország Zrt.) 259,84 70,16 330,00 

06 90 603 331-399 (Vodafone Magyarország Zrt.) 259,84 70,16 330,00 

06 90 603 400-410 (Magyar Telekom) 300,00 81,00 381,00 

06 90 603 411 (Vodafone Magyarország Zrt.) 300,00 81,00 381,00 

06 90 603 412-499 (Magyar Telekom) 300,00 81,00 381,00 

06 90 603 5xx (Magyar Telekom) 400,00 108,00 508,00 

06 90 603 6xx (Magyar Telekom) 500,00 135,00 635,00 

06 90 603 7xx (Magyar Telekom) 400,00 108,00 508,00 

06 90 603 8xx (Magyar Telekom) 400,00 108,00 508,00 

06 90 603 9xx (Magyar Telekom) 500,00 135,00 635,00 

06 90 633 0xx (Magyar Telekom) 125,98 34,01 159,99 

06 90 633 1xx (Magyar Telekom) 153,54 41,46 195,00 

06 90 633 2xx (Magyar Telekom) 200,00 54,00 254,00 

06 90 633 3xx (Magyar Telekom) 259,84 70,16 330,00 

06 90 633 4xx (Magyar Telekom) 300,00 81,00 381,00 

06 90 633 5xx (Magyar Telekom) 400,00 108,00 508,00 

06 90 633 6xx (Magyar Telekom) 452,75 122,24 574,99 

06 90 633 7xx (Magyar Telekom) 500,00 135,00 635,00 

06 90 633 9xx (Magyar Telekom) 381,88 103,12 485,00 

06 90 602 0xx  (Yettel) 381,88 103,11 484,99 

06 90 602 1xx  (Yettel) 122,04 32,95 154,99 

06-90-602-2xx (Yettel) 161,41 43,58 204,99 

06-90-602-3xx  (Yettel) 381,88 103,11 484,99 

06-90-602-4xx  (Yettel) 200,00 54,00 254,00 

06-90-602-5xx (Yettel) 240,15 64,84 304,99 

06-90-602-6xx  (Yettel) 322,83 87,16 409,99 

06-90-602-7xx (Yettel) 381,88 103,11 484,99 

06-90-602-8xx (Yettel) 381,88 103,11 484,99 

06-90-602-9xx (Yettel) 800,00 216,00 1 016,00 

06-90-900- 40x (4VOICE Kft.) 78,74 21,26 100,00 

06-90-900- 41x (4VOICE Kft.) 400,00 108,00 508,00 

06-90-900- 42x (4VOICE Kft.) 400,00 108,00 508,00 

06-90-900- 43x (4VOICE Kft.) 1 181,10 318,90 1 500,00 

06-90-900- 44x  (4VOICE Kft.) 1 181,10 318,90 1 500,00 

06-90-900- 45x (4VOICE Kft.) 1 417,32 382,68 1 800,00 

06-90-900- 46x (4VOICE Kft.) 1 417,32 382,68 1 800,00 

06-90-900- 47x (4VOICE Kft.) 118,11 31,89 150,00 

06-90-900- 48x (4VOICE Kft.) 118,11 31,89 150,00 

06-90-900- 49x (4VOICE Kft.) 118,11 31,89 150,00 

06-90-900- 50x (4VOICE Kft.) 1 574,8 425,20 2 000,00 

06-90-900- 51x (4VOICE Kft.) 1 574,8 425,20 2 000,00 

06-90-900- 52x (4VOICE Kft.) 157,48 42,52 200,00 

06-90-900- 53x (4VOICE Kft.) 157,48 42,52 200,00 

06-90-900- 54x (4VOICE Kft.) 157,48 42,52 200,00 

06-90-900- 55x - 59x (4VOICE Kft.) 196,85 53,15 250,00 

06-90-900- 60x - 64x (4VOICE Kft.) 236,22 63,78 300,00 

06-90-900- 65x - 69x (4VOICE Kft.) 275,59 74,41 350,00 

06-90-900- 70x - 74x (4VOICE Kft.) 314,96 85,04 400,00 

06-90-900- 75x - 79x (4VOICE Kft.) 360,63 97,37 458,00 

06-90-900- 80x - 84x (4VOICE Kft.) 393,70 106,30 500,00 

06-90-900- 85x - 89x (4VOICE Kft.) 472,44 127,56 600,00 
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06-90-900- 90x (4VOICE Kft.) 590,55 159,45 750,00 

06-90-900- 91x - 92x (4VOICE Kft.) 629,92 170,08 800,00 

06-90-900- 93x - 94x (4VOICE Kft.) 708,66 191,34 900,00 

06-90-900- 95x - 96x (4VOICE Kft.) 787,40 212,60 1 000,00 

06-90-900- 97x - 98x (4VOICE Kft.) 944,88 255,12 1 200,00 

06-90-900- 99x  (4VOICE Kft.) 1 181,10 318,90 1 500,00 

06 90 555 01x (Calgo) 19,69 5,32 25,01 

06 90 555 02x (Calgo) 39,37 10,63 50,00 

06 90 555 03x (Calgo) 59,06 15,95 75,01 

06 90 555 04x (Calgo) 78,74 21,26 100,00 

06 90 555 05x (Calgo) 98,43 26,58 125,01 

06 90 555 06x (Calgo) 118,11 31,89 150,00 

06 90 555 07x (Calgo) 137,80 37,21 175,01 

06 90 555 08x (Calgo) 157,48 42,52 200,00 

06 90 555 09x (Calgo) 181,10 48,90 230,00 

06 90 555 10x (Calgo) 196,85 53,15 250,00 

06 90 555 11x (Calgo) 216,54 58,47 275,01 

06 90 555 12x (Calgo) 236,22 63,78 300,00 

06 90 555 13x (Calgo) 275,59 74,41 350,00 

06 90 555 14x (Calgo) 314,96 85,04 400,00 

06 90 555 15x (Calgo) 354,33 95,67 450,00 

06 90 555 16x (Calgo) 393,70 106,30 500,00 

06 90 555 17x (Calgo) 433,07 116,93 550,00 

06 90 555 18x (Calgo) 472,44 127,56 600,00 

06 90 555 19x (Calgo) 511,81 138,19 650,00 

06 90 555 20x (Calgo) 551,18 148,82 700,00 

06 90 555 21x (Calgo) 590,55 159,45 750,00 

06 90 555 22x (Calgo) 629,92 170,08 800,00 

06 90 555 23x (Calgo) 669,29 180,71 850,00 

06 90 555 24x (Calgo) 708,66 191,34 900,00 

06 90 555 25x (Calgo) 748,03 201,97 950,00 

06 90 555 26x (Calgo) 787,40 212,60 1 000,00 

06 90 555 27x (Calgo) 866,14 233,86 1 100,00 

06 90 555 28x (Calgo) 944,88 255,12 1 200,00 

06 90 555 29x (Calgo) 1 181,10 318,90 1 500,00 

06 90 555 30x (Calgo) 1 574,80 425,20 2 000,00 

 
Emeltdíjas megkülönböztetett szolgáltatások (Ft/perc) 
másodperc alapú számlázás Nettó ÁFA Bruttó 

06 91 180-00x-049 (Invitech) 122,04 32,95 154,99 

06 91 180-10x-149 (Invitech) 181,10 48,90 230,00 

06 91 180-6xx (Invitech) 240,15 64,84 304,99 

06 91 180-9xx (Invitech) 362,20 97,79 459,99 

06 91 824-xxx (Invitech) 240,15 64,84 304,99 

06 91 825-xxx (Invitech) 362,20 97,79 459,99 

06 91 115 0xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 86,61 23,38 109,99 

06 91 115 1xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 600,00 162,00 762,00 

06 91 115 2xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 400,00 108,00 508,00 

06 91 115 3xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 19,68 5,31 24,99 

06 91 115 4xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 39,37 10,63 50,00 

06 91 115 5xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 59,05 15,94 74,99 

06 91 115 6xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 196,85 53,15 250,00 

06 91 115 7xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 400,00 108,00 508,00 

06 91 115 8xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 590,55 159,45 750,00 

06 91 115 9xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 787,40 212,60 1 000,00 

06 91 110 xxx (4VOICE Kft.) 86,61 23,38 109,99 

 

Emeltdíjas megkülönböztetett hívások (Ft/hívás) Nettó ÁFA Bruttó 
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06-91-180-05x-099 (Invitech) 90,55 24,45 115,00 

06-91-180-15x-199 (Invitech) 122,04 32,95 154,99 

06-91-180-20x-249 (Invitech) 161,41 43,58 204,99 

06-91-180-25x-299 (Invitech) 100,00 27,00 127,00 

06-91-180-3xx (Invitech) 240,15 64,84 304,99 

06-91-180-4xx (Invitech) 400,00 108,00 508,00 

06-91-180-5xx (Invitech) 600,00 162,00 762,00 

06-91-180-70x-749 (Invitech) 787,40 212,60 1 000,00 

06-91-180-750-799 (Invitech) 200,00 54,00 254,00 

06 91 125 0xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 600,00 162,00 762,00 

06 91 125 1xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 600,00 162,00 762,00 

06 91 125 2xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 600,00 162,00 762,00 

06 91 125 3xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 122,04 32,95 154,99 

06 91 125 4xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 236,22 63,78 300,00 

06 91 125 5xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 400,00 108,00 508,00 

06 91 125 6xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 629,92 170,08 800,00 

06 91 125 7xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 629,92 170,08 800,00 

06 91 125 8xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 787,40 212,60 1 000,00 

06 91 125 9xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 787,40 212,60 1 000,00 

06-91-331-xxx (Magyar Telekom) 77,95 21,05 99,00 

06-91-332-xxx (Magyar Telekom) 125,98 34,01 159,99 

06-91-333-xxx (Magyar Telekom) 177,16 47,83 224,99 

06-91-334-xxx (Magyar Telekom) 259,84 70,16 330,00 

06-91-335-xxx (Magyar Telekom) 300,00 81,00 381,00 

06-91-336-xxx (Magyar Telekom) 400,00 108,00 508,00 

06-91-337-xxx (Magyar Telekom) 500,00 135,00 635,00 

06-91-636-0xx(Magyar Telekom) 125,98 34,01 159,99 

06-91-636-1xx(Magyar Telekom) 153,54 41,46 195,00 

06-91-636-2xx(Magyar Telekom) 200,00 54,00 254,00 

06-91-636-3xx(Magyar Telekom) 259,84 70,16 330,00 

06-91-636-4xx(Magyar Telekom) 300,00 81,00 381,00 

06-91-636-5xx(Magyar Telekom) 400,00 108,00 508,00 

06-91-636-6xx(Magyar Telekom) 452,75 122,24 574,99 

06-91-636-7xx(Magyar Telekom) 500,00 135,00 635,00 

06-91-636-8xx(Magyar Telekom) 755,90 204,09 959,99 

06-91-636-9xx(Magyar Telekom) 787,40 212,60 1 000,00 

06-91-555-0xx (Yettel) 66,92 18,07 84,99 

06-91-555-1xx (Yettel) 122,04 32,95 154,99 

06-91-555-2xx (Yettel) 161,41 43,58 204,99 

06-91-555-3xx (Yettel) 200,00 54,00 254,00 

06-91-555-4xx (Yettel) 240,15 64,84 304,99 

06-91-555-5xx (Yettel) 300,00 81,00 381,00 

06-91-555-6xx (Yettel) 322,83 87,16 409,99 

06-91-555-7xx (Yettel) 381,88 103,11 484,99 

06-91-555-8xx (Yettel) 400,00 108,00 508,00 

06-91-555-9xx (Yettel) 600,00 162,00 762,00 

06-91-777-0xx (Yettel) 787,40 212,60 1 000,00 
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4. A nyilvános távbeszélő állomásokról kezdeményezett beszélgetések díjai 32-es Salgótarján és 
88-as Veszprém Primer körzetben 

 
A nyilvános érmés távbeszélő állomásokról kezdeményezett hívások esetében a forgalmi díj megkezdett 
impulzusok alapján számlálódik, hívásfelépítési díj nincs. 
 
Az impulzusszámláláson alapuló díjazásnál egy impulzus díja: 
 

Az impulzusszámláláson alapuló díjazásnál egy impulzus díja: Nettó ÁFA Bruttó 

Első impulzus ára 31,50 8,51 40,01 

További impulzus ára 15,75 4,25 20,00 

 
Nyilvános állomások impulzus időtartama: 
 

Nyilvános állomások impulzus időtartama (másodperc) Nyilvános impulzus időtartam 

Díjzóna, díjazási időszak (másodperc) 

Helyi hívásirány (Helyi beszélgetés) 

Nappali 41,00 

Kedvezményes 86,70 

Belföldi távolsági I. hívásirány (I. díjzóna)  

Nappali 41,00 

Kedvezményes 86,70 

Belföldi távolsági II. hívásirány (II. díjzóna)   

Nappali 21,90 

Kedvezményes 45,70 

Belföldi távolsági III. hívásirány (III. díjzóna)   

Nappali 21,90 

Kedvezményes 45,70 

Nemzetközi 

Nemzetközi 1.  zóna 17,00 

Nemzetközi 2.  zóna 17,00 

Nemzetközi 3.  zóna 17,00 

Nemzetközi 4.  zóna 17,00 

Nemzetközi 5.  zóna 17,00 

Nemzetközi 6.  zóna 17,00 

Nemzetközi 7.  zóna 17,00 

Nemzetközi 8.  zóna 17,00 

Nemzetközi 9. zóna 1,80 

Nemzetközi 10. zóna 1,00 

Nemzetközi 11. zóna 1,00 

Belföldi mobil hívás   

Nappali 7,30 

Kedvezményes 11,00 

06-21-es hívásirány  

Nappali 85,70 

Kedvezményes 85,70 

 
A segélykérő hívások (mentők, tűzoltók, rendőrség) díjmentesek. 
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5. Nemzetközi díjzónák a nyilvános távbeszélő állomásokról kezdeményezett hívások esetén 32-
es Salgótarján és 88-as Veszprém Primer körzetben  

 
A nemzetközi díjzónák részletes leírása jelen Díjszabás melléklet Q. fejezetében található meg.  
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M./ 29-ES KÖRZETEN BELÜLI HAGYOMÁNYOS TELEFON SZOLGÁLTATÁS (PSTN) DÍJSZABÁSA  
 

1. Szolgáltatási csomagok (díjcsomagok) 
 

1.1. Kereskedelmi forgalomban elérhető telefon díjcsomagok egyéni előfizetők részére  
 
Az alábbi díjcsomagok és szolgáltatások kizárólag Egyéni Előfizetők számára érhetők el. 
 

1.1.1. Normál díjcsomag 
 
Egyéni díjcsomag a Vodafone Magyarország zrt. szolgáltatási területén egyéni előfizetők részére. A díjcsomag 
analóg rendszerű előfizetői hozzáférési ponton vehető igénybe. 
 

Díjcsomag Nettó ÁFA Bruttó 

Normál díjcsomag 2 000,00 Ft 540,00 Ft 2 540,00 Ft 

 
Forgalmi díjak (perc alapú számlázás): 
 

  

Csúcsidőben Csúcsidőn kívül 

Nettó ÁFA Bruttó Nettó ÁFA Bruttó 

Hívásfelépítési díj 

Hívásfelépítési díj (Ft/hívás) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vezetékes hívások (Ft/perc)  

Helyi hívásirány 7,92 2,14 10,06 2,92 0,79 3,71 

Vodafone vezetékes hálózaton belül 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Belföldi távolsági hívásirány 13,33 3,60 16,93 6,25 1,69 7,94 

Nemzetközi I. vezetékes díjzóna 28,00 7,56 35,56 28,00 7,56 35,56 

Nemzetközi I. mobil díjzóna 59,05 15,94 74,99 59,05 15,94 74,99 

Nemzetközi II. vezetékes díjzóna 83,33 22,50 105,83 83,33 22,50 105,83 

Nemzetközi II. mobil díjzóna 100,00 27,00 127,00 100,00 27,00 127,00 

Mobil hívások (Ft/perc)  

Belföldi mobil  38,40 10,37 48,77 38,40 10,37 48,77 

 
A díjcsomagba nem tartozó hívások díjai és számlázási módjai megegyeznek a díjfüggelékben meghatározott 
díjakkal. 
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1.1.2. 70+ díjcsomag 
 
Kedvezményes díjcsomag a Vodafone Magyarország zrt. szolgáltatási területén a telefon hálózat 70. életévét 
betöltött egyéni előfizetője részére. 
 

Díjcsomag Nettó ÁFA Bruttó 

70+ díjcsomag 1 600,00 Ft 432,00 Ft 2 032,00 Ft 

 
Az igénybevétel feltételei 
 
A 70+ Díjcsomag igénybevételére az az egyéni előfizető jogosult, aki betöltötte 70. életévét és előfizetői szerződése 
alapján a szerződés módosításáig igénybe vett szolgáltatás díját maradéktalanul kiegyenlítette. 
 
A 70+ Díjcsomag igénybevételét lehetővé tevő szerződésmódosítást az előfizető tárgyévenként - díjfizetési 
kötelezettség nélkül - egy alkalommal kezdeményezheti. Amennyiben az előfizető a 70+ Díjcsomag alkalmazását 
már nem igényli, a Szolgáltató által meghirdetett Normál díjcsomag díjaihoz térhet vissza térítésmentesen.  
 
Az előfizető egy időben csak egy díjcsomagot vehet igénybe. 
 
Forgalmi díjak (perc alapú számlázás): 
 

  

Csúcsidőben Csúcsidőn kívül 

Nettó ÁFA Bruttó Nettó ÁFA Bruttó 

Hívásfelépítési díj 

Mobil, mobil műholdas szolgáltatások esetében 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Minden más szolgáltatás esetében 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vezetékes hívások (Ft/perc)  

Helyi hívásirány 18,80 5,08 23,88 8,40 2,27 10,67 

Vodafone vezetékes hálózaton belül 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Belföldi távolsági hívásirány 39,60 10,69 50,29 22,80 6,16 28,96 

Nemzetközi I. vezetékes díjzóna 28,00 7,56 35,56 28,00 7,56 35,56 

Nemzetközi I. mobil díjzóna 59,05 15,94 74,99 59,05 15,94 74,99 

Nemzetközi II. vezetékes díjzóna 83,33 22,50 105,83 83,33 22,50 105,83 

Nemzetközi II. mobil díjzóna 100,00 27,00 127,00 100,00 27,00 127,00 

Az előfizetési díjból nem lebeszélhető díjcsomagon belüli hívás díjak (Ft/perc) 

Belföldi mobil  41,60 11,23 52,83 41,60 11,23 52,83 

 
A díjcsomagba nem tartozó hívások díjai és számlázási módjai megegyeznek a díjfüggelékben meghatározott 
díjakkal. 
 
Díjazás  
 
A 70+ Díjcsomag igénybevételéért a Szolgáltató kedvezményes havi előfizetési díjat számol fel, az előfizetési díjból 
lebeszélhető hívás díjak összegéből legfeljebb 800 Ft + áfa-t kedvezményként jóváír az előfizető havi számláján. 
 
Az előfizetési díjból max. nettó 800,- Ft lebeszélhető. A kedvezmény a helyi, a belföldi távolsági, a nemzetközi 
hívások és az ezekhez kapcsolódó hívásfelépítési (kapcsolási) díjakra vonatkozik. A kedvezménybe tartozó 
hívások díjai kétszeres díjazásúak, de a hívásfelépítési (kapcsolási díj) mobil, és műholdas irányba nettó 18,-Ft + 
áfa, azaz bruttó 22,86 Ft, egyéb esetben nettó 6,- Ft + áfa, azaz bruttó 7,62 Ft. 
 
A kedvezménybe nem tartozó hívások díjai megegyeznek a jelen Díjszabás mellékletben meghatározott díjakkal. 
 
A hívásfelépítési díj egyszeres mértékű mind a kedvezményezett forgalmon belül, mind a felett. 
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1.1.3. szomszéd+ díjcsomag 
 
A Vodafone Magyarország zrt. szolgáltatási területén díjcsomag igénybevétele a telefonhálózat egyéni előfizetője 
számára, akinek előfizetői szerződése a díjcsomag következtében módosításra kerül. 
 

Díjcsomag Nettó ÁFA Bruttó 

szomszéd+ díjcsomag 5 200,00 Ft 1 404,00 Ft 6 604,00 Ft 

 
Az igénybevétel feltételei: 
 
A Vodafone Magyarország Zrt. szomszéd+ díjcsomagjának igénybevételére azon egyéni előfizető jogosult, aki 
 

• a telefon szolgáltatást analóg rendszerű előfizetői hozzáférési ponton veszi igénybe, és aki 

• előfizetői szerződése alapján a szerződés módosításáig igénybe vett szolgáltatás díját maradéktalanul 
kiegyenlítette. 

 
Csak analóg vonallal rendelkező magán előfizetőknek. A 29-es körzeten belüli helyi és helyközi hívások minden 
időszakban díjmentesek, ezeknél a hívásoknál hívásfelépítési díjat sem számlázunk. A díjmentesség érvényes 
valamennyi zöld számra. A havi díj emellett 100 óra belföldi (II. és III.) hívást tartalmaz. Minden egyéb hívást normál 
díjazással számlázunk. 
 
A Vodafone Magyarország zrt. szomszéd+ díjcsomagjának igénybevételét, vagy másik díjcsomagra történő 
áttérést lehetővé tevő szerződésmódosítást az előfizető naptári évenként egy alkalommal díjfizetési kötelezettség 
nélkül kezdeményezheti.  
 
A Vodafone Magyarország zrt. akkor valósítja meg a szerződésmódosítás tárgyát a következő hó első napján, ha 
a szerződésmódosítás aláírása a tárgyhó utolsó napját három munkanappal megelőzően megtörtént. 
 
A hónap közbeni szerződésmódosítás esetén a Vodafone Magyarország zrt. időarányosan számítja fel a díjcsomag 
havi előfizetési díját. 
 
Az igénybevétel korlátjai: 
 
A Helyi hívások díjmentessége csak a Vodafone Magyarország zrt. előfizetői felé hívásokra érvényes. 
Az előfizető egy időben csak egy díjcsomagot vehet igénybe. 
 
Forgalmi díjak (perc alapú számlázás): 
 

  

Csúcsidőben Csúcsidőn kívül 

Nettó ÁFA Bruttó Nettó ÁFA Bruttó 

Hívásfelépítési díj 

Hívásfelépítési díj (Ft/hívás) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vezetékes hívások (Ft/perc)  

Helyi hívásirány 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vodafone vezetékes hálózaton belül 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Belföldi távolsági hívásirány 19,80 5,35 0/25,151 11,40 3,08 0/14,481 

Nemzetközi I. vezetékes díjzóna 28,00 7,56 35,56 28,00 7,56 35,56 

Nemzetközi I. mobil díjzóna 59,05 15,94 74,99 59,05 15,94 74,99 

Nemzetközi II. vezetékes díjzóna 83,33 22,50 105,83 83,33 22,50 105,83 

Nemzetközi II. mobil díjzóna 100,00 27,00 127,00 100,00 27,00 127,00 

Mobil hívások (Ft/perc)  

Belföldi mobil  33,60 9,07 42,67 33,60 9,07 42,67 

 
1 havonta 100 óra (6000 perc) erejéig minden időszakban 0 Ft percdíj. 



 

573 
 

 
A 0 Ft-os hívásdíj, valamint a 0 Ft-os kapcsolási díj érvényes valamennyi zöld számra. 
 
A díjcsomagba nem tartozó hívások díjai és számlázási módjai megegyeznek a díjfüggelékben meghatározott 
díjakkal. 
 
Díjazás 
 
A szomszéd+ díjcsomag igénybevételéért a Vodafone Magyarország zrt. havi díjcsomag előfizetési díjat számol 
fel, amely az előfizető által kezdeményezett 29-es körzeten belüli helyi és I. díjzóna korlátlan hívásait tartalmazza 
díjmentesen és a díjcsomag havi előfizetési díja 100 óra belföldi távolsági (II. díjzóna és III. díjzóna) beszélgetést 
is magába foglal napszaktól függetlenül. A 29-es körzeten belüli helyi és I. díjzóna hívások díjmentessége csak a 
Vodafone Magyarország Zrt. előfizetői felé irányuló helyi és I. díjzóna hívásokra érvényes. 
 
A szomszéd+ díjcsomag előfizetője az általa kezdeményezett távolsági, nemzetközi és mobil beszélgetések 
díjaként az ÁSZF jelen Díjszabás mellékletében meghatározott beszélgetési díjakat köteles megfizetni.  
 
A díjcsomagba nem tartozó hívások díjai megegyeznek a Vodafone Magyarország zrt. Díjszabás mellékletében 
meghatározott díjakkal. 
 
A szomszéd+ díjcsomagban hívásfelépítési díj nincs. 
 
Kedvezmény 
 
Az előfizető által korlátlanul kezdeményezett 29-es körzeten belüli Vodafone Magyarország zrt. előfizetők felé 
irányuló Helyi hívások díjmentesek, beleértve a díjmentes hívásfelépítési díjat. A díjcsomag havi előfizetési díja 
100 óra belföldi távolsági beszélgetést is magába foglal. 
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1.1.4. Este6 díjcsomag 
 
A Vodafone Magyarország zrt. szolgáltatási területén díjcsomag igénybevétele a telefonhálózat egyéni előfizetője 
számára, akinek előfizetői szerződése a díjcsomag következtében módosításra kerül. 
 

Díjcsomag Nettó ÁFA Bruttó 

Este6 díjcsomag 4 160,00 Ft 1 123,20 Ft 5 283,20 Ft 

 
Az igénybevétel feltételei: 
 
A Vodafone Magyarország zrt. Este6 díjcsomagjának igénybevételére azon egyéni előfizető jogosult, aki 
 

• a telefon szolgáltatást analóg rendszerű előfizetői hozzáférési ponton veszi igénybe, és aki 

• előfizetői szerződése alapján a szerződés módosításáig igénybe vett szolgáltatás díját maradéktalanul 
kiegyenlítette. 

 
A Vodafone Magyarország zrt. valamely díjcsomagjának igénybevételét, vagy másik díjcsomagra történő áttérést 
lehetővé tevő szerződésmódosítást az előfizető naptári évenként egy alkalommal díjfizetési kötelezettség nélkül 
kezdeményezheti.  
 
Díjcsomag igénybevétele esetén a szerződésmódosítás aláírását követő három munkanapon belül a Vodafone 
Magyarország zrt. biztosítja a díjcsomag használatát. 
 
Naptári évenként több, mint egy díjcsomag változtatást, a velejáró szerződésmódosítást díj ellenében 
kezdeményezheti az előfizető. 
 
Amennyiben az előfizető díjcsomag használatát már nem igényli, a Vodafone Magyarország zrt. által meghirdetett 
Normál díjcsomag díjaihoz térhet vissza térítésmentesen naptári évenként egyszer. 
 
A Vodafone Magyarország zrt. az adott éven belüli első szerződésmódosítást követő újabb szerződésmódosítás 
aláírása utáni hó első napján biztosítja a díjcsomagból a Normál díjcsomaghoz való visszatérést, vagy a díjcsomag 
változtatást akár díjmentes, akár díj ellenében történt. 
 
A Vodafone Magyarország zrt. akkor valósítja meg a szerződésmódosítás tárgyát a következő hó első napján, ha 
a szerződésmódosítás aláírása a tárgyhó utolsó napját három munkanappal megelőzően megtörtént. 
A hónap közbeni szerződésmódosítás esetén a Vodafone Magyarország zrt. időarányosan számítja fel a 
díjcsomagok havi előfizetési díját. 
 
Az igénybevétel korlátjai: 
 
A Helyi hívások díjmentessége csak a Vodafone Magyarország zrt. előfizetői felé irányuló hívásokra érvényes. 
 
Az előfizető egy időben csak egy díjcsomagot vehet igénybe. 
 
Forgalmi díjak (perc alapú számlázás): 
 

  

Csúcsidőben Csúcsidőn kívül 

Nettó ÁFA Bruttó Nettó ÁFA Bruttó 

Hívásfelépítési díj 

Hívásfelépítési díj (Ft/hívás) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vezetékes hívások (Ft/perc)  

Helyi hívásirány  6,67 1,80 8,47 0,00 0,00 0,00 

Vodafone vezetékes hálózaton belül 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Belföldi távolsági hívásirány 11,67 3,15 14,82 0/5,831 0/1,571 0/7,41 

Nemzetközi I vezetékes 28,00 7,56 35,56 28,00 7,56 35,56 

Nemzetközi I mobil 59,05 15,94 74,99 59,05 15,94 74,99 

Nemzetközi II vezetékes 83,33 22,50 105,83 83,33 22,50 105,83 

Nemzetközi II mobil 100,00 27,00 127,00 100,00 27,00 127,00 

Mobil hívások (Ft/perc)  

Belföldi mobil 33,60 9,07 42,67 33,60 9,07 42,67 

 
1 havonta 100 óra (6000 perc) erejéig csúcs időn kívüli időszakban 0 Ft percdíj a 0 Ft-os hívásdíj, valamint 0 Ft-os 
kapcsolási díj érvényes valamennyi zöld számra. 
 
A díjcsomagba nem tartozó hívások díjai és számlázási módjai megegyeznek a díjfüggelékben meghatározott 
díjakkal. 
 
Díjazás 
 
A Vodafone Magyarország zrt. Este6 díjcsomag igénybe vételéért a Vodafone Magyarország zrt. havi díjcsomag 
előfizetési díjat számol fel, amely az előfizető által kezdeményezett 29-es körzeten belüli helyi és I. díjzóna 
kedvezményes időszakú korlátlan hívásait tartalmazza, valamint a díjcsomag havi előfizetési díja 100 óra Belföldi 
távolsági kedvezményes időszakú beszélgetést is magába foglal. A Helyi hívások kedvezményes időszakú 
díjmentessége csak a Vodafone Magyarország zrt. előfizetői felé irányuló hívásokra érvényes. 
 
A Vodafone Magyarország zrt. Este6 díjcsomag előfizetője az általa kezdeményezett helyi, távolsági, nemzetközi 
és mobil beszélgetések díjaként az ÁSZF jelen Díjszabás mellékletében meghatározott beszélgetési díjakat köteles 
megfizetni.  
 
A Vodafone Magyarország zrt. Este6 díjcsomagba nem tartozó hívások díjai megegyeznek a Vodafone 
Magyarország zrt. Díjszabás mellékletében meghatározott díjakkal. 
 
A Vodafone Magyarország zrt. itthon díjcsomagban hívásfelépítési díj nincs.  
 
Kedvezmény  
 
Az előfizető által korlátlanul kezdeményezett Helyi Vodafone Magyarország zrt. előfizetők felé irányuló 
kedvezményes időszakú hívások díjmentesek. A díjcsomag havi előfizetési díja 100 óra Belföldi távolsági 
kedvezményes időszakú beszélgetést is magába foglal. 
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1.1.5. megfelező díjcsomag 
 
A Vodafone Magyarország zrt. szolgáltatási területén díjcsomag igénybevétele a telefonhálózat egyéni előfizetője 
számára, akinek előfizetői szerződése a díjcsomag következtében módosításra kerül. 
 

Díjcsomag Nettó ÁFA Bruttó 

megfelező díjcsomag 2 320,00 Ft 626,40 Ft 2 946,40 Ft 

 
Az igénybevétel feltételei: 
 
A Vodafone Magyarország zrt. megfelező díjcsomagjának igénybevételére azon egyéni előfizető jogosult, aki 
 

• a telefon szolgáltatást analóg rendszerű előfizetői hozzáférési ponton veszi igénybe, és aki 

• előfizetői szerződése alapján a szerződés módosításáig igénybe vett szolgáltatás díját maradéktalanul 
kiegyenlítette. 

 
A Vodafone Magyarország zrt. megfelező díjcsomagjának igénybevételét, vagy másik díjcsomagra történő áttérést 
lehetővé tevő szerződésmódosítást az előfizető naptári évenként egy alkalommal díjfizetési kötelezettség nélkül 
kezdeményezheti.  
 
Díjcsomag igénybevétele esetén a szerződésmódosítás aláírását követő három munkanapon belül a Vodafone 
Magyarország Zrt. biztosítja a díjcsomag használatát. 
 
Naptári évenként több mint egy díjcsomag változtatást, a velejáró szerződésmódosítást díj ellenében 
kezdeményezheti az előfizető. 
 
Amennyiben az előfizető díjcsomag használatát már nem igényli, a Vodafone Magyarország zrt. által meghirdetett 
Normál díjcsomag díjaihoz térhet vissza térítésmentesen naptári évenként egyszer. 
 
A Vodafone Magyarország zrt. az adott éven belüli első szerződésmódosítást követő újabb szerződésmódosítás 
aláírása utáni hó első napján biztosítja a díjcsomagból a Normál díjcsomaghoz való visszatérést, vagy a díjcsomag 
változtatást akár díjmentes, akár díj ellenében történt. 
 
A Vodafone Magyarország zrt. akkor valósítja meg a szerződésmódosítás tárgyát a következő hó első napján, ha 
a szerződésmódosítás aláírása a tárgyhó utolsó napját három munkanappal megelőzően megtörtént. 
 
A hónap közbeni szerződésmódosítás esetén a Vodafone Magyarország zrt. időarányosan számítja fel a 
díjcsomagok havi előfizetési díját. 
 
Forgalmi díjak (perc alapú számlázás) 
 

  

Csúcsidőben Csúcsidőn kívül 

Nettó ÁFA Bruttó Nettó ÁFA Bruttó 

Hívásfelépítési díj 

Hívásfelépítési díj (Ft/hívás) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vezetékes hívások (Ft/perc)  

Helyi hívásirány 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vodafone vezetékes hálózaton belül 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Belföldi távolsági hívásirány 19,80 5,35 0/25,151 11,40 3,08 0/14,481 

Nemzetközi I. vezetékes díjzóna 28,00 7,56 35,56 28,00 7,56 35,56 

Nemzetközi I. mobil díjzóna 59,05 15,94 74,99 59,05 15,94 74,99 

Nemzetközi II. vezetékes díjzóna 83,33 22,50 105,83 83,33 22,50 105,83 

Nemzetközi II. mobil díjzóna 100,00 27,00 127,00 100,00 27,00 127,00 

Mobil hívások (Ft/perc)  
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Belföldi mobil  33,60 9,07 42,67 33,60 9,07 42,67 

 
1 havonta 100 óra (6000 perc) erejéig minden időszakban 0 Ft percdíj. 
 
A havidíj fele lebeszélhető. 
 
A 0 Ft-os hívásdíj, valamint a 0 Ft-os kapcsolási díj érvényes valamennyi zöld számra. 
 
A díjcsomagba nem tartozó hívások díjai és számlázási módjai megegyeznek a díjfüggelékben meghatározott 
díjakkal. 
 
Díjazás 
 
A Vodafone Magyarország zrt. megfelező díjcsomag igénybe vételéért a Vodafone Magyarország zrt. havi 
díjcsomag előfizetési díjat számol fel, amelynek a fele lebeszélhető. A Vodafone Magyarország zrt. megfelező 
díjcsomag előfizetője az általa kezdeményezett helyi, távolsági, nemzetközi és mobil beszélgetések díjaként az 
ÁSZF Díjszabás mellékletében meghatározott beszélgetési díjakat köteles megfizetni.  
 
Kedvezmény  
 
A kiszámlázott havi előfizetési díj a jelen Díjszabás mellékletben meghatározott hívásirányokban lebeszélhetőséget 
tartalmaz. 
 
Számlázás mód: 
 
A megfelező díjcsomag számlázása perc alapon történik. 
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1.2. Business telefon díjcsomagok üzleti előfizetők részére 
 
Az alábbi díjcsomagok és szolgáltatások kizárólag Üzleti Előfizetők számára érhetők el.  
 

1.2.1. Üzleti normál díjcsomag 
 
Üzleti (business telefon) díjcsomag a Vodafone Magyarország zrt. szolgáltatási területén üzleti (business telefon) 
előfizetők részére. A díjcsomag analóg rendszerű előfizetői hozzáférési ponton vehető igénybe. 
 

Díjcsomag Nettó ÁFA Bruttó 

Üzleti normál díjcsomag  3 390,00 Ft 915,30 Ft 4 305,30 Ft 

 
A fenti díjak belterület esetén érvényesek. Külterületen a belépési díj üzleti előfizetőknek 90.000 Ft+ÁFA. Ha a díj 
a szolgáltató közvetlen költségeit nem fedezi, akkor ezen felül a külterület-belterület határától az előfizetői 
hozzáférési pont létesítési helyéig terjedő szakaszra ráfordított tényleges költség 50%-át is kiszámlázzuk. 
Díjhátralék esetén kikapcsolt ügyfelek új szolgálttáshoz 90.000 Ft+ÁFA belépési díj megfizetésével juthatnak. 
 
