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1.

A Szolgáltató elérhetősége

1.1. A szolgáltató neve, székhelyének postai címe, internetes honlapjának címe
A Szolgáltató neve: Vodafone Magyarország zrt.
Székhelyének postai címe: 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.
A Szolgáltató internetes honlapjának címe: www.vodafone.hu
1.2. A Szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei: cím, telefonszám, elektronikus levelezési cím,
annak a helynek, elérhetőségnek a megnevezése, ahol egyéb ügyfélszolgálatainak elérhetőségei
naprakészen megismerhetők
A Központi Ügyfélszolgálat
(a) ügyfélforgalom előtt nyitva álló helyiségének címe: 1062 Budapest, Váci út 1-3. (Westend City Center);
(b) telefonszáma: 1270, mely a hét minden napján 0-24 órában belföldről díjmentesen hívható, Üzleti Előfizetők
esetében a 1788, amely a hét minden napján 0-24 órában a Szolgáltató hálózatán belül belföldről díjmentesen
hívható; vagy +36 1 288 1270, Üzleti Előfizetők esetén +36 1 288 1788, amelyekre irányuló hívások a hívó fél
díjcsomagja szerint számlázódnak;
(c) ügyfélforgalom előtt nyitva álló helyiség nyitvatartási ideje: hétfő-szerda: 10.00-20.00, csütörtök: 08.00-20.00,
péntek-szombat: 10.00-20.00, vasárnap: 10.00-18.00;
(d) postacíme: 1476 Budapest, Pf. 350.;
(e) e-mail elérhetőségei: www.vodafone.hu/kapcsolat, ugyfelszolgalat.hu@vodafone.com, Üzleti Előfizetők
esetében: corporate.hu@vodafone.com, vipuzleti.hu@vodafone.com
Helyhez kötött szolgáltatás esetén az Üzelti Előfizetők telefonos ügyfélszolgálatának országos telefonszáma: 1420.
A 1420-as szám a Szolgáltató hálózatából belföldről díjmentesen hívható. Az ügyfélszolgálati ügyintézés
nyitvatartása 08:30-17:00 között.

A Szolgáltató egyéb ügyfélszolgálatainak elérhetőségére vonatkozó adatokat, információkat a
www.vodafone.hu/uzletkereso oldal tartalmaz. A Szolgáltató ezen üzleteket márkaképviseletekként vagy
viszonteladói hálózatban működteti.
1.3. A Szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetősége: cím, telefonszám, egyéb elérhetőség
(a) ügyfélforgalom előtt nyitva álló helyiségének címe: 1062 Budapest, Váci út 1-3. (Westend City Center);
(b) telefonszáma: 1270, mely a hét minden napján 0-24 órában belföldről díjmentesen hívható, Üzelti Előfizetők
esetében a 1788, amely a hét minden napján 0-24 órában a Szolgáltató hálózatán belül belföldről díjmentesen
hívható; vagy +36 1 288 1270, Üzleti Előfizetők esetén a +36 1 288 1788, amelyekre irányuló hívások a hívó fél
díjcsomagja szerint számlázódik;
(c) ügyfélforgalom előtt nyitva álló helyiségének nyitvatartási ideje: hétfő-szerda: 10.00-20.00, csütörtök: 08.0020.00, péntek-szombat: 10.00-20.00, vasárnap: 10.00- 18.00;
(d) postacíme: 1476 Budapest, Pf. 350.;
(e) e-mail elérhetőségei: www.vodafone.hu/kapcsolat, ugyfelszolgalat.hu@vodafone.com, Üzleti Előfizetők
esetében: corporate.hu@vodafone.com, vipuzleti.hu@vodafone.com
Helyhez kötött szolgáltatás esetén az Üzelti Előfizetők részére fenntartott telefonos hibabejelentő szolgálat
ügyfélszolgálatának országos telefonszáma: 1420. A 1420-as szám a Szolgáltató hálózatából belföldről
díjmentesen hívható. A hibabejelentő nyitvatartási ideje: 0-24-ig.
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2.

A Szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatás leírása

2.1. A Szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatás
A jelen ÁSZF az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 22/2020. (XII. 21.) NMHH
rendelet („Eszr.”) által előírt tartalommal, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényben („Eht.”), az Eszr-ben,
illetve az egyéb irányadó jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek megfelelően tartalmazza a Szolgáltató által az
Egyéni Előfizetők, és az Üzleti Előfizetők számára nyújtott Szolgáltatásokat érintő információkat, az igénybevételükre
vonatkozó szabályokat, előírásokat, illetve a Feleket megillető jogokat, valamint az őket terhelő kötelezettségeket. Jelen
ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik a mellékletei, azaz:
1. számú melléklet: Szolgáltatások leírása
2. számú melléklet: Díjszabás
3. számú melléklet: Adatkezelési Tájékoztató
4. számú melléklet: A számhordozási eljárással, és a szünetmentes szolgáltatóváltással kapcsolatos Szolgáltató által
alkalmazott szabályok
5. számú melléklet: Az internethasználatra vonatkozó szabályok
6. számú melléklet: Minőségi célértékek
7. számú melléklet: Akciók
8. számú melléklet: Az ÁSZF-ben használt elnevezések, fogalmak és definíciók
A jelen ÁSZF-ben használt kifejezések, elnevezések és fogalmak meghatározását az ÁSZF 8. számú melléklete
tartalmazza.
A jelen ÁSZF által nem szabályozott egyéb szolgáltatásokra vonatkozó szerződéses feltételeket a Szolgáltató honlapján
időről időre elérhetővé tett egyéb szerződési, vagy felhasználási feltételek – pl. Egyéb Szolgáltatások Szerződési
Feltételei - tartalmazzák.
a) Mobil rádiótelefon szolgáltatás
A Mobil rádiótelefon szolgáltatás olyan számfüggő személyközi hírközlési szolgáltatás, amely nyilvánosan elérhető
telefonszolgáltatásnak minősül, és amelynek használata során a szolgáltatás nagy térben mozgó bármely Előfizetője –
mobil rádiótelefon hálózat hálózati végpontján csatlakoztatott – nem helyhez kötött berendezésről indított hívással
kommunikálhat egy másik hálózati végponttal, és amely szolgáltatás beszédátvitelre, valamint az ehhez kapcsolódó
szolgáltatásokra és egyéb szolgáltatásokra (például adatátviteli szolgáltatások, rövid szöveges üzenetküldés) szolgál.
A Mobil rádiótelefon szolgáltatás a Szolgáltató mobil hálózata által lefedett területen érhető el. A lefedettség adatok a
https://www.vodafone.hu/hasznos-informaciok/lefedettsegi-terkep oldalon érhetőek el. A Mobil rádiótelefon szolgáltatásra
vonatkozó részletes leírást, és a további információkat, a szolgáltatás igénybevételének időbeli, földrajzi, személyi, tárgyi
és egyéb korlátait az ÁSZF 1. számú melléklete tartalmazza.
b) Mobil internet-hozzáférés szolgáltatás
A Mobil internet-hozzáférés szolgáltatás olyan rádiótávközlő hálózaton megvalósuló, az Előfizető által a szolgáltatási
területen belül mozgás közben is igénybe vehető nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatás, amely
internetcsatlakozást és ezáltal az internet lényegében valamennyi végpontjával összekapcsolási lehetőséget biztosít.
A Mobil internet-hozzáférés szolgáltatás a Szolgáltató mobil hálózata által lefedett területen érhető el. A lefedettség
adatok a https://www.vodafone.hu/hasznos-informaciok/lefedettsegi-terkep oldalon érhetőek el. A Mobil internethozzáférés szolgáltatásra vonatkozó részletes leírást, és a további információkat, valamint a szolgáltatás
igénybevételének időbeli, földrajzi, személyi, tárgyi és egyéb korlátait az ÁSZF 1. számú melléklete tartalmazza.
c) Helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatás
5

A Szolgáltató az Eht. 188. § 89. pontja szerinti műsorterjesztési szolgáltatásként Helyhez kötött műsorterjesztési
szolgáltatást (vezetékes műsorterjesztési szolgáltatást) nyújt az Előfizetők részére analóg és digitális formában.
A fentieken túl Nagykereskedelmi partner hálózatán nyújtott helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásként a
Szolgáltató Internet Protokollon keresztül műsorterjesztési szolgáltatást biztosít különböző átviteli rendszereken keresztül
az Előfizetők részére, akként, hogy a képjelek az optikai (GPON) vagy HFC hálózaton létesített Előfizetői Hozzáférési
Ponthoz csatlakozó, a Szolgáltató tulajdonát képező hálózat végződtető eszköz/digitális elosztó (ONT vagy
kábelmodem), valamint az Előfizető által biztosított hagyományos tévékészülékhez csatlakoztatott Szolgáltató tulajdonát
képező Eszköz segítségével, Internet Protokollt használva jutnak el a Szolgáltató rendszereitől az előfizetői
végberendezésig. A szolgáltatás során a Szolgáltató helyhez kötött internetszolgáltatásán, IP gerinchálózatának zárt
szegmensén keresztül érhetők el az Előfizetőhöz kihelyezett, Szolgáltató tulajdonát képező Eszközök (kábelmodem,
Vodafone mediabox). A Szolgáltató által biztosított optikai (GPON) vagy HFC alapú internetszolgáltatás megléte nem
jelenti automatikusan a szolgáltatás létesíthetőségét.
A Helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatás magában foglalja a Nagykereskedelmi partner hálózatán nyújtott
helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatást és a jelen ÁSZF-ben a Helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra
vonatkozó rendelkezések eltérő rendelkezés hiányában mindkét tipusú szolgáltatásra vonatkoznak.
Üzleti Előfizető a Helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatások közül csak a Nagykereskededelmi partner hálózatán
nyújtott helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatás igénybevételére jogosult.
A Helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó részletes leírást, a rá vonatkozó további információkat, így
különösen a szolgáltatás díjcsomagjaiba tartozó médiaszolgáltatások, és a kiegészítő médiaszolgáltatások felsorolását,
valamint a szolgáltatás igénybevételének korlátait, az igénybevételt befolyásoló egyéb tényezőket a jelen ÁSZF 1. számú
melléklete tartalmazza.
d) Helyhez kötött internet-hozzáférés szolgáltatás
A Szolgáltató Helyhez kötött internet-hozzáférés szolgáltatást nyújt az Előfizetők részére. A Helyhez kötött internethozzáférés szolgáltatás olyan helyhez kötött Előfizetői Hozzáférési Ponton keresztül igénybe vehető nyilvánosan elérhető
elektronikus hírközlési szolgáltatás, amely internetcsatlakozást és ezáltal az internet lényegében valamennyi
végpontjával összekapcsolási lehetőséget biztosít.
A Szolgáltató a szolgáltatás nyújtása értekében egy Előfizetői Hozzáférési Pontot létesít, amely a Szolgáltató vagy a
Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban levő más elektronikus hírközlési szolgáltatók központi kiszolgáló
berendezésének interfésze, továbbá biztosítja az Előfizetők részére a szükséges azonosítókat és jelszavakat, amelyek
segítségével az Előfizetői Végberendezések valamely elektronikus hírközlési hálózaton keresztül az Internet hálózathoz
kapcsolódhatnak.
Nagykereskedelmi partner hálózatán nyújtott helyhez kötött internet-hozáférés szolgáltatás keretében az
Előfizetői Végberendezések és a központi kiszolgáló berendezések közötti kapcsolat kerül létrehozásra különféle
elektronikus hírközlő hálózatokon keresztül, és a kapcsolat ideje alatt a szolgáltatások által lehetővé tett protokollok
szerinti adatátvitel valósul meg, azaz adat, jel, kép, hang adott címre történő továbbítása történik az interneten keresztül.
A Szolgáltató Előfizetői Hozzáférési Pontot létesít, amely a Szolgáltató vagy a Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban
levő más elektronikus hírközlési szolgáltatók központi kiszolgáló berendezésének interfésze, továbbá biztosítja az
Előfizetők részére a szükséges azonosítókat és jelszavakat, amelyek segítségével az Előfizetői Végberendezések
valamely elektronikus hírközlési hálózaton keresztül az Internet hálózathoz kapcsolódhatnak
A Helyhez kötött internet-hozáférés szolgáltatás magában foglalja a Nagykereskedelmi partner hálózatán nyújtott
helyhez kötött internet-hozáférés szolgáltatást és a jelen ÁSZF-ben a Helyhez kötött internet-hozzáférés
szolgáltatásra vonatkozó rendelkezések eltérő rendelkezés hiányában mindkét tipusú szolgáltatásra vonatkoznak.
A Helyhez kötött internet-hozzáférés szolgáltatásra vonatkozó részletes leírást, a szolgáltatás egyes típusait, és a további
információkat, a szolgáltatás igénybevételének különös műszaki, tárgyi feltételeit és módját, valamint esetleges korlátait
az ÁSZF 1. számú melléklete tartalmazza.
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e) Helyhez kötött telefonszolgáltatás
A Helyhez kötött telefonszolgáltatás olyan helyhez kötött hálózati végponton keresztül igénybe vehető, számfüggő
személyközi hírközlési szolgáltatásnak minősülő nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatás, amely nem nyilvánosan
elérhető Mobil rádiótelefon szolgáltatás.
A helyhez kötött telefonszolgáltatás igénybevétele során az Előfizetők Előfizetői Hozzáférési Pontjukon keresztül hívást
tudnak kezdeményezni és fogadni ugyanazon vagy más helyhez kötött telefonhálózatok előfizetői végpontjára,
végpontjáról vagy bármely mobil rádiótelefon hálózat előfizetői végpontjára vagy végpontjáról.
A Helyhez kötött telefonszolgáltatásra vonatkozó részletes leírást, és a további információkat, valamint a szolgáltatás
igénybevételének időbeli, földrajzi, személyi, tárgyi és egyéb korlátait az ÁSZF 1. számú melléklete tartalmazza.
f) Gépek közötti szolgáltatások nyújtására használt átviteli szolgáltatások
Gépek közötti szolgáltatások nyújtására használt átviteli szolgáltatás (M2M szolgáltatás) olyan elektronikus hírközlési
szolgáltatás, amely az adatok és információk automatikus továbbítását foglalja magában eszközök vagy szoftveralapú
alkalmazások között, korlátozott emberi beavatkozással vagy anélkül. A szolgáltatás vezeték nélküli, távolról történő
adattovábbítás segítségével távoli méréseket és vezérlést tesz lehetővé, kizárólag gépek, berendezések, eszközök és
szenzorok között. Ide tartozik az elsődlegesen gépek közötti adatátvitel megvalósítása érdekében történő elektronikus
hírközlési szolgáltatás nyújtás, illetve a Szolgáltató által megvalósított gépek közötti adatátvitelen alapuló komplex üzleti
megoldások nyújtása, illetve üzemeltetése.
Az M2M szolgáltatás az Előfizető és Szolgáltató között létrejött Előfizetői Szerződés keretében vehető igénybe, mely
keretében az átviteli szolgáltatás Zárt Access Point Name (APN) vagy Nyílt Access Point Name (APN) segítségével
valósul meg.

Nyílt Access Point Name (APN): A Vodafone oldali internet elérési csatorna beállítások lehetővé teszik, hogy a
felhasználó végpontjain elhelyezkedő eszközök elérjék a publikus (nyílt) internetet.
Zárt Access Point Name (APN): A Vodafone oldali elérési csatorna beállítások nem teszik lehetővé, hogy a
felhasználó végpontjain elhelyezkedő eszközök szabadon elérjék a publikus (nyílt) internetet, mindössze
kifejezetten a felhasználási célra létrehozott nem publikus (zárt) hálózatot vagy IP címeket érhetik el
Az elérhető szolgáltatások az ÁSZF 1. számú mellékletében találhatóak.
2.1.1.

A Szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei, és a kapcsolódó kötelezettségek

2.1.1.1.

Együttműködési és tájékoztatási kötelezettség

Az Előfizető és a Szolgáltató a szolgáltatási jogviszonyból és az Előfizetői Szerződésből eredő szerződéses kapcsolatuk
során kötelesek egymással együttműködni. Ennek érdekében a Szolgáltatás szempontjából jelentős tényekről,
körülményekről, változásokról egymást kötelesek késedelem nélkül tájékoztatni. A Felek kötelesek egymásnak megadni
minden olyan adatot és információt, amelynek közlése a Szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséhez szükséges.
Az Előfizető és/vagy jogutódja haladéktalanul köteles értesíteni a Szolgáltatót, ha adatait (ideértve különösen a
kapcsolattartásra megadott elérhetőségeket) személyét vagy jogállását, gazdálkodását érintő bármilyen jellegű változás
következik be. E kötelezettség elmulasztásából eredő kár a mulasztó felet terheli. Az Előfizető – a kármegelőzési, illetve
kárenyhítési kötelezettsége teljesítéseként – vállalja, hogy a Szolgáltatót haladéktalanul értesíti, ha észleli, hogy a
Szolgáltató Szolgáltatása nem vagy nem kielégítően került teljesítésre. Az értesítés elmulasztása vagy késedelmes
teljesítése esetén a Szolgáltató nem felel az esetlegesen ebből eredő károkért és/vagy Előfizetőt érintő költségekért.
Az Előre Fizetett Díjú Feltöltőkártyás Szolgáltatás Előfizetője a Szolgáltatás igénybevételét lehetővé tevő SIM kártyát
harmadik személy részére abban az esetben adhatja át, ha az Eht. 129. § (2) bekezdés szerinti azonosításhoz szükséges
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adatokról a SIM kártya átadását megelőzően a Szolgáltatót tájékoztatta, és a Szolgáltató a harmadik személy
személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványának érvényességét a személyazonosság igazolására
alkalmas hatósági igazolványok nyilvántartásában ellenőrizte, egyebekben a nem megfelelő átruházás esete a
Szolgáltató megtévesztésével kötött szerződésnek minősül. E bekezdés alkalmazásában nem minősül harmadik
személynek a közeli hozzátartozó.

2.1.1.2.

A Szolgáltatás rendeltetésszerű használata

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás minőségéért, ha az Előfizető a Szolgáltatást nem
rendeltetésszerűen használja.
A rendeltetésszerű használat körében:
a) Az Előfizető nem jogosult a Szolgáltatást továbbértékesíteni. A Szolgáltatás továbbértékesítése nem felel meg
a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményének, mert a Szolgáltatást a Szolgáltató annak az Előfizető általi
személyes igénybevétele céljából nyújtja, a Szolgáltatás rendeltetése annak az Előfizetők általi személyes
igénybevehetősége.
b) Az Előfizető nem jogosult a Szolgáltatást hálózati szolgáltatás nyújtására használni. A hálózati szolgáltatás
Előfizető általi nyújtása nem felel meg a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményének, mert a Szolgáltatást
a Szolgáltató annak az Előfizető általi személyes igénybevétele céljából nyújtja, a Szolgáltatás rendeltetése
annak az Előfizetők általi személyes igénybevehetősége.
c)

Az Előfizető tudomásul veszi, és kötelezettséget vállal arra nézve, hogy az Előfizetői Szerződés keretében
igénybevett Szolgáltatás használata során, különösen pedig az Ügyfélszolgálat igénybevételekor, továbbá az
előfizetői bejelentések és panaszok megtétele során tartózkodik a zaklató, a közízlést és az emberi méltóságot
sértő magatartástól. Amennyiben az Előfizető ezen kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltató jogosult
az Előfizetőt felszólítani a rendeltetésellenes magatartás azonnali megszüntetésére. Amennyiben az Előfizető
a kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget, a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást 60 napos
felmondással felmondani (Eht. 134. § (11) bekezdése alapján).

Előfizető a Szolgáltatás igénybevétele és a Szolgáltatóval való kapcsolattartás során köteles az adott helyzetben
általában elvárható magatartást tanúsítani, a rendeltetetésellenes és visszaélésszerű magatartástól tartózkodni, a
Szolgáltató munkatársainak emberi méltóságát tiszteletben tartani és személyhez fűződő jogainak a megsértésétől
tartózkodni. A Szolgáltatás rendeltetetésszerű használatára vonatkozó további feltételeket az ÁSZF 1. és 5. számú
mellékletei tartalmazzák.
2.1.1.3.

A Helyhez kötött szolgáltatás használatára vonatkozó feltételek

Helyhez kötött szolgáltatás igénybevételének műszaki feltétele az Előfizető ingatlanáig kiépített hálózat megléte, amelyen
a Szolgáltató által biztosított szolgáltatások a jelen ÁSZF 1. sz. Mellékletében megjelölt településeken (területen), a
Szolgáltató Földrajzi Szolgáltatási Területén, vagy Társszolgáltató szolgáltatási területén vehetők igénybe.
Arról, hogy az adott településen vagy településen belül az Előfizető által megjelölt címen elérhető-e az igényelt
Szolgáltatás, a Szolgáltató internetes honlapján, illetőleg az Ügyfélszolgálati elérhetőségein tájékozódhat.
Az Előfizetői Hozzáférési Pont kiépítése olyan módon történik, hogy a Szolgáltató a kábeleket - amennyiben külön
építőipari szakmunkálatot nem igényel - az Előfizető által biztosított befogadó létesítményben (falon kívüli
vezetékcsatornában) elhelyezi, vagy ennek hiányában a falon kívül, a lakásban vezetékcsatorna nélkül, a lépcsőházban
(társasház) és a ház külső falán vezetékcsatornában vezeti. A Szolgáltató egy ingatlanban csak egy Előfizetői
Hozzáférési Pontot létesít. Az Előfizető, illetve az ingatlan tulajdonosa a kiépített kábelrendszeren nem szerez
tulajdonjogot tekintet nélkül arra, hogy az az ingatlanban vagy azon kívül helyezkedik-e el.
Az Előfizető nem jogosult a kiépített hálózatot bővíteni vagy az Előfizetői Hozzáférési Pontot áthelyezni.
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Amennyiben a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges felhasználónév és jelszó, úgy ebben az esetben az aktiválás
időpontját nem befolyásolja az Előfizető jelszavainak és azonosítóinak Előfizető általi megismerésének hiánya,
amennyiben a Szolgáltató az Előfizetői Szerződésben meghatározott kapcsolattartási e-mail címre vagy mobil
hívószámra továbbította az azonosítókat és jelszavakat.
2.1.1.4.

Helyhez kötött internet-hozzáférés szolgáltatás esetén alkalmazott hálózatmenedzsment

A Szolgáltató jelen ÁSZF-ben foglalt Szolgáltatásai tekintetében olyan hálózatkezelési rendszert alkalmaz, vagy
alkalmazhat, amely a szűkös kapacitású erőforrások – a Szolgáltató hálózata biztonságának fenntartása és az Előfizetők
közössége érdekeinek elsődlegességén alapuló – hatékony kihasználását teszi lehetővé.
A hálózat osztott erőforrás jellegére való tekintettel, azaz, hogy a rendelkezésre álló sávszélességen egy meghatározott
időpillanatban a szolgáltatást igénybe vevő összes Előfizető osztozik, a Szolgáltató jogosult a hálózatán ún.
hálózatmenedzsment eljárásokat alkalmazni.
A Szolgáltató a hálózatmenedzsment eszközével különösen akkor él, amikor a hálózaton adatforgalmi torlódások
alakulnak ki (általában 14:00 és 23:00 óra között, mely időszakot a Szolgáltató adatforgalmi csúcsidőszaknak tekinti). A
hálózatmenedzsment alkalmazása befolyásolhatja bizonyos nem valós idejű alkalmazások (egyes, ún. peer-to-peer
alkalmazások) használatát.
A Szolgáltató kifejezetten rögzíti, hogy a hálózatmenedzsment a szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó speciális
feltétel, és mint ilyen, nem tekinthető az Eht. 137. §-a szerinti korlátozásnak. A fentieken túl a Szolgáltató a hálózatának,
Előfizetőinek, valamint az Előfizetői Végberendezés és az azon tárolt adatok megóvásának és biztonságának érdekében
a Szolgáltatás rendeltetésszerű használhatóságát nem befolyásoló módon portszűrést alkalmazhat valamennyi
díjcsomag tekintetében (kábelhálózaton, rézérpáron, optikai hálózaton elérhető szolgáltatás esetében is) és egyes portok
forgalmát letilthatja, valamint előírhatja a Szolgáltató SMTP szerverének használatát, azaz korlátozhatja az Internet
kapcsolaton keresztül küldött, de nem a Szolgáltató e-mail (SMTP) szerverén át folytatott e-mail kommunikációt annak
tartalmi vizsgálata és rögzítése nélkül.
2.1.1.5.

Átalánydíjas Mobil internet-hozzáférés szolgáltatásra vonatkozó speciális rendelkezések

A Szolgáltató Mobil internet-hozzáférés szolgáltatása a Felhasználók által megosztottan használt hálózati erőforrások
felhasználására, azaz osztott erőforrásokra épül. A Felhasználók egymás adatátviteli sebességét is befolyásolhatják,
ezáltal ezeknek az erőforrásoknak a túlzott igénybevétele, akár egy Előfizető részéről is, minden más Felhasználó
számára negatív hatást (negatív felhasználói tapasztalatot) válthat ki, ez a mobilinternet szolgáltatások alapvető
jellemzője. A hálózati erőforrások fentiek szerinti használata leronthatja a hálózat teljesítményét és ezzel a szolgáltatás
minőségét. A fentiek figyelembevételével a hálózat rendeltetésszerű működésének biztosítása és az átlagos
ügyfélélmény javítása érdekében az Internet Szolgáltatók Tanácsa által a Szolgáltató fenntartja magának a jogot a
letölthető adatmennyiség korlátozása nélkül az adatsebesség lassítására az alábbiak szerint:
a)

A Szolgáltató az ÁSZF 2. számú mellékletében meghatározott egyes díjcsomagok Előfizetője vonatkozásában,
az adott számlázási ciklusban a havidíjban foglalt belföldi adatforgalom elérésétől, Szolgáltató rugalmasan, a
hálózat aktuális leterheltségétől függően lassíthatja az adatsebességet. A számlázási ciklus lezárulásakor a
sebesség lassítása megszűnik. Ezen díjcsomagok vonatkozásában ezen túlmenően a lenti b) pontban
meghatározott Dinamikus szolgáltatásminőség-szabályozás is alkalmazandó.

b)

Az ÁSZF 2. számú mellékletében meghatározott Mobil internet-hozzáférést biztosító vezeték díjcsomagok és
opciók vonatkozásában az Előfizető túlzott mértékű hálózathasználata esetén Szolgáltató Dinamikus
szolgáltatásminőség-szabályozást – a továbbiakban: QoS-t - alkalmazhat a normál felhasználók védelmében.
Szolgáltató túlzott mértékű hálózathasználatnak tekinti, ha az Előfizető az adott számlázási ciklusban 15 GB
vagy a vezeték nélküli mobil internet szolgáltatáshoz tartozó díjcsomagban meghatározott egyéb forgalmi
mérték felett forgalmaz (Túlforgalmazó Előfizető). A QoS a 3GPP TS 23.107 számú szabványának és az ETSI
TS 123 107 V.9.0.0. szabványának megfelelően kerül alkalmazásra. (A hivatkozott szabványok leírása elérhető
az alábbi internetes honlapokon: www.etsi.org, illetve www.3GPP.org.) A Túlforgalmazó Előfizető a hálózati
erőforrások kiosztásánál alacsonyabb prioritási szintre kerül, mint a többi Előfizető, és a hálózat
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túlterheltségekor a többi Előfizető nagyobb valószínűséggel fér hozzá a hálózati erőforrásokhoz, mint a
Túlforgalmazó Előfizető. Ennek következtében 15 GB vagy a vezeték nélküli mobil internet szolgáltatáshoz
tartozó díjcsomagban meghatározott egyéb forgalmi mérték feletti adatforgalmat el nem érő Előfizető a hálózat
túlterheltsége idején azonos körülmények esetén nagyobb sebességgel képes adatkommunikációt folytatni,
mint a Túlforgalmazó Előfizető. Normál terhelésű hálózat esetén a Túlforgalmazó Előfizető nincs hátrányosan
megkülönböztetve a többi Előfizetőtől, ugyanolyan adatsebességre képes, mint a normál felhasználók. Az
alacsonyabb QoS prioritási szintbe sorolást a Szolgáltató a Túlforgalmazó Előfizetővel szemben legfeljebb 15
GB vagy a vezeték nélküli mobil internet szolgáltatáshoz tartozó díjcsomagban meghatározott egyéb forgalmi
mérték feletti adatforgalom elérésekor az aktuális és az azt követő számlázási ciklusban alkalmazhatja.
Szolgáltató az ÁSZF 6. számú mellékletében meghatározott minőségi célértékeket a fenti esetben is biztosítja.

2.1.1.6.

Előre Fizetett Díjú Feltöltőkártyás Szolgáltatásra vonatkozó speciális rendelkezések

Előre Fizető Előfizető
Az az Előfizető, aki a Mobil szolgáltatás keretében elérhető Előre Fizetett Díjú Feltöltőkártyás Szolgáltatást a vonatkozó
Előre Fizetett Díjú Előfizetői Szerződés egyenlegfeltöltéssel történő megkötését követően az Ügyfélegyenlegére feltöltött
összeg erejéig veheti igénybe. Minden Előre Fizetett Díjú Előfizetői Szerződés az egyenlegfeltöltéssel, mint ráutaló
magatartással kötött Előfizetői Szerződésnek minősül.
Előre Fizető Előfizetőnek az Előfizetői SIM kártya egyszeri díját előre kell megtérítenie.
Az Előre Fizetett Díjú Előfizetői Szerződést kizárólag természetes személy köthet. Egy Előre Fizetett Díjú Előfizetői
Szerződés csak egy előfizetői hívószámra vonatkozhat. A Szolgáltató egy Egyéni előfizetővel legfeljebb 10 (tíz) Előre
Fizetett Díjú Előfizetői Szerződést köthet meg és tarthat fenn egyidejűleg.
Szolgáltatási Időszak
A Szolgáltatási Időszak az Előre Fizetett Díjú Előfizetői Szerződés megkötésével kezdődik és azon időtartamot jelenti,
amely alatt az Előfizető jogosult a Szolgáltatás igénybevételére, tekintettel arra, hogy a jelen ÁSZF 2. számú
mellékletében előre fizetett díjú díjcsomagonként meghatározott díj előre történő kifizetésével megvásárolta a
Szolgáltatás igénybevételének a lehetőségét.
A Szolgáltatási Időszak az Egyenleg-felhasználási Időszakból és az azt követő Rendelkezésre Állási Időszakból áll. A
különböző értékű egyenlegfeltöltéshez, és az egyes díjcsomagokhoz tartozó Szolgáltatási Időszakok időtartama
egymástól eltérhet. A Szolgáltatás igénybevételéhez tartozó egyenlegfeltöltési értékeket és a hozzájuk tartozó
Szolgáltatási időszakot a jelen ÁSZF 2. számú melléklete tartalmazza. A Szolgáltatási időszak végén az Előre Fizető
Előfizető elveszti a Szolgáltatások igénybevételére vonatkozó jogosultságát, azzal, hogy az Ügyfélszolgálatra érkező
hívások és a segélyhívások továbbra is kezdeményezhetőek.
Amennyiben az Előfizető szerződéskötési igényét a Szolgáltató weboldalán nyújtotta be, abban az esetben az Előfizetői
Szerződés az Előfizetői SIM kártya aktiváláskor lép hatályba.
Egyenleg-felhasználási Időszak
Az Egyenleg-felhasználási Időszak az Előre Fizetett Díjú Előfizetői Szerződés határozott időtartama, mely alatt az
Előfizető az Ügyfélegyenlegén rendelkezésre álló egyenleg erejéig használhatja az általa megvásárolt díjcsomaghoz
tartozó Szolgáltatásokat, az egyes Szolgáltatásokhoz meghatározott feltételek szerint. Az Egyenleg-felhasználási
időszak a vonatkozó Előre Fizetett Díjú Előfizetői Szerződést létrehozó egyenlegfeltöltéssel kezdődik.
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A különböző díjcsomagokban elérhető Szolgáltatásokat az ÁSZF 2. számú melléklete tartalmazza. Az Ügyfélegyenleg
feltöltése esetén az Egyenleg-felhasználási időszak hosszának kiszámítása minden esetben a következők szerint
történik:
•

Az Egyenleg-felhasználási időszakok nem adódnak össze. Az Ügyfélegyenlegre feltöltött egyenleg
felhasználására a legutolsó egyenlegfeltöltéshez tartozó lejárati időtartam lesz az irányadó, azaz amelyik
lejárata későbbi időpontra esik.

•

Abban az esetben, ha az új Egyenleg-felhasználási időszak hossz meghaladja a meglévő Egyenlegfelhasználási időszak lejártának dátumát, az új Egyenleg-felhasználási időszak lép érvénybe az
egyenlegfeltöltés napjától.

•

Az Előre Fizetett Díjú Előfizetői Szerződés időtartama nem lehet hosszabb, mint az utolsó egyenlegfeltöltéstől
számított 365 nap.

A Szolgáltató a jelen ÁSZF 2. számú mellékletében meghatározott díjcsomagok esetén lehetővé teszi az egyenleg
feltöltését a Szolgáltatási időszak megkezdése előtt, az Előfizetői SIM kártya csomagoláson szereplő érvényességi ideje
alatt. Amennyiben az Ügyfélegyenleg feltöltése a Szolgáltatási időszak megkezdését megelőzően történik, úgy az
Egyenleg-felhasználási időtartam a Szolgáltatási Időszak megkezdésekor veszi kezdetét.
Rendelkezésre Állási Időszak
A Rendelkezésre Állási Időszak, mint új, korlátozott tartalmú Előre Fizetett Díjú Előfizetői Szerződés, az Egyenlegfelhasználási Időszakot követi, és 30 napig tart. Ezen idő alatt a volt Előfizető kimenő hívásokat nem tud kezdeményezni,
valamint az SMS, MMS és Internet sem elérhető. A hívások fogadása a 30 nap lejártáig továbbra is lehetséges. Ezen
időszak alatt az Előfizető új Elektronikus Feltöltőkártyával vagy a meglévő Előfizetői SIM kártya elektronikus úton történő
feltöltésével a Szolgáltatási Időszakot újraindíthatja. Ebben az esetben a Szolgáltató az Előre Fizető Előfizető által
kifizetett, de az egyenlegfeltöltést megelőzően fel nem használt összeget az új Előre Fizetett Díjú Előfizetői Szerződéshez
kapcsolódó Ügyfélegyenlegen jóváírja.
Az ingyenesen hívható Segélyhívószámok és az Ügyfélszolgálat (1270), a Szolgáltatási Időszak végleges megszűnéséig
minden esetben hívható. A rendelkezésre állási időszak végét követően a Szolgáltatási Időszak és az Előre Fizetett Díjú
Előfizetői Szerződés időtartama automatikusan lejár, az Ügyfélegyenleg megszűnik, így az a továbbiakban nem tölthető
fel. Ebben az esetben az Előre Fizető Előfizetőnek a szerződés megszűnését követő 1 éves elévülési időn belül
előterjesztett igénye esetén a Szolgáltató az Ügyfélegyenlegen megmaradt és fel nem használat összeget visszafizeti.
Az Előfizetői SIM kártya csatlakoztatási ideje
Az Előre Fizetett Díjú Előfizetői Szerződés megkötésekor a Szolgáltató képviselője egy, az Előfizetői SIM kártyáról
kezdeményezett hívással ellenőrizheti a Szolgáltatás létrejöttét. Az Előfizetőnek a díjcsomag megvásárlásától számítva
legfeljebb 3 (három) hónapon belül van lehetősége az első kezdeményezett hívással a Szolgáltató hálózatára csatlakozni,
illetve az előfizetői vonalnak az Előfizetői SIM kártyához történő csatlakoztatását elindítani. A díjcsomag megvásárlását
követő 3 (három) hónap elteltével a hálózatra történő automatikus csatlakozás, illetve az előfizetői vonalnak az Előfizetői
SIM kártyához történő csatlakoztatási joga lejár.
Elektronikus Feltöltőkártya
Az Elektronikus Feltöltőkártya az Előfizetői SIM kártyához tartozó Ügyfélegyenleg feltöltésére szolgáló eszköz. Az
Elektronikus Feltöltőkártya egyenlegfeltöltésre kizárólag a Szolgáltató díjcsomagjai, és a Szolgáltató által nyilvántartott
Ügyfélegyenlegek tekintetében használható fel.
Amennyiben az Előre Fizető Előfizető meghatározott időtartamra szóló, megújuló Szolgáltatást vesz igénybe, és ezen
Szolgáltatás díja esedékességének időpontjában az Ügyfélegyenlegén nem rendelkezik a díj kiegyenlítéséhez elegendő
egyenleggel vagy lejárt az Egyenleg-felhasználási időszaka, akkor a Szolgáltató az adott Szolgáltatást megfelelő
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egyenleg hiányában átmenetileg nem biztosítja. Amennyiben az Előre Fizető Előfizető az Ügyfélszámláját feltölti, a
Szolgáltató ismét biztosítja a díjköteles megújuló Szolgáltatást. Elegendő egyenleg esetén a Szolgáltatás díja
automatikusan levonásra kerül, és a Szolgáltató a szolgáltatást annak meghatározott időszakáig vagy tartalmáig
biztosítja.
Készpénzkiadó automatákon (ATM), bankok telefonos ügyintéző- és Internetbank szolgáltatáson keresztül, bankkártya
segítségével igénybe vehető feltöltéssel
A készpénzkiadó automatákon (ATM), bankok telefonos ügyintéző- és Internetbank szolgáltatáson keresztül, bankkártya
segítségével igénybe vehető feltöltési címletek értéke és az egyenleg-felhasználási idő hossza:
Ajánlott bruttó fogyasztói ár

A feltöltés bruttó értéke

1000 Ft
3000 Ft
5000 Ft
7500 Ft
12 500 Ft

1000 Ft
3000 Ft
5000 Ft
7500 Ft
12 500 Ft

Egyenleg-felhasználási idő
(díjcsomag szerint)
90 nap
365 nap
365 nap
365 nap
365 nap

Készpénzkiadó automatákon (ATM), bankok telefonos ügyintéző- és Internetbank szolgáltatáson keresztüli feltöltés
leírása, a szolgáltatás díjazása, és a számlakérés menete:
•

•

•

A tranzakció során az Előfizető bankkártyájához tartozó számla egyenlegéről automatikusan
levonásra kerül a feltöltési címlet ára, míg a megadott előre fizető Ügyfélszámlán megtörténik
a feltöltési címlethez tartozó feltöltési érték jóváírása.
A Szolgáltató és az ATM operátor/ Bank nem számít fel külön tranzakciós díjat az Előfizető felé
a készpénzkiadó automatákon (ATM) keresztül történő feltöltések esetében. A tranzakciók a
bankkártya használat szabályai szerinti vásárlási tranzakciónak minősülnek, így a
kártyakibocsátó bankok a bankkártyával történő vásárlásokra vonatkozó mindenkori
díjszabásukat alkalmazzák.
Az Áfás számla igénylés módjáról az ÁSZF 2. számú mellékletéből, értékesítési pontokon vagy
1270-es központi ügyfélszolgálati számon tájékozódhat az Előfizető.

