Otthoni internet és TV szolgáltatás együtt, Vodafone Home
csomagban
Otthoni szolgáltatásaink kizárólag vezetékes szolgáltatási területünkön érhetők el. Kérünk hívd a
1270-et és ellenőrizd, hogy a Te címeden elérhetők-e szolgáltatásaink!
Internet és TV csomagjaink rugalmasan, igényeid szerint kombinálhatók. Kiemelt csomagajánlatainkat a
lentiekben ismertetjük.

VODAFONE HOME 500 PREMIUM
Csomag tartalma: A csomag Internet 500 és TV Premium szolgáltatást tartalmaz. A csomagra új ügyfeleink
számára az első három hónapban 50% kedvezményt biztosítunk, így havidíja 3 hónapig 4145 Ft, a 4.
hónaptól 8290 Ft. A kedvezményes ár 12 hónapos határozott idejű szerződéssel és e-Packkel érhető el. Az
ajánlatban foglalt internetcsomag maximális le- és feltöltési sebessége 500/22 megabit per szekundum, a
rendes körülmények között elérhető le- és feltöltési sebessége pedig 350/15 megabit per szekundum,
melyhez díjmentesen AC szabványú WiFi modemet is biztosítunk. A TV Premium csatornakiosztása 115 TV
csatornát tartalmaz, melyből 34 HD csatorna. A havidíj magában foglalja a Vodafone TV-t, amely olyan
népszerű és innovatív funkciókat biztosít, mint például a Személyes ajánló, amely műsornézési szokásaid
alapján ajánl tartalmakat, a Műsorvisszajátszó, mellyel az elmúlt 7 nap műsorait nézheted vissza, a Felvétel
funkció, mellyel 90 órányi tartalmat rögzíthetsz és tárolhatsz el 90 napig, a Megállítható és visszatekerhető
élő adás, a Gyereksarok, amely egy korosztályra szabható, biztonságos, gyerekbarát felület, a Vodafone TV
app, melynek segítségével bárhol bármikor tévézhetsz mobileszközeiden, illetve olyan népszerű streaming
appok mint a Netflix vagy a Youtube. Az egyes műsorszámok visszanézhetősége és rögzíthetősége a
tartalomszolgáltató jogosultságainak függvénye. A Vodafone TV használatához állandó vezetékes
internetkapcsolat és HDMI bemenettel rendelkező TV készülék szükséges.