Forgalmi díjak (másodperc alapú számlázás): 
 

  
Csúcsidőben Csúcsidőn kívül 

Nettó ÁFA Bruttó Nettó ÁFA Bruttó 

Hívásfelépítési díj 

Hívásfelépítési díj mobil, mobil műholdas 
szolgáltatások esetén (Ft/hívás) 

18,00 4,86 22,86 18,00 4,86 22,86 

Hívásfelépítési díj Vodafone vezetékes hálózaton 
belül 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hívásfelépítési díj nemzetközi hívásirány esetén 
(Ft/hívás) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hívásfelépítési díj minden más esetben (Ft/hívás) 6,00 1,62 7,62 6,00 1,62 7,62 

Vezetékes hívások (Ft/perc)  

Helyi hívásirány 9,40 2,54 11,94 4,20 1,13 5,33 

Vodafone vezetékes hálózaton belül 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Belföldi távolsági hívásirány 19,80 5,35 25,15 11,40 3,08 14,48 

Nemzetközi I. vezetékes díjzóna 59,05 15,94 74,99 59,05 15,94 74,99 

Nemzetközi I. mobil díjzóna 59,05 15,94 74,99 59,05 15,94 74,99 

Nemzetközi II. vezetékes díjzóna 120,00 32,40 152,40 120,00 32,40 152,40 

Nemzetközi II. mobil díjzóna 120,00 32,40 152,40 120,00 32,40 152,40 

 Mobil hívások (Ft/perc) 

Belföldi mobil  45,00 12,15 57,15 45,00 12,15 57,15 

 
Az üzleti normál díjcsomag előfizetője az Általános Szerződési Feltételek jelen Díjszabás mellékletében található 
havi előfizetési és forgalmi díjakat köteles megfizetni. 
 

Forgalmi díjak 
telefon díjcsomag szerinti díjazás és számlázási mód minden konferencia hívás 

résztvevője számára 
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1.2.2. üzleti kiscsomag 
 
A Vodafone Magyarország zrt. szolgáltatási területén díjcsomag igénybevétele a telefonhálózat üzleti (business 
telefon) előfizetője számára, akinek előfizetői szerződése a díjcsomag következtében módosításra kerül. 
 

Díjcsomag Nettó ÁFA Bruttó 

üzleti kiscsomag analóg előfizetéssel 8 000,00 Ft 2 160,00 Ft 10 160,00 Ft 

üzleti kicsomag ISDN előfizetéssel 10 000,00 Ft 2 700,00 Ft 12 700,00 Ft 

 
A fenti díjak belterület esetén érvényesek. Külterületen a belépési díj üzleti előfizetőknek 90.000 Ft+ÁFA. Ha a díj 
a szolgáltató közvetlen költségeit nem fedezi, akkor ezen felül a külterület-belterület határától az előfizetői 
hozzáférési pont létesítési helyéig terjedő szakaszra ráfordított tényleges költség 50%-át is kiszámlázzuk. 
Díjhátralék esetén kikapcsolt ügyfelek új szolgálttáshoz 90.000 Ft+ÁFA belépési díj megfieztésével juthatnak. 
 
Az igénybevétel feltételei: 
 
Az üzleti kiscsomag üzleti (business telefon) előfizetői díjcsomagjának igénybevételére azon üzleti (business 
telefon) előfizető jogosult, aki 

 

• a telefon szolgáltatást analóg rendszerű előfizetői hozzáférési ponton veszi igénybe, és aki 

• előfizetői szerződése alapján a szerződés módosításáig igénybe vett szolgáltatás díját maradéktalanul 
kiegyenlítette. 

 
A Vodafone Magyarország zrt. valamely díjcsomagjának igénybevételét az előfizető naptári évenként egy 
alkalommal díjfizetési kötelezettség nélkül kezdeményezheti.  
 
Díjcsomag igénybevétele esetén a telefonon keresztül, személyesen, vagy írásban kezdeményezett 
szerződésmódosításra vonatkozó igénybejelentés napját követő három munkanapon belül a Vodafone 
Magyarország zrt. biztosítja a díjcsomag használatát. A szerződés módosítás a szerződés módosításról szóló 
írásbeli értesítésben, illetve a személyes ügyfélszolgálaton meghatározott napon lép hatályba. 
 
Amennyiben az előfizető díjcsomag használatát már nem igényli, a Vodafone Magyarország zrt. Díjszabás 
mellékletében meghirdetett üzleti normál díjcsomag előfizetéshez térhet vissza térítésmentesen naptári évenként 
egyszer.  
 
A hónap közbeni szerződésmódosítás esetén a Vodafone Magyarország zrt. időarányosan számítja fel a 
díjcsomagok havi előfizetési díját. 
 
Kedvezmények: 
 
A Vodafone Magyarország zrt. az üzleti kiscsomag kedvezményes igénybevételi lehetőségeit a díjcsomag 
igénybevételéhez szükséges kiegészítő megállapodás tartalmazza. Az előfizető a kedvezményes időszak alatt az 
üzleti normál díjcsomag igénybevételét lehetővé tevő szerződésmódosítást díj ellenében kezdeményezhet.  
 
Az igénybevétel korlátjai: 
 
Az előfizető egy időben csak egy díjcsomagot vehet igénybe. 
 
Forgalmi díjak (másodperc alapú számlázás): 
 

  
Csúcsidőben Csúcsidőn kívül 

Nettó ÁFA Bruttó Nettó ÁFA Bruttó 

Hívásfelépítési díj 

Hívásfelépítési díj nemzetközi hívásirány esetén (Ft/hívás) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Hívásfelépítési díj Vodafone vezetékes hálózaton belül 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hívásfelépítési díj minden más esetben (Ft/hívás) 1,60 0,43 2,03 1,60 0,43 2,03 

Vezetékes hívások (Ft/perc)  

Helyi hívásirány 6,00 1,62 7,62 6,00 1,62 7,62 

Vodafone vezetékes hálózaton belül 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Belföldi távolsági hívásirány 11,60 3,13 14,73 11,60 3,13 14,73 

Nemzetközi I. vezetékes díjzóna 28,00 7,56 35,56 28,00 7,56 35,56 

Nemzetközi I. mobil díjzóna 59,05 15,94 74,99 59,05 15,94 74,99 

Nemzetközi II. vezetékes díjzóna 120,00 32,40 152,40 120,00 32,40 152,40 

Nemzetközi II. mobil díjzóna 120,00 32,40 152,40 120,00 32,40 152,40 

Mobil hívások (Ft/perc)  

Belföldi mobil  49,60 13,39 62,99 49,60 13,39 62,99 

 
Díjazás 
 
Az üzleti kiscsomag igénybevételéért a Vodafone Magyarország zrt. havi díjcsomag előfizetési díjat számol fel.  
 
Az üzleti kiscsomag előfizetője az általa kezdeményezett helyi, távolsági, nemzetközi és mobil beszélgetések 
díjaként, valamint az ÁSZF jelen Díjszabás mellékletében meghatározott beszélgetési díjakat köteles megfizetni.  
 
Az üzleti kiscsomagba nem tartozó hívások díjai megegyeznek a Vodafone Magyarország zrt. Díjszabás 
mellékletében meghatározott díjakkal. 
 
A díjcsomag előfizetője a kezdeményezett hívások után hívásfelépítési díjként az ÁSZF jelen Díjszabás 
mellékletének meghatározott díjat köteles megfizetni, kivéve a hívásfelépítési díj nélküli hívásokat. 
 

Forgalmi díjak 
telefon díjcsomag szerinti díjazás és számlázási mód minden konferencia hívás 

résztvevője számára 
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1.3. ISDN szolgáltatások 

1.3.1. ISDN2 standard díjcsomag egyéni és üzleti szolgáltatás igénybevétele esetén 
 
 

Szolgáltatások 
A szerződés 
időtartama 

Belépési díj ÁFA Bruttó  

ISDN2 standard  határozatlan 80 000,00 Ft 21 600,00 Ft 101 600,00 Ft 

ISDN2 standard (szabad kapacitással rendelkező 
belterületen)  

1 év 4 000,00 Ft 1 080,00 Ft 5 080,00 Ft 

ISDN2 standard*  1 év 16 000,00 Ft 4 320,00 Ft 20 320,00 Ft 

ISDN2 standard*  3 év 4 000,00 Ft 1 080,00 Ft 5 080,00 Ft 

 
NT1+2ab** felár: 16 000,- Ft+áfa 
NT1+2ab+V.24* felár: 24 000.- Ft+áfa 
NT ab-val szerelve: csak ISDN eszközök csatlakoztathatók rá. 
 
* A díjcsomagra 2005. október 1-től nem veszünk fel új megrendeléseket. 
**A szolgáltató tulajdona marad! 
 
Belépési díjaink a monori primer körzet hálózattal kiépített belterületein érvényesek. 
 

1.3.2. ISDN2 multi díjcsomag egyéni és üzleti szolgáltatás igénybevétele esetén 
 

Szolgáltatások 
A szerződés 
időtartama 

Belépési díj ÁFA Bruttó  

ISDN2 multi határozatlan 80 000,00 Ft 21 600,00 Ft 101 600,00 Ft 

ISDN2 multi (szabad kapacitással rendelkező 
belterületen) 

1 év 8 000,00 Ft 2 160,00 Ft 10 160,00 Ft 

ISDN2 multi*  1 év 40 000,00 Ft 10 800,00 Ft 50 800,00 Ft 

ISDN2 multi*  3 év 28 000,00 Ft 7 560,00 Ft 35 560,00 Ft 

 
NT1+2ab-val szerelve: az ISDN csatlakozások mellett két analóg csatlakozás is rendelkezésre áll, amelyekre 
analóg telefonok, illetve riasztórendszerek is beköthetők Internet eléréshez ISDN modem vásárlására van szükség. 
 
* A díjcsomagra 2005. október 1-től nem veszünk fel új megrendeléseket. 
 
Belépési díjaink a monori primer körzet hálózattal kiépített belterületein érvényesek. 
 

1.3.3. ISDN2 plusz díjcsomag egyéni és üzleti szolgáltatás igénybevétele esetén 
 

Szolgáltatások 
A szerződés 
időtartama 

Belépési díj ÁFA Bruttó  

ISDN2 plusz* 1 év 32 000,00 Ft 8 640,00 Ft 40 640,00 Ft 

ISDN2 plusz* 3 év 20 000,00 Ft 5 400,00 Ft 25 400,00 Ft 

 
* A díjcsomagra 2005. október 1-től nem veszünk fel új megrendeléseket. 
 
Belépési díjaink a monori primer körzet hálózattal kiépített belterületein érvényesek. 
 

1.3.4. ISDN30 csomag üzleti szolgáltatás igénybevétele esetén 
 

Szolgáltatások 
A szerződés 
időtartama 

Belépési díj ÁFA Bruttó  

ISDN30  határozatlan 1 100 000,00 Ft 297 000,00 Ft 1 397 000,00 Ft 
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1.3.5. ISDN2 alap és komfort csomagok 
 
 

  
  

alap csomag komfort csomag 

Nettó ÁFA Bruttó  Nettó ÁFA Bruttó  

ISDN2 egyéni 3 200,00 Ft 864,00 Ft 4 064,00 Ft 3 800,00 Ft 1 026,00 Ft 4 826,00 Ft 

ISDN2 business (üzleti) 5 800,00 Ft 1 566,00 Ft 7 366,00 Ft 6 200,00 Ft 1 674,00 Ft 7 874,00 Ft 

 
ISDN2 alapcsomag tartalmazza: 

• hívástartás 

• végberendezés hordozhatósága 
 
ISDN2 komfortcsomag tartalmazza: 

• hívástartás 

• végberendezés hordozhatóság 

• kapcsolt vonal azonosítása 

• hívóvonal azonosítása 

• hívásátirányítás feltétel nélkül 

• hívásvárakoztatás 

• díjazási információk közlése 

• közvetlen beválasztás 
 

1.3.6. ISDN30 alap és komfort csomagok 
 
 

  
  

alap csomag komfort csomag 

Nettó ÁFA Bruttó  Nettó ÁFA Bruttó  

ISDN30 business (üzleti) 68 000,00 Ft 18 360,00 Ft 86 360,00 Ft 78 000,00 Ft 21 060,00 Ft 99 060,00 Ft 

 
ISDN30 komfortcsomag tartalmazza: 

• hívóvonal azonosítás 

• kapcsolt vonal azonosítása 

• hívásátirányítás feltétel nélkül 

• közvetlen beválasztás 

• díjazási információk közlése 
 

1.3.7. Díjcsomagon belüli hívás díjak hagyományos 29-es körzeten belüli egyéni ISDN 2 
telefonszolgáltatás igénybevétele esetén 

 
Másodperc alapú számlázás.  
 

Díjzóna, díjazási időszak 
Csúcsidőben Csúcsidőn kívül 

Nettó ÁFA Bruttó  Nettó ÁFA Bruttó  

Helyi hívásirány 7,92 2,14 10,06 2,92 0,79 3,71 

Vodafone vezetékes hálózaton belül 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Belföldi távolsági hívásirány 13,33 3,60 16,93 6,25 1,69 7,94 

Nemzetközi I. vezetékes díjzóna 28,00 7,56 35,56 28,00 7,56 35,56 

Nemzetközi I. mobil díjzóna 59,05 15,94 74,99 59,05 15,94 74,99 

Nemzetközi II. vezetékes díjzóna 83,33 22,50 105,83 83,33 22,50 105,83 

Nemzetközi II. mobil díjzóna 100,00 27,00 127,00 100,00 27,00 127,00 

Belföldi mobil  54,17 14,63 68,80 30,00 8,10 38,10 
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A díjcsomagba nem tartozó hívások díjai és számlázási módjai megegyeznek a jelen Díjszabás mellékletben 
meghatározott díjakkal. 
 
Hívásfelépítési díj: 0 Ft 
 

1.3.8. Díjcsomagon belüli hívás díjak hagyományos 29-es körzeten belüli üzleti ISDN 2 és 
ISDN 30 telefonszolgáltatás igénybevétele esetén 

 
Másodperc alapú számlázás. 
 

Díjzóna, díjazási időszak 
Csúcsidőben Csúcsidőn kívül 

Nettó ÁFA Bruttó  Nettó ÁFA Bruttó  

Helyi hívásirány 9,40 2,54 11,94 4,20 1,13 5,33 

Vodafone vezetékes hálózaton belül 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Belföldi távolsági hívásirány 19,80 5,35 25,15 11,40 3,08 14,48 

Nemzetközi I. vezetékes díjzóna 59,05 15,94 74,99 59,05 15,94 74,99 

Nemzetközi I. mobil díjzóna 59,05 15,94 74,99 59,05 15,94 74,99 

Nemzetközi II. vezetékes díjzóna 120,00 32,40 152,40 120,00 32,40 152,40 

Nemzetközi II. mobil díjzóna 120,00 32,40 152,40 120,00 32,40 152,40 

Magyar Telekom  48,33 13,05 61,38 31,67 8,55 40,22 

Yettel 51,67 13,95 65,62 31,67 8,55 40,22 

Vodafone/Netfone/Tarr 55,83 15,07 70,90 40,00 10,80 50,80 

Digi Mobil 55,83 15,07 70,90 40,00 10,80 50,80 

 
A díjcsomagba nem tartozó hívások díjai és számlázási módjai megegyeznek a jelen Díjszabás mellékletben 
meghatározott díjakkal. 
 
Hívásfelépítési díj Nettó ÁFA Bruttó  

mobil, mobil műholdas szolgáltatás 18,00 Ft 4,86 Ft 22,86 Ft 

Vodafone vezetékes hálózaton belül 0,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft 

nemzetközi hívásirány 0,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft 

minden más szolgáltatás 6,00 Ft 1,62 Ft 7,62 Ft 

 

1.3.9. Kiegészítő ISDN szolgáltatások havi díja 29-es körzeten belüli hagyományos 
telefonszolgáltatás igénybevétele esetén 

 
Kiegészítő szolgáltatás megrendelésekor a hívófél azonosítás szolgáltatás kivételével egyszeri díjként nettó 500,- 
Ft-ot felszámítunk. 
 

Megnevezés 
ISDN2 ISDN30 

Nettó ÁFA Bruttó  Nettó ÁFA Bruttó  

Kapcsolt vonal azonosítás 288,00 77,76 365,76 3 040,00 820,80 3 860,80 

Hívófél azonosítás - - - - - - 

Hívásátirányítás 160,00 43,20 203,20 - - - 

Hívásvárakoztatás 1 160,00 43,20 203,20 - - - 

Díjazási információ kiadása 320,00 86,40 406,40 3 200,00 864,00 4 064,00 

Többszörös előfizetői szám 2 560,00 151,20 711,20 - - - 

Számmező beválasztáshoz3 400,00 108,00 508,00 184,00 49,68 233,68 

Híváskorlátozás 240,00 64,80 304,80 1 600,00 432,00 2 032,00 

Alácímzés 320,00 86,40 406,40 3 200,00 864,00 4 064,00 

 
1Csak ISDN2 pont-több pont konfiguráció esetén. 
2 Ft/hó/hívószám, max. 10 db 
3 Ft/hó/foglalt szám 
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1.4. Kereskedelmi forgalomban nem elérhető díjcsomagok 

1.4.1. alaphang díjcsomag 
 
A díjcsomagra a szolgáltató 2004. szeptember 1-től nem fogad el új előfizetést vagy módosítást. 
 
A Vodafone Magyarország zrt. szolgáltatási területén díjcsomag igénybevétele a telefonhálózat egyéni előfizetője 
számára, akinek előfizetői szerződése alaphang díjcsomag következtében módosításra kerül. 
 

Díjcsomag Nettó ÁFA Bruttó 

Alaphang díjcsomag 1 992,00 Ft 537,84 Ft 2 529,84 Ft 

 
Csak egy analóg vonallal rendelkező magán előfizetőknek. A helyi, helyközi I., II., belföldi III. díjzóna, nemzetközi 
és a belföldi mobil beszélgetésekért nettó 800 Ft díjösszeg határig 0 Ft-os percdíjat és hívásfelépítési díjat 
számlázunk ki. A díjcsomagon belüli hívás díjakat a Díjszabás melléklet tartalmazza. 
 
Az alaphang díjcsomag előfizetője az Általános Szerződési Feltételek Díjszabás mellékletében meghatározott havi 
előfizetési díjat köteles megfizetni. 
 
Az előfizető által kezdeményezett Helyi, Belföldi távolsági, nemzetközi, és mobil beszélgetésekért 0 Ft-os 
percdíjakat és hívásfelépítési díjakat számlázunk ki nettó 800 Ft összeg határig. A meghatározott nettó díjösszeg 
felett az Általános Szerződési Feltételek Díjszabás mellékletében meghatározott díj fizetendő a fent említett 
beszélgetések után. 
 
A hívásfelépítési díj a nettó 800 Ft díjösszeg határ felett egységesen nettó 6 Ft.  
 
Az alaphang díjcsomagba foglalt szolgáltatásokon kívüli szolgáltatások az érvényes Díjszabás mellékletben 
meghatározott díjakon fizetendők. 
 
Az igénybevétel feltételei: 
 
Az alaphang díjcsomag igénybevételére kizárólag csak azon egyéni előfizető jogosult, aki 
 

• a telefon szolgáltatást analóg rendszerű előfizetői-hozzáférési ponton veszi igénybe, és aki 

• előfizetői szerződése alapján a szerződés módosításáig igénybe vett szolgáltatás díját maradéktalanul 
kiegyenlítette. 

 
A Vodafone Magyarország zrt. alaphang díjcsomagjának igénybevételét lehetővé tevő szerződésmódosítást az 
előfizető naptári évenként egy alkalommal díjfizetési kötelezettség nélkül kezdeményezheti. Amennyiben az 
előfizető díjcsomag használatát már nem igényli, a Vodafone Magyarország zrt. Normál díjcsomag díjaihoz térhet 
vissza térítésmentesen naptári évenként egyszer. 
 
Naptári évenként több mint egy díjcsomag változtatást, a velejáró szerződésmódosítást díj ellenében 
kezdeményezheti az előfizető. 
 
Az alaphang díjcsomag igénybevétele esetén a szerződésmódosítás aláírását követő három munkanapon belül 
biztosítja a Vodafone Magyarország zrt. a díjcsomag használatát. 
 
A Vodafone Magyarország zrt. az első szerződésmódosítást követő újabb szerződésmódosítás aláírása utáni hó 
első napján biztosítja az alaphang díjcsomagból bármely egyéni díjcsomaghoz való visszatérést, vagy a díjcsomag 
változtatást akár díjmentes, akár díj ellenében történt. 
 
A Vodafone Magyarország zrt. akkor valósítja meg a szerződésmódosítás tárgyát a következő hó első napján, ha 
a szerződésmódosítás aláírása a tárgyhó utolsó napját három munkanappal megelőzően megtörtént. 
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A hónap közbeni szerződésmódosítás esetén a Vodafone Magyarország zrt. időarányosan számítja fel a 
díjcsomagok havi előfizetési díját. Az időarányos havi előfizetési díjat a tárgyhót követő hónapban számlázza a 
Vodafone Magyarország zrt. 
 
Forgalmi díjak 
 
A díjcsomagba tartozó hívások számlázási módjai: perc alapú számlázás. 
 
  nettó  800,- Ft 

díjösszegig 

 nettó 800,- Ft díjösszeg felett 

  Csúcsidőben Csúcsidőn kívül 

Kapcsolási díj minden hívásirányba   Nettó ÁFA Bruttó Nettó ÁFA Bruttó 

Kapcsolási díj hívásonként (Ft/hívás) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vezetékes hívások (Ft/perc)  

Helyi hívásirány 0,00 8,40 2,27 10,67 3,92 1,06 4,98 

Vodafone vezetékes hálózaton belül 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Belföldi távolsági hívásirány 0,00 39,60 10,69 50,29 22,80 6,16 28,96 

Nemzetközi I vezetékes 0,00 0,00 15,94 74,99 59,05 15,94 74,99 

Nemzetközi I mobil 0,00 59,05 15,94 74,99 59,05 15,94 74,99 

Nemzetközi II vezetékes 0,00 240,00 64,80 304,80 240,00 64,80 304,80 

Nemzetközi II mobil 0,00 240,00 64,80 304,80 240,00 64,80 304,80 

Mobil hívások (Ft/perc) 

Magyar Telekom   0,00 103,70 28,00 131,70 70,70 19,09 89,79 

Yettel 0,00 111,70 30,16 141,86 71,70 19,36 91,06 

Vodafone/Netfone/Tarr 0,00 122,00 32,94 154,94 90,00 24,30 114,30 

Digi Mobil 0,00 122,00 32,94 154,94 90,00 24,30 114,30 

 
A díjcsomagba nem tartozó hívások díjai és számlázási módjai megegyeznek az árközleményben meghatározott 
díjakkal. 
 
Díjazás  
 
Az alaphang díjcsomag igénybevételéért a Vodafone Magyarország zrt. havi előfizetési díjat számol fel.  
 
Az alaphang díjcsomag előfizetője az általa kezdeményezett Helyi, Belföldi távolsági, nemzetközi és mobil 
beszélgetések díjaként az Általános Szerződési Feltételek Díjszabás mellékletében meghatározott beszélgetési 
díjakat köteles megfizetni nettó 800 Ft díjösszeg határ felett. A hívásfelépítési díj a díjösszeg határig 0 Ft, a határ 
felett nettó 6 Ft minden hívás esetén. 
 
A nettó 800 Ft-os díjösszeg határ elérésének kiszámításához az Általános Szerződési Feltételek Díjszabás 
mellékletében meghatározott 800 forint díjösszeg feletti beszélgetési díjakat kell figyelembe venni. 
 
Az alaphang díjcsomag előfizetője az általa kezdeményezett Helyi, Belföldi távolsági, nemzetközi és mobil 
beszélgetések díjaként az Általános Szerződési Feltételek Díjszabás mellékletében meghatározott beszélgetési 
díjakat (0 Ft) köteles megfizetni nettó 800 Ft díjösszeg határ alatt. Az összeghatár alatt a hívásfelépítési díj 0 Ft 
minden hívás esetén. 
 
Az Alaphang díjcsomagba nem tartozó hívások díjai megegyeznek a Vodafone Magyarország Zrt. Díjszabás 
mellékletben meghatározott díjakkal. 
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2. Egyéb szolgáltatások díjai 

2.1. Számfenntartási díj szüneteltetés esetén 

 
Szüneteltetés (üzemszünet) esetén (max. 6 hónap) számlázzuk. 
 

Számfenntartási díj szüneteltetés esetén Nettó ÁFA Bruttó 

Havidíj egyéni előfizetők esetén 833,60 Ft 225,07 Ft   1 058,67 Ft   

Havidíj hagyományos üzleti telefon szolgáltatás igénybevétele esetén 1 800,00 Ft 486,00 Ft 2 286,00 Ft 

 

2.2. Korlátozás időtartama alatti előfizetési díj 

 
 Nettó ÁFA Bruttó 

Korlátozás időtartama alatti előfizetési díj 992,00 Ft 267,84 Ft 1 259,84 Ft 

 

2.3. Beltéri nyilvános telefonvonal 

 
Havidíj hagyományos üzleti telefon szolgáltatás igénybevétele 
esetén 

Nettó ÁFA Bruttó 

Beltéri nyilvános telefonvonal 0,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft 

 

2.4. Telefonvonal másodlagos kihasználása 

 
 Nettó ÁFA Bruttó 

Telefonvonal másodlagos kihasználása* 1 200,00 Ft 324,00 Ft 1 524,00 Ft 

 
*pl. riasztórendszerek esetén 
 

2.5. Riasztó-vonal 

 
Havidíj hagyományos üzleti telefon szolgáltatás igénybevétele 
esetén 

Nettó ÁFA Bruttó 

Riasztó-vonal fővonalként 3 260,00 Ft 880,20 Ft 4 140,20 Ft 

Riasztó-vonal 2. és további vonalként: ISDN  800,00 Ft 216,00 Ft 1 016,00 Ft 

 
Havidíj egyéni előfizetők esetén Nettó ÁFA Bruttó 

Riasztó-vonal fővonalként 1 910,40 Ft   515,81 Ft   2 426,21 Ft    

Riasztó-vonal 2. és további vonalként: ISDN  800,00 Ft 216,00 Ft 1 016,00 Ft 

 
Megnevezés Nettó ÁFA Bruttó 

Riasztóvonal hívása 8,00 2,16 10,16 

 

2.6. Business fax-email szolgáltatás 

 
Egyszeri díjak Nettó ÁFA Bruttó 

fax-email, fogadó csomag 20 000,00 Ft 5 400,00 Ft 25 400,00 

fax-email fogadó-küldő csomag 20 000,00 Ft 5 400,00 Ft 25 400,00 

Havi díjak Nettó ÁFA Bruttó 
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fax-email szolgáltatás, fogadó csomag 1 800,00 Ft 486,00 Ft 2 286,00 Ft 

fax-email szolgáltatás, fogadó-küldő csomag 2 800,00 Ft 756,00 Ft 3 556,00 Ft 

Forgalmi díjak  

fax-email küldés, belföld 6,00 Ft 1,62 Ft 7,62 Ft 

fax-email küldés, nemzetközi 60,00 Ft 16,20 Ft 76,20 Ft 

 

2.7. Zöld szám szolgáltatás 

 
zöld szám 
szolgáltatás 

Egyszeri díjak Havi díj 

Nettó ÁFA Bruttó Nettó ÁFA Bruttó 

Normál előfizetés 10 000,00 2 700,00 12 700,00 2 500,00 675,00 3 175,00 

Könnyű szám 20 000,00 5 400,00 25 400,00 10 000,00 2 700,00 12 700,00 

Nagyon könnyű szám 80 000,00 21 600,00 101 600,00 30 000,00 8 100,00 38 100,00 

 
A fenti díjak nem tartalmazzák a telefonvonallal kapcsolatos egyszeri belépési és havi díjakat. 
 

2.8. Emeltdíjas és emeltdíjas megkülönböztetett szolgáltatás 

 
 Egyszeri díjak Havi díj 

emeltdíjas és emeltdíjas megkülönböztetett szolgáltatás egyedi megállapodás alapján 

 

2.9. IP telefon hívásdíjak 

 
Másodperc alapú számlázás.  
 

IP telefon hívásdíjak Nettó ÁFA Bruttó 

országos, egyéni és üzleti hagyományos telefon szolgáltatás 
igénybevétele esetén 

12,50 3,38 15,88 

 
1700-ás előhívószámmal hívható országok (vezetékes irányba): Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Ausztria, 
Argentína, Belgium, Bulgária, Csehország, Dánia, Dél-Korea, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, 
Izrael, Japán, Kanada, Kína, Lengyelország, Malajzia, Nagy-Britannia, Németország, Norvégia, Portugália, 
Spanyolország, Svájc, Svédország, Szlovákia, Szlovénia, Törökország, Tajvan, Thaiföld, Új-Zéland. 
 
Amennyiben az előfizető olyan országot hív a 1700-ás előhívószámmal, amely nincs a fent felsorolt országok 
között, akkor a hívás díjazása és számlázási módja megegyezik a 00-ás előhívó számmal tárcsázott díjcsomag 
szerinti nemzetközi hívással. 
 

2.10. Helytől független elektronikus hírközlési szolgáltatás (06/21/abc-defg) 

 
Másodperc alapú számlázás. 
 
Helytől független elektronikus hírközlési szolgáltatás (06/21/abc-
defg) 

Nettó ÁFA Bruttó 

csúcs/nappali 24,00 6,48 30,48 

kedvezményes/éjszakai 12,00 3,24 15,24 
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2.11. Internet vonal egyéni előfizetők számára 

 Nettó ÁFA Bruttó 

Internet vonal  800,00 Ft  216,00 Ft   1 016,00 Ft   

 

2.12. Kiegészítő szolgáltatások díjai 

kiegészítő szolgáltatások 
Egyszeri díjak Havi előfizetési díjak 

Nettó ÁFA Bruttó Nettó ÁFA Bruttó 

Titkos szám 0,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft 

Rejtett szám 0,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft 

Több közzététel a telefonkönyvben 1 200,00 Ft 324,00 Ft 1 524,00 Ft 80,00 Ft 21,60 Ft 101,60 Ft 

Részletes számla egyéni előfizető esetén 
papírra nyomtatva 

0,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft 

Részletes számla üzleti előfizető esetén 
papírra nyomtatva 

0,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft 500,00 Ft 135,00 Ft 635,00 Ft 

Részletes számla, CD-n 1. vonalra 0,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft 1 200,00 Ft 324,00 Ft 1 524,00 Ft 

Részletes számla, e-mailen 1. vonalra 0,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft 

Részletes számla, CD-n további vonalakra 0,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft 450,00 Ft 121,50 Ft 571,50 Ft 

Részletes számla, e-mailen további 
vonalakra 

0,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft 

Fenntartási díj csatlakozóként 0,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft 

Készülék bérleti díj 0,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft 192,00 Ft 51,84 Ft 243,84 Ft 

Előfizető által kért hangbemondás 1 200,00 Ft 324,00 Ft 1 524,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft 

Telefax küldése oldalanként 0,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft 143,20 Ft 38,66 Ft 181,86 Ft 

HétközNet 1 1 500,00 Ft 405,00 Ft 1 905,00 Ft 16 000,00 Ft 4 320,00 Ft 20 320,00 Ft 

Top5 2 400,00 Ft 108,00 Ft 508,00 Ft 400,00 Ft 108,00 Ft 508,00 Ft 

szeretettel 3 400,00 Ft 108,00 Ft 508,00 Ft 80,00 Ft 21,60 Ft 101,60 Ft 

Hívófél-azonosító 0,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft 

Különleges telefonszám / szép szám 
Értékesítésből kivezetésre kerül 2021. 
május 31-től, a Szolgáltató új Előfizetői 
Szerződést, illetve Szerződés módosítást 
nem tesz lehetővé. 

0,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft 400,00 Ft 108,00 Ft 508,00 Ft 

Előfizető által választott telefonszám 0,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft 

Vonalcsoport szolgáltatás (PBX sor) 600,00 Ft 162,00 Ft 762,00 Ft 300,00 Ft 81,00 Ft 381,00 Ft 

Számcsere 600,00 Ft 162,00 Ft 762,00 Ft 300,00 Ft 81,00 Ft 381,00 Ft 

 
1 Minden nap reggel 8-tól délután 17 óráig folytatott helyi beszélgetések és Internetezés (29-es körzeten belüli 
csatlakozás) díja 16 000,- Ft+áfa. ISDN vonalak esetében a díj B csatornánként értendő. 
 
2A kedvezményt csak normál, 70+ és szomszéd+ díjcsomaggal rendelkezők vehetik igénybe. A kedvezmény csak 
normál díjazású számokra vonatkozik. 
 
Kedvezmények:   
 
3 db 29-es körzetbeli számra  10% 
1 db belföldi, távolsági számra  5% 
1 db mobil számra   5% 
Módosítási díj: 120,- Ft+áfa/hó/alkalom  
 
3 A kedvezményt csak az alaphang elnevezésű díjcsomaggal rendelkező előfizetők vehetik igénybe. Kétszeres díj 
helyett normál díjazással hívhatók a következő számok:      
  
1 db belföldi, távolsági I. számra        
1 db belföldi, távolsági (II. vagy III) számra        
1 db mobil számra 
        
A módosítás díja: 120,- Ft+áfa/szám/alkalom (csak az alaphang díjcsomaggal rendelkezők vehetik igénybe) 
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4Minden nap este 7-től reggel 7-ig folytatott helyi beszélgetések és Internetezés (29-es körzeten belüli csatlakozás) 
díja 5000,- Ft+áfa. ISDN vonalak esetében a díj B csatornánként értendő. 
 

2.13. Telekomfort szolgáltatások 

Telekomfort szolgáltatások 
Egyszeri díjak Havi előfizetési díjak 

Nettó ÁFA Bruttó Nettó ÁFA Bruttó 

Előfizető tulajdonában lévő készülék javítása 0,00 0,00 0,00 80,00 21,60 101,60 

Kis alközpont bekötése, programozása 0,00 0,00 0,00 80,00 21,60 101,60 

3 résztvevős konferencia 0,00 0,00 0,00 80,00 21,60 101,60 

Teljes híváskorlátozás1 (csak egyéni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Előf. által vezérelhető híváskorlátozás 0,00 0,00 0,00 300,00 81,00 381,00 

Hívásátirányítás feltétel nélkül 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hívásátirányítás foglaltság esetén 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hívásátirányítás szövegre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hívásátirányítás nem felel esetén 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ne zavarj szolgáltatás 0,00 0,00 0,00 80,00 21,60 101,60 

Rövidített hívószámok 0-15 0,00 0,00 0,00 80,00 21,60 101,60 

Rövidített hívószámok 16-100 0,00 0,00 0,00 80,00 21,60 101,60 

Hívófél azonosító 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Kedvezményes csomag I. 0,00 0,00 0,00 120,00 32,40 152,40 

Kedvezményes csomag II. 0,00 0,00 0,00 380,00 102,60 482,60 

Kedvezményes csomag III. 0,00 0,00 0,00 160,00 43,20 203,20 

 
1 Nemzetközi (00); nemzetközi és emeltdíjas (00, 06/90, 06/91); nemzetközi és belföldi távhívás (00 előtét, illetve 
minden egyéb, 06 előtéttel kezdeményezhető hívás); segélykérő hívások kivételével minden hívás, nemzetközi és 
belföldi (00, 06 – csak Budapest és a 29-es körzet hívható), emeltdíjas szám (06-90, 06/91 számok) 
 
kedvezményes csomag I. 

• 3 résztvevős konferencia beszélgetés 

• Hívásvárakoztatás 

• Hívásátirányítás 
 
kedvezményes csomag II.  

• 3 résztvevős konferencia beszélgetés 

• Hívásvárakoztatás 

• Hívásátirányítás 

• Híváskorlátozás (előfizető által vezérelhető) 

• Forródrót  
 
kedvezményes csomag III.  