Feltöltő-terminálokon keresztül igénybe vehető feltöltés
A feltöltő-terminálokon keresztül igénybe vehető feltöltési címletek értéke és az egyenleg-felhasználási idő hossza:
Ajánlott bruttó fogyasztói ár

A feltöltés bruttó értéke

1000 Ft

1000 Ft

Egyenleg-felhasználási idő
(díjcsomag szerint)
90 nap

2000 Ft
3000 Ft
5000 Ft
7000 Ft
12 000 Ft

2000 Ft
3000 Ft
5000 Ft
7000 Ft
12 000 Ft

365 nap
365 nap
365 nap
365 nap
365 nap

Feltöltő terminálokon keresztüli feltöltés leírása, a szolgáltatás díjazása, és a számlakérés menete:
•
•
•

A tranzakció során a terminálon megadott telefonszámra megtörténik a kifizetett feltöltési
címlethez tartozó feltöltési érték jóváírása.
A Szolgáltató nem számít fel külön tranzakciós díjat az Előfizető felé.
Az Áfás számla igénylés módjáról a ÁSZF 2. számú mellékletéből, az értékesítési pontokon
vagy 1270-es központi Ügyfélszolgálat számon tájékozódhat az Előfizető.
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A Szolgáltató honlapján (www.vodafone.hu) keresztül igénybe vehető feltöltés
A Szolgáltató honlapján (www.vodafone.hu) keresztül igénybe vehető feltöltési címletek értéke és az egyenleg
felhasználási idejének hossza:
Ajánlott bruttó fogyasztói ár

A feltötlés bruttó értéke

1000 Ft
2000 Ft
3000 Ft
5000 Ft
7000 Ft
12 000 Ft

1000 Ft
2000 Ft
3000 Ft
5000 Ft
7000 Ft
12 000 Ft

Egyenleg-felhasználási idő
(díjcsomag szerint)
90 nap
365 nap
365 nap
365 nap
365 nap
365 nap

A Szolgáltató honlapján (www.vodafone.hu) keresztüli feltöltés leírása, a szolgáltatás díjazása és a számlakérés menete:
•
•
•

A tranzakció során a Szolgáltató honlapján (www.vodafone.hu) megadott telefonszámra
történik a kifizetett feltöltési címlethez tartozó feltöltési érték jóváírása.
A Szolgáltató nem számít fel külön tranzakciós díjat az Előfizető felé.
Az Áfás számla igénylés módjáról a ÁSZF 2. számú mellékletéből, az értékesítési pontokon
vagy 1270-es központi Ügyfélszolgálat számon tájékozódhat az Előfizető.

Gyorsfeltöltés regisztrált bankkártyával
Az Előre Fizető Előfizetők online Ügyfélszolgálaton bankkártyákat regisztrálhatnak, amivel a gyorsfeltöltés funkciót, és
egyéb speciális feltöltési funkciókat vehetnek igénybe. A bankkártya regisztrációja díjmentes, a Szolgáltató bankkártya
adatokat nem kezel és nem tárol, a regisztrációkor egy egyedi azonosító generálódik, amivel a Szolgáltató azonosítja a
bankkártyát. A bankkártya adatok megadásához átirányítjuk az OTP bank oldalára.
A gyorsfeltöltésért a Szolgáltató díjat nem számol fel. A bankkártyával történő fizetésért a kártyakibocsátó bankok
általában nem számolnak fel tranzakciós költséget, azonban ez bankonként eltérő lehet, ezért a Szolgáltató felelősséget
nem vállal.
Amennyiben több bankkártyát is regisztrál az előfizető az online felületen, egyet ki kell választani alapértelmezett
bankkártyaként, így ez a kártya lesz automatikusan a „fizető” kártya a Gyorsfizetés és az Ismétlődő feltöltés funkció
használata esetén is. Az alapértelmezett bankkártyát a Szolgáltató Online ügyfélszolgálatán, az Online fizetési beállítások
menüpontban lehetséges módosítani.
A feltöltési érték 1000 Ft-tól 99 000 Ft között lehetséges, de maximum a bankkártyán beállított napi vásárlási limit. A
bankkártyával igénybe vehető felöltési címletek értéke és az egyenleg-felhasználási idejének hossza az ÁSZF 2. számú
mellékletében található.
•

•

A tranzakció során az online ügyfélszolgálaton az ügyfél saját telefonszámára (arra a számra,
amivel az online ügyfélszolgálat ügyfélszolgálati rendszerbe belépett) történik a kifizetett
feltöltési címlethez tartozó feltöltési érték jóváírása.
Az Áfás számla igénylés módjáról az Előfizető az ÁSZF 2. számú mellékletéből, a Szolgáltató
értékesítési pontjain vagy 1270-es központi Ügyfélszolgálat számon tájékozódhat.

Egyéb speciális feltöltési lehetőségek:
A funkciók előre regisztrált bankkártya esetén elérhetőek.
Ismétlődő feltöltés minimum egyenleg alapján
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Az előfizető beállíthat egy minimum szintet (500 Ft, 1000 Ft, 2000 Ft, 3000 Ft, 5000 Ft) a saját előfizetésére, melyet ha
elér, az előfizető saját Vodafone-os egyenlegére (arra a számra, amivel az online ügyfélszolgálat ügyfélszolgálati
rendszerbe belépett) automatikusan feltöltődik az előfizető által megadott összeg, 1000 – 99000 Ft között értékben,
melyre vonatkozóan az igénybe vehető feltöltési címletek értéke és az egyenleg-felhasználási idejének hossza az ÁSZF
2. számú mellékletében található. A feltöltés eredményességéről SMS-ben értesíti a Szolgáltató az Előfizetőt.
Ismétlődő feltöltés adott dátum alapján
Az Előfizető megadhat egy fix dátumot is, ami alapján havonta a saját hívószámának egyenlegére (arra a számra, amivel
az online ügyfélszolgálat ügyfélszolgálati rendszerbe belépett) automatikusan azon a napon feltöltődik az általa megadott
összeg.
A feltöltési érték 1000 Ft-tól 99 000 Ft között lehetséges, de maximum a bankkártyán beállított napi vásárlási limit. Az
igénybe vehető feltöltési címletek értéke és az egyenleg-felhasználási idejének hossza az ÁSZF 2. számú mellékletében
található.

SOS Feltöltés
A szolgáltatás feltételei az ÁSZF 1. számú mellékletében, míg a díjazásra vonatkozó tudnivalók az ÁSZF 2. számú
mellékletében találhatók.

2.1.2.

Az Üzleti Előfizetőkre vonatkozó eltérő rendelkezések

A Szolgáltató és az Üzleti Előfizető az Előfizetői Szerződésben az Üzleti Előfizető által adott hozzájárulásra, valamint
a Felek közös megegyezésére tekintettel az Eht., valamint az Eszr. alábbi rendelkezéseitől térnek el és azokat az egymás
közötti jogviszonyaikban nem, vagy az Egyéni Előfizetőkre vonatkozóan előírtaktól eltérő tartalommal alkalmazzák. Az
Üzleti Előfizető hozzájárulása, illetve a Felek megállapodásának a hiányában a Felek egymás közötti jogviszonyukban
a lenti jogszabályi rendelkezéseket változatlan tartalommal alkalmazzák. Az Üzleti Előfizetőre alkalmazott eltérések
részletes leírását és ismertetését az Eszr. 4. § (1) és (4) bekezdései szerinti eltérések esetében a jelen ÁSZF lent
hivatkozott pontjai tartalmazzák, azzal, hogy az Eszr. 4. § (1) bekezdése szerinti eltérések részletes ismertetését az
Előfizetői Szerződés is tartalmazza.
Az Üzleti előfizetőkre vonatkozó eltérő rendelkezések a jelen ÁSZF-ben dőlt betűvel kerülnek megjelenítésre.
Az Üzleti Előfizetők tekintetében alkalmazott eltérések és az azokat tartalmazó ÁSZF pontok az alábbiak:
Eht. 127. § (4b), (4c), (4g) bekezdés

8.1. pont

Eht. 128. § (5) bekezdése

8.3. pont

Eht. 132. § (13)

8.2.2.2. d) pont, 7.2.4.4. pont

Eht. 134. § (1)

8.2.2.1. pont

Eht. 134. § (14) bekezdés

8.1., 8.2.3.7. pont

Eht. 134. (14b) bekezdés

8.3. pont

Eht. 134. (15a) bekezdés

8.2.2.3. pont

Eht. 134. (15b) bekezdés

8.3. pont

Eszr. 8. § (5) bekezdés

8.2.3.8. a) pontja

Eszr. 9. § (1) – (2) bekezdések

8.2.2.2. a) pont ii. alpontja
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Eszr. 17. § (4) bekezdés

6.1.1.7. pont

Eszr. 26. § (4) - (5) bekezdések

5.4.5. és 8.2.2.3. pont

Eszr. 26. § (3) bekezdés

8.2.2.2. a) pont iii. alpontja

Az Üzleti előfizetőkre vonatkozó egyéb eltérések:
Eht. 24. § (6) bekezdés

A Szolgáltató az Eht. 149. § (2) bekezdése szerinti
alternatív, kedvezményes díjakkal kapcsolatos tanácsadást
nem végez.

Eht 149. § (2) bekezdés

A Szolgáltató az Üzleti Előfizetők részére előrefizetéses
rendszert, a csatlakozási, illetve bekapcsolási díjak
részletekben történő megfizetését, továbbá az alternatív,
kedvezményes díjjakkal kapcsolatos tanácsadást nem
biztosít, és a legkedvezőbb díjszabásról részükre nem küld
évente tájékoztatást.

Eszr. 3. § (3)-(5) bekezdése

A Szolgáltató a kötbérfizetési kötelezettségének abban az
esetben tesz eleget, ha az Üzleti előfizető a kötbérigényét
a Szolgáltató felé írásban bejelenti.

Eszr. 5. § (8) bekezdés

Az Üzleti Előfizető az Előfizetői Szerződés fennállása alatt,
vagy annak megszűnését követő 1 éves elévülési időn belül
nem jogosult azt kérni a Szolgáltatótól, hogy az bocsássa
rendelkezésére az Előfizetői Szerződés általa megjelölt
időpontjában hatályos tartalmáról szóló dokumentumot. A
Szolgáltató erre tekintettel ezen jogáról az Üzleti előfizetőt
az Előfizetői szerződés megkötése során nem is
tájékoztatja.

Eszr. 23. § (3) bekezdés b és c) pontjai

Amennyiben a hiba kijavítására nyitva álló határidő
Szolgáltatónak felróható okból való eredménytelen elteltétől
minden megkezdett késedelmes nap után a hiba
elhárításáig terjedő időszakra tekintettel kötbért fizet az
Üzleti előfizetőnek, ha a hiba következtében az előfizetői
szolgáltatást nem, vagy csak minőségi romlással vagy
mennyiségi csökkentéssel lehetett igénybe venni. A
fizetendő kötbér kiszámításának módja:
KB = N x (HD+FD/HN2), ahol KB: kötbér, N: késedelmes
napok száma, HD: kedvezmény nélküli havi előfizetési díj,
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FD: előző havi forgalmi díj, HN2: hibabejelentés hónapjának
napjainak száma.
Eszr. 23. § (1) bekezdés a) pont

Szolgáltató az Üzleti Előfizető részére nem fizet kötbért, ha
nem értesíti arról az Üzleti Előfizetőt a hibabejelentés
időpontjától számított 72 órán belül, hogy a hiba nem
észlelhető, vagy nem a Szolgáltató érdekkörében merült fel,
illetve, ha a hiba sikeres elhárításáról annak megtörténtétől
számított 24 órán belül nem küld értesítést a részére.

Az M2M szolgáltatásra vonatkozóan az Üzleti Előfizető esetében irányadó, a fenti eltérések mellett alkalmazandó
további eltérő rendelkezések

127. § (1a) bekezdés
Eht. 129. § (1a), (1b) és (1c) bekezdések
Eszr. 5. § (1) – (7)
Eszr. 7. § (1) bekezdés

Az M2M szolgáltatást a Szolgáltató Előfizetői
Szerződés alapján nyújtja, amelynek részét képezi a
Szolgáltató Általános Szerződési Feltételei is. Az
Előfizetői Szerződés megkötését megelőzően a
Szolgáltató nem bocsátja az előzetes tájékoztatást,
valamint az Előfizetői Szerződés adatainak
összefoglalóját az Előfizető rendelkezésére, ilyen
dokumentumokat nem készít, és azok ebből
kifolyólag nem is képezik részét az Előfizetői
Szerződésnek.

A fenti felsorolás nem teljeskörű, így amennyiben az ÁSZF egyéb eltérő rendelkezést is tartalmaz az Üzleti Előfizetőkre
nézve, azok értelemszerűen alkalmazandóak.
2.2. A szolgáltatás minimális minősége
A Szolgáltatás tekintetében a Szolgáltató által a Helyhez kötött és a Mobil internet-hozzáférési szolgáltatások tekintetében
vállalt és alkalmazott szolgáltatásminőségi célértékeket a 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet előírásainak megfelelően az
ÁSZF 6. számú mellékletében tünteti fel, ezt meghaladóan a Szolgáltató a Szolgáltatása tekintetében egyéb minimális
minőséget nem vállal.
2.3. Az előfizetői végberendezés használatával kapcsolatban megszabott feltételek és korlátozások
Az Előfizető a Szolgálatás igénybevétele során kizárólag a hatályos magyar szabványoknak és szabályozásoknak
megfelelő Eszközt használhat. Az Előfizető az Előfizetői Hozzáférési Ponthoz kizárólag megfelelőség-tanúsítással és
megfelelő interfésszel rendelkező szabványos Eszközt csatlakoztathat.
Amennyiben az Előfizető nem megfelelő Eszközt használ, vagy ha az Eszköz konfigurációját átállítja és ezzel saját
magának, Szolgáltatónak vagy harmadik félnek kárt okoz, úgy az az Előfizető érdekkörében felmerült károkozásnak
minősül, Szolgáltató a károkozásokért nem felelős, az Előfizető köteles az okozott kár ellenértékét a károsultnak
megfizetni, és amennyiben az okozott kár megtérítése érdekében harmadik fél a Szolgáltatóval szemben lép fel kártérítési
igénnyel, úgy a Szolgáltató jogosult a kártérítési összeget Előfizetőre áthárítani. Az Előfizető saját maga által üzembe
helyezett Eszköz meghibásodásából, vagy az Előfizető által javított Eszköz nem megfelelő működéséből eredő
szolgáltatáskiesés kapcsán a Szolgáltató felelőssége ugyancsak kizárt.
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Az Eszköz rendeltetésszerű használata és az üzemképességének biztosítása az Előfizető felelőssége. Az Előfizető
köteles a Szolgáltató által felszerelt, használatba adott Eszköz üzemeltetési feltételeit az Előfizetői Szerződés időtartama
alatt biztosítani, valamint a hibaelhárítás érdekében a Szolgáltatóval együttműködni.
Az Eszköz megfelelő működéséért a Szolgáltatót csak olyan mértékben terheli felelősség, hogy az átadott Eszköz a
hivatalos szabványnak vagy műszaki előírásnak megfeleljen. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért a károkért,
amelyek az Előfizető érdekkörében merülnek fel, ideértve különösen az Előfizető által a Szolgáltatótól függetlenül
beszerzett Eszköz használatából eredő kárt, valamint a Helyhez kötött szolgáltatás esetében az olyan kábelhálózaton
keletkezett kárt, mely az Előfizető ingatlanában már korábban kiépítésre került és az Előfizető döntése szerint a
Szolgáltató ezen hálózaton keresztül biztosítja a szolgáltatást.
Helyhez kötött szolgáltatás esetén az Előfizető köteles lehetővé tenni, hogy a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges,
a Szolgáltató által biztosított Eszköz a rendeltetésének megfelelő módon kerüljön elhelyezésre, beállításra és
üzembehelyezésre a Felek által előzetesen egyeztetett időpontban a Szolgáltató vagy alvállalkozója által. Ha az Előfizető
által tett hibabejelentést követő vizsgálat megállapításai szerint a hiba nem a Szolgáltató által használatba adott
Eszközből adódott, úgy az átvizsgálással és a kiszállással kapcsolatos költségeket az Előfizető köteles a Szolgáltató
számlája alapján a Szolgáltató számára megfizetni.

2.3.1.

Mobil szolgáltatásra vonatkozó rendelkezések

A Mobil Szolgáltatás igénybevételének előfeltétele a megfelelő hálózati kapcsolat megléte, amely az Előfizetői SIM
kártya aktiválásával valósul meg.
Az Előfizetőtől jogtalanul eltulajdonított vagy az elvesztett Eszközt (mobil rádiótelefon készüléket, USB modem, wifi router
stb.) az Előfizető írásbeli kérelmére a Szolgáltató legfeljebb egy éves időtartamra tiltó listára helyezi. Ehhez – az írásbeli
kérelem benyújtása mellett – az Előfizetőnek igazolnia szükséges a letiltani kívánt Eszköz feletti rendelkezési jogát (pl.:
IMEI számot és az Előfizető adatait tartalmazó számlával, Előfizetői, illetve a készülék adásvételi szerződéssel stb.).
A Szolgáltató jogosult tiltó listára helyezni az Előfizető részére az Előfizetői, illetve a készülék adásvételi szerződésben
kedvezményesen értékesített Eszközt, ha az Előfizetői Szerződés határozott időtartamának lejárta előtt nem a
Szolgáltatónak felróható okból szűnt meg, és az ilyen esetre az egyedi Előfizetői Szerződés szerinti fizetési
kötelezettségét az Előfizető nem teljesítette a Szolgáltató felé.
A Szolgáltató jogosult tiltó listára helyezni azon Eszközt is, amelynek igénybevételével az Előfizető akadályozza, vagy
veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, így különösen a megfelelőség-tanúsítással nem
rendelkező vagy nem megfelelő interfésszel rendelkező, valamint az előfizetői szolgáltatást hálózati szolgáltatás
nyújtására használó Eszközt.

2.3.2.

Helyhez kötött internet-hozzáférés szolgáltatásra vonatkozó rendelkezések

Helyhez kötött internet-hozzáférési szolgáltatások előfeltétele a megfelelő hálózati kapcsolat (kábelmodemes hozzáférés
esetén a kábeltelevíziós hálózat, réz-érpáras hálózatokon igénybe vehető szolgáltatások esetén az ilyen hálózat) megléte
illetőleg kiépítése.
Az Előfizető Végberendezését az Előfizetői Hozzáférési Ponton, a Szolgáltató által rendelkezésére bocsátott Eszközhöz
(pl. modem) csatlakoztathatja. A kiépített Előfizetői Hozzáférési Ponthoz csatlakozó Végberendezés beszerzése,
csatlakoztatása, karbantartása az Előfizető feladata.
A Szolgáltató kötelezettsége nem terjed ki a Végberendezés szolgáltatására és nem vállal felelősséget az Előfizető által
csatlakoztatott Végberendezés műszaki paraméterei tekintetében. A hálózathoz csak a hatályos jogszabályoknak és
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szabványoknak megfelelő, megfelelőségi tanúsítással ellátott Végberendezés (pl. router) csatlakoztatható, így a
Szolgáltató az Előfizető által használt Végberendezés alkalmatlanságára visszavezethető hibákért nem vállal
felelősséget.
Az Előfizetői Szerződés megkötése előtt a Szolgáltató az Igénylőt – kérésére – előzetesen tájékoztatja a Szolgáltatás
igénybevételéhez szükséges minimális és ajánlott műszaki követelményekről (hardverek; szoftverek). A Szolgáltató nem
köteles az Igénylő hardvereinek és szoftvereinek a Szolgáltatás igénybevételére való alkalmassá tételére, illetőleg az
Előfizető által használt Végberendezések alkalmatlanságára visszavezethető hibákért a Szolgáltató felelősséget vállalni
nem tud.
A Szolgáltató a szolgáltatás minőségére vonatkozó célértékeket az Előfizető állandó szolgáltatás-hozzáférési pontjához
legalább 10/100 Mbit kapacitású ethernet hálózati kártya igénybevételével történő csatlakozásának alapulvételével
határozta meg. Az állandó szolgáltatás-hozzáférési ponthoz USB port igénybevételével való csatlakozás a szolgáltatás
tényleges átviteli sebességét jelentősen csökkentheti.
Az Előfizető az Előfizetői Hozzáférési Ponthoz kizárólag megfelelőség tanúsítással és megfelelő interfész-szel
rendelkező szabványos Végberendezést csatlakoztathat.
Az Eszköz (pl. modem) mellé Üzleti Előfizetők számára adott kiegészítő Mobil internet-hozzáférés szolgáltatás
(Prémium kiegészítő szolgáltatás) igénybevételnek az előfeltétele a megfelelő hálózati kapcsolat megléte, amely az
Előfizetői SIM Kártya aktiválásával valósul meg. Az Előfizető az Előfizetői Hozzáférési Ponthoz kizárólag a Szolgáltató
által biztosított Eszközt csatlakoztathatja.

2.3.3.

A Helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó rendelkezések

A Szolgáltatás igénybevételéhez meghatározott funkcióval, megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező Végberendezés
szükséges. HD (high definition – nagy felbontású) csatornák kizárólag az erre alkalmas médiabox/mediacard, és HD
minőség elérését lehetővé tevő (ún. HD-ready vagy full HD, HDMI csatlakozóval ellátott) Végberendezés
igénybevételével élvezhetők HD minőségben. A Szolgáltató dönthet úgy, hogy valamely HD minőségű csatornát az
alapcsomag részeként, vagy külön erre kialakított tematikus csomagban tesz elérhetővé. A HD tartalom elérhetőségével
kapcsolatban a mindenkor hatályos csatornakiosztás tartalmaz információkat. A mediacard használata DVB-C tunerrel
és CI+ fogadónyílással rendelkező tévékészülékkel lehetséges.
A Szolgáltató kötelezettsége nem terjed ki az Eszköz szolgáltatására, és nem vállal felelősséget a Végberendezés
műszaki paraméterei tekintetében.

2.3.4.

Helyhez kötött telefonszolgáltatásra vonatkozó feltételek

A Helyhez kötött telefonszolgáltatás előfeltétele a megfelelő hálózati kapcsolat (pl. kábeles hozzáférés esetén a
kábeltelevíziós hálózat, réz-érpáras hálózatokon igénybe vehető hagyományos telefon Szolgáltatások esetén az ilyen
hálózat) megléte illetőleg kiépítése.
A Szolgáltató kötelezettsége nem terjed ki az Eszköz szolgáltatására és nem vállal felelősséget az Előfizető által
csatlakoztatott Eszköz műszaki paraméterei tekintetében. A hálózathoz csak a hatályos jogszabályoknak és
szabványoknak megfelelő, megfelelőségi tanúsítással ellátott Eszköz csatlakoztatható, így a Szolgáltató az Előfizető által
használt Eszközök alkalmatlanságára visszavezethető hibákért nem vállal felelősséget.
A telefonhálózathoz csak a rádióberendezésekről szóló 2/2017. (I. 17.) NMHH rendeletben előírt, tanúsítással rendelkező
Eszköz csatlakoztatható.
Az Előfizetői Szerződés megkötése előtt a Szolgáltató az igénylőt – kérésére – előzetesen tájékoztatja a Szolgáltatás
igénybevételéhez szükséges minimális és ajánlott műszaki követelményekről.
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Egy Előfizetői Hozzáférési Ponthoz egy darab Eszköz csatlakoztatható. Amennyiben az Előfizető egy Előfizetői
Hozzáférési Ponthoz egynél több Eszközt kíván csatlakoztatni, vagy a Szolgáltatáshoz használt Eszközt át kívánja
alakítani, illetve azokat nem hírközlő berendezésekkel kívánja összekapcsolni, úgy ehhez a Szolgáltató hozzájárulását
kell kérnie. Az Eszközök maximális számát, valamint egyes berendezések (pl. telefax, adatmodem, alközponti
berendezés) alkalmazhatóságát a távközlési hálózat típusa korlátozhatja.

2.3.5.

Az Előfizetői Hozzáférési Pont ellenőrzésének és a hiba elhárításának a lehetővé tétele

A Szolgáltatónak jogában áll a Szolgáltatás igénybevételéhez használt hálózatot ellenőrizni.
A Szolgáltató az ellenőrzés elvégzése érdekében jogosult az Előfizetői Hozzáférési Pontnak helyt adó ingatlanba belépni,
és az Előfizető szükségtelen zavarása nélkül ott a szükséges ellenőrzést elvégezni. Ezt az Előfizető, illetve az ingatlan
használója és tulajdonosa köteles tűrni. Az Előfizető a hibát annak észlelésekor haladéktalanul köteles bejelenteni a
Szolgáltatónak, és a hibabehatárolás és hibaelhárítás érdekében a Szolgáltatóval együttműködni, az ellenőrzés és
hibaelhárítás lehetőségét Előfizetői Hozzáférési Ponton, illetve az annak helyt adó ingatlanban vagy ingatlanrészen
biztosítani. A hibaelhárításra vonatkozó további rendelkezések az ÁSZF 4.2. pontjában találhatóak.
2.4.

A segélyhívó szolgálatokhoz, valamint a segélyszolgálati állomásokhoz való hozzáférésre vonatkozó
információk, ideértve különösen a segélyhívó szolgáltatás használatát, a segélyhívó fél
helymeghatározásához szükséges adatokhoz való hozzáférés biztosítását és annak esetleges korlátait

A segélyhívó szolgáltatások az alábbiakban felsorolt hívószámokon a Szolgáltató által vállalt rendelkezésre állási időben
díjmentesen érhetők el.

•
•
•
•

Mentők
Tűzoltóság
Rendőrség
Európai egységes segélyhívó

104
105
107
112

A segélyhívás mobil rádiótelefon készülékről ingyenes és Előfizetői SIM kártya nélkül is lehetséges. Az Eht. 145. § (2)
bekezdésében foglalt kötelezettség alapján a segélyhívások megválaszolása céljából a Szolgáltató a hívó fél azonosítása
kijelzésének letiltására, továbbá a helymeghatározási adatai kezelésére vonatkozó hozzájárulásának hiánya vagy
visszavonása esetén is köteles a segélyhívó szolgálatok kérésére rendelkezésre bocsátani - külön jogszabályban
meghatározott módon - a hívó fél azonosítására, illetve a helymeghatározásra vonatkozó adatokat. E kötelezettség
alapján a Szolgáltató valós időben (real-time) megadja a hívó fél hívószámát a hívott fél felé a 24/1997. (III.26.) BM
rendelet szerinti, az állam működése, a lakosság ellátása szempontjából kiemelten fontos létesítmények, a rendőrség, a
tűzoltóság és a mentőszolgálat hívószámaira kezdeményezett hívások esetében, beleértve a „112” egységes európai
segélyhívószámra irányuló hívásokat, valamint SMS-eket és MMS-eket is.
AML szolgáltatás
Amennyiben az Előfizető mobil rádiótelefon készülékének operációs rendszere lehetővé teszi, a „112” Egységes Európai
Segélyhívószámra irányuló hívás esetén a tartózkodási hely pontosabb meghatározására irányuló adatátadásra kerül
sor. Az Előfizető mobil rádiótelefon készülékébe beépített helymeghatározó rendszer által megállapított pozíciót az
Előfizető mobiltelefon készüléke automatikusan adat SMS formájában a segélyhívó szervezetnek átadja. A segélyhívó
szervezet számára küldött SMS hazai hálózatban díjmentes.
Helyhez kötött internet-hozzáférés szolgáltatás, és a Helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatás esetén nem
értelmezhető a segélyhívás, ezen Szolgáltatások nem alkalmasak segélyhívásra.
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2.5.

A számfüggetlen személyközi hírközlési szolgáltatás esetén tájékoztatás arra vonatkozóan, hogy a
segélyhívó szolgálatokhoz, valamint a segélyszolgálati állomásokhoz való hozzáférés biztosított-e, és
ha igen, milyen mértékben

Szolgáltató számfüggetlen személyközi hírközlési szolgáltatást Előfizetőinek nem nyújt, így ezen pont tekintetében
felvilágosítást sem áll módjában nyújtani.
2.6.

A számfüggő személyközi hírközlési szolgáltatás esetén a segélyhívó szolgálatokhoz, a segélyszolgálati
állomásokhoz, valamint a segélyhívó fél helymeghatározásához szükséges adatokhoz való hozzáférés
műszaki korlátai, ha vannak ilyenek

A számfüggő személyközi hírközlési szolgáltatások esetén a segélyhívó szolgálatokhoz, a segélyszolgálati
állomásokhoz, valamint a segélyhívó fél helymeghatározásához szükséges adatokhoz való hozzáférés tekintetében
műszaki korlát nem áll fent.
2.7.

Információ arról, hogy segélyhívás esetén a segélyhívó fél azonosítására és helymeghatározására
vonatkozó adatok jogszabályi előírások következtében - az előfizető ezzel ellentétes rendelkezése
esetén is - átadásra kerülnek az illetékes segélyszolgálati állomás felé

A segélyhívó azonosítására és helymeghatározására vonatkozó adatok átadására vonatkozó információkat a jelen ÁSZF
2.4. pontja tartalmazza.
3.

Az Előfizetői Szerződés megkötése és a szerződéskötés feltételei

A Szolgáltató a Szolgáltatást az Előfizető részére az Előfizetői Szerződés alapján nyújtja. Az Előfizetői Szerződés a
Szolgáltatás nyújtása tárgyában a Szolgáltató és az Előfizető között létrejött szerződés, amely a Szolgáltató Általános
Szerződési Feltételeiből, az Előfizetői Szerződés megkötését megelőzően a Szolgáltató által az Előfizető
rendelkezésére bocsátott tájékoztatásból (a továbbiakban: „Előzetes Tájékoztatás”), az Előfizetői Szerződés adatainak
összefoglalójából („Szerződés-összefoglaló”), és az Egyedi Előfizetői Szerződésből áll. Az Előfizetői Szerződés részét
képezik továbbá a szerződéskötéskor ilyenként meghatározott egyéb dokumentumok, nyilatkozatok.
3.1.

Az előfizetői jogviszony létrejötte

Az előfizetői jogviszony úgy jön létre, hogy az Előfizető a Szolgáltató ajánlatát tartalmazó Előfizetői Szerződés feltételeit
elfogadja azáltal, hogy az Előfizetői Szerződés megkötésére irányuló jognyilatkozatát ráutaló magatartással megteszi.
3.1.1.

Az Előfizetői Szerződés megkötésére irányuló igénybejelentés és ajánlat

Szolgáltató központi Ügyfélszolgálati irodájában, márkaképviseletein és viszonteladóinál, illetve webshopján és telefonos
ügyfélszolgálatán fogadja az Igénybejelentőtől a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó bejelentését. Az
igénybejelentés időpontja az az időpont, amikor az összes szükséges adatot hiánytalanul tartalmazó igénybejelentés és
az összes szükséges kapcsolódó irat a Szolgáltató valamely fenti ügyfélkapcsolati helyére megérkezik. Az
igénybejelentésnek tartalmaznia kell a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó minden lényeges feltételt, így különösen,
a Szolgáltatás igénybevételének kívánt kezdő időpontját és az egyéb lényeges feltételeket. A Szolgáltató egyes
Szolgáltatásai tekintetében meghatározhatja, hogy az Igénybejelentő mely elérhetőségén tehet az adott Szolgáltatással
kapcsolatban igénybejelentést, azaz ilyen esetben a Szolgáltató az adott Szolgáltatása tekintetében az igénybejelentést
nem köteles valamennyi/bármely elérhetőségén befogadni.
Az egyes Szolgáltatásokra vonatkozó akciós feltételek és ÁSZF-ek közzététele nem minősülnek a Szolgáltató által tett
szerződéses ajánlatnak, így a Szolgáltatót ezekkel összefüggésben ajánlati kötöttség nem terheli.
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Helyhez kötött szolgáltatás esetében az Igénybejelentő a Szolgáltatás Hozzáférési Pont létesítését csak olyan
ingatlanba kérheti, amely a Szolgáltató Szolgáltatási Területén helyezkedik el, és amelyet az Igénybejelentő jogszerűen
használ, és ahol az Előfizetői Szerződésből fakadó kötelezettségeinek – például, de nem kizárólagosan a Szolgáltató
általi ellenőrzés, és hibaelhárítás biztosítása – eleget tud tenni.
Mobil szolgáltatás esetében tekintettel a szolgáltatás jellegére – különösen arra, hogy a Szolgáltatást az Igénybejelentő
nem helyhez kötötten kívánja igénybe venni, hanem több helyszínen – nem szükséges az igény teljesíthetőségének a
vizsgálata. Szolgáltató az Előfizetői Szerződést az erre irányuló igénybejelentés megtételével egyidejűleg megkötheti.
A Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Előfizetői Szerződés megkötésére irányuló igénybejelentés a
Szolgáltatóhoz való beérkezését, illetve jelenlévők között az Igénybejelentő erre irányuló bejelentéséről való
tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legfeljebb 15 napon belül elvégzi az igény teljesíthetősége érdekében
szükséges vizsgálatait, és ezen határidőn belül nyilatkozik és értesíti az Igénybejelentőt arról, hogy
a) az igény teljesíthető, és ezzel egyidejűleg megjelöli a Szolgáltatás nyújtásának megkezdésére vállalt kötelezettség
teljesítésének legkésőbbi időpontját;
b) az igényt nem teljesíti.
A Szolgáltató az Előfizetői Szerződés kötését jogosult bármikor megtagadni, különösen:
(a)

ha az igénybejelentés nem tartalmazza a szerződéskötéshez lényeges és szükséges tartalmi elemeket;

(b)

a Szolgáltató nyilvántartása szerint az Igénybejelentőnek a Szolgáltatóval szemben bármely szolgáltatásból
eredő számlatartozása van, vagy az Előfizető korábban igénybevett szolgáltatását Szolgáltató az
igénybejelentő súlyos szerződésszegése miatt, rendkívüli felmondással szüntette meg;

(c)

ha a Helyhez kötött szolgáltatás igénybevételéhez szükséges műszaki feltételek a kért szolgáltatási címen
nem állnak rendelkezésre, vagy azokat az Igénybejelentő nem tudja biztosítani;

(d)

az Igénybejelentő igénybejelentésében a Szolgáltatás megkezdésére a szerződéskötés időpontját 30 nappal
meghaladó időpontot jelölt meg.

(e)

Helyhez kötött szolgáltatás esetében, amennyiben a természetes személy Igénybejelentő nem töltötte be a
18. életévét.

(f)

ha az Igénybejelentő által elfogadott ajánlat megtételekor a Szolgáltató téves adatokból indult ki, nem vett
minden szükséges adatot figyelembe, vagy az adatok időközben megváltoztak, és emiatt az adott ajánlat
alapján történő szerződéskötés a konkrét ügyben veszteséges üzletet eredményezne a Szolgáltató számára.

A Szolgáltató jogosult a nevében eljáró személyek képviseleti jogosultságát korlátozni, illetve eltérő tartalommal
meghatározni, különös tekintettel az Előfizetői szerződés megkötésére, módosítására, megszüntetésére való
jogosultság, szerződéses jognyilatkozatok megtétele, és a Szolgáltatás ellenértékének átvétele tekintetében. A
Szolgáltató képviseletében eljáró személyek az Előfizetőket – korlátozott képviseleti jog fennállása esetén - tájékoztatják
képviseleti jogosultságuk köréről.
Helyhez kötött telefonszolgáltatás mint egyetemes szolgáltatás esetén alkalmazandó eljárás
A Szolgáltató egyetemes primer körzeteiben (29-es Monor primer körzet, hagyományos telefonszolgáltatás egyetemes
szolgáltatási területén, továbbá a 32-es Salgótarján és 88-as Veszprém primer körzet optikai és koaxiális kábel hálózatán
(HFC), mely szolgáltatási területek alá tartozó települések listája a jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képezi), egyetemes
hozzáférési szolgáltatások vonatkozásában tett igénybejelentés esetén köteles Igénylőnként egy hozzáférés
biztosítására vonatkozó előfizetői szerződést kötni, kivéve ha
a)

az Igénybejelentő az Előfizetői Hozzáférési Ponton keresztül kizárólag telefonszolgáltatást kíván igénybe
venni, és az igényelt Előfizetői Hozzáférési Pont földrajzi helye másik nyilvánosan elérhető telefonszolgáltató
ellátási területére vagy lefedettségi területére esik,
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b)

az Igénybejelentő az Előfizetői Hozzáférési Ponton keresztül Helyhez kötött telefonszolgáltatást és Helyhez
kötött internet-hozzáférés szolgáltatást is igénybe kíván venni, és az igényelt Előfizetői Hozzáférési Pont
földrajzi helyén elérhető olyan nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatás, amely a telefonszolgáltatás
igénybevétele mellett egyben lehetővé teszi funkcionális internet-hozzáféréshez elegendő adatátviteli
sebességű internet szolgáltatás igénybevételét is,

c)

az Igénybejelentő nem vállalja írásban, hangfelvétel útján vagy más elektronikusan rögzített formában, hogy
az egyetemes szolgáltatónak megtéríti az egyetemes szolgáltató által létesítendő előfizetői hozzáférési pont
legkisebb költség elve alapján meghatározott kivitelezési költségei 50%-át, amennyiben a tervezett hozzáférési
pont az egyetemes szolgáltató ellátási területén kívül esik,

d)

az Igénybejelentőnek egyetemes távközlési szolgáltatás igénybevételéből eredő, bármely egyetemes
szolgáltatóval szemben fennálló, három hónapot meghaladó díjtartozása van, vagy

e)

korábban fennálló Előfizetői Szerződését jogszabályban meghatározott felmondási ok miatt az ajánlattételt
megelőzően 6 (hat) hónapon belül mondták fel.

f.)

az egyetemes szolgáltató adathiány esetén az igénylőt az igénybejelentés kiegészítésére kéri fel - legalább 15
napos határidő tűzésével az igénybejelentés megfelelő kiegészítésére, vagy a költségek 50%-a megtérítésére
vonatkozó nyilatkozat megtételére - és az igénylő a felkérésnek a határidőn belül nem tesz eleget és a határidő
meghosszabbítását sem kéri.

