GO tarifacsomagok
A csomagok elérhetők 1 évre készülék nélkül vagy 2 évre készülék vásárlással, személyi használatra és
utazási célra, e-Packkel.

GO Mini
Tarifa tartalma
A csomag havidíja 2990 Ft, ami 100 percet vagy SMS-t tartalmaz, melyet itthon és az EU országaiban
használhatsz fel. A keret felhasználása után belföldön 40 Ft a perc vagy SMS díja. Belföldről az EU
nemzetközi díjzónába 76 Ft-os percdíjon tudsz hívást indítani, 24 Ft az SMS díja. Rendelkezésedre áll
havonta 2 GB adat, amit belföldön és EU-ban használhatsz fel. A tarifacsomag korlátlan használatot biztosít
facebook, instagram, twitter, snapchat és pinterest alkalmazásokra, amíg minimális adattal rendelkezel. A
fenti információk egyéni előfizetőkre, e-Packkel, 1 év hűségidőre készülék nélkül vagy 2 évre készülékkel,
személyi használatra vonatkoznak.

Kedvezmények
Vodafone mobil és otthoni szolgálatással rendelkező ügyfelünkként a tarifacsomagban foglalt adatkereten
felül extra 2GB belföldi és EU-ban felhasználható adatot biztosítunk mobil előfizetéseden. További előnyök
közé tartozik a Wifi pótló opció, mely 3 nap korlátlan mobilnetet biztosít, ha otthoni neteddel egyedi hibád
akadna és jelzed ezt felénk.
YOU kedvezmény is érvényesíthető.

Vásárolható extrák
Készülékbiztosítás vásárolható a csomaghoz. Világ napi jegyet napidíjért vásárolhatsz.

Go Easy – Online ajánlat csak új előfizetőknek
Tarifa tartalma
A csomag havidíja 4490 forint, ami havonta 15 GB adatot tartalmaz melyet itthon és az EU országaiban
használhatsz fel. Továbbá, 20 Ft-os percdíjon telefonálhatsz és küldhetsz SMS-t belföldön magyar, az EUból magyar és EU-s számokra. Belföldről az EU nemzetközi díjzónába 76 Ft-os percdíjon indíthatsz hívást,
illetve 24 Ft-ért küldhetsz SMS-t. A tarifacsomag korlátlan használatot biztosít Facebook, Instagram, Twitter,
Snapchat és pinterest alkalmazásokra, amíg minimális adattal rendelkezel. A fenti információk egyéni
előfizetőkre, e-Packkel, 1 év hűségidőre készülék nélkül vagy 2 évre készülékkel, személyi használatra
vonatkoznak. Ha nem szeretnél hűséget vállalni, válaszd a határozatlan idejű tarifacsomag változatot
változatlan havidíjért, ami 10GB belföldi és EU adatot tartalmaz a 20 Ft-os perc és SMS díj mellett.

Kedvezmények
Vodafone mobil és otthoni szolgálatással rendelkező ügyfelünkként a tarifacsomagban foglalt adatkereten
felül extra 2GB belföldi és EU-ban felhasználható adatot biztosítunk mobil előfizetéseden. További előnyök
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közé tartozik a Wifi pótló opció, mely 3 nap korlátlan mobilnetet biztosít, ha otthoni neteddel egyedi hibád
akadna és jelzed ezt felénk.

Vásárolható extrák
Készülékbiztosítást nem tartalmaz a csomag, Világ Napijegyet napi díjért vásárolhatsz hozzá.

GO Next
Tarifa tartalma
A csomag havidíja 5990 forint, ami hálózaton belül korlátlan perceket és SMS-t tartalmaz, valamint további
200 percet vagy SMS-t belföldi és EU-s használatra minden irányba. A keret felhasználása után belföldön 40
Ft a perc vagy SMS díja. Belföldről az EU nemzetközi díjzónába 76 Ft-os percdíjon tudsz hívást indítani, 24 Ft
az SMS díja. Rendelkezésedre áll havonta 3 GB belföldi és EU-ban felhasználható adat. A tarifacsomag
korlátlan használatot biztosít facebook, instagram, twitter, snapchat és pinterest alkalmazásokra, amíg
minimális adattal rendelkezel. A fenti információk egyéni előfizetőkre, e-Packkel, 1 év hűségidőre készülék
nélkül vagy 2 évre készülékkel, személyi használatra vonatkoznak.