• Hívásvárakoztatás 

• Hívásátirányítás 

• Híváskorlátozás (előfizető által vezérelhető) 
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3. Egyéb forgalmi díjak 

3.1. Emelt díjas szolgáltatások 

 

Emeltdíjas szolgáltatás (Ft/perc) perc alapú számlázás Nettó ÁFA Bruttó 

06 90 982 000 - 013 (Vodafone Magyarország Zrt.) 19,68 5,31 24,99 

06 90 982 014 (4VOICE Kft.) 19,68 5,31 24,99 

06 90 982 015 - 099 (Vodafone Magyarország Zrt.) 19,68 5,31 24,99 

06 90 982 1xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 39,37 10,63 50,00 

06 90 982 200-212 (Vodafone Magyarország Zrt.) 122,04 32,95 154,99 

06 90 982 213 (4VOICE Kft.) 122,04 32,95 154,99 

06 90 982 214 - 299 (Vodafone Magyarország Zrt.) 122,04 32,95 154,99 

06 90 982 3xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 59,05 15,94 74,99 

06 90 982 4xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 157,48 42,52 200,00 

06 90 982 5xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 236,22 63,78 300,00 

06 90 982 6xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 400,00 108,00 508,00 

06 90 982 7xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 787,40 212,60 1 000,00 

06 90 982 8xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 1 181,10 318,90 1 500,00 

06 90 982 9xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 1 574,80 425,20 2 000,00 

06 90 985 0xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 362,20 97,79 459,99 

06 90 985 1xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 400,00 108,00 508,00 

06 90 985 2xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 400,00 108,00 508,00 

06 90 985 8xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 300,00 81,00 381,00 

06 90 985 9xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 381,89 103,11 485,00 

 

Emeltdíjas szolgáltatás  (Ft/hívás) Nettó ÁFA Bruttó 

06 90 444 0xx (Yettel) 122,04 32,95 155 

06 90 444 1xx (Yettel) 161,41 43,58 205 

06 90 444 2xx (Yettel) 200,00 54,00 254 

06 90 444 3xx (Yettel) 240,15 64,84 305 

06 90 444 4xx (Yettel) 322,83 87,16 410 

06 90 888 0xx (Yettel) 381,88 103,11 485 

06 90 888 1xx (Yettel) 400,00 108,00 508 

06 90 888 2xx (Yettel) 600,00 162,00 762 

06 90 888 3xx (Yettel) 800,00 216,00 1 016 

06 90 888 4xx (Yettel) 1 600,00 432,00 2 032 

06 90 985 3xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 400,00 108,00 508,00 

06 90 985 4xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 400,00 108,00 508,00 

06 90 985 5xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 1 181,10 318,90 1 500,00 

06 90 985 6xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 1 574,80 425,20 2 000,00 

06 90 985 7xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 1 968,50 531,50 2 500,00 

06 90 181 500-599 (4Voice Kft.) 122,04 32,95 154,99 

06 90 181 600-699 (4Voice Kft.) 90,55 24,45 115,00 

06 90 181 700-799 (4Voice Kft.) 161,41 43,58 204,99 

06 90 181 800-899 (4Voice Kft.) 240,15 64,84 304,99 

06 90 181 900-999 (4Voice Kft.) 400,00 108,00 508,00 

06 90 188 500-599 (4Voice Kft.) 2 000,00 540,00 2 540,00 

06 90 188 600-699 (4Voice Kft.) 600,00 162,00 762,00 

06 90 188 700-799 (4Voice Kft.) 900,00 243,00 1 143,00 

06 90 188 800-899 (4Voice Kft.) 1 500,00 405,00 1 905,00 

06 90 188 900-999 (4Voice Kft.) 4 000,00 1 080,00 5 080,00 

06 90 189 000-099 (4Voice Kft.) 4 000,00 1 080,00 5 080,00 

06 90 189 100-199 (4Voice Kft.) 4 000,00 1 080,00 5 080,00 

06 90 189 200-299 (4Voice Kft.) 4 000,00 1 080,00 5 080,00 

06 90 189 300-399 (4Voice Kft.) 4 000,00 1 080,00 5 080,00 

06 90 189 400-499 (4Voice Kft.) 4 000,00 1 080,00 5 080,00 

06 90 189 500-599 (4Voice Kft.) 4 000,00 1 080,00 5 080,00 
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06 90 189 600-699 (4Voice Kft.) 4 000,00 1 080,00 5 080,00 

06 90 189 700-799 (4Voice Kft.) 4 000,00 1 080,00 5 080,00 

06 90 189 800-899 (4Voice Kft.) 4 000,00 1 080,00 5 080,00 

06 90 189 900-999 (4Voice Kft.) 4 000,00 1 080,00 5 080,00 

06-90-642-xxx (Magyar Telekom) 259,84 70,16 330,00 

06-90-643-xxx (Magyar Telekom) 400,00 108,00 508,00 

06-90-644-xxx (Magyar Telekom) 452,75 122,24 574,99 

06-90-645-xxx (Magyar Telekom) 555,11 149,88 704,99 

06-90-646-xxx (Magyar Telekom) 755,90 204,09 959,99 

06-90-647-xxx (Magyar Telekom) 1 000,00 270,00 1 270,00 

06-90-648-xxx (Magyar Telekom) 1 500,00 405,00 1 905,00 

06-90-649-xxx (Magyar Telekom) 4 000,00 1 080,00 5 080,00 

06-90-636-0xx (Magyar Telekom) 125,98 34,01 159,99 

06-90-636-1xx (Magyar Telekom) 153,54 41,46 195,00 

06-90-636-2xx (Magyar Telekom) 200,00 54,00 254,00 

06-90-636-3xx (Magyar Telekom) 259,84 70,16 330,00 

06-90-636-4xx (Magyar Telekom) 400,00 108,00 508,00 

06-90-636-5xx (Magyar Telekom) 452,75 122,24 574,99 

06-90-636-6xx (Magyar Telekom) 755,90 204,09 959,99 

06-90-636-7xx (Magyar Telekom) 1 000,00 270,00 1 270,00 

06-90-636-8xx (Magyar Telekom) 1 500,00 405,00 1 905,00 

06-90-636-9xx (Magyar Telekom) 4 000,00 1 080,00 5 080,00 

06-90-900- 00x (4VOICE Kft.) 78,74 21,26 100,00 

06-90-900- 01x (4VOICE Kft.) 161,00 43,47 204,47 

06-90-900- 02x (4VOICE Kft.) 161,00 43,47 204,47 

06-90-900- 03x (4VOICE Kft.) 200,00 54,00 254,00 

06-90-900- 04x (4VOICE Kft.) 200,00 54,00 254,00 

06-90-900- 05x (4VOICE Kft.) 122,05 32,95 155,00 

06-90-900- 06x (4VOICE Kft.) 259,00 69,93 328,93 

06-90-900- 07x (4VOICE Kft.) 259,00 69,93 328,93 

06-90-900- 08x (4VOICE Kft.) 400,00 108,00 508,00 

06-90-900- 09x (4VOICE Kft.) 400,00 108,00 508,00 

06-90-900- 10x (4VOICE Kft.) 800,00 216,00 1 016,00 

06-90-900- 11x (4VOICE Kft.) 800,00 216,00 1 016,00 

06-90-900- 12x (4VOICE Kft.) 800,00 216,00 1 016,00 

06-90-900- 13x (4VOICE Kft.) 800,00 216,00 1 016,00 

06-90-900- 14x (4VOICE Kft.) 240,16 64,84 305,00 

06-90-900- 15x (4VOICE Kft.) 1 600,00 432,00 2 032,00 

06-90-900- 16x (4VOICE Kft.) 1 600,00 432,00 2 032,00 

06-90-900- 17x (4VOICE Kft.) 1 600,00 432,00 2 032,00 

06-90-900- 18x (4VOICE Kft.) 1 600,00 432,00 2 032,00 

06-90-900- 19x (4VOICE Kft.) 1 600,00 432,00 2 032,00 

06-90-900- 20x (4VOICE Kft.) 4 000,00 1 080,00 5 080,00 

06-90-900- 21x (4VOICE Kft.) 4 000,00 1 080,00 5 080,00 

06-90-900- 22x (4VOICE Kft.) 4 000,00 1 080,00 5 080,00 

06-90-900- 23x (4VOICE Kft.) 4 000,00 1 080,00 5 080,00 

06-90-900- 24x (4VOICE Kft.) 314,96 85,04 400,00 

06-90-900- 25x (4VOICE Kft.) 600,00 162,00 762,00 

06-90-900- 26x (4VOICE Kft.) 787,40 212,60 1 000,00 

06-90-900- 27x (4VOICE Kft.) 393,70 106,30 500,00 

06-90-900- 28x (4VOICE Kft.) 2 000,00 540,00 2 540,00 

06-90-900- 29x (4VOICE Kft.) 2 000,00 540,00 2 540,00 

06-90-900- 30x (4VOICE Kft.) 472,44 127,56 600,00 

06-90-900- 31x (4VOICE Kft.) 472,44 127,56 600,00 

06-90-900- 32x (4VOICE Kft.) 472,44 127,56 600,00 

06-90-900- 33x (4VOICE Kft.) 2 500,00 675,00 3 175,00 

06-90-900- 34x (4VOICE Kft.) 2 500,00 675,00 3 175,00 

06-90-900- 35x  (4VOICE Kft.) 708,66 191,34 900,00 
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06-90-900- 36x (4VOICE Kft.) 3 000,00 810,00 3 810,00 

06-90-900- 37x (4VOICE Kft.) 3 000,00 810,00 3 810,00 

06-90-900- 38x (4VOICE Kft.) 3 500,00 945,00 4 445,00 

06-90-900- 39x (4VOICE Kft.) 3 500,00 945,00 4 445,00 

06 90 555 60x (Calgo) 78,74 21,26 100,00 

06 90 555 61x (Calgo) 90,55 24,45 115,00 

06 90 555 62x (Calgo) 122,05 32,95 155,00 

06 90 555 63x (Calgo) 125,98 34,01 159,99 

06 90 555 64x (Calgo) 153,54 41,46 195,00 

06 90 555 65x (Calgo) 157,48 42,52 200,00 

06 90 555 66x (Calgo) 161,42 43,58 205,00 

06 90 555 67x (Calgo) 200,00 54,00 254,00 

06 90 555 68x (Calgo) 240,16 64,84 305,00 

06 90 555 69x (Calgo) 259,84 70,16 330,00 

06 90 555 70x (Calgo) 300,00 81,00 381,00 

06 90 555 71x (Calgo) 314,96 85,04 400,00 

06 90 555 72x (Calgo) 322,83 87,16 409,99 

06 90 555 73x (Calgo) 381,89 103,11 485,00 

06 90 555 74x (Calgo) 393,70 106,30 500,00 

06 90 555 75x (Calgo) 400,00 108,00 508,00 

06 90 555 76x (Calgo) 452,76 122,25 575,01 

06 90 555 77x (Calgo) 472,44 127,56 600,00 

06 90 555 78x (Calgo) 500,00 135,00 635,00 

06 90 555 79x (Calgo) 555,12 149,88 705,00 

06 90 555 80x (Calgo) 600,00 162,00 762,00 

06 90 555 81x (Calgo) 708,66 191,34 900,00 

06 90 555 82x (Calgo) 755,91 204,10 960,01 

06 90 555 83x (Calgo) 787,40 212,60 1 000,00 

06 90 555 84x (Calgo) 800,00 216,00 1 016,00 

06 90 555 85x (Calgo) 900,00 243,00 1 143,00 

06 90 555 86x (Calgo) 1 000,00 270,00 1 270,00 

06 90 555 87x (Calgo) 1 181,10 318,90 1 500,00 

06 90 555 88x (Calgo) 1 500,00 405,00 1 905,00 

06 90 555 89x (Calgo) 1 574,80 425,20 2 000,00 

06 90 555 90x (Calgo) 1 600,00 432,00 2 032,00 

06 90 555 91x (Calgo) 1 968,50 531,50 2 500,00 

06 90 555 92x (Calgo) 2 000,00 540,00 2 540,00 

06 90 555 93x (Calgo) 4 000,00 1 080,00 5 080,00 

 

Emeltdíjas szolgáltatás (Ft/perc) perc alapú számlázás Nettó ÁFA Bruttó 

06 90 825 xxx (Invitech) 362,20 97,79 459,99 

06 90 181 000-099 (4Voice Kft.) 181,10 48,90 230,00 

06 90 181 100-199 (4Voice Kft.) 181,10 48,90 230,00 

06 90 181 200-299 (4Voice Kft.) 122,04 32,95 154,99 

06 90 181 300-399 (4Voice Kft.) 122,04 32,95 154,99 

06 90 181 400-499 (4Voice Kft.) 240,15 64,84 304,99 

06 90 188 000-099 (4Voice Kft.) 362,20 97,79 459,99 

06 90 188 100-199 (4Voice Kft.) 362,20 97,79 459,99 

06 90 188 200-299 (4Voice Kft.) 362,20 97,79 459,99 

06 90 188 300-399 (4Voice Kft.) 362,20 97,79 459,99 

06 90 188 400-499 (4Voice Kft.) 362,20 97,79 459,99 

06 90 189 000-099 (4Voice Kft.)  362,20 97,79 459,99 

06 90 189 100-199 (4Voice Kft.)  362,20 97,79 459,99 

06 90 189 200-299 (4Voice Kft.) 362,20 97,79 459,99 

06 90 189 300-399 (4Voice Kft.)  362,20 97,79 459,99 

06 90 189 400-499 (4Voice Kft.)  362,20 97,79 459,99 

06 90 189 500-599 (4Voice Kft.) 362,20 97,79 459,99 

06 90 189 600-699 (4Voice Kft.) 362,20 97,79 459,99 
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06 90 189 700-799 (4Voice Kft.) 362,20 97,79 459,99 

06 90 189 800-899 (4Voice Kft.) 362,20 97,79 459,99 

06 90 189 900-999 (4Voice Kft.) 362,20 97,79 459,99 

06 90 603 0xx (Magyar Telekom) 755,91 204,10 960,01 

06 90 603 1xx (Magyar Telekom) 1 000,00 270,00 1 270,00 

06 90 603 2xx (Magyar Telekom) 1 244,09 335,90 1 579,99 

06 90 603 300-329 (Vodafone Magyarország Zrt.) 259,84 70,16 330,00 

06 90 603 330 (Vodafone Magyarország Zrt.) 259,84 70,16 330,00 

06 90 603 331-399 (Vodafone Magyarország Zrt.) 259,84 70,16 330,00 

06 90 603 400-410 (Magyar Telekom) 300,00 81,00 381,00 

06 90 603 411 (Vodafone Magyarország Zrt.) 300,00 81,00 381,00 

06 90 603 412-499 (Magyar Telekom) 300,00 81,00 381,00 

06 90 603 5xx (Magyar Telekom) 400,00 108,00 508,00 

06 90 603 6xx (Magyar Telekom) 500,00 135,00 635,00 

06 90 603 7xx (Magyar Telekom) 400,00 108,00 508,00 

06 90 603 8xx (Magyar Telekom) 400,00 108,00 508,00 

06 90 603 9xx (Magyar Telekom) 500,00 135,00 635,00 

06 90 633 0xx (Magyar Telekom) 125,98 34,01 159,99 

06 90 633 1xx (Magyar Telekom) 153,54 41,46 195,00 

06 90 633 2xx (Magyar Telekom) 200,00 54,00 254,00 

06 90 633 3xx (Magyar Telekom) 259,84 70,16 330,00 

06 90 633 4xx (Magyar Telekom) 300,00 81,00 381,00 

06 90 633 5xx (Magyar Telekom) 400,00 108,00 508,00 

06 90 633 6xx (Magyar Telekom) 452,75 122,24 574,99 

06 90 633 7xx (Magyar Telekom) 500,00 135,00 635,00 

06 90 633 9xx (Magyar Telekom) 381,88 103,12 485,00 

06 90 602 0xx (Yettel) 381,88 103,11 484,99 

06 90 602 1xx (Yettel) 122,04 32,95 154,99 

06-90-602-2xx (Yettel) 161,41 43,58 204,99 

06-90-602-3xx (Yettel) 381,88 103,11 484,99 

06-90-602-4xx (Yettel) 200,00 54,00 254,00 

06-90-602-5xx (Yettel) 240,15 64,84 304,99 

06-90-602-6xx (Yettel) 322,83 87,16 409,99 

06-90-602-7xx (Yettel) 381,88 103,11 484,99 

06-90-602-8xx (Yettel) 381,88 103,11 484,99 

06-90-602-9xx (Yettel) 800,00 216,00 1 016,00 

06-90-900- 40x (4VOICE Kft.) 78,74 21,26 100,00 

06-90-900- 41x (4VOICE Kft.) 400,00 108,00 508,00 

06-90-900- 42x (4VOICE Kft.) 400,00 108,00 508,00 

06-90-900- 43x (4VOICE Kft.) 1 181,10 318,90 1 500,00 

06-90-900- 44x (4VOICE Kft.) 1 181,10 318,90 1 500,00 

06-90-900- 45x (4VOICE Kft.) 1 417,32 382,68 1 800,00 

06-90-900- 46x (4VOICE Kft.) 1 417,32 382,68 1 800,00 

06-90-900- 47x (4VOICE Kft.) 118,11 31,89 150,00 

06-90-900- 48x (4VOICE Kft.) 118,11 31,89 150,00 

06-90-900- 49x (4VOICE Kft.) 118,11 31,89 150,00 

06-90-900- 50x (4VOICE Kft.) 1 574,8 425,20 2 000,00 

06-90-900- 51x (4VOICE Kft.) 1 574,8 425,20 2 000,00 

06-90-900- 52x (4VOICE Kft.) 157,48 42,52 200,00 

06-90-900- 53x (4VOICE Kft.) 157,48 42,52 200,00 

06-90-900- 54x (4VOICE Kft.) 157,48 42,52 200,00 

06-90-900- 55x - 59x (4VOICE Kft.) 196,85 53,15 250,00 

06-90-900- 60x - 64x (4VOICE Kft.) 236,22 63,78 300,00 

06-90-900- 65x - 69x (4VOICE Kft.) 275,59 74,41 350,00 

06-90-900- 70x - 74x (4VOICE Kft.) 314,96 85,04 400,00 

06-90-900- 75x - 79x (4VOICE Kft.) 360,63 97,37 458,00 

06-90-900- 80x - 84x (4VOICE Kft.) 393,70 106,30 500,00 

06-90-900- 85x - 89x (4VOICE Kft.) 472,44 127,56 600,00 
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06-90-900- 90x (4VOICE Kft.) 590,55 159,45 750,00 

06-90-900- 91x - 92x (4VOICE Kft.) 629,92 170,08 800,00 

06-90-900- 93x - 94x (4VOICE Kft.) 708,66 191,34 900,00 

06-90-900- 95x - 96x (4VOICE Kft.) 787,40 212,60 1 000,00 

06-90-900- 97x - 98x (4VOICE Kft.) 944,88 255,12 1 200,00 

06-90-900- 99x (4VOICE Kft.) 1 181,10 318,90 1 500,00 

06 90 555 01x (Calgo) 19,69 5,32 25,01 

06 90 555 02x (Calgo) 39,37 10,63 50,00 

06 90 555 03x (Calgo) 59,06 15,95 75,01 

06 90 555 04x (Calgo) 78,74 21,26 100,00 

06 90 555 05x (Calgo) 98,43 26,58 125,01 

06 90 555 06x (Calgo) 118,11 31,89 150,00 

06 90 555 07x (Calgo) 137,80 37,21 175,01 

06 90 555 08x (Calgo) 157,48 42,52 200,00 

06 90 555 09x (Calgo) 181,10 48,90 230,00 

06 90 555 10x (Calgo) 196,85 53,15 250,00 

06 90 555 11x (Calgo) 216,54 58,47 275,01 

06 90 555 12x (Calgo) 236,22 63,78 300,00 

06 90 555 13x (Calgo) 275,59 74,41 350,00 

06 90 555 14x (Calgo) 314,96 85,04 400,00 

06 90 555 15x (Calgo) 354,33 95,67 450,00 

06 90 555 16x (Calgo) 393,70 106,30 500,00 

06 90 555 17x (Calgo) 433,07 116,93 550,00 

06 90 555 18x (Calgo) 472,44 127,56 600,00 

06 90 555 19x (Calgo) 511,81 138,19 650,00 

06 90 555 20x (Calgo) 551,18 148,82 700,00 

06 90 555 21x (Calgo) 590,55 159,45 750,00 

06 90 555 22x (Calgo) 629,92 170,08 800,00 

06 90 555 23x (Calgo) 669,29 180,71 850,00 

06 90 555 24x (Calgo) 708,66 191,34 900,00 

06 90 555 25x (Calgo) 748,03 201,97 950,00 

06 90 555 26x (Calgo) 787,40 212,60 1 000,00 

06 90 555 27x (Calgo) 866,14 233,86 1 100,00 

06 90 555 28x (Calgo) 944,88 255,12 1 200,00 

06 90 555 29x (Calgo) 1 181,10 318,90 1 500,00 

06 90 555 30x (Calgo) 1 574,80 425,20 2 000,00 

 
Emeltdíjas megkülönböztetett szolgáltatások (Ft/perc) másodperc 
alapú számlázás Nettó ÁFA Bruttó 

06 91 180-00x-049 (Invitech) 122,04 32,95 154,99 

06 91 180-10x-149 (Invitech) 181,10 48,90 230,00 

06 91 180-6xx (Invitech) 240,15 64,84 304,99 

06 91 180-9xx (Invitech) 362,20 97,79 459,99 

06 91 824-xxx (Invitech) 240,15 64,84 304,99 

06 91 825-xxx (Invitech) 362,20 97,79 459,99 

06 91 115 0xx  (Vodafone Magyarország Zrt.) 86,61 23,38 109,99 

06 91 115 1xx  (Vodafone Magyarország Zrt.) 600,00 162,00 762,00 

06 91 115 2xx  (Vodafone Magyarország Zrt.) 400,00 108,00 508,00 

06 91 115 3xx  (Vodafone Magyarország Zrt.) 19,68 5,31 24,99 

06 91 115 4xx  (Vodafone Magyarország Zrt.) 39,37 10,63 50,00 

06 91 115 5xx  (Vodafone Magyarország Zrt.) 59,05 15,94 74,99 

06 91 115 6xx  (Vodafone Magyarország Zrt.) 196,85 53,15 250,00 

06 91 115 7xx  (Vodafone Magyarország Zrt.) 400,00 108,00 508,00 

06 91 115 8xx  (Vodafone Magyarország Zrt.) 590,55 159,45 750,00 

06 91 115 9xx  (Vodafone Magyarország Zrt.) 787,40 212,60 1 000,00 

06 91 110 xxx  (4VOICE Kft.) 86,61 23,38 109,99 

 

Emeltdíjas megkülönböztetett hívások (Ft/hívás) Nettó ÁFA Bruttó 
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06-91-180-05x-09x (Invitech) 90,55 24,45 115,00 

06-91-180-15x-19x (Invitech) 122,04 32,95 154,99 

06-91-180-20x-249 (Invitech) 161,41 43,58 204,99 

06-91-180-25x-299 (Invitech) 100,00 27,00 127,00 

06-91-180-3xx (Invitech) 240,15 64,84 304,99 

06-91-180-4xx (Invitech) 400,00 108,00 508,00 

06-91-180-5xx (Invitech) 600,00 162,00 762,00 

06-91-180-70x-749 (Invitech) 787,40 212,60 1 000,00 

06-91-180-750-799 (Invitech) 200,00 54,00 254,00 

06 91 125 0xx  (Vodafone Magyarország Zrt.) 600,00 162,00 762,00 

06 91 125 1xx  (Vodafone Magyarország Zrt.) 600,00 162,00 762,00 

06 91 125 2xx  (Vodafone Magyarország Zrt.) 600,00 162,00 762,00 

06 91 125 3xx  (Vodafone Magyarország Zrt.) 122,04 32,95 154,99 

06 91 125 4xx  (Vodafone Magyarország Zrt.) 236,22 63,78 300,00 

06 91 125 5xx  (Vodafone Magyarország Zrt.) 400,00 108,00 508,00 

06 91 125 6xx  (Vodafone Magyarország Zrt.) 629,92 170,08 800,00 

06 91 125 7xx  (Vodafone Magyarország Zrt.) 629,92 170,08 800,00 

06 91 125 8xx  (Vodafone Magyarország Zrt.) 787,40 212,60 1 000,00 

06 91 125 9xx  (Vodafone Magyarország Zrt.) 787,40 212,60 1 000,00 

06-91-331-xxx (Magyar Telekom) 77,95 21,05 99,00 

06-91-332-xxx (Magyar Telekom) 125,98 34,01 159,99 

06-91-333-xxx (Magyar Telekom) 177,16 47,83 224,99 

06-91-334-xxx (Magyar Telekom) 259,84 70,16 330,00 

06-91-335-xxx (Magyar Telekom) 300,00 81,00 381,00 

06-91-336-xxx (Magyar Telekom) 400,00 108,00 508,00 

06-91-337-xxx (Magyar Telekom) 500,00 135,00 635,00 

06-91-636-0xx(Magyar Telekom) 125,98 34,01 159,99 

06-91-636-1xx(Magyar Telekom) 153,54 41,46 195,00 

06-91-636-2xx(Magyar Telekom) 200,00 54,00 254,00 

06-91-636-3xx(Magyar Telekom) 259,84 70,16 330,00 

06-91-636-4xx(Magyar Telekom) 300,00 81,00 381,00 

06-91-636-5xx(Magyar Telekom) 400,00 108,00 508,00 

06-91-636-6xx(Magyar Telekom) 452,75 122,24 574,99 

06-91-636-7xx(Magyar Telekom) 500,00 135,00 635,00 

06-91-636-8xx(Magyar Telekom) 755,90 204,09 959,99 

06-91-636-9xx(Magyar Telekom) 787,40 212,60 1 000,00 

06-91-555-0xx (Yettel) 66,92 18,07 84,99 

06-91-555-1xx (Yettel) 122,04 32,95 154,99 

06-91-555-2xx (Yettel) 161,41 43,58 204,99 

06-91-555-3xx (Yettel) 200,00 54,00 254,00 

06-91-555-4xx (Yettel) 240,15 64,84 304,99 

06-91-555-5xx (Yettel) 300,00 81,00 381,00 

06-91-555-6xx (Yettel) 322,83 87,16 409,99 

06-91-555-7xx (Yettel) 381,88 103,11 484,99 

06-91-555-8xx (Yettel) 400,00 108,00 508,00 

06-91-555-9xx (Yettel) 600,00 162,00 762,00 

06-91-777-0xx (Yettel) 787,40 212,60 1 000,00 
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4. A nyilvános távbeszélő állomásokról kezdeményezett beszélgetések díjai 
 
Az impulzusszámláláson alapuló díjazásnál egy impulzus díja hagyományos telefonszolgáltatás igénybevétele 
esetén: 
 

Az impulzusszámláláson alapuló díjazásnál egy impulzus díja: Nettó ÁFA Bruttó  

érmével működő nyilvános állomásokról kezdeményezett hívásoknál 15,75 4,25 20,00 

 
Nyilvános állomások impulzus időtartama: 
 

Nyilvános állomások impulzus időtartama (másodperc) 
Nyilvános impulzus 

időtartam 

Díjzóna, díjazási időszak (másodperc) 

Helyi hívásirány  

Csúcs 51,00 

Nappali 51,00 

Kedvezményes 113,00 

Éjszakai kedvezményes 113,00 

Belföldi távolsági hívásirány  

Csúcs 24,00 

Nappali 24,00 

Kedvezményes 42,00 

Éjszakai kedvezményes 42,00 

Nemzetközi  

Nemzetközi I. vezetékes 17,00 

Nemzetközi I. mobil 17,00 

Nemzetközi II. vezetékes 4,00 

Nemzetközi II. mobil 4,00 

Mobil  

Belföldi mobil 11,00 

Tudakozó plusz (11824 és 11811)  

Tudakozó plusz (11824 és 11811) 7,00 

 

Tudakozó (11818,11888) Nettó ÁFA Bruttó  

érmével működő nyilvános állomásokról kezdeményezett hívásoknál 78,74 21,26 100,00 

 
A segélykérő hívások (mentők, tűzoltók, rendőrség) díjmentesek. 
 
 
 
 
 



 

597 
 

N./ 29-ES KÖRZETEN KÍVÜLI HAGYOMÁNYOS TELEFON SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ 
DÍJSZABÁS 
 

1. Szolgáltatási csomagok (díjcsomagok) 
 

1.1. Kereskedelmi forgalomban elérhető díjcsomagok egyéni előfizetők részére 
 
Az alábbi díjcsomagok és szolgáltatások kizárólag Egyéni Előfizetők számára érhetők el.  
 

1.1.1. Minimum díjcsomag 
 
A Vodafone Magyarország Zrt. egyéni előfizetői díjcsomagjának igénybevételére azon egyéni előfizető jogosult, 
aki 
 

• a telefon szolgáltatást analóg/ISDN rendszerű előfizetői hozzáférési ponton veszi igénybe, és aki 

• előfizetői szerződése alapján a szerződés módosításáig igénybe vett szolgáltatás díját maradéktalanul 
kiegyenlítette. 

 

Választható díjcsomagok Nettó ÁFA Bruttó  

Egyéni fővonal        

minimum díjcsomag 2 000,00 Ft 540,00 Ft 2 540,00 Ft 

 
A hónap közbeni szerződésmódosítás esetén a Vodafone Magyarország zrt. időarányosan számítja fel a 
díjcsomagok havi előfizetési díját. 
 
Az igénybevétel korlátjai: 
 
Az előfizető egy időben csak egy díjcsomagot vehet igénybe. 
 
Forgalmi díjak (másodperc alapú számlázás): 
 
 Nettó ÁFA Bruttó 

Vezetékes hívások (Ft/perc)  

Helyi hívás  2,92 0,79 3,71 

Vodafone vezetékes hálózaton belül 0,00 0,00 0,00 

Belföldi távolsági  6,25 1,69 7,94 

Nemzetközi I. vezetékes díjzóna 28,00 7,56 35,56 

Nemzetközi I. mobil díjzóna 59,05 15,94 74,99 

Nemzetközi II. vezetékes díjzóna 83,33 22,50 105,83 

Mobil hívások (Ft/perc)  

Belföldi mobil  38,40 10,37 48,77 

 
A díjcsomagba nem tartozó hívások díjai és számlázási módjai megegyeznek a díjfüggelékben meghatározott 
díjakkal. 
 
Díjazás 
 
A Vodafone Magyarország zrt. alap díjcsomag igénybevételéért a Vodafone Magyarország zrt. havi díjcsomag 
előfizetési díjat számol fel. A Vodafone Magyarország zrt. alap díjcsomag előfizetője az általa kezdeményezett 
helyi, távolsági, nemzetközi és mobil beszélgetések díjaként az ÁSZF Díjszabás mellékletében meghatározott 
beszélgetési díjakat köteles megfizetni. A díjcsomag előfizetője a kezdeményezett hívások után hívásfelépítési 
díjként az ÁSZF Díjszabás mellékletében meghatározott díjat köteles megfizetni. 
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A Vodafone Magyarország zrt. alap díjcsomagba nem tartozó hívások díjai megegyeznek a Vodafone 
Magyarország zrt. Díjszabás mellékletében meghatározott díjakkal. 
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1.2. Kereskedelmi forgalomban elérhető business díjcsomagok üzleti előfizetők részére 
 
Az alábbi díjcsomagok és szolgáltatások kizárólag Üzleti Előfizetők számára érhetők el.  
 

1.2.1. Business telefon üzleti analóg díjcsomag 
 
A szolgáltató díjcsomagja üzleti előfizetők részére. 
  
üzleti/intézményi fővonal Nettó ÁFA Bruttó 

üzleti analóg díjcsomag 2 480,00 Ft 669,60 Ft 3 149,60 Ft 

 
Az igénybevétel feltételei: 
 

• a telefon szolgáltatást analóg/ISDN rendszerű előfizetői hozzáférési ponton veszi igénybe, és aki 

• előfizetői szerződése alapján a szerződés módosításáig igénybe vett szolgáltatás díját maradéktalanul 
kiegyenlítette. 

 
A hónap közbeni szerződésmódosítás esetén a Vodafone Magyarország zrt. időarányosan számítja fel a 
díjcsomagok havi előfizetési díját. 
 
Az igénybevétel korlátjai: 
 
Az előfizető egy időben csak egy díjcsomagot vehet igénybe. 
 
Forgalmi díjak (másodperc alapú számlázás):  
 

 Hívásirányok 
Forgalmi díjak 

Nettó ÁFA Bruttó 

Helyi hívás  6,30 1,70 8,00 

Vodafone vezetékes hálózaton belül 0,00 0,00 0,00 

Belföldi távolsági 9,00 2,43 11,43 

Nemzetközi I. vezetékes díjzóna 59,05 15,94 74,99 

Nemzetközi I. mobil díjzóna 59,05 15,94 74,99 

Nemzetközi II. vezetékes díjzóna 120,00 32,40 152,40 

Nemzetközi II. mobil díjzóna 120,00 32,40 152,40 

Belföldi mobil  35,85 9,68 45,53 

 
Díjazás 
 
Az üzleti analóg díjcsomag igénybevételéért a Vodafone Magyarország zrt. havi díjcsomag előfizetési díjat számol 
fel. Az üzleti analóg díjcsomag előfizetője az általa kezdeményezett helyi, távolsági, nemzetközi és mobil 
beszélgetések díjaként az ÁSZF Díjszabás mellékletében meghatározott beszélgetési díjakat köteles megfizetni. 
A díjcsomag előfizetője a kezdeményezett hívások után hívásfelépítési díjként az ÁSZF Díjszabás mellékletében 
meghatározott díjat köteles megfizetni, kivéve a hívásfelépítési díj nélküli hívásokat. 
 
Az üzleti analóg díjcsomagba nem tartozó hívások díjai megegyeznek a Vodafone Magyarország zrt. Díjszabás 
mellékletében meghatározott díjakkal. 
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1.2.2. Business telefon üzleti kiscsomag 
 
Kedvezményes díjcsomag üzleti előfizetők részére.  
 
üzleti/intézményi fővonal Nettó ÁFA Bruttó 

üzleti kiscsomag 8 000,00 Ft 2 160,00 Ft 10 160,00 Ft 

 
A business telefon üzleti kiscsomagra érvényes általános feltételek az alábbiak: 
 
Az igénybevétel feltételei: 
 
A business telefon üzleti kiscsomag üzleti előfizetői díjcsomagjának igénybevételére azon üzleti előfizető jogosult, 
aki 
 

• a telefon szolgáltatást analóg/ISDN rendszerű előfizetői hozzáférési ponton veszi igénybe, és aki 

• előfizetői szerződése alapján a szerződés módosításáig igénybe vett szolgáltatás díját maradéktalanul 
kiegyenlítette. 

 
Díjcsomag igénybevétele esetén a telefonon keresztül, személyesen, vagy írásban kezdeményezett 
szerződésmódosításra vonatkozó igénybejelentés napját követő három munkanapon belül a Vodafone 
Magyarország zrt. biztosítja a díjcsomag használatát. A szerződés módosítás a szerződés módosításról szóló 
írásbeli értesítésben, illetve a személyes ügyfélszolgálaton meghatározott napon lép hatályba. 
 
Amennyiben az előfizető díjcsomag használatát már nem igényli, a Vodafone Magyarország zrt. Díjszabás 
mellékletében meghirdetett üzleti analóg díjcsomag díjaihoz térhet vissza térítésmentesen naptári évenként 
egyszer.  
 
A hónap közbeni szerződésmódosítás esetén a Vodafone Magyarország zrt. időarányosan számítja fel a 
díjcsomagok havi előfizetési díját. 
 
Kedvezmények: 
 
A Vodafone Magyarország zrt. üzleti kiscsomag kedvezményes igénybevételi lehetőségeit a díjcsomag 
igénybevételéhez szükséges kiegészítő megállapodás tartalmazza.  
 
Az igénybevétel korlátjai: 
 
Az előfizető egy időben csak egy díjcsomagot vehet igénybe. 
 
Forgalmi díjak (másodperc alapú számlázás): 
 

 Hívásirányok 
Forgalmi díjak 

Nettó ÁFA Bruttó 

Helyi hívás  6,00 1,62 7,62 

Vodafone vezetékes hálózaton belül 0,00 0,00 0,00 

Belföldi távolsági 11,60 3,13 14,73 

Nemzetközi I. vezetékes díjzóna 28,00 7,56 35,56 

Nemzetközi I. mobil díjzóna 59,05 15,94 74,99 

Nemzetközi II. vezetékes díjzóna 120,00 32,40 152,40 

Nemzetközi II. mobil díjzóna 120,00 32,40 152,40 

Belföldi mobil  49,60 13,39 62,99 

 
Díjazás 
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A business telefon üzleti kiscsomag igénybevételéért a Vodafone Magyarország zrt. havi díjcsomag előfizetési díjat 
számol fel. A business telefon üzleti kiscsomag előfizetője az általa kezdeményezett helyi, távolsági, nemzetközi 
és mobil beszélgetések díjaként az ÁSZF Díjszabás mellékletében meghatározott beszélgetési díjakat köteles 
megfizetni. A díjcsomag előfizetője a kezdeményezett hívások után hívásfelépítési díjként az ÁSZF Díjszabás 
mellékletében meghatározott díjat köteles megfizetni, kivéve a hívásfelépítési díj nélküli hívásokat. 
 
A business telefon üzleti kiscsomagba nem tartozó hívások díjai megegyeznek a Vodafone Magyarország zrt. 
Díjszabás mellékletében meghatározott díjakkal. 
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1.2.3. Business telefon üzleti isdn díjcsomag 
 
Havi díjak Vodafone business telefon üzleti ISDN díjcsomag 29-es körzeten kívüli hagyományos telefon 
szolgáltatás igénybevétele esetén: 
 

  alap csomag 

  Nettó ÁFA Bruttó  

ISDN2 4 640,00 1 252,80 5 892,80 

ISDN30  68 000,00 18 360,00 86 360,00 

Digitális végpontok 2 700,00 729,00 3 429,00 

 
Díjcsomagon belüli hívás díjak hagyományos 29-es körzeten kívüli üzleti ISDN telefonszolgáltatás igénybevétele 
esetén - másodperc alapú számlázás: 
 

Hívásirányok 
Forgalmi díjak 

Nettó ÁFA Bruttó  

Helyi hívás  6,30 1,70 8,00 

Belföldi távolsági  9,00 2,43 11,43 

Nemzetközi I. vezetékes díjzóna 59,05 15,94 74,99 

Nemzetközi I. mobil díjzóna 59,05 15,94 74,99 

Nemzetközi II. vezetékes díjzóna 120,00 32,40 152,40 

Nemzetközi II. mobil díjzóna 120,00 32,40 152,40 

Belföldi mobil  35,35 9,54 44,89 

 
A díjcsomagba nem tartozó hívások díjai és számlázási módjai megegyeznek az árközleményben meghatározott 
díjakkal. 
 
ISDN NT berendezés kártérítési díja: 
 

Megnevezés 
  
  
  

ISDN NT kártérítési díja 9 000,00 Ft 
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2. Egyéb szolgáltatások díjai 
 

2.1. Számfenntartási díj szüneteltetés esetén 

Szüneteltetés (üzemszünet) esetén (max. 6 hónap) számlázzuk. 
 