Igénybejelentés módja
Az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó igénybejelentés megtételére a Szolgáltató legalább egy hangalapú, és két
írásos igénybejelentési módot - melyek közül az egyik papír alapú - biztosít. Az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó
előfizetői igény bejelenthető postai vagy elektronikus úton vagy a telefonos Ügyfélszolgálaton keresztül. A Szolgáltató
az itt megjelölteken kívül egyéb módon is lehetővé teheti az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó igény bejelentését.
Igénybejelentés nyilvántartásba vétele
Szolgáltató az igénybejelentést írásban, vagy elektronikus úton rögzíti, és a rögzített igényeket azok beérkezése
időpontjának megfelelő sorrendben nyilvántartásba veszi.
Amennyiben szükséges, a szolgáltató az igénybejelentőt 15 napos határidő tűzésével az igénybejelentéssel azonos
módon felkéri
a) adathiány esetén az igénybejelentés megfelelő kiegészítésére, vagy
b) nyilatkozat megtételére, hogy az igénybejelentő vállalja a kivitelezési költségek 50%-át, amennyiben a tervezett
hozzáférési pont az egyetemes szolgáltató ellátási területén kívül esik. A Szolgáltató postai úton megküldi a
nyilatkozatot az igénybejelentő részére. Az igénybejelentő a nyilatkozat aláírásával vállalja a költségek 50 %ának megtérítését és ezzel egy időben összeg megfizetését is. A Szolgáltató a nyilatkozatot írásban,
hangfelvétel útján vagy más elektronikus formában rögzít.
Ha az Igénybejelentő az igénybejelentését a 15 napos határidőn belül nem egészíti ki, a szolgáltató az igényt elutasítja
és az igénybejelentést törli a nyilvántartásból.
Ha az Igénybejelentő a b) pont szerinti nyilatkozatában vállalt megtérítési kötelezettségének az egyetemes szolgáltató
írásbeli felszólítása ellenére sem tesz eleget, az Előfizetői Szerződés az írásbeli felszólításban megjelölt legalább 15
napos póthatáridő eredménytelen elteltét követő napon megszűnik.
Szolgáltató a szerződés megkötéséhez feltétlenül szükséges adatokat tartalmazó igénybejelentés rögzítésétől számított
15 (tizenöt) napon belül igazolható módon értesíti az igénylőt az igénybejelentés elfogadásáról vagy elutasításáról, az
alábbi tartalommal:
a) az igénybejelentés elfogadása esetén annak megjelölését, hogy a Szolgáltató az igénylővel a hozzáférési pont
kiépítésére és az Előfizetői Szerződés megkötésére mely határnaptól vállal kötelezettséget.
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b) az igénybejelentés elutasítása esetén annak az oknak a megjelölését, amely miatt a Szolgáltatót
szerződéskötési kötelezettség nem terheli. Ebben az esetben a Szolgáltató az igénybejelentést törli a
nyilvántartásból.
Az igénybejelentés elfogadása esetén a Szolgáltató az értesítéssel egyidejűleg ajánlatot tesz az Előfizetőnek az
igénybejelentés alapján az Előfizetői Szerződés megkötésére, és ennek keretében az Előfizetői Szerződés megkötését
megelőzően Szolgáltató biztosítja az Előfizetőnek, hogy a Szolgáltató ajánlatát tartalmazó szerződéses tartalmat
megismerje. Az Előfizetői Szerződés megkötését megelőzően Szolgáltató tartós adathordozón az Előfizető
rendelkezésére bocsátja az Előzetes Tájékoztatást, a Szerződés-összefoglalót, valamint az Egyedi Előfizetői Szerződés
tervezetét, annak érdekében, hogy az Előfizető a Szolgáltatásra, és az előfizetői jogviszonyra vonatkozó minden fontos
és lényeges, az Eht. és az Eszr. által meghatározott információt megismerjen.
3.1.2.

Az Előfizetői Szerződés megkötése

a)

Az Előfizetői Szerződés jelenlévők között üzlethelyiségben a Szolgáltató által fenntartott
Ügyfélszolgálatokon, márkaképviseleteken és viszonteladói hálózatában és a Szolgáltató
Üzlethelyiségeiben köthető meg, azzal, hogy a Szolgáltató fenntartja a jogot más értékesítési csatornák
igénybevételére is. Ebben az esetben az Előfizetői Szerződés az Előfizetői Szerződésben foglalt
feltételek Előfizető általi ráutaló magatartással történő elfogadásával jön létre. Kétség esetén az Előfizetői
Szerződés létrejöttének időpontja a Szolgáltató ajánlatát elfogadó Előfizető által tanúsított, a jelen ÁSZF
3.1.3. pontjában ismertetett Ráutaló magatartások közül az első Ráutaló magatartás megtételének
időpontja.

b)

Az Előfizetői Szerződés jelenlévők között Üzlethelyiségen kívül is megköthető. Az Előfizetői
Szerződés jelenlévők között, Üzlethelyiségen kívül jön létre, amennyiben az Előfizetői Szerződés
megkötésére a Szolgáltató Üzlethelyiségén kívül kerül sor és a szerződést kötő Felek, vagy azok
képviselői az Előfizetői Szerződés megkötésekor személyesen jelen vannak. Jelenlévők között
Üzlethelyiségen kívül történő szerződéskötés esetében az Előfizetői Szerződés az Előfizetői
Szerződésben foglalt feltételek Előfizető általi Ráutaló magatartással történő elfogadásával, azaz:

•
•

c)

Mobil szolgáltatás estében a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges Előfizetői SIM Kártya
Előfizető általi átvételével és az átvétel tényét tanúsító elismervény Előfizető általi aláírásával,
Helyhez kötött szolgáltatás esetében pedig az Előfizetői Hozzáférési Pont kiépítésének és ezzel
a Szolgáltatás létesítésének Előfizető általi lehetővé tételével és ennek megtörténtének a
munkalapon papír alapon történő aláírással vagy elektronikus felületen elektronikus eszközzel
történő aláírásával jön létre.

Távollévők között jön létre a Szolgáltató és az Előfizető között az Előfizetői szerződés, ha az
Előfizető – az ÁSZF 2. számú mellékletében vagy az Előfizetői Szerződésben kifejezetten megjelölt
díjcsomagok esetében – a díjcsomagokat magában foglaló Termék csomagolásán vagy a Szolgáltató
egyéb tájékoztatójában feltüntetett díjmentesen hívható telefonszámra hívást indít, vagy a Termék
csomagolásán vagy a Szolgáltató egyéb tájékoztatójában feltüntetett internetes oldalt felkeresi, majd az
Előfizetői Szerződés megkötéséhez szükséges saját adatai megadásával elfogadja a jelen ÁSZF-et,
beleértve annak mellékleteit, köztük annak 2. számú mellékletét és az Előfizetői Szerződésben
foglaltakat. Az Előfizetői Szerződés az Előfizetői Szerződésben foglalt feltételek Előfizető általi,
elektronikus úton (így különösen: telefonon, internetes felületen) történő elfogadásával, mint az Előfizetői
Szerződés megkötésére irányuló ráutaló magatartással megtett Előfizetői nyilatkozat megtételével jön
létre.
Ha a Szolgáltató az Előfizető által megadott adatok ellenőrzésekor azt tapasztalja, hogy az Előfizető által
megadott adatok és a személy- és adatellenőrzésre szolgáló adatbázisok vezetésére jogosult mindenkor
illetékes minisztérium vagy hatóság által szolgáltatott adatok eltérnek, az Előfizető által megadott adatok
nem az Előfizető valós adatai, azok nyilvánvalóan hamisak, a Szolgáltató az Előfizetői Szerződést
érvénytelennek tekinti.

23

Szolgáltató az Előfizetői szerződés létrejöttét legfeljebb 48 órán belül rögzíti, és elektronikus úton
visszaigazolja az Előfizető felé. A rögzítéstől számított öt napon belül az Előfizetőnek elektronikus
levélben megküldi az Előfizetői Szerződést.
d)

3.1.3.

Már meglévő Előre Fizetett Díjú Feltöltőkártyás Szolgáltatás esetében az Előfizetői Szerződés az
Előfizető általi egyenlegfeltöltéssel jön létre, amely új határozott idejű Előfizetői Szerződés ráutaló
magatartással történő megkötésének minősül. Az egyenlegfeltöltéssel az előző határozott idejű Előfizetői
szerződése megszűnik azzal, hogy az Előfizető hívószáma változatlan marad. Az Előfizető általi
egyenlegfeltöltés új határozott idejű Előfizetői Szerződés ráutaló magatartással történő megkötésének
minősül, a határozott időtartam az Egyenleg-felhasználási Időszak végéig, vagy a következő
egyenlegfeltöltésig tart.
A Ráutaló magatartás

Szolgáltató ajánlatát elfogadó, az Előfizetői Szerződés megkötését, és az előfizetői jogviszony létrejöttét eredményező
Ráutaló magatartásnak minősül Előfizető részéről az Előfizetői Szerződés lényeges tartalmának ismeretében tanúsított,
egyetértést kifejező tevőleges magatartás, amely kifejezi az Előfizetői Szerződés megkötésére irányuló akaratát, így
különösen:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

elektronikus felületen elektronikus eszközzel történő aláírás;
Előfizetői SIM kártya, vagy a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges egyéb berendezés átvétele a
Szolgáltatótól;
az integrált eSIM kártyával rendelkező Eszköz átvétele;
az Előfizetői Szerződéskötés során a szolgáltatási díj, vagy az Előfizetői SIM kártya/eSIM kártya díjának
megfizetése;
olyan adásvételi szerződés megkötése, amelyben utalás található az Előfizetői Szerződésre;
a Szolgáltatás igénybevétele;
már meglévő Előre Fizetett Díjú Feltöltőkártyás Szolgáltatásnál az egyenlegfeltöltés;
Előfizetői Hozzáférési Pont kiépítését és ezzel a Szolgáltatás létesítését lehetővé teszi és ennek megtörténtét
a munkalapon papír alapon történő aláírással vagy elektronikus felületen elektronikus eszközzel történő
aláírással igazolja.
egyéb, a fentiekben fel nem sorolt, az Előfizetői Szerződés megkötésére irányuló tevőleges magatartás.

Felek megállapodnak, hogy amennyiben az Előfizetői Szerződés létrejöttét megelőzően erre nem került sor, a Szolgáltató
az Előfizetői Szerződés megkötését követően tartós adathordozón 8 napon belül megküldi az Előfizető részére az
Előfizetői Szerződést, valamint az Előzetes Tájékoztatást és a Szerződés-összefoglalót.
Üzleti Előfizetők kivételével az Előfizetői Szerződés fennállása alatt, vagy annak megszűnését követő 1 éves elévülési
időn belül, az Előfizető évente egyszer ingyenesen kérheti az Előfizetői Szerződés általa megjelölt időpontjában hatályos
tartalmáról szóló dokumentum átadását. E dokumentumot a Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül
az Előfizető kifejezett rendelkezése hiányában, mint a Felek megegyezése szerinti tartós adathordozón, elektronikus
levélben küldi meg, Előfizető ettől eltérő rendelkezése esetén pedig papíron, nyomtatott formában köteles az Előfizető
részére igazolható módon átadni vagy megküldeni. A jelen pontban meghatározott dokumentum évente többszöri
igénylésének díját az ÁSZF 2. számú melléklete tartalmazza.
A Helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatás esetén az egyes szolgáltatási csomagokra és azok mellett igénybe
vehető kiegészítő / prémium szolgáltatásokra külön Előfizetői Szerződések jönnek létre, melyek megkötésének és
hatályban tartásának feltétele valamely szolgáltatási csomagra vonatkozó Előfizetői Szerződés megléte. A kiegészítő /
prémium szolgáltatásra vonatkozó Előfizetői Szerződés megszűnése a Helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra
kötött Előfizetői Szerződés hatályát nem érinti.
3.1.4.

Az Előfizetői Szerződés megkötésének egyéb szabályai
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Az Üzleti Előfizető Előfizetői Szerződése megkötésére a képviseleti jogosultsággal rendelkező vagy az általa írásban
felhatalmazott személy jogosult, a jogosultság megfelelő igazolásával. Az igazolás abban az esetben tekintendő
megfelelőnek, ha a képviselője bemutatja az Üzleti Előfizető nyilvántartásba vételéről szóló cégkivonatot vagy egyéb
dokumentumot, és a képviseletre jogosult aláírási címpéldányát.
Helyhez kötött szolgáltatás esetében a Szolgáltató Előfizetői Szerződés megkötésével összefüggő jognyilatkozatok
tekintetében cselekvőképességében részlegesen korlátozott személlyel előfizetői szerződéses jogviszonyt nem létesít.
Az Egyéni Előfizető az Előfizetői Szerződés megkötését megelőzően köteles nyilatkozatot tenni, hogy nagykorú
cselekvőképes személy, azaz az Előfizetői Szerződés megkötésére jogosult-e.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az Előfizető által megadott adatok valódiságát ellenőrizze. Amennyiben
az Előfizetői Szerződés megkötéséhez szükséges adatokat az Előfizető nem, vagy hamisan adja meg, ideértve
különösen az Előfizetői Hozzáférési Pont létesítésének helyét, továbbá, ha az Előfizetői minőségére (egyéni vagy üzleti
előfizető) vonatkozó nyilatkozatát nem adja meg, úgy a Szolgáltató a szerződéskötést, és/vagy a Szolgáltatás
Hozzáférési Pont létesítését megtagadhatja.
A Helyhez kötött szolgáltatás esetében a Szolgáltató csak abban az esetben vállalja Eszköz futárral történő
kiszállítását, amennyiben az Egyéni Előfizető esetén a bejelentett lakcíme, Üzleti Előfizető esetén a bejegyzett
telephely/székhely címe és a szállítási cím megegyezik. Amennyiben a lakcím és a szállítási cím nem egyezik meg, úgy
az Előfizető személyesen veheti át az Eszközt az Ügyfélszolgálati irodában a személyazonossága igazolásával.
Az Előfizető az Előfizetői Szerződés megkötésével kijelenti, hogy az Előfizetői Szerződés saját nevében való
megkötésére jogosult, a cselekvőképessége korlátozva nincs. Amennyiben az Előfizető korlátozottan cselekvőképes
vagy cselekvőképességében részlegesen korlátozott természetes személy, úgy a Szolgáltató vele csak Mobil
szolgáltatásra vonatkozó Előfizetői Szerződést, köt azzal, hogy Utólag Fizető Előfizetői Szerződés megkötéséhez a
törvényes képviselőjének vagy gondnokának előzetes írásbeli hozzájárulása (a gondnokság alá helyezésről szóló
dokumentum bemutatása/átadása mellett) szükséges, Előre Fizetett Díjú Előfizetői Szerződés viszont a törvényes
képviselő és gondok hozzájársulása nélkül is megköthető.
3.1.5.

Az Előfizetői Szerződés megkötéséhez szükséges adatok listája

a)
b)
c)
d)
e)
f)

az Előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye;
az Előfizető számlázási címe, pénzforgalmi számlaszáma;
egyéni Előfizető esetén az Előfizető születési neve, anyja születési neve, születési helye és ideje;
az Előfizető képviselőjének a)-c) pont szerinti adatai;
Helyhez kötött szolgáltatás esetén az Előfizetői Hozzáférési Pont helye;
Üzleti Előfizető esetén az Előfizető cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma, valamint pénzforgalmi
számlaszáma;
kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségek (e-mail cím, munkaidőben elérhető, kapcsolattartásra alkalmas
telefonszám).
az Előfizető személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványának típusa és száma fényképes
személyazonosító okmány száma.
az Előfizető lakcímet igazoló hatósági igazolványának száma.

g)
h)
i)

Üzleti Előfizető esetében az Előfizetői Szerződés megkötéséhez a fentieken túl cégbejegyző végzés vagy cégkivonat,
továbbá eredeti aláírási címpéldány, társasági szerződés vagy alapító okirat egyidejű bemutatása szükséges.
3.1.6.

Az adatváltozás bejelentése

Előfizető az Előfizetői Szerződésben szereplő adatokban bekövetkezett változást – ideértve a számlázási cím változását
is - köteles haladéktalanul, de legkésőbb az adatváltozást követő 15 (tizenöt) napon belül bejelenteni a Szolgáltatónak. A
Szolgáltató a rendelkezésére bocsátott előfizetői adatokban bekövetkezett változások haladéktalan bejelentésének
elmulasztásából eredő károkért nem vállal felelősséget, azonban az Előfizető szerződésszegésére tekintettel, az ezzel
kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti az Előfizetőtől.
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3.1.7.

Az Előre Fizetett Díjú Feltöltőkártyás Szolgáltatásra vonatkozó speciális rendelkezések

Mobil szolgáltatás igénybevétele esetén Előre Fizetett Díjú Előfizetői Szerződést kizárólag természetes személy köthet.
Egy Előre Fizetett Díjú Előfizetői Szerződés csak egy előfizetői hívószámra vonatkozhat. A Szolgáltató egy Egyéni
előfizetővel legfeljebb 10 (tíz) Előre Fizetett Díjú Előfizetői Szerződést köthet meg és tarthat fenn egyidejűleg. Az Előfizető
az Előre Fizetett Díjú Előfizetői Szerződését nem értékesítheti tovább.
Az Előre Fizetett díjú Szolgáltatásra irányuló Előfizetői Szerződés megkötését megelőzően az Előfizető
személyazonosságának igazoló ellenőrzése érdekében a Szolgáltató az Egyéni Előfizető személyazonosság igazolására
alkalmas hatósági igazolványának érvényességét a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok
nyilvántartásában az Előfizető által megadott adatok alapján ellenőrzi. A személyazonosság sikeres ellenőrzésének
hiányában a Szolgáltató az Előfizetői Szerződést nem köti meg, valamint a Szolgáltatás nyújtását nem kezdi meg. A
Szolgáltató az Előfizető személyazonosságának igazoló ellenőrzése érdekében
a) ha az Előfizető általi egyenlegfeltöltéssel létrehozott határozott időtartamú szerződések láncolata
az egy évet meghaladja, akkor az Előfizetői Szerződés megkötésének napját követő egy év
múlva, majd évente az évforduló napjáig az Előfizető,
b) az Eht. 127. § (2b) bekezdés szerinti harmadik személy adatainak egyeztetésére köteles az
Előfizető által ebből a célból megadott adatok alapján.
Az Előre Fizetett Díjú Feltöltőkártyás Szolgáltatás esetében az Előfizető személyazonossága igazolását on-line
regisztráción keresztül is
a) kezdeményezheti a szolgáltatásra irányuló Előfizetői Szerződés megkötését megelőzően,
illetve
b) elvégezheti az Eht. 127.§ (2b) bekezdés szerinti adategyeztetés során.
A Szolgáltató a GIRO Elszámolásforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1054 Budapest, Vadász
utca 31., Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg. 01-10-041159) közreműködésével jogosult ellenőrizni az Előfizető
adatainak hitelességét a Belügyminisztérium (Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes
Államtitkárság) adatbázisaiban.
Külföldi állampolgárok esetében Előre Fizetett Díjú Előfizetői Szerződés megkötéséhez a következő dokumentumok
bemutatása szükséges:
a)
b)

EU és EGT tagországok állampolgárai esetében: útlevél vagy személyi igazolvány;
EU-n és EGT-n kívüli országok állampolgárai esetében: útlevél.

Ha az Előre Fizetett Díjú Feltöltőkártyás Szolgáltatásra szerződő Előfizető nem rendelkezik a személyazonosság
igazolására alkalmas, magyar hatóság által kibocsátott okmánnyal, a Szolgáltató az Előfizető személyazonosságának
igazoló ellenőrzését a szerződő fél, illetve a képviseletében az Előfizetői Szerződést aláíró személy által személyesen
bemutatott, Magyarországra történő beutazásra vagy magyarországi tartózkodásra jogosító okmány, vagy engedély
alapján végzi el.

3.1.8.

Az Előfizető hitelképességének vizsgálata

Az adatvédelemre és adatkezelésre vonatkozó szabályozással összhangban a Szolgáltató jogosult az Előfizető
hitelképességének vizsgálatára, annak érdekében, hogy képet kapjon az Előfizető fizetési készségéről és képességéről
a szerződéses fizetési kötelezettségek teljesítése érdekében, különös figyelemmel a Szolgáltató által Előfizetőnek
nyújtott kedvezményekre. A Szolgáltató a hitelképesség vizsgálata során jogosult az Előfizetőtől az ehhez szükséges
információkat, illetőleg ezt igazoló okmányokat kérni, és jogosult a fenti dokumentumok hitelességének ellenőrzésére és
felszólíthatja az Előfizetőt azok érvényességének igazolására. A szóban forgó adatok kezelése Az ÁSZF 3. számú
mellékletében foglaltak szerint történik.
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Amennyiben az Előfizető hitelképességének vizsgálata nem lehetséges, úgy kizárólag a Mobil szolgáltatás keretében
Előre Fizetett Díjú Előfizetői Szerződés megkötésére van lehetősége. Lejárt tartozás esetén a Szolgáltató az Előfizetővel
Utólag Fizető Előfizetői Szerződést nem létesít.
A hitelbírálat eredményétől és a Szolgáltató mérlegelésétől függően a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás igénybevételét,
vagy az Eszköz részletvétel keretében történő megvásárlását előleg vagy egyéb más biztosíték (pl. bankgarancia,
kezesség stb.) adásához kötni. Kivételt képez ez alól, amikor az Előfizető saját elhatározásából a Szolgáltatás
igénybevétele előtt a Szolgáltató által meghatározott összeget előlegként a Szolgáltatónál befizeti. Ebben az esetben az
Előfizető a Szolgáltatást az előleg értékéig veheti igénybe. A Szolgáltató az előleget saját mérlegelési jogkörében
meghatározott idő, de legfeljebb 12 hónap elteltét követően az Előfizető számláján jóváírja és a jóváírást követően
igénybe vett szolgáltatások díját, illetve az egyéb fizetési kötelezettségeket – az előlegként befizetett összeg értékéig –
folyamatosan beszámítással rendezi.

3.2.

Az előfizetői jogviszonnyal kapcsolatos ügyintézési jogosultságok

Az Előfizető: Az Előfizetői Szerződésével kapcsolatos előfizetői jogviszonyával összefüggésben teljeskörű ügyintézésre
jogosul, amely kiterjed az előfizetői jogviszonnyal összefüggésben megadott egyéb természetes személyek (pl.
számlázási kapcsolattartó, műszaki kapcsolattartó stb.) szerepkörének módosítására is, azzal, hogy az Előfizető ezen
személyek személyes adatainak módosítására nem jogosult. Az Előfizető az előfizetői jogviszonnyal összefüggésben a
Szolgáltató által kezelt saját személyes adataihoz hozzáférhet, és azokat módosíthatja.
Törvényes képviselő: Amennyiben az Előfizető korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképességében részlegesen
korlátozott természetes személy, úgy a Szerződés megkötéséhez törvényes képviselőjének vagy gondnokának (a
gondnokság alá helyezésről szóló dokumentum bemutatása/átadása mellett) szükséges. A cselekvőképességében
részlegesen korlátozott személynek a bíróság ítéletében meghatározott ügycsoportokra vonatkozó jognyilatkozatának
érvényességéhez a Törvényes képviselő hozzájárulása szükséges. A Törvényes képviselő az előfizetői jogviszonnyal
összefüggésben a Szolgáltató által kezelt saját személyes adataihoz hozzáférhet, és azokat módosíthatja.
Kezes: A Kezes kötelezettséget vállal a Szolgáltató felé, hogy abban az esetben, ha az Előfizető nem teljesíti az előfizetői
jogviszonyával felmerülő fizetési kötelezettségeit, akkor maga fog az Előfizető helyett a Szolgáltatónak teljesíteni. A
Kezest az előfizetői jogviszonnyal kapcsolatban jogosultságok nem illetik meg, az Előfizetői Szerződés tekintetében
ügyintézésre nem jogosult. A Kezessel a Szolgáltató abban az esetben veszi fel a kapcsolatot, ha az Előfizető fizetési
kötelezettségét nem teljesítette, és a vele szemben fennálló követelés megtérülése érdekében a Szolgáltató behajtási
folyamatát elindította. A Kezes az előfizetői jogviszonnyal összefüggésben a Szolgáltató által kezelt saját személyes
adataihoz hozzáférhet, és azokat módosíthatja.
Teljes körű meghatalmazott: Az a személy, akinek az Egyéni Előfizető az előfizetői jogviszonyával kapcsolatos ügyek
egyedileg meghatározott körére teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratba foglalt általános meghatalmazást
adott. A Teljes körű meghatalmazott az Előfizető előfizetői jogviszonyával kapcsolatban megadott, és a Szolgáltató által
nyilvántartott személyek személyes adatainak módosítására nem jogosult, azzal, hogy az ezen személyekhez rendelt
szerepköröket módosíthatja.
A Teljes körű meghatalmazott az előfizetői jogviszonnyal összefüggésben a Szolgáltató által kezelt saját személyes
adataihoz hozzáférhet, és azokat módosíthatja.
Számlázási kapcsolattartó: Az a természetes személy, aki az előfizetői jogviszonnyal kapcsolatos számlázási
kérdésekben teljeskörű eljárásra jogosult, így különösen, de nem kizárólagosan jogosult arra, hogy az Előfizető
Ügyfélszámlájának az adatait módosítsa, a számlákat megtekintse, számlapanasz keretében eljárjon, a számlákat
befizesse, hívásrészletezőt igényeljen, az Ügyfélszámla mindenkori egyenlegét megismerje, illetve jogosult arra, hogy az
előfizetői jogviszony keretében igénybevett Szolgáltatásokról információt kérjen azzal, hogy az Előfizetői Szerződés és a
Szolgáltatások tekintetében semminemű módosításra nem jogosult. A Számlázási kapcsolattartó az előfizetői
jogviszonnyal összefüggésben a Szolgáltató által kezelt saját személyes adataihoz hozzáférhet, és azokat módosíthatja.
Műszaki kapcsolattartó: Az a természetes személy, aki Információt kaphat az előfizetői jogviszony keretében az adott
igénybevett Szolgáltatások aktuális állapotáról, műszaki jellegéről, paramétereiről és egyéb jellemzőiről. A Műszaki
kapcsolattartó nem jogosult az Előfizető Ügyfélszámlájának az adatainak, a kapcsolódó számlák megismerésére,
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hívásrészletező igénylésére, ugyanakkor jogosult arra, hogy panaszt és hibabejelentést tegyen a Szolgáltatás
vonatkozásában. A Műszaki kapcsolattartó az előfizetői jogviszonnyal összefüggésben a Szolgáltató által kezelt saját
személyes adataihoz hozzáférhet, és azokat módosíthatja.
Felhasználó: Az a természetes személy, aki az előfizetői jogviszony keretében igénybevett Mobil szolgáltatással
kapcsolatosan információkat megismerhet, ugyanakkor nem jogosult hozzáférni a számlához, a lejárt tartozásra
vonatkozó adatokhoz, valamint a hívásrészletezőhöz. Jogosult ugyanakkor az Előfizetői Szerződés módosításával nem
járó kiegészítő szolgáltatásokat megrendelni, ezeket módosítani és lemondani és jogosult arra is, hogy az előfizetői
jogviszonnyal összefüggésben a Szolgáltató által kezelt saját személyes adataihoz hozzáférjen, és azokat módosítsa.
Felhasználó olvasási joggal: Az a Felhasználó, aki előfizetői jogviszony keretében igénybevett Mobil szolgáltatással
kapcsolatosan kapcsolatos információkat megismerheti, ugyanakkor nem jogosult hozzáférni a számlához, a lejárt
tartozásra vonatkozó adatokhoz. Jogosult ugyanakkor arra, hogy panaszt és hibabejelentést tegyen a Szolgáltatás
vonatkozásában, és arra is, hogy az előfizetői jogviszonnyal összefüggésben a Szolgáltató által kezelt saját személyes
adataihoz hozzáférjen, és azokat módosítsa.
Számlafizető: Helyhez kötött szolgáltatás esetén értelmezendő, és azt a természetes vagy jogi személyt, egyéni
vállalkozót vagy egyéb szervezetet jelenti, aki a Szolgáltatás díjának számla alapján történő megfizetésére kötelezett. A
Számlafizető egyetemlegesen felel az Előfizetővel az Előfizetői Szerződésben meghatározott kötelezettségek
teljesítéséért. Amennyiben az Előfizetői Szerződésben a Számlafizető az Előfizetőtől elkülönülő szerződő fél, az Előfizető
meghatározás alatt a Számlafizetőt is érteni kell.
4.

Felelősség az Előfizetői Szerződés teljesítéséért

4.1. Az előfizetői hozzáférési pont helye
4.1.1.

Mobil rádiótelefon szolgáltatás esetén

Előfizetői SIM kártya
A Mobil rádiótelefon szolgáltatás igénybevételére jogosult Előfizető azonosítására szolgáló aktív eszköz, amely
minimálisan tartalmazza az Előfizető azonosító számát, valamint a Mobil rádiótelefon szolgáltatások igénybevételére
szolgáló információkat. Az Előfizetői fizikai SIM Kártya mindenkor a Szolgáltató tulajdonát képezi, azt követően is, hogy
azt a Szolgáltató az Előfizetőnek használatra átadta. Ezzel szemben az Előfizetői eSIM Kártya esetében az Eszközbe
beépített SIM Chip minden esetben az Eszköz mindenkori tulajdonosának a tulajdonában áll, míg az Előfizető által letöltött
SIM-profil a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezi.
Előfizetői SIM Kártya biztosítása
A Szolgáltató az Előfizető azonosítására szolgáló, a Mobil szolgáltatást megtestesítő Előfizetői SIM Kártyát bocsát az
Előfizető rendelkezésére, amely csak erre alkalmas Eszközzel használható. Az új Előfizetői SIM Kártyát a kézhezvételtől
számított 48 órán belül aktiválja a Szolgáltató. A Szolgáltató az Előfizetői SIM Kártyát az Előfizetőnek fel nem róható
módon bekövetkező meghibásodása, használatra alkalmatlanná válása esetén annak az Ügyfélszolgálatra vagy a
viszonteladókhoz történő leadását követően megfelelőre cseréli.
Előfizetői eSIM Kártya csak eSIM kompatibilis Eszközzel használható. Ebben az esetben a használatbavétel előfeltétele
az eSIM profil aktiválása. Ennek módja, hogy az Előfizető az ügyfélfiókjába bejelentkezve, a Szolgáltató által
rendelkezésére bocsátott QR kód felhasználásával letöltse a SIM-profilt, majd az egyszeri PIN kód megadásával
létrehozza az Előfizetői eSIM Kártyát.
Amennyiben az Előfizetői SIM Kártyát az Előfizetőtől jogtalanul eltulajdonítják, akkor a Szolgáltató az Előfizető kérelmére
az Előfizető választása szerint az ÁSZF 6.1.3. pontban foglaltak szerint jár el.

4.1.2.

Helyhez kötött internet-hozzáférési szolgáltatásra, Helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatás, és
Helyhez kötött Telefonszolgáltatás esetén
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Előfizetői Hozzáférési Pont minden olyan fizikai kapcsolódási pont, amelyhez közvetlenül csatlakoztatható az Előfizető
tulajdonában és használatában lévő Eszköz a Szolgáltató hálózatához. Az Előfizetői Hozzáférési Pont a Szolgáltató
szolgáltatással kapcsolatos felelősségének átadási pontja (határa), abban az esetben is, ha az a szolgáltatási cím szerinti
ingatlanon kívül található.
Helyhez kötött internet-hozzáférési szolgáltatás esetében az Internet Előfizetői Hozzáférési Pont a hálózat végződtető
Eszköz Előfizető oldali Ethernet portja. Az Internet Előfizetői Hozzáférési Pont a HGW vagy ONT LAN portja, vagy WiFinél HGW. A LAN Internet hozzáférés (elérési) szolgáltatás esetén az előfizetői hozzáférési pont a házhálózati elosztó
szekrényben lévő a szolgáltató tulajdonába tartozó hálózati eszköz kimeneti portja.
Helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatás esetén Digitális szolgáltatás esetén ez a pont az előfizető médiaboxán
található kimenet, analóg szolgáltatás esetén az Eszköz csatlakoztatásához használt, a Szolgáltató által kiépített hálózat
részét képező koaxiális kábel végpontja, mediacard eszköz használata esetén az Eszköz csatlakoztatásához használt,
a Szolgáltató által kiépített hálózat részét képező koaxiális kábel végpontja.

4.2. Hibaelhárítás, hibabejelentések kezelése, folyamata, a hibabejelentések nyilvántartásba vételére és a hiba
elhárítására vonatkozó eljárás
4.2.1.

A hibabejelentés fogalma

Az Előfizető által tett olyan bejelentés, mely a Szolgáltatás nem Előfizetői Szerződés szerinti teljesítésével, így különösen
a szolgáltatás minőségének romlásával, mennyiségi csökkenésével vagy igénybevételi lehetőségének megszűnésével
kapcsolatos. Szolgáltató az előfizetői hibabejelentéseket a jelen ÁSZF 1.3. pontjában meghatározott elérhetőségen
fogadja.
4.2.2.

A hibabejelentés menete

Szolgáltató az Előfizető által tett hibabejelentéseket visszaigazolja, hangfelvétellel rögzíti, és a rögzítésen túl
nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás az alábbiakat tartalmazza:

•
•
•
•
•
•
•
•

az Előfizető értesítési címe vagy más azonosítója;
előfizetői hívószám vagy más azonosító;
hibajelenség leírása;
hibabejelentés időpontja (év, hónap, nap, óra);
a hiba okának behatárolására tett intézkedések és azok eredménye;
a hiba oka;
a hiba elhárításának módja és időpontja (év, hónap, nap, óra), eredményét (eredménytelenségét és
annak okát);
az Előfizető értesítésének módja és időpontja, ezen belül is különösen az Előfizető bejelentésének
visszaigazolásáról, a hiba elhárításának módjáról és időpontjáról (év, hónap, nap, óra), eredményéről
(eredménytelenségéről és annak okáról) történő értesítés módja és időpontja.

A Szolgáltató a hibabejelentéseket, a hibabehatároló eljárás eredményét és a hibaelhárítás alapján tett intézkedéseket
visszakövethető módon, hangfelvétellel vagy egyéb elektronikus úton rögzíti, és az adatkezelési szabályok betartásával
3 (három) évig megőrzi.
4.2.3.

A hibaelhárítás folyamata

A Szolgáltató az Előfizető által bejelentett hibát a hiba tényleges okának feltárásával behatárolja és az elvégzett vizsgálat
alapján a hibabejelentéstől számított 72 órán belül

•

a valós és a Szolgáltató érdekkörébe tartozó hibát kijavítja vagy
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•

értesíti az Előfizetőt arról, hogy a hiba a vizsgálat alatt nem volt észlelhető, vagy a hiba nem a
Szolgáltató érdekkörébe tartozó okból merült fel.

