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Tisztelt Ügyfelünk!

Az ügyfélszolgálatunkra érkezett leggyakoribb kérdések alapján 
összeállítottunk egy tájékoztatót, melynek célja első számlája értelmezésének 
és átláthatóságának elősegítése.

A számla a következő módokon egyenlíthető ki:
A Mobil Vodafone applikáción keresztül, ahol a bankkártya adatai tárolhatók is, így a számlák akár 
egy kattintással rendezhetőek, vagy a www.vodafone.hu/szamlabefizetes oldalon. 
Banki átutalással a Vodafone számlaszámára: 16300000-04009163-90106414. A közlemény 
mezőben mindenképpen szükséges a számlafizető azonosító feltüntetése. Csoportos beszedési 
megbízás esetén az A 11895927 csoportos beszedési azonosítót, valamint a számlafizető azonosítót  
kell a bank számára megadni. 

Vevő adatai: 
A számlafizető neve és számlázási 
címe, mely adatokra a számlát 
kiállítjuk.

Számlázási adatok:
Számlafizető azonosító: Az előfize-
téshez tartozó egyedi ügyfél-azono-
sító. Utalás során ezt az azonosítót 
szükséges feltüntetni a Közlemény 
rovatban.
Számlazárás napja: Ezen a napon 
zárjuk a számlát, mely az előző 
időszak forgalmi díjait és a következő 
időszak havidíját tartalmazza. 

Számla alapján fizetendő: 
A havi számla végösszege, 
amely tartalmazza az esetleges 
készüléktörlesztő részleteket és 
kedvezményeket.

Megnevezés  
és ÁFA összesítő:

A fizetendő tételek SZJ szám 
(Szolgáltatási jegyzékszám) 
és adókulcs szerinti bontását 
tartalmazza. Ez a részletezés mutatja 
meg, hogy milyen besorolású 
szolgáltatásokat számláztunk az adott 
hónapban nettó és bruttó összegben.

Egyenlegközlő információk:
Azon tételek felsorolása, melyek 
az előző számla lezárása óta 
befolyásolták az egyenleget. Például:
Előző egyenleg: A jelen számla 
lezárásakor fennálló minden korábbi 
számlatartozás, mely a Vodafone 
nyilvántartásában a számlazárás 
napján szerepelt.
Itt találhatók meg az aktuális 
készüléktörlesztő részletek, 
befizetések, valamint egyéb 
korrekciók összegei.
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Felhasználható/ 
lebeszélhető keret: 

A tarifacsomag közösen felhasz-
nálható kerete jelenik meg net-
tó/bruttó bontásban. Közösen 
felhasználható adatforgalom 
esetén itt az adatforgalmi keret, 
illetve annak felhasználása 
látható. A lebeszélhetőség a 
szerződésben/tarifában meg-
határozott irányokra használ-
ható fel. Az ügyfélszintű díjak 
oldalon megjelenő lebeszélhe-
tőség egy közös, dinamikusan 
felhasználható keret, amelyet 
az előfizetések együttesen 
használhatnak fel.

Kedvezmények: 
Itt tüntetjük fel a közös havidíjra érvényes kedvezményeket. Jelen példában összegszerű ked-
vezmény látható, mely bruttó 1 000 forinttal csökkenti a közös havidíjat. Százalékos kedvez-
mény esetén a megadott százalékértékkel csökken a havidíj mértéke.

Havidíjak: 
A havidíjakat előre számlázzuk. 
Az első számla tartalmaz egy 
tört havidíjat (visszamenőleg  
a szolgáltatás bekapcsolásának 
napjától a számlázási időszak 
végéig), továbbá egy teljes ha-
vidíjat (a következő számlázási 
időszakra vonatkozóan).  
Az osztható csomagok eseté-
ben ez a díj közösen fizetendő, 
nem egy-egy telefonszámhoz 
rendelt összeg.