Megnevezés Nettó ÁFA Bruttó  

Számfenntartási díj     

egyéni szolgáltatás esetén 833,60 225,07 1 058,67 

business díjcsomag esetén 1 800,00 486,00 2 286,00 

 

2.2. Korlátozás időtartama alatti előfizetési díj 

Megnevezés Nettó ÁFA Bruttó  

Korlátozás időtartama alatti előfizetési díj  992,00 267,84 1 259,84 

 

2.3. 2 Mbit/s beválasztós rendszerekhez üzleti szolgáltatás esetén 

Megnevezés Nettó ÁFA Bruttó  

2 Mbit/s beválasztós rendszerekhez 48 000,00 12 960,00 60 960,00 

 

2.4. Beválasztáshoz foglalt számok üzleti szolgáltatás esetén 

Megnevezés Nettó ÁFA Bruttó  

Beválasztáshoz foglalt számok 554,00 149,58 703,58 

 

2.5. Telefonvonal másodlagos kihasználása üzleti szolgáltatás esetén 

Megnevezés Nettó ÁFA Bruttó  

Telefonvonal másodlagos kihasználása1 1 200,00 324,00 1 524,00 

 
1pl. riasztórendszerek esetén 
 

2.6. Business fax-email szolgáltatás 

Egyszeri díjak Nettó ÁFA Bruttó 

fax-email, fogadó csomag 20 000,00 5 400,00 25 400,00 

fax-email fogadó-küldő csomag 20 000,00 5 400,00 25 400,00 

Havi díjak Nettó ÁFA Bruttó 

fax-email szolgáltatás, fogadó csomag 1 800,00 486,00 2 286,00 

fax-email szolgáltatás, fogadó-küldő csomag 2 800,00 756,00 3 556,00 

Forgalmi díjak    

fax-email küldés, belföld 6,00 1,62 7,62 

fax-email küldés, nemzetközi 60,00 16,20 76,20 

 

2.7. Zöld szám szolgáltatás  
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zöld szám 
szolgáltatás 

Egyszeri díjak Havi díj 

Nettó ÁFA Bruttó Nettó ÁFA Bruttó 

Normál előfizetés 10 000,00 2 700,00 12 700,00 2 500,00 675,00 3 175,00 

Könnyű szám 20 000,00 5 400,00 25 400,00 10 000,00 2 700,00 12 700,00 

Nagyon könnyű szám 80 000,00 21 600,00 101 600,00 30 000,00 8 100,00 38 100,00 

 
A fenti díjak nem tartalmazzák a telefonvonallal kapcsolatos egyszeri belépési és havi díjakat. 
 

2.8. Telekomfort szolgáltatások 

 

Telekomfort szolgáltatások 
Egyszeri díjak Havi előfizetési díjak 

Nettó ÁFA    Bruttó Nettó ÁFA Bruttó 

Hívásvárakoztatás 0,00 0,00 0,00 80,00 21,60 101,60 

Forródrót 0,00 0,00 0,00 80,00 21,60 101,60 

3 résztvevős konferencia 0,00 0,00 0,00 80,00 21,60 101,60 

Előf. által vezérelhető híváskorlátozás 0,00 0,00 0,00 300,00 81,00 381,00 

Hívásátirányítás feltétel nélkül 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hívásátirányítás foglaltság esetén 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hívásátirányítás szövegre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hívásátirányítás nem felel esetén 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ne zavarj szolgáltatás 0,00 0,00 0,00 80,00 21,60 101,60 

Hívófél azonosító 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

2.9. Emeltdíjas és emeltdíjas megkülönböztetett szolgáltatás 

emeltdíjas és emeltdíjas megkülönböztetett szolgáltatás  
Egyszeri díjak Havi díj 

egyedi megállapodás alapján 

 

2.10. IP telefon hívásdíjak 

Másodperc alapú számlázás. 
 

IP telefon hívásdíjak Nettó ÁFA Bruttó 

országos, egyéni és üzleti hagyományos telefon szolgáltatás 
igénybevétele esetén 

12,50 3,38 15,88 

 
1700-ás előhívószámmal hívható országok (vezetékes irányba): Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Ausztria, 
Argentína, Belgium, Bulgária, Csehország, Dánia, Dél-Korea, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, 
Izrael, Japán, Kanada, Kína, Lengyelország, Malajzia, Nagy-Britannia, Németország, Norvégia, Portugália, 
Spanyolország, Svájc, Svédország, Szlovákia, Szlovénia, Törökország, Tajvan, Thaiföld, Új-Zéland. 
 
Amennyiben az előfizető olyan országot hív a 1700-ás előhívószámmal, amely nincs a fent felsorolt országok 
között, akkor a hívás díjazása és számlázási módja megegyezik a 00-ás előhívó számmal tárcsázott díjcsomag 
szerinti nemzetközi hívással. 
 

2.11. Helytől független elektronikus hírközlési szolgáltatás (06/21/abc-defg) 

 
Másodperc alapú számlázás.  
 
Helytől független elektronikus hírközlési szolgáltatás (06/21/abc-
defg) 

Nettó ÁFA Bruttó 
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forgalmi díj 12,00 3,24 15,24 
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3. Kiegészítő szolgáltatások díjai 
 

kiegészítő szolgáltatások 
Egyszeri díjak Havi előfizetési díjak 

Nettó ÁFA Bruttó Nettó ÁFA Bruttó 

Titkos szám 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rejtett szám 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Több közzététel a 
telefonkönyvben 

600,00 162,00 762,00 80,00 21,60 101,60 

Részletes számla egyéni 
előfizető esetén papírra 
nyomtatva 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Részletes számla üzleti 
előfizető esetén papírra 
nyomtatva 

0,00 0,00 0,00 500,00 135,00 635,00 

Részletes számla, CD-n 1. 
vonalra 

0,00 0,00 0,00 1 200,00 324,00 1 524,00 

Részletes számla, e-mailen 
1. vonalra 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Részletes számla, CD-n 
további vonalakra 

0,00 0,00 0,00 450,00 121,50 571,50 

Részletes számla, e-mailen 
további vonalakra 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fenntartási díj csatlakozóként 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Előfizető által kért 
hangbemondás 

1 200,00 324,00 1 524,00 0,00 0,00 0,00 

Telefax küldése oldalanként 0,00 0,00 0,00 143,20 38,66 181,86 

Különleges telefonszám/szép 
szám Értékesítésből 
kivezetésre kerül 2021. május 
31-től, a Szolgáltató új 
Előfizetői Szerződést, illetve 
Szerződés módosítást nem 
tesz lehetővé. 

0,00 0,00 0,00 400,00 108,00 508,00 

Előfizető által választott 
telefonszám 

0,00 0,00 0,00 80,00 21,60 101,60 

Előfizető által választott 
telefonszám 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vonalcsoport szolgáltatás 
(PBX sor) 

600,00 162,00 762,00 300,00 81,00 381,00 

Számcsere 600,00 162,00 762,00 300,00 81,00 381,00 
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4. További forgalmi djíak 
 

4.1. Emeltdíjas szolgáltatás 

 
Emeltdíjas szolgáltatás (Ft/perc) perc alapú 
számlázás 

Nettó ÁFA Bruttó 

06 90 982 014 (4VOICE Kft.)    

06 90 982 015 - 099 (Vodafone Magyarország Zrt.)    

06 90 982 1xx (Vodafone Magyarország Zrt.)    

06 90 982 1xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 39,37 10,63 50,00 

06 90 982 200-212 (Vodafone Magyarország Zrt.)    

06 90 982 213 (4VOICE Kft.)    

06 90 982 214 - 299 (Vodafone Magyarország Zrt.)    

06 90 982 3xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 59,05 15,94 74,99 

06 90 982 4xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 157,48 42,52 200,00 

06 90 982 5xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 236,22 63,78 300,00 

06 90 982 6xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 400,00 108,00 508,00 

06 90 982 7xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 787,40 212,60 1 000,00 

06 90 982 8xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 1 181,10 318,90 1 500,00 

06 90 982 9xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 1 574,80 425,20 2 000,00 

06 90 985 0xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 362,20 97,79 459,99 

06 90 985 1xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 400,00 108,00 508,00 

06 90 985 2xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 400,00 108,00 508,00 

06 90 985 8xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 300,00 81,00 381,00 

06 90 985 9xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 381,89 103,11 485,00 

 

Emeltdíjas szolgáltatás (Ft/hívás) Nettó ÁFA Bruttó 

06 90 444 0xx (Yettel) 122,04 32,95 154,99 

06 90 444 1xx (Yettel) 161,41 43,58 204,99 

06 90 444 2xx (Yettel) 200,00 54,00 254,00 

06 90 444 3xx (Yettel) 240,15 64,84 304,99 

06 90 444 4xx (Yettel) 322,83 87,16 409,99 

06 90 888 0xx (Yettel) 381,88 103,11 484,99 

06 90 888 1xx (Yettel) 400,00 108,00 508,00 

06 90 888 2xx (Yettel) 600,00 162,00 762,00 

06 90 888 3xx (Yettel) 800,00 216,00 1 016,00 

06 90 888 4xx (Yettel) 1 600,00 432,00 2 032,00 

06 90 985 3xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 400,00 108,00 508,00 

06 90 985 4xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 400,00 108,00 508,00 

06 90 985 5xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 1 181,10 318,90 1 500,00 

06 90 985 6xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 1 574,80 425,20 2 000,00 

06 90 985 7xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 1 968,50 531,50 2 500,00 

06 90 181 500-599 (4Voice Kft.) 122,04 32,95 154,99 

06 90 181 600-699 (4Voice Kft.) 90,55 24,45 115,00 

06 90 181 700-799 (4Voice Kft.) 161,41 43,58 204,99 

06 90 181 800-899 (4Voice Kft.) 240,15 64,84 304,99 

06 90 181 900-999 (4Voice Kft.) 400,00 108,00 508,00 

06 90 188 500-599 (4Voice Kft.) 2 000,00 540,00 2 540,00 

06 90 188 600-699 (4Voice Kft.) 600,00 162,00 762,00 

06 90 188 700-799 (4Voice Kft.) 900,00 243,00 1 143,00 

06 90 188 800-899 (4Voice Kft.) 1 500,00 405,00 1 905,00 

06 90 188 900-999 (4Voice Kft.) 4 000,00 1 080,00 5 080,00 

06 90 189 000-099 (4Voice Kft.) 4 000,00 1 080,00 5 080,00 

06 90 189 100-199 (4Voice Kft.) 4 000,00 1 080,00 5 080,00 

06 90 189 200-299 (4Voice Kft.) 4 000,00 1 080,00 5 080,00 

06 90 189 300-399 (4Voice Kft.) 4 000,00 1 080,00 5 080,00 
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06 90 189 400-499 (4Voice Kft.) 4 000,00 1 080,00 5 080,00 

06 90 189 500-599 (4Voice Kft.) 4 000,00 1 080,00 5 080,00 

06 90 189 600-699 (4Voice Kft.) 4 000,00 1 080,00 5 080,00 

06 90 189 700-799 (4Voice Kft.) 4 000,00 1 080,00 5 080,00 

06 90 189 800-899 (4Voice Kft.) 4 000,00 1 080,00 5 080,00 

06 90 189 900-999 (4Voice Kft.) 4 000,00 1 080,00 5 080,00 

06-90-642-xxx (Magyar Telekom) 259,84 70,16 330,00 

06-90-643-xxx (Magyar Telekom) 400,00 108,00 508,00 

06-90-644-xxx (Magyar Telekom) 452,75 122,24 574,99 

06-90-645-xxx (Magyar Telekom) 555,11 149,88 704,99 

06-90-646-xxx (Magyar Telekom) 755,90 204,09 959,99 

06-90-647-xxx (Magyar Telekom) 1 000,00 270,00 1 270,00 

06-90-648-xxx (Magyar Telekom) 1 500,00 405,00 1 905,00 

06-90-649-xxx (Magyar Telekom) 4 000,00 1 080,00 5 080,00 

06-90-636-0xx (Magyar Telekom) 125,98 34,01 159,99 

06-90-636-1xx (Magyar Telekom) 153,54 41,46 195,00 

06-90-636-2xx (Magyar Telekom) 200,00 54,00 254,00 

06-90-636-3xx (Magyar Telekom) 259,84 70,16 330,00 

06-90-636-4xx (Magyar Telekom) 400,00 108,00 508,00 

06-90-636-5xx (Magyar Telekom) 452,75 122,24 574,99 

06-90-636-6xx (Magyar Telekom) 755,90 204,09 959,99 

06-90-636-7xx (Magyar Telekom) 1 000,00 270,00 1 270,00 

06-90-636-8xx (Magyar Telekom) 1 500,00 405,00 1 905,00 

06-90-636-9xx (Magyar Telekom) 4 000,00 1 080,00 5 080,00 

06-90-900- 00x (4VOICE Kft.) 78,74 21,26 100,00 

06-90-900- 01x (4VOICE Kft.) 161,00 43,47 204,47 

06-90-900- 02x (4VOICE Kft.) 161,00 43,47 204,47 

06-90-900- 03x (4VOICE Kft.) 200,00 54,00 254,00 

06-90-900- 04x (4VOICE Kft.) 200,00 54,00 254,00 

06-90-900- 05x (4VOICE Kft.) 122,05 32,95 155,00 

06-90-900- 06x (4VOICE Kft.) 259,00 69,93 328,93 

06-90-900- 07x (4VOICE Kft.) 259,00 69,93 328,93 

06-90-900- 08x (4VOICE Kft.) 400,00 108,00 508,00 

06-90-900- 09x (4VOICE Kft.) 400,00 108,00 508,00 

06-90-900- 10x (4VOICE Kft.) 800,00 216,00 1 016,00 

06-90-900- 11x (4VOICE Kft.) 800,00 216,00 1 016,00 

06-90-900- 12x (4VOICE Kft.) 800,00 216,00 1 016,00 

06-90-900- 13x (4VOICE Kft.) 800,00 216,00 1 016,00 

06-90-900- 14x (4VOICE Kft.) 240,16 64,84 305,00 

06-90-900- 15x (4VOICE Kft.) 1 600,00 432,00 2 032,00 

06-90-900- 16x (4VOICE Kft.) 1 600,00 432,00 2 032,00 

06-90-900- 17x (4VOICE Kft.) 1 600,00 432,00 2 032,00 

06-90-900- 18x (4VOICE Kft.) 1 600,00 432,00 2 032,00 

06-90-900- 19x (4VOICE Kft.) 1 600,00 432,00 2 032,00 

06-90-900- 20x (4VOICE Kft.) 4 000,00 1 080,00 5 080,00 

06-90-900- 21x (4VOICE Kft.) 4 000,00 1 080,00 5 080,00 

06-90-900- 22x (4VOICE Kft.) 4 000,00 1 080,00 5 080,00 

06-90-900- 23x (4VOICE Kft.) 4 000,00 1 080,00 5 080,00 

06-90-900- 24x (4VOICE Kft.) 314,96 85,04 400,00 

06-90-900- 25x (4VOICE Kft.) 600,00 162,00 762,00 

06-90-900- 26x (4VOICE Kft.) 787,40 212,60 1 000,00 

06-90-900- 27x (4VOICE Kft.) 393,70 106,30 500,00 

06-90-900- 28x (4VOICE Kft.) 2 000,00 540,00 2 540,00 

06-90-900- 29x (4VOICE Kft.) 2 000,00 540,00 2 540,00 

06-90-900- 30x (4VOICE Kft.) 472,44 127,56 600,00 

06-90-900- 31x (4VOICE Kft.) 472,44 127,56 600,00 

06-90-900- 32x (4VOICE Kft.) 472,44 127,56 600,00 

06-90-900- 33x (4VOICE Kft.) 2 500,00 675,00 3 175,00 
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06-90-900- 34x (4VOICE Kft.) 2 500,00 675,00 3 175,00 

06-90-900- 35x (4VOICE Kft.) 708,66 191,34 900,00 

06-90-900- 36x (4VOICE Kft.) 3 000,00 810,00 3 810,00 

06-90-900- 37x (4VOICE Kft.) 3 000,00 810,00 3 810,00 

06-90-900- 38x (4VOICE Kft.) 3 500,00 945,00 4 445,00 

06-90-900- 39x (4VOICE Kft.) 3 500,00 945,00 4 445,00 

06 90 555 60x (Calgo) 78,74 21,26 100,00 

06 90 555 61x (Calgo) 90,55 24,45 115,00 

06 90 555 62x (Calgo) 122,05 32,95 155,00 

06 90 555 63x (Calgo) 125,98 34,01 159,99 

06 90 555 64x (Calgo) 153,54 41,46 195,00 

06 90 555 65x (Calgo) 157,48 42,52 200,00 

06 90 555 66x (Calgo) 161,42 43,58 205,00 

06 90 555 67x (Calgo) 200,00 54,00 254,00 

06 90 555 68x (Calgo) 240,16 64,84 305,00 

06 90 555 69x (Calgo) 259,84 70,16 330,00 

06 90 555 70x (Calgo) 300,00 81,00 381,00 

06 90 555 71x (Calgo) 314,96 85,04 400,00 

06 90 555 72x (Calgo) 322,83 87,16 409,99 

06 90 555 73x (Calgo) 381,89 103,11 485,00 

06 90 555 74x (Calgo) 393,70 106,30 500,00 

06 90 555 75x (Calgo) 400,00 108,00 508,00 

06 90 555 76x (Calgo) 452,76 122,25 575,01 

06 90 555 77x (Calgo) 472,44 127,56 600,00 

06 90 555 78x (Calgo) 500,00 135,00 635,00 

06 90 555 79x (Calgo) 555,12 149,88 705,00 

06 90 555 80x (Calgo) 600,00 162,00 762,00 

06 90 555 81x (Calgo) 708,66 191,34 900,00 

06 90 555 82x (Calgo) 755,91 204,10 960,01 

06 90 555 83x (Calgo) 787,40 212,60 1 000,00 

06 90 555 84x (Calgo) 800,00 216,00 1 016,00 

06 90 555 85x (Calgo) 900,00 243,00 1 143,00 

06 90 555 86x (Calgo) 1 000,00 270,00 1 270,00 

06 90 555 87x (Calgo) 1 181,10 318,90 1 500,00 

06 90 555 88x (Calgo) 1 500,00 405,00 1 905,00 

06 90 555 89x (Calgo) 1 574,80 425,20 2 000,00 

06 90 555 90x (Calgo) 1 600,00 432,00 2 032,00 

06 90 555 91x (Calgo) 1 968,50 531,50 2 500,00 

06 90 555 92x (Calgo) 2 000,00 540,00 2 540,00 

06 90 555 93x (Calgo) 4 000,00 1 080,00 5 080,00 

 
Emeltdíjas szolgáltatás (Ft/perc) perc alapú 
számlázás 

Nettó ÁFA Bruttó 

06 90 825 xxx (Invitech) 362,20 97,79 459,99 

06 90 181 000-099 (4Voice Kft.) 181,10 48,90 230,00 

06 90 181 100-199 (4Voice Kft.) 181,10 48,90 230,00 

06 90 181 200-299 (4Voice Kft.) 122,04 32,95 154,99 

06 90 181 300-399 (4Voice Kft.) 122,04 32,95 154,99 

06 90 181 400-499 (4Voice Kft.) 240,15 64,84 304,99 

06 90 188 000-099 (4Voice Kft.) 362,20 97,79 459,99 

06 90 188 100-199 (4Voice Kft.) 362,20 97,79 459,99 

06 90 188 200-299 (4Voice Kft.) 362,20 97,79 459,99 

06 90 188 300-399 (4Voice Kft.) 362,20 97,79 459,99 

06 90 188 400-499 (4Voice Kft.) 362,20 97,79 459,99 

06 90 189 000-099 (4Voice Kft.) 362,20 97,79 459,99 

06 90 189 100-199 (4Voice Kft.) 362,20 97,79 459,99 

06 90 189 200-299 (4Voice Kft.) 362,20 97,79 459,99 

06 90 189 300-399 (4Voice Kft.) 362,20 97,79 459,99 



 

610 
 

06 90 189 400-499 (4Voice Kft.) 362,20 97,79 459,99 

06 90 189 500-599 (4Voice Kft.) 362,20 97,79 459,99 

06 90 189 600-699 (4Voice Kft.) 362,20 97,79 459,99 

06 90 189 700-799 (4Voice Kft.) 362,20 97,79 459,99 

06 90 189 800-899 (4Voice Kft.) 362,20 97,79 459,99 

06 90 189 900-999 (4Voice Kft.) 362,20 97,79 459,99 

06 90 603 0xx (Magyar Telekom) 755,91 204,10 960,01 

06 90 603 1xx (Magyar Telekom) 1 000,00 270,00 1 270,00 

06 90 603 2xx (Magyar Telekom) 1 244,09 335,90 1 579,99 

06 90 603 300-329 (Vodafone Magyarország Zrt.) 259,84 70,16 330,00 

06 90 603 330 (Vodafone Magyarország Zrt.) 259,84 70,16 330,00 

06 90 603 331-399 (Vodafone Magyarország Zrt.) 259,84 70,16 330,00 

06 90 603 400-410 (Magyar Telekom) 300,00 81,00 381,00 

06 90 603 411 (Vodafone Magyarország Zrt.) 300,00 81,00 381,00 

06 90 603 412-499 (Magyar Telekom) 300,00 81,00 381,00 

06 90 603 5xx (Magyar Telekom) 400,00 108,00 508,00 

06 90 603 6xx (Magyar Telekom) 500,00 135,00 635,00 

06 90 603 7xx (Magyar Telekom) 400,00 108,00 508,00 

06 90 603 8xx (Magyar Telekom) 400,00 108,00 508,00 

06 90 603 9xx (Magyar Telekom) 500,00 135,00 635,00 

06 90 633 0xx (Magyar Telekom) 125,98 34,01 159,99 

06 90 633 1xx (Magyar Telekom) 153,54 41,46 195,00 

06 90 633 2xx (Magyar Telekom) 200,00 54,00 254,00 

06 90 633 3xx (Magyar Telekom) 259,84 70,16 330,00 

06 90 633 4xx (Magyar Telekom) 300,00 81,00 381,00 

06 90 633 5xx (Magyar Telekom) 400,00 108,00 508,00 

06 90 633 6xx (Magyar Telekom) 452,75 122,24 574,99 

06 90 633 7xx (Magyar Telekom) 500,00 135,00 635,00 

06 90 633 9xx (Magyar Telekom) 381,88 103,12 485,00 

06 90 602 0xx (Yettel) 381,88 103,11 484,99 

06 90 602 1xx (Yettel) 122,04 32,95 154,99 

06-90-602-2xx (Yettel) 161,41 43,58 204,99 

06-90-602-3xx (Yettel) 381,88 103,11 484,99 

06-90-602-4xx (Yettel) 200,00 54,00 254,00 

06-90-602-5xx (Yettel) 240,15 64,84 304,99 

06-90-602-6xx (Yettel) 322,83 87,16 409,99 

06-90-602-7xx (Yettel) 381,88 103,11 484,99 

06-90-602-8xx (Yettel) 381,88 103,11 484,99 

06-90-602-9xx (Yettel) 800,00 216,00 1 016,00 

06-90-900- 40x (4VOICE Kft.) 78,74 21,26 100,00 

06-90-900- 41x (4VOICE Kft.) 400,00 108,00 508,00 

06-90-900- 42x (4VOICE Kft.) 400,00 108,00 508,00 

06-90-900- 43x (4VOICE Kft.) 1 181,10 318,90 1 500,00 

06-90-900- 44x (4VOICE Kft.) 1 181,10 318,90 1 500,00 

06-90-900- 45x (4VOICE Kft.) 1 417,32 382,68 1 800,00 

06-90-900- 46x (4VOICE Kft.) 1 417,32 382,68 1 800,00 

06-90-900- 47x (4VOICE Kft.) 118,11 31,89 150,00 

06-90-900- 48x (4VOICE Kft.) 118,11 31,89 150,00 

06-90-900- 49x (4VOICE Kft.) 118,11 31,89 150,00 

06-90-900- 50x (4VOICE Kft.) 1 574,8 425,20 2 000,00 

06-90-900- 51x (4VOICE Kft.) 1 574,8 425,20 2 000,00 

06-90-900- 52x (4VOICE Kft.) 157,48 42,52 200,00 

06-90-900- 53x (4VOICE Kft.) 157,48 42,52 200,00 

06-90-900- 54x (4VOICE Kft.) 157,48 42,52 200,00 

06-90-900- 55x - 59x (4VOICE Kft.) 196,85 53,15 250,00 

06-90-900- 60x - 64x (4VOICE Kft.) 236,22 63,78 300,00 

06-90-900- 65x - 69x (4VOICE Kft.) 275,59 74,41 350,00 

06-90-900- 70x - 74x (4VOICE Kft.) 314,96 85,04 400,00 
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06-90-900- 75x - 79x (4VOICE Kft.) 360,63 97,37 458,00 

06-90-900- 80x - 84x (4VOICE Kft.) 393,70 106,30 500,00 

06-90-900- 85x - 89x (4VOICE Kft.) 472,44 127,56 600,00 

06-90-900- 90x (4VOICE Kft.) 590,55 159,45 750,00 

06-90-900- 91x - 92x (4VOICE Kft.) 629,92 170,08 800,00 

06-90-900- 93x - 94x (4VOICE Kft.) 708,66 191,34 900,00 

06-90-900- 95x - 96x (4VOICE Kft.) 787,40 212,60 1 000,00 

06-90-900- 97x - 98x (4VOICE Kft.) 944,88 255,12 1 200,00 

06-90-900- 99x (4VOICE Kft.) 1 181,10 318,90 1 500,00 

06-90-900- 99x (4VOICE Kft.) 1 181,10 318,90 1 500,00 

06 90 555 01x (Calgo) 19,69 5,32 25,01 

06 90 555 02x (Calgo) 39,37 10,63 50,00 

06 90 555 03x (Calgo) 59,06 15,95 75,01 

06 90 555 04x (Calgo) 78,74 21,26 100,00 

06 90 555 05x (Calgo) 98,43 26,58 125,01 

06 90 555 06x (Calgo) 118,11 31,89 150,00 

06 90 555 07x (Calgo) 137,80 37,21 175,01 

06 90 555 08x (Calgo) 157,48 42,52 200,00 

06 90 555 09x (Calgo) 181,10 48,90 230,00 

06 90 555 10x (Calgo) 196,85 53,15 250,00 

06 90 555 11x (Calgo) 216,54 58,47 275,01 

06 90 555 12x (Calgo) 236,22 63,78 300,00 

06 90 555 13x (Calgo) 275,59 74,41 350,00 

06 90 555 14x (Calgo) 314,96 85,04 400,00 

06 90 555 15x (Calgo) 354,33 95,67 450,00 

06 90 555 16x (Calgo) 393,70 106,30 500,00 

06 90 555 17x (Calgo) 433,07 116,93 550,00 

06 90 555 18x (Calgo) 472,44 127,56 600,00 

06 90 555 19x (Calgo) 511,81 138,19 650,00 

06 90 555 20x (Calgo) 551,18 148,82 700,00 

06 90 555 21x (Calgo) 590,55 159,45 750,00 

06 90 555 22x (Calgo) 629,92 170,08 800,00 

06 90 555 23x (Calgo) 669,29 180,71 850,00 

06 90 555 24x (Calgo) 708,66 191,34 900,00 

06 90 555 25x (Calgo) 748,03 201,97 950,00 

06 90 555 26x (Calgo) 787,40 212,60 1 000,00 

06 90 555 27x (Calgo) 866,14 233,86 1 100,00 

06 90 555 28x (Calgo) 944,88 255,12 1 200,00 

06 90 555 29x (Calgo) 1 181,10 318,90 1 500,00 

06 90 555 30x (Calgo) 1 574,80 425,20 2 000,00 

 
Emeltdíjas megkülönböztetett szolgáltatások 
(Ft/perc) másodperc alapú számlázás 

Nettó ÁFA Bruttó 

06 91 180-00x-049 (Invitech) 122,04 32,95 154,99 

06 91 180-10x-149 (Invitech) 181,10 48,90 230,00 

06 91 180-6xx (Invitech) 240,15 64,84 304,99 

06 91 180-9xx (Invitech) 362,20 97,79 459,99 

06 91 824-xxx (Invitech) 240,15 64,84 304,99 

06 91 825-xxx (Invitech) 362,20 97,79 459,99 

06 91 115 0xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 86,61 23,38 109,99 

06 91 115 1xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 600,00 162,00 762,00 

06 91 115 2xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 400,00 108,00 508,00 

06 91 115 3xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 19,68 5,31 24,99 

06 91 115 4xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 39,37 10,63 50,00 

06 91 115 5xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 59,05 15,94 74,99 

06 91 115 6xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 196,85 53,15 250,00 

06 91 115 7xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 400,00 108,00 508,00 

06 91 115 8xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 590,55 159,45 750,00 
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06 91 115 9xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 787,40 212,60 1 000,00 

06 91 110 xxx (4VOICE Kft.)    

 

Emeltdíjas megkülönböztetett hívások (Ft/hívás) Nettó ÁFA Bruttó 

06-91-180-05x-09x (Invitech) 90,55 24,45 115,00 

06-91-180-15x-19x (Invitech) 122,04 32,95 154,99 

06-91-180-20x-249 (Invitech) 161,41 43,58 204,99 

06-91-180-25x-29x (Invitech) 100,00 27,00 127,00 

06-91-180-3xx (Invitech) 240,15 64,84 304,99 

06-91-180-4xx (Invitech) 400,00 108,00 508,00 

06-91-180-5xx (Invitech) 600,00 162,00 762,00 

06-91-180-70x-749 (Invitech) 787,40 212,60 1 000,00 

06-91-180-750-799 (Invitech) 200,00 54,00 254,00 

06 91 125 0xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 600,00 162,00 762,00 

06 91 125 1xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 600,00 162,00 762,00 

06 91 125 2xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 600,00 162,00 762,00 

06 91 125 3xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 122,04 32,95 154,99 

06 91 125 4xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 236,22 63,78 300,00 

06 91 125 5xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 400,00 108,00 508,00 

06 91 125 6xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 629,92 170,08 800,00 

06 91 125 7xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 629,92 170,08 800,00 

06 91 125 8xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 787,40 212,60 1 000,00 

06 91 125 9xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 787,40 212,60 1 000,00 

06-91-331-xxx (Magyar Telekom) 77,95 21,05 99,00 

06-91-332-xxx (Magyar Telekom) 125,98 34,01 159,99 

06-91-333-xxx (Magyar Telekom) 177,16 47,83 224,99 

06-91-334-xxx (Magyar Telekom) 259,84 70,16 330,00 

06-91-335-xxx (Magyar Telekom) 300,00 81,00 381,00 

06-91-336-xxx (Magyar Telekom) 400,00 108,00 508,00 

06-91-337-xxx (Magyar Telekom) 500,00 135,00 635,00 

06-91-636-0xx(Magyar Telekom) 125,98 34,01 159,99 

06-91-636-1xx(Magyar Telekom) 153,54 41,46 195,00 

06-91-636-2xx(Magyar Telekom) 200,00 54,00 254,00 

06-91-636-3xx(Magyar Telekom) 259,84 70,16 330,00 

06-91-636-4xx(Magyar Telekom) 300,00 81,00 381,00 

06-91-636-5xx(Magyar Telekom) 400,00 108,00 508,00 

06-91-636-6xx(Magyar Telekom) 452,75 122,24 574,99 

06-91-636-7xx(Magyar Telekom) 500,00 135,00 635,00 

06-91-636-8xx(Magyar Telekom) 755,90 204,09 959,99 

06-91-636-9xx(Magyar Telekom) 787,40 212,60 1 000,00 

06-91-555-0xx (Yettel) 66,92 18,07 84,99 

06-91-555-1xx (Yettel) 122,04 32,95 154,99 

06-91-555-2xx (Yettel) 161,41 43,58 204,99 

06-91-555-3xx (Yettel) 200,00 54,00 254,00 

06-91-555-4xx (Yettel) 240,15 64,84 304,99 

06-91-555-5xx (Yettel) 300,00 81,00 381,00 

06-91-555-6xx (Yettel) 322,83 87,16 409,99 

06-91-555-7xx (Yettel) 381,88 103,11 484,99 

06-91-555-8xx (Yettel) 400,00 108,00 508,00 

06-91-555-9xx (Yettel) 600,00 162,00 762,00 

06-91-777-0xx (Yettel) 787,40 212,60 1 000,00 
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5. Szerkesztési célra fenntartva 
 

6. A nyilvános távbeszélő állomásokról kezdeményezett beszélgetések díjai 
 
Az impulzusszámláláson alapuló díjazásnál egy impulzus díja hagyományos telefonszolgáltatás igénybevétele 
esetén: 
 
Az impulzusszámláláson alapuló díjazásnál egy impulzus díja: Nettó ÁFA Bruttó  

érmével működő nyilvános állomásokról kezdeményezett hívásoknál 15,75    4,25    20,00    

 
Nyilvános állomások impulzus időtartama: 
 

Nyilvános állomások impulzus időtartama (másodperc) 
Nyilvános impulzus 

időtartam 

Díjzóna, díjazási időszak (másodperc) 

 Helyi  

Csúcs 51,00 

Nappali 51,00 

Kedvezményes 113,00 

Éjszakai kedvezményes 113,00 

Belföldi távolsági I.   

Csúcs 29,00 

Nappali 29,00 

Éjszakai kedvezményes 44,00 

Belföldi távolsági II.  

Csúcs 24,00 

Nappali 24,00 

Kedvezményes 42,00 

Éjszakai kedvezményes 42,00 

Belföldi távolsági III.   

Csúcs 20,00 

Nappali 20,00 

Kedvezményes 40,00 

Éjszakai kedvezményes 40,00 

Nemzetközi  

Nemzetközi I. vezetékes 17,00 

Nemzetközi I.  mobil 17,00 

Nemzetközi II. vezetékes 4,00 

Nemzetközi II.  mobil 4,00 

Mobil  

Belföldi mobil 11,00 

Tudakozó plusz (11824 és 11811)  

Tudakozó plusz (11824 és 11811) 7,00 

Tudakozó (11818,11888)  Nettó ÁFA Bruttó 

érmével működő nyilvános állomásokról kezdeményezett 
hívásoknál 

78,74 21,26 100,00 

 
A segélykérő hívások (mentők, tűzoltók, rendőrség) díjmentesek. 
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O./ FTTH-RFOG OPTIKA ÉS GPON KÁBELHÁLÓZATON NYÚJTOTT TELEFON 
SZOLGÁLTATÁSOK DÍJSZABÁSA  
 

1. Szolgáltatási csomagok (díjcsomagok) 
 
A szolgáltatás az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott általános szabályok szerint, a jelen Díjszabás 
mellékleten meghatározott szolgáltatási díjak ellenében vehető igénybe. Az előfizető egy időben csak egy 
díjcsomagot vehet igénybe. A telefon igénybevételéhez az Előfizetőnek díjcsomagot kell választania. 
 

1.1. Kereskedelmi forgalomban elérhető szolgáltatási csomagok egyéni előfizetők részére  

Az alábbi szolgáltatáscsomagokra Szolgáltató 2011. augusztus 22. napját követően új Előfizetői szerződés 
megkötését kizárólag egyéni előfizetők részére teszi lehetővé. 
 

1.1.1. Nonstop S díjcsomag 
 
A Nonstop S díjcsomag korlátlan lebeszélhetőséget tartalmaz hálózaton belüli hívások esetén. A hálózaton belüli 
hívásnak az ÁSZF Szolgáltatások leírása mellékletben meghatározott hívás minősül. A Telefon szolgáltatás alap 
díjcsomagja.  
 

 2021.09.28. előtti havidíj (27% áfa) 
Havidíj 2021.09.28-tól (27% áfa) 

számlaciklusokhoz igazítva 

Megnevezés Nettó ÁFA Bruttó Nettó ÁFA Bruttó 

Nonstop S díjcsomag 2 362,20 637,80 3 000,00 1 960,63 Ft 529,37 Ft 2 490,00 Ft 

 
A fent megadott díjak vonatkoznak a második vonal szolgáltatásra is. 
 
Forgalmi díjak (perc alapú számlázás): 
 
 Nettó ÁFA Bruttó 

Vezetékes hívások (Ft/perc) 

Helyi és földrajzi számozási körzeten belüli, hálózaton kívüli1 10,157/04 2,74/04 12,9/04 

Vodafone vezetékes hálózaton belüli2 0,00 0,00 0,00 

Belföldi távolsági3 10,157/04 2,74/04 12,9/04 

Nemzetközi I.  vezetékes díjzóna 30,55 8,25 38,80 

Nemzetközi I. mobil díjzóna 59,05 15,94 74,99 

Nemzetközi II. vezetékes díjzóna 120,00 32,40 152,40 

Nemzetközi II. mobil díjzóna 120,00 32,40 152,40 

Mobil hívások (Ft/perc) 

Belföldi vezetékes 51,18/04 13,82/04 65/04 

Helytől független elektronikus hírközlési szolgáltatás 

06-21-xxx xxx 7,60 2,05 9,65 

 
1 Vodafone vezetékes hálózatból, ugyanazon számozási körzeten belüli, más szolgáltató előfizetője előfizető felé 
irányuló forgalom. 
2 Vodafone vezetékes telefon előfizetők közötti hívások. 
3 Vodafone vezetékes hálózatból, különböző földrajzi számozási körzetbe bekapcsolt, más szolgáltató előfizetője 
között létrejött beszéd vagy fax forgalom 
4 100 perc belföldi opció hívásakor a kiegészítő opcióban foglalt 100 perc erejéig a hívások díja 0 Ft, ezt követően 
a Nonstop S díjcsomagban foglalt forgalmi díjak kerülnek kiszámlázásra. 
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1.1.2. Nonstop L díjcsomag 
 
A Nonstop L díjcsomag korlátlan lebeszélhetőséget tartalmaz hálózaton belüli hívások esetén, továbbá normál 
díjas belföldi vezetékes és normál vezetékes mobil hívások esetén. A hálózaton belüli hívásnak az ÁSZF 
Szolgáltatások leírása mellékletében meghatározott hívás minősül. A Telefon Nonstop L díjcsomagban nem érintett 
forgalmi díjakat az ÁSZF jelen Díjszabás mellékletében kerülnek meghatározásra. Hívásátirányítás esetén a 
Nonstop S díjcsomag forgalmi díjai kerülnek kiszámlázásra. 
 