Nem tartozik a Szolgáltató érdekkörébe azon Szolgáltatások és Eszközök köre, amelyeket az internet jellegéből fakadóan
nem a Szolgáltató biztosít vagy nem része a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatásnak. Nem tartozik a Szolgáltató
érdekkörébe az olyan Eszköz, amelyet az Előfizető a Szolgáltatótól függetlenül szerzett be és mely az Előfizető tulajdonát
képezi. Szolgáltató felhívja az Előfizető figyelmét arra, hogy ilyen esetekben a hibaelhárításhoz szükséges intézkedések
megtétele az Előfizető kötelessége.
Ha a bejelentett hiba behatárolásához, illetve kijavításához további helyszíni - az Előfizetői Hozzáférési Ponton vagy azt
is érintően lefolytatandó - vizsgálat szükséges, a Szolgáltató az Előfizetővel az év, hónap, nap meghatározásával, 8 és
20 óra közé eső, 4 órás időszak megadásával időpontot egyeztet. A Szolgáltató az Előfizetővel történt egyeztetést és a
helyszíni vizsgálatra közösen megállapított időpontot igazolható módon rögzíti.
Ha a bejelentett hiba behatárolásához, illetve kijavításához harmadik személy, így különösen hatóság, közműszolgáltató
vagy ingatlantulajdonos hozzájárulása szükséges, a hozzájárulást a Szolgáltató megkéri. A hozzájárulás beszerzése
kezdeményezésének időpontját és a válasz Szolgáltatóhoz való beérkezésének időpontját a Szolgáltató rögzíti. A
hozzájárulás beszerzésének időtartama nem számít be a 72 órás határidőbe. A Szolgáltató a hozzájárulás
beszerzésének kezdeményezésével egyidejűleg értesíti az Előfizetőt a hozzájárulás szükségességének okáról, valamint
arról, hogy a hozzájárulás beszerzésének időtartama nem számít bele a 72 órás határidőbe.
Ha a bejelentett hiba behatárolása, illetve kijavítása kizárólag a helyszínen, az Előfizető helyiségében lehetséges, és az
Előfizetővel korábban lefolytatott egyeztetés során a Szolgáltató által felajánlott időpont az Előfizetőnek nem megfelelő,
akkor a Szolgáltató által felajánlott időponttól az Előfizetővel előzetesen egyeztetett újabb időpontig eltelt időtartam nem
számít be a 72 órás időtartamba határidőbe.
Ha a bejelentett hiba behatárolása, illetve kijavítása a Szolgáltató és az Előfizető megállapodott helyszíni vizsgálat
időpontjában a Szolgáltató érdekkörén kívül eső ok miatt nem volt lehetséges, úgy a Szolgáltató érdekkörén kívül eső
okból alkalmatlannak bizonyult időponttól a Szolgáltató kezdeményezésére a Felek által közösen meghatározott új,
alkalmas időpontig eltelt időtartam nem számít be a 72 órás határidőbe.
Az Előfizetőnek a hiba behatárolása, valamint elhárítása céljából a Szolgáltatóval együtt kell működnie, és ennek
keretében az Előfizetői Hozzáférési Pontnak helyet adó ingatlanba biztosítani köteles a belépést, ezen túl egyéb
kötelezettség nem terhelheti.
A Szolgáltató a hiba behatárolásáért, illetve a valós és a Szolgáltató érdekkörébe tartozó hiba kijavításáért díjat nem
számít fel. A Szolgáltató az ilyen típusú hiba behatárolásával és kijavításával összefüggésben felmerülő - így különösen
javítási, kiszállási - költségét sem hárítja át az Előfizetőre. Egyéb esetben, ha a Szolgáltató az Előfizető kérésére az
Előfizetővel egyeztetett időpontban a tulajdonában álló vagy általa üzemeltetett Előfizetői Hozzáférési Ponthoz kiszáll, az
Előfizető az ÁSZF 2. számú mellékletben meghatározott mértékű kiszállási díjat köteles megfizetni. A díjfizetési
kötelezettség az Előfizetőt abban az esetben is terheli, ha a Szolgáltató az Előfizető hibájából nem tud az érintett
ingatlanba bejutni, vagy amennyiben a hiba oka az Előfizetőnél merült fel (pl. Előfizető hibás Eszköze, rongálása stb.),
továbbá téves hibabejelentés, illetve megtévesztés esetén. A Szolgáltató az Előfizetőnek az ismételt kiszállás díját az
ÁSZF 2. számú mellékletben meghatározott mértékben felszámítja.
Kizárólag a Szolgáltató – illetve megbízottja - jogosult a tulajdonában álló vagy általa üzemeltetett hálózattal kapcsolatos
hibák kijavítására. Ha a Szolgáltató a hibaelhárítás során azt állapítja meg, hogy az Előfizető a meghibásodott hálózat
javítására a Szolgáltatón kívül mást vett igénybe vagy saját maga kívánta megjavítani, és ezzel kárt okozott, a teljes
okozott kárt köteles megtéríteni, valamint köteles viselni a Szolgáltatónak a hiba elhárításával kapcsolatban felmerült
költségeit.
Amennyiben az Előfizető jogellenes magatartásával más Előfizetőket is érintő hibaelhárítást hiúsít meg, felel a
Szolgáltatónak okozott teljes kárért.
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Ha a hibaelhárítási kötelezettségét a Szolgáltató az Előfizető, vagy az Előfizető érdekkörében felmerült ok, vagy a
Szolgáltató tevékenységétől független, külső, általa elháríthatatlan ok miatt (vis maior) nem tudja teljesíteni, mindaddig
nem esik késedelembe, amíg ezen akadályoztatás oka el nem hárul.
A Szolgáltató a hiba kijavítását követően haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül értesíti az Előfizetőt a hiba
elhárításáról. A Szolgáltató a hiba elhárításáról szóló értesítési kötelezettségének a hibabejelentéssel vagy a helyszíni
hibaelhárítással egyidejűleg is eleget tehet.
A Szolgáltató lezártnak tekinti a hibát, és az Előfizetőt erről tájékoztatja az alábbi esetekben is:
-

•
•
•
•
•
•
•

Amennyiben a valós, a Szolgáltató érdekkörébe tartozó hiba elhárításához nem szükséges helyszíni,
az Előfizetői Hozzáférési Ponton vagy azt is érintően lefolytatandó vizsgálat;
abban az esetben, ha egy hibajavításnál az Előfizető, vagy harmadik fél hibájából akadályozva van a
Szolgáltató hibaelhárítási tevékenysége és a Szolgáltató nem tudja elvégezni a munkát, különösen:
az Előfizető ingatlanába történő bejutás nem lehetséges, mert az Előfizető nem tartózkodik otthon
vagy a hibajavítás érdekében történő bejutást megtagadja;
az épületben a hibajavításhoz szükséges, a Szolgáltató tulajdonában lévő Eszközhöz történő
hozzáférés bármely ok miatt akadályoztatott;
az Előfizető vagy az ingatlan tulajdonosa az ingatlanon belüli munkavégzéshez (különösen:
átkábelezés) hozzájárulását nem adja meg;
az Eszköz elhelyezése harmadik személy ingatlanát érinti, azonban ő az építmény ingatlanán történő
átvezetéséhez való hozzájárulását megtagadja;
az Előfizetőnél kihelyezett mérőeszköz az Előfizetőnek felróhatóan megsemmisült, vagy elveszett,
vagy annak visszaadását az Előfizető megtagadja, vagy Szolgáltató általi elszállítását
megakadályozza, ezáltal a mérési eredmények kiértékelése lehetetlenné vált;
az Eszköz elhelyezése a társasházi közgyűlés, vagy közös képviselő hozzájárulása esetében
lehetséges, azonban ezen személyek az átvezetéshez történő hozzájárulás megadását megtagadja,
vagy az engedély csak jelentős idő elteltével szerezhető be
az Eszköz elhelyezéséhez önkormányzati bontási engedély beszerzése szükséges.

Nem minősül elhárítottnak a hiba, ha az Előfizető az eredeti hibabejelentés szerinti hibát ismételten bejelenti a hiba
elhárításáról szóló szolgáltatói értesítéstől, annak elmaradása esetén a hibaelhárítás időpontjától számított 72 órán belül.
Ebben az esetben nem számít be a hiba kijavítására rendelkezésre álló határidőbe a hiba elhárításáról szóló szolgáltatói
értesítéstől, annak elmaradása esetén a hibaelhárítás időpontjától az előfizető által tett ismételt hibabejelentésig eltelt
időtartam.
Amennyiben a Szolgáltató az Előfizető által bejelentett hibát nem tudja határidőben elhárítani, úgy az Előfizetői
Szerződést a Szolgáltató jogosult 60 napos felmondással felmondani. (Eht. 134. § (11) bekezdése alapján).

4.2.4.

Mérőeszköz kihelyezése

Helyhez kötött internet-hozzáférési szolgáltatás esetén a Szolgáltató a hibaelhárítás során helyszíni vizsgálat
keretében, mérőeszköz kihelyezésével ellenőrizhet, hogy a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás tekintetében az
előfizetői Hozzáférési Ponton az ÁSZF 6. számú mellékletében a sebességre, mint egyedi szolgáltatásminőségi
követelményre vonatkozóan meghatározott célértékek az előfizetői Hozzáférési Ponton teljesítésére kerülnek-e. Ebben
az esetben a Szolgáltató 24 óra időtartamra egy, a saját tulajdonában álló mérőeszközt helyez el az előfizetői Hozzáférési
Ponton a célértékek vizsgálata érdekében.
A mérés ideje alatt a wifi szolgáltatás nem lesz elérhető. A vezetékes kapcsolatai megmaradnak, azokat ideiglenesen
át fogjuk patchelni a mérő probe-ra. A mérés ideje alatt rövid időszakokra esetlegesen lassulást tapasztalhat, ami nem
hiba, hanem a mérés velejárója.
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Amennyiben a vizsgálat során bebizonyosodik, hogy a célértékek megvalósultak, azaz a hiba oka az Előfizető
érdekkörében merült fel (pl. Előfizető hibás vagy az igénybevételi feltételeknek nem megfelelő Végberendezése,
rongálása stb.) akkor az Előfizető az ÁSZF 2. számú mellékletében meghatározott mértékű mérési díjat köteles fizetni.
Amennyiben a célértékek elmaradnak az ÁSZF 6. számú mellékletében foglaltaktól, akkor az Előfizető mérési díj
fizetésére nem köteles.
Az Előfizető a Szolgáltató tulajdonában álló mérőeszköz állagát köteles megóvni, köteles továbbá azt rendeltetésszerűen
használni. A mérőeszköz Előfizetőnek felróható okból bekövetkező elvesztése, megsemmisülése vagy megrongálódása
esetén, továbbá, ha a mérőeszköz visszaadását az Előfizető megtagadja, vagy a mérőeszköz Szolgáltató általi
elszállítását megakadályozza, akkor az Előfizető az ÁSZF 2. számú mellékletében meghatározott mértékű
átalánykártérítést köteles fizetni, azzal, hogy ha az Előfizető a mérőeszköz visszaadását megtagadja, vagy elszállítását
megakadályozza, ezen eseteket a Szolgáltató úgy tekinti, mintha az mérőeszköz megsemmisült volna.
Amennyiben a Szolgáltató az Előfizető által bejelentett hibát nem tudja határidőben elhárítani, úgy az Előfizetői
Szerződést a Szolgáltató jogosult 60 napos felmondással felmondani. (Eht. 134. § (11) bekezdése alapján).

4.2.5.

Előfizető kötelezettségei a hibabejelentéssel és a hibaelhárítással kapcsolatban

Előfizető a kárenyhítési és kármegelőzési kötelezettségének részeként haladéktalanul köteles a Szolgáltatót értesíteni
arról, ha az elektronikus hírközlési szolgáltatás egyáltalán nem vagy hibásan működik. Szolgáltató nem vállal felelősséget
olyan költségért és kárért, amely azért merül fel, mert az Előfizető ezen értesítési kötelezettségét nem vagy
késedelmesen teljesíti.
Előfizető köteles biztosítani, hogy a Szolgáltató az általuk előzetesen egyeztetett időpontban a hibaelhárítás céljából
hozzáférjen a hálózathoz és mindazon Eszközhöz, amelyek szükségesek a Szolgáltatás nyújtásához. Előfizető biztosítja
az Eszköz igénybevételéhez szükséges elhelyezést, valamint biztosítja az Előfizetői Szerződés teljes időtartama alatt az
Eszköz áramellátását és az üzemeltetés feltételeit, illetve a hiba felmerülését követően haladéktalanul tájékoztatja a
Szolgáltatót és a hibaelhárítás érdekében együttműködik vele.
Minden olyan esetben, amikor helyszíni hibaelhárítás esetén az Előfizető részéről téves hibabejelentés történik vagy a
hiba nem a Szolgáltató által használatba adott Eszközből adódott, az Előfizető köteles az ÁSZF 2. számú mellékletben
meghatározott mértékű kiszállási díj megfizetésére.
Kizárólag a Szolgáltató jogosult az általa üzemeltetett hálózattal kapcsolatban felmerülő hibák és a Szolgáltató által
biztosított Eszközök működési zavarának kijavítására. Amennyiben a Szolgáltató a hibaelhárítás során azt tapasztalja,
hogy az Előfizető saját maga próbálta meg helyrehozni a hálózati hibát, illetve az Eszköz működési zavarát, vagy a
Szolgáltatón kívül mást (harmadik személyt) vett igénybe ezek kijavítására és ezzel a magatartásával az Előfizető kárt
okoz - köteles megtéríteni a Szolgáltatónak a hiba elhárításával kapcsolatban felmerült költségeit és a teljes okozott kárt
- ideértve azon károkat is, melyeket az Előfizető jogellenes magatartásával más Előfizetőknek (felhasználóknak) okozott.
5.

Az előfizetői szolgáltatások díja

5.1. A díjcsomagokhoz kapcsolódó összeghatárok, adatmennyiség esetén az igénybevétel felső korlátjaként
meghatározott összeghatárok, hívások, üzenetek és adatforgalom mennyisége, további egyedi díjszabású
egységek, számok, szolgáltatások díjai
5.1.1.

Díjszabás

A Szolgáltató a Szolgáltatás díjaira vonatkozó részletes információkat és feltételeket, így különösen
•
az egyes díjcsomagok esetében meghatározott összeghatárokat, adatmennyiségeket, hívás, üzenet,
adatforgalom mennyiséget,
•
az egyedi díjszabású egységek, számok és szolgáltatások díjait,
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•
•
•
•
•
•

az egyszeri díjakat,
a szolgáltatásnyújtás megkezdéséhez kapcsolódó díjakat, különösen belépési, csatlakozási,
bekapcsolási díjakat,
a hibajavításhoz kapcsolódó díjakat,
a szolgáltatás szüneteltetése, korlátozása alkalmával esedékessé váló díjakat,
a különleges és célzott díjszabási rendszerekre, kedvezményes feltételekre vonatkozó általános
rendelkezéseket,
díjazási feltételeket

a jelen ÁSZF 2. számú mellékletében, a Díjszabásban rögzíti, amely az Előfizetővel kötött Előfizetői Szerződés szerves
részét képezi. A Szolgáltató Díjszabása tartalmazza mindazon szolgáltatásokat is, amelyeket a Szolgáltató közvetített
szolgáltatásként nyújt és a közvetítés tényét a Szolgáltató az Előfizetőnek megküldött számlában feltünteti.
Szolgáltató rögzíti, egyúttal tájékoztatja az Előfizetőt, hogy az APN-t (Access Point Name, azaz a hozzáférési pont nevét)
az Előfizető állíthatja be, az Előfizető építi fel és bontja a mobilinternet kapcsolatot a telefonkészüléke beállításával. A
Szolgáltató által kibocsátott, szolgáltatásra vonatkozó számlán ezen előfizetői beállítások függvényében jelenik meg az
Előfizető forgalma. Technikai háttér: ha a mobil rádiótelefon-hálózat alapértelmezett kapcsolódási pontja (APN) akár az
előfizető beállítása következtében eltér a készüléken beállított értéktől, akkor 4G hálózaton két külön PDP (Packet Data
Protocol) session keletkezik. Amennyiben a készüléken az adatforgalmat Előfizető letiltja, úgy csak a készüléken beállított
APN kapcsolata kerül lezárásra, míg az alapértelmezett APN-en felépített kapcsolat aktív marad. Ennek következtében
az adatkapcsolat nem biztos, hogy az Előfizető által felépített, majd lezárt kapcsolatok szerinti bontásban, részletekben
kerül rögzítésre a Szolgáltató által, hanem előfordulhat, hogy több adatkapcsolat együttesen kerül rögzítésre,
számlázásra.
5.1.2.

Mobil szolgáltatás esetén alkalmazott értékhatár

5.1.2.1. Egyedi Értékhatár
Minden Utólag Fizető Előfizető részére a Szolgáltató egyedileg, külön-külön megállapított, rendszeres időközönként
felülvizsgált összeget (továbbiakban: Egyedi Értékhatár) állapít meg. Az Egyedi Értékhatár 30%-70% arányban megoszlik
Mobilvásárlás értékhatárra (a továbbiakban MCOM értékhatár) és egyéb telekommunikációs értékhatárra (a
továbbiakban Telco értékhatár), mely aránytól a Felek közös megállapodással eltérhetnek az Előfizetői Szerződésben.
Az Egyedi Értékhatárra vonatkozó rendelkezések teremtik meg az alapját az Eht. 137. § (1) bekezdés d) pontja szerinti
korlátozásnak a jelen ÁSZF 6.2.2. e) pontja alapján. Az MCOM értékhatár és/vagy Telco értékhatár elérése esetén a
Szolgáltató által küldött ingyenes értesítés módja: az MCOM értékhatár és/vagy Telco értékhatár 80%-nak elérésekor
SMS értesítés, majd az MCOM értékhatár és/vagy Telco értékhatár átlépését követően SMS vagy hívás formájában
értesíti az Előfizetőt.
Amennyiben a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevételét túl olyan fizetési műveletet nyújt az Előfizető számára, amelynek
keretében az Előfizető
a)
b)

digitális tartalmat és hangalapú szolgáltatásokat tud vásárolni, vagy
az Eszközről vagy annak segítségével jótékonysági tevékenység keretében vagy jegyvásárlás céljából tud olyan
fizetést műveletet végzni

aminek az ellenértékét a Szolgáltató a kapcsolódó szolgáltatói számlára terheli, és az Előfizetőnek kiszámlázza, akkor
az egyszeri fizetési művelet összege – ideértve az MCOM értékhatárt is - tekintetében a Szolgáltató olyan limitet alkalmaz,
amelynek az összege nem haladja meg a 15.000 forintot és a fizetési műveletek kumulált összege egy Előfizetőre vagy
Előfizetői SIM Kártyára nézve - ideértve az előre feltöltött egyenleggel rendelkező előfizetőket is - naptári hónaponként
nem haladja meg a 90.000 forintot

Az Egyedi Értékhatár az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
33

Az Egyedi Értékhatár mértéke az Előfizetői Szerződés fennállásának időtartamától és az egy Előfizetőhöz tartozó
Előfizetői SIM kártyák száma alapján kerül meghatározásra az alábbiak szerint (ha a Felek ettől közös megállapodással
el nem térnek az Előfizetői Szerződésben):
0-6 hónapig

1-10 darab SIM esetén nettó 24.000 Forint, 10 SIM felett nettó 3.000 Forint /SIM

7-12 hónapig

1-8 darab SIM esetén nettó 29.000 Forint, 8 SIM felett nettó 4.000 Forint /SIM

13-24 hónapig

1-5 darab SIM esetén nettó 34.000 Forint, 5 SIM felett nettó 6.000 Forint /SIM

25-36 hónapig

1-3 darab SIM esetén nettó 39.000 Forint, 3 SIM felett nettó 12.000 Forint /SIM

37 hónap felett

1-2 darab SIM esetén nettó 48.000 Forint, 2 SIM felett nettó 18.000 Forint /SIM

A fenti értékhatár-számítás Előfizetői Ügyfélszámlánként történik.
Az adott Előfizetőre vonatkozó Egyedi Értékhatár mértékéről a Szolgáltató a telefonos Ügyfélszolgálaton ad tájékoztatást
az érintett kérésére.

A Szolgáltató az alábbi feltételek fennállása esetén az MCOM értékhatár elérését követően azonnal korlátozza az
előfizető Mobilvásárlás szolgáltatását, illetve a Telco értékhatár elérését követően az Előfizető Szolgáltatását
minden esetben, és egy napon belül 15 naptári napos fizetési határidővel hóközi számlát állít ki az Előfizető részére:
a) az Előfizetőnek a korlátozás időpontjában kettő vagy több ki nem egyenlített, lejárt fizetési határidejű számlája
van,
b) az Előfizető ki nem egyenlített lejárt fizetési határidejű számlá(i)nak összege magasabb az Egyedi
Értékhatáránál a korlátozás időpontjában,
c) az Előfizető nem rendelkezik kiegyenlített számlával a korlátozás időpontjában,
d) az Előfizető 24 órán belül generált az egyedi értékhatáránál magasabb összegű forgalmat.
Az MCOM értékhatár és/vagy Telco értékhatár elérését követően – amennyiben a fent meghatározott feltételek nem
állnak fenn – Szolgáltató a Szolgáltatás korlátozása nélkül hóközi számlát állít ki 5 munkanapos fizetési határidővel és
20%-os forgalomnövekmény lehetőségével Előfizető részére. Amennyiben az Előfizető nem egyenlíti ki határidőre a
hóközi számlát, vagy további több, mint 20%-kal emelkedik a forgalma a hóközi számla befizetése előtt, abban az esetben
az MCOM szolgáltatás korlátozásra kerül az MCOM értékhatár túllépése miatt, illetve korlátozásra kerül a Szolgáltatás is
a Telco értékhatár túllépése miatt.
Az Előfizető az MCOM értékhatár és/vagy Telco értékhatár eléréséig használhatja a Szolgáltatást anélkül, hogy tőle a
Szolgáltató hóközi díjfizetést követelne. Az Előfizető a hóközi számlát kiegyenlítheti OTP ATM-en, WEB-en, Lapker
üzlethálózatban, banki utalással, csekkes befizetéssel (amennyiben nem rendelkezik E-számla szolgáltatással), vagy
személyesen a Szolgáltató üzleteiben. A hóközi számla csoportos beszedési megbízással nem teljesíthető.
Az ATM automatákon keresztüli díjfizetés során az Előfizetőnek a kifizetéssel érintett előfizetői jogviszonyhoz/ Előfizetői
SIM Kártyához tartozó mobil hívószámot szükséges megadnia.
A hóközi díj befizetése értesítés alapján az abban megjelölt határidőig esedékes, a hóközi számla bevárása nélkül.

MCOM értékhatár és Telco értékhatár Felhasználása
Az MCOM értékhatárt és/vagy Telco értékhatárt a Szolgáltató akkor tekinti elértnek, ha az Előfizető részére az adott
Periódusban kiállított számla végösszege, valamint az Előfizető által az adott Periódusban kezdeményezett díjfizetésre
köteles forgalom még ki nem számlázott bruttó értéke eléri az MCOM értékhatárt és/vagy Telco értékhatárt.
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Az Előfizető nem tagadhatja meg az MCOM értékhatárt és/vagy Telco értékhatárt meghaladó forgalom díjának
megfizetését arra hivatkozással, hogy a Szolgáltató a szolgáltatást nem korlátozza, tekintettel arra, hogy bizonyos
szolgáltatások díjai, pl. a roaming nem az igénybevétellel egyidejűleg jelennek meg a számlázási rendszerben.
A Szolgáltató a teljes körű Szolgáltatást folyamatosan biztosítja, amennyiben a Periódusban kiállított valamennyi számlát
az Előfizető határidőre teljesíti. Ebben az esetben a megkezdett számlázási időszak kezdő időpontjától – a folyamatban
lévő Periódus lejárta előtt – új Periódus indul.

5.1.3.

Helyhez kötött telefonszolgáltatás esetén alkalmazott értékhatár

5.1.3.1. Manuális limitfigyelés
Amennyiben az Előfizető és a Szolgáltató az Előfizetői Szerződésben nem állapodnak meg eltérően, a Szolgáltató az
Előfizető által igénybe vett híváskezdeményezési szolgáltatás értékhatárát számlázási ciklusonként havi 25.000,- Ft
összegben állapítja meg. Az Előfizető által a híváskezdeményezési szolgáltatásra vonatkozóan igénybe vehető érték
számítása a számlázási ciklus indulónapjával havonta újra kezdődik.
A Szolgáltató a híváskezdeményezésre meghatározott havi értékhatár elérését követően – a helyi, az osztott díjas és a
díjmentes hívószámok kivételével – korlátozhatja az Előfizető Hozzáférési Pontjáról kezdeményezett hívások indítását.
Amennyiben az Előfizető telefonforgalmával a meghatározott havi értékhatár 80%-át eléri, a Szolgáltató a jogszabályban
meghatározott módon erről értesíti az Előfizetőt és figyelmezteti a korlát túllépésének következményeire. A pénzügyi
korlát túllépéséről (a havi értékhatár 100%-ának eléréséről) a Szolgáltató a jogszabályban meghatározott módon értesíti
az Előfizetőt és tájékoztatja a teljes körű szolgáltatás további igénybevételéhez szükséges teendőiről és a vonatkozó
feltételekről. A Szolgáltatót az értesítés esetleges sikertelenségéért nem terheli felelősség, amennyiben az Előfizetőt az
ő érdekkörében felmerült okból nem lehet elérni. Legalább az aktuális egyenleggel azonos összegnek a Szolgáltató
bankszámláján történő jóváírást követően a Szolgáltató ismét lehetővé teszi az előfizető hozzáférési pontjáról
kezdeményezett hívások indítását és az Előfizető teljeskörűen veheti igénybe a Szolgáltatást.
Az egyenlegnek az értékhatár elérését követő megfizetése hiányában a – segélykérő, a Szolgáltató Ügyfélszolgálatának
és hibabejelentőjének elérhetőségét biztosító hívószámok kivételével – az Előfizető nem veheti igénybe a
híváskezdeményezés szolgáltatást.
5.1.3.2. Rendellenes használat (fogyasztás)
A híváskezdeményezési szolgáltatás magas forgalmi értékhatáraként a fentiek szerint megállapított 25.000,- Ft-os
összeghatár elérése számlázási ciklusonként többször is megtörténhet. Arra tekintettel, hogy az Előfizető által igénybe
vett Szolgáltatás egyes díjelemei nem jelenhetnek meg a Szolgáltatás igénybevételével egyidejűleg a Szolgáltató
számlázási rendszerében, az Előfizető nem tagadhatja meg az általa a magas forgalom összeghatárát meghaladóan
igénybe vett Szolgáltatás díjának megfizetését arra hivatkozva, hogy a Szolgáltató a magas forgalom összeghatárának
elérését követően nem korlátozta az előfizetői szolgáltatást. A magas forgalom miatti korlátozással okozott károkért a
Szolgáltató nem vállal felelősséget. A rendellenes fogyasztás szabályai megegyeznek a fenti Manuális limitfigyelés
pontban leírtakkal
5.1.4.

Helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatás esetén alkalmazott értékhatár

Amennyiben az Előfizető és a Szolgáltató az Előfizetői Szerződésben nem állapodnak meg eltérően, a Szolgáltató az
Előfizető által igénybevett VOD és interaktív játékok szolgáltatások értékhatárát számlázási ciklusonként havi 15.000,- Ft
+ ÁFA összegben állapítja meg. A Szolgáltató az ilyen módon meghatározott összeghatár számításánál elsősorban a
VOD és interaktív játékok szolgáltatások igénybevételével bonyolított forgalmat veszi figyelembe. Az Előfizető által a VOD
és interaktív játékok szolgáltatásokra vonatkozóan igénybe vehető érték számítása a számlázási ciklus indulónapjával
havonta újra kezdődik. A Szolgáltató a VOD és interaktív játékok szolgáltatásokra meghatározott napi vagy havi
értékhatár elérésekor megtagadhatja az Előfizető VOD és interaktív játékok szolgáltatásokhoz való hozzáférését.
Tekintettel arra, hogy ezen szolgáltatások egyike sem elektronikus hírközlési szolgáltatás, a limit elérésével kapcsolatos,
jogszabályban vagy ÁSZF-ben meghatározott értesítési kötelezettségek e szolgáltatások tekintetében nem állnak fenn.
Ilyen esetben a Szolgáltató megkísérli tájékoztatni az Előfizetőt az értékhatár elérésének tényéről, és arról, hogy – a
legalább – az aktuális VOD és interaktív játékok szolgáltatások igénybevételéből származó egyenleggel azonos
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összegnek a szolgáltató bankszámláján történő jóváírást követően az Előfizető ismét teljeskörűen veheti igénybe a
szolgáltatást.
5.2. Egyszeri díjak, a szolgáltatásnyújtás megkezdéséhez kapcsolódó díjak, különösen belépési, csatlakozási,
bekapcsolási díj, hibajavításhoz kapcsolódó díjak, az Előfizetői Szerződés megszűnése, idő előtti
felmondása, módosítása, a szolgáltatás szüneteltetése, korlátozása alkalmával esedékessé váló díjak,
minden egyéb egyszeri díj
A Szolgáltató az időmérésen alapuló szolgáltatás mérését másodperc alapon, díjának számítását és számlázását az
Előfizetői Szerződésben és az ÁSZF 2. számú mellékletében kialakított számlázási egység alapján végzi. A Szolgáltató
hálózati kapcsolástechnikai rendszerét úgy köteles kialakítani, hogy a díjazott időtartam, azaz időmérésen alapuló
szolgáltatás esetén a kapcsolat létrejötte és bontása közötti időtartam, a végpontok közötti beszéd- vagy adatkapcsolat
fennállásának tényleges idejét a) Helyhez kötött telefonszolgáltatás és Mobil rádiótelefon szolgáltatás esetén hívó
oldali bontásnál 2 másodperccel, hívott oldali bontásnál 90 másodperccel, b) Helyhez kötött és Mobil internethozzáférés szolgáltatás esetén 1 másodperccel, haladja meg. Adatmennyiségen alapuló szolgáltatás díjának
számítását és számlázását az ÁSZF 2. számú mellékletében kialakított számlázási egység alapján végzi.
5.2.1.

Mobil szolgáltatásra vonatkozó feltételek

Az Előfizető az Előfizetői Szerződés megkötésével egyidejűleg egyszeri belépési díjat köteles fizetni, amely előfeltétele
a Szolgáltató rendszeréhez való csatlakozásának. Ezen felül havi – vagy bizonyos esetekben annál gyakoribb –
rendszerességgel számla ellenében a havi előfizetési díjat, valamint az egyéb szolgáltatások havidíjait előre, a hívások
és a szolgáltatások ellenértékét (forgalmi, illetve igénybevételi díj) pedig utólag köteles megfizetni. A forgalmi
(igénybevételi) díjak mértéke többek között függ a napszaktól, a hívások és szolgáltatások fajtájától (pl. belföldi vagy
nemzetközi) és a forgalmi esetektől (pl. külföldön fogadott hívás).
5.2.1.1. Az Előfizetői Szerződés alapján nyújtott Szolgáltatásért fizetendő díjak az alábbiak:
1.

Belépési díj – egyszeri díjtétel, a csatlakozáskor fizetendő.
Az Előfizető az Előfizetői Szerződés megkötésével egyidejűleg egyszeri belépési díjat köteles fizetni,
amely előfeltétele a Szolgáltató rendszeréhez való csatlakozásának.

2.

Havi előfizetési díj és Kiegészítő havi előfizetési díj – havonta, előre fizetendő.
A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás igénybevételének egyik előfeltétele az Utólag Fizető Előfizetők
számára a havonta előre fizetendő Havi előfizetési díj és Kiegészítő havi előfizetési díj megfizetése
(kivéve, ha más – a Szolgáltató és az Előfizető között létrejött – megállapodás ettől eltérően rendelkezik).
Amennyiben a havi előfizetési díj lebeszélhetőséget, tartalmaz, vagy adatmennyiséget is magában foglal
- tekintettel arra, hogy a lebeszélhetőség, tartalom, vagy az adatmennyiség már a számlázási ciklus
elején az Előfizető részére rendelkezésre áll, és azt bármikor felhasználhatja - a Havi előfizetési díj nem
arányosítható.

3.

Minden egyéb díj – hívások díja, forgalmi díjak, egyéb szolgáltatások egyszeri, illetve havidíjai – az
Utólag Fizető Előfizetők által havonta, utólag fizetendőek.
A forgalmi díjak mértéke többek között függ a napszaktól, a hívások és szolgáltatások fajtájától (pl.
belföldi vagy nemzetközi) és a forgalmi esetektől (pl. külföldön fogadott hívás).

4.

Az igénybevett Egyéb Szolgáltatások egy része díjköteles, illetve – a szolgáltatás típusától függően –
egyszeri díjas, illetve havidíjas. Ezen havidíjak – a Havi előfizetési díjhoz hasonlóan – előre esedékesek.
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5.

Az Előre Fizető Előfizetők a Szolgáltatás ellenértékét a 2.1.1.6. pontban foglaltak szerint előre fizetik
meg.

Az Előfizető által fizetendő további díjak teljes körű felsorolását és a fizetendő díjak mértékét az ÁSZF 2. számú melléklete
tartalmazza. Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy amennyiben az Utólag Fizető Előfizető havi számlájának
végösszege nem érné el a bruttó 1 000 forintot, a számlázási ciklus végén nem állít ki számlát, hanem összesített számlát
küld azon számlázási időszak végén, amelyben a még ki nem számlázott forgalmi és havidíjak összege a bruttó 1 000
forintot meghaladja.
5.2.2.

Helyez kötött szolgáltatásra vonatkozó feltételek

5.2.2.1. Az Előfizetői Szerződés alapján nyújtott Szolgáltatásért fizetendő díjak az alábbiak:

•
•
•
•

Egyszeri (belépési/létesítési) díj;
Havi előfizetési díj;
Egyéb szolgáltatások díja;
Egyéb díjak, így különösen: adminisztrációs díj (visszakapcsolási díj), kiszállási díj.

Egyszeri (belépési/létesítési) díj
Az Előfizető az Előfizetői Szerződés megkötésével egyidejűleg egyszeri belépési/létesítési díjat köteles fizetni, amely
előfeltétele a Szolgáltató rendszeréhez való csatlakozásának. Az egyszeri belépési/létesítési díj tartalmazza az igénybe
vett Szolgáltatással összefüggő, a jelen ÁSZF 2. számú mellékletében az egyes Szolgáltatások esetében meghatározott
előkészítési díjat (pl. műszaki felmérés, kiépítési- és adminisztratív költségek), valamint a létesítési/telepítési díjat (pl.
anyag és munkadíj). Az egyszeri belépési/létesítési díj fejében a Szolgáltató Szolgáltatásonként csak egy Előfizetői
Hozzáférési Pontot épít ki, vagyis minden további hozzáférési pont kiépítésére a Szolgáltató plusz kiépítési költséget
számol fel, melynek mértékét a jelen ÁSZF 2. számú Melléklete tartalmazza.
Havi előfizetési díj
Havi előfizetési díj minden olyan forgalomtól független díj, melyet a Szolgáltató az Előfizetőtől havi - vagy bizonyos
esetekben annál gyakoribb - rendszerességgel számla ellenében jogosult kérni és amelyet az Előfizető előre köteles
megfizetni. Havi előfizetési díj, amelyet az Előfizető a választott szolgáltatás és annak keretében nyújtott kiegészítő
szolgáltatásokért, valamint a Szolgáltató által biztosított Eszköz rendelkezésre állásáért fizet. Tört havi igénybevétel
esetén a Szolgáltató az Előfizetőnek a Szolgáltatás igénybevételéért arányos mértékben számít fel díjat.
Egyéb szolgáltatások díja
Minden olyan Szolgáltatás ellenértéke, mely nem része a Havi előfizetési díjnak és melyet az Előfizető a havi – vagy
bizonyos esetekben annál gyakoribb – rendszerességgel számla ellenében, utólag köteles megfizetni.
Kiszállási alapdíj és óradíj létesítés és hibaelhárítás esetén
Ha a Szolgáltató kiszáll az Előfizetői Hozzáférési Pont létesítése céljából, vagy hibaelhárítás céljából és a hiba az
Előfizető oldalán merült fel - vagyis nem a Szolgáltató érdekkörébe tartozó hiba -, a Szolgáltató jogosult kiszállási
alapdíjat, valamint a munka elvégzéséért járó óradíjat az Előfizetőnek felszámolni. Ha a Szolgáltató az Előfizetővel
előzetesen egyeztetett időpontban kiszáll létesítés vagy hibaelhárítás céljából, de az Előfizetői Hozzáférési Ponthoz
történő odajutás - ingatlanba történő bejutás - az Előfizető felelősségi körébe tartozó bármely okból akadályozott vagy
egyáltalán nem valósul meg (meghiúsul):

•

akadályozás, akadályoztatás esetén: a Szolgáltató jogosult a kiszállási díjat az Előfizetőnek
felszámolni;
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•

meghiúsulás esetén: amennyiben az Előfizetői Hozzáférési Pont hibája magától nem oldódott meg és
az Előfizető a Szolgáltató újbóli kiszállását kéri, ezért a Szolgáltató jogosult újbóli kiszállási díjat és a
munka elvégzéséért járó óradíjat az Előfizetőnek felszámítani.

Kiszállási alapdíj és óradíj mértékét a jelen ÁSZF 2. számú Melléklete tartalmazza.

Az Előfizető által fizetendő további díjak teljes körű felsorolását és a fizetendő díjak mértékét a jelen ÁSZF 2. számú
melléklete tartalmazza.
Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy amennyiben az Előfizető havi számlájának végösszege nem érné el a
bruttó 1 000 forintot, a számlázási ciklus végén nem állít ki számlát, hanem összesített számlát küld azon számlázási
időszak végén, amelyben a még ki nem számlázott, a szolgáltatás nyújtásával összefüggő havi- és egyéb díjak összege
a bruttó 1 000 forintot meghaladja.
5.2.3.

Szünetelés, korlátozás, visszakapcsolás esetén fizetendő díjak

A jelen ÁSZF 2. számú melléklete szerinti visszakapcsolási díjat kell fizetni az Előfizetőnek minden olyan esetben, amely
miatt az Előfizetői Szolgáltatás korlátozásra került és az Előfizető annak visszakapcsolását, újbóli működését kéri.
Ha az Előfizetői Szolgáltatás az Előfizető kérésére szünetel, a szünetelés időtartamára az Előfizetőt csak – az Előfizetői
Szerződésben feltüntetett – csökkentett, indokolt és méltányos díj fizetésére lehet kötelezni, amely díjat az ÁSZF 2.
számú melléklete tartalmaz
A Szolgáltató a szolgáltatás korlátozásának idejére kizárólag a nyújtott szolgáltatással arányos díjat számíthat fel, mely
díjat az ÁSZF 2. számú melléklete tartalmaz.
5.2.4.

Az Előfizetői Szerződés megszűnése, idő előtti felmondása, és módosítása esetén fizetendő
díjak

Az Előfizetői Szerződés megszűnésének következményeit, így különösen az Előfizetőt terhelő fizetési kötelezettségeket
a jelen ÁSZF 8.2.2.3 és 8.2.2.4. pontjai tartalmazzák.

