Vodafone EU Roaming szolgáltatás
Barangolj szabadon az EU-ban! Vodafone EU roaminggal utazásod alatt is felhasználhatod a csomagodban foglalt
perceket, SMS-eket és a tarifacsomagodban meghatározott EU-s adatkeretet. A Vodafone EU roaming szolgáltatás
az Európai Unió országaiban, az Egyesült Királyságban, Izlandon, Liechtensteinben, Norvégiában, Svájcban,
Monacóban és Törökországban érhető el.
Az új RED tarifacsomagok esetén az EU-ban a tarifacsomagodban meghatározott EU-s adatkereteddel netezhetsz,
amelynek felhasználása után egyszeri 5 GB-os roaming adatopciót vásárolhatsz, amelyet a tarifacsomagodban
meghatározott sebességgel élvezhetsz, ellenkező esetben az internet sebességét 0,125 Mbps le- és feltöltési
sebességre lassítjuk roaming során, a következő számlázási ciklus kezdetéig.
GO tarifacsomagok esetén a tarifacsomagban meghatározott adatkerettel netezhetsz az EU-ban, amely
felhasználása után további kiegészítő adatopciót vásárolhatsz, ennek hiányában az adathozzáférés lehetősége
megszűnik, a következő számlázási ciklus kezdetéig.
A Social, Connect és EU Video Pass belföldön és aktív Vodafone EU Roaming esetén az EU-n belül érhető el,
személyi használatra, utazási célra, meghatározott applikációkra, melyek nem fogyasztják meglévő adatkeretedet,
amíg rendelkezel minimális, a tarifacsomagodban foglalt vagy vásárolt kiegészítő adattal.
Lemondáshoz küldd az XROA kódot SMS-ben a 1270-re vagy hívd telefonos ügyfélszolgálatunkat ugyanezen a
számon, amely Vodafone hálózatából, belföldről díjmentesen, külföldről normál díjon hívható.
További felhasználási feltételek
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 (tarifában 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.
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
Vodafone EU Roaming szolgáltatást adott előfizetés tekintetében törölje. Törlés esetén a szolgáltatás a
továbbiakban újbóli aktiválással nem elérhető.
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