 2021.09.28. előtti havidíj (27% áfa) 
Havidíj 2021.09.28-tól (27% áfa) 

számlaciklusokhoz igazítva 

Megnevezés Nettó ÁFA Bruttó Nettó ÁFA Bruttó 

Nonstop L díjcsomag 14 173,23    3 826,77    18 000,00    4 330,71 Ft 1 169,29 Ft 5 500,00 Ft 

 
A fent megadott díjak vonatkoznak a második vonal szolgáltatásra is. 
 
Forgalmi díjak (perc alapú számlázás): 
 
 Nettó ÁFA Bruttó 

Vezetékes hívások (Ft/perc) 

Helyi és földrajzi számozási körzeten belüli, hálózaton kívüli1 0,00 0,00 0,00 

Vodafone vezetékes hálózaton belüli2 0,00 0,00 0,00 

Belföldi távolsági3 0,00 0,00 0,00 

Nemzetközi I.  vezetékes díjzóna 30,55 8,25 38,80 

Nemzetközi I. mobil díjzóna 59,05 15,94 74,99 

Nemzetközi II. vezetékes díjzóna 120,00 32,40 152,40 

Nemzetközi II. mobil díjzóna 120,00 32,40 152,40 

Mobil hívások (Ft/perc) 

Belföldi mobil 0,00 0,00 0,00 

Helytől független elektronikus hírközlési szolgáltatás 

06-21-xxx xxx 7,60 2,05 9,65 

 
1 Vodafone vezetékes hálózatból, ugyanazon számozási körzeten belüli, más szolgáltató előfizetője előfizető felé 
irányuló forgalom. 
2 Vodafone vezetékes telefon előfizetők közötti hívások. 
2 Vodafone vezetékes hálózatból, különböző földrajzi számozási körzetbe bekapcsolt, más szolgáltató előfizetője 
között létrejött beszéd vagy fax forgalom. 
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1.1.3. Szerkesztési célra fenntartva 
 

1.1.4. Szerkesztési célra fenntartva 
 

1.1.5. Szerkesztési célra fenntartva 
 

1.1.6. Telefon Alapcsomag 
 
A Telefon Alapcsomag korlátlan lebeszélhetőséget tartalmaz hálózaton belüli hívások esetén. A hálózaton belüli 
hívásnak az ÁSZF Szolgáltatások leírása mellékletben meghatározott hívás minősül.  
 

 Havidíj (27% áfa) 

Megnevezés Nettó ÁFA Bruttó 

Telefon Alapcsomag 393,70 Ft 106,3 Ft 500,00 Ft 

 
A fent megadott díjak vonatkoznak a második vonal szolgáltatásra is. 
 
Forgalmi díjak (perc alapú számlázás): 
 
 Nettó ÁFA Bruttó 

Vezetékes hívások (Ft/perc) 

Helyi és földrajzi számozási körzeten belüli, hálózaton kívüli1 10,157/0 2,74/0 12,9/0 

Vodafone vezetékes hálózaton belüli2 0,00 0,00 0,00 

Belföldi távolsági3 10,157/05 2,74/05 12,9/0 

Nemzetközi I.  vezetékes díjzóna 30,55 8,25 38,80 

Nemzetközi I. mobil díjzóna 59,05 15,94 74,99 

Nemzetközi II. vezetékes díjzóna 120,00 32,40 152,40 

Nemzetközi II. mobil díjzóna 120,00 32,40 152,40 

Mobil hívások (Ft/perc) 

Belföldi mobil  51,18/0 13,82/0 65/0 

Helytől független elektronikus hírközlési szolgáltatás 

06-21-xxx xxx 7,60 2,05 9,65 

 
1 Vodafone vezetékes hálózatból, ugyanazon számozási körzeten belüli, más szolgáltató előfizetője előfizető felé 
irányuló forgalom. 
2 Vodafone vezetékes telefon előfizetők közötti hívások. 
3 Vodafone vezetékes hálózatból, különböző földrajzi számozási körzetbe bekapcsolt, más szolgáltató előfizetője 
között létrejött beszéd vagy fax forgalom 
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1.2. Kereskedelmi forgalomban nem elérhető szolgáltatási csomagok egyéni előfizetők 
részére 

 
Az alábbi szolgáltatáscsomagokra Szolgáltató 2011. augusztus 22. napját követően új Előfizetői szerződés 
megkötését kizárólag egyéni előfizetők részére teszi lehetővé. 
 

1.2.1. Nonstop M díjcsomag 
 
A Nonstop M szolgáltatásra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve Szerződés módosítást 2020.08.27.-től 
nem tesz lehetővé. 
 
A Nonstop M díjcsomag korlátlan lebeszélhetőséget tartalmaz hálózaton belüli hívások esetén, továbbá normál 
díjas belföldi vezetékes hívások esetén. A hálózaton belüli hívásnak az ÁSZF Szolgáltatások leírása mellékletében 
meghatározott hívás minősül. A Telefon Nonstop M díjcsomagban nem érintett forgalmi díjakat az ÁSZF Díjszabás 
mellékletében kerülnek meghatározásra. Hívásátirányítás esetén a Nonstop S díjcsomag forgalmi díjai kerülnek 
kiszámlázásra. 
 

Választható díjcsomagok  Nettó ÁFA Bruttó 

telefon Nonstop M díjcsomag 7 874,02    2 125,98    10 000,00    

 
A fent megadott díjak vonatkoznak a második vonal szolgáltatásra is. 
 
Forgalmi díjak (perc alapú számlázás): 
 

  

Csúcsidőben1 Csúcsidőn kívül 

Nettó ÁFA Bruttó Nettó ÁFA Bruttó 

Kapcsolási díj minden hívásirányba 

Kapcsolási díj hívásonként (Ft/hívás) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vezetékes hívások (Ft/perc) 

Helyi és földrajzi számozási körzeten belüli, 
hálózaton kívüli2 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vodafone vezetékes hálózaton belüli3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Belföldi távolsági4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Nemzetközi I.  vezetékes díjzóna 30,55 8,25 38,80 30,55 8,25 38,80 

Nemzetközi I. mobil díjzóna 59,05 15,94 74,99 59,05 15,94 74,99 

Nemzetközi II. vezetékes díjzóna 120,00 32,40 152,40 120,00 32,40 152,40 

Nemzetközi II. mobil díjzóna 120,00 32,40 152,40 120,00 32,40 152,40 

Mobil hívások (Ft/perc) 

Belföldi mobil 25,20/05 6,80/05 32,00/05 25,20/05 6,80/05 32,00/05 

Helytől független elektronikus hírközlési szolgáltatás 

06-21-xxx xxx 7,60 2,05 9,65 7,60 2,05 9,65 

 
1 Csúcsidő: Munkanapokon 7:00 és 18:00 óra között. 
2 Vodafone vezetékes hálózatból, ugyanazon számozási körzeten belüli, más szolgáltató előfizetője előfizető felé 
irányuló forgalom. 
3 Vodafone vezetékes telefon előfizetők közötti hívások. 
4 Vodafone vezetékes hálózatból, különböző földrajzi számozási körzetbe bekapcsolt, más szolgáltató előfizetője 
között létrejött beszéd vagy fax forgalom. 
5 100 perc mobil opció esetén a kiegészítő opcióban foglalt 100 perc erejéig a hívások díja 0 Ft, ezt követően a 
Nonstop M díjcsomagban foglalt forgalmi díjak kerülnek kiszámlázásra. 
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1.2.2. Telefon „Kiegészítő” Csomag („100 perc belföldi opció”) 
 
A „100 perc belföldi opció” szolgáltatásra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve Szerződés módosítást 
2020.08.27.-től nem tesz lehetővé. 
 

Választható díjcsomagok  Nettó ÁFA Bruttó 

100 perc belföldi opció 1 574,80    425,20    2 000,00    

 
A fent megadott díjak vonatkoznak a második vonal szolgáltatásra is. 
 
A 100 perc belföldi opció kizárólagosan a Nonstop S és Fix100 díjcsomag mellé rendelhető, úgy az első, mint a 
második vonalhoz, vagy mindkét előfizetői telefonvonalhoz külön-külön. A 100 perc belföldi opció havidíja 100 perc 
lebeszélhető percet foglal magába helyi és földrajzi számozási körzeten belüli, hálózaton kívüli, belföldi távolsági, 
belföldi mobil hálózatokba kezdeményezett hívások esetén. A lebeszélhetőség havi 100 perc erejéig érvényes, a 
lebeszélt percek után Nonstop S díjcsomag mellé rendelt opció esetén az ÁSZF Díjszabás mellékletében található 
Nonstop S, illetve a Fix100 díjcsomag forgalmi díjai, míg Fix100 díjcsomag mellé rendelt opció esetén az ÁSZF 
Díjszabás mellékletében található Fix 100 díjcsomag forgalmi díjai kerülnek kiszámlázásra. A 100 perc belföldi 
opcióban nem érintett hívásirányokra a Nonstop S díjcsomag mellé rendelt opció esetén a Nonstop S díjcsomag, 
forgalmi díjai, Fix 100 díjcsomag mellé rendelt opció esetén a Fix 100 díjcsomag forgalmi díjai értendők.  
 
A 100 perc belföldi opció igénybevételét lehetővé tevő szerződésmódosítást az előfizető naptári évenként egy 
alkalommal díjfizetési kötelezettség nélkül kezdeményezheti. Amennyiben az előfizető az opció használatát már 
nem igényli, ahhoz a díjcsomaghoz térhet vissza térítésmentesen naptári évenként egyszer, amely mellé eredetileg 
igénybe vette az opciót. A 100 perc belföldi opció lemondására a megrendelést követő 30 napon belül nincsen 
lehetőség. A 100 perc belföldi opció a Telefon Nonstop S szolgáltatás megrendelésével egyidejűleg is igénylehető.  
 
A 100 perc belföldi opció Nonstop S és a Fix 100 díjcsomagtól eltérő díjait az ÁSZF Díjszabás mellékletében 
található díjtáblázat tartalmazza. 
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1.2.3. Telefon „kiegészítő” csomag („100 perc mobil opció”) 
 
A „100 perc mobil opció” szolgáltatásra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve Szerződés módosítást 
2020.08.27.-től nem tesz lehetővé. 
 

Választható díjcsomagok  Nettó ÁFA Bruttó 

100 perc mobil opció 1 417,32    382,68    1 800,00    

 
A fent megadott díjak vonatkoznak a második vonal szolgáltatásra is. 
 
A 100 perc mobil opció kizárólagosan a Nonstop M díjcsomag mellé rendelhető. A 100 perc mobil opció havidíja 
100 perc lebeszélhető percet foglal magába belföldi mobil hálózatokba kezdeményezett hívások esetén. A 
lebeszélhetőség havi 100 perc erejéig érvényes, a lebeszélt percek után az ÁSZF Díjszabás mellékletében 
található Nonstop M díjcsomag forgalmi díjai kerülnek kiszámlázásra. A 100 perc mobil opcióban nem érintett 
hívásirányokra a Nonstop M díjcsomag, forgalmi díjai értendők.  
 
A 100 perc mobil opció igénybevételét lehetővé tevő szerződésmódosítást az előfizető naptári évenként egy 
alkalommal díjfizetési kötelezettség nélkül kezdeményezheti. Amennyiben az előfizető az opció használatát már 
nem igényli, naptári évenként egyszer térítésmentesen térhet vissza a Nonstop M díjcsomaghoz. A 100 perc mobil 
opció lemondására a megrendelést követő 30 napon belül nincsen lehetőség. A 100 perc mobil opció a Telefon 
Nonstop M szolgáltatás megrendelésével egyidejűleg is igénylehető.  
 
A 100 perc mobil opció Nonstop M díjcsomagtól eltérő díjait az ÁSZF Díjszabás mellékletében található díjtáblázat 
tartalmazza. 
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1.2.4. Nonstop XL díjcsomag 
 
A Nonstop XL díjcsomag 2021. november 2-i hatállyal került át a kereskedelmi forgalomban nem elérhető 
szolgáltatási csomagok közé, melyre a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást a 
továbbiakban nem tesz lehetővé.  
 
A Nonstop XL díjcsomag korlátlan lebeszélhetőséget tartalmaz hálózaton belüli hívások esetén, továbbá normál 
díjas belföldi vezetékes és normál vezetékes mobil hívások esetén, továbbá 20 kiemelt külföldi vezetékes irányba 
kezdeményezett hívások esetén. A hálózaton belüli hívásnak az az ÁSZF Szolgáltatások leírása mellékletében 
meghatározott hívás minősül. A Telefon Nonstop XL díjcsomagban nem érintett forgalmi díjakat az ÁSZF jelen 
Díjszabás mellékletében kerülnek meghatározásra. Hívásátirányítás esetén a Nonstop S díjcsomag forgalmi díjai 
kerülnek kiszámlázásra. 
 

Havidíj Nettó ÁFA Bruttó 

telefon Nonstop XL díjcsomag 19 685,04    5 314,96    25 000,00    

 
A fent megadott díjak vonatkoznak a második vonal szolgáltatásra is. 
 
Forgalmi díjak (perc alapú számlázás): 
 

  

Csúcsidőben1 Csúcsidőn kívül 

Nettó ÁFA Bruttó Nettó ÁFA Bruttó 

Kapcsolási díj hívásonként (Ft/hívás) 

Kapcsolási díj hívásonként (Ft/hívás) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vezetékes hívások (Ft/perc)  

Helyi és földrajzi számozási körzeten 
belüli, hálózaton kívüli2 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vodafone vezetékes hálózaton belüli3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Belföldi távolsági4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 kiemelt ország5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Nemzetközi I.  vezetékes díjzóna 30,55 8,25 38,80 30,55 8,25 38,80 

Nemzetközi I. mobil díjzóna 59,05 15,94 74,99 59,05 15,94 74,99 

Nemzetközi II. vezetékes díjzóna 120,00 32,40 152,40 120,00 32,40 152,40 

Nemzetközi II. mobil díjzóna 120,00 32,40 152,40 120,00 32,40 152,40 

Mobil hívások (Ft/perc)  

Belföldi mobil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Helytől független elektronikus hírközlési szolgáltatás 

06-21-xxx xxx 7,60 2,05 9,65 7,60 2,05 9,65 

 
1 Csúcsidő: Munkanapokon 7:00 és 18:00 óra között. 
2 Vodafone vezetékes hálózatból, ugyanazon számozási körzeten belüli, más szolgáltató előfizetője előfizető felé 
irányuló forgalom. 
3 Vodafone vezetékes telefon előfizetők közötti hívások. 
4 Vodafone vezetékes hálózatból, különböző földrajzi számozási körzetbe bekapcsolt, más szolgáltató előfizetője 
között létrejött beszéd vagy fax forgalom. 
5 Ausztria, Belgium, Csehország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Lengyelország, Nagy-
Britannia és Észak-Írország, Németország, Norvégia, Olaszország, Oroszország, Románia, Spanyolország, Svájc, 
Svédország, Szerbia, Szlovákia, Ukrajna esetében vezetékes irányba. 
 
A díjcsomagba nem tartozó hívások díjai és számlázási módjai megegyeznek a helyhez kötött telefon  ÁSZF 
díjfüggelékében meghatározott díjakkal és számlázási módokkal. 
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1.2.5. Fix 100 díjcsomag 
 
A Fix 100 díjcsomag 2021. november 2-i hatállyal került át a kereskedelmi forgalomban nem elérhető szolgáltatási 
csomagok közé, melyre a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást a továbbiakban nem 
tesz lehetővé.  
 
A Telefon Fix 100 díjcsomag havidíja 100 perc lebeszélhető percet foglal magába helyi és földrajzi számozási 
körzeten belüli, hálózaton kívüli, belföldi távolsági, belföldi mobil hálózatokba kezdeményezett hívások esetén. A 
lebeszélhetőség havi 100 perc erejéig érvényes, a lebeszélt percek után a lenti táblázatban található forgalmi díj 
kerül kiszámlázásra. A Telefon Fix 100 díjcsomagban nem érintett forgalmi díjak az ÁSZF jelen Díjszabás 
mellékletben kerülnek meghatározásra. 
 

Havidíj Nettó ÁFA Bruttó 

telefon Fix 100 díjcsomag 3 149,61    850,39    4 000,00    

 
A fent megadott díjak vonatkoznak a második vonal szolgáltatásra is. 
 
Forgalmi díjak (perc alapú számlázás): 
 

  

Csúcsidőben1 Csúcsidőn kívül 

Nettó ÁFA Bruttó Nettó ÁFA Bruttó 

Kapcsolási díj hívásonként (Ft/hívás) 

Kapcsolási díj hívásonként (Ft/hívás) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vezetékes hívások (Ft/perc)  

Helyi és földrajzi számozási körzeten 
belüli, hálózaton kívüli2 

0/35,43 0/9,57 0/45 0/35,43 0/9,57 0/45 

Vodafone vezetékes hálózaton belüli3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Belföldi távolsági4 0/35,43 0/9,57 0/45 0/35,43 0/9,57 0/45 

Nemzetközi I.  vezetékes díjzóna 30,55 8,25 38,80 30,55 8,25 38,80 

Nemzetközi I. mobil díjzóna 59,05 15,94 74,99 59,05 15,94 74,99 

Nemzetközi II. vezetékes díjzóna 120,00 32,40 152,40 120,00 32,40 152,40 

Nemzetközi II. mobil díjzóna 120,00 32,40 152,40 120,00 32,40 152,40 

Mobil hívások (Ft/perc)  

Belföldi mobil 0/35,43 0/9,57 0/45 0/35,43 0/9,57 0/45 

Helytől független elektronikus hírközlési szolgáltatás 

06-21-xxx xxx 7,60 2,05 9,65 7,60 2,05 9,65 

 
1 Csúcsidő: Munkanapokon 7:00 és 18:00 óra között. 
2 Vodafone vezetékes hálózatból, ugyanazon számozási körzeten belüli, más szolgáltató előfizetője vagy Vodafone 
analóg telefon előfizető felé irányuló forgalom. 
3 Vodafone vezetékes telefon előfizetők közötti hívások. 
4 Vodafone vezetékes hálózatból, különböző földrajzi számozási körzetbe bekapcsolt, más szolgáltató előfizetője 
között létrejött beszéd vagy fax forgalom. 
 
A díjcsomagba nem tartozó hívások díjai és számlázási módjai megegyeznek a helyhez kötött telefon ÁSZF 
Díjszabás mellékletében meghatározott díjakkal és számlázási módokkal. 
 
100 perc belföldi opció választásakor a Fix 100 díjcsomag 0 Ft-os hívásai200 percre módosulnak, ezt követően a 
Fix100 díjcsomagban foglalt forgalmi díjak kerülnek kiszámlázásra. 
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1.2.6. Fix 100+ díjcsomag 
 
A Fix 100+ díjcsomag 2021. november 2-i hatállyal került át a kereskedelmi forgalomban nem elérhető szolgáltatási 
csomagok közé, melyre a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást a továbbiakban nem 
tesz lehetővé.  
 
A Telefon Fix 100+ díjcsomag havidíja 100 perc lebeszélhető percet foglal magába helyi és földrajzi számozási 
körzeten belüli, hálózaton kívüli, belföldi távolsági, belföldi mobil, továbbá 20 kiemelt külföldi vezetékes irányba 
kezdeményezett hívások esetén. A lebeszélhetőség havi 100 perc erejéig érvényes, a lebeszélt percek után a lenti 
táblázatban található forgalmi díj kerül kiszámlázásra. A Telefon Fix 100+ díjcsomagban nem érintett forgalmi díjak 
az ÁSZF jelen Díjszabás mellékletben kerülnek meghatározásra. 
 

Havidíj Nettó ÁFA Bruttó 

telefon Fix 100+ díjcsomag 3 543,31    956,69    4 500,00    

 
A fent megadott díjak vonatkoznak a második vonal szolgáltatásra is. 
 
Forgalmi díjak (perc alapú szálmázás): 
 

  

Csúcsidőben1 Csúcsidőn kívül 

Nettó ÁFA Bruttó Nettó ÁFA Bruttó 

Kapcsolási díj hívásonként (Ft/hívás) 

Kapcsolási díj hívásonként (Ft/hívás) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vezetékes hívások (Ft/perc)  

Helyi és földrajzi számozási körzeten 
belüli, hálózaton kívüli2 

0/35,43 0/9,57 0/45 0/35,43 0/9,57 0/45 

Vodafone vezetékes hálózaton belüli3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Belföldi távolsági4 0/35,43 0/9,57 0/45 0/35,43 0/9,57 0/45 

20 kiemelt ország5 0/35,43 0/9,57 0/45 0/35,43 0/9,57 0/45 

Nemzetközi I.  vezetékes díjzóna 30,55 8,25 38,80 30,55 8,25 38,80 

Nemzetközi I. mobil díjzóna 59,05 15,94 74,99 59,05 15,94 74,99 

Nemzetközi II. vezetékes díjzóna 120,00 32,40 152,40 120,00 32,40 152,40 

Nemzetközi II. mobil díjzóna 120,00 32,40 152,40 120,00 32,40 152,40 

Mobil hívások (Ft/perc)  

Belföldi mobil 0/35,43 0/9,57 0/45 0/35,43 0/9,57 0/45 

Helytől független elektronikus hírközlési szolgáltatás 

06-21-xxx xxx 7,60 2,05 9,65 7,60 2,05 9,65 

 
1 Csúcsidő: Munkanapokon 7:00 és 18:00 óra között. 
2 Vodafone vezetékes hálózatból, ugyanazon számozási körzeten belüli, más szolgáltató előfizetője, vagy 
Vodafone analóg telefon előfizető felé irányuló forgalom. 
3 vodafone vezetékes telefon előfizetők közötti hívások. 
4 Vodafone vezetékes hálózatból, különböző földrajzi számozási körzetbe bekapcsolt, más szolgáltató előfizetője 
között létrejött beszéd vagy fax forgalom. 
5 Ausztria, Belgium, Csehország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Lengyelország, Nagy-
Britannia és Észak-Írország, Németország, Norvégia, Olaszország, Oroszország, Románia, Spanyolország, Svájc, 
Svédország, Szerbia, Szlovákia, Ukrajna esetében vezetékes irányba 
 
A díjcsomagba nem tartozó hívások díjai és számlázási módjai megegyeznek a helyhez kötött telefon ÁSZF 
Díjszabás mellékletben meghatározott díjakkal és számlázási módokkal. 
 
 



 

623 
 

1.3. Business telefon, valamint ISDN és SIP szolgáltatások üzleti előfizetők részére   

 
Üzleti díjcsomagok üzleti előfizetők részére.  
 

1.3.1. business telefon ISDN interfészű szolgáltatások 
 
A szolgáltatás az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott általános szabályok szerint, a lentiekben 
meghatározott szolgáltatási díjak ellenében vehető igénybe.  
 

Megnevezés Nettó ÁFA Bruttó 

ISDN2 PP10 szolgáltatás, 10 telefonszámmal 4 000,0 1 080 5 080 

ISDN2 PP0 szolgáltatás, telefonszámok nélkül* 3 200,0 864 4 064 

ISDN2 PMP2 szolgáltatás, 2 telefonszámmal 3 600,0 972 4 572 

ISDN további előfizetői hívószám* 400,0 108 508 

ISDN további előfizetői hívószám, 10-es csomag 2 000,0 540 2 540 

 
* csak akkor rendelhető, ha az előfizetőnek van legalább egy ISDN2 PP10 előfizetése. 
 
Forgalmi díjak (másodperc alapú számlázás): 
 

Percdíjak (Ft)  Nettó ÁFA Bruttó 

Helyi hívás1 5,80 1,57 7,37 

vezetékes hálózaton belüli2 0,00 0,00 0,00 

Belföldi távolsági3 9,00 2,43 11,43 

Belföldi mobil  40,00 10,80 50,80 

Nemzetközi I.  vezetékes díjzóna 18,00 4,86 22,86 

Nemzetközi I.  mobil díjzóna 59,05 15,94 74,99 

Nemzetközi II.  vezetékes díjzóna 72,00 19,44 91,44 

Nemzetközi II.  mobil díjzóna 100,00 27,00 127,00 

 
1 Vodafone hálózatból, ugyanazon számozási körzeten belüli, más szolgáltató előfizetője felé irányuló forgalom. 
2 Vodafone vezetékes telefon szolgáltatást igénybe vevő előfizetők közötti hívások. 
3 Vodafone hálózatból, különböző földrajzi számozási körzetbe bekapcsolt, más szolgáltató előfizetője között 
létrejött beszéd vagy fax forgalom. 
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1.3.2. business telefon basic díjcsomag  
 
A szolgáltatás az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott általános szabályok szerint, a lentiekben 
meghatározott szolgáltatási díjak ellenében vehető igénybe.  
 

 Határozatlan idejű 
szerződéssel 

27% Áfa 

12 hónapos határozott 
idejű szerződéssel 

27% Áfa 

24 hónapos határozott 
idejű szerződéssel 

27% Áfa 

Díjcsomag Nettó Bruttó Nettó Bruttó Nettó Bruttó 

business telefon basic 3 929,13 Ft 4 990,00 Ft 2 748,03 Ft 3 490,00 Ft 1 566,93 Ft 1 990,00 Ft 

 
A díjcsomaghoz bruttó 622,30 Ft havidíj mellett (nettó 490,0 Ft) Mobil opció vásárolható, mely 100 perc 
lebeszélhetőséget tartalmaz bármely belföldi mobil irányba. A 100 perc lebeszélése után a Business telefon 
szolgáltatás kedvezményes forgalmi díjai pontban található díjszabás szerint kerülnek felszámításra a mobil irányú 
percdíjak. 
 
Forgalmi díjak (másodperc alapú számlázás): 
 

Percdíjak (Ft)  Nettó ÁFA Bruttó 

Helyi hívás1 6,30 1,70 8,00 

vezetékes hálózaton belüli2 0,00 0,00 0,00 

Belföldi távolsági3 9,00 2,43 11,43 

Belföldi mobil  40,00 10,80 50,80 

Nemzetközi I.  vezetékes díjzóna 18,00 4,86 22,86 

Nemzetközi I.  mobil díjzóna 59,05 15,94 74,99 

Nemzetközi II.  vezetékes díjzóna 74,00 19,98 93,98 

Nemzetközi II.  mobil díjzóna 102,00 27,54 129,54 

 
1 Vodafone hálózatból, ugyanazon számozási körzeten belüli, más szolgáltató előfizetője felé irányuló forgalom. 
2 Vodafone vezetékes telefon szolgáltatást igénybe vevő előfizetők közötti hívások. 
3 Vodafone hálózatból, különböző földrajzi számozási körzetbe bekapcsolt, más szolgáltató előfizetője között 
létrejött beszéd vagy fax forgalom. 
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1.3.3. business telefon 300 díjcsomag 
 
A szolgáltatás az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott általános szabályok szerint, a lentiekben 
meghatározott szolgáltatási díjak ellenében vehető igénybe. Business telefon ISDN interfészű szolgáltatás a 
díjcsomaggal nem vehető igénybe.  
 

 Határozatlan idejű 
szerződéssel 

27% Áfa 

12 hónapos határozott 
idejű szerződéssel 

27% Áfa 

24 hónapos határozott 
idejű szerződéssel 

27% Áfa 

Díjcsomag Nettó Bruttó Nettó Bruttó Nettó Bruttó 

Business Telefon 300 4 716,54 Ft 5 990,00 Ft 3 535,43 Ft 4 490,00 Ft 2 354,33 Ft 2 990,00 Ft 

 
A díjcsomaghoz bruttó 622,30 Ft havidíj mellett (nettó 490,0 Ft) Mobil opció vásárolható, mely 100 perc 
lebeszélhetőséget tartalmaz bármely belföldi mobil irányba. A 100 perc lebeszélése után a Business telefon 
szolgáltatás kedvezményes forgalmi díjai pontban található díjszabás szerint kerülnek felszámításra a mobil irányú 
percdíjak. 
 
A díjcsomag havi díja 300 perc helyi, valamint belföldi távolsági hálózatba irányuló lebeszélhető forgalmat 
tartalmaz.  
 
A csomagban foglalt havi 300 perc forgalmon felüli, illetve a helyi, valamint belföldi távolsági hívásiránytól eltérő 
hívásirányokba indított forgalom a lenti táblázatban szereplő business telefon forgalmi díjakon kerül elszámolásra. 
 
Forgalmi díjak (másodperc alapú számlázás): 
 

Percdíjak (Ft)  Nettó ÁFA Bruttó 

Helyi hívás1 6,30 1,70 8,00 

vezetékes hálózaton belüli2 0,00 0,00 0,00 

Belföldi távolsági3 9,00 2,43 11,43 

Belföldi mobil  40,00 10,80 50,80 

Nemzetközi I.  vezetékes díjzóna 18,00 4,86 22,86 

Nemzetközi I.  mobil díjzóna 59,05 15,94 74,99 

Nemzetközi II.  vezetékes díjzóna 74,00 19,98 93,98 

Nemzetközi II.  mobil díjzóna 102,00 27,54 129,54 

 
1 Vodafone hálózatból, ugyanazon számozási körzeten belüli, más szolgáltató előfizetője felé irányuló forgalom. 
2 Vodafone vezetékes telefon szolgáltatást igénybe vevő előfizetők közötti hívások. 
3 Vodafone hálózatból, különböző földrajzi számozási körzetbe bekapcsolt, más szolgáltató előfizetője között 
létrejött beszéd vagy fax forgalom. 
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1.3.4. business telefon 500 díjcsomag 
 
A szolgáltatás az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott általános szabályok szerint, a lentiekben 
meghatározott szolgáltatási díjak ellenében vehető igénybe business telefon ISDN interfészű szolgáltatás a 
díjcsomaggal nem vehető igénybe.  
 

 Határozatlan idejű 
szerződéssel 

27% Áfa 

12 hónapos határozott 
idejű szerződéssel 

27% Áfa 

24 hónapos határozott 
idejű szerződéssel 

27% Áfa 

Díjcsomag Nettó Bruttó Nettó Bruttó Nettó Bruttó 

Business Telefon 500 5 503,94 Ft 6 990,00 Ft 4 322,83 Ft 5 490,00 Ft 3 141,73 Ft 3 990,00 Ft 

 
A díjcsomaghoz bruttó 622,30 Ft havidíj mellett (nettó 490,0 Ft) Mobil opció vásárolható, mely 100 perc 
lebeszélhetőséget tartalmaz bármely belföldi mobil irányba. A 100 perc lebeszélése után a Business telefon 
szolgáltatás kedvezményes forgalmi díjai pontban található díjszabás szerint kerülnek felszámításra a mobil irányú 
percdíjak. 
 
A díjcsomag havi díja 500 perc helyi, valamint belföldi távolsági hálózatba irányuló lebeszélhető forgalmat 
tartalmaz. A díjcsomag business telefon mobil opcióval is választható. 
 
A csomagban foglalt havi 500 perc forgalmon felüli, illetve a helyi, valamint belföldi távolsági hívásiránytól eltérő 
hívásirányokba indított forgalom a lenti táblázatban szereplő business telefon forgalmi díjakon kerül elszámolásra. 
 
Forgalmi díjak (másodperc alapú számlázás): 
 

Percdíjak (Ft)  Nettó ÁFA Bruttó 

Helyi hívás1 6,30 1,70 8,00 

vezetékes hálózaton belüli2 0,00 0,00 0,00 

Belföldi távolsági3 9,00 2,43 11,43 

Belföldi mobil  40,00 10,80 50,80 

Nemzetközi I.  vezetékes díjzóna 18,00 4,86 22,86 

Nemzetközi I.  mobil díjzóna 59,05 15,94 74,99 

Nemzetközi II.  vezetékes díjzóna 74,00 19,98 93,98 

Nemzetközi II.  mobil díjzóna 102,00 27,54 129,54 

 
1 Vodafone hálózatból, ugyanazon számozási körzeten belüli, más szolgáltató előfizetője felé irányuló forgalom. 
2 Vodafone vezetékes telefon szolgáltatást igénybe vevő előfizetők közötti hívások. 
3 Vodafone hálózatból, különböző földrajzi számozási körzetbe bekapcsolt, más szolgáltató előfizetője között 
létrejött beszéd vagy fax forgalom. 
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1.3.5. business telefon 1000 díjcsomag 
 
A szolgáltatás az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott általános szabályok szerint, a Díjszabás 
mellékletében meghatározott szolgáltatási díjak ellenében vehető igénybe. Business telefon ISDN interfészű 
szolgáltatás a díjcsomaggal nem vehető igénybe. 
 

 Határozatlan idejű 
szerződéssel 

27% Áfa 

12 hónapos határozott 
idejű szerződéssel 

27% Áfa 

24 hónapos határozott 
idejű szerződéssel 

27% Áfa 

Díjcsomag Nettó Bruttó Nettó Bruttó Nettó Bruttó 

Business Telefon 
1000 

6 291,34 Ft 7 990,00 Ft 5 110,24 Ft 6 490,00 Ft 3 929,13 Ft 4 990,00 Ft 

 
A díjcsomaghoz bruttó 622,30 Ft havidíj mellett (nettó 490,0 Ft) Mobil opció vásárolható, mely 100 perc 
lebeszélhetőséget tartalmaz bármely belföldi mobil irányba. A 100 perc lebeszélése után a Business telefon 
szolgáltatás kedvezményes forgalmi díjai pontban található díjszabás szerint kerülnek felszámításra a mobil irányú 
percdíjak. 
 
A díjcsomag havi díja 1000 perc helyi, valamint belföldi távolsági hálózatba irányuló lebeszélhető forgalmat 
tartalmaz. A díjcsomag business telefon mobil opcióval is választható. 
 
A csomagban foglalt havi 1000 perc forgalmon felüli, illetve a helyi, valamint belföldi távolsági hívásiránytól eltérő 
hívásirányokba indított forgalom a Díjszabás mellékletében szereplő business telefon forgalmi díjakon kerül 
elszámolásra. 
 
 
Forgalmi díjak (másodperc alapú számlázás): 
 

Percdíjak (Ft)  Nettó ÁFA Bruttó 

Helyi hívás1 6,30 1,70 8,00 

vezetékes hálózaton belüli2 0,00 0,00 0,00 

Belföldi távolsági3 9,00 2,43 11,43 

Belföldi mobil  40,00 10,80 50,80 

Nemzetközi I.  vezetékes díjzóna 18,00 4,86 22,86 

Nemzetközi I.  mobil díjzóna 59,05 15,94 74,99 

Nemzetközi II.  vezetékes díjzóna 74,00 19,98 93,98 

Nemzetközi II.  mobil díjzóna 102,00 27,54 129,54 

 
1 Vodafone hálózatból, ugyanazon számozási körzeten belüli, más szolgáltató előfizetője felé irányuló forgalom. 
2 Vodafone vezetékes telefon szolgáltatást igénybe vevő előfizetők közötti hívások. 
3 Vodafone hálózatból, különböző földrajzi számozási körzetbe bekapcsolt, más szolgáltató előfizetője között 
létrejött beszéd vagy fax forgalom. 
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1.3.6. business telefon SIP szolgáltatások 
 
A szolgáltatás az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott általános szabályok szerint, a lentiekben 
meghatározott szolgáltatási díjak ellenében vehető igénybe.  
 

Megnevezés Nettó ÁFA Bruttó 

SIP Trunk hozzáférés szolgáltatás - hangcsatornánként 2 000,0 540 2 540 

SIP Account hozzáférés szolgáltatás – telefonszámonként 2 000,0 540 2 540 

 
Forgalmi díjak (másodperc alapú számlázás): 
 
Percdíjak (Ft)  Nettó ÁFA Bruttó 

Helyi hívás1 5,80 1,57 7,37 

vezetékes hálózaton belüli2 0,00 0,00 0,00 

Belföldi távolsági3 9,00 2,43 11,43 

Belföldi mobil  40,00 10,80 50,80 

Nemzetközi I.  vezetékes díjzóna 18,00 4,86 22,86 

Nemzetközi I.  mobil díjzóna 59,05 15,94 74,99 

Nemzetközi II.  vezetékes díjzóna 72,00 19,44 91,44 

Nemzetközi II.  mobil díjzóna 100,00 27,00 127,00 

 
1 Vodafone hálózatból, ugyanazon számozási körzeten belüli, más szolgáltató előfizetője felé irányuló forgalom. 
2 Vodafone vezetékes telefon szolgáltatást igénybe vevő előfizetők közötti hívások. 
3 Vodafone hálózatból, különböző földrajzi számozási körzetbe bekapcsolt, más szolgáltató előfizetője között 
létrejött beszéd vagy fax forgalom. 
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1.3.7. business telefon mobil opció 
 
A business telefon mobil opció 100 perc bármely mobil irányú ingyenes lebeszélhetőséget jelent. A szolgáltatás 
bármelyik telefonvonalra igénybe vehető. A szolgáltatás business telefon basic, business telefon 300, business 
telefon 500, valamint business telefon 1000 díjcsomaghoz választható. 
 
A szolgáltatás az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott általános szabályok szerint, a lentiekben 
meghatározott szolgáltatási díjak ellenében vehető igénybe. 
 

