Nagyvállalati mobil szolgáltatások
Üzleti Tarifacsomagok
Business Mobile Red
Business Mobile Red 5GB
- Korlátlan beszélgetés, SMS és MMS
- 5 GB 2 sim között megosztható 5G adat
- Nettó 8 900 Ft /hó
- 24 hónapos határozott időre
- + Nettó 500 Ft havidíjért osztható adatmennyiség
- Nemzetközi beszélgetés korlátlanul az EU irányába
- Kiegészítő adat opció
- Felhasználhatóság EU-n belül minden normál díjas hívószámra havonta, személyi használatra és
eseti utazási célra.
- Nemzetközi beszélgetés korlátlanul az EU bármely országába minden normál díjas hívószámra.
- Oszthatóság Business MultiNet SIM kártyával, nettó 500 Ft/hó, 24 hónap határozott idejű
szerződéssel.
- Kiegészítő Adat opciók:
- 1 GB - netto 1 000 Ft/hó
- 3 GB - nettő 3 000 Ft/hó
- 5 GB - nettó 4 000 Ft/hó
Business Mobile RED 20GB
- Korlátlan beszélgetés, SMS és MMS
- 20 GB 2 sim között megosztható 5G adat
- Nettó 13 900 Ft /hó
- 24 hónapos határozott időre
- + Nettó 500 Ft havidíjért osztható adatmennyiség
- Nemzetközi beszélgetés korlátlanul az EU irányába
- Díjmentes alap készülékbiztosítás
- Kiegészítő adat opció
- Felhasználhatóság EU-n belül minden normál díjas hívószámra havonta, személyi használatra és
eseti utazási célra.
- Nemzetközi beszélgetés korlátlanul az EU bármely országába minden normál díjas hívószámra.
- Oszthatóság Business MultiNet SIM kártyával, nettó 500 Ft/hó, 24 hónap határozott idejű
szerződéssel.
- Kiegészítő Adat opciók:
- 1 GB - netto 1 000 Ft/hó
- 3 GB - nettő 3 000 Ft/hó
- 5 GB - nettó 4 000 Ft/hó
- Díjmentes alap készülékbiztosítás Készülékvásárlás esetén a határozott idő lejártáig, rongálás és
meghibásodás esetén.
Business Mobile RED Superior
- Korlátlan beszélgetés, SMS és MMS
- Korlátlan 5G adat
- Nettó 16 900 Ft /hó
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24 hónapos határozott időre
EU-ban is felhasználható teljes adat
Nemzetközi beszélgetés korlátlanul az EU irányába
Díjmentes alap készülékbiztosítás
Felhasználhatóság EU-n belül minden normál díjas hívószámra havonta, személyi használatra és
eseti utazási célra.
Nemzetközi beszélgetés korlátlanul az EU bármely országába minden normál díjas hívószámra.
Díjmentes alap készülékbiztosítás Készülékvásárlás esetén a határozott idő lejártáig, rongálás és
meghibásodás esetén.

Business Mobile RED World
- Korlátlan beszélgetés, SMS és MMS
- Korlátlan 5G adat
- Nettó 42 990 Ft /hó
- 24 hónapos határozott időre
- Extra készülékbiztosítás
- 108 országban felhasználható
- Nemzetközi beszélgetés korlátlanul a 108 ország irányába
- Felhasználhatóság EU-n belül és a Világ Napijegy országaiban minden normál díjas hívószámra
havonta, személyi használatra és eseti utazási célra.
- Nemzetközi beszélgetés korlátlanul a Világ Napijegy országainak irányába.
- Extra készülékbiztosítás Készülékvásárlás esetén a határozott idő lejártáig, rongálás és
meghibásodás esetén.
További részletek
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. A Business Mobile RED 5 GB, Business Mobile RED 20 GB
tarifákban foglalt adatforgalom felhasználása után 200 MB Automatikus Kiegészítő Adat opciót aktiválunk,
melynek egyszeri díja nettó 500 Ft.
A havidíjban foglalt belföldi adatforgalom belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1.
roaming díjzónában külföldön is felhasználható. A Vodafone EU Roaming adatforgalom felhasználása után
fizetendő felár nettó 2,38 Ft/MB.
A Business Mobile RED tarifacsomag ajánlatok visszavonásig érhetők el utólag fizető előfizetést kötő,
Közép- és Nagyvállalati Előfizetők részére. A számlázás másodperc alapú.