5.3. Szolgáltatóváltással, számhordozással és egyéb azonosítók hordozhatóságával kapcsolatos díjak
A számhordozással és egyéb azonosítók hordozhatóságával kapcsolatos eljárás részletes szabályait, a Mobil
szolgáltatás és a Helyhez kötött telefonszolgáltatás esetén az ÁSZF 4. számú melléklete, a kapcsolódó díjakat pedig az
ÁSZF 2. számú mellékéklete tartalmazza. A számhordozási eljárás a Helyhez kötött és – önállóan - Mobil internethozzáférés szolgáltatás, valamint a Helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatás esetében nem értelmezhető, így
jelen ÁSZF erre vonatkozó rendelkezést nem tartalmaz.
A Helyhez kötött és Mobil internet-hozzáférés szolgáltatásra nézve a szünetmentes szolgáltatóváltással kapcsolatos
eljárás részletes szabályait a jelen ÁSZF 4. számú melléklete, a kapcsolódó díjakat pedig az ÁSZF 2. számú mellkékete
tartalmazza.
Mobil szolgáltatás esetén szünetmentes szolgáltató váltás nem lehetséges.

5.4. Különleges és célzott díjszabási rendszerekre, kedvezményes feltételekre vonatkozó általános
rendelkezések, az akciók, kedvezményes ajánlatok részletes leírása, így különösen azok időtartama,
feltételei, díjai és a nyújtott kedvezmények
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5.4.1.

Szolgáltató által nyújtott kedvezmények

A Szolgáltató dönthet kedvezmények, akciók felkínálásáról, amelyek a havi- vagy egyszeri díjakat érinthetik. A Szolgáltató
a kedvezmények, akciók mértékét és részvételi feltételeit közzéteszi. Az Előfizető egyszerre csak egy kedvezmény
igénybevételére jogosult. A jelen pontban foglaltak alkalmazása szempontjából kedvezménynek kizárólag az az ÁSZF 7.
számú mellékletében (Akciók) és a szerződéses nyilatkozatokban, feltételekben, dokumentációban kifejezetten ilyenként
megjelölt feltételek minősülnek.
A Szolgáltató nem vállal kötelezettséget az ajánlott kedvezmények korlátlan biztosítására. A Szolgáltató által kínált
kedvezmények igénybevételét a Szolgáltató esetenként csak korlátozottan teszi lehetővé.
Az akciók, kedvezményes ajánlatok részletes leírása – ideértve a különleges és célzott díjszabási rendszerekre
vonatkozó speciális feltételeket -, így különösen azok időtartama, feltételei, díjai és a nyújtott kedvezmények a jelen ÁSZF
7. számú mellékletében érhetők el.
Határozott időtartamú szerződéshez fűződő kedvezmény
A Szolgáltató a mindenkori ÁSZF-ben meghatározottaktól kedvezőbb feltételek mellett biztosíthatja egyes Szolgáltatások
igénybevételét, amennyiben az Előfizető határozott időtartamra köt a Szolgáltatóval Előfizetői Szerződést.
Amennyiben az Előfizető az Előfizetői szerződés megkötésekor a Szolgáltató által közzétett valamely ajánlat alapján
olyan kedvezményt vett igénybe, amelyet a Szolgáltató meghatározott szolgáltatási szint igénybevételéhez és
meghatározott időtartamra történő szerződéskötéshez kötött, abban az esetben a határozott időtartam alatt az Előfizető
a kedvezmény összegét elveszti az alábbi esetekben:
a) amennyiben az Előfizetői Szerződését a határozott időtartam alatt rendes felmondással megszünteti, vagy a
Szolgáltatás korlátozásra kerül;
b) amennyiben az Előfizetői Szerződést a Szolgáltató az Előfizetőnek felróható okból mondja fel az Előfizető
díjtartozása miatt, vagy az Előfizető szerződésszegésére tekintettel. Ezekben az esetekben a szerződés
felmondási ideje legfeljebb - Üzleti Előfizetők kivételével - 8 nap lehet, a Szolgáltató az igénybe vett
kedvezményeket a felmondási idő lejártáig jogosult felszámítani.
c) amennyiben az Előfizető az igénybe vett szolgáltatási szinthez képest szerződésmódosítást kezdeményez,
valamint, ha a határozott időtartamú szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetésével
egyidejűleg új Előfizetői Szerződést köt;
d) amennyiben az Előfizető személyében változás áll be oly módon, hogy az Előfizetői Szerződést Egyéni
Előfizetőről Üzleti Előfizetőre kéri átírni vagy fordítva;
e) prémium / kiegészítő szolgáltatások esetében a fentieken túlmenően akkor is, ha a Helyhez kötött
műsorterjesztési szolgáltatás tekintetében kötött szerződéshez fűződő kedvezményt az Előfizető a fenti a)-d)
pontok miatt veszítette el.
A fenti esetekben az Előfizető a határozott időtartamú szerződéshez fűződő kedvezményt elveszti, és köteles egy
összegben visszafizetni az Előfizetői Szerződésben meghatározott kedvezményeknek (melyek lehetnek havidíjból adott,
egyszeri díjból nyújtott vagy egyéb kedvezmények) a fenti a-e) pontokban meghatározott időpontig igénybevett összegét.

Határozatlan időtartamú szerződéshez fűződő kedvezmény
A Szolgáltató a mindenkori ÁSZF-ében meghatározottaktól kedvezőbb feltételek mellett biztosíthatja egyes
Szolgáltatások igénybevételét határozatlan időtartamú szerződés megkötése mellett is. A kedvezőbb feltételeket és
alkalmazásuk szabályait az Előfizetői Szerződés elválaszthatatlan részét képező akciós feltételek (ÁSZF 7. számú
melléklet) tartalmazzák. A Szolgáltató az Előfizetői Szerződés hatálya alatt – választása szerint - az Előfizető részére új
kedvezményeket kínálhat új Előfizetői Szerződés megkötésére vonatkozó ajánlat vagy szerződésmódosítási ajánlat
formájában.
Eszköz adásvételéhez fűződő kedvezmény
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A Szolgáltató a mobil rádiótelefon készülék adásvételéhez kedvezményt biztosíthat. A kedvezmény mértékét és a
kapcsolódó feltételeket a Szolgáltató a honlapján közzéteszi. A Szolgáltató a készülékhez kapcsolódó kedvezmény
igénybevételének feltételéül szabhatja a Szolgáltatásra vonatkozó Előfizetői Szerződés meghatározott ideig történő
fenntartását.
Felek az Eszközre vonatkozóan az Előfizetői Szerződéstől elkülönülő adásvételi szerződést kötnek és abban rendezik
az adásvétellel kapcsolatos feltételeket. Az Eszköz költségeire az adásvételi szerződés és a Ptk. rendelkezései az
irányadóak. A Szolgáltató igény esetén minden Előfizetője számára a listaár (kedvezmény nélküli készülékárak listája)
szerint biztosít készüléket.
5.5. Díjazási időszakok, díjazási feltételek, ideértve az elektronikus hírközlő végberendezéssel kapcsolatos
költségszámítást, díj visszatérítési kötelezettséget is
5.5.1.

Mobil szolgáltatás

Utólag Fizető Előfizetőre vonatkozó szabályok
Utólag Fizető Előfizető esetében a havi számla fizetési határideje megegyezik a Szolgáltató által havonta, a számlázási
ciklussal megegyező elszámolási időszakról kiállított és megküldött számla teljesítésének határidejével. A
számlakibocsátás határideje a számlazárás napját követő 8. nap.
A számla kézbesítési időpontja az a nap, amelyen az Előfizető a számlát kézhez veszi, de legkésőbb az alábbiakban
meghatározott nap:
•
•
•
•
•

a hónap 6. napi számlazárással rendelkező Előfizetőknél a számlazárás napjával megegyező hónap 21. napja;
a hónap 13. napi számlazárással rendelkező Előfizetőknél a számlazárás napjával megegyező hónap 28. napja;
a hónap 19. napi számlazárással rendelkező Előfizetőknél a számlazárást követő hónap 6. napja;
a hónap 25. napi számlazárással rendelkező Előfizetőknél a számlazárást követő hónap 12. napja;
a hónap 28. napi számlazárással rendelkező Előfizetőknél a számlazárást követő hónap 16. napja.

Amennyiben a számla kézbesítésének napja nem munkanapra esik, úgy a fent meghatározott időpontot követő első
munkanap a számla kézbesítésének időpontja. Amennyiben az Előfizető aktuális számláját nem kapja kézhez a
kézbesítési időpontig, úgy ezt 5 napon belül az Ügyfélszolgálatnál köteles jelezni.
A Szolgáltató fenntartja a jogot a számlázási időszakok meghatározására és azok módosítására.
Előre Fizető Előfizetőkre vonatkozó szabályok
A számlakibocsátás határideje a számlazárást követő 15 nap. A számla kézbesítési időpontja az a nap, amelyen az
Előfizető a számlát kézhez veszi, de legkésőbb a számlaigénylést követő 8. nap. Amennyiben az Előfizető aktuális
számláját nem kapja kézhez a kézbesítési időpontig, úgy ezt az Ügyfélszolgálatnál 5 napon belül köteles jelezni.
Amennyiben az Előre Fizető Előfizető egyenlege negatív értéket mutat, a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az egyenleg
feltöltése esetén az új egyenleg értékét a negatív egyenleg mértékével csökkentse.
A Szolgáltató az Előfizető által fizetett Havi előfizetési díj ellenszolgáltatással nem fedezett részét az Előfizető
igénybejelentése alapján az Előfizető részére visszatéríti, azokat az eseteket kivéve, amikor a Szolgáltatás nem
megfelelő minősége az Eszköz, illetve Előfizetői SIM kártya rendeltetésellenes használatára, földrajzi vagy légköri
körülményekre, a helyhez kötött hálózatoknál jelentkező hibákra, valamint a nemzetközi barangolás (roaming)
szolgáltatás Előfizető általi igénybevétele alatt más szolgáltatók mobil telefonszolgáltatásának hibáira vezethető vissza.
A visszatérítendő összeget – amennyiben azt az Előfizető a Szolgáltatónak már kifizette – a Szolgáltató az Előfizető
részére a következő havi elszámolás alkalmával, vagy a bejelentése elbírálásától számított harminc (30) napon belül az
Előfizető számláján jóváírja, vagy egy összegben visszafizeti.
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5.5.2.

Helyhez kötött szolgáltatás

A Szolgáltató általi számlázás a Szolgáltatónál vezetett Előfizetői nyilvántartás, az Előfizető által igénybevett szolgáltatás
alapján történik. A Szolgáltató kizárólag az Előfizetői Szerződésben szereplő, illetve az Előfizetőnek biztosított és a jelen
ÁSZF-nek megfelelő Szolgáltatást jogosult kiszámlázni, az Előfizetői Szerződésben és az ÁSZF. 2. számú mellékletében
megjelölt díjak szerint.
A Szolgáltató számlát állít ki az esedékes díjakról és egyéb fizetési kötelezettségekről (a továbbiakban együttesen: díjak).
A Szolgáltató a számlát az Előfizetői Hozzáférési Pont címére küldi ki, amennyiben az Előfizető nem jelöl meg ettől eltérő
számlázási címet.
A számlázás történhet havonta, félévente és évente az Előfizető választása szerint. Alapértelmezetten a számlázás
ciklusának kezdő dátuma földrajzi területenként kerül meghatározásra. A földrajzi területeket az ÁSZF 1. számú melléklet
tartalmazza. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a számlázási ciklusok ettől eltérő meghatározására és azok
módosítására.
Havi számlázási gyakoriság esetén a számlázási időtartam a Szolgáltató számlázási rendszeréhez igazodik,
•
keleti és monori területen tárgyhó 01. napjától a tárgyhó 31. napjáig (1-es számlázási ciklus),
•
budapesti területen, beleértve a 29-es körzetben az FTTH-RFoG optikai kábelhálózaton nyújtott szolgáltatásokat
6-os számlázási ciklus esetén tárgyhó 6. napjától a következő hónap 5. napjáig
11-es számlázási ciklus esetén tárgyhó 11. napjától a következő hónap 10. napjáig,
•
a nyugati területen tárgyhó 26. napjától a következő hónap 25. napjáig (26-os számlázási ciklus)
A számla kézbesítésének időpontja:
A Szolgáltató a számlákat az Előfizetők számára havi gyakoriság esetén a Helyhez kötött internet-hozzáférési
szolgáltatás vonatkozásában a
•
keleti területen a tárgyhónap 10. napjáig,
•
a monori területen a tárgyhónap 11. napjáig,
•
a budapesti területen, beleértve a 29-es körzetben az FTTH-RFoG optikai kábelhálózaton nyújtott
szolgáltatásokat
- 6-os számlázási ciklus esetén a tárgyhónap 14. napjáig
-11-es számlázási ciklus esetén a tárgyhónap 19. napjáig,
•
a nyugati területen a következő hónap 4. napjáig küldi meg,
Féléves vagy éves fizetési gyakoriság esetén számlázási időtartam a Szolgáltató számlázási rendszeréhez, és a jelen
pont második bekezdésében megjelölt számlaciklusokhoz igazodik. Ennek megfelelően a féléves/éves fizetési gyakoriság
számlaciklusonként:
•
a keleti területen január 1-től június 30. napjáig, illetőleg a július 1-től a december 31. napjával záruló szolgáltatási
időszakra, míg az éves díjfizetés a minden év december 31. napjáig terjedő időszakra terjed ki;
•
a budapesti területen
-

•

6-os számlázási ciklus esetén január 6-tól július 5. napjáig, illetőleg a július 6-tól január 5. napjával záruló
szolgáltatási időszakra, míg az éves díjfizetés a minden év január 5. napjáig terjedő időszakra terjed ki
- 11-es számlázási ciklus esetén január 11-től július 10. napjáig, illetőleg a július 11-től január 10. napjával záruló
szolgáltatási időszakra, míg az éves díjfizetés a minden év január 10. napjáig terjedő időszakra terjed ki
a nyugati területen január 26-tól július 25. napjáig, illetőleg a július 26-tól január 25. napjával záruló szolgáltatási
időszakra, míg az éves díjfizetés a minden év január 25. napjáig terjedő időszakra terjed

Nagykereskedelmi partner hálózatán nyújtott Helyhezkötött szolgáltatás esetén a számlakibocsátás határideje a
számlazárás napját követő 8. nap. A számla kézbesítési időpontja az a nap, amelyen az Előfizető a számlát kézhez veszi,
de legkésőbb az alábbiakban meghatározott nap:
•

a hónap 25. napi számlazárással rendelkező Előfizetőknél a számlazárást követő hónap 12. napja

Amennyiben a számla kézbesítésének napja nem munkanapra esik, úgy a fent meghatározott időpontot követő első
munkanap a számla kézbesítésének időpontja. Amennyiben az Előfizető aktuális számláját nem kapja kézhez a
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kézbesítési időpontig, úgy ezt 5 napon belül az Ügyfélszolgálatnál köteles jelezni. A Szolgáltató fenntartja a jogot a
számlázási időszakok meghatározására és azok módosítására.

Abban az esetben, ha az Előfizető a Szolgáltatónál több Előfizetői Szerződéssel rendelkezik, választása szerint a
Szolgáltató csoportos számlán összesítve számlázza ki részére az ezen Előfizetői Szerződések által érintett
szolgáltatások díját.
Amennyiben az Előfizető aktuális számláját nem kapja kézhez a kézbesítési időpontig, úgy ezt az Ügyfélszolgálatnál 5
napon belül köteles jelezni.
Új Előfizető esetében a Szolgáltató jogosult az Előfizetői szerződés aláírásakor készpénzben kérni az esedékes egyszeri
és havi díjakat, amelyről készpénzfizetési számlát állít ki.
Az Előfizető által kezdeményezett csomagmódosítás és szünetelés alapján fizetendő előfizetési díj a szünetelés vagy
módosítás kezdő időpontját követően elkészített első számlán jelenik meg.
Az Előfizetői Szerződés megszűnése esetén, amennyiben az Előfizetői Szerződés megszűnésének időpontja az azt
követő számlázási ciklusra vonatkozó számla zárása utáni időpontra esik, az Előfizető a Szolgáltatónak a megszűnés
időpontjában fennálló szolgáltatási feltételek szerint kiállított számláját köteles kiegyenlíteni. A Szolgáltató az Előfizető
által ilyen módon megfizetett előfizetési díjnak az Előfizetői Szerződés megszűnése okán szolgáltatással nem fedezett
részét a soron következő számlázási ciklusra vonatkozó számlájával jóváírja az Előfizető részére, és az Előfizető döntése
szerint beszámítja azt a Szolgáltatótól igénybe vett más szolgáltatás díjába vagy az Előfizető részére az Előfizető
választása szerint banki átutalással, vagy postai úton megfizeti.
A díjfizetés módja és ideje, a díjkiegyenlítés határideje
A rendszeres díjak megfizetése a – számlázási gyakoriságnak megfelelő – tárgyidőszakra vonatkozóan előre, az egyéb díjak
az igénybevételt követő számlázási időszakban, utólag esedékesek.
Az Előfizetői Hozzáférési Pont kiépítés költsége nem díjnak, hanem költségtérítésnek tekintendő, ami az egyedi szerződésben
meghatározott ütemezés szerint, előre vagy utólag esedékes.
A számlák befizetésének határideje a számlán minden esetben fel van tüntetve. Az Előfizetők az esedékes díjakat ennek
megfelelően
•
•
•
•

1-es számlázási ciklus esetén a tárgyhó 18. napjáig, monori területen tárgyhó 20. napjáig,
a budapesti régiókban
- 6-os számlázási ciklus esetén a tárgyhó 23. napjáig
- 11-es számlázási ciklus esetén a tárgyhó 27. napjáig,
26-os számlázási ciklus esetén nyugati régióban a tárgyhót követő hónap 13. napjáig,
6-os számlázási ciklus esetén tárgyhó 23. napjáig kell befizetni.

Amennyiben a Szolgáltató érdekkörében felmerült oknál fogva az Előfizető később kap számlát az esedékes díjairól, úgy
a rendelkezésre álló, a fentiekben meghatározott határidő a Szolgáltató késedelmével meghosszabbodik.
Amennyiben valamely, rendszeresen számlázott díj módosításra kerülne, úgy a módosult díj a módosításról szóló
értesítésben megjelölt hatályba lépés napjával kezdődően teljesített szolgáltatások vonatkozásában érvényes. Előre
számlázott díjú szolgáltatások esetében a hatályba lépés napját követő időszakra számított új díjat a Szolgáltató a
megjelölt hatályba lépés napját megelőzően is feltüntetheti az Előfizető felé kiállított számláján.
Előfizetői Szerződés megkötése esetén a Szolgáltató az első havi díj tekintetében a postán megküldött számla helyett
jogosult a Szolgáltatás díjának készpénzben, a szerződés megkötésekor történő kiegyenlítését kérni.
Nagykereskedelmi partner hálózatán nyújtott helyhez kötött szolgáltatás esetén az Előfizetők a fizetési
kötelezettségüket a számlában meghatározott határidőben kötelesek teljesíteni.
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Díjazási Időszakok Helyhez kötött telefonszolgáltatás esetén
Csúcsidőszak
Kedvezményes

Munkanapokon 7:00 - 18:00 óra között
minden egyéb időben

A kedvezményes időszakban befejezett, vagy a kedvezményes időszakban kezdeményezett, de a csúcsidőszakban
befejezett hívások a Szolgáltató által, az időhatárok szerint megbontásra kerülnek.
Díjfizetés nélküli szolgáltatások Helyhez kötött telefonszolgáltatás esetén
Az Előfizetőnek nem kell hívásdíjat fizetnie:
a)
a segélyhívásokért, ideértve az európai harmonizált segélyhívó szám hívásáért;
b)
a szolgáltató által működtetett hibabejelentő szolgálat - az Azonosítók Nemzeti Felosztási Tervében (a
továbbiakban: ANFT) meghatározott - rövid hívószámmal történő hívásáért;
c)
a belföldi távolsági bejelentő ANFT-ben meghatározott rövid hívószámmal történő hívásáért;
d)
a nemzetközi bejelentő ANFT-ben meghatározott rövid hívószámmal történő hívásáért;
5.5.3.

Értesítés a számla elkészültéről

A Szolgáltató az esedékes papíralapú számla kiállításával egyidejűleg – amennyiben az Előfizető e-mail címe és
hívószáma a Szolgáltató rendelkezésére áll - e-mailben és SMS-ben értesítést küld az Előfizetőnek a számla elkészültéről
és a számla összegéről. Ez az értesítés nem minősül fizetési felszólításnak.
5.5.4.

A díjtartozás megfizetésére vonatkozó rendelkezések

A Szolgáltató az Előfizetői Szerződésből fakadó díjkövetelések érvényesítése érdekében harmadik fél Szolgáltatását
veheti igénybe. A harmadik fél eljárása során felmerülő költségek – adminisztrációs költségek – az Előfizetőt terhelik a
jelen ÁSZF 2. számú Mellékletében meghatározottak szerint, valamint a Szolgáltató jogosult a díjkövetelés érvényesítése
céljából a harmadik fél részére átadni az Előfizető adatait. (ÁSZF 3. számú Melléklet). A Szolgáltatás díjának
megfizetéséért az Előfizetői Szerződést megkötő Előfizető a felelős, függetlenül a Szolgáltatás tényleges
igénybevevőjétől.
A Szolgáltató az Előfizető által fizetett havi előfizetési díj ellenszolgáltatással nem fedezett részét az Előfizető
igénybejelentése alapján az Előfizető részére visszatéríti, azokat az eseteket kivéve, amikor a Szolgáltatás nem
megfelelő minősége az Eszköz, illetve Előfizetői Kártya rendeltetésellenes használatára, földrajzi vagy légköri
körülményekre, a helyhez kötött hálózatoknál jelentkező hibákra, valamint a nemzetközi barangolás (roaming)
szolgáltatás Előfizető általi barangolás (roaming) szolgáltatás igénybevétele alatt más szolgáltatók mobil
telefonszolgáltatásának hibáira, illetve a helyhez kötött hálózatoknál jelentkező hibákra vezethető vissza . A
visszatérítendő összeget – amennyiben azt az Előfizető a Szolgáltatónak már kifizette – a Szolgáltató az Előfizető részére
a következő havi elszámolás alkalmával, vagy a bejelentés elbírálásától számított harminc (30) napon belül az Előfizető
számláján jóváírja, vagy egy összegben visszafizeti.
5.5.5.

Az elektronikus hírközlő végberendezéssel kapcsolatos költségszámítás, díj visszatérítési
kötelezettség

Ha az Előfizető az Előfizetői Szerződése megkötésekor kedvezményes feltételekkel vásárolt Eszközt és a szerződését
ezen kedvezményre tekintettel kötötte meg, abban az esetben, ha az Előfizetői Szerződését a jelen ÁSZF 8.2.2.2. a) iii.)
alpontja alapján jogosult annak határozott időtartamának lejárta előtt felmondani, akkor csak az eszközkedvezmény
összegét köteles megtéríteni a Szolgáltató részére, amely visszatérítés összege nem haladhatja meg sem a szerződése
megszűnésétől a határozott idő lejártáig fizetendő havi vagy időszaki díjak összegét, sem az eszközkedvezménynek a
határozott időtartam hátralevő részére eső időarányos részét.
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Amennyiben az Előfizető az Előfizetői Szerződést a határozott időtartam lejárta előtt nem a jelen ÁSZF 8.2.2.2. a) iii.)
alpontja alapján mondja fel, vagy a Szolgáltató felmondására az Előfizető a szerződésszegésével maga szolgáltat okot,
a Szolgáltató az Előfizető által igénybe vett kedvezményeket, így az eszközvásárlásból eredő, és már igénybe vett
kedvezményeket is követelheti, a felmondáshoz egyéb hátrányos jogkövetkezményt nem fűzhet.
Üzleti Előfizető esetében a határozott idejű Előfizetői Szerződés felmondása esetén az Üzleti Előfizető a részére a
Szolgáltató által nyújtott teljes eszközkedvezmény összegét köteles megtéríteni. Az előzetes tájékoztatásban a
eszközkedvezmény számítási módja nem kerül feltüntetésre (eltérés az Eszr. 26. § (4) és (5) bekezdésétől)
5.5.6.

Az Elektronikus Számla- és Dokumentum Bemutatás (E-számla)

Szolgáltató biztonságos internetes felületen biztosítja az Előfizető számára az elektronikus számlák és dokumentumok
megtekintését. Az elektronikus számlára vonatkozó előírásokat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény
tartalmazza.
Az E-számla a számlabemutatási mód megváltozása körében érinti az Előfizető és a Szolgáltató, mint számlakibocsátó
között meglévő jogviszonyt.
A Szolgáltató vállalja, hogy E-számla esetén az Előfizető részére az esedékes számláit elektronikus úton mutatja be.
Az E-számlára történő regisztrációval Előfizető elfogadja, hogy Szolgáltató értesítési kötelezettségének elektronikus úton
tesz eleget. Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az E-számla igénybevétele alatt az Előfizetői Szerződéssel, az
Előfizető által használt szolgáltatásokkal, illetve azok igénybevételével kapcsolatos tájékoztató leveleket és értesítéseket,
(így például az Előfizető által bejelentett panaszok kivizsgálásának eredményéről szóló, valamint a kiállított számlák
teljesítésével kapcsolatos felszólítások) az E-számla internetes felületén mutatja be (elektronikus dokumentum).
A szolgáltatást valamennyi Előfizető igénybe veheti.
A szolgáltatás igénybevételének műszaki feltételei, időbeli korlátai:
Az E-számla igénybevételének tárgyi feltétele, hogy az Előfizető rendelkezzen internet-hozzáféréssel. Az egyéb szükséges
hardver- és szoftverleírások a Szolgáltató honlapján találhatóak meg.
A Szolgáltató az általa kiállított számlák megjelenítéséért, elektronikus formában megjelenő számlakép hitelességéért, az
Előfizető adatainak védelméért, valamint a rendszer biztonságáért vállal felelősséget.
Az E-számla igénybevételét üzemszünet korlátozhatja. Tervezett üzemszünetet akkor tart a Szolgáltató, amikor a rendszer
karbantartását, javítását, bővítését vagy más ehhez hasonló tevékenységet végez. A tervezett üzemszünet időtartama
alkalmanként nem haladhatja meg a 72 órát.
A tervezett üzemszünet idejéről a Szolgáltató legalább három naptári nappal előre a tájékoztató oldalán értesíti az
Előfizetőt. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a folyamatos üzemeltetés kivételes esetekben a Szolgáltató előzetes tudta
és szándéka ellenére is megszakadhat. Ilyenkor a Szolgáltató köteles mindent megtenni a szolgáltatás mielőbbi biztosítása
érdekében. A Szolgáltató csak a neki felróható szándékos hibákkal okozott károkért felel.

Az Elektronikus Számla- és Dokumentum Bemutatás (E-számla) igénybevételének módja és feltételei
Az Elektronikus Számla- és Dokumentum Bemutatás (E-számla) nyitóoldalát bárki megtekintheti. Igénybevételéhez az
Előfizetőnek regisztrálnia kell magát.
Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a sikeres regisztrációt követően kizárólag elektronikus úton kap számlát, vagyis a
továbbiakban sem papíralapú számlát nem állít ki részére a Szolgáltató, sem készpénz-átutalási megbízást.
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A regisztrált Előfizető a rendszerbe történő bejelentkezés után tekintheti meg, illetve töltheti le elektronikus számláját és
dokumentumait. A Szolgáltató az esedékes számla kiállításával egyidejűleg e-mailben és SMS-ben értesítést küld az
Előfizetőnek.
Az Előfizető tudomásul veszi, hogy az elektronikusan bemutatott számla és dokumentum csak elektronikus adat
formájában hiteles.
A Szolgáltató akkor tekinti sikeresnek a regisztrációt az E-számlára, ha az Előfizető az E-számla részvételi feltételeit a
regisztráció során elfogadja, valamint a regisztrációhoz szükséges adatokat a regisztrációs kérdőív véglegesítésével
megadta, és ezt követően a Szolgáltató elektronikus visszaigazolása (e-mail) kiküldésre kerül a Szolgáltató rendszere
szerint, vagy ha az Előfizető az Előfizetői Szerződés megkötése során nyilatkozott arról, hogy igénybe kívánja venni az
E-számlát.
Internetes regisztráció esetén a regisztrációról szóló visszaigazolást a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul megküldi az
Előfizetőnek. A visszaigazolás tartalmazza Előfizető nevét, a Szolgáltatásra regisztrált számlafizetői azonosítók listáját
és a regisztráció elfogadásának tényét.
Az Előfizető vállalja, hogy senkinek nem adja át, mások által hozzáférhető helyen nem tárolja a belépéshez szükséges
jelszót. Előfizető tudomásul veszi, hogy a jelszó titokban tartása az Ő érdekkörébe tartozó esemény, az ebből fakadó
károkért a Szolgáltató nem felel.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációt visszautasítsa, vagy bármikor átmenetileg vagy véglegesen
visszavonja, az alábbi esetekben:

• valótlan vagy hiányos adatok megadása.
• a Szolgáltató, a számlakibocsátók és/vagy más előfizetők/ügyfelek személyes adataival vagy a rendszerrel történő
bármilyen visszaélés.
• Előfizetői Szerződés megszűnését követő 1 év elteltével.
A regisztráció során megadandó adatok
A regisztráció során kötelező és nem kötelező adatok bevitelére van lehetőség. Ha az Előfizető bármelyik kötelezően
kitöltendő adatát nem rögzíti, a Szolgáltató az Előfizető regisztrációját visszautasíthatja. A kötelezően kitöltendő mezőket
a rendszer *-gal jelöli.
Helytelen vagy működésképtelen e-mail cím megadásából eredő bármilyen kárért nem vállal felelősséget a Szolgáltató.
Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató határozza meg az elektronikus számla kibocsátásának kezdő időpontját.
Az Előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben az általa megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, vagy azokkal
nem sajátjaként rendelkezik, úgy annak valamennyi jogkövetkezményét viseli.
Az elektronikus számla (e-számla) szolgáltatás a Díjnet Zrt-től
Az Előfizető az elektronikus számla (e-számla) szolgáltatást a www.dijnet.hu oldalon is megrendelheti.
A www.djnet.hu oldalon elérhető elektronikus számlázási mód megrendelésével az Előfizető elfogadja, hogy az eszámlája eléréséhez a www.dijnet.hu oldalon regisztrálnia kell, és egyidejűleg el kell fogadnia a Díjnet Zrt. elektronikus
számlabemutatásra és fizetésre vonatkozó ÁSZF-ét is.
Minden típusú elektronikus számla esetén a sikeres regisztrációt követően az Előfizető kizárólag elektronikus úton kap
számlát, melyet a www.dijnet.hu oldalra történő belépés után tekinthet meg illetve tölthet le, azaz a Számlakibocsátó a
továbbiakban sem papíralapú számlát, sem készpénz-átutalási megbízást nem állít ki részére. A Szolgáltató a
számlákhoz való hozzáférést itt biztosítja.

5.5.7. A különböző fizetési módokból adódó, Előfizetőt érintő eltérések
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Utólag Fizető Előfizetés
Az Utólag Fizető Előfizető a díjakat készpénzben, banki átutalással, hitelkártyával, postautalványon, készpénz-átutalási
megbízással, ATM automatákon, a Szolgáltató díjbeszedő partnereinek igénybe vételével, illetve a Szolgáltató honlapján
(http://www.vodafone.hu/szamlabefizetes) keresztül, gyorsfizetéssel az online ügyfélszolgálaton regisztrált
bankkártyával, vagy a Szolgáltató előzetes kifejezett hozzájárulása esetén csoportos beszedési megbízás útján
teljesítheti.
Az ATM automatákon keresztüli díjfizetés során az Utólag Fizető Előfizetőnek a kifizetéssel érintett előfizetői
jogviszonyhoz/SIM kártyához tartozó mobil hívószámot szükséges megadnia.
A gyorsfizetés az online ügyfélszolgálaton bankkártyával vehető igénybe. A bankkártya regisztrációja díjmentes, a
Szolgáltató bankkártya adatokat nem kezel, és nem tárol, a regisztrációkor egy egyedi azonosító generálódik, amivel a
Szolgáltató azonosítja a bankkártyát. A bankkártya adatok megadásához átirányítunk az OTP bank oldalára.
A gyorsfizetésért a Vodafone külön díjat nem számol fel. A bankkártyával történő fizetésért a kártyakibocsátó bankok
általában nem számolnak fel tranzakciós költséget, azonban ez bankonként eltérő lehet, ezért a Szolgáltató felelősséget
nem vállal.
Amennyiben több bankkártyát is regisztrál az előfizető az online ügyfélszolgálaton, egy kártyát alapértelmezett
bankkártyaként kell beállítani, amelyen a terhelés történik. Az alapértelmezett bankkártyát a Vodafone Online
ügyfélszolgálatán, az Online fizetési beállítások menüpontban lehetséges módosítani.
A Szolgáltató a díjak teljesítését a Szolgáltató díjbeszedő partnerein keresztül is lehetővé teszi. A díjbeszedő partnerek
a befizetéseket a Szolgáltató nevében eljárva, a Szolgáltató megbízott pénztáraként veszik át.
A szolgáltató megbízott díjbeszedő partnerei és az általuk biztosított díjfizetés módjai:
•

Magyar Lapterjesztő Zrt. (Székhely: 1097. Budapest, Táblás utca 32.) mint adatfeldolgozó: A
díjfizetés a díjbeszedő partner által üzemeltetett üzlethálózatban, (Inmedio, Relay és
hírlapárusító üzletek) POS terminálokon lebonyolított tranzakciók során készpénzzel vehető
igénybe. A díjfizetés során az Utólag Fizető Előfizetőnek a kifizetéssel érintett előfizetői
jogviszonyhoz/SIM kártyához tartozó mobil hívószámot szükséges megadnia. A díjbeszedő
partner a sikeres befizetést követően az átvételt igazoló pénztári, nem adóügyi bizonylatot állít
ki. A tranzakcióért a Szolgáltató és a díjbeszedő partner külön díjat nem számol fel, azonban
ezen díjfizetési mód nem tesz eleget az egyes díjcsomagok igénybevétele esetén vállalt ePack fizetési módoknak, mely maga után vonhatja az e-Pack feltételek nem teljesítése miatti
díj kiszámlázását.

A számla kiegyenlítésének napja:
•
•
•
•
•
•
•

postai átutalás esetén az a nap, amikor a Szolgáltató bankszámlájára megérkezik a befizetett
összeg;
banki átutalás esetén az a nap, amikor a Szolgáltató bankszámlájára megérkezik a befizetett
összeg;
belföldi kibocsátású, internetes vásárlásra alkalmas bankkártyával történő fizetés esetén az a
nap, amikor a Szolgáltató bankszámlájára megérkezik a befizetett összeg;
készpénzes befizetés esetén az a nap, amikor az Előfizető az esedékes díj összegét
készpénzben kiegyenlíti;
banki ATM automatán keresztül történő befizetés esetén az a nap, amikor a Szolgáltató
bankszámlájára megérkezik a befizetett összeg;
csoportos beszedési megbízás esetén az a nap, amikor a bank sikeresen megterheli az
Előfizető számláját az adott összeggel;
a Szolgáltató honlapján (http://www.vodafone.hu/szamlabefizetes) keresztül történő befizetés
esetén az a nap, amikor a Szolgáltató bankszámlájára megérkezik a befizetett összeg;
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•
•

gyorsfizetés esetén az a nap, amikor a Szolgáltató bankszámlájára megérkezik a befizetett
összeg;
a Szolgáltató díjbeszedő partnereinek igénybevételével történő befizetés esetén az a nap,
amikor az Előfizető sikeres befizetést hajt végre a díjbeszedő partnernél.

A csoportos beszedési megbízás esetén, amennyiben az érintett pénzintézet (bank) kétszer egymás után visszautasítja
a Szolgáltató beszedési igényét, úgy az Előfizető a továbbiakban a díjakat csak készpénzben, készpénzátutalási
megbízással, ATM automatákon keresztül egyenlítheti ki. Ezután – a Szolgáltató által kezdeményezett fizetési mód
váltást követően – a csoportos beszedési megbízás, mint fizetési mód, csak három hónap elteltével választható
ismételten.
A Szolgáltató jogosult a számlában megadott fizetési határidő eredménytelen leteltét követően napi késedelmi kamatot
felszámítani az Előfizető hátralékos, ki nem fizetett tartozása után. A késedelmi kamat mértéke évi 12 százalék. A
kamatfizetési kötelezettség esedékessége:
•
•

Egyéni Előfizetőknél a késedelem első napjától.
Üzleti Előfizetőknél a 2017.08.01. előtt kötött Előfizetői Szerződések esetén a késedelem 31.
napjától, 2017.08.01. után kötött Előfizetői Szerződések esetén a késedelem első napjától.