Megnevezés Nettó ÁFA Bruttó 

business telefon mobil opció* 490,00 Ft 132,30 Ft 622,30 Ft 

 
* csak business telefon basic, business telefon 300, business telefon 500 és business telefon 1000 díjcsomag 
esetén vehető igénybe. 
 
A 100 perc lebeszélhetőség után a mobil irányú hívások az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott 
általános szabályok szerint, a Díjszabás mellékletében meghatározott szolgáltatási díjak ellenében vehető igénybe. 
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2. Egyéb szolgáltatások díjai 
 

2.1. Második vonal szolgáltatás 

 
A Szolgáltató lehetővé teszi az Előfizető számára kiegészítő szolgáltatásként a második vonal szolgáltatást, élő 
telefon előfizetése mellé (első vonal). 
 
Az igénybevétel korlátai:  
 
Az Előfizető vonalanként kap hívószámot, az első vonalra vonatkozó szerződés megszűnése esetén a második 
vonal is automatikusan megszűnik.  
 

2.2. Számfenntartási díj 

Szolgáltatás szüneteltetése esetén (maximum hat hónap). 
 

Megnevezés Nettó ÁFA Bruttó 

Számfenntartási díj business szolgáltatás esetén 1 800 Ft 486 Ft 2 286 Ft 

 

2.3. Korlátozás időtartama alatti előfizetési díj 

Megnevezés Nettó ÁFA Bruttó 

Korlátozás időtartama alatti előfizetési díj 992,00    267,84    1 259,84    

 

2.4. Fax-email szolgáltatás business szolgáltatás esetén 

Megnevezés Nettó ÁFA Bruttó 

fax-email szolgáltatás, fogadó csomag 1 800,0 486 2 286 

fax-email szolgáltatás, fogadó-küldő csomag 2 800,0 756 3 556 

Forgalmi díjak    

fax-email küldés, belföld1 6,00 1,62 7,62 

fax-email küldés, nemzetközi1 60,00 16,20 76,20 

 
1 Csomagban foglalt forgalmon felüli használat esetén. 
 

2.5. Vonalkapcsolt szolgáltatás (PBX sor) business szolgáltatás esetén 

Megnevezés Nettó ÁFA Bruttó 

Vonalkapcsolt szolgáltatás (PBX sor) 300,0 81 381 
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3. Egyéb forgalmi díjak 
 

3.1. Emeltdíjas szolgáltatások 

Emeltdíjas szolgáltatás (Ft/perc) perc alapú számlázás Nettó ÁFA Bruttó 

06 90 982 000 - 013 (Vodafone Magyarország Zrt.) 19,68 5,31 24,99 

06 90 982 014 (4VOICE Kft.) 19,68 5,31 24,99 

06 90 982 015 - 099 (Vodafone Magyarország Zrt.) 19,68 5,31 24,99 

06 90 982 1xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 39,37 10,63 50,00 

06 90 982 200-212 (Vodafone Magyarország Zrt.) 122,04 32,95 154,99 

06 90 982 213 (4VOICE Kft.) 122,04 32,95 154,99 

06 90 982 214 - 299 (Vodafone Magyarország Zrt.) 122,04 32,95 154,99 

06 90 982 3xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 59,05 15,94 74,99 

06 90 982 4xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 157,48 42,52 200,00 

06 90 982 5xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 236,22 63,78 300,00 

06 90 982 6xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 400,00 108,00 508,00 

06 90 982 7xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 787,40 212,60 1 000,00 

06 90 982 8xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 1 181,10 318,90 1 500,00 

06 90 982 9xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 1 574,80 425,20 2 000,00 

06 90 985 0xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 362,20 97,79 459,99 

06 90 985 1xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 400,00 108,00 508,00 

06 90 985 2xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 400,00 108,00 508,00 

06 90 985 8xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 300,00 81,00 381,00 

06 90 985 9xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 381,89 103,11 485,00 

 

Emeltdíjas szolgáltatás (Ft/hívás) Nettó ÁFA Bruttó 

06 90 444 0xx (Yettel) 122,04 32,95 154,99 

06 90 444 1xx (Yettel) 161,41 43,58 204,99 

06 90 444 2xx (Yettel) 200,00 54,00 254,00 

06 90 444 3xx (Yettel) 240,15 64,84 304,99 

06 90 444 4xx (Yettel) 322,83 87,16 409,99 

06 90 888 0xx (Yettel) 381,88 103,11 484,99 

06 90 888 1xx (Yettel) 400,00 108,00 508,00 

06 90 888 2xx (Yettel) 600,00 162,00 762,00 

06 90 888 3xx (Yettel) 800,00 216,00 1 016,00 

06 90 888 4xx (Yettel) 1 600,00 432,00 2 032,00 

06 90 985 3xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 400,00 108,00 508,00 

06 90 985 4xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 400,00 108,00 508,00 

06 90 985 5xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 1 181,10 318,90 1 500,00 

06 90 985 6xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 1 574,80 425,20 2 000,00 

06 90 985 7xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 1 968,50 531,50 2 500,00 

06 90 181 500-599 (4Voice Kft.) 122,04 32,95 154,99 

06 90 181 600-699 (4Voice Kft.) 90,55 24,45 115,00 

06 90 181 700-799 (4Voice Kft.) 161,41 43,58 204,99 

06 90 181 800-899 (4Voice Kft.) 240,15 64,84 304,99 

06 90 181 900-999 (4Voice Kft.) 400,00 108,00 508,00 

06 90 188 500-599 (4Voice Kft.) 2 000,00 540,00 2 540,00 

06 90 188 600-699 (4Voice Kft.) 600,00 162,00 762,00 

06 90 188 700-799 (4Voice Kft.) 900,00 243,00 1 143,00 

06 90 188 800-899 (4Voice Kft.) 1 500,00 405,00 1 905,00 

06 90 188 900-999 (4Voice Kft.) 4 000,00 1 080,00 5 080,00 

06 90 189 000-099 (4Voice Kft.) 4 000,00 1 080,00 5 080,00 

06 90 189 100-199 (4Voice Kft.) 4 000,00 1 080,00 5 080,00 

06 90 189 200-299 (4Voice Kft.) 4 000,00 1 080,00 5 080,00 

06 90 189 300-399 (4Voice Kft.) 4 000,00 1 080,00 5 080,00 

06 90 189 400-499 (4Voice Kft.) 4 000,00 1 080,00 5 080,00 

06 90 189 500-599 (4Voice Kft.) 4 000,00 1 080,00 5 080,00 
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06 90 189 600-699 (4Voice Kft.) 4 000,00 1 080,00 5 080,00 

06 90 189 700-799 (4Voice Kft.) 4 000,00 1 080,00 5 080,00 

06 90 189 800-899 (4Voice Kft.) 4 000,00 1 080,00 5 080,00 

06 90 189 900-999 (4Voice Kft.) 4 000,00 1 080,00 5 080,00 

06-90-642-xxx (Magyar Telekom) 259,84 70,16 330,00 

06-90-643-xxx (Magyar Telekom) 400,00 108,00 508,00 

06-90-644-xxx (Magyar Telekom) 452,75 122,24 574,99 

06-90-645-xxx (Magyar Telekom) 555,11 149,88 704,99 

06-90-646-xxx (Magyar Telekom) 755,90 204,09 959,99 

06-90-647-xxx (Magyar Telekom) 1 000,00 270,00 1 270,00 

06-90-648-xxx (Magyar Telekom) 1 500,00 405,00 1 905,00 

06-90-649-xxx (Magyar Telekom) 4 000,00 1 080,00 5 080,00 

06-90-636-0xx (Magyar Telekom) 125,98 34,01 159,99 

06-90-636-1xx (Magyar Telekom) 153,54 41,46 195,00 

06-90-636-2xx (Magyar Telekom) 200,00 54,00 254,00 

06-90-636-3xx (Magyar Telekom) 259,84 70,16 330,00 

06-90-636-4xx (Magyar Telekom) 400,00 108,00 508,00 

06-90-636-5xx (Magyar Telekom) 452,75 122,24 574,99 

06-90-636-6xx (Magyar Telekom) 755,90 204,09 959,99 

06-90-636-7xx (Magyar Telekom) 1 000,00 270,00 1 270,00 

06-90-636-8xx (Magyar Telekom) 1 500,00 405,00 1 905,00 

06-90-636-9xx (Magyar Telekom) 4 000,00 1 080,00 5 080,00 

06-90-900- 00x (4VOICE Kft.) 78,74 21,26 100,00 

06-90-900- 01x (4VOICE Kft.) 161,00 43,47 204,47 

06-90-900- 02x (4VOICE Kft.) 161,00 43,47 204,47 

06-90-900- 03x (4VOICE Kft.) 200,00 54,00 254,00 

06-90-900- 04x (4VOICE Kft.) 200,00 54,00 254,00 

06-90-900- 05x (4VOICE Kft.) 122,05 32,95 155,00 

06-90-900- 06x (4VOICE Kft.) 259,00 69,93 328,93 

06-90-900- 07x (4VOICE Kft.) 259,00 69,93 328,93 

06-90-900- 08x (4VOICE Kft.) 400,00 108,00 508,00 

06-90-900- 09x (4VOICE Kft.) 400,00 108,00 508,00 

06-90-900- 10x (4VOICE Kft.) 800,00 216,00 1 016,00 

06-90-900- 11x (4VOICE Kft.) 800,00 216,00 1 016,00 

06-90-900- 12x (4VOICE Kft.) 800,00 216,00 1 016,00 

06-90-900- 13x (4VOICE Kft.) 800,00 216,00 1 016,00 

06-90-900- 14x (4VOICE Kft.) 240,16 64,84 305,00 

06-90-900- 15x (4VOICE Kft.) 1 600,00 432,00 2 032,00 

06-90-900- 16x (4VOICE Kft.) 1 600,00 432,00 2 032,00 

06-90-900- 17x (4VOICE Kft.) 1 600,00 432,00 2 032,00 

06-90-900- 18x (4VOICE Kft.) 1 600,00 432,00 2 032,00 

06-90-900- 19x (4VOICE Kft.) 1 600,00 432,00 2 032,00 

06-90-900- 20x (4VOICE Kft.) 4 000,00 1 080,00 5 080,00 

06-90-900- 21x (4VOICE Kft.) 4 000,00 1 080,00 5 080,00 

06-90-900- 22x (4VOICE Kft.) 4 000,00 1 080,00 5 080,00 

06-90-900- 23x (4VOICE Kft.) 4 000,00 1 080,00 5 080,00 

06-90-900- 24x (4VOICE Kft.) 314,96 85,04 400,00 

06-90-900- 25x (4VOICE Kft.) 600,00 162,00 762,00 

06-90-900- 26x (4VOICE Kft.) 787,40 212,60 1 000,00 

06-90-900- 27x (4VOICE Kft.) 393,70 106,30 500,00 

06-90-900- 28x (4VOICE Kft.) 2 000,00 540,00 2 540,00 

06-90-900- 29x (4VOICE Kft.) 2 000,00 540,00 2 540,00 

06-90-900- 30x (4VOICE Kft.) 472,44 127,56 600,00 

06-90-900- 31x (4VOICE Kft.) 472,44 127,56 600,00 

06-90-900- 32x (4VOICE Kft.) 472,44 127,56 600,00 

06-90-900- 33x (4VOICE Kft.) 2 500,00 675,00 3 175,00 

06-90-900- 34x (4VOICE Kft.) 2 500,00 675,00 3 175,00 

06-90-900- 35x (4VOICE Kft.) 708,66 191,34 900,00 
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06-90-900- 36x (4VOICE Kft.) 3 000,00 810,00 3 810,00 

06-90-900- 37x (4VOICE Kft.) 3 000,00 810,00 3 810,00 

06-90-900- 38x (4VOICE Kft.) 3 500,00 945,00 4 445,00 

06-90-900- 39x (4VOICE Kft.) 3 500,00 945,00 4 445,00 

06 90 555 60x (Calgo) 78,74 21,26 100,00 

06 90 555 61x (Calgo) 90,55 24,45 115,00 

06 90 555 62x (Calgo) 122,05 32,95 155,00 

06 90 555 63x (Calgo) 125,98 34,01 159,99 

06 90 555 64x (Calgo) 153,54 41,46 195,00 

06 90 555 65x (Calgo) 157,48 42,52 200,00 

06 90 555 66x (Calgo) 161,42 43,58 205,00 

06 90 555 67x (Calgo) 200,00 54,00 254,00 

06 90 555 68x (Calgo) 240,16 64,84 305,00 

06 90 555 69x (Calgo) 259,84 70,16 330,00 

06 90 555 70x (Calgo) 300,00 81,00 381,00 

06 90 555 71x (Calgo) 314,96 85,04 400,00 

06 90 555 72x (Calgo) 322,83 87,16 409,99 

06 90 555 73x (Calgo) 381,89 103,11 485,00 

06 90 555 74x (Calgo) 393,70 106,30 500,00 

06 90 555 75x (Calgo) 400,00 108,00 508,00 

06 90 555 76x (Calgo) 452,76 122,25 575,01 

06 90 555 77x (Calgo) 472,44 127,56 600,00 

06 90 555 78x (Calgo) 500,00 135,00 635,00 

06 90 555 79x (Calgo) 555,12 149,88 705,00 

06 90 555 80x (Calgo) 600,00 162,00 762,00 

06 90 555 81x (Calgo) 708,66 191,34 900,00 

06 90 555 82x (Calgo) 755,91 204,10 960,01 

06 90 555 83x (Calgo) 787,40 212,60 1 000,00 

06 90 555 84x (Calgo) 800,00 216,00 1 016,00 

06 90 555 85x (Calgo) 900,00 243,00 1 143,00 

06 90 555 86x (Calgo) 1 000,00 270,00 1 270,00 

06 90 555 87x (Calgo) 1 181,10 318,90 1 500,00 

06 90 555 88x (Calgo) 1 500,00 405,00 1 905,00 

06 90 555 89x (Calgo) 1 574,80 425,20 2 000,00 

06 90 555 90x (Calgo) 1 600,00 432,00 2 032,00 

06 90 555 91x (Calgo) 1 968,50 531,50 2 500,00 

06 90 555 92x (Calgo) 2 000,00 540,00 2 540,00 

06 90 555 93x (Calgo) 4 000,00 1 080,00 5 080,00 

 

Emeltdíjas szolgáltatás (Ft/perc) perc alapú számlázás Nettó ÁFA Bruttó 

06 90 825 xxx (Invitech) 362,20 97,79 459,99 

06 90 181 000-099 (4Voice Kft.) 181,10 48,90 230,00 

06 90 181 100-199 (4Voice Kft.) 181,10 48,90 230,00 

06 90 181 200-299 (4Voice Kft.) 122,04 32,95 154,99 

06 90 181 300-399 (4Voice Kft.) 122,04 32,95 154,99 

06 90 181 400-499 (4Voice Kft.) 240,15 64,84 304,99 

06 90 188 000-099 (4Voice Kft.) 362,20 97,79 459,99 

06 90 188 100-199 (4Voice Kft.) 362,20 97,79 459,99 

06 90 188 200-299 (4Voice Kft.) 362,20 97,79 459,99 

06 90 188 300-399 (4Voice Kft.) 362,20 97,79 459,99 

06 90 188 400-499 (4Voice Kft.) 362,20 97,79 459,99 

06 90 189 000-099 (4Voice Kft.) 362,20 97,79 459,99 

06 90 189 100-199 (4Voice Kft.) 362,20 97,79 459,99 

06 90 189 200-299 (4Voice Kft.) 362,20 97,79 459,99 

06 90 189 300-399 (4Voice Kft.) 362,20 97,79 459,99 

06 90 189 400-499 (4Voice Kft.) 362,20 97,79 459,99 

06 90 189 500-599 (4Voice Kft.) 362,20 97,79 459,99 

06 90 189 600-699 (4Voice Kft.) 362,20 97,79 459,99 
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06 90 189 700-799 (4Voice Kft.) 362,20 97,79 459,99 

06 90 189 800-899 (4Voice Kft.) 362,20 97,79 459,99 

06 90 189 900-999 (4Voice Kft.) 362,20 97,79 459,99 

06 90 603 0xx (Magyar Telekom) 755,91 204,10 960,01 

06 90 603 1xx (Magyar Telekom) 1 000,00 270,00 1 270,00 

06 90 603 2xx (Magyar Telekom) 1 244,09 335,90 1 579,99 

06 90 603 300-329 (Vodafone Magyarország Zrt.) 259,84 70,16 330,00 

06 90 603 330 (Vodafone Magyarország Zrt.) 259,84 70,16 330,00 

06 90 603 331-399 (Vodafone Magyarország Zrt.) 259,84 70,16 330,00 

06 90 603 400-410 (Magyar Telekom) 300,00 81,00 381,00 

06 90 603 411 (Vodafone Magyarország Zrt.) 300,00 81,00 381,00 

06 90 603 412-499 (Magyar Telekom) 300,00 81,00 381,00 

06 90 603 5xx (Magyar Telekom) 400,00 108,00 508,00 

06 90 603 6xx (Magyar Telekom) 500,00 135,00 635,00 

06 90 603 7xx (Magyar Telekom) 400,00 108,00 508,00 

06 90 603 8xx (Magyar Telekom) 400,00 108,00 508,00 

06 90 603 9xx (Magyar Telekom) 500,00 135,00 635,00 

06 90 633 0xx (Magyar Telekom) 125,98 34,01 159,99 

06 90 633 1xx (Magyar Telekom) 153,54 41,46 195,00 

06 90 633 2xx (Magyar Telekom) 200,00 54,00 254,00 

06 90 633 3xx (Magyar Telekom) 259,84 70,16 330,00 

06 90 633 4xx (Magyar Telekom) 300,00 81,00 381,00 

06 90 633 5xx (Magyar Telekom) 400,00 108,00 508,00 

06 90 633 6xx (Magyar Telekom) 452,75 122,24 574,99 

06 90 633 7xx (Magyar Telekom) 500,00 135,00 635,00 

06 90 633 9xx (Magyar Telekom) 381,88 103,12 485,00 

06 90 602 0xx (Yettel) 381,88 103,11 484,99 

06 90 602 1xx (Yettel) 122,04 32,95 154,99 

06-90-602-2xx (Yettel) 161,41 43,58 204,99 

06-90-602-3xx (Yettel) 381,88 103,11 484,99 

06-90-602-4xx (Yettel) 200,00 54,00 254,00 

06-90-602-5xx (Yettel) 240,15 64,84 304,99 

06-90-602-6xx (Yettel) 322,83 87,16 409,99 

06-90-602-7xx (Yettel) 381,88 103,11 484,99 

06-90-602-8xx (Yettel) 381,88 103,11 484,99 

06-90-602-9xx (Yettel) 800,00 216,00 1 016,00 

06-90-900- 40x  (4VOICE Kft.) 78,74 21,26 100,00 

06-90-900- 41x (4VOICE Kft.) 400,00 108,00 508,00 

06-90-900- 42x (4VOICE Kft.) 400,00 108,00 508,00 

06-90-900- 43x (4VOICE Kft.) 1 181,10 318,90 1 500,00 

06-90-900- 44x (4VOICE Kft.) 1 181,10 318,90 1 500,00 

06-90-900- 45x (4VOICE Kft.) 1 417,32 382,68 1 800,00 

06-90-900- 46x (4VOICE Kft.) 1 417,32 382,68 1 800,00 

06-90-900- 47x (4VOICE Kft.) 118,11 31,89 150,00 

06-90-900- 48x (4VOICE Kft.) 118,11 31,89 150,00 

06-90-900- 49x (4VOICE Kft.) 118,11 31,89 150,00 

06-90-900- 50x (4VOICE Kft.) 1 574,8 425,20 2 000,00 

06-90-900- 51x (4VOICE Kft.) 1 574,8 425,20 2 000,00 

06-90-900- 52x (4VOICE Kft.) 157,48 42,52 200,00 

06-90-900- 53x (4VOICE Kft.) 157,48 42,52 200,00 

06-90-900- 54x (4VOICE Kft.) 157,48 42,52 200,00 

06-90-900- 55x - 59x (4VOICE Kft.) 196,85 53,15 250,00 

06-90-900- 60x - 64x (4VOICE Kft.) 236,22 63,78 300,00 

06-90-900- 65x - 69x (4VOICE Kft.) 275,59 74,41 350,00 

06-90-900- 70x - 74x (4VOICE Kft.) 314,96 85,04 400,00 

06-90-900- 75x - 79x (4VOICE Kft.) 360,63 97,37 458,00 

06-90-900- 80x - 84x (4VOICE Kft.) 393,70 106,30 500,00 

06-90-900- 85x - 89x (4VOICE Kft.) 472,44 127,56 600,00 
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06-90-900- 90x (4VOICE Kft.) 590,55 159,45 750,00 

06-90-900- 91x - 92x (4VOICE Kft.) 629,92 170,08 800,00 

06-90-900- 93x - 94x (4VOICE Kft.) 708,66 191,34 900,00 

06-90-900- 95x - 96x (4VOICE Kft.) 787,40 212,60 1 000,00 

06-90-900- 97x - 98x (4VOICE Kft.) 944,88 255,12 1 200,00 

06-90-900- 99x (4VOICE Kft.) 1 181,10 318,90 1 500,00 

06 90 555 01x (Calgo) 19,69 5,32 25,01 

06 90 555 02x (Calgo) 39,37 10,63 50,00 

06 90 555 03x (Calgo) 59,06 15,95 75,01 

06 90 555 04x (Calgo) 78,74 21,26 100,00 

06 90 555 05x (Calgo) 98,43 26,58 125,01 

06 90 555 06x (Calgo) 118,11 31,89 150,00 

06 90 555 07x (Calgo) 137,80 37,21 175,01 

06 90 555 08x (Calgo) 157,48 42,52 200,00 

06 90 555 09x (Calgo) 181,10 48,90 230,00 

06 90 555 10x (Calgo) 196,85 53,15 250,00 

06 90 555 11x (Calgo) 216,54 58,47 275,01 

06 90 555 12x (Calgo) 236,22 63,78 300,00 

06 90 555 13x (Calgo) 275,59 74,41 350,00 

06 90 555 14x (Calgo) 314,96 85,04 400,00 

06 90 555 15x (Calgo) 354,33 95,67 450,00 

06 90 555 16x (Calgo) 393,70 106,30 500,00 

06 90 555 17x (Calgo) 433,07 116,93 550,00 

06 90 555 18x (Calgo) 472,44 127,56 600,00 

06 90 555 19x (Calgo) 511,81 138,19 650,00 

06 90 555 20x (Calgo) 551,18 148,82 700,00 

06 90 555 21x (Calgo) 590,55 159,45 750,00 

06 90 555 22x (Calgo) 629,92 170,08 800,00 

06 90 555 23x (Calgo) 669,29 180,71 850,00 

06 90 555 24x (Calgo) 708,66 191,34 900,00 

06 90 555 25x (Calgo) 748,03 201,97 950,00 

06 90 555 26x (Calgo) 787,40 212,60 1 000,00 

06 90 555 27x (Calgo) 866,14 233,86 1 100,00 

06 90 555 28x (Calgo) 944,88 255,12 1 200,00 

06 90 555 29x (Calgo) 1 181,10 318,90 1 500,00 

06 90 555 30x (Calgo) 1 574,80 425,20 2 000,00 

 
Emeltdíjas megkülönböztetett szolgáltatások (Ft/perc) másodperc 
alapú számlázás Nettó ÁFA Bruttó 

06 91 180-00x-049 (Invitech) 122,04 32,95 154,99 

06 91 180-10x-149 (Invitech) 181,10 48,90 230,00 

06 91 180-6xx (Invitech) 240,15 64,84 304,99 

06 91 180-9xx (Invitech) 362,20 97,79 459,99 

06 91 824-xxx (Invitech) 240,15 64,84 304,99 

06 91 825-xxx (Invitech) 362,20 97,79 459,99 

06 91 115 0xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 86,61 23,38 109,99 

06 91 115 1xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 600,00 162,00 762,00 

06 91 115 2xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 400,00 108,00 508,00 

06 91 115 3xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 19,68 5,31 24,99 

06 91 115 4xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 39,37 10,63 50,00 

06 91 115 5xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 59,05 15,94 74,99 

06 91 115 6xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 196,85 53,15 250,00 

06 91 115 7xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 400,00 108,00 508,00 

06 91 115 8xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 590,55 159,45 750,00 

06 91 115 9xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 787,40 212,60 1 000,00 

06 91 110 xxx (4VOICE Kft.) 86,61 23,38 109,99 

 

Emeltdíjas megkülönböztetett hívások (Ft/hívás) Nettó ÁFA Bruttó 
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06-91-180-05x-099 (Invitech) 90,55 24,45 115,00 

06-91-180-15x-199 (Invitech) 122,04 32,95 154,99 

06-91-180-20x-249 (Invitech) 161,41 43,58 204,99 

06-91-180-25x-299 (Invitech) 100,00 27,00 127,00 

06-91-180-3xx (Invitech) 240,15 64,84 304,99 

06-91-180-4xx (Invitech) 400,00 108,00 508,00 

06-91-180-5xx (Invitech) 600,00 162,00 762,00 

06-91-180-70x-749 (Invitech) 787,40 212,60 1 000,00 

06-91-180-750-799 (Invitech) 200,00 54,00 254,00 

06 91 125 0xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 600,00 162,00 762,00 

06 91 125 1xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 600,00 162,00 762,00 

06 91 125 2xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 600,00 162,00 762,00 

06 91 125 3xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 122,04 32,95 154,99 

06 91 125 4xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 236,22 63,78 300,00 

06 91 125 5xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 400,00 108,00 508,00 

06 91 125 6xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 629,92 170,08 800,00 

06 91 125 7xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 629,92 170,08 800,00 

06 91 125 8xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 787,40 212,60 1 000,00 

06 91 125 9xx (Vodafone Magyarország Zrt.) 787,40 212,60 1 000,00 

06-91-331-xxx (Magyar Telekom) 77,95 21,05 99,00 

06-91-332-xxx (Magyar Telekom) 125,98 34,01 159,99 

06-91-333-xxx (Magyar Telekom) 177,16 47,83 224,99 

06-91-334-xxx (Magyar Telekom) 259,84 70,16 330,00 

06-91-335-xxx (Magyar Telekom) 300,00 81,00 381,00 

06-91-336-xxx (Magyar Telekom) 400,00 108,00 508,00 

06-91-337-xxx (Magyar Telekom) 500,00 135,00 635,00 

06-91-636-0xx(Magyar Telekom) 125,98 34,01 159,99 

06-91-636-1xx(Magyar Telekom) 153,54 41,46 195,00 

06-91-636-2xx(Magyar Telekom) 200,00 54,00 254,00 

06-91-636-3xx(Magyar Telekom) 259,84 70,16 330,00 

06-91-636-4xx(Magyar Telekom) 300,00 81,00 381,00 

06-91-636-5xx(Magyar Telekom) 400,00 108,00 508,00 

06-91-636-6xx(Magyar Telekom) 452,75 122,24 574,99 

06-91-636-7xx(Magyar Telekom) 500,00 135,00 635,00 

06-91-636-8xx(Magyar Telekom) 755,90 204,09 959,99 

06-91-636-9xx(Magyar Telekom) 787,40 212,60 1 000,00 

06-91-555-0xx (Yettel) 66,92 18,07 84,99 

06-91-555-1xx (Yettel) 122,04 32,95 154,99 

06-91-555-2xx (Yettel) 161,41 43,58 204,99 

06-91-555-3xx (Yettel) 200,00 54,00 254,00 

06-91-555-4xx (Yettel) 240,15 64,84 304,99 

06-91-555-5xx (Yettel) 300,00 81,00 381,00 

06-91-555-6xx (Yettel) 322,83 87,16 409,99 

06-91-555-7xx (Yettel) 381,88 103,11 484,99 

06-91-555-8xx (Yettel) 400,00 108,00 508,00 

06-91-555-9xx (Yettel) 600,00 162,00 762,00 

06-91-777-0xx (Yettel) 787,40 212,60 1 000,00 
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4. A nyilvános távbeszélő állomásokról kezdeményezett beszélgetések díjai 
 
Az impulzusszámláláson alapuló díjazásnál egy impulzus díja hagyományos telefonszolgáltatás igénybevétele 
esetén: 
 

Az impulzusszámláláson alapuló díjazásnál egy impulzus díja: Nettó ÁFA Bruttó 

érmével működő nyilvános állomásokról kezdeményezett hívásoknál 15,75 4,25 20,00 

 
Nyilvános állomások impulzus időtartama: 
 

Nyilvános állomások impulzus időtartama (másodperc) 
Nyilvános impulzus 

időtartam 

Díjzóna, díjazási időszak (másodperc) 

Helyi hívásirány 

Csúcs 51,00 

Nappali 51,00 

Kedvezményes 113,00 

Éjszakai kedvezményes 113,00 

Belföldi távolsági hívásirány  

Csúcs 24,00 

Nappali 24,00 

Kedvezményes 42,00 

Éjszakai kedvezményes 42,00 

Nemzetközi  

Nemzetközi I. vezetékes 17,00 

Nemzetközi I.  mobil 17,00 

Nemzetközi II. vezetékes 4,00 

Nemzetközi II.  mobil 4,00 

Mobil  

Belföldi mobil 11,00 

Tudakozó plusz (11824 és 11811)  

Tudakozó plusz (11824 és 11811) 7,00 

 

Tudakozó (11818,11888) Nettó ÁFA Bruttó  

érmével működő nyilvános állomásokról kezdeményezett hívásoknál 78,74    21,26    100,00    

 
A segélykérő hívások (mentők, tűzoltók, rendőrség) díjmentesek. 
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P./ További forgalmi díjak helyhez kötött telefon szolgáltatások esetén egyéni és üzleti előfizetők 
részére 
 

1. Szatelit hívások  
 

Műholdas irány Előhívó Forgalmi díj (Ft/perc) 

Emsat, AeroMobile 88299 2 490 Ft 

Emsat, Thuraya  88216 490 Ft 

GMSS, Iridium  8816, 8817 1 290 Ft 

International Networks, Orange 883130 160 Ft 

 

2. Tudakozó szolgáltatás 
 

Tudakozó szolgáltatás Nettó ÁFA Bruttó 

Belföldi tudakozó: 198 (Ft/hívás) 2013. december 31-ig 60,00 16,20 76,20 

Belföldi Tudakozó Plusz: 197 (Ft/perc) másodperc alapú számlázás 2013. 
december 31-ig 

130,00 35,10 165,10 

Tudakozó gyorshívás (Ft/hívás)                                                                                                            
Három részből áll: 1. Tudakozó gyorshívás egyszeri igénybevételi díja, 2. 
a kikeresett szám kapcsolása után létrejött sikeres beszélgetés díja az 
adott időszaktól és díjzónától függő díjcsomag szerinti hívásdíj, 3. a 
Tudakozó szolgáltatás egyszeri igénybevételi díja.  

80,00 21,60 101,60 

Nemzetközi tudakozó: 199 (Ft/hívás) 2013. december 31-ig 160,00 43,20 203,20 

Belföldi tudakozó: 11818 (Ft/hívás) 2013. szeptember 1-től 70,00 18,90 88,90 

Belföldi tudakozó: 11888 (Ft/hívás) 2013. szeptember 1-től 70,00 18,90 88,90 

Belföldi Tudakozó Plusz: 11824 (Ft/perc) másodperc alapú számlázás 
2013. szeptember 1-től 

130,00 35,10 165,10 

Belföldi Tudakozó Plusz: 11811 (Ft/perc) másodperc alapú számlázás 
2013. szeptember 1-től 

130,00 35,10 165,10 

Nemzetközi tudakozó: 11824 (Ft/perc) másodperc alapú számlázás 2013. 
szeptember 1-től 

130,00 35,10 165,10 

Egyetemes országos tudakozó: 11800 (Ft/hívás)  70,00 18,90 88,90 

 

3. Speciális hívószámok 
 

Speciális hívószámok Nettó ÁFA Bruttó 

Belföldi zöldszám 06 80 100 000 - 999 999; másodperc alapú számlázás díjmentes szolgáltatási szám 

Belföldi formában tárcsázható nemzetközi zöld szám 06 80 000 000 - 099 
999 

díjmentes szolgáltatási szám 

Nemzetközi zöldszám 00 800 díjmentes szolgáltatási szám 

Vodafone telefonos ügyfélszolgálat: 1270 (Ft/perc) belföldről díjmentes 

business ügyfélszolgálat: 1420 (Ft/perc) belföldről díjmentes 

szolgáltatás megrendelés: 06 80 985 303 (Ft/perc) 0 Ft/perc 

12XX (Ft/perc) 

Szolgáltatók szerinti díjazás. Itthon kiegészítő 
díjcsomag, telefon silver és gold díjcsomag 

esetén biztosított kedvezmények erre a 
hívószámra nem vonatkoznak. 

14XXX (Ft/perc) Díjmentes szolgáltatás. 0 Ft/perc. 

135X és 136XX (Adománygyűjtő vonalak) 
az adománygyűjtő szervezetek által 

meghirdetett Ft összeg 

13737 Háttér Társaság Lelki segélyvonala Díjmentes szolgáltatás. 0 Ft/perc. 
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Kormányzati ügyféltájékoztató vonal: 1818 (Ft/perc) másodperc alapú 
számlázás 

A szolgáltatás díja megegyezik a zöld szám 
hívás díjával. Helyi és földrajzi számozási 

körzeten belüli hálózaton kívüli. Itthon 
kiegészítő díjcsomag, telefon silver és gold, 
FixPerc 180, Fix Perc360  díjcsomag esetén 
biztosított kedvezmények erre a hívószámra 

nem vonatkoznak. 

Pontos idő: 180 (Ft/hívás) 20,00 5,40 25,40 

Ébresztő, figyelmeztető hívás: 193 (Ft/hívás) 42,00 11,34 53,34 

Hordozott számok tudakozója: 1729 0 Ft 

Segélykérő számok: 104,105,107,112 0 Ft 

Eltűnt gyerekek felkutatására fenntartott forróvonal: 116000 0 Ft 

Gyermekek segélyvonala: 116111 0 Ft 

Vízi segélyhívó (1817)  0 Ft 

Egyszerűsített munkaviszony bejelentés 185 
A díjcsomag szerinti helyi és földrajzi 
számozási körzeten belüli díjszabás. 

Magyar Autóklub Segélyhívó: 188 0 Ft 

MecalOnline: 1820 0 Ft 

NAV Infovonal: 1819 0 Ft 

Nemzeti Egészségügyi Telefonos Ügyfélszolgálat: 1812 0 Ft 

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága: 1828 díjmentes szolgáltatási szám 

Hívás átirányítás (Hívásátirányítás feltétel nélkül, Hívásátirányítás 
foglaltság, Hívásátirányítás nem felel esetén) 

Az átirányított szám telefonjáig a hívó félnek 
kell fizetni a beszélgetést. Az átirányított 

telefontól az átirányítás helyéig tartó átvitelt, 
azaz az átirányított szakaszt az átirányítónak 
kerül számlázásra.  Az átirányított szakaszra 

az adott telefon előfizetés díjszabása 
érvényes, Nonstop M, L, XL díjcsomagok 

esetében a Nonstop S díjcsomag forgalmi díjai 
érvényesek. 

Hívószám kijelzés tiltása 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

Kimenő hívás korlátozása 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

Fix híváskorlátozás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

Hívószám kijelzés tiltása 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

Hívás várakoztatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

Hívószám kijelzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

Ne zavarj! 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

Rejtett számról érkező hívások elutasítása 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
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Q./ Nemzetközi díjzónák vezetékes telefon, 29-es körzeten belüli hagyományos telefon, 29-es 
körzeten kívüli hagyományos és FTTH-RFoG optika kábelhálózaton nyújtott telefon szolgáltatások 
esetén 
 
A mindenkor aktuális ország előhívószámok és hálózat kijelölő számok megtalálhatók weboldalunkon. 
 
Nemzetközi I. vezetékes díjzóna országai (földrajzi számokra irányuló hívások): Alaszka*, Albánia, Algéria*, 
Amerikai Egyesült Államok*, Amerikai Virgin-szigetek, Andorra, Antarktisz*, Argentína*, Ausztrália, Ausztria, Azori-
szigetek (Portugália), Belgium, Bosznia-Hercegovina, Brazília, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Dél-afrikai 
Köztársaság, Észtország, Fehéroroszország*, Feröer*, Finnország, Franciaország, Francia Guyana*, Gibraltár, 
Görögország, Grönland*, Grúzia, Guadeloupe*, Hawaii*, Hollandia, Hong Kong, Horvátország, Írország, Izland, 
Izrael, Japán, Kanada*, Kanári-szigetek (Spanyolország), Kazahsztán, Kína, Kolumbia*, Koreai Köztársaság, 
Lengyelország, Lettország, Líbia*, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Madeira (Portugália), Málta, 
Marokkó, Martinique, Mexikó, Moldova, Monaco, Montenegró, Nagy-Britannia és Észak-Írország (Egyesült 
Királyság), Németország, Norvégia, Olaszország, Oroszország*, Palesztin Önkormányzati Területek*, Portugália, 
Puerto Rico*, Réunion, Románia, Saint Barthélemy (Franciaország), Saint-Martin (Hollandia), San Marino*, 
Spanyolország, Svájc, Svédország, (Szerbia és Montenegró -> Szerbia, Montenegró), Szerbia, Szingapúr, 
Szlovákia, Szlovénia, Törökország, Tunézia*, Ukrajna, Új-Zéland, Vatikán. 
 