A tarifacsomagok kizárólag a Közép- és nagyvállalati Előfizető általi 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. Nem rendeltetésszerű használat esetén, a Vodafone fenntartja magának a jogot, hogy
előzetes figyelmeztetést követően korlátozza az előfizetést a Közép- és Nagyvállalati Alaptarifára váltsa.
A Business Mobile RED csomagokban foglalt korlátlan beszélgetés és adatforgalom elérhető az Európai
Unió tagországaiban valamint Anglia, Liechtenstein, Norvégia, Izland, Törökország, Monaco és Svájc
területén. Az EU országain belüli hang- és adatforgalomra a méltányos használat feltételei vonatkoznak az
531/2012 EU rendelet szerint, azonban ettől nagyvállalati ügyfeleink esetében eltekintünk. A Vodafone
Business RED World tarifacsomag esetén a havidíjban foglalt korlátlan adatforgalom a Világ Napijegy
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érvényességi területén is felhasználható. A Világ Napijegy érvényességi területe a mindenkor hatályos
Üzleti Mobil ÁSZF-ben található.
A Business Mobile RED Superior és Business Mobile RED World szolgáltatáscsomag az Előfizetők számára
480p videó felbontást biztosít a videó tartalmak lejátszása esetén. Ez a felbontás a mobiltelefon
készülékekre optimalizált minőséget biztosít, nagyobb képernyőjű készülékek esetében a képminőség
kedvezőtlenebb lehet. Az optimalizálás lemondására a 1788-as telefonszámon keresztül van lehetőség.
A Red EU Nemzetközi díjzóna területe, illetve a Red EU Nemzetközi díjzónán kívüli nemzetközi hívások
díjat a mindenkor hatályos Üzleti Mobil ÁSZF tartalmazza.
További részletes feltételek és információk, illetve a tarifák tartalma, a belföldi hálózatból díjmentesen
hívható 1788-as telefonszámon és a mindenkor hatályos Üzleti Mobil ÁSZF-ben találhatóak.
Már Vodafone ügyfél?
Amennyiben személyre szabott ajánlatot szeretne kérni és már ügyfelünk, kérjük hívja vállalati
kapcsolattartóját vagy a 1788 -as telefonszámot.

Business Mobile Net
Business Net 5GB
- Nettó 3 490 Ft /hó
- 5 GB Belföldön és az EU-n belül felhasználható adatforgalom
- Nettó 500 Ft Automatikus Kiegészítő Adat**
- 4G/LTE hálózat
- 100 Mbit/s letöltési sebesség
- 20 Mbit/s feltöltési sebesség
- Multinet SIM kártya: opcionális kártyánkénti havi oszthatósági díj nettó 500 Ft max 2 SIM
Business Net 20GB
- 20 GB Belföldön és az EU-n belül felhasználható adatforgalom
- Nettó 6 490 Ft /hó
- Nettó 500 Ft Automatikus Kiegészítő Adat**
- 4G/LTE hálózat
- 100 Mbit/s letöltési sebesség
- 20 Mbit/s feltöltési sebesség
- Multinet SIM kártya: opcionális kártyánkénti havi oszthatósági díj nettó 500 Ft max 2 SIM

Business Net 50GB
- 50 GB Belföldön és az EU-n belül felhasználható adatforgalom
- Nettó 8 990 Ft /hó
- Nettó 500 Ft Automatikus Kiegészítő Adat**
- 4G/LTE hálózat
- 100 Mbit/s letöltési sebesség
- 20 Mbit/s feltöltési sebesség
- Multinet SIM kártya: opcionális kártyánkénti havi oszthatósági díj nettó 500 Ft max 2 SIM
Business Net 300GB
- 300 GB Belföldön felhasználható adatforgalom
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Nettó 10 490 Ft /hó
4G/LTE hálózat
100 Mbit/s letöltési sebesség
20 Mbit/s feltöltési sebesség