Számlamelléklet
Szolgáltató az Előre Fizetett Díjú Feltöltőkártyás Szolgáltatások kivételével az Előfizető részére kiállított számlához
csatolt mellékletben az Előfizető által fizetendő díjakat a 2. számú mellékletben alkalmazott díjkategóriák szerinti
bontásban tünteti fel. Külön kategóriaként tünteti fel a Szolgáltató a számlamellékletben az emelt díjas hívások, az SMS,
az MMS és a fogadott hívások után a fizetendő díjakat, továbbá feltüntetni azon nem elektronikus hírközlési
szolgáltatások díját is, amelyek díját a Szolgáltató számlázza ki. A számlamellékletben külön fel kell tüntetni a beszéd és
nem beszéd célú hívásokért felszámított díjakat, valamint a díjazási időszakokat. Az olyan internet-hozzáférés
szolgáltatást is tartalmazó szolgáltatáscsomag esetén - ideértve azt is, ha a Szolgáltató az internet-hozzáférés
szolgáltatást nem előfizetői szolgáltatással értékesíti -, amelyben az internet-hozzáférés szolgáltatás díja forgalomtól
független, vagy az adatmennyiség előre meghatározott, a szolgáltató a számlamellékletben az internet-hozzáférés
szolgáltatás díját - ideértve a Szolgáltatás díjára vonatkozó kedvezményeket is - a többi, számlában foglalt szolgáltatás
díjától elkülönítetten is feltünteti.
A Szolgáltató a hívó Előfizető számára ingyenes hívások, beleértve a Hatóság által „nem azonosítható hívószámként”
megjelölt hívószámokra kezdeményezett hívásokat is, nem jelöli meg a hívó Előfizető számláján és a
számlamellékletben.
A Hívásrészletező
Az Előfizető kérésére a Szolgáltató az adatkezelési szabályok figyelembevételével biztosítja, hogy az Előfizető, a kezelt
adatok törléséig díjmentesen megismerhesse a fizetendő díj számításához szükséges forgalmazási és számlázási
adatokra vonatkozó kimutatást (hívásrészletező). A hívásrészletező eseti jelleggel, határozott időre vagy visszavonásig
igényelhető. A hívásrészletezőt a Szolgáltató minden esetben az erre vonatkozó kérelem bejelentésétől számított,
legkésőbb 15 (tizenöt) nap alatt készíti el. A hívásrészletező havonta egy alkalommal díjmentesen igényelhető.
Visszamenőleges igénylés esetén az Előfizető minden, már kiállított számlához egy esetben kérhet díjmentesen
hívásrészletezőt. Az Egyéni Előfizető a hívásrészletező kiállítását utólag legfeljebb egy évre visszamenőleg igényelheti
a Szolgáltatótól.
A hívásrészletező a következőket tartalmazza szolgáltatónként és szolgáltatásonként:
•
hívott szám
•
a hívás kezdő időpontja
•
a hívás időtartama
•
a hívásegység díja
•
a hívás díja
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•
•
•
•
•

a nem beszéd célú adatforgalom időpontja
adatforgalom mennyisége, vagy időalapú számlázásnál az adatforgalom időtartama
egységnyi forgalom vagy időalapú díj számlázásánál az egységnyi időalapú díj és
az adatforgalom díja
az emelt díjas telefonszámok számhasználójának, valamint az általa nyújtott szolgáltatásnak a
megnevezését, a kiszámlázott szolgáltatások időtartamát vagy adatforgalmát, kivéve, ha az
előfizető ezen információk feltüntetését nem kérte.

Előre Fizetett Díjú Előfizetői Szerződés
A feltöltés az Elektronikus Feltöltőkártya megvásárlását követően annak a kívánt számra történő feltöltésével az alábbi
módon történhet.
A Szolgáltató az 1. számú mellékletben meghatározott díjcsomagok esetén lehetővé teszi az egyenleg feltöltését a
Szolgáltatási időszak megkezdése előtt, az Előfizetői SIM Kártya csomagoláson szereplő érvényességi ideje alatt.
Amennyiben az Ügyfélszámla egyenlegének feltöltése a Szolgáltatási időszak megkezdését megelőzően történik, úgy az
Egyenleg-felhasználási időtartam a Szolgáltatási Időszak megkezdésekor veszi kezdetét. Ebben az esetben, az
Egyenleg-felhasználási Idő a Szolgáltatási Időszak megkezdésétől (nem a feltöltéstől) számított (Elektronikus
Feltöltőkártyához vagy az egyes díjcsomagokhoz tartozó) egyenleg-felhasználási időtartam.
A feltöltés eredményeképpen létrejövő Egyenleg-felhasználási Időszak számításának módját az ÁSZF 2.3.6.4. pontjában
írtak tartalmazzák.
Eszr. 3. § (5) bekezdése alapján fizetendő kötbér
Abban az esetben, ha az Előfizetőt megillető kötbér összege meghaladja az Előfizetői Szerződés szerinti havi vagy
időszaki díj hatszorosát, abban az esetben 2022. február 15. napjától kezdődően a Szolgáltató a kötbér összegét jóváírja
az Előfizető Ügyfélegyenlegén. Ebben az esetben mindaddig, amíg az Előfizető a kötbér kifizetéséhez szükséges adatok
Szolgáltató részére történő megadásával nem igényli a kötbérként jóváírt összeg Szolgáltató általi megfizetését, a
Szolgáltató az Előfizető mindenkori fizetési kötelezettségeit ezen jóváírt kötbérösszeg terhére számolja el. Jelen pontban
írtak az Üzleti Előfizetőre nem kerülnek alkalmazásra.

6.

A szolgáltatás szüneteltetése, korlátozása, felfüggesztése

6.1. Az előfizetői szolgáltatás szüneteltetésének esetei, ideértve a karbantartást is, feltételei, az Előfizető által
kérhető szüneteltetés leghosszabb időtartama, a díjfizetéshez kötött szüneteltetés esetei
A Szolgáltatás szünetelésére vagy szüneteltetésére sor kerülhet mind az Előfizető, mind a Szolgáltató érdekkörében
felmerült okból, Előfizetői vagy Szolgáltatói kezdeményezésre, valamint a Felek érdekkörén kívül eső Vis Maior
következtében, illetve a jelen ÁSZF-ben vagy jogszabályban meghatározott események bekövetkezése esetén.

6.1.1.

Az Előfizető által kérhető, illetve az Előfizető érdekkörében felmerülő szüneteltetés szabályai
6.1.1.1.

A Szolgáltató köteles az Szolgáltatást az Előfizető kérésére - amennyiben ezt a Szolgáltatás
sajátosságai lehetővé teszik - szüneteltetni. Helyhez kötött szolgáltatás esetén az Előfizető
köteles közölni a szüneteltetés kezdő időpontját, valamint a szüneteltetés időtartamát, a
szüneteltetés kezdő időpontját megelőzően legalább 5 munkanappal. Az Előfizető a
szolgáltatás szüneteltetésére vonatkozó nyilatkozatát legkorábban a szünetelésnek az
Előfizető által szándékolt megvalósulását megelőző 30. naptól teheti meg.
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6.1.2.

6.1.1.2.

Határozott idejű Előfizetői Szerződés esetében a kérhető szüneteltetés időtartama legalább
egy hónap és legfeljebb hat hónap. Ebben az esetben az Előfizetői Szerződés időtartama a
szüneteltetés időtartamával meghosszabbodik.

6.1.1.3.

Egyenlegfeltöltéssel Előre Fizetett Díjú Feltöltőkártyás Szolgáltatások esetében a
Szolgáltatás nem szüneteltethető.

6.1.1.4.

Határozatlan idejű szerződés esetében a kérhető szüneteltetés időtartama legalább 1 hónap
és legfeljebb 12 hónap.

6.1.1.5.

A szünetelés időtartama alatt – miután a Szolgáltató a szünetelés időtartama alatt fenntartja
az Előfizetői jogviszonyt - az Előfizető csökkentett, indokolt és méltányos díj megfizetésére
köteles.

6.1.1.6.

Az Előfizető által kérelmében meghatározott szünetelési időtartam lejártával a Szolgáltató a
szolgáltatást köteles visszakapcsolni, és erről az Előfizetőt haladéktalanul, de legkésőbb 24
órán belül értesíteni. Amennyiben a visszakapcsoláshoz nem szükséges helyszíni
intézkedés, a Szolgáltató külön díjat nem számíthat fel. Amennyiben a visszakapcsoláshoz
helyszíni intézkedés szükséges, a Szolgáltató indokolt, méltányos egyszeri díjat számíthat
fel.

6.1.1.7.

Szolgáltatáscsomag esetén az Előfizető és a Szolgáltató megállapodhatnak abban, hogy a
szüneteltetés kizárólag az Előfizető által kért szolgáltatásra terjedjen ki. Üzleti Előfizetők
esetében ezen pontban foglaltak nem alkalmazhatók (eltérés az Eszr. 17. § (4)
bekezdésétől).

6.1.1.8.

Helyhez kötött internet-hozzáférés szolgáltatás esetén az Üzleti Előfizetők részére
nyújtott business internet szolgáltatás szüneteltetésére Előfizetői kezdeményezésre nincs
mód. A Prémium kiegészítő szolgáltatás önmagában nem szüneteltethető, a szolgáltatás
kizárólag az ÁSZF 7. számú mellékletében szereplő alapcsomagok részeként
szüneteltethető, illetve Prémium kiegészítő szolgáltatás igénybevétele esetén az
alapcsomag is csak azzal együtt szüneteltethető

Az előfizetői Szolgáltatás szüneteltetésére sor kerülhet:
•

•
6.1.3.

az Előfizető a szünetelést legalább 15 nappal megelőző előzetes értesítése mellett a hálózat
átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatt – amennyiben a szüneteltetést nem igénylő
más gazdaságos műszaki megoldás nem áll rendelkezésre – amely naptári hónaponként az 1
napot nem haladhatja meg. Minden olyan Szolgáltatás, melyet az Előfizető a társszolgáltató
hálózatán vesz igénybe és a Szolgáltatás megfelelő működése miatt a hálózat átalakítása,
felújítása, cseréje vagy karbantartása szükséges, azok időpontjai a társszolgáltató által
kerülnek meghatározásra. Szolgáltató a társszolgáltatótól kapott információ alapján az
Előfizetőt haladéktalanul, de legalább a szüneteltetést 15 nappal megelőzően előzetesen
értesíti;
előre nem látható és el nem hárítható külső ok (vis maior) esetén,

Az előfizetői Szolgáltatás szüneteltetésének egyéb esetei:
•

Mobil szolgáltatás esetén a Szolgáltató az Előfizető egyértelmű azonosítása után az Előfizető
kérelmére köteles haladéktalanul szüneteltetni a Mobil szolgáltatást, amennyiben a
bejelentés indoka az Előfizetői SIM Kártya elvesztése, eltulajdonítása. Az Előfizető kérelme és
a Szolgáltatás szüneteltetése közötti időszakban keletkezett esetleges díjakat a Szolgáltató
nem háríthatja az Előfizetőre. A lopás tényét a Szolgáltatónál a nyomozó hatóságnál tett
feljelentés másolati példányával igazolni kell. Lopás, valamint az Előfizetői SIM Kártya
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elvesztése esetén a Szolgáltatás szünetelésének kérésétől számítva a határozott idejű
szerződés időtartama fél évvel meghosszabbodik. A szünetelés maximális időtartamára
vonatkozóan a jelen ÁSZF-ben meghatározott rendelkezések erre az esetre is vonatkoznak.
Az Előfizetői SIM kártya pótlása – az ÁSZF 2. számú melléklete alapján - térítés ellenében
történik.
Az Előfizetőnek az Előfizetői SIM Kártya elvesztése, eltulajdonítása esetén lehetősége van arra
is, hogy a Szolgáltatás korlátozását kérje a Szolgáltatótól a kimenő hívásokra kiterjedően, vagy
az egész Szolgáltatásra nézve. Ebben az esetben a Szolgáltatás korlátozásra vonatkozó
rendelkezések az irányadóak, azzal, hogy ebben az esetben a határozott idejű Előfizetői
Szerződés időtartama nem hosszabbodik meg, de a Szolgáltató a Szolgáltatás korlátozásának
idejére kizárólag a nyújtott szolgáltatással arányos díjat számíthat fel, mely díjat az ÁSZF 2.
számú melléklete tartalmazza.
•

6.1.4.

Üzleti Előfizetők esetében felszámolás, csődeljárás vagy végelszámolás elrendelése esetén
a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást e körülmény bekövetkeztétől kezdve szüneteltetni, amíg
az Előfizető nem ad a Szolgáltatás 12 havi díjának megfelelő vagyoni biztosítékot. Az Előfizető
fizetésképtelensége esetén a Szolgáltató az Előfizetőt az Előfizetői Szerződés 30 (harminc)
napos határidővel történő átírására hívja fel, ennek eredménytelensége esetén a Szolgáltató
jogosult a Szolgáltatást 60 napos felmondással felmondani (Eht. 134. § (11) bekezdése
alapján).

A Szolgáltató jogosult:
•

•

szüneteltetni a Szolgáltatást a Magyarország honvédelmi, nemzetbiztonsági, gazdasági és
közbiztonsági (így különösen terrorelhárítás, kábítószer-kereskedelem elleni küzdelem)
érdekeinek védelmében a jogszabályok által előírt módon,
az Előfizetői Szerződést 15 napos felmondási idővel felmondani és ennek tartamára a
Szolgáltatást felfüggeszteni, ha a felmondásra azért kerül sor, mert a rendelkezésre álló
adatok, információk alapján valószínűsíthető, hogy az Előfizető a szerződés megkötése vagy
Szolgáltatás igénybevétele céljából a Szolgáltatót lényeges körülmény – így különösen a
személyes adatok – vonatkozásában megtévesztette.

6.1.5.

Ha a Szolgáltató érdekkörébe tartozó ok miatt kerül sor a szünetelésre – ide nem értve a rendszeres
karbantartást –, vagy a szünetelés oka mindkét fél érdekkörén kívül esik, a szünetelés időtartama
alatt az Előfizető a szünetelés időtartamára vonatkozó díj fizetésére nem köteles. Ha a szüneteltetés
egy adott naptári hónapban meghaladja a 48 órát, a Szolgáltató köteles visszatéríteni az egy hónapra
eső előfizetési díjat. A Szolgáltatás kimaradásával, szünetelésével kapcsolatosan okozott károkért a
Szolgáltató nem vállal felelősséget.

6.1.6.

Nem kell visszatéríteni a díjat, ha a szünetelés oka vis maior, feltéve, hogy a Szolgáltató igazolja,
hogy a szüneteltetést kiváltó ok határidőn belüli megszüntetésére minden tőle elvárhatót megtett

6.1.7.

A szünetelés időtartama alatt Szolgáltató az ÁSZF 2. számú mellékletében meghatározott díjat
számítja fel.

6.1.8.

Rendszeres karbantartás

A Szolgáltató az általa a Helyhez kötött szolgáltatás nyújtása céljából igénybe vett elektronikus hírközlési
hálózatot időszakonként mind az Előfizetői Hozzáférési Pont és az Előfizetői Végberendezés között – ideértve
az Előfizetőnek használatba adott Eszközöket is –, mind pedig annak az Előfizetői Hozzáférési Ponton és a
Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatásra vonatkozó fejállomása között ellenőrzi. A Szolgáltató a
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hálózatnak az Előfizetői Hozzáférési Pont és az Előfizetői Végberendezés közötti szakasza műszaki állapotáról
különösen az Előfizető bejelentése és az Előfizetőnél telepített aktív eszközök jelzései alapján értesül. A
Szolgáltató a hálózatának az Előfizetői átadási pont és a Szolgáltató fejállomása közötti szakasz műszaki
állapotát különösen a Szolgáltató szakemberei által a hálózaton végzett rendszeres és eseti jellegű mérések
eredményei alapján ellenőrzi. A Szolgáltató a hálózat karbantartásáról esetenként és abban az estben dönt, ha
az Előfizető indokolt bejelentése vagy a Szolgáltató szakembereinek jelzése alapján a hálózat valamely
szakaszának vagy elemének állagára tekintettel annak karbantartása mutatkozik szükségesnek. Amennyiben a
hálózat karbantartása a szolgáltatás szünetelését vonja maga után, a Szolgáltató erről értesíti az Előfizetőt.
Rendszeres karbantartásnak minősül azon technikai eszközök üzemképes állapotban való tartására vonatkozó
karbantartási tevékenység, amely biztosítja a karbantartás hatására a minőségi célértékek elérésének
folyamatos fenntartását. A rendszeres karbantartás biztosítja az üzemelés hatására fokozatosan csökkenő
üzembiztonság időszakonkénti növelését, lassítva ezzel a technikai eszközök elhasználódásának folyamatát. A
rendszeres karbantartás körébe tartoznak azok a tevékenységek, amelyek a Szolgáltatás nyújtásához
szükséges kiszolgáló eszközök meghibásodásának megelőzése érdekében kerülnek elvégzésre.
A rendszeres karbantartási munkálatokat minden héten kedden és csütörtökön 0-6 óra között kell elvégezni. A
Szolgáltató a szünetelésről az Ügyfélszolgálati irodában, vagy/és a hálózatán fogható információs képújság
csatornán keresztül, vagy a Szolgáltató Ügyfélszolgálatán, illetve a Szolgáltató internetes Honlapján, valamint
az Eht. 144. § (6) bekezdésének megfelelő módon a szüneteltetést megelőzően 15 nappal tájékoztatja az
Előfizetőit.
Társszolgáltató hálózatán igénybe vett szolgáltatás esetében a rendszeres karbantartás időpontja a
társszolgáltató által kerül meghatározásra.
6.2. Az előfizetői szolgáltatás korlátozásának, így különösen az előfizető által indított vagy az előfizetőnél
végződtetett forgalom korlátozásának, az előfizetői szolgáltatás minőségi vagy más jellemzői
csökkentésének esetei és feltételei, továbbá a megvalósításának módjai

6.2.1.

Az Szolgáltatás igénybevételének korlátozására, így különösen az Előfizető által indított vagy az
Előfizetőnél végződtetett (az Előfizető Hozzáférési Pontjára irányuló) forgalom korlátozására, a
Szolgáltatás minőségi vagy más jellemzőinek csökkentésére a Szolgáltató az Előfizető értesítésével
a következő esetekben jogosult:
a.

b.
c.

d.

az Előfizető akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű
működését, így különösen (de nem kizárólag) ha az Előfizető az Előfizetői Hozzáférési
Ponthoz megfelelőség-tanúsítással nem rendelkező Végberendezést vagy nem megfelelő
interfésszel rendelkező Végberendezést csatlakoztatott, vagy például a csomagkapcsolt
szolgáltatásokat, a Helyhez kötött internet-hozzáférési szolgáltatásokat az
internethasználatra vonatkozó szabályokról szóló 5. számú melléklet megsértésével
használja,
a Szolgáltatást igénybe vevő Előfizető a Szolgáltatást a Szolgáltató hozzájárulása nélkül
harmadik személy részére továbbértékesíti, vagy azt hálózati szolgáltatás céljára használja;
az Előfizetőnek a díjfizetésre vonatkozó, annak esedékessé válását követő 8 napon belül
megküldött felszólításban megjelölt - de legalább 15 napos - határidő elteltét követően is
esedékes díjtartozása van, és az Előfizető a díjtartozás megfizetésének biztosítása céljából
a Szolgáltatónak nem adott a jelen ÁSZF-ben általános szerződési meghatározott vagyoni
biztosítékot;
ha a rendelkezésre álló adatok, információk alapján valószínűsíthető, hogy az Előfizető a
szolgáltatást jogszerűtlen célokra vagy módon használja, vagy a műsorjelet jogosulatlanul
vételezi, azt harmadik személynek jogellenesen továbbítja, vagy a kódolt műsorjelet
jogosulatlanul dekódolja;
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e.

f.
g.

h.

i.
j.

az Előfizető fogyasztása túllépte az adott szolgáltatás tekintetében a jelen ÁSZF-ben, illetve
az Előfizetői Szerződésben az igénybevétel felső korlátjaként meghatározott összeget vagy
hívás, üzenet, vagy adatmennyiséget.
az Üzleti Előfizető a Prémium kiegészítő szolgáltatás esetén megsértette az üzletszerű
használat feltételeit.
ha a rendelkezésre álló adatok, információk alapján valószínűsíthető, hogy az Előfizető a
szerződés megkötése vagy a szolgáltatás igénybevétele céljából a Szolgáltatót lényeges
körülmény – így különösen a személyes adatok – vonatkozásában megtévesztette.
Szolgáltató korlátozza a szolgáltatást, amennyiben az Előfizetővel történő telefonos
adategyeztetés során a Szolgáltató részéről egyértelműen feltételezhető, hogy az Előfizetői
Szerződés megkötésekor a Szolgáltatót tévedésbe ejtették, vagy tévedésben tartották (így
például, ha az adategyeztetés során valószínűsíthető, hogy az Előfizető adataival
visszaéltek). A szolgáltatás visszaállítása abban az esetben történik meg, ha az Előfizető a
korlátozás napjától számított 15 napon belül a Szolgáltatót személyesen felkeresi a
Szolgáltató bármely üzlethelyiségében, mely során az adategyeztetés megtörténik, és az
Előfizető meg tudja adni az Előfizetői Szerződésen megadott adatokat. Amennyiben a
személyes adategyeztetés 15 napon belül nem történik meg, az Előfizetőnek az Előfizetői
Szerződésből eredő valamennyi kötelezettsége esedékessé válik.
a közvetítőválasztás szolgáltatást az Előfizetőnek nyújtó Társszolgáltató megkeresése
esetén, ha az Eht. 137. § (1) bekezdés b)-c) pontjaiban meghatározott feltételek a
Társszolgáltató vonatkozásában állnak fenn;
az Előfizető megszegi a Helyhez kötött telefonszolgáltatás tekintetében meghatározott
személyi használat feltételeit;
az Előfizető megszegi a jelen ÁSZF 1. vagy 5. számú mellékletében foglalt internet-használati
szabályokat;

6.2.2.

Az a), b), c) f) h), i, j, pontok szerinti esetekben a Szolgáltató a korlátozás legkorábbi időpontját
legalább 3 nappal megelőzően értesíti az eElőfizetőt azzal a tájékoztatással, hogy a korlátozásra
mely időpontot követően kerülhet sor.

6.2.3.

Az 6.2.2. pontban fel nem sorolt esetekben a korlátozásra az Előfizető egyidejű értesítésével kerül
sor.

6.2.4.

Mobil szolgáltatás esetén az igénybevétel felső korlátjaként meghatározott összeggel (Egyedi
Értékhatár) és a letölthető adatmennyiséggel kapcsolatos tudnivalókat jelen ÁSZF 5.1.1 pontja
tartalmazza. Az MCOM értékhatár és/vagy Telco értékhatár, illetve a letölthető adatmennyiség 80
százalékának elérését követően Szolgáltató az Előfizetőt, illetőleg az általa megjelölt hivatalos
kapcsolattartót egyszeri alkalommal – választása szerint – SMS-ben, e-mailben vagy számítógépen
felugró ablak formájában értesíti ennek tényéről.

6.2.5.

Az MCOM értékhatár és/vagy Telco értékhatár, illetve a letölthető adatmennyiség túllépéséről az
előző bekezdésben meghatározott módon értesíti a Szolgáltató az Előfizetőt, illetőleg az általa
megjelölt hivatalos kapcsolattartót, és tájékoztatja a teljes körű Szolgáltatás további igénybevételéhez
szükséges teendőiről, feltüntetve a határértéken felüli igénybevétel költségeit.

6.2.6.

Amennyiben az Előfizető több Előfizetői Szolgáltatást egy Egyedi Előfizetői Szerződés keretében
vesz igénybe, a korlátozás 6.2.1. g) pontban írt megtévesztés, illetve az 6.2.1. c) pontban írt
díjtartozás esetét kivéve a műszakilag kivitelezhető mértékben csak az Előfizetői szerződésszegéssel
érintett Szolgáltatásra terjedhet ki. Ha a Szolgáltató az Előfizetői Szolgáltatást korlátozza, akkor
minden olyan kiegészítő szolgáltatás, mely az alapszolgáltatásra épül – egyáltalán nem vagy
korlátozottan lesz igénybe vehető.

6.2.7.

A Szolgáltatás korlátozása esetén a Szolgáltató jogosult az Előfizető által indított, vagy az Előfizetőnél
végződtetett forgalom korlátozására, az előfizetői Szolgáltatás minőségi, vagy más jellemzőinek
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csökkentésére. A Szolgáltató a Szolgáltatás korlátozása esetén is biztosítja a Szolgáltatása
vonatkozásában az alábbiakat:
a)

az Előfizető hívhatóságát Magyarországon;

b)

a segélykérő hívások továbbítását;

c)

a Szolgáltató Ügyfélszolgálatának elérhetőségét;

d)

a Szolgáltató hibabejelentőjének elérhetőségét.

e)

olyan sebességi és minőségi jellemzőkkel rendelkező internet-hozzáférési szolgáltatást,
amely lehetővé teszi legalább az elektronikus levelezést és az elektronikus ügyintézési
szolgáltatások igénybevételét (minimális szolgáltatási szintű internet-hozzáférési
szolgáltatás)

6.2.8.

Helyhez kötött internet-hozzáférés szolgáltatás korlátozása – a korlátozás első három hónapjában
– csak olyan módon alkalmazható, hogy a korlátozás az Előfizetőnek más Szolgáltatóval elektronikus
hírközlési szolgáltatás igénybevétele céljából fennálló Előfizetői jogviszonyából eredő jogainak
gyakorlását ne akadályozza. A Szolgáltató nem köteles alkalmazni e szabályt, ha az Előfizető
magatartása a díjfizetési, illetőleg a szerződésből eredő egyéb kötelezettségeinek megszegésére
irányul.

6.2.9.

Ha az Előfizető a korlátozás okát megszünteti, és erről a Szolgáltató hitelt érdemlő módon tudomást
szerez, a Szolgáltató köteles a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül a korlátozást megszüntetni.
Hitelt érdemlő tudomásszerzésnek az tekinthető díjtartozás esetén, amennyiben az Előfizető
benyújtja, vagy bemutatja a Szolgáltatónak a díjtartozás rendezését igazoló dokumentumo(ka)t,
amikor az Előfizető által befizetett összeget a Szolgáltató az Előfizető egyenlegére könyveli. A
Szolgáltató a Szolgáltatás igénybe vehetőségének újbóli biztosításáért adminisztrációs díjat számol
fel. Amennyiben az Előfizető a korlátozás okának megszüntetésekor az Előfizetői Szerződést
felmondja, és arról a Szolgáltató a korlátozás okának megszüntetéséig tudomást szerez, vagy a Felek
az Előfizetői Szerződés megszüntetésében közösen megegyeznek, a Szolgáltató - az Előfizető
ellentétes nyilatkozata hiányában - a korlátozást az Előfizetői Szerződés megszűnéséig fenntartja.

6.2.10.

A Szolgáltató a Szolgáltatás korlátozásának idejére kizárólag a nyújtott szolgáltatással arányos díjat
számíthat fel, mely díját az ÁSZF 2. számú melléklete tartalmazza.

6.2.11.

Helyhez kötött internet-hozzáférési szolgáltatásra vonatkozó további szabályok

A Szolgáltató hálózatának veszélyeztetése miatti korlátozás
Extrém használat
A Szolgáltató Helyhez kötött internet-hozzáférés szolgáltatása osztott erőforrásokra épül. Ezeknek az erőforrásoknak
a túlzott (indokolatlan mértékű) igénybevétele vagy ezekkel való visszaélés az Előfizető részéről, minden más
Felhasználó számára negatív hatást válthat ki. A hálózati erőforrásokkal való visszaélések leronthatják a hálózat
teljesítményét.
A fentiek figyelembevételével a Szolgáltató túlzott mértékű használatnak tekinti azt az esetet, amikor az Előfizető
adatforgalma egymást követő három hónap átlagában a 300 Gigabyte forgalmi mennyiséget meghaladja (extrém
használat).
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Amennyiben az Előfizető az extrém használatnak minősülő adatmennyiség 80%-át eléri, a Szolgáltató erről értesíti az
Előfizetőt, a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel, és egyúttal felhívja a szerződésszegő magatartástól való
tartózkodásra.
Ha az Előfizető forgalma meghaladja az extrém használatnak minősülő átvitt adatmennyiséget, akkor a Szolgáltató az
Előfizető szolgáltatásnak sebességét jogosult korlátozni. Amennyiben az Előfizető a szerződésszegést a Szolgáltató
jogkövetkezményekre történő felhívása esetén sem szünteti meg, azaz adatforgalma az értesítést követő hónapban
ismételten meghaladja a 300 Gigabyte adatmennyiséget, a Szolgáltató a szerződést az ÁSZF 8.2.1.2 pontjában foglalt
rendelkezéseinek megfelelően felmondhatja.
A Szolgáltatás korlátozása a jelen pont alkalmazása szempontjából az Előfizető által igénybe vett Internet-hozzáférési
díjcsomaghoz rendelt adatátviteli sebesség maximum 90%-os lassítását, azaz a rendelkezésre álló sávszélesség
csökkentését jelenti. Ez az alacsonyabb sebesség továbbra is – időbeli korlát nélkül – lehetővé teszi az Előfizető számára,
hogy a Szolgáltatást teljes értékűen használhassa. A Szolgáltató a Szolgáltatás korlátozásának idejére kizárólag a
nyújtott Szolgáltatással arányos díjat számít fel.
Tömeges levélküldés
Amennyiben az Előfizető a számára nyújtott szolgáltatást felhasználva nagy mennyiségű levelet küld, mellyel a
Szolgáltató hálózatát túlterheli, a Szolgáltató a szolgáltatást korlátozhatja. Tömeges levélküldésnek minősülnek:
i.
ii.
iii.
iv.

olyan tömegesen küldött, nagy mennyiségű e-mail, amelyeknek tartalma egymással nagymértékben
azonos és a címzettek nem kérték kifejezetten, hogy ezen e-mail-eket megkapják;
olyan e-mail-ek, amelyek több mint 32 címzettet tartalmaznak a „címzettek „listában (To, Cc, Bcc);
ingyenes e-mail szolgáltatások igénybevételével nagy mennyiségű levél átirányítása (mail forward);
olyan e-mail-ek, amelyek nagy méretűek, és rövid idő alatt nagy mennyiségben kerültek elküldésre.

A Szolgáltató az ilyen kéretlen tömeges e-mail-ek, illetve nagy mennyiségű levelek átvételét, illetve továbbítását a
hálózatának és rendszereinek védelme érdekében szoftveres és/vagy hardveres eszközök segítségével megtagadhatja.
Egyéb elektronikus levelek küldése
Ilyennek minősül az, ha az Előfizető a számára nyújtott szolgáltatást felhasználva olyan elektronikus levelet küld, amely
vírust vagy egyéb kártékony programot csatolt állományként tartalmaz.
A Helyhez kötött internet-hozzáférés szolgáltatás korlátozása a jelen pont alkalmazása szempontjából az Előfizető
által igénybe vett Internet hozzáférési csomaghoz rendelt adatátviteli sebesség 0,016/0,016 Mbit/sec-ra történő lassítását
jelenti.
Díjtartozás miatti szolgáltatás-korlátozás
A Helyhez kötött internet-hozzáférésszolgáltatás 6.2.1. c) pont szerinti korlátozása az Előfizető által igénybe vett
Internet hozzáférési csomaghoz rendelt adatátviteli sebesség 0,016/0,016 Mbit/sec-ra történő lassítását jelenti.
A korlátozás időtartama alatt fizetendő havidíj mértékét az ÁSZF 2. számú melléklete tartalmazza.

A Szolgáltatás Üzleti Előfizetők általi nem üzletszerű használata miatti szolgáltatás-korlátozás
Prémium kiegészítő szolgáltatás esetén a Prémium kiegészítő szolgáltatás üzletszerű használata a fővonali fix internet
kapcsolat valamilyen központi, vagy lokális szolgáltatás kiesése miatti megszakadására, valamint a Szolgáltató
hálózatában bekövetkezett nem várt hiba, vagy akár tervezett karbantartás, leállás által indokolt használatra terjed ki. A
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Helyhez kötött internet-hozzáférés szolgáltatáshoz tartozó Eszköz (kábelmodem) ebben az esetben automatikusan
mobil hálózatra vált és a modemhez kábelen csatlakoztatott eszközök számára biztosítja az internet hozzáférést.
Nem minősül üzletszerű használatnak:
•
az Eszköz (kábel modem) fix Internet kapcsolatának manuális megszakítása (pl.: kábel kihúzása a modemből)
és továbbiakban így használni a modemet mobil interneten keresztül (Kivételt képez ez alól a beüzemelést
követő, Szolgáltató által instruált tesztelési eljárás.);
•
a Prémium kiegészítő szolgáltatással felszerelt modem áthelyezése az Előfizető által;
•
az Eszközből (kábel modemből) a mobil stick és az Előfizetői SIM Kártya eltávolítása és más eszközben történő
használata.
Amennyiben az Előfizető a nem üzletszerű használat felfüggesztésére felszólítás ellenében sem tesz eleget, úgy a
Prémium kiegészítő szolgáltatásban a csomaghoz rendelt adatátviteli sebességet a Szolgáltató 0,064/0,064 Mbit/s-ra
lassítja. A sebesség lassításakor és a tárgyhó lejártát követően a sebesség visszaállításakor az adatkapcsolat rövid időre
megszakadhat. Az adatforgalom mérésének helye: az alapadatokat a Szolgáltatóval együttműködő 3. fél által működtetett
dedikált mérési rendszer szolgáltatja. Az internet felé vagy felől irányuló forgalomnak számít minden forgalom, amely
ezen keresztül halad.
A korlátozás időtartama alatt fizetendő havidíj mértékét az ÁSZF 2. számú melléklet tartalmazza.
6.2.12.

Helyhez kötött szolgáltatás esetében, amennyiben az Előfizető nem teljesíti a fizetési kötelezettségét, és
ezért a Szolgáltató jogosulttá válik az Eht. 137. § (1) bekezdés c) pontja alapján a Szolgáltatás korlátozására,
a Szolgáltató vagy a nevében eljáró képviselője, viszonteladója az Előfizető által kapcsolattartási célra
megadott hívószámon felveszik az Előfizetővel a kapcsolatot annak érdekében, hogy az Előfizetőt
tájékoztassák a fennálló tartozásáról, illetve, hogy a korlátozás elkerülése érdekében felhívják a fizetési
kötelezettségének a teljesítésére.

6.3. Az előfizetői szolgáltatás felfüggesztésének esetei és feltételei

7.

6.3.1.

Ha az Előfizető a díjfizetési kötelezettségének megszegése miatt a Szolgáltató az előfizetését a
jogszabályi rendelkezések szerint korlátozza, a Szolgáltató a Szolgáltatás 15 (tizenöt) napot
meghaladó korlátozását követően, amennyiben a Szolgáltató az Eht. 134. § (7) bekezdésében
foglaltak szerint nem mondja fel az Előfizetői Szerződést, a Szolgáltatást legfeljebb 6 (hat) hónapra
felfüggesztheti. A Szolgáltató a szolgáltatás felfüggesztése alatt díjat nem számít fel. Amennyiben a
Szolgáltatás felfüggesztési oka változatlanul fennáll, a Szolgáltató a Szolgáltatás felfüggesztése
időtartamának utolsó napjára 15 (tizenöt) napos felmondási idővel az Előfizetői Szerződést
felmondhatja.

6.3.2.

A Szolgáltató jogosult az Előfizetői Szerződést legalább 15 (tizenöt) napos felmondási idővel
felmondani, és ennek tartamára a Szolgáltatást felfüggeszteni, amennyiben a rendelkezésre álló
adatok, információk alapján valószínűsíthető, hogy az Előfizető az Előfizetői Szerződés megkötése
vagy Szolgáltatás igénybevétele céljából a Szolgáltatót lényeges körülmény - így különösen az
Előfizetői Szerződésben megadott adatok - vonatkozásában megtévesztette.

A Szolgáltató vagy az Előfizető által kezdeményezett Előfizetői Szerződés módosításának esetei és
feltételei, a szolgáltató jogosultsága az egyoldalú szerződésmódosításra, az Előfizető erről történő
értesítésének módja, az egyoldalú szerződésmódosítással kapcsolatban az Előfizetőt megillető jogok

7.1. Az Előfizetői Szerződés módosításának esetei és feltételei
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Az Előfizetői Szerződés az ÁSZF-ből és az Egyedi Előfizetői Szerződésből áll. Az Előfizetői Szerződésnek, annak
megkötésekor a részévé válik az Előfizetői szerződés megkötését megelőzően a Szolgáltató által az Előfizetőnek
megküldött Előzetes tájékoztatás, az Előfizetői szerződés adatainak összefoglalója is.
Az Egyedi Előfizetői Szerződés módosítására az Előfizetői Szerződés megkötésének szabályai vonatkoznak.

7.2. A módosítás esetei
7.2.1.
7.2.2.

Az Előfizetői Szerződés Felek általi kétoldalú, közös megegyezéssel történő módosítása;
Felek Előfizetői Szerződésben rögzített, közös megegyezésen alapuló, jövőre szóló kétoldalú
szerződésmódosítása;
Az Előfizetői Szerződés Szolgáltató általi egyoldalú módosítása;
Az Előfizető által kezdeményezett szerződésmódosítás.

7.2.3.
7.2.4.

7.2.1.