A *-gal megjelölt országok mobil irányú hívása esetén is a Nemzetközi I. vezetékes díjat számlázzuk. 
 
Nemzetközi I. mobil díjzóna országai (mobil és nem földrajzi számokra irányuló hívások): Albánia, Amerikai 
Virgin-szigetek, Andorra, Ausztrália, Ausztria, Azori-szigetek (Portugália), Belgium, Bosznia-Hercegovina, Brazília, 
Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Dél-afrikai Köztársaság, Észtország, Finnország, Francia Guyana, 
Franciaország, Gibraltár, Görögország, Grúzia, Guadeloupe, Hollandia, Hong Kong, Horvátország, Írország, 
Izland, Izrael, Japán, Kanári-szigetek (Spanyolország), Kazahsztán, Kína, Koreai Köztársaság, Lengyelország, 
Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Madeira (Portugália), Málta, Marokkó, Martinique, 
Mexikó, Moldova, Monaco, Montenegró, Nagy-Britannia és Észak-Írország (Egyesült Királyság), Németország, 
Norvégia, Olaszország, Portugália, Réunion, Románia, Saint Barthélemy (Franciaország), Saint-Martin (Hollandia), 
Spanyolország, Svájc, Svédország, (Szerbia és Montenegró -> Szerbia, Montenegró), Szerbia, Szingapúr, 
Szlovákia, Szlovénia, Törökország, Ukrajna, Új-Zéland, Vatikán. 
 
Nemzetközi II. vezetékes díjzóna országai (földrajzi számokra irányuló hívások): Afganisztán, Amerikai 
Szamoa, Angola, Anguilla, Antigua és Barbuda, Aruba, Ascension, Ausztrália külbirtokai, Azerbajdzsán, Bahama-
szigetek, Bahrein, Banglades, Barbados, Belize, Benin, Bermuda, Bhután, Bissau-Guinea, Bolívia, Botswana, Brit 
Virgin-szigetek, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Chile, Comore-szigetek, Cook-szigetek, Costa Rica, Csád, 
Dominikai Közösség, Diego Garcia Dominikai Köztársaság, Dzsibuti, Ecuador, Egyenlítői-Guinea, Egyesült Arab 
Emírségek, Egyiptom, Elefántcsontpart, Eritrea, Etiópia, Északi-Mariana-szigetek, Falkland-szigetek, Fidzsi-
szigetek, Francia Polinézia, Fülöp-szigetek, Gabon, Gambia, Ghána, Grenada, Guatemala, Guam, Guinea, 
Guyana, Haiti, Holland Antillák, Honduras, India, Indonézia, Irak, Irán, Jamaica, Jemen, Jordánia, Kajmán-szigetek, 
Kambodzsa, Kamerun, Katar, Kenya, Kirgizisztán, Kosovo, Kuba, Kuvait, Kelet Timor, Kiribati, Kongó, Kongói 
Demokratikus Köztársaság, Koreai NDK, Közép-afrikai Köztársaság, Laosz, Lesotho, Libanon, Libéria, 
Madagaszkár, Makao, Malajzia, Malawi, Maldív-szigetek, Mali, Marshall-szigetek, Mauritius, Mauritánia, Mayotte, 
Mianmar, Midway szigetek, Mikronézia, Mongólia, Montserrat, Mozambik, Namíbia, Nauru, Nepál, Nicaragua, 
Niger, Nigéria, Niue, Omán, Örményország, Panama, Palau, Pápua Pakisztán, Paraguay, Peru, Pitcairn-szigetek, 
Ruanda, Saint-Pierre és Miquelon, Saint Vincent és a Grenadine-szigetek, Salvador, Seychelle-szigetek, Salamon-
szigetek, Sáo Tomé és Príncipe, Sierra Leone, Sri Lanka, Saint Kitts és Nevis, Saint Lucia, Suriname, Szaúd-
Arábia, Szamoa, Szenegál, Szent Ilona, Szomália, Szíria, Szudán, Szváziföld, Tádzsikisztán, Thaiföld, Tajvan, 
Tanzánia, Togo, Türkmenisztán, Turks- és Caicos-szigetek, Tokelau-szigetek, Tonga, Trinidad és Tobago, Tuvalu, 
Új-Guinea, Új-Kaledónia, Uganda, Uruguay, Üzbegisztán, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Wake-sziget, Wallis és 
Futuna, Zambia, Zanzibár, Zimbabwe, Zöld-foki Köztársaság. 
 
Nemzetközi II. mobil díjzóna országai  (mobil és nem földrajzi számokra irányuló hívások): Afganisztán, 
Amerikai Szamoa, Angola, Anguilla, Antigua és Barbuda, Aruba, Ascension, Ausztrália külbirtokai, Azerbajdzsán, 
Bahama-szigetek, Bahrein, Banglades, Barbados, Belize, Benin, Bermuda, Bhután, Bissau-Guinea, Bolívia, 
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Botswana, Brit Virgin-szigetek, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Chile, Comore-szigetek, Cook-szigetek, Costa Rica, 
Csád, Dominikai Közösség, Diego Garcia Dominikai Köztársaság, Dzsibuti, Ecuador, Egyenlítői-Guinea, Egyesült 
Arab Emírségek, Egyiptom, Elefántcsontpart, Eritrea, Etiópia, Északi-Mariana-szigetek, Falkland-szigetek, Fidzsi-
szigetek, Francia Polinézia, Fülöp-szigetek, Gabon, Gambia, Ghána, Grenada, Guatemala, Guam, Guinea, 
Guyana, Haiti, Holland Antillák, Honduras, India, Indonézia, Irak, Irán, Jamaica, Jemen, Jordánia, Kajmán-szigetek, 
Kambodzsa, Kamerun, Katar, Kenya, Kirgizisztán, Kosovo, Kuba, Kuvait, Kelet Timor, Kiribati, Kongó, Kongói 
Demokratikus Köztársaság, Koreai NDK, Közép-afrikai Köztársaság, Laosz, Lesotho, Libanon, Libéria, 
Madagaszkár, Makao, Malajzia, Malawi, Maldív-szigetek, Mali, Marshall-szigetek, Mauritius, Mauritánia, Mayotte, 
Mianmar, Midway szigetek, Mikronézia, Mongólia, Montserrat, Mozambik, Namíbia, Nauru, Nepál, Nicaragua, 
Niger, Nigéria, Niue, Omán, Örményország, Panama, Palau, Pápua Pakisztán, Paraguay, Peru, Pitcairn-szigetek, 
Ruanda, Saint-Pierre és Miquelon, Saint Vincent és a Grenadine-szigetek, Salvador, Seychelle-szigetek, Salamon-
szigetek, Sáo Tomé és Príncipe, Sierra Leone, Sri Lanka, Saint Kitts és Nevis, Saint Lucia, Suriname, Szaúd-
Arábia, Szamoa, Szenegál, Szent Ilona, Szomália, Szíria, Szudán, Szváziföld, Tádzsikisztán, Thaiföld, Tajvan, 
Tanzánia, Togo, Türkmenisztán, Turks- és Caicos-szigetek, Tokelau-szigetek, Tonga, Trinidad és Tobago, Tuvalu, 
Új-Guinea, Új-Kaledónia, Uganda, Uruguay, Üzbegisztán, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Wake-sziget, Wallis és 
Futuna, Zambia. 
 
A telefonhoz tartozó díjzóna besorolásokat megtalálhatja a www.vodafone.hu oldalon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vodafone.hu/
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R./ EGYÉB DÍJAK 
 

1. Mobil szolgáltatásokra vonatkozó egyéb díjak Egyéni és Üzleti Előfizetők számára 
 

1.1. Belépési díj 

 
A Szolgáltató hálózatába történő bekapcsolásért az Előfizető által egyszeri alkalommal fizetendő belépési díj 
Utólag Fizető Előfizetők esetében bruttó 10 000 Ft, Előre Fizető Előfizetők esetében bruttó 500 Ft.  
 

1.2. Készülék hálózati zárának feloldása utólag fizető szolgáltatás esetén 

 

Határozott idejű Előfizetői Szerződés lejáratát követően az Előfizető kérésére az Előfizetői Szerződéssel együtt 
vásárolt készülék hálózati zárának feloldása (hálózat-függetlenítés) díjmentes.  
 
Határozott idejű Előfizetői Szerződés lejáratát követően amennyiben a hálózati zár feloldását nem az Előfizető kéri, 
a hálózati zár feloldásának díja bruttó 10 000 Ft.  
 
Előfizető kérésére az Előfizetői Szerződés határozott ideje alatt az Előfizetői Szerződésben meghatározott kötbérek 
és a készülékkedvezmény összegének megfizetését követően a hálózati zár feloldása díjmentes. 
 
Az Előfizető a készülék hálózati zárának feloldását a Szolgáltató márkaképviseletein vagy lakossági ügyfelek 
esetén a belföldről díjmentesen hívható 1270-en, üzleti ügyfelek esetén a hálózaton belülről hívható 1788-on 
kérheti. A márkaképviseletek listája a Szolgáltató honlapján (www.vodafone.hu) elérhető. A készülék hálózati 
zárának feloldását az Előfizető hajtja végre, miután a hálózati zár feloldásához szükséges kódot a Szolgáltató az 
Előfizető választása szerint (a) postai úton levélben vagy (b) elektronikus levél útján küldi meg vagy (c) 
márkaképviseleti kérelmezés esetén a helyszínen adja át részére.  
 
A Szolgáltató vállalja, hogy  
 

(a) – a számhordozás esetét ide nem értve – a hálózati zár feloldásához szükséges kódot tartalmazó levelet 
a jelen Díjszabás szerint befizetett díjaknak a Szolgáltató könyvelési rendszerében történő rögzítésétől 
számított 15 munkanapon belül postára adja, az Előfizető a kód ismeretében végezheti el a feloldást. 
Kivételt képeznek ez alól azon készülékek, amelyek esetében a feloldást az Előfizető a készülék 
technológiai jellemzői miatt nem tudja elvégezni. Ezen esetekben a feloldást vagy a gyártó, vagy a 
Szolgáltató végzi el, 30 munkanapos határidőn belül. 

(b)  számhordozás esetén a Szolgáltató a határozott időtartamra kedvezményesen vagy egyéb módon 
kedvezményesen értékesített készülék ellenértékének kifizetését vagy az átvevő szolgáltató erre 
vonatkozó nyilatkozatának kézhezvételét követően a készülék hálózati zárát az Előfizető kérésére külön 
díjazás nélkül haladéktalanul feloldja.  

 

1.3. Készülék hálózati zárának feloldása előre fizetett szolgáltatás esetén 

 

Előfizető a hálózati zár feloldását a számhordozás után, a készülékkedvezmény összegének és a hálózati zár 
feloldás díjának megfizetése után vagy az átvevő szolgáltató ezen díjak átvállalásáról szóló nyilatkozatának 
Szolgáltatóhoz való kézbesítését követően díjmentesen kérheti. 
 
Az Előfizetői Szerződés lejáratát követően az Előfizető kérésére az Előfizetői Szerződéssel együtt vásárolt 
készülék hálózati zárának feloldása díjmentes.  
 

http://www.vodafone.hu/
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Határozott idejű Előfizetői Szerződés lejáratát követően amennyiben a hálózati zár feloldását nem az Előfizető kéri, 
a hálózati zár feloldásának díja bruttó 10 000 Ft. 
 
A készülék hálózati zárának feloldását a Szolgáltató márkaképviseletein lehet kérni. A márkaképviseletek listája a 
Szolgáltató honlapján (www.vodafone.hu) elérhető. A készülék hálózati zárának feloldását az Előfizető hajtja végre, 
miután a hálózati zár feloldásához szükséges kódot a Szolgáltató postai úton – levélben – eljuttatta részére. A 
Szolgáltató vállalja, hogy a hálózati zár feloldásához szükséges kódot tartalmazó levelet a befizetett díjaknak a 
Szolgáltató könyvelési rendszerében történő rögzítésétől számított 15 munkanapon belül postára adja, az Előfizető 
a kód ismeretében végezheti el a feloldást. Kivételt képeznek ez alól azon készülékek, amelyek esetében a 
feloldást az Előfizető a készülék jellemzői miatt nem tudja elvégezni (pl. nincs billentyűzet). Ezen esetekben a 
feloldást vagy a gyártó, vagy a Szolgáltató végzi el, 30 munkanapos határidőn belül.  
 

1.4. SIM-kártya felfüggesztése – Szüneteltetés 

 
A SIM-kártyát fel kell függeszteni amennyiben az Előfizető elveszti telefonját, ellopják azt, az Előfizetőnek lejárt 
tartozása van, illetve amennyiben azt az Előfizető kéri.  

 

1.4.1.  Szüneteltetés 
 
Az Előfizető határozatlan idejű szerződés esetén minimum egy (1) hónapra és maximum tizenkét (12) hónapra, 
határozott idejű szerződés esetén maximum (6) hónapra kérheti a mobil rádiótelefon szolgáltatás szüneteltetését. 
A kért – de legfeljebb 6 vagy 12 hónap időtartamú – szüneteltetés letelte után a Szolgáltató az Előfizető SIM-
kártyáját aktiválja, és folytatja a havi előfizetési díj számlázását. A szüneteltetés ideje alatt a Szolgáltató az Előfizető 
által fizetendő díj 27%-át számítja fel (SIM-kártyánként). 
 
Amennyiben az előfizető a szolgáltatás felfüggesztését elveszett vagy ellopott SIM kártya vagy telefon miatt kéri, 
úgy a követendő eljárásra az Általános Szerződési Feltételek az irányadó. 
 
Határozott idejű előfizetői szerződés esetében az előfizetői szerződés időtartama a szüneteltetés időtartamával 
meghosszabbodik. 
 

1.4.2. Korlátozás: 
 
Szolgáltató a szolgáltatás korlátozása alatt az Előfizető által fizetendő havidíj 50%-át számítja fel. 
 

1.5. SIM-kártya cseréje 

 
A SIM-kártya cseréjéért díjat, bruttó 2 500 Ft számítunk fel, ha a kártya elveszett, ellopták, megrongálódott, vagy 
másikat kér, ha az eredeti még működik. Minden egyéb SIM-kártya csere díjmentes. 
 

1.6. Előfizetői jogviszony átírása 

 
Az előfizetői jogviszony átíratható az Általános Szerződési Feltételek szerint.  
 
Utólag fizető Előfizetők esetében az átírás díjának összege bruttó 5 000 Ft előfizetésenként.  
A fenti díjat az új Előfizető a hitelképességi vizsgálatot követően köteles megfizetni. 
 
Előre fizető Előfizetők esetében az átírás díjának összege bruttó 2 600 Ft előfizetésenként.  
 

http://www.vodafone.hu/
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Az átíráshoz kapcsolódó előfizetésenkénti, illetve egyszeri díjak megfizetésétől a Szolgáltató jogutódlás esetén, 
továbbá Előre Fizető Előfizetésről Utólag Fizető Előfizetéssé történő átíráskor eltekint.  
 

1.7. Számcsere 

 
Az Utólag Fizető Előfizetők kérhetnek számcserét, illetve az Előfizetői Szerződés megkötésekor hívószámot 
választhatnak, ennek egyszeri díja bruttó 7 000 Ft. 
 

1.8. Adminisztrációs költség 

 
Amennyiben az Előfizető díjtartozásának megfizetésére ún. fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem 
bírósághoz történő benyújtását megelőzően kerül sor, az adminisztrációs költség bruttó 22 000 Ft. Az említett 
eljárás megindítása esetén az adminisztrációs költség további 10 000 Ft-tal emelkedik, azaz bruttó 32 000 Ft. 
 

1.9. Adminisztrációs díj 

 
A Szolgáltató adminisztrációs díjat számít fel a következő esetekben az Általános Szerződési Feltételekben írtak 
szerint: 

• a teljes körű szolgáltatás visszaállításával egyidejűleg  

• a szolgáltatás korlátozásával kapcsolatosan. 
 
Az adminisztrációs díj összege bruttó 4 000 Ft SIM-kártyánként. 
 

1.9.1. Visszakapcsolási díj – Szolgáltató általi korlátozás esetén 24 órán belüli kényelmi díj 
 
Amennyiben a szolgáltatás korlátozására az Előfizető díjtartozása miatt kerül sor és a Szolgáltató az Előfizető 
kérésére soron kívül, 24 órán belül visszakapcsolja a szolgáltatást, az Előfizető az adminisztrációs díjon felül 
kényelmi díj fizetésére is köteles.  
 

Megnevezés Nettó Áfa Bruttó 

Visszakapcsolási díj – Szolgáltató általi korlátozás esetén 24 órán belüli kényelmi díj 787,4 Ft 212,6 Ft 1 000 Ft 

 

1.10. Hívásrészletező 

 
Az előfizetők ugyanarról a számlázási időszakról többször is igényelhetnek hívásrészletezőt nyomtatott formában 
az Általános Szerződési Feltételekben foglalt időtartamon belül.  
 
Lakossági ügyfelek esetén az adott számlázási periódusról szóló első hívás- és adatforgalmi részletező Előfizetők 
számára díjmentes, minden további esetben az igénylés díjköteles: bruttó 1 000 Ft részletezőnként. A rendszeres 
hívásrészletező szolgáltatás szintén díjmentesen igényelhető, azonban az adott számlázási időszakra ismételten 
kiállított hívásrészletező szolgáltatás díja 1 000 Ft részletezőnként. 
 
Üzleti ügyfelek esetén az adott számlázási periódusról szóló első, és minden további hívás- és adatforgalmi 
részletező üzleti előfizetők számára 1000 Ft / SIM kártya. A rendszeres hívásrészletező szolgáltatás havidíja 
szintén 1.000 Ft / hó / SIM kártya. 
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1.11. Számla újranyomtatás szolgáltatás 

 
Az előfizető számlája újranyomtatását bruttó 700 Ft-ért kérheti. 
 

1.12. Vásárlási számla újranyomtatás 

 
Az Előfizető kérheti a vásárláskor kapott számla újranyomtatását. Ennek díja bruttó 700 Ft. 
 

1.13. Adatváltozás miatti új számla kiállítás 

 
Amennyiben az Előfizető számla módosítását és/vagy újbóli kiállítását az Előfizető érdekkörében felmerült ok miatt 
kéri, illetve amennyiben az Előfizető adatai megváltoztak, azonban a megváltozott adatok bejelentésének az 
Általános Szerződési Feltételekben előírt határidőben nem tesz eleget, kérheti a számlák, illetve az adatváltozás 
utáni időszakban részére kiállított számlák újbóli kiállítását számlánként bruttó 1 500 Ft díjért. A számlák újbóli 
kiállításának díja az ÁFA hatályán kívüli tranzakciók körébe tartozik. 
 

1.14. Készpénz-utalási megbízás igénylése 

 
Az Előfizető a Szolgáltatótól kitöltetlen készpénz-átutalási megbízást igényelhet. Ennek díja bruttó 700 Ft.  
 

1.15. Számlázási ciklus váltása 

 
Az Előfizető számlázási ciklusonként egyszer kérheti a számlazárási napjának megváltoztatását, bruttó 700 Ft-ért. 
 

1.16. A Szolgáltató ügyfélszolgálatával folytatott beszélgetések rendelkezésre 
bocsátása 

 
Az Előfizető/Hívó fél – amennyiben erre jogosult – kérheti a Szolgáltató ügyfélszolgálatával folytatott beszélgetések 
rendelkezésre bocsátását. A szolgáltatás hangfelvételenként egy alkalommal díjmentes, minden további esetben 
az adathordozót (DVD-t) az Előfizető/Hívó fél biztosítja és Utólag Fizető Előfizetők esetén bruttó 10 000 Ft, Előre 
Fizető Előfizetők esetében bruttó 6 000 Ft ellenében kérhető. Amennyiben a hangfelvétel tartalmát érintő jogvitában 
a Szolgáltatót elmarasztalják, illetve a felmerült vitás kérdésben utólag a Szolgáltató az Előfizetőnek/Hívó félnek 
ad igazat, a Szolgáltató a költségeket az Előfizető/Hívó fél részére visszatéríti. 
 

1.17. Előfizetői szerződések másolatának kiadása 

 
Az Előfizető kérheti a Szolgáltatónál őrzött Előfizetői Szerződés másolatának kiadását. A szolgáltatás naptári 
évente egyszer díjmentes, minden további kérés esetén bruttó 700 Ft ellenében kérhető. 
 

1.18. Fizetési felszólítás eljárási díja 
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Amennyiben az Előfizető a Szolgáltató felé fennálló fizetési kötelezettségét határidőre nem teljesíti, és emiatt a 
Szolgáltató írásos fizetési felszólítását követően a fizetési határidő eredménytelen eltelte után újra fizetésre szólítja 
fel az Előfizetőt – amely ez esetben történhet sms, postai levél, e-mail vagy hanghívás útján – a fizetési felszólítás 
eljárási díja, mely 600 forint, az Előfizetőt terheli. 
 

1.19. PIN/PUK kód kiadása 

 
A Szolgáltató az Előfizetőnek a Szolgáltató ügyfélszolgálatán személyesen, levélben vagy telefonon 
kezdeményezett kérésére esetenként bruttó 250 Ft díj ellenében kiadja a SIM kártyához tartozó PIN vagy PUK 
kódot. A telefonos ügyfélszolgálat (1270) Önkiszolgáló Ügyfélszolgálatán a belföldről történő lekérdezés díjmentes. 
 

1.20. Ügyfélbiztonsági kód módosítása 

 
A Szolgáltató az Előfizetőnek a Szolgáltató ügyfélszolgálatán személyesen, levélben vagy telefonon 
kezdeményezett kérésére számlafizetőnként és esetenként bruttó 250 Ft díj ellenében módosítja az 
ügyfélbiztonsági kódot. Az online felületen történő módosítás díjmentes. 
 

1.21. Folyószámla kivonat 

 
A Szolgáltató az Előfizetőnek a Szolgáltató ügyfélszolgálatán személyesen, levélben vagy telefonon 
kezdeményezett kérésére egyszeri bruttó 350 Ft díj ellenében folyószámla kivonatot készít, mely tartalmazza az 
Előfizető számlaegyenlegén történt ki- és befizetéseket, valamint a Szolgáltató által kiállított számlák végösszegét. 
Az elkészült folyószámla kivonat postai úton kerül kézbesítésre. 
 

1.22. Egyenlegközlő 

 
A Szolgáltató az Előfizetőnek a Szolgáltató ügyfélszolgálatán személyesen, levélben vagy telefonon 
kezdeményezett kérésére egyszeri bruttó 350 Ft díj ellenében egyenlegközlőt készít, mely tartalmazza az Előfizető 
számlaegyenlegén történt ki- és befizetéseket, valamint a Szolgáltató által kiállított számlák végösszegét, egy az 
Előfizető által meghatározott időpontig. Az elkészült egyenlegközlő postai úton kerül kézbesítésre. 
 

1.23. Részletfizetési kedvezmény eljárási díja 

 
Amennyiben az Előfizető a Szolgáltató felé fennálló fizetési kötelezettségét határidőre nem teljesíti, részletfizetési 
kedvezményt kérhet a Szolgáltatótól, melynek díja bruttó 2 500 Ft esetenként. Ez a díj a részletfizetési határidő 
lejártakor válik esedékessé, mely a lezárt számlában jelenik meg. 
 

1.24. Fizetési halasztás eljárási díja 

 

Amennyiben az Előfizető a Szolgáltató felé fennálló fizetési kötelezettségét határidőre nem teljesíti, fizetési 
halasztást kérhet a Szolgáltatótól, melynek díja bruttó 2 500 Ft esetenként. Ez a díj a fizetési halasztás lejártakor 
válik esedékessé, mely a lezárt számlában jelenik meg. 
 

1.25. Futár által kézbesített szállítás díja 
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Futár igénybevételével történő szállítás díja szállítási címenként és szállításonként bruttó 1257 Ft Magyarország 
területén. 
 

1.26. SIM kártya vásárlás díja – Előre fizetett szolgáltatás esetén 

 
Csak SIM kártya vásárlás  

SIM kártya díja (bruttó) 1500 Ft 

 

1.27. Egyenleg lekérdezés díja 

 
Az előre fizető ügyfelek a következő módokon kérdezhetik le egyenlegüket: 
 

a) A 171-es rövid hívószámon, ahol automata rendszer tájékoztatja a hívót az aktuális egyenlegéről. A 171-
es hívószámon az egyenleg lekérdezésének díja a jelen Díjszabás melléklet szerinti, tarifacsomagra 
vonatkozó normál hívásdíj.  

b) A 171-es rövid számra küldött SMS-sel, ami tájékoztatja a küldőt az aktuális egyenlegéről. Csak a fogadott 
SMS díjköteles: bruttó 49 Ft fogadott SMS-enként, a küldött szöveges üzenetek díjmentesek, Vodafone 
Tuti tarifacsomag esetén bruttó 19 Ft.  

c) Az utolsó három feltöltés összege és a feltöltések időpontja a 171-es számra küldött SMS-sel lekérdezhető 
legfeljebb a lekérdezést megelőző 330 napra vonatkozóan. A következő típusú feltöltések kérhetőek le: 

• Feltöltőkártyás feltöltés 

• Elektronikus feltöltés  

• Promóciós feltöltés 

• Roaming feltöltés 
 
Az adott napon történő feltöltés a következő nap kérhető le.  
 
A Vodafone-hoz történő számhordozási folyamat során az ideiglenes számokra vonatkozó adatokról a 
számhordozás sikeres befejezésének időpontjáig lehet tájékoztatást kapni. 
 
A lekérdezéshez szükséges kódok leírása a Szolgáltató internet-oldalán található meg. 
 

1.28. Tájékoztatás az Előre Fizető Előfizető SIM kártyájához tartozó rendelkezésre állási 
és felhasználási idő lejáratáról  

 
A Szolgáltató az Előfizetőnek a Szolgáltató ügyfélszolgálatán személyesen, levélben vagy telefonon 
kezdeményezett kérésére, esetenként bruttó 100 Ft díj ellenében kiadja a SIM kártya rendelkezésre állási és 
egyenleg felhasználási idejét. Az online felületen történő lekérdezés díjmentes. 
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2. Helyhez kötött szolgáltatásokhoz kapcsolódó egyéb díjak  
 

2.1. Általános egyéb díjak 

2.1.1. Áthelyezési díj/költöztetés 
 
Amennyiben az Előfizető a szolgáltatást a Szolgáltató Szolgáltatási Területén olyan más címen kívánja igénybe 
venni, ahol kiépített Előfizetői Hozzáférési Pont található, az ÁSZF-ben meghatározott áthelyezésért a Szolgáltató 
áthelyezési díjat számít fel.  
 

Megnevezés Nettó Áfa Bruttó 

Áthelyezési díj/költöztetés 4 000 Ft 1 080 Ft 5 080 Ft 

 

Megnevezés Nettó Áfa Bruttó 

ADSL szolgáltatás áthelyezési díj hálózattal ellátott területen* 4 000 Ft 1 080 Ft 5 080 Ft 

ADSL szolgáltatás áthelyezési díj Telekom, valamint Invitel 
hálózatán keresztül nyújtott szolgáltatás esetén 

12 000 Ft 3 240 Ft 15 240 Ft 

 
*Amennyiben hálózattal nem ellátott területre kéri az Előfizető az áthelyezést, az építési költséget is köteles 
megtéríteni. 
 

2.1.2. Átírási díj/névváltás 
 
Az Előfizető személyében történő változás esetén, az Előfizetői Szerződés átírásáért fizetendő díj. 
 

Megnevezés  Nettó Áfa Bruttó 

Átírási díj/névváltás 3 937,01 Ft 1 062,99 Ft 5 000,00 Ft 

 

2.1.3. Elállási díj 
 
Ha az Előfizető a szerződéskötést követően, de még az Előfizetői Hozzáférési Pont létesítése előtt a szerződéstől 
eláll (ide nem értve a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) 
Kormány rendelet által biztosított elállási jog gyakorlását), köteles a Szolgáltató részére az elállási díjat megfizetni. 
 

Megnevezés Egyszeri díjak 

Elállási díj 8 128 Ft 

Elállási díj business internet szolgáltatás esetén 
Az elvégzett hálózatkiépítési munkák igazolt 

értéke. 

 

2.1.4. Telepítési és kiszállási díj 
 
Telepítési díj:  
 
Díjfizetési kötelezettség akkor áll fenn, ha a Szolgáltató az Előfizető kérésére az Előfizetővel egyeztetett időpontban 
az Előfizetői Hozzáférési Ponthoz kiszáll, eszközcsere és új berendezés telepítése esetén. 
 

Megnevezés  Nettó Áfa Bruttó 

Telepítési díj 2 000 Ft 540 Ft 2 540 Ft 

Telepítési díj 29-es körzeten kívüli hagyományos telefonszolgáltatás 
esetén 

3 600,00 Ft 972,00 Ft 4 572,00 Ft 

 
Kiszállási díj: 
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A díjfizetési kötelezettség az Előfizetőt abban az esetben terheli, ha a Szolgáltató az Előfizető hibájából nem tud 
az érintett ingatlanra bejutni, vagy Hibajelentés esetén, amennyiben a Hiba oka az Előfizető érdekkörében merült 
fel (pl. Előfizető hibás Végberendezése, rongálása stb.). Kiszállási díj fizetendő abban az esetben is, ha a 
Szolgáltató az Előfizetői Végberendezést (TV, rádió, videó) az Előfizető külön kérésére a szolgáltatási programokra 
beprogramozza, illetve amennyiben az Előfizető kéri az Eszköz Szolgáltató általi elszállítását, valamint a kiszállást 
igénylő korlátozásból való visszakapcsolás esetén.  
 

Megnevezés  Nettó Áfa Bruttó 

Kiszállási díj 9 055,12 Ft 2 444,88 Ft 11 500,00 Ft/alkalom 

 

2.1.5. Szerkesztési célra fenntartva 
 

2.1.6. Visszakapcsolási díj – korlátozás után  
 
Amennyiben a szolgáltatás korlátozására az Előfizető Díjtartozása miatt került sor, az Előfizető visszakapcsolási 
díj fizetésére köteles. 
 

Megnevezés 
Egyszeri díjak 

Nettó Áfa Bruttó 

Visszakapcsolási díj - korlátozás után    

Visszakapcsolási díj - szolgáltató általi korlátozás esetén 72 
órán belül 

3 149,61 Ft 850,39 Ft 4 000 Ft* 

Visszakapcsolási díj - szolgáltató általi korlátozás esetén 24 
órán belül 

3 149,61 Ft 850,39 Ft 
4 000 Ft* + 
kényelmi díj 

 
* szolgáltatásonként értendő egyszeri díj 
 

2.1.7. Visszakapcsolási díj - Szolgáltató általi korlátozás esetén 24 órán belüli kényelmi díj 
 
Amennyiben a szolgáltatás korlátozására az Előfizető Díjtartozása miatt került sor és a Szolgáltató az Előfizető 
kérésére soron kívül 24 órán belül visszakapcsolja a szolgáltatást, az Előfizető a visszakapcsolási díjon felül 
kényelmi díj fizetésére is köteles. 
 

Megnevezés  Nettó Áfa Bruttó 

Visszakapcsolási díj - Szolgáltató általi korlátozás esetén 24 órán belüli kényelmi díj 787,4 Ft 212,6 Ft 1 000 Ft 

 

2.1.8. Kihelyezett hírközlési berendezés óvadék 
 
Amennyiben a szolgáltatás igénybevételéhez hírközlési berendezésnek az Előfizetői Hozzáférési Pontra történő 
kihelyezésére van szükség, a Szolgáltató az eszközt az előfizetés időtartamára az Előfizető rendelkezésére 
bocsátja. Az adott eszköz a Szolgáltató kizárólagos tulajdonában marad, az eszköz tulajdonjoga nem száll át az 
Előfizetőre. Az Előfizető a Szolgáltatás megszűnése esetén a kihelyezett hírközlési berendezést rendeltetésszerű 
használatra alkalmas állapotban köteles a Szolgáltatónak visszaadni. E kötelezettség teljesítésének biztosítékául 
a Szolgáltató kihelyezett hírközlési berendezés óvadékot kérhet az Előfizetőtől.  
 
Az óvadékot a Szolgáltató a kapcsolódó szolgáltatás megszűnésekor visszafizeti az Előfizetőnek - a 
visszaszolgáltatástól számított 30 napon belül -, kivéve, ha az Előfizető az eszközt nem, vagy nem rendeltetésszerű 
használatra alkalmas állapotban szolgáltatja vissza, ebben az esetben az óvadék összege a kár megtérítésére 
felhasználható. A berendezés visszaszolgáltatásának elmulasztása esetén a felek úgy tekintik, hogy az adott 
berendezés megsemmisült. Az óvadék összege a kihelyezett hírközlési berendezésenként eltérő lehet. 
 

2.1.9. Csomagmódosítási díj 
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Naptári évenként több, mint egy alkalommal, valamint határozott időtartamú szerződés esetében Előfizetői kérésre 
történő programcsomag módosítás esetén az Előfizető által fizetett összeg, melyet a Szolgáltató jogosult eltérően 
meghatározni attól függően, hogy a módosítás helyszíni intézkedést igényel-e, vagy nem. 
 

Megnevezés Nettó Bruttó  

Csomagmódosítási díj - kiszállás nélkül* 1 524 Ft 1 935,48 Ft 

 
* egyszeri díj 
 

2.1.10. Részletfizetési kedvezmény engedélyezési díja  
 
Részletfizetési igény engedélyezése esetén az Előfizető az alábbi adminisztrációs díjat köteles megfizetni.  
 

Megnevezés  Nettó Áfa Bruttó 

Részletfizetési kedvezmény engedélyezési díja 2 362,20 Ft 637,80 Ft 3 000 Ft 

 

2.1.11. Fizetési halasztás eljárási díja 
 
Amennyiben az Előfizető a Szolgáltató felé fennálló fizetési kötelezettségét határidőre nem teljesíti, fizetési 
halasztást kérhet a Szolgáltatótól, amelynek egyszeri díját a lenti táblázat tartalmazza. Ez a díj a fizetési halasztás 
lejáratakor válik esedékessé, és a lezárt számlában jelenik meg. 
 

Megnevezés  Nettó Áfa Bruttó 

Fizetési halasztás eljárási díja 1 968,5 Ft 531,5 Ft 2 500 Ft 

 

2.1.12. Számlamásolat díja 
 
Amennyiben az Előfizető az általa igénybe vett szolgáltatások díjairól kiállított számláról hiteles másolatot kér, az 
alábbi adminisztrációs díjat köteles megfizetni. 
 

Megnevezés  Nettó Áfa Bruttó 

Számlamásolat díja (Ft/db) 551,18 Ft 148,82 Ft 700,00 Ft 

 

2.1.13. Hangfelvétel másolat díja 
 
Amennyiben az Előfizető az általa és a Szolgáltató között folytatott telefonbeszélgetésről másolatot kér, az alábbi 
adminisztrációs díjat köteles megfizetni. A Szolgáltató az Előfizetői bejelentésenként egy alkalommal ingyenesen 
biztosítja a hangfelvétel másolatot az Előfizető részére. 
 

Megnevezés  Nettó Áfa Bruttó 

Hangfelvétel másolása CD-re (Ft/CD) 7 874 Ft 2 126 Ft 10 000 Ft 

 

2.1.14. Fizetési felszólítás díja 
 
Amennyiben az Előfizető a Szolgáltató felé fennálló fizetési kötelezettségét határidőre nem teljesíti és emiatt a 
Szolgáltató sms, postai levél, e-mail vagy hanghívás útján küldött fizetési felszólítását követően a fizetési határidő 
eredménytelen eltelte után újra fizetésre szólítja fel az Előfizetőt – amely történhet sms, postai levél, e-mail vagy 
hanghívás útján – a fizetési felszólítás díja az Előfizetőt terheli. A díj terhelésére legkorábban az ismételten 
megküldött felszólítással egyidejűleg kerülhet sor. A Szolgáltató a díjat méltányosságból, egyedi mérlegelés 
alapján elengedheti. 
 

Megnevezés Egyszeri díjak 
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Fizetési felszólítás díja 600 Ft 

 

2.1.15. Sikertelen pénzlevonás csoportos beszedési megbízás esetén díj 
 
Csoportos beszedési megbízás sikertelensége esetén adminisztrációs költséget számítunk fel, amennyiben a 
sikertelenség oka az előfizető hibájából áll elő a bank által küldött visszajelzés alapján. Ezek az alábbiak lehetnek: 
Bankszámla megszűnt, Fedezethiány, Nincs megbízás, Limit beállítás, Hibás ügyfél azonosító, Eltérő ügyfél 
azonosító, Ügyfél visszautasította a levonást. 
 