Kedvezmények
Vodafone mobil és otthoni szolgálatással rendelkező ügyfelünkként 1000 forint havidíjkedvezményt és a
tarifacsomagban foglalt adatkereten felül extra 2GB belföldi és EU-ban felhasználható adatot biztosítunk
mobil előfizetéseden. További előnyök közé tartozik a Wifi pótló opció, mely 3 nap korlátlan mobilnetet
biztosít, ha otthoni neteddel egyedi hibád akadna és jelzed ezt felénk. A Vodafone mobil és vezetékes
ügyfeleknek szóló Havidíj-kedvezmény akció más havidíj-kedvezménnyel is összevonható. További
mobilelőfizetések esetén Family havidíj-kedvezményt biztosítunk.
Family havidíj második legmagasabb havidíjra azonos ügyfélszámon 4990 forint. Family havidíj harmadik és
negyedik legmagasabb havidíjra azonos ügyfélszámon 2990 forint. YOU kedvezmény érvényesíthető.

Vásárolható extrák
Készülékbiztosítás vásárolható a csomaghoz, Világ Napijegyet napi díjért vásárolhatsz.

GO Net+
Tarifa tartalma
Csomag havidíja 7990 forint, ami 100 percet vagy SMS-t tartalmaz, melyet belföldön és az EU országaiban
használhatsz fel. A keret felhasználása után belföldön 40 Ft a perc és az SMS díja. Belföldről az EU
nemzetközi díjzónába 76 Ft-os percdíjon tudsz hívást indítani, 24 Ft az SMS díja. Rendelkezésedre áll
havonta 40 GB belföldi és 15 GB EU-ban felhasználható adat. A tarifacsomag korlátlan használatot biztosít
facebook, instagram, twitter, snapchat és pinterest alkalmazásokra, amíg minimális adattal rendelkezel. A
fenti információk egyéni előfizetőkre, e-Packkel, 1 év hűségidőre készülék nélkül vagy 2 évre készülékkel,
személyi használatra vonatkoznak.

Kedvezmények
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Vodafone mobil és otthoni szolgálatással rendelkező ügyfelünkként 2000 forint havidíjkedvezményt és a
tarifacsomagban foglalt adatkereten felül extra 2GB belföldi és EU-ban felhasználható adatot biztosítunk
mobil előfizetéseden. További előnyök közé tartozik a Wifi pótló opció, mely 3 nap korlátlan mobilnetet
biztosít, ha otthoni neteddel egyedi hibád akadna és jelzed ezt felénk. A Vodafone mobil és vezetékes
ügyfeleknek szóló Havidíj-kedvezmény akció más havidíj-kedvezménnyel is összevonható. További
mobilelőfizetések esetén Family havidíj-kedvezményt biztosítunk.
Family havidíj második legmagasabb havidíjra azonos ügyfélszámon 6990 forint. Family havidíj harmadik és
negyedik legmagasabb havidíjra azonos ügyfélszámon 3990 forint. YOU kedvezmény érvényesíthető.

Vásárolható extrák
Készülékbiztosítás vásárolható a csomaghoz, Világ Napijegyet napi díjért vásárolhatsz.

Go Talk+
Tarifa tartalma
A csomag havidíja 7990 Ft mely korlátlan belföldi és EU-ban felhasználható percet és SMS-t tartalmaz,
minden irányba valamint az Egyesült Királyságban, Izlandon, Liechtensteinben, Norvégiában, Svájcban,
Monacoban és Törökországban is. Rendelkezésedre áll továbbá havonta 2 GB belföldön és EU-ban
felhasználható adat. A tarifacsomag korlátlan használatot biztosít facebook, instagram, twitter, snapchat és
pinterest alkalmazásokra, amíg minimális adattal rendelkezel. A fenti információk egyéni előfizetőkre, ePackkel, 1 év hűségidőre készülék nélkül vagy 2 évre készülékkel, személyi használatra vonatkoznak.