Az Előfizetői Szerződés Felek általi kétoldalú, közös megegyezéssel történő módosítása

Az Előfizetői Szerződés kétoldalú, közös megegyezésen alapuló módosítását bármelyik fél kezdeményezheti. A kétoldalú
szerződésmódosításra vonatkozó szolgáltatói ajánlat csak akkor tekinthető elfogadottnak, ha azt az Előfizető kifejezett,
tevőleges magatartással elfogadta.
Nem tekinthető az Előfizető tevőleges és kifejezett elfogadó magatartásának az Előfizetői Szerződés teljesítéséhez
kapcsolódó alapvető előfizetői jog gyakorlása, vagy kötelezettség teljesítése, így az sem, ha az Előfizető a kétoldalú
szerződésmódosítási ajánlat közlését követően a Szolgáltatást továbbra is igénybe veszi, vagy a Szolgáltatás ellenértékét
megfizeti. Így abban az esetben, ha az Előfizető a kétoldalú szerződésmódosításra vonatkozó szolgáltatói ajánlatot
kifejezett, tevőleges magatartással nem fogadja el, az Előfizető Szerződés változatlan feltételekkel hatályban marad.
A Szolgáltató a kétoldalú szerződésmódosításra vonatkozó ajánlatában közérthetően és áttekinthetően köteles rögzíteni,
hogy az Előfizetői Szerződés módosítása esetén a szerződés mely feltételei milyen módon változnak meg, továbbá
köteles tájékoztatni az Előfizetőt a szerződésmódosítás menetéről.
Az Előfizetői Szerződés időtartamát érintő módosítást megelőzően a Szolgáltató igazolható módon tájékoztatást ad a
határozatlan és a határozott idejű előfizetői szerződés részletes feltételeiről. A tájékoztatás elmaradása esetén az
Előfizetői Szerződésben az előfizetőt érintő, a határozott idejű Előfizetői Szerződésből eredő bármilyen hátrányos
jogkövetkezményt megállapító szerződéses rendelkezés semmis.
Az Előfizető a Szolgáltatónak az Előfizetői Szerződés kétoldalú szerződésmódosításra vonatkozó ajánlatát a következő
módokon fogadhatja el, amely elfogadással az Előfizetői Szerződés módosítása – az értesítésben megjelölt feltételekkel
és időpontban – hatályba lép:
•

•
•
•
•

jelenlévők között, különösen Ügyfélszolgálati helységben tett szerződéses jognyilatkozatok
esetében- a szerződésmódosítás megkötésével, illetve jelenlévők között szóban tett szerződéses
nyilatkozatok esetében kifejezett elfogadással;
postai úton megküldött írásbeli kifejezett nyilatkozatával;
elektronikus levélben megküldött kifejezett nyilatkozatával;
szóban kötött szerződés esetén távollévők között szóban (telefonon) tett nyilatkozatok esetén
kifejezett elfogadással;
egyéb elektronikus hírközlés útján közvetlen hozzájárulásával.

A fentiek szerinti hozzájáruló nyilatkozatot Előfizetőnek a Szolgáltató által kezdeményezett módosításra vonatkozó
ajánlatának kézhezvételét követően a módosításra vonatkozó ajánlatban megjelölt határidőn belül kell megküldenie
Szolgáltató részére. A nyilatkozat határidőben történő megküldésének minősül, ha Előfizető a nyilatkozatot a határidő
lejártának napján tértivevényes levélben postára adja, illetőleg elektronikus levélben megküldi. Amennyiben az Előfizető
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a Szolgáltató Előfizetői Szerződés módosítására irányuló kezdeményezését nem fogadja el, a Szolgáltató jogosult a
Szolgáltatást 60 napos felmondással felmondani. (Eht. 134. § (11) bekezdése alapján).
7.2.2. Felek Előfizetői Szerződésben rögzített, közös megegyezésen alapuló, jövőre szóló kétoldalú
szerződésmódosítása
Amennyiben az Előfizető az Előfizetői Szerződésében ehhez kifejezetten, az Előfizetői Szerződés megkötésével, mint
tevőleges magatartással hozzájárult, akkor ha a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett adatok alapján az éves
fogyasztói árindex (infláció) 1 %-ot elérő, vagy azt meghaladó mértékű növekedése következik be a megelőző tárgyévhez
képest, abban az esetben az Előfizető Előfizetői Szerződésében meghatározott díjak - ideértve az ÁSZF 2. számú
mellékletében meghatározott díjakat is - naptári évenként legfeljebb egy alkalommal, a fogyasztói árindex növekedésével
arányban automatikusan módosításra kerülnek akként, hogy a díjváltozás mértéke megegyezik az éves fogyasztói
árindex változásának mértékével.
Fenti esetben a díjak Szolgáltató erről szóló értesítésével, az értesítésben meghatározott mértékben és időponttal
módosulnak.

7.2.3.

Az Előfizetői Szerződés Szolgáltató általi egyoldalú módosítására vonatkozó szabályok

A Szolgáltató jogosult arra, hogy az Előfizetői Szerződés részét képező jelen ÁSZF-et vagy az Előfizetői Szerződést - az
Egyedi Előfizetői Szerződésre kiterjedően - egyoldalúan módosítsa.
Az Előfizető az egyoldalú szerződésmódosításról szóló értesítés kézhezvételétől számított 45 (negyvenöt) napon belül
azonnali hatállyal, minden további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani az Előfizetői Szerződést, kivéve abban
az esetben:
a)
b)
c)

ha a Szolgálató egyoldalú módosítása következtében az Előfizetői Szerződés, illetve a Szolgáltatás
igénybevételére vonatkozó feltételek az Előfizető számára kizárólag előnyös módon változnak meg,
a Szolgáltató egyoldalú módosítása adminisztratív jellegű és nem tartalmaz az Előfizető számára
hátrányos rendelkezést, vagy
a módosítás kifejezetten jogszabályváltozáson, hatósági vagy bírósági döntésen alapul.

Az egyoldalú módosítás esetén nem tekinthető az Előfizető számára előnyös módosításnak:
•
a díjak, a díjcsomagok,
•
az adatforgalmi korlátozások,
•
az adatátviteli sebességek,
•
a lefedettség,
•
a műsorterjesztési szolgáltatás keretében kínált csatornák összetételének módosítása - ide nem értve
az csatornasorrend megváltoztatását, valamint azt, ha a módosítást megelőzően kínált csatornák a
módosítást követően is elérhetőek az Előfizető számára -, vagy
•
a személyes adatok kezelésének
az Előfizető számára nem egyértelműen előnyös megváltoztatása, még akkor sem, ha egyébként a hátrányos
módosítások előnyös változásokkal járnak együtt.
Új szolgáltatások bevezetése nem értelmezhető a meglévő Előfizetői Szerződés és az ÁSZF módosításaként, tekintettel
arra, hogy az Előfizető részére új szolgáltatás kizárólag megrendelése alapján nyújtható, így ezen új szolgáltatások az
Előfizetők tekintetében az Előfizetői Szerződést, illetve a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan az ÁSZF-ben
rögzített feltételeket sem érintik. Az új szolgáltatások bevezetése esetén az Előfizetőket a felmondási jog nem illeti meg.
Ugyancsak nem minősül a meglévő Előfizetői Szerződés módosításának az olyan új ÁSZF feltételek bevezetése vagy a
már meglévő feltételek módosítása, amely módosítás nem érinti az Előfizető Előfizetői Szerződését.
Nem tekinthető adminisztratív jellegű módosításnak, ha valamely szerződési feltétel úgy változik, hogy az Előfizetői
Szerződésből eredő jogokat és kötelezettségeket érdemben módosítja.
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Az Előfizető a határozatlan idejű Előfizetői Szerződést bármikor, így annak a Szolgáltató általi egyoldalú módosítása
esetén is jogosult azonnali hatállyal, minden további hátrányos jogkövetkezmények nélkül felmondani.
Amennyiben a Szolgáltatásra irányuló ajánlat megtételét követően a Szolgáltató az ÁSZF-et egyoldalúan - a 7.2.3. a)-c)
pontjaitól eltérő módon - módosítja, abban az esetben az ÁSZF közzétételét követő 14 (tizennégy) napon belül az
Előfizető minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül elállhat a Szerződés megkötésétől.
Szerződéskötéskor a Szolgáltató - a honlapra való utalással - tájékoztatja az Előfizetőt az ÁSZF 30 napon belül hatályba
lépő módosításairól, ha a módosítások a megkötésre kerülő Előfizetői Szerződést érintik. Ebben az esetben, tekintettel
arra, hogy az Előfizető az Előfizetői Szerződését a változások ismeretében köti meg, az ÁSZF módosítása miatt
felmondási jog nem illeti meg.
Vita esetén a Szolgáltatónak kell bizonyítania, hogy az egyoldalú módosítása következtében az Előfizetői Szerződés,
illetve a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételek az Előfizető számára kizárólag előnyös módon változnak meg,
illetve az egyoldalú módosítás csupán adminisztratív jellegű és nem tartalmaz az Előfizető számára hátrányos
rendelkezést.
Az Előfizető, amennyiben a határozott időtartamú Előfizetői Szerződést az ebből eredő kedvezmények
figyelembevételével kötötte meg, és a szerződést a Szolgáltató egyoldalú szerződésmódosítása miatt felmondja a
határozott időtartam lejárta előtt, köteles az igénybevett eszközkedvezményt megtéríteni.

7.2.4.

Az Előfizető által kezdeményezett szerződésmódosítás esetei, feltételei

Az Előfizető jogosult a Szolgáltatónál – a jelen ÁSZF 1. pontjában meghatározott kapcsolattartási pontokon – szóban,
írásban, illetve, ha a Szolgáltatónak az elektronikus levélben vagy egyéb elektronikus hírközlés útján történő
értesítéséhez hozzájárult, közvetlen elektronikus levélben (email) vagy közvetlen egyéb elektronikus hírközlés útján
kezdeményezni az Előfizetői Szerződés módosítását. Amennyiben az Előfizető saját elhatározásából a Szolgáltatót
elektronikus levélben vagy egyéb elektronikus hírközlés útján keresi meg, úgy kell tekinteni, hogy az Előfizető az
elektronikus levélben vagy egyéb elektronikus hírközlés útján történő értesítéséhez hozzájárult. Az Előfizető által
kezdeményezett Előfizetői Szerződés módosítás annak Szolgáltató általi elfogadásával jön létre és a felek
megállapodása szerint lép hatályba.
Az Előfizetői Szerződés módosítására irányuló kezdeményezésnek az a magatartás minősül, amellyel a Szolgáltatónál
előfizetői jogviszonyban álló személy a saját nevében, vagy meghatalmazottja útján az igénybe vett Előfizetői
Szerződéssel kapcsolatban rendelkezik, illetőleg az Előfizetői Szerződése keretében új szolgáltatást rendel meg vagy
eseti szolgáltatást vesz igénybe. A Felhasználó az Előfizetői Szolgáltatással kapcsolatban kizárólag kiegészítő
szolgáltatást rendelhet meg, illetve mondhat le, de az Előfizetői Szerződés módosítása körében egyébként nem járhat el.
A Szolgáltató visszautasíthatja az Előfizető új Szolgáltatás megrendelésére vagy egyéb szerződésmódosításra
vonatkozó igényének teljesítését, mindaddig, amíg az Előfizetőnek lejárt és ki nem egyenlített tartozása van. A kiküldött
hóközi számla kiegyenlítéséig az Előfizető nem válthat számlázási ciklust. Az Előfizető új szolgáltatás megrendelésére
vagy egyéb szerződésmódosításra vonatkozó igényének teljesítését a Szolgáltató akkor is visszautasíthatja, ha az
Előfizető valamely Szolgáltatása korlátozva van.
Határozott idejű szerződés hatálya alatt az Előfizetőnek a kedvezményekre tekintettel szerződött Szolgáltatás
feltételeinek (így különösen: díjcsomag, illetve opció) módosítására az Előfizetői Szerződés Felek általi közös
megegyezéssel történő módosításával van lehetősége. Díjcsomag, illetve opcióváltás abban az esetben lehetséges,
amennyiben az Előfizető által választott új díjcsomag és opció együttes havidíja magasabb, mint a határozott idejű
szerződésében megkötött díjcsomag és opció együttes havidíja. Az új díjcsomag és opció a határozott időtartam
hátralévő része alatt kizárólag ugyanilyen módon módosítható.
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Amennyiben az Előfizető az írásban megkötött szerződés módosítását szóban kezdeményezi, és a kezdeményezés
megfelel az ÁSZF-ben foglaltaknak, és azt a Szolgáltató szóban elfogadja, az Előfizetői Szerződés az előfizető
szerződésmódosítási kezdeményezésének megfelelően módosul.
Az Előfizető által bármilyen formában kezdeményezett kétoldalú Előfizető Szerződés módosításra, és értelemszerűen az
így módosított Előfizetői Szerződésre az ÁSZF 3. pontjában az Előfizetői Szerződés megkötésére vonatkozó
rendelkezések irányadóak.
7.2.4.1. Változás az Előfizető adataiban
Előfizető az Előfizetői Szerződésben szereplő adatokban bekövetkezett változást – ideértve a számlázási cím változását
is - köteles haladéktalanul, de legkésőbb az adatváltozást követő 15 (tizenöt) napon belül bejelenteni a Szolgáltatónak.
A bejelentés elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő kárért Szolgáltató nem felel.
7.2.4.2. Változás az Előfizető személyében (előfizetői jogviszony átírása)
A Szolgáltató az Előfizető vagy a Jogutód kérésére az ÁSZF-ben foglaltak szerint módosíthatja az egyedi Előfizetői
Szerződést, ha az Előfizető személyében szerződés, öröklés vagy egyéb jogcímen történő jogutódlás következtében
változás következik be. Helyhez kötött szolgáltatás esetén az átírás feltétele, hogy az Előfizetői Hozzáférési Pont helye
ne változzon meg.
Nem tekintendő átírásnak az Előfizető adatainak változása, amennyiben személye nem változik.
A Szolgáltató az átírási kérelmet minden esetben új szerződéskötési igényként kezeli. A Szolgáltató visszautasíthatja az
átírási kérelmet mindaddig, amíg az Előfizetőnek lejárt és ki nem egyenlített tartozása áll fenn a Szolgáltatóval szemben,
és/vagy amíg korlátozás alatt áll. Üzleti Előfizető díjtartozása esetén a Szolgáltató az átírási kérelmet teljesítheti azzal
a feltétellel, hogy ebben az esetben a díjhátralék megfizetésére az új (jogutód) Előfizető lesz köteles.
Egyéni Előfizetőről Üzleti Előfizetőre az Előfizetői Szerződés csak abban az esetben írható át, ha az átírással érintett
Előfizetői Szerződésben rögzített díjcsomag elérhető az Üzleti Előfizető számára is, Üzleti Előfizetőről Egyéni
Előfizetőre pedig csak akkor írható át az Előfizetői Szerződés, ha az abban rögzített díjcsomag elérhető az Egyéni
Előfizető számára is. Az előfizetői jogviszony folytatására kizárólag az jogosult, aki eleget tud tenni a Szolgáltató ÁSZFben foglalt követelményeinek. Szerződés vagy egyéb jogcímen történő jogutódlás esetében, a leendő jogutód csak abban
az esetben válhat Üzleti Előfizetővé, ha megfelel az Üzleti Előfizetőre a jelen ÁSZF-ben előírt feltételeknek, ellenkező
esetben Egyéni Előfizetőként van lehetősége a Szolgáltatóval Előfizetői Szerződést kötni.
Az előfizető jogviszony átírása személyesen kérhető, melyet az Egyéni Előfizető az azt igazoló és hitelt érdemlő okirattal
történő bemutatásával egyidejűleg személyesen, Üzleti Előfizető esetében a jogutód a jogutódlás bírósági regisztrálását
vagy egyéb nyilvántartásba vételét követően kérheti (jogutódlással történő megszűnés).
A szerződésen alapuló átírásra csak a Szolgáltató értékesítési pontjain, a Felek együttes jelenléte esetén kerülhet sor.
Az Előre Fizető Előfizetők esetében az átírás csak az ügyfélszolgálati irodákban történhet.
Egyéni vállalkozó halála esetén az örökös ezen minőségének hitelt érdemlő közokirattal történő igazolásával egyidejűleg,
továbbá érvényes Előfizetői Szerződés alapján személyesen kérheti a Szolgáltatónál az Előfizetői Szerződés átírását.
Az átírással a Jogelőd Előfizető előfizetői jogviszonya megszűnik. A Jogutód Előfizetőre történő átírásra a Szolgáltató
szabványos, új szolgáltatásra vonatkozó eljárásai vonatkoznak, ideértve a hitelképesség ellenőrzését és az esetleges
biztosíték előírását.
Az előfizetői jogviszony folytatására kizárólag az jogosult, aki eleget tud tenni az Előfizetői Szerződésben foglalt
követelményeknek. Természetes személyre történő átírás esetén az új előfizetői jogviszonyra a jelen ÁSZF az irányadó.
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Az átírási kérelem elfogadása esetén annak teljesítési határideje az átírási kérelem beérkezésétől számított legfeljebb
15 nap. A Szolgáltató köteles az átírás teljesítésére vállalt határidőn belül az átírást teljesíteni, vagy az átírás
elutasításáról az Előfizetőt értesíteni. Helyhez kötött szolgáltatás esetén az átírás akkor teljesíthető, amennyiben a
műszaki feltételek nem változnak és az új Előfizető az Előfizetői Hozzáférési Pontnak helyt adó ingatlan jogszerű
használója, valamint az új Előfizető hitelt érdemlő okirattal személyesen/telefonon igazolja magát, Üzleti Előfizető esetén
pedig a cégkivonat hiteles másolatát bemutatja.
Az átírási kérelem elutasítása esetén a Szolgáltató a kérelmezőt postai úton írásban vagy egyéb elektronikus hírközlés
útján értesíti
Átírás esetén a Szolgáltató belépési díjat nem kérhet. Az átírás díját az ÁSZF 2. számú Melléklete tartalmazza.
Az átírás eredményeképpen az átírás napjától a jogutód válik az Előfizetői Szerződésből származó jogok jogosultjává és
a kötelezettségek kötelezettjévé.
Az Előfizetői Szerződés átírás folytán történő módosítása esetén az átadó Előfizető előfizetői jogviszonya akkor szűnik
meg, amikor az átvevő Előfizető a helyébe lép.
Az átírás automatikusan az Előfizető számláján lévő egyenleg átruházását is magában foglalja. Amennyiben az átírandó
Előfizetői Szerződés Előfizetőjének számlatartozása vagy ki nem egyenlített számlája van, a Szolgáltató dönthet úgy,
hogy az átírási kérelmet ezek kiegyenlítéséig nem teljesíti. Az átírásra a Szolgáltató szabványos, új szolgáltatásra
vonatkozó eljárásai vonatkoznak, ideértve a hitelképesség ellenőrzését és az esetleges biztosíték előírását.
Helyhez kötött szolgáltatás esetén az átírás feltételei nem alkalmazhatóak arra az esetre, ha
•
•

az Előfizető elhalálozott és az Előfizetői Hozzáférési Ponton az örökös vagy a Felhasználó továbbra
is igénybe kívánja venni a szolgáltatást, vagy
az átírással egyidejűleg az Előfizetői Hozzáférési Pont helye is megváltozik.

Helyhez kötött szolgáltatás esetén a Szolgáltató új szerződéskötési igényként kezeli azt az esetet, amikor
•
•

egyidejűleg átírás és áthelyezés iránti kérelem kerül hozzá benyújtásra vagy
az elhalálozott Előfizető örököse, a Felhasználó, vagy a Szolgáltatást ténylegesen használó személy
kívánja igénybe venni a szolgáltatást azon az Előfizetői Hozzáférési Ponton, ahol az elhalálozott
Előfizető vette igénybe a Szolgáltatást. Az elhalálozás napja és az Előfizető halálának napjáról
történő tudomásszerzés időpontja közötti időszakban történő szolgáltatások igénybevételének
ellenértékének megfizetéséért az örököst, a Felhasználót, illetve a szolgáltatást ténylegesen igénybe
vevő személyt a Szolgáltató felé egyetemleges felelősség terheli.

7.2.4.3. Az Előfizetői Hívószám megváltoztatása
A Szolgáltató az előfizetői hívószámot kártérítési kötelezettség nélkül az alábbi esetekben jogosult megváltoztatni:
•
•
•

ha Előfizető kéri,
ha műszaki vagy forgalmi okból elkerülhetetlen – amennyiben ennek szükségességét a hatóság
igazolta, vagy
ha a módosítást jogszabály kötelezővé teszi

Amennyiben a szám megváltoztatásának műszaki feltételei adottak, a Szolgáltató az Előfizető kérésére az előfizetői
hívószámot megváltoztatja, és a megváltozott hívószámot a Szolgáltató – feltéve, hogy az Előfizetővel ettől eltérően nem
állapodott meg - a rendelkezésére álló számtartományból maga választja ki.
Amennyiben a Szolgáltató előfizetői hívószám megváltoztatását műszaki feltételek hiányára hivatkozva megtagadja,
akkor az elutasítását részletesen megindokolja.
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Az Előfizető kérheti, hogy a Szolgáltató a megváltoztatott eredeti hívószámot ne rendelje más előfizetőhöz, és a korábbi
előfizetői hívószám hívása esetén ezen a hívószámon az Előfizető új hívószámáról tájékoztatást adjon. Amennyiben a
hívószám megváltoztatása nem az Előfizető kérésén alapult, hanem azt jogszabály tette kötelezővé, illetve, ha műszaki
vagy forgalmi okból volt elkerülhetetlen, akkor a Szolgáltató ezen tájékoztatást legfeljebb 3 hónapig díjmentesen végzi.
A hívószám megváltoztatásának a díja az ÁSZF 2. számú mellékletében kerül meghatározásra.
Amennyiben a hívószám megváltoztatása műszaki vagy forgalmi okból elkerülhetetlen vagy ha a módosítást jogszabály
kötelezővé teszi erről a Szolgáltató az Előfizetőt a tervezett változtatás előtt legalább 30 nappal a Szolgáltató tájékoztatja.
A Szolgáltató az előfizetői hívószám megváltozásáról Ügyfélszolgálatán vagy tudakozó szolgáltatás útján mindaddig
tájékoztatást ad, amíg a hívószámot nem rendeli más Előfizetőhöz, de legfeljebb az előfizetői hívószám megváltozásától
számított 1 évig.
7.2.4.4. Változás a Helyhez kötött szolgáltatás helyében (áthelyezés)
Helyhez kötött szolgáltatás esetében a Szolgáltató az Előfizető kérésére köteles a Helyhez kötött szolgáltatás
igénybevételéhez szükséges Előfizetői Hozzáférési Pontot a földrajzi szolgáltatási területén belül áthelyezni, kivéve, ha
ez rajta kívül álló okból – így különösen műszaki okokból - nem lehetséges.
A Szolgáltató nem köteles az áthelyezési igényt teljesíteni, ha az Előfizetőnek az áthelyezési igény benyújtásakor olyan
díjtartozása áll fent, amely alapján a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás korlátozására (Eht. 137. § (1) bekezdés c) pontja)
Áthelyezés csak olyan érvényes Előfizetői Szolgáltatásra vonatkozhat, melyet a Szolgáltató az áthelyezési igény
beérkezésekor még értékesít.
A Szolgáltató a valamennyi szükséges adatot tartalmazó áthelyezési igény szolgáltatóhoz való beérkezését követő 15
(tizenöt) napon belül elvégzi az igény teljesíthetősége érdekében szükséges vizsgálatait és ezen időn belül írásban
értesíti az Előfizetőt arról, hogy
a) az áthelyezési igényt elfogadja, és azt az általános szerződési feltételekben meghatározott
határidőben, legfeljebb azonban az áthelyezési igény beérkezését követő 30 napon belül, vagy az
előfizető által az áthelyezési igényben megjelölt későbbi időpontban teljesíti, vagy
b) az Előfizetői Hozzáférési Pont áthelyezését műszaki lehetőség hiányában az a) pont szerinti
határidőben nem tudja biztosítani, de az áthelyezési igényt elfogadja és ezzel egyidejűleg év, hónap,
nap pontossággal megjelöli az áthelyezés teljesítésének legkésőbbi időpontját, vagy
c) a Szolgáltató az Előfizető igénybejelentését műszaki lehetőség hiányában elutasítja, vagy
d) az áthelyezési igényt - a díjtartozásról szóló felszólításban megjelölt, de legalább 15 (tizenöt) napos
határidő elteltét követően is esedékes - díjtartozása miatt elutasítja, vagy
e) az áthelyezési igényt az előfizetői szolgáltatás felfüggesztése miatt elutasítja.
Amennyiben a Szolgáltató az Előfizető igénybejelentését műszaki lehetőség hiányában elutasítja, a Felek
megállapodhatnak hosszabb áthelyezési határidőben, amennyiben a hosszabb határidő alatt az áthelyezés
végrehajtható.
Szolgáltató az áthelyezésért annak költségeihez mérten indokolt és méltányos díjat számíthat fel, amelyet az ÁSZF 2.
számú melléklete tartalmaz.
Áthelyezés esetén az előfizetői hozzáférési pont megszüntetésétől a szolgáltatás igénybevételére alkalmas áthelyezés
teljesítéséig az előfizetői szolgáltatás szünetel. Erre az időszakra a szolgáltató díjfizetési kötelezettséget nem állapít meg,
kivéve a Nagykereskedelmi partner hálózatán nyújtott helyhez kötött szolgáltatást, aholy az áthelyezési igény
esetén a Szolgáltatás sajátossága nem teszi lehetővé a Szolgáltatás szünetelését.
Szolgáltató nem köteles áthelyezni az Előfizetői Hozzáférési Pontot abban az esetben, ha az Előfizetői Szolgáltatás
áthelyezése műszakilag lehetséges ugyan, azonban az Előfizető az áthelyezéssel érintett ingatlanokon nem biztosítja az
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Előfizetői Hozzáférési Ponthoz történő hozzáférés lehetőségét, feltéve, hogy az áthelyezéshez a hozzáférésre szükség
van.
Amennyiben Előfizető a Szolgáltatás áthelyezését a Szolgáltató által le nem fedett földrajzi területre kéri és emiatt az
áthelyezés nem lehetséges, az Előfizetői Szerződés változatlan tartalommal hatályban marad, vagy amennyiben az
Előfizető erre hivatkozással az Előfizetői Szerződést felmondja, úgy az Előfizetői Szerződést az Előfizető érdekkörében
felmerült okból megszűnt szerződésnek kell tekinteni, különös figyelemmel a Szolgáltató által nyújtott egyes
kedvezmények visszakövetelhetőségére.
Ha a határozott időtartamú Előfizetői Szerződés időtartama alatt az Üzleti Előfizető székhelyének változása miatt a
korábbi székhelyéről új székhelyére kéri az Előfizetői Hozzáférési Pont áthelyezését, és a Szolgáltató az áthelyezési
igényt műszaki lehetőség hiányában teljesíteni nem tudja, az Üzleti Előfizető nem jogosult felmondani az Előfizetői
szerződést (Eltérés az Eht. 132. § (13) bekezdésétől).
Helyhez kötött internet-hozzáférés szolgáltatás esetén a LAN alapú hozzáférés esetén a hozzáférési pont nem
áthelyezhető, kivéve, ha erről a Szolgáltató és az Előfizető egyedi feltételekkel külön megállapodik.

7.2.4.5. Egyéb szabályok
Ha Helyhez kötött szolgáltatás esetén az Előfizető az Előfizetői Hozzáférési Pont áthelyezése mellett egyidejűleg az
Előfizetői Szerződés átírását is kérte, ebben az esetben a két különböző kérés kölcsönösen kizárják egymást, ilyen
speciális esetben a Szolgáltató a hamarabb benyújtott kérelmet teljesíti. Ha a kérelmek együttesen érkeztek meg a
Szolgáltatóhoz, abban az esetben a Szolgáltató az átírásra irányuló kérés szerint jár el.
Ha az előfizetői jogviszony az áthelyezési kérés teljesítése miatt szünetel, akkor ezen időtartam nem számít bele a
határozott idejű Előfizetői Szerződés időtartamába.
7.2.4.6. Díjcsomag módosítása
Mobil szolgáltatás és Nagykereskedelmi partner hálózatán nyújtott helyhez kötött szolgáltatásra vonatkozó
szabályok
Bármely díjcsomagra való váltás az adott díjcsomag igénybevételére vonatkozó, az ÁSZF-ben, vagy az adott csomagra
esetlegesen közzétett akciós részvételi feltételekben meghatározott feltételek szerint lehetséges. A díjcsomagról csak az
aktuálisan kereskedelmi forgalomban értékesített másik díjcsomagra lehet váltani. Határozott idejű Előfizetői Szerződés
hatálya alatt az Előfizetőnek a kedvezményekre tekintettel szerződött szolgáltatási feltételek (így különösen: díjcsomag,
opció, illetve egyéb szolgáltatások, melyek kombinálásával, vagyis együttes igénybevételével egyfajta
szolgáltatáscsomagot képeznek) módosítására az Előfizetői Szerződés felek általi közös megegyezéssel történő
módosításával van lehetősége. Díjcsomag, opció, illetve egyéb szolgáltatások váltása abban az esetben lehetséges,
amennyiben az Előfizető által választott díjcsomag vagy a szolgáltatáscsomag együttes havidíja magasabb, mint a
határozott idejű Előfizetői Szerződésében meghatározott díjcsomag vagy az abban szereplő szolgáltatáscsomag
együttes havidíja. A díjcsomagok között akkor válthatnak az Előfizetők, ha nincs díjtartozásuk, fizetési hátralékuk.
Díjcsomagváltásra számlázási ciklusonként egyszer van lehetőség. Nagykereskedelmi partner hálózatán nyújtott
helyhez kötött szolgáltatás esetén a díjcsomagváltást a nagykereskedelmi partner által vállalt teljesítési határidő
figyelembevételével, de legfeljebb 50 (ötven) naptári napon belül vállalja a Szolgáltató, amennyiben a műszaki feltételek
ezt lehetővé teszik. Műszaki lehetőségektől függően a díjcsomagváltás teljesítése során időszaki szolgáltatáskiesés
lehetősége állhat fenn. Mobil szolgáltatás esetén a díjcsomagváltást 48 órán belül vállalja a Szolgáltató.
Díjcsomagváltás esetén a számlázási időszak kezdete és a díjcsomagváltás napja közötti időszakra, illetve a
díjcsomagváltás és a számlazárás napja közötti időszakra számított arányos törthavi havidíjak kerülnek kiszámlázásra
mind a régi, mind a választott új díjcsomag szerint, mobil szolgáltatás esetén pedig a teljes forgalmi keret is időarányosan
használható fel.
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Mobil szolgáltatás esetén Utólag Fizetett Díjú Szolgáltatásról Előre Fizetett Díjú Feltöltőkártyás Szolgáltatásra váltás
további egyedi szabályai
Mobil szolgáltatás esetén bármely már meglévő Utólag Fizetett Díjú díjcsomagot használó Előfizető – kivéve az Üzleti
Előfizetőket - átválthat bármely kereskedelmi forgalomban elérhető, az Előre Fizetett Díjú Feltöltőkártyás Szolgáltatás
keretében igénybe vehető díjcsomagra a következő feltételekkel:
•

Az Előfizetőnek a Szolgáltatóval szemben a váltásra vonatkozó igény bejelentésének időpontjában
fennálló valamennyi kötelezettsége lejárttá és esedékessé válik. A díjcsomag-váltás ebben az esetben
annyiban különbözik az új bármely kereskedelmi forgalomban elérhető Előre Fizető díjcsomag
vásárlásától, hogy az Előfizető már rendelkezik egy Vodafone telefonszámmal, melyet meg is kíván tartani.
A migráció előfeltétele az utólag fizető előfizetői jogviszony megszűnése. A díjcsomag-váltásra
(migrációra) legkorábban az utólag fizető előfizetés aktiválását követő első számlázási ciklus lejárta után
van lehetőség, illetőleg a váltás a későbbiekben számlázási ciklusonként egyszer lehetséges.

•

Határozott időtartamú Előfizetői Szerződés esetén a migráció csak abban az esetben lehetséges, ha
Előfizető az Előfizetői Szerződésben meghatározott kötbérfizetési kötelezettségének előzetesen eleget
tett.

Mobil szolgáltatás esetén Előre Fizetett Díjú díjcsomagról Utólag Fizetett Díjú díjcsomagra váltás egyedi feltételei
Mobil szolgáltatás esetén az Előre Fizetett Díjú Előfizetésről Utólag Fizetett Díjú Előfizetésre történő váltás új Előfizetői
Szerződés megkötését jelenti. Az Előre Fizetett Díjú díjcsomagról Utólag Fizetett Díjú díjcsomagra történő váltáskor a
régi Előre Fizetett Díjú Előfizetéshez tartozó egyenlegen levő összeget Szolgáltató jóváírja az új Utólag Fizetett Díjú
Előfizetés egyenlegén. Üzleti Előfizetők esetében a váltásra nincs lehetőség.

Mobil szolgáltatás esetén Előre Fizetett Díjú díjcsomagok közötti váltás és annak feltételei
Mobil szolgáltatás esetén bármely már meglévő Előre Fizetett Díjú díjcsomagot használó Előfizető átválthat az
aktuálisan kereskedelmi forgalomban elérhető más Előre Fizetett Díjú díjcsomagok bármelyikére (ezek listája mindenkor
elérhető a www.vodafone.hu weboldalon) a következő feltételekkel:
•
•
•

A díjcsomag-váltás nem jár az Előfizetői SIM Kártya cserével, az Előfizető a már meglévő
Előfizetői SIM Kártyája segítségével veheti igénybe az új díjcsomagját is
Az Előfizető megtartja eredeti hívószámát.
A váltást a következő módokon lehet igénybe venni:
-

-

•
•
•

Az adott hívószámhoz tartozó Előfizetői SIM Kártyáról a 1270-es Ügyfélszolgálati
számra küldött megfelelő szövegű SMS üzenettel.
Az üzenetnek a választott csomagnak megfelelő kódot kell tartalmaznia. Az elérhető
csomagokhoz tartozó SMS kódok elérhetők a www.vodafone.hu weboldalon, vagy a
Szolgáltató Ügyfélszolgálatán (1270).
Interneten, a www.vodafone.hu oldalon az Online Ügyfélszolgálat szolgáltatás
segítségével. Az Online Ügyfélszolgálaton feladott kérések az adott telefonszámhoz
tartozó Személyes Biztonsági kóddal együtt érvényesek.

A díjcsomag-váltás kérése az Előfizető oldaláról az ÁSZF megismerését és elfogadását
jelenti.
A 1270-es szám hívása és az erre küldött minden SMS üzenet az Előfizető számára
belföldről díjmentes.
A díjcsomag váltás a kérést követő 5 (öt) munkanap valamelyikén megtörténik.
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•

•
•

Az 5 munkanapos határidő alatt a Szolgáltató az Előfizető kimenő hívásait és kimenő SMS
üzeneteit ideiglenesen korlátozhatja annak érdekében, hogy az Előfizető által kért
módosítást végre tudja hajtani.
A Szolgáltatást kizárólag már egy kimenő hívással (kivéve segélyhívások és 1270) aktivált
és még egyenleg-felhasználási idejének lejárata előtt álló kártyáról lehet kezdeményezni.
A Szolgáltató a díjcsomag-váltás megtörténtét követően SMS üzenetben értesíti az
Előfizetőt, mely üzenet tartalmazza a díjcsomag-váltás pontos időpontját; ezen információról
az Előfizető a 1270-es díjmentes Ügyfélszolgálati telefonszámon is tájékozódhat.

Helyhez kötött szolgáltatásra vonatkozó szabályok (kivéve a Nagykereskedelmi partner hálózatán nyújtott Helyhez
kötött szolgáltatást)
Előfizető a szolgáltatási jogviszony időtartama alatt díjfizetési kötelezettség nélkül naptári évenként egy alkalommal
kezdeményezhet díjcsomag módosítást. Naptári évenként több mint egy alkalommal történő díjcsomag módosítás esetén
az Előfizetőt az ÁSZF 2. számú mellékletben meghatározott díjfizetési kötelezettség terheli.
Az új díjcsomag igénybevételét a Szolgáltató a kérelem tudomásulvételét követő 5 (öt) munkanap alatt biztosítja – a felek
ellenkező megállapodásának hiányában. Előfizető az új szolgáltatási csomag igénybevételére vonatkozó nyilatkozatát
legkorábban a módosításnak Előfizető által szándékolt megvalósulását megelőző 30. naptól teheti meg joghatályosan. A
Szolgáltató nem köteles az Előfizető díjcsomagját módosítani, ha az Előfizetőnek a Szolgáltatóval szemben díjtartozása
áll fenn.
Abban az esetben, ha az Előfizető díjcsomagját olyan díjcsomagra módosítja, melynek igénybe vételéhez az Előfizetőnél
kihelyezett, a Szolgáltató tulajdonát képező Eszköz (médiabox/mediacard és dekódoló kártya, kábelmodem, router,
modem) cseréje szükséges, és az Előfizető a szolgáltatás telepítésével kapcsolatban az Előfizető általi telepítést vállalja,
úgy az Előfizető az új díjcsomag igénybevételéhez rendelkezésére bocsátott Eszköz átvételét követő 3 (három)
munkanapon belül köteles a Szolgáltató Ügyfélszolgálati irodáján a korábbi szolgáltatási csomagjához használt Eszközt
a Szolgáltató részére rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban visszaszolgáltatni. Amennyiben az Előfizető e
kötelezettségének nem tesz eleget, köteles a kárt megtéríteni, azaz az ÁSZF 2. számú mellékletben meghatározott
összegű kártérítési díjat megfizetni. Az Előfizető kártérítési kötelezettsége mind a berendezések megrongálódása, mind
azok visszaszolgáltatásának elmulasztása esetén fennáll, mely utóbbi esetben a felek úgy tekintik, hogy az adott Eszköz
megsemmisült.
Helyhez köttöt műsorterjesztési szolgáltatás esetén Eszköz fenitek szerinti cseréje esetén az Előfizető köteles az
ÁSZF 2. számú mellékletben meghatározott médiaeszköz-csere adminisztrációs díjat és ezen felül, amennyiben az
Előfizető - választása alapján - az Eszköz telepítésével a Szolgáltatót bízza meg, kiszállási díjat megfizetni. Ilyen esetben
a régi eszköz visszaszolgáltatásával kapcsolatos kötelezettségek az Előfizetőt az új Eszköz telepítésekor ugyanúgy
terhelik. A díjfizetési kötelezettség nem vonatkozik arra az esetre, ha a csere az eszköznek az Előfizetőnek fel nem róható
műszaki hibája miatt szükséges.
Helyhez kötött telefonszolgáltatás esetén a fenti szabályok az ISDN interfészű szolgáltatások estében nem
alkalmazhatók, az ezen szolgáltatásokra, vagy szolgáltatásokról való módosítási igényt a Szolgáltató új Előfizetői
Szerződés megkötésére vonatkozó igényként kezel.
Amennyiben a Helyhez kötött internet-hozzáférés szolgáltatás esetén az előfizető a telefonvonalhoz kapcsolódó
ADSL szolgáltatás és a telefon nélküli ADSL szolgáltatás között szeretne váltani, az Előfizető köteles a telefon
szolgáltatását írásban felmondani vagy megkötni a telefon szolgáltatójánál, attól függően, hogy az Előfizető milyen típusú
szolgáltatási csomagot szeretne igénybe venni.
A határozott időtartamra kedvezményes feltételekkel megkötött Előfizetői Szerződés díjcsomagja csak az Előfizetői
Szerződésben, így különösen az ÁSZF-ben és a vállalt akciós feltételekben meghatározott jogkövetkezmények terhe
mellett módosítható.
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7.3. Az Előfizető tájékoztatásának módja
7.3.1.