Megnevezés Egyszeri díjak 

Sikertelen pénzlevonás csoportos beszedési megbízás esetén díj 205 Ft 

 

2.1.16. Előfizetői szerződés másolat 
 
Az Előfizető kérheti a Szolgáltatónál őrzött Előfizetői Szerződés másolatának kiadását. A szolgáltatás naptári 
évente egyszer díjmentes, minden további kérés esetén az alábbi díjak fizetendők: 
 

Megnevezés  Nettó Áfa Bruttó 

Előfizetői szerződés másolat adsl szolgáltatás esetén 2 400 Ft 648 Ft 3 048 Ft 

Előfizetői szerződés másolat Telekom, valamint Invitel hálózatán 
keresztül nyújtott adsl szolgáltatás esetén 

2 000 Ft 540 Ft 2 540 Ft 

Előfizetői szerződés másolat helyhez kötött szolgáltatás esetén 
(Szerződés másolat) 

551,18 Ft 148,82 Ft 700,00 Ft* 

ÁSZF és mellékleteinek másolata 787,4 Ft 212,6 Ft 1 000,00 Ft 

 
*naptári évenként egyszer díjmentes 
 

2.1.17. Kényelmi szolgáltatás – szerződéskötéshez nyújtott szolgáltatás díj (ügyfél helyetti 
tulajdoni lap lekérése) 

 

Megnevezés  Nettó Áfa Bruttó 

Kényelmi szolgáltatás – szerződéskötéshez nyújtott szolgáltatás díj 
(ügyfél helyetti tulajdoni lap lekérése) 

1 500 Ft 405 Ft 1 905 Ft 

 

2.1.18. Készpénzátutalás megbízás igénylésének díja 
 

Megnevezés  Nettó Áfa Bruttó 

Készpénzátutalás megbízás igénylésének díja 551,18 Ft 148,82 Ft 700,00 Ft 

 

2.1.19. Folyószámla kivonat díja 
 

Megnevezés  Nettó Áfa Bruttó 

Folyószámla kivonat díja 275,59 Ft 74,41 Ft 350,00 Ft 
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2.2. Helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásokhoz kapcsolódó egyszeri díjak 

2.2.1. Belépési díj 
 
Az Előfizetői Hozzáférési Pont létesítéséért, és a szolgáltatás aktiválásáért fizetendő díj.  
 
Belépési díj megfizetésére az Előfizető abban az esetben köteles, amennyiben a szolgáltatás igénybevétele 
érdekében szükséges Előfizetői Hozzáférési Pont létesítése a felszerelési címen, vagy házhálózat kiépítése 
és/vagy rendszerre kapcsolása szükséges. A díj fejében a Szolgáltató egy Előfizetői Hozzáférési Pontot épít ki. 
Belépési díj fizetendő továbbá, amennyiben a Szolgáltató a már kiépült Előfizetői Hozzáférési Ponton új szerződés 
megkötése alapján teljesíti a szolgáltatást, a szolgáltatás aktiválásával, indításával kapcsolatos adminisztratív és 
egyéb teendők után. 
 
A fentieken túl digitális szolgáltatás megrendelésnél az Előfizető a jelen pont szerinti belépési díjon felül a HD DVR 
médiabox szolgáltatásával összefüggésben kiegészítő belépési díjat köteles fizetni. 
 
A kiépítéskor a Végberendezés első behangolása ingyenes.  
 

Megnevezés Egyszeri díjak 

Belépési díj (kivéve közszolgálati csomag) 13 419,33 Ft 

Belépési díj közszolgálati csomag esetén 25 806,40 Ft 

 

2.2.2. Hálózatfejlesztési hozzájárulás 
 
Különleges (egyedi) esetben, amikor az Ügyfél által kért Előfizetői Hozzáférési Pont létesítése a Szolgáltató 
részéről kiegészítő beruházást igényelne, a Szolgáltató az Előfizetői Hozzáférési Pont létesítésével kapcsolatban 
egyedi külön megállapodás alapján, hálózatfejlesztési hozzájárulást számít fel. 
 
Ilyen egyedi esetnek minősülnek különösen az alábbiak: 
 

• amennyiben az Ügyfél az Előfizetői leágazástól (TAP) légkábeles csatlakozással köthető be, de az Ügyfél 
földalatti létesítést igényel, 

• ha a kiépítendő Előfizetői Hozzáférési Pont a hálózat leágazási ponttól több mint 30 (harminc) méter 
távolságra van, 

• ha több Előfizetői Hozzáférési Pont kiépítését kéri, 

• ha az Ügyfél erősítő felszerelését kéri saját ingatlanán belül és vállalja annak az elektromos hálózatról 
történő üzemeltetését saját költségviseléssel, 

• ha a Szolgáltatónál alkalmazott technológiától eltérő megoldást igényel az Ügyfél, feltéve, ha azt a 
Szolgáltató teljesíteni vállalja, 

• ha az Ügyfél ingatlanán a kábel vezetését nem az optimális, legrövidebb úton kéri, 

• ha esztétikai elvárások miatt többletkiépítési igényt támaszt az Ügyfél. 
 
A Szolgáltató és az Ügyfél a fentiek teljesítésére 30 (harminc) napnál hosszabb határidőben is megállapodhatnak. 
 

Megnevezés Egyszeri díjak 

Hálózatfejlesztési hozzájárulás  egyedi megáll. 

 

2.2.3. Plusz Előfizetői Hozzáférési Pont kiépítésének díja 
 
A szolgáltatási címen lévő ingatlanba az Előfizető kérésére egynél több Előfizetői Hozzáférési Pont létesítése után 
fizetendő díj, melynek megfizetésére az Előfizető Előfizetői Hozzáférési Pontonként köteles. 
 

Megnevezés Egyszeri díjak 

Plusz Előfizetői Hozzáférési Pont  3 556 Ft 
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2.2.4. Plusz interaktív IP kábeltelevíziós Előfizetői Hozzáférési Pont kiépítésének díja, 
kiegészítő internetes vételi pontbővítésével (opcionális) 

 
A szolgáltatási címen lévő ingatlanba az Előfizető kérésére egynél több interaktív IP kábeltelevíziós Előfizetői 
Hozzáférési Pont létesítése után esedékes opcionális díj, melynek megfizetésére az Előfizető abban az esetben 
köteles, amennyiben a Szolgáltató hálózatáról igénybe vett szolgáltatásokhoz tartozó központi internetes eszköz 
(kábelmodem) nem képes kiszolgálni az Előfizető otthoni hálózati infrastruktúrájába fellelhető 
alapszolgáltatás(ok)hoz tartozó, illetve az egyéb (ténylegesen használt) hálózati vételi pontokat.  
 
A Szolgáltató az interaktív (IP) televíziós szolgáltatások eléréséhez minimum 1, maximum 3 darab hálózati 
csatlakozást, ezen felül a szélessávú internet szolgáltatás eléréshez további 1 darab hálózati csatlakozást biztosít 
az alapszolgáltatásokhoz tartozó központi internetes eszközön (kábelmodemen). A központi internetes eszközön 
(kábelmodem) összesen 4 darab hálózati (vételi pontot kiszolgáló) csatoló található; az ezen felüli csatoló 
bővítéshez a Szolgáltató plusz kiegészítő internetes vételi pont bővítését teszi lehetővé, különálló hálózati 
elosztóeszköz (ún. switch) segítségével, amennyiben a központi internetes eszköz (kábelmodem) csatlakozói már 
(ténylegesen használt egyéb vételi pontok által) lefoglalva vannak.  
 
A különálló hálózati elosztóeszköz (switch) további négy csatlakozási pont elérését teszi lehetővé akként, hogy a 
központi internetes eszközön (kábelmodem) egy csatolóját lefoglalja.  
 
A „Plusz interaktív IP kábeltelevíziós Előfizetői Hozzáférési Pont kiépítésének díja” díjtétel egy Előfizetés esetében 
a szerződés teljes ideje alatt egyszer alkalmazható, különálló hálózati elosztóeszköz (switch) egy ügyfél azonosító 
esetében csak egyszer kiadható, a szerződés teljes ideje alatt. Az eszköz pótlása a „Plusz interaktív IP 
kábeltelevíziós Előfizetői Hozzáférési Pont kiépítésének díj” megfizetése esetén lehetséges. 
 

Megnevezés Egyszeri díjak 

Plusz interaktív IP kábeltelevíziós Előfizetői Hozzáférési Pont kiépítésének díja, kiegészítő 
internetes vételi pontbővítéssel (opcionális)  

8 000 Ft 

 

2.2.5. Kihelyezett hírközlési berendezés díja 
 
Amennyiben a szolgáltatás igénybevételéhez ilyen hírközlési berendezés igénybevétele szükséges, a Szolgáltató 
egy darab médiaboxot ingyenesen bocsát az Előfizető rendelkezésére, minden további médiabox/mediacard 
használatáért, illetve az azon biztosított tartalom-kínálat után havidíjat jogosult érvényesíteni. Az Előfizető 
legfeljebb három darab berendezés igénylésére jogosult. 
 
Abban az esetben, ha az Előfizető által igényelt második, vagy harmadik berendezés típusa az első berendezés 
típusától eltérő, és az ÁSZF-ben rögzített havi használati díja az első berendezésnél magasabb, a Szolgáltató a 
második vagy harmadik berendezésre vonatkozó igényt olyan tartalmú szerződésmódosítási igénynek tekinti, 
amely értelmében az Előfizető az igényelt második vagy harmadik berendezést tartalmazó szolgáltatási csomagra 
kíván módosítani. Ilyen esetben a második vagy harmadik berendezésnek a Szolgáltató az Előfizető által eredetileg 
igényelt programcsomagban található megfelelő berendezést tekinti. 
 

2.2.6. Kártérítési díj 
 
A Szolgáltató tulajdonában álló hírközlési berendezés elvesztése, vagy megrongálódása, illetve a kiépített hálózat 
elemeinek megrongálódása esetén az Előfizető a kihelyezett hírközlési berendezés és hálózati elem után 
kártérítést köteles fizetni. Az Előfizető kártérítési kötelezettsége mind a hírközlési berendezés megrongálódása 
(ideértve a médiabox biztonsági címkéjének sérülését is, valamint a mediacard, illetve a smartkártya sérülését is), 
mind visszaadásának elmulasztása esetén fennáll, mely utóbbi esetben a felek úgy tekintik, hogy az adott 
berendezés megsemmisült.  A kártérítés összege berendezésenként és hálózati elemenként eltérő. 
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Megnevezés 
Egyszeri 

díjak 

Kártérítési díj - Mediacard 12 000 Ft 

Kártérítési díj - Mediabox 26 000 Ft 

Kártérítési díj - Mediabox felvétel opcióval 43 000 Ft 

Kártérítési díj - KAON KCF-900 Mediabox 17 084 Ft 

Kártérítési díj - KAON KCF-900 Mediabox-hoz tartozó külső USB-s háttértároló  22 829 Ft 

Kártérítési díj - RFoG berendezés (micronode) 32 000 Ft 

Kártérítési díj - Vodafone Mediabox 25 000 Ft 

Kártérítési díj - tápkábel  2 000 Ft 

Kártérítési díj - távirányító 2 000 Ft 

Kártérítési díj - Internet booster  típusú vezetékes Powerline Elektromos házhálózatot használó jelátalakító 
eszköz (darabonként megjelölt) 

9 000 Ft 

Kártérítési díj - Internet WiFi booster típusú vezetékes Powerline Elektromos házhálózatot használó 
jelátalakító eszköz (darabonként megjelölt) 

9 000 Ft 

Lakáson belüli, RG 6 típusú kábel, 20 fm-ig 30 000 Ft 

Lakáson belüli, RG 6 típusú kábel, 20 fm felett 1 500 Ft / fm 

Zöld terület, RG 11 típusú kábel, 20 fm-ig 300 000 Ft 

Zöld terület, RG 11 típusú kábel, 20 fm felett 15 000 Ft / fm 
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2.3. Helyhez kötött internet szolgáltatásokhoz kapcsolódó egyszeri díjak 

2.3.1. Belépési díj 
 
Az Előfizetői Hozzáférési Pont létesítéséért, és a szolgáltatás aktiválásáért fizetendő díj.  
 
Belépési díj megfizetésére az Előfizető abban az esetben köteles, amennyiben a szolgáltatás igénybevétele 
érdekében szükséges Előfizetői Hozzáférési Pont létesítése a felszerelési címen, vagy házhálózat kiépítése 
és/vagy rendszerre kapcsolása szükséges. A díj fejében a Szolgáltató egy Előfizetői Hozzáférési Pontot épít ki. 
Belépési díj fizetendő továbbá, amennyiben a Szolgáltató a már kiépült Előfizetői Hozzáférési Ponton új szerződés 
megkötése alapján teljesíti a szolgáltatást, a szolgáltatás aktiválásával, indításával kapcsolatos adminisztratív és 
egyéb teendők után. 
 

Megnevezés  Nettó Áfa Bruttó 

Belépési díj 8 320 Ft 2 246,40 Ft 10 566,40 Ft 

adsl szolgáltatás belépési díja Egyéni Előfizetők, valamint DolgozóNet 
konstrukciót igénybe vevők részére 

8 320 Ft 2 246,4 Ft 10 566,4 Ft 

adsl szolgáltatás belépési díja Üzleti/Intézményi Előfizetők részére 56 000 Ft 15 120 Ft 71 120 Ft 

adsl szolgáltatási csomagok Magyar Telekom hálózaton keresztül    

adsl T 20, adsl T 30 CPE szolgáltatás 10 000 Ft 2 700 Ft 12 700 Ft 

adsl szolgáltatás 45 000 Ft 12 150 Ft 57 150 Ft 

adsl szolgáltatás Intvitel hálózaton keresztül 45 000 Ft 12 150 Ft 57 150 Ft 

 

2.3.2. Kártérítési díj 
 
A Szolgáltató tulajdonában álló hírközlési berendezés vagy kihelyezett mérőeszköz elvesztése, vagy 
megrongálódása, illetve a kiépített hálózat elemeinek megrongálódása esetén – ideértve a 8.4.3. szerint új 
szerződés megkötéseként kezelendő módosítási igényeket is – az Előfizető kártérítést köteles fizetni. Az Előfizető 
kártérítési kötelezettsége mind a hírközlési berendezés vagy a mérőeszköz megrongálódása, mind 
visszaadásának elmulasztása esetén fennáll, mely utóbbi esetben a felek úgy tekintik, hogy az adott berendezés, 
illetve mérőeszköz megsemmisült.  A fizetendő kártérítés összege az alábbiak szerint alakul:  
 

Megnevezés 
Egyszeri 

díjak 

D3.0. WiFi Low modem 8 000 Ft 

D3.0. WiFi Low Fix IP képes modem 12 000 Ft 

D3.0. WiFi Mid modem 14 000 Ft 

D3.0. WiFi High Fix IP képes modem 20 000 Ft 

D3.0. WiFi High modem 17 000 Ft 

D3.0. WiFi High modem 44 000 Ft 

D3.1. WiFi modem 108 500 Ft 
internet booster (PG-9073LG-UF) típusú vezetékes Powerline Elektromos házhálózatot használó 
jelátalakító eszköz (darabonként megjelölt) 

9 000 Ft 

internet wifi booster (PG-9072LG-UF) típusú vezeték nélküli kommunikációt lehetővé tévő elektromos 
házhálózatot használó jelátalakító eszköz (darabonként megjelölt) 

13 000 Ft 

ADSL modem 8 000 Ft 

Két érpáros ADSL modem 30 000 Ft 

RFOG berendezés (ONU) 32 000 Ft 

GPON-ONT modem (Nokia G-240W-J) 32 000 Ft 

Mérőeszköz kártérítési díj 84 000 Ft 

Tápkábel 2 000 Ft 

Lakáson belüli, RG 6 típusú kábel, 20 fm-ig 30 000 Ft 

Lakáson belüli, RG 6 típusú kábel, 20 fm felett 1 500 Ft / fm 

Zöld terület, RG 11 típusú kábel, 20 fm-ig 300 000 Ft 

Zöld terület, RG 11 típusú kábel, 20 fm felett 15 000 Ft / fm 
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2.3.3. Szüneteltetési és korlátozási díjak 
  

Megnevezés  Nettó Áfa Bruttó 

Szüneteltetési díj egyéni előfizetők esetén (maximum 6 hónap) 1 181,10 Ft 59,05 Ft 1 240,15 Ft 

Korlátozás időtartama alatti előfizetési díj egyéni előfizetőknek 1 500,00 Ft 75,00 Ft 1 575,00 Ft 

 

2.3.4. adsl mikroszűrő egyszeri használatba vételi díja 
 

  Nettó Áfa Bruttó 

adsl mikroszűrő 764 Ft 206,28 Ft 970,28 Ft 

 

2.3.5. Mérési díj 
 

Megnevezés  Nettó Áfa Bruttó 

Mérési díj 9 449 Ft 2 551 Ft 12 000 Ft 
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2.4. Helyhez kötött telefon szolgáltatásokhoz kapcsolódó egyszeri díjak 

2.4.1. Belépési díj 
 
Az Előfizetői Hozzáférési Pont létesítéséért, és a szolgáltatás aktiválásáért fizetendő díj.  
 
Belépési díj megfizetésére az Előfizető abban az esetben köteles, amennyiben a szolgáltatás igénybevétele 
érdekében szükséges Előfizetői Hozzáférési Pont létesítése a felszerelési címen, vagy házhálózat kiépítése 
és/vagy rendszerre kapcsolása szükséges. A díj fejében a Szolgáltató egy Előfizetői Hozzáférési Pontot épít ki. 
Belépési díj fizetendő továbbá, amennyiben a Szolgáltató a már kiépült Előfizetői Hozzáférési Ponton új szerződés 
megkötése alapján teljesíti a szolgáltatást, a szolgáltatás aktiválásával, indításával kapcsolatos adminisztratív és 
egyéb teendők után. Egyetemes szolgáltatás esetén, amennyiben az igényelt Előfizetői Hozzáférési Pont 
hálózatépítő tevékenységgel valósítható meg, az igénylő a belépési díjon túlmenően köteles az Előfizetői 
Hozzáférési Pont létesítési helyéig terjedő szakaszra ráfordított tényleges költségeinek 50%-át a Szolgáltató 
részére megfizetni. 
 
A kiépítéskor a Végberendezés első behangolása ingyenes. 
 
Belépési díjak vezetékes telefon szolgáltatás esetén:  
 

telefon Nettó ÁFA Bruttó 

Belépési díj  
(az előfizetői csatlakozási pont kiépítése, és a szolgáltatás 
aktiválásával kapcsolatos adminisztráció után fizetendő díj) 

8 320,00 Ft 2 246,40 Ft 10 566,40 Ft 

Második vonal belépési díj 0,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft 

 

business telefon Nettó ÁFA Bruttó 

business telefon díjcsomag - belépési díj 8 320,00 Ft 2 246,40 Ft 10 566,40 Ft 

business telefon300 díjcsomag - belépési díj 8 320,00 Ft 2 246,40 Ft 10 566,40 Ft 

business telefon500 díjcsomag - belépési díj 8 320,00 Ft 2 246,40 Ft 10 566,40 Ft 

business telefon 1000 díjcsomag - belépési díj 8 320,00 Ft 2 246,40 Ft 10 566,40 Ft 

ISDN2 interfészű szolgáltatás - belépési díj 120 000,00 Ft 32 400,00 Ft 152 400,00 Ft 

ISDN30 interfészű szolgáltatás - belépési díj 1 100 000,00 Ft 297 000,00 Ft 1 397 000,00 Ft 

SIP Trunk hozzáférés szolgáltatás - belépési díj 
(hangcsatornánként) 

40 000,00 Ft 10 800,00 Ft 50 800,00 Ft 

SIP Account hozzáférés szolgáltatás - belépési díj 
(telefonszámonként) - 30 db kapcsolási számig 

40 000,00 Ft 10 800,00 Ft 50 800,00 Ft 

SIP Account hozzáférés szolgáltatás - belépési díj 
(telefonszámonként) - 30 db kapcsolási szám felett  

8 320,00 Ft 2 246,40 Ft 10 566,40 Ft 

fax-email szolgáltatás -belépési díj 20 000,00 Ft 5 400,00 Ft 25 400,00 Ft 

Vonalkapcsolt szolgáltatás (PBX sor) 600,00 Ft 162,00 Ft 762,00 Ft 

Normál előfizetés Zöld szám szolgáltatásra 10 000,00 Ft 2 700,00 Ft 12 700,00 Ft 

Könnyű szám Zöld szám szolgáltatásra 20 000,00 Ft 5 400,00 Ft 25 400,00 Ft 

Nagyon könnyű szám Zöld szám szolgáltatásra 80 000,00 Ft 21 600,00 Ft 101 600,00 Ft 

Emeltdíjas és emeltdíjas megkülönböztetett szolgáltatás - 
normál előfizetés 

Egyedi megállapodás alapján 

 
Belépési díjak 29-es körzeten belüli hagyományos telefon szolgáltatás esetén:1 

 

Vonal típus Nettó ÁFA Bruttó 

Egyéni fővonal 8 320,00 2 246,40 10 566,40 

2. és további egyéni fővonal 4 000,00 1 080,00 5 080,00 

70+ egyéni fővonalként2 3 600,00 972,00 4 572,00 

Egyéni fővonal tv előfizetőknek 4 000,00 1 080,00 5 080,00 

Internet–vonal (csak egyéni) 360,00 97,20 457,20 
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Riasztó-vonal fővonalként 2 000,00 540,00 2 540,00 

Riasztó-vonal 2. és további egyéni vonalként 360,00 97,20 457,20 

Riasztó-vonal 2. és további üzleti vonalként 800,00 216,00 1 016,00 

Üzleti fővonal 1-2 vonal 40 000,00 10 800,00 50 800,00 

Üzleti fővonal 3-10 vonal 32 000,00 8 640,00 40 640,00 

Üzleti fővonal 11-30 vonal 10 000,00 2 700,00 12 700,00 

Beltéri nyilvános telefonvonal 

           Meglévő üzleti előfizetőknek 30 000,00 8 100,00 38 100,00 

           1. fővonalként 60 000,00 16 200,00 76 200,00 

Meglévő egyéni fővonal átalakítása 48 000,00 12 960,00 60 960,00 

Meglévő üzleti fővonal átalakítása 3 000,00 810,00 3 810,00 

 
1 A fenti díjak belterület esetén érvényesek. 
 
Külterületen a belépési díj egyéni előfizetőknek 30 000,- Ft+áfa. Ha a díj a szolgáltató közvetlen költségeit nem 
fedezi, akkor ezen felül a külterület-belterület határától az előfizetői hozzáférési pont létesítési helyéig terjedő 
szakaszra ráfordított tényleges költség 50%-át is kiszámlázzuk. 
 
2 A 70+ díjcsomagot csak egyéni fővonallal rendelkező, 70. életévét betöltött személy veheti igénybe. 
 
Belépési díjak 29-es körzeten kívüli hagyományos telefonszolgáltatás igénybevétele esetén: 
 

Vonal típus Nettó  ÁFA  Bruttó 

Egyéni fővonal 8 320,00 2 246,40 10 566,40 

2. és további egyéni fővonal 4 000,00 1 080,00 5 080,00 

Üzleti fővonal 1-2 vonal 40 000,00 10 800,00 50 800,00 

Üzleti fővonal 3-10 vonal 32 000,00 8 640,00 40 640,00 

Üzleti fővonal 11-30 vonal 10 000,00 2 700,00 12 700,00 

Beltéri nyilvános telefonvonal  

           Meglévő üzleti előfizetőknek 30 000,00 8 100,00 38 100,00 

           1. fővonalként 60 000,00 16 200,00 76 200,00 

Meglévő egyéni fővonal átalakítása 48 000,00 12 960,00 60 960,00 

Meglévő üzleti fővonal átalakítása 3 000,00 810,00 3 810,00 

 

2.4.2. Telefonszám csere ügyfél kérésére 
 

Megnevezés Nettó ÁFA Bruttó 

Telefonszám csere ügyfél kérésére 2 362,20 Ft 637,80 Ft 3 000,00 Ft 

 

2.4.3. Előfizető által kért hangbemondás 
 

Megnevezés Nettó ÁFA Bruttó 

Előfizető által kért hangbemondás 1 200,00 Ft  324,00 Ft    1 524,00 Ft   

 

2.4.4. Expressz kiszállás 
 

Megnevezés Nettó ÁFA Bruttó 

Expressz kiszállás 4 000,00 Ft 1 080,00 Ft   5 080,00 Ft   

 

2.4.5. Plusz telefon csatlakozó hely utólagos kiépítése 
 

Megnevezés Nettó ÁFA Bruttó 

Plusz telefon csatlakozó hely utólagos kiépítése/db 5 000,00 Ft 1 350,00 Ft 6 350,00 Ft 
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2.4.6. Számhordozási díj 
 

Megnevezés Nettó ÁFA Bruttó 

Számhordozási díj 5 000,00 Ft 1 350,00 Ft 6 350,00 Ft 

 

2.4.7. Titkos és rejtett szám 
 

Megnevezés Nettó ÁFA Bruttó 

Titkos szám 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

Rejtett szám 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

 

2.4.8. Részletes számla 
 
Amennyiben az Előfizető az általa igénybevett szolgáltatások díjairól kiállított számláról hívásrészletezőt kér, az 
alábbi adminisztrációs díjat köteles megfizetni. A hívásrészletező egyéni előfizetők részére havonta egy 
alkalommal díjmentes. 
 

Megnevezés Nettó ÁFA Bruttó 

Részletes számla / Hívásrészletezési díj, egyszeri (papír, email) 787,40 Ft 212,60 Ft 1 000 Ft 

 

2.4.9. Telefonkönyv 
 

Megnevezés Nettó ÁFA (5%) Bruttó 

Telefonkönyv 3 000,00 Ft 150,00 Ft 3 150,00 Ft 

 

2.4.10. Szerkesztési célra fenntartva 
 

2.4.11. Szerkesztési célra fenntartva 
 

2.4.12. Ügyfél által választott szám 
 

  
Egyszeri díjak Havi előfizetési díjak 

Nettó ÁFA Bruttó Nettó ÁFA Bruttó 

Ügyfél által választott szám 3 200, 00 Ft 864,00 Ft 4 064,00 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

 

2.4.13. Kártérítési díj 
 
A Szolgáltató tulajdonában álló hírközlési berendezés elvesztése, vagy megrongálódása, illetve a kiépített hálózat 
elemeinek megrongálódása esetén az Előfizető a kihelyezett hírközlési berendezés után kártérítést köteles fizetni. 
Az Előfizető kártérítési kötelezettsége mind a hírközlési berendezés megrongálódása (ideértve a modem biztonsági 
címkéjének sérülését is), mind visszaadásának elmulasztása esetén fennáll, mely utóbbi esetben a felek úgy 
tekintik, hogy az adott berendezés megsemmisült.  A kártérítés összege berendezésenként eltérő. 
 

Kártérítési díjak - kellékanyagok Bruttó 

EuroDOCSIS 2.0 kompatibilis kábelmodem 230 V-os tápegysége 1 000,00 Ft 

EuroDOCSIS 3.0 kompatibilis kábelmodem 230 V-os tápegysége 1 500,00 Ft 

EuroDOCSIS 3.0 kompatibilis WiFi képes kábelmodem 230 V-os tápegysége 1 500,00 Ft 

Hálózati kábel (10-30 m)  1 500,00 Ft 

ISDN NT kártérítési díja 9 000,00 Ft 

Kártérítési díjak üzleti előfizetés esetén Bruttó 

ISDN2 és ISDN 30 biztosításához szükséges kábelmodem 15 000,00 Ft 

2 portos* ISDN2 végberendezés 82 600,00 Ft 

4 portos* ISDN2 végberendezés 106 400,00 Ft 
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*a berendezés maximális kapacitása, nem a Szolgáltató által az adott felszerelési címen biztosított ISDN2 
szolgáltatások száma 
 

Kártérítési díjak egyéni és üzleti előfizetés esetén Egyszeri díjak 

D3.0. WiFi Low modem 8 000 Ft 

D3.0. WiFi Low Fix IP képes modem 12 000 Ft 

D3.0 WiFi Mid modem 14 000 Ft 

D3.0. WiFi High Fix IP képes modem 20 000 Ft 

D3.0. WiFi High modem 17 000 Ft 

D3.0. WiFi High modem 44 000 Ft 

D3.1. WiFi modem 108 500 Ft 

RFOG berendezés (ONU) – micronode 32 000 Ft 

GPON-ONT modem (Nokia G-240W-J) 32 000 Ft 

Huawei K5161 USB Modem 33 700,00 Ft 

Lakáson belüli, RG 6 típusú kábel, 20 fm-ig 30 000 Ft 

Lakáson belüli, RG 6 típusú kábel, 20 fm felett 1 500 Ft / fm 

Zöld terület, RG 11 típusú kábel, 20 fm-ig 300 000 Ft 

Zöld terület, RG 11 típusú kábel, 20 fm felett 15 000 Ft / fm 

 

2.4.14. Egyéni fővonal átírása üzleti fővonalra 
 

Megnevezés Nettó ÁFA (5%) Bruttó 

Egyéni fővonal átírása üzleti fővonalra egy éves hűségidővel 4 000,00 Ft 1 080,00 Ft 5 080,00 Ft 

 
 

2.4.15. Szerelési díjak 29-es körzeten belüli és 29-es körzeten kívüli hagyományos telefon 
szolgáltatás esetén 

 

Megnevezés Nettó ÁFA Bruttó Megjegyzés 

Épületen belüli második 
csatlakozó felszerelése 

4 000,00 1 080,00 5 080,00 anyagköltséggel együtt, nem üzlethelyiség! 

Épületen kívüli második 
csatlakozó felszerelése 

8 000,00 2 160,00 10 160,00  

Külső csengésjelző felszerelése 3 300,00 891,00 4 191,00  

Leágazások és becsatlakozások 
áthelyezése 

3 600,00 972,00 4 572,00 előfizetői igény 

Előfizető tulajdonában lévő 
készülék javítása 

2 400,00 648,00 3 048,00 Ft/óra, min. fél óra 

Kis alközpont bekötése, 
programozása 

8 000,00 2 160,00 10 160,00 Ft/óra 

Egy mellék kiépítése felhasznált 
anyaggal 

12 000,00 3 240,00 15 240,00 irányár 

Alközpont, telefax helyszíni 
szerviz 

6 000,00 1 620,00 7 620,00 Ft/óra 

Beltéri nyilvános készülék 
javítása1 

4 000,00 1 080,00 5 080,00 Ft/óra, min. fél óra 

 
1Anyagár nélkül; a ténylegesen felhasznált anyagot külön kiszámlázzuk. Munkaszüneti napon 100%, hétköznap 18 
óra és 8 óra között 50% felárat számlázunk. 
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3. Nagykereskedelmi partner hálózatán nyújtott helyhez kötött szolgáltatásokra vonatkozó 
egyéb díjak Egyéni és Üzleti Előfizetők számára 

 

Megnevezés Leírás Bruttó díj mértéke (egyszeri díj) 

Kábelszerelés 30m felett 10 
méterenként 

 1 500 Ft /10 méterenként 

Plusz Előfizetői Hozzáférési Pont 
/ Plusz vételi hely kiépítésének 
díja 

 
8 000 Ft / Előfizetői Hozzáférési 

Pont vagy Plusz vételi hely 

Kiszállási díj 
jelen Általános Szerződési Feltételekben felsorolt 
esetekben, illetve amennyiben az Előfizető kéri az Eszköz 
Szolgáltató általi elszállítását 

11 500 Ft / alkalom 

Óradíj jelen Általános Szerződési Feltételekben felsorolt esetekben 7 000 Ft / óra 

Előfizetői jogviszony átírása 
Az előfizetői jogviszony átíratható az Általános Szerződési 
Feltételek szerint. 

5 000 Ft 

Változás a helyhez kötött 
szolgáltatás helyében 
(áthelyezés) 

Az előfizetői szolgáltatás áthelyezhető az Általános 
Szerződési Feltételek szerint 

20 000 Ft 

Adminisztrációs 
(visszakapcsolási) díj 

Visszakapcsolási díjat kell fizetni az Előfizetőnek minden 
olyan esetben (ÁSZF-ben meghatározottak szerint), amely 
miatt az előfizetői szolgáltatás korlátozásra került és az 
Előfizető annak visszakapcsolását, újbóli működését kéri 

4 000 Ft szolgáltatásonként 

Internet szolgáltatás 
igénybevételéhez szükséges 
jelszó újraküldése 

A Szolgáltató az Előfizetőnek a Szolgáltató 
ügyfélszolgálatán személyesen, vagy telefonon 
kezdeményezett kérésére a szolgáltatás igénybevételéhez 
szükséges, a felhasználónévhez tartozó jelszót újragenrálja 
és megküldi az Előfizetőnek 

250 Ft 

Műsorterjesztési szolgáltatás 
igénybevételéhez szükséges 
jelszó újraküldése 

A Szolgáltató az Előfizetőnek a Szolgáltató 
ügyfélszolgálatán személyesen, vagy telefonon 
kezdeményezett kérésére a szolgáltatás igénybevételéhez 
szükséges, a felhasználónévhez tartozó jelszót újragenrálja 
és megküldi az Előfizetőnek 

250 Ft 

Adminisztrációs költség 

Amennyiben az Előfizető díjtartozásának megfizetésére 
úgynevezett fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem 
bírósághoz történő benyújtását megelőzően kerül sor: 

22 000 Ft 

Amennyiben az említett eljárás megindítása már megtörtént: 32 000 Ft 

Számla újranyomtatás 
szolgáltatás 

 700 Ft 

Adatváltozás miatti új számla 
kiállítás 

Amennyiben az Előfizető adatai megváltoztak, kérheti az 
adatváltozás utáni időszakban részére kiállított számlák 
újbóli kiállítását a megváltozott új adatokkal.  

1 500 Ft / számlánként* 

Készpénz-átutalási megbízás 
igénylése 

Az Előfizető a Szolgáltatótól kitöltetlen készpénz-átutalási 
megbízást igényelhet 

700 Ft 

A Szolgáltató ügyfélszolgálatával 
folytatott beszélgetések 
rendelkezésre bocsátása 

Az Előfizető/Hívó fél – amennyiben erre jogosult – kérheti a 
Szolgáltató ügyfélszolgálatával folytatott beszélgetések 
rendelkezésre bocsátását. Amennyiben a hangfelvétel 
tartalmát érintő jogvitában a Szolgáltatót elmarasztalják, 
illetve a felmerült vitás kérdésben utólag a Szolgáltató az 
Előfizetőnek/Hívó félnek ad igazat, a Szolgáltató a 
költségeket az Előfizető/Hívó fél részére visszatéríti. 

hangfelvételenként egy alkalommal 
díjmentes, minden további esetben: 

  
10 000 Ft** 

Előfizetői szerződések 
másolatának kiadása 

Az Előfizető kérheti a Szolgáltatónál őrzött Előfizetői 
Szerződés másolatának kiadását. 

naptári évente egyszer díjmentes, 
minden további kérésé esetén: 

700 Ft 

Nyomtatott Általános Szerződési 
Feltételek kiadás 

Az Előfizető kérheti a hatályos Általános Szerződési 
Feltételek nyomtatott formában történő kiadását.  

1 000 Ft 

Fizetési felszólítás eljárási díja 

Amennyiben az Előfizető a Szolgáltató felé fennálló fizetési 
kötelezettségét határidőre nem teljesíti, és emiatt a 
Szolgáltató írásos fizetési felszólítását követően a fizetési 
határidő eredménytelen eltelte után újra fizetésre szólítja fel 
az Előfizetőt – amely ez esetben történhet sms, postai levél, 
e-mail vagy hanghívás útján – a fizetési felszólítás eljárási 
díja az Előfizetőt terheli. 

600 Ft 

My Vodafone azonosítóhoz 
tartozó jelszó módosítása 

A Szolgáltató az Előfizetőnek a Szolgáltató 
ügyfélszolgálatán személyesen, vagy telefonon 

250 Ft 
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kezdeményezett kérésére módosítja a My Vodafone 
azonosítóhoz tartozó jelszót. 

Folyószámla kivonat 

A Szolgáltató az Előfizetőnek a Szolgáltató 
ügyfélszolgálatán személyesen, levélben vagy telefonon 
kezdeményezett kérésére folyószámla kivonatot készít, 
mely tartalmazza az Előfizető számlaegyenlegén történt ki- 
és befizetéseket, valamint a Szolgáltató által kiállított 
számlák végösszegét. Az elkészült folyószámla kivonat 
postai úton kerül kézbesítésre. 

350 Ft 

Fizetési halasztás eljárási díja 

Amennyiben az Előfizető a Szolgáltató felé fennálló fizetési 
kötelezettségét határidőre nem teljesíti, fizetési halasztást 
kérhet a Szolgáltatótól. Ez a díj a fizetési halasztás lejártakor 
válik esedékessé, mely a lezárt számlában jelenik meg. 

2 500 Ft / alkalom 

Mérési díj  12 000 Ft 

Mérőeszköz kártérítési díja 

A Szolgáltató tulajdonában álló kihelyezett mérőeszköz 
elvesztése, vagy megrongálódása esetén az Előfizető 
kártérítést köteles fizetni. Az Előfizető kártérítési 
kötelezettsége mind a mérőeszköz megrongálódása, mind 
visszaadásának elmulasztása esetén fennáll, mely utóbbi 
esetben a felek úgy tekintik, hogy az adott berendezés, 
illetve mérőeszköz megsemmisült. 

84 000 Ft 

Visszakapcsolás 24 órás 
kényelmi díja 

A Szolgáltató általi korlátozás esetén 24 órán belüli 
visszakapcsolás kényelmi díja. 

1 000 Ft 

 
A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. 
 
*A szolgáltatás az ÁFA mentes szolgáltatások körébe tartozik. 
** Az adathordozót (CD-t/DVD-t) az Előfizető/Hívó fél biztosítja. 
 

 Nettó Áfa Bruttó 

Booster jeltovábbító – S 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

Booster jeltovábbító – M 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

Wifi Booster jelerősítő – S 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

Wifi Booster jelerősítő – M  0 Ft 0 Ft 0 Ft 

Wifi Booster jelerősítő – L  0 Ft 0 Ft 0 Ft 

 
A Wifi Booster és Booster szolgáltatások értékesítése az ezekhez tartozó eszközkészlet erejéig érhetőek el. 
 
 
 
 
 
 
 
 


