Feltöltőkártyás ajánlataink
Rendelj online könnyen és biztonságosan!
Online rendelés esetén a házhozszállítás folyamatos és díjmentes. SIM kártyád 2-4 nap alatt díjmentesen
kipostázzuk

TUTI+ feltöltőkártyás tarifacsomag előnyei
19 Ft perc/SMS díj
belföldön magyar, EU-ból magyar és EU-s számokra indított hívások esetén
300 Ft felett díjmentes hívások
Ha hívásaid díja eléri a 300 Ft-ot, aznap már díjmentesen telefonálhatsz belföldön magyar, az EU-ból magyar
és EU-s számokra, utazási célra.
Rendelheted adatot tartalmazó csomaggal is
Az adatot tartalmazó csomagot a SIM kártya aktiváláskor tudod igényelni.

30 naponta megújuló adatot tartalmazó tarifacsomagok feltöltőkártyádhoz
SIM-kártya aktiválásakor választható
Az alábbi ajánlatok közül választhatsz:
5 GB
TUTI+ Net 5 GB 2 490 Ft
3 GB
TUTI+ Net 3 GB 1 990 Ft
1 GB
TUTI+ Net 1 GB 1 990 Ft

Részletek
Az aktiválási folyamat egyik lépéseként választhatsz tarifacsomagot megújuló adattal is, így automatikusan
igénybe veheted a szolgáltatást 30 napra.
Miután feltöltöd az egyenleged, a választott 30 napos adat díja ebből az összegből automatikusan
levonódik, ezzel aktiválódik a szolgáltatás. Az adat 30 nap után automatikusan megújul, ha az egyenleged
fedezi a szolgáltatás újabb 30 napos díját.
Amennyiben meggondolnád magad, a tarifacsomagban foglalt adatmennyiséget bármikor másikra
módosíthatod vagy lemondhatod.

Amennyiben több adatra vagy korlátlan beszélgetésre lenne szükséged
választhatsz egyszeri adat- és korlátlan hangopciók közül például:
500 GB adat
7 990 Ft -ért elérhető
30 napos Hangerő 30 opció
6 990 Ft -ért elérhető