Ügyfélszintű díjak telefonszám szintű felhasználása: 
Itt a közös lebeszélhetőség telefonszámonkénti felhasználásának bontása található. Megállapítható belőle, hogy egy-egy 
telefonszám milyen mértékben használta fel a lebeszélhetőséget nettó/bruttó értékben. A telefonszámok a hívások sorrendjében 
használják fel a keretet.
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Honlapunkon részletes, interaktív számlázási útmutatók, rövid videós ismertetők, és PDF formátumban letölthető számlamagyarázók érhetőek el.
www.vodafone.hu/szamla
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Amennyiben Ön szerződéskötéskor befizette az első havidíjat, azt előlegként forgatjuk vissza havi számlájában. Az újonnan kötött 
telefonszámok kapcsán befizetett előlegek az ügyfélszintű díjak oldalon jelennek meg, az „Előleg visszaforgatás” szekcióban.  
Az egyes előleg tételeknél feltüntetjük a telefonszámot, melynek szerződéskötése során a befizetés történt. 
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Honlapunkon részletes, interaktív számlázási útmutatók, rövid videós ismertetők, és PDF formátumban letölthető számlamagyarázók érhetőek el.
www.vodafone.hu/szamla

Részletesen megmutatja, milyen Egyéb díjak és egyszeri díjas szolgáltatásokat 
számláztunk ebben az időszakban, valamint itt láthatóak a mobilvásárlások is.
A példaszámlán egy autópálya matrica vásárlás látható.Mobilparkolás, illetve autópálya 
matrica vásárlás esetén itt az érintett jármű rendszámát is feltüntetjük.

Kedvezmények:
Itt tüntetjük fel a százalékos havidíjkedvezményeket, valamint azon forgalmi kedvezményeket, melyek a lebeszélhető, 
felhasználható kereten felül érvényesülnek. 
A példaszámla két havidíjkedvezményt tartalmaz, mindkettő 100%-ban jóváírja a hozzájuk kötődő havidíjtételt: 
- 100% kiegészítő havidíjkedvezmény – Kiegészítő havi előfizetési díj 
- 100% O365 Small Bus. RED kedv. – O365 kisváll. cs. Office nélkül.

Számlázási adatok:
Itt tüntetjük fel a telefonszámot, 
és az ahhoz tartozó tarifacsomag 
nevét. Mivel az előfizetéseknek közös 
havidíjjal és közös lebeszélhetőséggel 
rendelkeznek, a díjcsomag neve 
minden ahhoz tartozó előfizetésnél 
megegyezik.

Havidíjak:
A havidíjakat előre számlázzuk. 
Osztható tarifa esetén itt kizárólag 
az adott telefonszámhoz tartozó 
havidíjak szerepelnek, tehát a 
közösen fizetendő havidíjakat itt nem 
tüntetjük fel. Az első számla tartalmaz 
egy tört havidíjat (visszamenőleg 
a szolgáltatás bekapcsolásának 
napjától a számlázási időszak 
végéig), továbbá egy teljes havi díjat 
(a következő számlázási időszakra 
vonatkozóan). Amennyiben az adott 
előfizetés tartalmaz egyedileg 
lebeszélhető vagy felhasználható 
– tehát nem megosztott – keretet, 
azt az „Előfizetésben foglalt 
tételek”szekcióban tüntetjük fel. 
Tarifacsomag-váltás vagy szolgáltatás 
lemondás esetén a fel nem használt 
havidíjakat a törlés másnapjától 
jóváírjuk. Az új tarifa mellé választott 
opciók havidíját az aktiválás 
napjától számlázzuk. Fontos, hogy 
a szolgáltatáshoz tartozó keretek 
időarányosan használhatók fel.

A Forgalmi díjaknál a lezárt időszakra vonatkozó használat és az ahhoz 
kapcsolódóan számlázott díjak láthatóak. Ezekből a díjakból csak azokat a tételeket 
számlázzuk ki a „Nettó összeg” oszlopban, melyek a lebeszélhetőség és a keretek 
felhasználása után még fizetendőek, vagy a lebeszélhetőségbe nem tartoznak bele 
(például: emelt díjas forgalmak). Fontos, hogy adott számlázási időszakban forgalmazott 
külföldi használatból adódó tételek esetlegesen egy későbbi számlában jelenhetnek 
meg. Tarifacsomag-váltás esetén a váltás megvalósulását követően már az új tarifa 
díjaival számlázunk.
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