A táblázatokban feltüntetett árak 2 éves határozott idő esetén értendőek. 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. 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 -ben 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. Részletes feltételek: Üzleti Mobil ÁSZF.
További részletek
A havidíjba foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követően számlázási ciklusonként egy
alkalommal 200 MB belföldi adatforgalmat tartalmazó Automatikus Kiegészítő Adat opció aktiválódik,
melynek díja nettó 500 Ft. Az Automatikus Kiegészítő Adat opció 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. További információ: www.vodafone.hu.

A havidíjban foglalt forgalmi keret időkorlátozás nélkül bármely napszakban felhasználható. Amennyiben
az Előfizető, illetve osztható csomagok esetén a felhasználói csoport nem használja fel a havidíjba foglalt
forgalmi keretet, a fennmaradó részt nem viheti át a következő számlázási ciklusra. A havidíjban foglalt
belföldi adatforgalom belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming díjzónában
külföldön is felhasználható. Számlázási egység 10 Kb.

Business Mobile Net 300GB szolgáltatáscsomag keretében a szolgáltatás külföldön nem vehető igénybe,
a havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását követően az Automatikus Kiegészítő Adat 200 MB opció
nem aktiválódik, illetve Kiegészítő Adat opció nem vásárolható.

Amennyiben az Előfizető 4G/LTE képes készülékkel rendelkezik, úgy a 4G/LTE lefedettségi területen
Vodafone 4G/LTE hálózatán veheti igénybe a szolgáltatásokat, az Üzleti Mobil ÁSZF-ben rögzített
minőségi mutatók és feltételek szerint. A 4G/LTE technológiához kapcsolódóan kínált sávszélesség
le/feltöltéskor 100/20 Mbit/s, 3G hálózat esetén le/feltöltéskor 12/1,5 Mbit/s. 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
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függvénye. Az aktuális hálózati lefedettség megtekinthető a www.vodafone.hu/lefedettsegi-terkep
oldalon.

Már Vodafone ügyfél?
Amennyiben személyre szabott ajánlatot szeretne kérni és már ügyfelünk, kérjük hívja vállalati
kapcsolattartóját vagy a 1788 -as telefonszámot.

Business adatopciók
Elfogyott az adatmennyisége?
Vásároljon Kiegészítő Adatopciót hang- vagy mobilnet-előfizetéséhez!
Automatikus Kiegészítő Adat
Élvezze Business Net tarifáinkat gondmentesen és ne aggódjon ha elfogy az adata, mivel lassítás helyett
automatikusan további 200 MB adatot biztosítunk havonta (számlazárásonként egy alkalommal), amit a
számlazárás végéig, teljes sebességgel használhat fel! Az Automatikus Kiegészítő Adat díját csak az opció
megkezdése esetén számlázzuk ki, amennyiben egyéb kiegészítő adatot rendel, úgy elsőként annak
adatkeretét használhatja fel.
-

Benne foglalt adatmennyiség: 200 MB
Nettó ár (az ÁFA-t nem tartalmazza): 349 Ft
Csomagok, amelyekkel elérhető: Business RED EU Basic, Business Red EU Standard, Business Red
EU Premium, Business Red EU 2 GB, Business Red EU 10 GB, Business Red EU 30 GB, Business Net
Start, Business Net Medium, Business Net Premium, Business EU Red 3 GB, Business EU Red 12 GB

Kiegészítő Adat
Ha a tarifájában foglalt adatmennyiség már elfogyott, vagy ha több adatra van szüksége, akkor válasszon
plusz Kiegészítő Adat opcióink közül, és használja fel a választott adatmennyiséget a hónap végéig!
-