További részletek
A Tuti+ tarifacsomag visszavonásig érhető el feltöltőkártyás magánszemély Előfizetők részére. A számlázás
percalapú. Egyenlegfeltöltésre lehetőség van a Szolgáltatási Időszak megkezdése előtt, az Előfizetői (SIM)
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kártya csomagoláson szereplő érvényességi ideje alatt, mely esetben az egyenleg-felhasználási idő a
Szolgáltatási Időszak megkezdésétől számított, adott tarifacsomaghoz tartozó egyenleg-felhasználási
időtartam. 1000-1999 Ft-os feltöltésig az egyenleg-felhasználási idő a feltöltés napjától kezdődően 30 nap,
míg a 2000 Ft és afeletti feltöltési értékek esetén 365 nap. 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 napi 300 Ft-os határ a belföldön magyar és a mindenkori Roaming díjszabás szerint az EU-ból magyar és
EU-s, normál díjas hívásokból tevődik össze. A határ elérése után szintén belföldön magyar és az EU-ból
magyar és EU-s, normál díjas hívásokra használható fel a díjmentes beszélgetés, mely magyarországi
időzóna szerint, a nap végéig használható fel. A díjmentes percek eléréséről SMS-t küldünk. Ha hívásaid már
díjmentesek, azt egy speciális hanggal jelezzük Neked minden hívás előtt. A határ az éppen folyamatban
lévő hívásokra is vonatkozik. Tuti+Net tarifáink esetén a tarifában foglalt adatmennyiség a megfelelő
egyenleg esetén aktiválódik. Ha nem áll rendelkezésre elegendő egyenleg, a tarifában foglalt adat csak
feltöltés után, a csomagdíj levonása után használható, a díj levonásától számított 30 napon keresztül.
Az ismétlődő vagy egyszeri adatopciók visszavonásig érhetők el feltöltőkártyás Előfizetők részére. Az
opciós díjban foglalt forgalmi keret a havi opciók esetében az aktiválástól számított 30 napig, a heti opciók
esetén az aktiválástól számított 7 napig (amelybe az aktiválás napja is beleszámít) vagy az opcióban foglalt
adatforgalmi keret eléréséig használható fel. Az ismétlődő opciók az időszak leteltével megújulnak, az
opciós díj levonásra kerül. A szolgáltatás lemondásig érhető el. Az egyszeri szolgáltatás az aktiválástól
kezdve rendelkezésre áll és mindaddig aktív marad, amíg a meghatározott időszak le nem jár, vagy benne
foglalt adatmennyiség adott időszakban teljes mértékben felhasználásra nem kerül. Az adott érvényességi
perióduson belül fel nem használt hátralévő adatforgalom elvész. Az opcióban foglalt belföldi adatforgalmi
keret 80 és 100%-ának felhasználásakor SMS-ben tájékoztatást küldünk. A rendelkezésre álló felhasznált
adatmennyiség leforgalmazása után az adatforgalom kikapcsolásra kerül. Az adatforgalom a küldött és
fogadott adatmennyiség együttes összegét jelenti.
A Tuti+ tarifacsomagok kizárólag a lakossági felhasználás szabályainak betartása mellett, természetes
személy felhasználók személyes hírközlési igényeinek kielégítésére használhatóak (személyi használat),
melybe nem értendő bele például, ha a SIM kártyát nem mobiltelefon-készülékben használják; hívások
automatizált indítása; telemarketing, ügyfélszolgálati tevékenység stb. Nem rendeltetésszerű használat
esetén, a Vodafone fenntartja magának a jogot, hogy előzetes figyelmeztetést követően korlátozza,
megszüntesse a szolgáltatást vagy az előfizetést az Alaptarifára váltsa.
A Szabályozott Európai Roaming életvitelszerű magyarországi tartózkodás esetén, utazások során vehető
igénybe és használata során a külföldi, magyarországi hívószámokra irányuló hívások, SMS/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, illetve amennyiben a figyelmeztetést követő két héten belül az Előfizető tényleges
fogyasztásra vagy jelenlétre vonatkozó használati mintázatát nem változtatja meg, Szolgáltató az
531/2012/ EU rendelet szerinti többletdíj alkalmazására jogosult a figyelmeztetés napjától kezdve. A
többletdíj mértéke az 1-es roaming díjzóna országaiba történő hívásindítás esetén: 12,56 Ft/perc; SMS
küldés esetén: 3,92 Ft/SMS; MMS küldés esetén: 3,02 Ft/MMS; adatforgalom az 1-es roaming díjzóna
országaiban: 1,11 Ft/MB. Svájcra, Törökországra és Monacóra a méltányossági feltételeket elkülönítetten
vizsgáljuk a 1-es roaming díjzóna országaitól.
Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. Részletes feltételek és információk az üzletekben, a
Lakossági ÁSZF Díjszabás B/2.1, 2.4 és 7. pontjában, a www.vodafone.hu/kartyastarifa és