Kedvezmények
Vodafone mobil és otthoni szolgálatással rendelkező ügyfelünkként 2000 forint havidíjkedvezményt és a
tarifacsomagban foglalt adatkereten felül extra 2GB belföldi és EU-ban felhasználható adatot biztosítunk
mobil előfizetéseden. További előnyök közé tartozik a Wifi pótló opció, mely 3 nap korlátlan mobilnetet
biztosít, ha otthoni neteddel egyedi hibád akadna és jelzed ezt felénk. A Vodafone mobil és vezetékes
ügyfeleknek szóló Havidíj-kedvezmény akció más havidíj-kedvezménnyel is összevonható. További
mobilelőfizetések esetén Family havidíj-kedvezményt biztosítunk.
Family havidíj második legmagasabb havidíjra azonos ügyfélszámon 6990 forint. Family havidíj harmadik és
negyedik legmagasabb havidíjra azonos ügyfélszámon 3990 forint. YOU kedvezmény érvényesíthető.

Vásárolható extrák
Készülékbiztosítás vásárolható a csomaghoz, Világ Napijegyet napi díjért vásárolhatsz.
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Mobil-vezetékes kedvezmények Go tarifacsomaghoz
A havidíj-kedvezményhez mobil
és otthoni vezetékes előfizetői szerződéseidnek azonos
azonosítókkal kell rendelkezniük: ugyanazon előfizetői név, születési dátum, édesanyja leánykori neve.
A kedvezmény automatikusan a legmagasabb havidíjú, jogosult tarifacsomagod havidíjából kerül levonásra.
Az összes kedvezményre jogosult határozott idejű mobil tarifacsomag otthoni szolgáltatáshoz és hozzá
tartozó bruttó havidíj-kedvezmények a következőek:
Kereskedelmi forgalomban elérhető Go tarifacsomagok havidíjkedvezményei:
Go Next 1000 forint, Go Talk+, Go Net+ 2000 forint.
2019. szeptember 2-át követően kötött, kereskedelmi forgalomban már nem elérhető G Go tarifacsomagok
havidíjkedvezményei:
Go Max, Go Net, GoTalk 1000 forint.
A Vodafone mobil és vezetékes ügyfeleknek szóló Havidíj-kedvezmény akció más havidíjkedvezménnyel is összevonható. További mobilelőfizetések esetén Family havidíj-kedvezményt
biztosítunk.
A havidíj-kedvezmény és előnyök aktiválásáról SMS-ben értesítünk.

Mobil és vezetékes előnyeink
Extra 2 GB mobiladat
A mobil előfizetésedben foglalt adatkereteden felül havi extra 2 GB-ot adunk díjmentesen.
WiFi pótló opció
3 nap korlátlan mobilnetet is biztosítunk a mobil előfizetéseden, ha otthoni neteddel egyedi hibád akadna
és jelzed ezt felénk.
Korlátlan tévézés mobilon
A Vodafone TV applikációval nem kell lemaradnod a legfontosabb focimeccsről vagy kedvenc sorozatodról,
mert ezeket mobilról is élőben nézheted, megállíthatod vagy visszatekerheted. Ha mégis később néznél
meg valamit, felvételeidet az applikációval bármilyen eszközről beütemezheted, sőt a Műsorvisszajátszóval
az elmúlt hét adásaiból is válogathatsz. A Vodafone TV igénybevételéhez aktív Vodafone internetkapcsolat
és tv előfizetés szükséges. RED tarifacsomaggal ráadásul korlátlanul nézheted.

