
Díjcsomag neve Business Mobile Net 5GB Business Mobile Net 20GB Business Mobile Net 50GB Business Mobile Net 300GB
Kínált letöltési sebesség - 3G 42 Mbit/s 42 Mbit/s 42 Mbit/s 42 Mbit/s
Kínált feltöltési sebesség - 3G 5,7 Mbit/s 5,7 Mbit/s 5,7 Mbit/s 5,7 Mbit/s
Kínált letöltési sebesség - 4G 75 Mbit/s 75 Mbit/s 75 Mbit/s 75 Mbit/s
Kínált feltöltési sebesség - 4G 25 Mbit/s 25 Mbit/s 25 Mbit/s 25 Mbit/s
Garantált letöltési sebesség 0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s

Garantált letöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a 
belföldi adatkicserélő központon elérhető szolgáltatók között

0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s

Garantált letöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a 
nemzetközi adatkicserélő központok között

0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s

Garantált feltöltési sebesség 0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s

Garantált feltöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a 
belföldi adatkicserélő központon elérhető szolgáltatók között

0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s

Garantált feltöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a 
nemzetközi adatkicserélő központok között

0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s

Csomagban foglalt adatforgalom 5 GB 20 GB 50 GB 300 GB

Túlforgalmazás kezelése

Kínált sávszélesség a havidíjban  foglalt 
adatforgalom felett (200 MB 

Automatikus Kiegészítő Adat opció 
felhasználása után*): 0/0 Mbit/s
vagy kiegészítő opció vásárlása

Kínált sávszélesség a havidíjban  foglalt 
adatforgalom felett  (200 MB 

Automatikus Kiegészítő Adat opció 
felhasználása után*): 0/0 Mbit/s
vagy kiegészítő opció vásárlása

Kínált sávszélesség a havidíjban  foglalt 
adatforgalom felett  (200 MB 

Automatikus Kiegészítő Adat opció 
felhasználása után*): 0/0 Mbit/s
vagy kiegészítő opció vásárlása

Kínált sávszélesség a havidíjban  foglalt 
adatforgalom felett: 0/0 Mbit/s

Több saját eszköz közötti 
megosztás lehetősége

opcionálisan megosztható 2 eszköz 
között

opcionálisan megosztható 2 eszköz 
között

opcionálisan megosztható 2 eszköz 
között

nincs

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető 
igénybe, feltételekkel vehető igénybe)

Web-böngészés igénybe vehető igénybe vehető igénybe vehető igénybe vehető
VoIP igénybe vehető igénybe vehető igénybe vehető igénybe vehető
Chat alkalmazások igénybe vehető igénybe vehető igénybe vehető igénybe vehető
Közösségi oldalak  igénybe vehető  igénybe vehető  igénybe vehető  igénybe vehető
Fájlcserélő alkalmazások  igénybe vehető  igénybe vehető  igénybe vehető  igénybe vehető
Videómegosztó alkalmazások  igénybe vehető  igénybe vehető  igénybe vehető  igénybe vehető
Online TV  igénybe vehető  igénybe vehető  igénybe vehető  igénybe vehető

További részletek az Üzleti Mobil ÁSZF Díjszabás melléklet 2.3.2 pontjában találhatók.

Elnevezés

Kínált letöltési sebesség

Kínált feltöltési sebesség

Garantált letöltési sebesség

Garantált feltöltési sebesség

Csomagban foglalt adatforgalom

Túlforgalmazás kezelése

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége

Felhasználási módok:
- VoIP
- Chat alkalmazások
- Közösségi oldalak
- Fájlcserélő alkalmazások
- Videó megosztó alkalmazások
- Egyéb

4G/LTE szolgáltatás

HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT - 2020.04.15. után elérhető tarifacsomagok

Közép- és nagyvállalati előfizetők részre

Az alábbi felhasználási módra vonatkozó feltételek          

*A havidíjba foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követően számlázási ciklusonként egy alkalommal Automatikus Kiegészítő Adat opció kapcsolódik, melynek díja nettó 500 Ft. Az Automatikus Kiegészítő Adatopció adatforgalma az adott számlaciklus 
végéig felhasználható, nem megosztható. Az Automatikus Kiegészítő Adat felhasználását követően a sebesség 0/0 Mbit/s-ra korlátozódik a számlázási ciklus végéig, internetezésre a Netinfo oldalon történő kiegészítő adatopció vásárlásával van lehetőség. 