-

-
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Kiegészítő Adat 500 MB
Benne foglalt adatmennyiség: 500 MB
Nettó ár (az ÁFA-t nem tartalmazza): 788 Ft
Csomagok, amelyekkel elérhető: Business Net Start, Business Net Medium, Business Net
Premium, Business RED EU Basic, Business Red EU Standard, Business Red EU Premium
tarifacsomagok, valamint Internet Start, Internet Small, Internet Standard, Internet Plus, Internet
Pro és Internet Premium internetopciók mellé.
Kiegészítő Adat 1 GB
Benne foglalt adatmennyiség: 1 GB
Nettó ár (az ÁFA-t nem tartalmazza): 1575 Ft
Csomagok, amelyekkel elérhető: Business Net Start, Business Net Medium, Business Net
Premium, Business RED EU Basic, Business Red EU Standard, Business Red EU Premium
tarifacsomagok, valamint Internet Start, Internet Small, Internet Standard, Internet Plus, Internet
Pro és Internet Premium internetopciók mellé.
Kiegészítő Adat 5 GB
Benne foglalt adatmennyiség: 5 GB

-

Nettó ár (az ÁFA-t nem tartalmazza): 3937 Ft
Csomagok, amelyekkel elérhető: Business Net Start, Business Net Medium, Business Net
Premium, Business RED EU Basic, Business Red EU Standard, Business Red EU Premium
tarifacsomagok, valamint Internet Start, Internet Small, Internet Standard, Internet Plus, Internet
Pro és Internet Premium internetopciók mellé.

Megújuló Kiegészítő Adat
Válasszon megújuló kiegészítő opcióink közül! Kedvezményes Kiegészítő Adatopcióinkat elég egyszer
megrendelnie a Netinfo oldalon keresztül, és mi automatikusan minden hónapban kiegészítjük
adatkeretét a megrendelt adatmennyiséggel, kedvező áron! A Kiegészítő Adatopciók adattartalma
megosztható, amennyiben az alaptarifa is osztható.
Kedvezményes Kiegészítő Adat 1 GB
- Benne foglalt adatmennyiség: 1 GB
- Nettó ár (az ÁFA-t nem tartalmazza): 788 Ft
- Csomagok, amelyekkel elérhető: Business Net Start, Business Net Medium, Business Net
Premium, Internet Standard, Business RED EU Basic, Buisness Red EU Standard, Business Red EU
Premium tarifacsomagok, valamint az Internet Plus, Internet Pro és Internet Premium
internetopciók mellé.
Kedvezményes kiegészítő Adat 5 GB
- Benne foglalt adatmennyiség: 5 GB
- Nettó ár (az ÁFA-t nem tartalmazza): 3150 Ft
- Csomagok, amelyekkel elérhető: Business Net Start, Business Net Medium, Business Net
Premium, Internet Standard, Business RED EU Basic, Buisness Red EU Standard, Business Red EU
Premium tarifacsomagok, valamint az Internet Plus, Internet Pro és Internet Premium
internetopciók mellé.
Kedvezményes kiegészítő Adat 10 GB
- Benne foglalt adatmennyiség: 10 GB
- Nettó ár (az ÁFA-t nem tartalmazza): 4725 Ft
- Csomagok, amelyekkel elérhető: Business Net Start, Business Net Medium, Business Net
Premium, Internet Standard, Business RED EU Basic, Buisness Red EU Standard, Business Red EU
Premium tarifacsomagok, valamint az Internet Plus, Internet Pro és Internet Premium
internetopciók mellé.