E-Pack
Az e-Pack választása esetén számládat a vodafone.hu/eszamla oldalon tekintheted meg, számlád
érkezésekor pedig értesítést küldünk SMS-ben és emailben. Amennyiben a havidíj-kedvezményt biztosító
e-Pack fizetést választod, számládat könnyedén befizetheted a Vodafone internetes vagy mobil oldalán,
banki átutalással, csoportos beszedési megbízással vagy ATM-en keresztül. Fontos, hogy számlád
kiegyenlítése minden hónapban a számlán feltüntetett fizetési határidőig megtörténjen, a felsorolt fizetési
módok egyikével. Amennyiben az e-Pack feltételek nem teljesülnek, az e-Packért járó havidíjkedvezmény
az adott hónapra elveszik. A tétel mellett azt is feltüntetjük, hogy melyik feltételt nem sikerült teljesítened,
hogy legközelebb elkerülhesd a díj számlázását.
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További részletek
A Vodafone Go ajánlatok visszavonásig érhetők el egyéni előfizetők részére. A havi díjban foglalt egységek
belföldről, illetve az EU-ból bármely magyar vagy EU-s normál díjas számra érvényesek Magyarországon és
a Vodafone EU Roaming, illetve EU nemzetközi szolgáltatás érvényességi területén (EU nemzetközi
díjzóna), a Go Next tarifacsomagok havi díjában foglalt Vodafone hálózaton belüli korlátlan percek és SMSek Vodafone mobil hálózaton belüli normál díjas hívások és SMS-ek esetén érvényesek Magyarországon és
a Vodafone EU Roaming érvényességi területén. A számlázás egyperces egységekben történik. Az EU
nemzetközi díjzónán kívüli, illetve a tarifacsomagban foglalt percek és SMS-ek feletti nemzetközi percdíjak
a Díjszabás A/9. (Külföldre irányuló hívások díja (nemzetközi hívások)) fejezete szerinti nemzetközi díjazás
szerint árazódnak.
A Go Talk+ szolgáltatáscsomag kizárólag a lakossági felhasználás szabályainak betartása mellett,
természetes személy felhasználók személyes hírközlési igényeinek kielégítésére használható (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 Vodafone fenntartja a jogot, hogy előzetes figyelmeztetést követően az előfizetést a
Hang+Adat Alaptarifára váltsa.
A szerződés megkötésével egyidejűleg kérhető a Vodafone EU Roaming szolgáltatás díjmentes aktiválása,
mellyel a Szolgáltató által meghatározott roaming-hálózatokon a magyarországi hívószámokra irányuló
normál díjas hívások/SMS/MMS-ek az Előfizető által használt szolgáltatáscsomag Vodafone Magyarország
hálózatán alkalmazott belföldi normál díján történő elszámolásán túl a tarifacsomagjukban meghatározott
adatkeretük erejéig és annak terhére forgalmazhatnak adatot. A partnerhálózatok aktuális listája a
www.vodafone.hu/szolgaltatasok/roaming oldalon érhető el. A szolgáltatás a sikeres megrendelést
követően annak lemondásáig aktív marad. A Vodafone EU Roaming életvitelszerű magyarországi
tartózkodás esetén, utazások során vehető igénybe és 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, illetve amennyiben a
figyelmeztetést követő két héten belül az Előfizető tényleges fogyasztásra vagy jelenlétre vonatkozó
használati mintázatát nem változtatja meg, a 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: 2,50 Ft/MB. Svájcra, Törökországra és
Monacóra a méltányossági feltételeket elkülönítetten vizsgáljuk a 1-es roaming díjzóna országaitól. Nem
rendeltetésszerű használat esetén a Vodafone fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítést követően a
Vodafone EU Roaming szolgáltatást adott előfizetés tekintetében törölje, mely esetben az érintett
Előfizetők a mindenkori forgalmi díjas roaming díjazás, illetve Európai Gazdasági Térség területén
Szabályozott Európai Roaming díjszabás feltételei alapján használhatják készüléküket külföldön.
Havidíjas Előfizetői Szerződés esetén az Előfizető előzetes hitelképesség-vizsgálaton esik át. Az eredmény
függvényében a Vodafone jogosult a szolgáltatás igénybevételét előleg vagy egyéb, más biztosíték (pl.
bankgarancia, kezesség stb.) adásához kötni. Ha az Előfizetői Szerződés hatályba lépését követő határozott
időn belül az Előfizető érdekkörében felmerülő okból az Előfizetői Szerződés megszüntetésére kerül sor, a
mindenkor hatályos lakossági ÁSZF-ben, illetve az Adásvételi szerződésben meghatározott mértékű kötbér
fizetendő. Új tarifacsomagjaink elektronikus számlával vehetők igénybe, ami azt jelenti, hogy az esedékes
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számlák és az egyéb értesítések elektronikus úton lesznek elérhetők, és az e-számla felületre történő
bejelentkezés után megtekinthetők, illetve letölthetők. Ha új számla érkezik, erről e-mailben és SMS-ben
küldünk értesítést. Sárga csekken történő befizetési igény esetén további részletek a 1270-es
telefonszámon.
További információk a mindenkor hatályos lakossági ÁSZF-ben.
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