A Vodafone a Business Mobile Net 300GB szolgáltatás csomag Előfizetőjével szemben az adatforgalom megkezdésekor (0GB adatforgalomtól) folyamatosan, minden számlázási ciklusban alkalmazza a hálózati erőforrások kiosztásánál az Üzleti Mobil ÁSZF 4.2. b) 
pontjában 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), melynek következtében Előfizető 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, azaz az egyéb Előfizető a hálózat túlterheltsége idején azonos körülmények esetén nagyobb sebességgel képes adatkommunikációt folytatni, mint a Business Mobile Net 300GB szolgáltatáscsomag Előfizetője. Normál terhelésű hálózat esetén a 
Business Mobile Net 300GB szolgáltatáscsomag Előfizetője nincs hátrányosan megkülönböztetve a többi Előfizetővel szemben, ugyanolyan adatsebességre képes, mint az egyéb felhasználók. Szolgáltató az Üzleti Mobil ÁSZF 4.1. pontjában meghatározott 
garantált le- és feltöltési sebességet bármely korlátozás esetén biztosítja. Részletes feltételek: Üzleti Mobil ÁSZF 1. Díjszabás 2.3.

Amennyiben az Előfizető 4G/LTE képes készülékkel rendelkezik, úgy a 4G/LTE lefedettségi területen Vodafone 4G/LTE hálózatán veheti igénybe a 
szolgáltatásokat, az ASZF-ben rögzített minőségi mutatók és feltételek szerint. E szolgáltatások díjai megegyeznek a Díjszabásban meghatározott, az 
Előfizető tarifacsomagja szerinti díjakkal függetlenül attól, hogy a Szolgáltató azokat 4G/LTE hálózatán tette elérhetővé. 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 www.vodafone.hu/lefedettsegi-
terkep oldalon.

Az elektronikus hírközlési szolgáltató által az előfizetői szerződésben rögzített, az internet hozzáférési szolgáltatás nyújtása során az adott előfizetői 
hozzáférési ponton letöltési irányban elérhető, a szolgáltatáshoz rendelt adatátviteli sebesség felső elméleti határa. [1]

Az elektronikus hírközlési szolgáltató által az előfizetői szerződésben rögzített azon forgalmi típus, amelyhez feltétel kapcsolódhat.
Az adott felhasználási módra vonatkozó feltétel megadásának módja lehet:
- igénybe vehető
- nem vehető igénybe
- feltételekkel vehető igénybe. 

Az elektronikus hírközlési szolgáltató által az előfizetői szerződésben rögzített, a Csomagban foglalt adatforgalom elérése esetén tett intézkedés.

Az elektronikus hírközlési szolgáltató által az előfizetői szerződésben rögzített módon, az internet hozzáférési szolgáltatás nyújtása során az adott 
előfizetői hozzáférési ponton az internet hozzáférési szolgáltatás végberendezések közötti megosztási lehetősége támogatott-e (igen/nem).

Az elektronikus hírközlési szolgáltató által az előfizetői szerződésben rögzített, az internet- hozzáférés szolgáltatás nyújtása során az adott előfizetői 
hozzáférési ponton feltöltési irányban elérhető, a szolgáltatáshoz rendelt adatátviteli sebesség felső elméleti határa. [2]

Az internet hozzáférési szolgáltatáshoz rendelt és az előfizetői szerződésben rögzített, az elektronikus hírközlési szolgáltató által az adott előfizetői 
hozzáférési ponton letöltési irányban teljesíteni vállalt legkisebb adatátviteli sebesség. [3]

Az internet hozzáférési szolgáltatáshoz rendelt és az előfizetői szerződésben rögzített, az elektronikus hírközlési szolgáltató által az adott előfizetői 
hozzáférési ponton feltöltési irányban teljesíteni vállalt legkisebb adatátviteli sebesség. [4]

Az elektronikus hírközlési szolgáltató által az előfizetői szerződésben rögzített havi díjban foglalt az internet hozzáférési szolgáltatás nyújtása során az 
adott előfizetői hozzáférési ponton mért adatmennyiség, amely vagy a le- és feltöltési irányban fogadott és küldött adatmennyiség összege, vagy csak a 
letöltési irányban fogadott adatmennyiséggel egyezik meg.
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