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www.vodafone.hu/kartyasadat oldalon, és a 1270-es számon. A 1270 hívása belföldről és az EU-ból a
Vodafone hálózatából díjmentes.
A Vodafone Tuti tarifacsomag 2016. október 2-től visszavonásig érhető el előre fizető feltöltőkártyás
magánszemély előfizetők részére. A tarifához tartozó 19 Ft-os perc- és SMS díj belföldi hálózatba indított
normál díjas hívásokra és belföldi mobilhálózatba küldött normál díjas SMS-ekre használható fel, bármely
időszakban. A tarifában a hívások számlázása 1 perces egységekben történik. Külföldön a mindenkori
Roaming díjszabás érvényes. 1000-től 1999 Ft-os feltöltésig az egyenleg-felhasználási idő a feltöltéstől
számított 30 napig, 2000 Ft-os vagy afeletti összegű feltöltés esetén legfeljebb 365 napig érvényes.
Egyenlegfeltöltésre lehetőség van a Szolgáltatási Időszak megkezdése előtt, az Előfizetői (SIM) kártya
csomagoláson szereplő érvényességi ideje alatt is. 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. További feltételek és információk az üzletekben, a belföldi hálózatból
díjmentesen hívható 1270-es telefonszámon, a Lakossági ÁSZF Díjszabás B/2.1 pontjában és a
www.vodafone.hu/tuti oldalon.
A Vodafone Tuti Net opciós díjában foglalt forgalmi keret a megrendeléstől számított 30 napig, vagy az
opcióban foglalt adatforgalmi keret eléréséig használható fel. A tarifacsomagban foglalt megújuló havi 1
GB az aktivásától számítva folyamatosan rendelkezésre áll, és mindaddig aktív marad, míg az opció törlésre,
vagy az 1 GB adatmennyiség adott időszakban teljes mértékben felhasználásra nem kerül. A rendelkezésre
álló felhasznált belföldi adatmennyiség leforgalmazása után az adatforgalom kikapcsolásra kerül. Az
adatforgalom a belföldi küldött és fogadott adatmennyiség együttes összegét jelenti. A Vodafone Tuti Net
csomag díja 30 napra 1400 Ft.
A Vodafone Max tarifacsomagok 2014. június 2-tól visszavonásig érhetőek el előre fizető előfizetők
részére. A tarifacsomag időszaki díjában foglalt 0 Ft-os beszélgetés aktív Max tarifások irányába folytatott
belföldi hívások esetében érvényes, az egységek (perc/SMS) csak belföldi hálózatba indított normál díjas
hívásokra és belföldi mobil hálózatba küldött normál díjas SMS-ekre használhatóak fel, bármely időszakban,
a csomagtól függően adott adatforgalom szintén belföldi használatra jogosít. A csomag automatikusan
megújul, amennyiben a tarifának megfelelő minimum feltöltés megtalálható az egyenlegen a 30. napon. A
tarifacsomag megújulásával a fel nem használt percek/SMS-ek/adatforgalom elvész, későbbi időszakra
nem vihető át. Amennyiben nincs az egyenlegen megfelelő összeg a csomag megújulásához, 49 Ft-os percés SMS díja van a csomagnak. Amennyiben 30 napon belül elfogy a csomagban foglalt perc vagy SMS, 40
Ft-os perc- és SMS díj lép életbe, ha rendelkezésre áll megfelelő mennyiségű egyenleg. Ha nem áll
rendelkezésre megfelelő mennyiségű egyenleg, akkor a 30 nap lejártáig továbbra is díjmentesen lehet
beszélni az aktív Max tarifásokkal, és mások számára elérhető az ügyfél, azonban normál hívás és SMS
küldés nem lehetséges.
A szolgáltatási időszak megkezdése előtti feltöltés összege nem lehet magasabb, mint 6000 Ft, mely
tartalmazza a SIM kártyán lévő esetleges kezdőegyenleget is. A Max csomagban foglalt tartalmak preaktív
feltöltés esetén a szolgáltatási időszak kezdetétől számított 30 napig érvényesek. A számlázás percalapú,
az egyenleg felhasználási idő 365 nap. További feltételek és információk az üzletekben, a belföldi
hálózatból díjmentesen hívható 1270-es telefonszámon, a www.vodafone.hu/max weboldalon és a
Lakossági ÁSZF-ben.
Megmaradnak-e a jutalmak, bónuszok Vodafone Tuti tarifára váltás esetén?
A Vodafone Tuti tarifára való váltáskor a korábbi tarifához tartozó fel nem használt tartalmak, esetleges
jutalmak, bónuszok elvesznek. Részletek a tarifaváltás szabályairól: az ÁSzF 1. Díjszabás mellékletének
2.1.11 Tarifaváltás pontban.
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Alkalmazáson keresztül
A My Vodafone alkalmazás segítésével bárhol könnyen megrendelheted a fenti adatopciókat - akkor is, ha
már egyáltalán nincs adatod.
Letölthető a Google Play-ról, illetve az App Store-ból.
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