Egyéb üzleti tarifák esetén
Automatikus PluszAdat 150 MB
- Benne foglalt adatmennyiség: 150 MB
- Nettó ár (az ÁFA-t nem tartalmazza): 394 Ft
- Csomagok, amelyekkel elérhető: Minden olyan online adattal és Netinfó képességgel rendelkező
egyedi nagyvállalati előfizetés, melyre 2016. június 1. előtt szerződtek.
Egyszeri PluszAdat 150 MB
- Benne foglalt adatmennyiség: 150 MB
- Nettó ár (az ÁFA-t nem tartalmazza): 590 Ft
- Csomagok, amelyekkel elérhető: Minden olyan online adattal és Netinfó képességgel rendelkező
egyedi nagyvállalati előfizetés, melyre 2016. június 1. előtt szerződtek.
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Egyszeri PluszAdat 1 GB
- Benne foglalt adatmennyiség: 1 GB
- Nettó ár (az ÁFA-t nem tartalmazza): 1575 Ft
- Csomagok, amelyekkel elérhető: Minden olyan online adattal és Netinfó képességgel rendelkező
egyedi nagyvállalati előfizetés, melyre 2016. június 1. előtt szerződtek.
Megújuló PluszAdat 1 GB
- Benne foglalt adatmennyiség: 1 GB
- Nettó ár (az ÁFA-t nem tartalmazza): 1181 Ft
- Csomagok, amelyekkel elérhető: Minden olyan online adattal és Netinfó képességgel rendelkező
egyedi nagyvállalati előfizetés, melyre 2016. június 1. előtt szerződtek.
További információk
A havidíjba foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követően számlázási ciklusonként egy
alkalommal 200 MB belföldi adatforgalmat tartalmazó Automatikus Kiegészítő Adat opció kapcsolódik,
melynek díja nettó 394 Ft. Az Automatikus Kiegészítő Adat opció 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.
Kiegészítő adatopciót a Netinfo ( http://netinfo.vodafone.hu) oldalon lehet vásárolni arról a SIM kártyáról
és eszközről, amelyhez a Business Red EU Standard, Business Red EU Premium, MultiNet, Business
MultiNet előfizetés valamint az Internet Standard, Internet Pro, Internet Plus vagy Internet Premium
internetopció tartozik. Ha az adat SIM kártyáról (tabletről) szeretne kiegészítő opciót vásárolni a tarifájában
foglalt adatforgalom felhasználása után, akkor előbb állítsa be a netinfo.vodafone.hu oldalon, hogy azon a
SIM kártyán keresztül is elérhető legyen a plusz adat vásárlási lehetőség. Az Európa Napijegy és a Világ
Napijegy napidíja mindkét SIM kártya esetén kiszámlázásra kerül, ha mindkét készüléken szeretne
internetezni. A Netinfo oldalon ( http://netinfo.vodafone.hu) technikai okokból kizárólag az elsődleges
SIM kártyához tartozó adatfelhasználást lehetséges nyomon követni, a megosztható adatmennyiséget
esetlegesen használó másodlagos SIM kártya (kártyák) adatfelhasználásának konkrét mértékéről nem
nyújt információt.
A kiegészítő opciók adattartalma megosztható, amennyiben a szolgáltatáscsomag vagy az internetopció
is megosztható adatforgalmú. A Plusz Osztható Adat vagy Kiegészítő Adat kiegészítő opció díja minden
esetben a hangalapú előfizetést terheli.
A havonta megújuló Kedvezményes Kiegészítő Adat opció megújuló adatopció, számlaciklusonként újra
aktiválódik, nem szükséges minden számlaciklusban újra igényelni. Kedvezményes Kiegészítő Adat
vásárlása esetén az Előfizető vállalja, hogy az előfizetéshez kapcsolódó határozott idő alatt a kiegészítő
opciót is fenntartja, ez alatt az idő alatt az Előfizető érdekkörében felmerülő okból az opció
megszüntetésére nem kerül sor. Amennyiben a fenti feltételek nem teljesülnek, úgy az Előfizető a
mindenkor hatályos mobil ÁSZF-ben írtak szerint az opció havi előfizetési díjának az Előfizető által
elérhető Kiegészítő Adat opció díjához képest számított, az igénybe vett kedvezménnyel azonos mértékű
kötbért köteles megfizetni.
Amennyiben adott számlázási ciklusban a Kiegészítő Adat és Kedvezményes Kiegészítő Adat opció nem
kerül teljes egészében felhasználásra, akkor a fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A
Kiegészítő Adat és Kedvezményes Kiegészítő Adat opció kizárólag az adott számlaciklus végéig
használható fel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú Kiegészítő Adat opció vásárolható a
megújuló Kedvezményes Kiegészítő Adat opció mellé.
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