VODAFONE HOME 1000 PREMIUM
Csomag tartalma: A csomag Internet 1000 és TV Premium szolgáltatást tartalmaz. A csomagra új
ügyfeleink számára az első három hónapban 50% kedvezményt biztosítunk, így havidíja 3 hónapig 4395 Ft,
a 4. hónaptól 8790 Ft. A kedvezményes ár 12 hónapos határozott idejű szerződéssel és e-Packkel érhető el.
Az ajánlatban foglalt internetcsomag maximális le- és feltöltési sebessége 1000/40 megabit per
szekundum, a rendes körülmények között elérhető le- és feltöltési sebessége pedig 700/28 megabit per
szekundum, melyhez díjmentesen AC szabványú WiFi modemet is biztosítunk. A TV Premium
csatornakiosztása 115 TV csatornát tartalmaz, melyből 34 HD csatorna. A havidíj magában foglalja a
Vodafone TV-t, amely olyan népszerű és innovatív funkciókat biztosít, mint például a Személyes ajánló,
amely műsornézési szokásaid alapján ajánl tartalmakat, a Műsorvisszajátszó, mellyel az elmúlt 7 nap
műsorait nézheted vissza, a Felvétel funkció, mellyel 90 órányi tartalmat rögzíthetsz és tárolhatsz el 90
napig, a Megállítható és visszatekerhető élő adás, a Gyereksarok, amely egy korosztályra szabható,
biztonságos, gyerekbarát felület, a Vodafone TV app, melynek segítségével bárhol bármikor tévézhetsz
mobileszközeiden, illetve olyan népszerű streaming appok mint a Netflix vagy a Youtube. Az egyes
műsorszámok visszanézhetősége és rögzíthetősége a tartalomszolgáltató jogosultságainak függvénye. A
Vodafone TV használatához állandó vezetékes internetkapcsolat és HDMI bemenettel rendelkező TV
készülék szükséges. Az Internet 1000 szolgáltatás optimális kihasználásához vezeték nélküli csatlakozás
esetén minimum 1 gigabit per szekundum sebességű Ethernet hálózati kártya szükséges.
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VODAFONE HOME 150 COMFORT
Csomag tartalma: A csomag Internet 150 és TV Comfort szolgáltatást tartalmaz. A csomag havidíja 6490
Ft, amely 12 hónapos határozott idejű szerződéssel és e-Packkel érhető el. Az ajánlatban foglalt
internetcsomag maximális le- és feltöltési sebessége 150/10 megabit per szekundum, a rendes
körülmények között elérhető le- és feltöltési sebessége pedig 105/7 megabit per szekundum, melyhez
díjmentesen AC szabványú WiFi modemet is biztosítunk. A TV Comfort csatornakiosztása 67 TV csatornát
tartalmaz, melyből 27 HD csatorna. A havidíj magában foglalja a Vodafone TV-t, amely olyan népszerű és
innovatív funkciókat biztosít, mint például a Személyes ajánló, amely műsornézési szokásaid alapján ajánl
tartalmakat, a Műsorvisszajátszó, mellyel az elmúlt 7 nap műsorait nézheted vissza, a Felvétel funkció,
mellyel 90 órányi tartalmat rögzíthetsz és tárolhatsz el 90 napig, a Megállítható és visszatekerhető élő adás,
a Gyereksarok, amely egy korosztályra szabható, biztonságos, gyerekbarát felület, a Vodafone TV app,
melynek segítségével bárhol bármikor tévézhetsz mobileszközeiden, illetve olyan népszerű streaming
appok mint a Netflix vagy a Youtube. Az egyes műsorszámok visszanézhetősége és rögzíthetősége a
tartalomszolgáltató jogosultságainak függvénye. A Vodafone TV használatához állandó vezetékes
internetkapcsolat és HDMI bemenettel rendelkező TV készülék szükséges.

VODAFONE HOME 300 COMFORT
Csomag tartalma: A csomag Internet 300 és TV Comfort szolgáltatást tartalmaz. A csomag havidíja 6990
Ft, amely 12 hónapos határozott idejű szerződéssel és e-Packkel érhető el. Az ajánlatban foglalt
internetcsomag maximális le- és feltöltési sebessége 300/20 megabit per szekundum, a rendes
körülmények között elérhető le- és feltöltési sebessége pedig 210/14 megabit per szekundum, melyhez
díjmentesen AC szabványú WiFi modemet is biztosítunk. A TV Comfort csatornakiosztása 67 TV csatornát
tartalmaz, melyből 27 HD csatorna. A havidíj magában foglalja a Vodafone TV-t, amely olyan népszerű és
innovatív funkciókat biztosít, mint például a Személyes ajánló, amely műsornézési szokásaid alapján ajánl
tartalmakat, a Műsorvisszajátszó, mellyel az elmúlt 7 nap műsorait nézheted vissza, a Felvétel funkció,
mellyel 90 órányi tartalmat rögzíthetsz és tárolhatsz el 90 napig, a Megállítható és visszatekerhető élő adás,
a Gyereksarok, amely egy korosztályra szabható, biztonságos, gyerekbarát felület, a Vodafone TV app,
melynek segítségével bárhol bármikor tévézhetsz mobileszközeiden, illetve olyan népszerű streaming
appok mint a Netflix vagy a Youtube. Az egyes műsorszámok visszanézhetősége és rögzíthetősége a
tartalomszolgáltató jogosultságainak függvénye. A Vodafone TV használatához állandó vezetékes
internetkapcsolat és HDMI bemenettel rendelkező TV készülék szükséges.

Vodafone Home csomagjaink határozatlan idejű szerződéssel is megrendelhetők, havi 1500 Ft-os
extra díj ellenében.
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