Az Előfizető értesítése az Előfizetői Szerződés és az ÁSZF módosítása esetén

Közzététel
Az ÁSZF-et –ideértve annak módosításait- a Szolgáltató az Ügyfélszolgálatán és Internetes honlapján:
http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf. teszi elérhetővé. A nyilvánosságra hozott ÁSZF-et a Szolgáltató ingyenesen
teszi elérhetővé.
Az ÁSZF minden módosulása esetén a módosulás hatálybalépését 30 nappal megelőzően egységes szerkezetben
közzéteszi a Szolgáltató az Ügyfélszolgálati helyiségben, internetes honlapján, továbbá az Ügyfélszolgálat szóbeli
tájékoztatást nyújt, valamint a Hatóságot a módosításról a közzététellel egyidőben értesíti, a módosítást a Hatóságnak
megküldi.
Új Szolgáltatás bevezetése esetén, amennyiben az a már nyújtott Szolgáltatásokat nem érinti, a fenti 30 napos határidőt
a Szolgáltató nem köteles alkalmazni. Ha a Szolgáltató a már megkötött Előfizetői Szerződéseket nem érintő új
Szolgáltatás vagy feltételekbevezetése vagy módosítása miatt módosítja az ÁSZF-et, a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt ÁSZF-et legkésőbb a módosítás hatálybalépésekor közzéteszi és a hatálybalépést követő 8 napon
belül küldi meg a Hatóságnak.
Értesítés
Jelen pontban az értesítésről meghatározott szabályok a Szolgáltató által az Előfizetőnek küldött valamennyi értesítésre
(különösen módosítás, felmondás, számlaküldés, panaszügyintézés) értelemszerűen irányadóak.
A Szolgáltató egyoldalú szerződésmódosítás esetén a módosításról - kivéve az akciókat tartalmazó 7. számú melléklet
módosítását - a hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal az adott módosítással érintett Előfizetőket Tartós
adathordozón értesíti a módosításról, az Előfizetőket megillető felmondás feltételeiről és a felmondás
jogkövetkezményeiről szóló tájékoztatással együtt.
A Szolgáltató az értesítési kötelezettségének a választása szerint a következő módon tehet eleget:
a)
b)

c)
d)

számlalevélben, illetve számlaértesítő elektronikus levélben;
az Előfizető közvetlen értesítésével, személyesen (szóban), postai úton, saját kézbesítés útján vagy az
elektronikus hírközlési szolgáltatás jellegéhez igazodó módon (például telefonon, SMS-ben, MMS-ben,
elektronikus levélben);
egyéb elektronikus hírközlés útján, az internetes honlapon történő közzétételre utalással, vagy
az értesítendő Előfizetők körétől függően országos vagy megyei napilapban és honlappal rendelkező
média szerkesztőség, internetes újság vagy hírportál útján legalább két alkalommal feladott közlemény
útján, amellyel egyidejűleg a szolgáltató köteles az értesítést az Ügyfélszolgálatán is hozzáférhetővé
tenni.

A fenti a-c) pont szerinti értesítéseket a Szolgáltató akkor alkalmazhatja, ha maradandó módon rögzíteni tudja, hogy a
•
a szóbeli értesítést az előfizető tudomásul vette,
•
az elektronikus dokumentumban vagy az elektronikus levélben foglalt értesítést az elektronikus értesítés
elfogadásáról előzetesen nyilatkozó előfizetőnek igazolható módon megküldték, vagy
•
a postai levélben foglalt vagy saját kézbesítés útján továbbított értesítést az előfizetőnek igazolható
módon megküldték.
A Szolgáltató a fenti d) pontban foglalt értesítési módot csak az Eht. 136. § (1) bekezdése szerinti szünetelésről történő
értesítések esetén alkalmazhatja.
A Tartós adathordozón történő értesítést a Szolgáltató által megküldöttnek kell tekinteni, ha a Szolgáltató biztosította,
hogy az értesítéssel érintett információ az Előfizető számára hozzáférhetővé váljon. Éppen ezért amennyiben a
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Szolgáltató Tartós adathordozó útján köteles értesíteni az Előfizetőt, abban az esetben a Tartós adathordozó elérhetővé
tételéről - az elérési út megjelölésével - az Előfizetőt igazolható módon külön is értesíteni kell, kivéve, ha az alkalmazott
tartós adathordozó jellege azt nem indokolja.
Az Előfizető hozzájárulása esetén a Szolgáltató a számlát postai út helyett elektronikus számla bemutatási rendszer útján
is megküldheti az Előfizető részére, ez esetben a számlaértesítő elektronikus levél minősül számlalevélnek. A Szolgáltató
az Előfizetői Szerződés időtartama alatt biztosítja az Előfizető számára az elektronikus tárhelyen tárolt információkhoz
való hozzáférést. Ha az Előfizetői Szerződéssel kapcsolatos információk elektronikus tárhelyen érhetőek el, az Előfizetői
Szerződés megszűnését követő egy évig a Szolgáltató biztosítja az Előfizető részére az elektronikus tárhelyhez való
hozzáférést.
7.3.2.

Értesítés hozzáférhetővé válása

Az alábbi esetekben a Felek úgy tekintik, hogy a Szolgáltató Előfizetőnek küldött értesítése az Előfizető részére –
ellenkező bizonyításig - kézbesítésre került, és ezáltal hozzáférhetővé vált:
a) A számlalevélben és az egyéb – tértivevény-szolgáltatás nélkül - postai úton megküldött értesítés esetén a
postára adástól számított 7. (hetedik) napon;
b) a tértivevény-szolgáltatással küldött értesítés esetén a kézbesítés postai szolgáltató által rögzített időpontjában;
c) amennyiben a tértivevény-szolgáltatással küldött értesítés átvételét a címzett megtagadta, akkor a kézbesítés
megkísérlésének a napján, amennyiben pedig a küldemény „nem kereste”, „a címzett ismeretlen” vagy
„ismeretlen helyre költözött” jelzéssel érkezik vissza a Szolgáltatóhoz, akkor a postai feladás napját követő 5.
(ötödik) napon;
d) SMS-ben vagy MMS-ben küldött értesítés esetén a kézbesítési visszaigazolás napján. Amennyiben az Előfizető
érdekkörében felmerült okból nem állapítható meg az értesítés megtörténte, akkor a Szolgáltató legalább két
(2) alkalommal, legalább öt (5) napos időközzel megtett kézbesítési kísérletét követő napon;
e) elektronikus levélben küldött értesítés esetében az elektronikus levélnek az Ügyfél e-mail címére történő
megküldésének - a levelezési rendszer által rögzített - napján.
Az Előfizető jogosult bizonyítani, hogy az értesítést önhibáján kívül (ideértve az Előfizetőtől független műszaki-technikai
meghibásodást, a postai szolgáltatónak felróható okot, valamint a vis maiort) nem vált számára hozzáférhetővé.
Amennyiben a Szolgáltató értesítési kötelezettségének a számlalevélen tesz eleget, úgy az értesítés megtörténte és a
hozzáférés ténye tekintetében ellenbizonyításnak nincs helye, ha az Előfizető az adott számlát vagy legalább annak egy
részét megfizette, illetve azzal kapcsolatban bármilyen észrevétellel, kifogással, számlapanasszal fordul a
Szolgáltatóhoz.
Az értesítések tekintetében az Előfizetőnek az adatváltozás bejelentését érintő együttműködési kötelezettsége különös
súllyal esik latba. Az Előfizető együttműködési kötelezettsége körében köteles a Szolgáltató részére az értesítések
fogadása céljából megadott elérhetőségeit nyomon követni – így különösen az elektronikus tárhelyét, e-mail fiókját
rendszeresen ellenőrizni – annak érdekében, hogy a Szolgáltatótól érkezett üzeneteket megismerje. Az Előfizető köteles
továbbá az elektronikus értesítési címét, levelezési címét, lakcímét, hívószámát és minden egyéb, a Szolgáltató
rendelkezésére bocsátott, az értesítésére felhasználható elérhetőségének változásáról a Szolgáltatót haladéktalanul, de
legkésőbb a változás bekövetkeztétől számított 15 (tizenöt) napon belül értesíteni, és amennyiben az Előfizető ezen
kötelezettségét felróhatóan megszegi - különös tekintettel arra, ha az Előfizető értesítése azért hiúsul meg, mert az
Előfizető az adatváltozását nem jelentette be - , azt a Felek az Eht. 134. § (11) bekezdésében foglaltak alapján az
Előfizetői Szerződés megszegésének tekintik, és ebben az esetben a Szolgáltató jogosulttá válik az Előfizetői Szerződést
60 napos felmondási idővel az Előfizető szerződésszegésére tekintettel felmondani.

7.3.3.

Az értesítés tartalma az ÁSZF vagy az Előfizetői Szerződés módosítása esetén

Az értesítésnek az ÁSZF vagy az Előfizetői Szerződés egyoldalú módosítása esetén a következőket kell tartalmaznia:
a)
b)

az ÁSZF módosított rendelkezéseinek pontos megjelölését;
a módosítások lényegének rövid leírását;
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c)
d)
e)

f)

g)

8.

a módosítások hatálybalépésének időpontját;
a közzétett ÁSZF elérhetőségét;
díjmódosítás esetén, vagy ha a díjban foglalt szolgáltatás mennyisége csökkentésre kerül, akkor a
módosított díjat, mennyiséget és a változás összegét, szolgáltatáscsomag esetében
szolgáltatásonként elkülönítve;
kifejezetten jogszabályváltozáson, hatósági vagy bírósági döntésen alapuló egyoldalú
szerződésmódosítás esetén azt a feltételt, jogszabályváltozást, hatósági vagy bírósági döntést,
amellyel a Szolgáltató a módosítást indokolja, valamint
az Előfizetőt az ÁSZF egyoldalú módosítása esetén megillető jogokat.

Az Előfizetői Szerződés időtartama, megszűnése

8.1. Az Előfizetői Szerződés időtartama
Az Előfizetői Szerződés időtartama az Előfizetői Szerződésben meghatározottak szerint határozott vagy határozatlan
lehet. A határozott időtartam a Szolgáltatás aktiválásának napján kezdődik meg.
Határozott időtartamú Előfizetői Szerződés Egyéni Előfizetők számára a lenti kivételekkel legfeljebb 12 (tizenkét) hónapra
köthető azzal, hogy a Szolgáltató a szerződés megkötését vagy időtartamát érintő módosítást megelőzően felajánlja a
határozatlan időtartamú Előfizetői Szerződés megkötésének lehetőségét, és azok részletes feltételeit igazolható módon
bemutatja.
Előfizető kérésére a határozott időtartamú Előfizetői szerződés 24 (huszonnégy) hónapra is megköthető, ha az Előfizetői
Szerződés megkötéséhez eszközvásárlás is kapcsolódik, amennyiben a Szolgáltató az elektronikus hírközlési
szolgáltatás igénybevétele érdekében biztosítja ezen lehetőséget Előfizetői számára. Minden ilyen esetben a 24
(huszonnégy) hónapra megkötött határozott idejű Előfizetői Szerződésnek a eszközvásárlásához kapcsolódó törlesztő
részletek nélkül számított előfizetési díja nem lehet magasabb a 12 (tizenkét) hónapra kötött, azonos szolgáltatási
tartalmú, határozott idejű szerződések előfizetési díjától. A határozott idejű előfizetői szerződés lejártát követően a
szolgáltató az előfizető kérésére külön díjazás nélkül köteles gondoskodni arról, hogy az e szerződéssel együtt vásárolt
Eszköz bármely szolgáltató előfizetőjeként használható legyen (hálózat függetlenítés).
Az állam által elismert követelményeken alapuló, az internet-hozzáférés elterjedését ösztönző, kedvezményes
szerződéses feltételeket biztosító internethozzáférés-szolgáltatás igénybevételére vonatkozó határozott időtartamú
előfizetői szerződés a kedvezményes szerződéses feltételek igénybevételére jogosult előfizetővel abban az esetben is
megköthető 24 hónapra, ha ahhoz nem kapcsolódik eszközvásárlás.
Üzleti Előfizető esetében a Szolgáltató az Előfizetői Szerződés határozott időtartamát - az Eht-ban rögzített 12 és 24
havi időkorláttól függetlenül – szabadon határozza meg. A határozott időtartam alatt fizetendő előfizetési díjak összegét
– akár eszközvásárlás mellett, akár anélkül köti meg az Előfizető a szerződését – a Szolgáltató ugyancsak szabadon,
minden kötöttség nélkül - az Eht-ban a 12/24 havi időtartamú előfizetői szerződésekre meghatározott előírásoktól
függetlenül - határozza meg. Szolgáltató az Előfizetői Szerződés megkötését megelőzően nem köteles felajánlani a
határozatlan időtartamú előfizetői szerződés megkötésének lehetőségét, és nem köteles bemutatni annak részletes
feltételeit sem. Amennyiben az Üzleti Előfizető az Előfizetői Hozzáférési Pont létesítésére részletfizetési szerződést köt,
akkor a részletfizetési szerződés annak időtartamától függetlenül kiterjedhet az általa megvásárolt eszközre is, és a
részletfizetési szerződése előírhatja, hogy annak hatálya alatt az Előfizetői Szerződését az Előfizetőnek fent kell tartania.
(eltérés az Eht. 127. § (4b), (4c), (4g) bekezdéseitől).
A határozott időtartamú Előfizetői Szerződés helyébe a meghatározott idő elteltével határozatlan időtartamú Előfizetői
Szerződés lép, kivéve, ha az Előfizető egyoldalúan – vagy az Előfizető és Szolgáltató közös akarattal – a határozott idő
lejártát megelőzően írásban nyilatkozik arról, hogy a határozott idő leteltével a szerződést megszűnteti.
A határozott időtartamú Előfizetői Szerződés helyébe a meghatározott idő elteltével határozatlan időtartamú Előfizetői
Szerződés lép, kivéve, ha a Szolgáltató az Előfizetővel az állam által elismert követelményeken alapuló, az internethozzáférés elterjedését ösztönző, kedvezményes szerződéses feltételeket biztosító internethozzáférés-szolgáltatás
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igénybevételére vonatkozó határozott időtartamú Előfizetői Szerződést kötött, melynek megkötésére jogosult és melynek
időtartama 24 (huszonnégy) hónap.
Mobil szolgáltatás esetében az Előre Fizetett Díjú Feltöltőkártyás Szolgáltatás esetében a fentiekben írtak nem
alkalmazhatók. Az Előre Fizetett Díjú Felöltőkártyás Szolgáltatás esetében az Előfizető általi egyenlegfeltöltés új
határozott idejű szerződés ráutaló magatartással történő megkötésének minősül. Az Előfizető általi egyenlegfeltöltéssel
az előző határozott idejű szerződés megszűnik azzal, hogy az Előfizető hívószáma változatlan marad. Ebben az esetben
és az előre fizetett szolgáltatások egyenlegfeltöltéssel történő meghosszabbítása esetén a Szolgáltató az Előfizető által
kifizetett, de az egyenlegfeltöltést megelőzően fel nem használt díjat az új Előfizetői Szerződéshez kapcsolódó
egyenlegen jóváírja.
Üzleti Előfizető esetében a határozott időtartamú Előfizetői Szerződés helyébe lépő határozatlan idejű Előfizetői
Szerződésben meghatározott feltételek és díjak az Előfizetőre nézve hátrányosabbak is lehetnek a korábbi határozott
idejű szerződésben szereplő szerződési feltételeknél és díjaknál. A határozatlan időtartamú szerződés díjaira,
amennyiben az Előfizetői Szerződés díjszabása tartalmaz a határozatlan időtartamú szerződésre meghatározott díjakat,
akkor azok alkalmazandóak, azok hiányában az Alaptarifa (eltérés az Eht. 134. § (14) bekezdésétől).
8.2. A Szolgáltató, vagy az Előfizető általi szerződésfelmondás és az Előfizetői Szerződés egyéb
megszűnésének esetei, feltételei

8.2.1.
8.2.1.1.

A szolgáltató általi szerződésfelmondás esetei, feltételei

Az Előfizetői Szerződés Szolgáltató általi rendes felmondása

A Szolgáltató az Előfizetői Szerződést – kivéve amennyiben a jelen ÁSZF ettől eltérő felmondási időt állapít meg – 60
napos felmondási idővel mondja fel (rendes felmondás).
Amennyiben az Előfizetői Szerződésben a szolgáltatás megkezdésére meghatározott határidő teljesítésére a Szolgáltató
műszaki okból nem képes, a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást 60 napos felmondással felmondani. (Eht. 134. § (11)
bekezdése alapján).
8.2.1.2.

Az Előfizetői Szerződés Szolgáltató általi rendkívüli felmondása

A Szolgáltató az Előfizetői Szerződés Előfizető általi megszegése esetén az Előfizetői Szerződést 15 (tizenöt) napos
határidővel mondhatja fel, ha
a)

b)

c)

d)

az Előfizető bármely módon akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű
működését és az Előfizető ezt a szerződésszegést a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítéstől
számított 3 (három) napon belül sem szünteti meg,
ha a rendelkezésre álló adatok, információk alapján valószínűsíthető, hogy az Előfizető az Előfizetői
Szerződés megkötése vagy szolgáltatás igénybevétele céljából a Szolgáltatót lényeges körülmény – így
különösen a személyes adatok – vonatkozásában megtévesztette,
az Előfizető a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítését követően sem teszi lehetővé a Szolgáltató
számára, hogy a bejelentett vagy a Szolgáltató által felderített hiba kivizsgálásához és elhárításához
szükséges helyszíni ellenőrzéseket elvégezze,
az Előfizető a szolgáltatást törvénybe ütköző módon vagy célokra használja, így különösen, de nem
kizárólag, ha
i.
ii.
iii.

az Előfizető az előfizetői szolgáltatást hálózati szolgáltatás nyújtására használja;
a Szolgáltató rendelkezésére álló adatok alapján az Előfizető a Szolgáltatást vélelmezhetően
a büntető- vagy szabálysértési jogszabályokba ütköző célra használja;
alaposan feltehető, hogy az Előfizető a Szolgáltatót megtévesztette vagy megtévesztésére
törekszik;
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iv.
v.

vi.

e)

f)

g)

h)

Előfizető a Szolgáltatások igénybevétele során jogsértő tevékenységet végez;
az Előfizető a Szolgáltató által rendelkezésére bocsátott Eszközt nem rendeltetésszerűen
használja (ideértve a médiabox biztonsági címkéjének, a mediacardnak, illetve a
smartkártyának a sérülését is, mellyel szerzői jogi jogsértést követ el a szerzői jogokról szóló
1999. évi LXXVI. törvény értelmében), és az Előfizető ezt a szerződésszegést a
jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítés közlésétől számított 3 napon belül sem szünteti
meg;
ha az Előfizető a Szolgáltató által rendelkezésére bocsátott Eszköz (médiabox/mediacard)
működéséhez szükséges szoftverhez illetéktelen személynek hozzáférést biztosít, azokat
harmadik személynek jogellenesen átadja, vagy a kódolási algoritmus, illetve a szoftver
forráskódjának megfejtésére irányuló tevékenységet végez, vagy ezekre kísérletet tesz, és
ezzel szerzői jogi jogsértést követ el;

amennyiben az Előfizető a Szolgáltatás esedékes díját a fizetési határidő elmulasztását követő 8 napon
belül elküldött, a jogkövetkezményekre figyelmeztető első értesítést legalább 15 nappal követő második
értesítés megtörténtét követően sem egyenlítette ki;
amennyiben a szolgáltatás 15 napot meghaladó korlátozását követően a Szolgáltató a fenti e) pontban
foglaltak szerint nem mondja fel az Előfizetői szerződést, hanem a Szolgáltatást legfeljebb 6 hónapra
felfüggeszti, és a szolgáltatás felfüggesztési oka változatlanul fennáll, akkor a Szolgáltatás felfüggesztése
időtartamának utolsó napjára.
az Előfizető a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítést követően is jogosulatlanul vételezi a
műsorjelet, azt harmadik személynek jogellenesen továbbítja, átadja vagy a kódolt műsorjelet
jogosulatlanul dekódolja;
az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő Előfizető a Szolgáltatást a jogkövetkezményekre figyelmeztető
értesítését követően is harmadik személy részére továbbértékesíti;

A Szolgáltató - a másik szolgáltató kérelmére - köteles felmondani az Előfizetői Szerződést, ha a Szolgáltató elektronikus
hírközlő hálózatát másik szolgáltató használja, vagy a díjat a Szolgáltató másik szolgáltató helyett szedi be, és a), c), d),
e), vagy h) pontok valamelyikében foglalt feltételek teljesültek, valamint a harmadik szolgáltató nem jogosult vagy nem
képes a szolgáltatás korlátozására, illetve megszüntetésére.

Az Előfizető Díjtartozása miatti Szolgáltatói rendkívüli felmondásra vonatkozó további rendelkezések
Nem jogosult a Szolgáltató a 8.2.1.2. e) pontja alapján felmondani az Előfizetői Szerződést, ha az Előfizető a díjtartozás
összegszerűségét vitatja, és a vita rendezése érdekében a jogvita elbírálására jogosult szervhez kérelmet terjesztett elő,
amelyről másolatban tájékoztatta a Szolgáltatót, feltéve, hogy az Előfizető a nem vitatott és a szolgáltatás
igénybevételéért esedékes díjakat folyamatosan megfizeti.
A Szolgáltató köteles az Előfizető kérésére a nem vitatott díjak befizetésének lehetőségét biztosítani.
Szolgáltató – amennyiben számlázási rendszere zártáságát a panaszban érintett Szolgáltatás tekintetében a miniszter
által kijelölt tanúsító szervezet tanúsítja – akkor is jogosult felmondani az Előfizetői Szerződést, ha az Előfizető
díjreklamációját a díjfizetési határidő lejárta előtt nyújtja be. A díjfizetési határidő a díjreklamáció megvizsgálásával akkor
sem hosszabbodik meg, ha a Szolgáltató a bejelentést 5 (öt) napon belül nem utasítja el.
Az Előfizető szerződésszegésének különös esetei
A Szolgáltató a fenti, 8.2.1.2. pont a) és d) alpontjai szerinti szerződésszegésnek tekinti az alábbi Előfizetői
magatartásokat.
f)

Az Előfizető a számára nyújtott szolgáltatást felhasználva jogosulatlan adatszerzésre, adatküldésre vagy más
számítógépes rendszerekbe történő behatolásra tesz kísérletet, illetve hajt végre, különösen:
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i.

az internet használók személyi számítógépén vagy szerverén tárolt, illetve internetezés közben használt
nem nyilvános vagy üzleti titkot képező adatok, állományok engedély nélküli megtekintése, megszerzése
vagy az erre irányuló kísérlet,
az internet használók személyi számítógépén vagy szerverén tárolt adatok, állományok engedély nélküli
megváltoztatása vagy az erre irányuló kísérlet,
az internethasználók személyi számítógépére vagy szerverére olyan adatok, állományok engedély nélküli
feltöltése vagy ennek kísérlete, amely az Előfizetőt kompromittálhatja, illetve a számítógép működését
hátrányosan befolyásolhatja,
mások tulajdonát képező számítógépek és azok erőforrásainak engedély nélküli felhasználása saját célra
(pl.proxy, e-mail szerverek, nyomtatók , hálózati átjárók és egyéb kapcsolt hardver eszközök).
a Szolgáltató hálózati eszközeire vagy szervereire

ii.
iii.

iv.
v.
g)

Jogosulatlan adatszerzés és adatküldés a Szolgáltató szerveréről

Az Előfizető a számára nyújtott szolgáltatást felhasználva Szolgáltató szerverén olyan adatokat, információkat tárol vagy
továbbít, amely:
i.
ii.
iii.
iv.
h)

jogosulatlanul megszerzett, illetve szerzői jogokat sért
a társadalmi értékekre és az emberi méltóságra nézve sértő. Ilyen például a félrevezető, trágár, szexuális,
erőszakos tartalmú, a törvényellenes cselekedetre felbujtó, illetve vallási, politikai ellentétet szító tartalom,
az Alaptörvénybe vagy a hatályos törvényekbe, jogszabályokba ütköznek,
az Előfizető által kínált termék tulajdonságairól vagy szolgáltatás tartalmáról, illetve ezek áráról bárkit
félrevezetnek.

További szerződésszegésnek minősül, ha
i.
ii.
iii.

ha az Előfizető számítógépén vagy szerverén open relay vagy open proxy szolgáltatás fut, és ezen
szolgáltatással bizonyíthatóan SPAM levelek lettek kiküldve
számítógépén vagy szerverén tudatosan vagy tudta nélkül adathalász vagy trójai webszerver üzemeltet
IP címét meghamisítja (iv) olyan tevékenységet folytat, amely alkalmas egy vagy több számítógép vagy
hálózat túlterhelésére (DDOS) (v) portscan tevékenységet végez

Mobil szolgáltatás esetén az Előre Fizetett Díjú Feltöltőkártyás Szolgáltatás esetében alkalmazandó különös szolgáltatói
felmondási szabályok
A Szolgáltató köteles az Előre Fizetett Díjú Feltöltőkártyás Szolgáltatás igénybevételére kötött Előfizetői Szerződést
azonnali hatállyal felmondani:
a)
b)

c)
d)

ha az Előfizető az előfizetését továbbértékesíti,
ha az Előfizetői Szerződés megkötésének napját követő egy év múlva, majd évente az évforduló napjáig
elvégzett adategyeztetés során megállapításra kerül az Előfizető személyazonosságának ellenőrzésére
szolgáló okmány érvénytelensége;
ha az Előfizető a fentiek szerinti b) pontban meghatározott éves adategyeztetési kötelezettségét a
szerződés évfordulójának napját követő ötödik napig nem teljesítette;
ha a Kormány rendeletében meghatározott - a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős
miniszter által irányított - rendvédelmi szerv nemzetbiztonsági vagy közbiztonsági okból jelzéssel élt.

A Szolgáltató az Előfizetői Szerződés megszegése esetén 5 napos határidővel felmondja, ha az Előre Fizetett Díjú
Feltöltőkártyás Szolgáltatás Előfizetője a Szolgáltatás igénybevételét lehetővé tevő Előfizetői SIM Kártyát annak átadását
megelőzően az Előfizető személyazonosságának a szerződéskötéshez szükséges igazoló ellenőrzése érdekében
végzett ellenőrzéshez szükséges adatokról szóló tájékoztatás Szolgáltatóval való közlése nélkül harmadik személy
részére átadja.
8.2.1.3.

A felmondás közlésének módja
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A Szolgáltató az Előfizetői Szerződés felmondását az Előfizetővel Tartós adathordozó útján köteles közölni azzal, hogy
a Tartós adathordozó elérhetővé tételéről az Előfizetőt igazolható módon külön értesíti, kivéve, ha az alkalmazott tartós
adathordozó jellege ez nem indokolja.
A Szolgáltató általi felmondásnak tartalmaznia kell
a) a felmondás indokát,
b) a felmondási időt, a felmondási idő lejártának kiszámítási módját, és
c) ha a felmondás indoka az Előfizető szerződésszegése, akkor az Előfizető tájékoztatását arról, hogy ha az Előfizető
a felmondási idő alatt a szerződésszegést megszünteti, az Előfizetői Szerződés nem szűnik meg a Szolgáltató
felmondásával.
A Szolgáltató jogosult felmondani az Előfizetővel kötött valamennyi Előfizetői Szerződést, amennyiben Előfizető
megszegi a 8.1.2.1. pont d) alpontjában foglaltakat. Az Előfizetői Szerződés Szolgáltató általi felmondásának felmondási
ideje ez esetben 60 (hatvan) nap.
A Szolgáltató jogosult a szerződés felmondása helyett biztosítékot kérni vagy korlátozni a szolgáltatások körét, illetve
használatát. Amennyiben az Előfizető a korlátozás okát 30 (harminc) napon belül nem szünteti meg, a korlátozás nem
akadálya a Szolgáltató általi felmondásnak, ha a felmondás feltételei egyébként fennállnak. A Szolgáltató felmondása
esetén az Előfizetői Szerződés megszűnésének napja az a nap, amely az írásbeli felmondásban megjelölt és
eredménytelenül eltelt határnapot követi.
8.2.2.

Az Előfizető általi szerződésfelmondás esetei, feltételei

8.2.2.1.

Határozatlan idejű Előfizetői Szerződés rendes felmondása

Az Előfizető a határozatlan idejű Előfizetői Szerződést azonnali hatállyal bármikor jogosult további jogkövetkezmények
nélkül felmondani. Az Üzleti Előfizető a határozatlan idejű Előfizetői Szerződést 15 napos felmondási idővel jogosult
további jogkövetkezmények nélkül felmondani (eltérés az Eht. 134. § (1) bekezdésétől).

Azonnali hatályú felmondási jog gyakorlása esetén a felmondó nyilatkozat Szolgáltatóhoz történő megérkezését
(megtételét vagy megküldését) követően a Szolgáltató haladéktalanul megteszi az Előfizetői Szerződés
megszüntetéséhez szükséges technikai lépéseket és az Előfizetői Szerződés legkésőbb a nyilatkozat Szolgáltatóhoz
történő megérkezését (megtételét vagy megküldését) követő napon szűnik meg.
Az Előfizető az Előfizetői Szerződést egy általa megjelölt határnapra is felmondhatja. Ebben az esetben az Előfizető a
felmondásról szóló nyilatkozatában megjelöli azt a határnapot, amely naptól a nyújtott Szolgáltatást nem kívánja igénybe
venni. E határnap a felmondás megtételétől, vagy megküldésétől számított nyolcadik és harmincadik nap között lehet. A
Szolgáltató e határnapon a szolgáltatás nyújtását megszünteti.
8.2.2.2.

Határozott idejű Előfizetői Szerződés rendkívüli felmondása

Általános szabályok
a)

Az Előfizető a határozott idejű Előfizetői Szerződést rendkívüli felmondással mondhatja fel, az alábbiakban
meghatározott esetekben:
i.

Az Előfizetői Szerződés Szolgáltató általi egyoldalú módosítása esetén az Előfizető a módosításról
szóló értesítés kézhezvételét követő 45 (negyvenöt) napon belül további jogkövetkezmények
nélkül jogosult a határozott idejű Előfizetői Szerződés azonnali hatályú felmondására, kivéve, ha:
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a)

b)
c)

a módosítás következtében az Előfizetői Szerződés, illetve a Szolgáltatás
igénybevételére vonatkozó feltételek az Előfizető számára kizárólag előnyös módon
változnak meg;
a módosítás adminisztratív jellegű és nem tartalmaz az Előfizető számára hátrányos
rendelkezést, vagy
a módosítás kifejezetten jogszabályváltozáson, hatósági vagy bírósági döntésen alapul.

Nem tekinthető az Előfizető számára előnyös módosításnak a díjak, a díjcsomagok, az
adatforgalmi korlátozások, az adatátviteli sebességek, a lefedettség, a műsorterjesztési
szolgáltatás keretében kínált csatornák összetételének módosítása - ide nem értve az
csatornasorrend megváltoztatását, valamint azt, ha a módosítást megelőzően kínált csatornák a
módosítást követően is elérhetőek az előfizető számára -, vagy a személyes adatok kezelésének
az Előfizető számára nem egyértelműen előnyös megváltoztatása, még akkor sem, ha azok
előnyös változásokkal járnak együtt.
Nem tekinthető adminisztratív jellegű módosításnak valamely szerződési feltétel olyan változása,
amely az Előfizetői Szerződésből eredő jogokat és kötelezettségeket érdemben módosítja.
Fenti i/a) és i/b) pontokban foglalt körülmények fennállását a Szolgáltatónak kell bizonyítania.
ii.

iii.

Az Előfizető – kivéve az Üzleti előfizetőt (eltérés az Eszr. 9. § (1) – (2) bekezdéseitől) - a
Szolgáltatás nyújtásának megkezdésétől számított 14 napon belül azonnali hatállyal felmondhatja
az Előfizetői Szerződést, ha
a)

az Előfizetői Szerződés további teljesítéséhez fűződő érdeke azon okból szűnt meg, hogy az
Előfizetői szerződésben megjelölt Előfizetői Hozzáférési Ponton vagy cím, helyrajzi szám
szerint megjelölt igénybevételi helyen a szolgáltatás minősége nem felel meg az Előfizetői
Szerződésben foglaltaknak vagy nem vehető igénybe, vagy

b)

az internet-hozzáférés szolgáltatás nem teszi lehetővé a Szolgáltató által az Előfizetői
Szerződés részeként nyújtott digitális tartalom vagy alkalmazás elérését, használatát.

Az Előfizető – kivéve az Üzleti Előfizetőt - a Szolgáltatás vagy Szolgáltatáscsomag
igénybevételére kötött Előfizetői Szerződést az érintett Szolgáltatás vagy a Szolgáltatáscsomag
valamennyi Szolgáltatása tekintetében jogosult felmondani, ha:
a)
b)

c)

a Szolgáltató a hiba kijavítására nyitva álló határidő eredménytelen elteltét követően a
hibát 15 napig nem tudja elhárítani;
az Szolgáltatás vonatkozásában az előfizető a felmondását megelőző 90 nap alatt több
mint 10 hibabejelentést tett, amely alapján a Szolgáltató valós, érdekkörébe tartozó hibát
hárított el, vagy
a Szolgáltató a Szolgáltatást 30 napig nem az Előfizetői szerződés szerint teljesíti.

Szolgáltatás a felmondó nyilatkozat Szolgáltatóhoz történő megérkezését követő napon szűnik
meg. Ebben az esetben a Szolgáltató a szolgáltató kizárólag az Eszköz vásárlásából eredő
kedvezményeket követelheti, a felmondáshoz egyéb hátrányos jogkövetkezményt nem fűzhet. Az
Előfizető által megtérítendő eszközkedvezmény összege nem haladhatja meg sem az Előfizetői
Szerződés megszűnésétől a határozott idő lejártáig fizetendő havi vagy időszaki díjak összegét,
sem a Eszközkedvezménynek a határozott időtartam hátralevő részére eső időarányos részét.
Előfizető a rendkívüli felmondási jogának érvényesítésétől számított legkésőbb 30 (harminc) napon
belül a Szolgáltató tulajdonában levő, a Szolgáltató által az Előfizető részére átadott Eszközöket
köteles a Szolgáltatónak hiánytalanul és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban
visszaszolgáltatni.
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b)

Az Üzleti Előfizető kivételével az Előfizető, amennyiben a határozott időtartamú Előfizetői Szerződést az ebből
eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a szerződést – 8.2.2.2. a) iii.) alpontjában írt egyéb
okból - felmondja a határozott időtartam lejárta előtt, a Szolgáltató kizárólag az Előfizető által igénybe vett
valamennyi kedvezményt, ideértve az igénybevett Eszközkedvezményt követelheti, a felmondáshoz egyéb
hátrányos jogkövetkezményt nem fűzhet. Ezen esetben a felmondási idő 8 (nyolc) nap. Az igénybe vett
kedvezményeket a Szolgáltató a szolgáltatásnyújtás megkezdésétől a felmondási idő lejártáig jogosult
felszámítani.

c)

Az Üzleti előfizető kivételével az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között megkötött Előfizetői
Szerződés esetén, ha a Szolgáltató az Előfizetői Szerződés teljesítését már az elállási jog gyakorlására nyitva
álló határidőn belül megkezdi, az Előfizetőt az Előfizetői Szerződés megkötésétől számított 14 (tizennégy)
napon belül indokolás nélküli, azonnali hatályú felmondási jog illeti meg.

d)

Ha a határozott időtartamú Előfizetői Szerződés időtartama alatt az Egyéni Előfizető lakcímének vagy
tartózkodási helyének változása miatt a korábbi lakcíméről, vagy tartózkodási helyéről új lakcímére, vagy
tartózkodási helyére kéri az Előfizetői Hozzáférési Pont áthelyezését, és a Szolgáltató az áthelyezési igényt
rajta kívül álló okból teljesíteni nem tudja, az Előfizető a Szolgáltató erről szóló értesítését követő 15 (tizenöt)
napon belül azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül felmondhatja a határozott időtartamú
Előfizetői Szerződést. A Szolgáltató az értesítésben köteles igazolható módon tájékoztatni az előfizetőt az őt
megillető felmondási jogról. A jelen pontban foglaltak Üzleti előfizető esetén nem alkalmazandóak.

Az Előre Fizetett Díjú Feltöltőkártyás Szolgáltatás esetében nem alkalmazhatóak a 8.2.2.2. pont a. pont ii), iii) alpontokban
meghatározottak
A megszűnés időpontja
Azonnali hatályú felmondási jog gyakorlása esetén a felmondó nyilatkozat Szolgáltatóhoz történő megérkezését
(megtételét vagy megküldését) követően a Szolgáltató haladéktalanul megteszi az Előfizetői Szerződés
megszüntetéséhez szükséges technikai lépéseket és az Előfizetői Szerződés legkésőbb a nyilatkozat Szolgáltatóhoz
történő megérkezését (megtételét vagy megküldését) követő napon szűnik meg.

Az Előfizetői felmondás módja
Az Előfizetői Szerződés Előfizető általi felmondását a Szolgáltató köteles minden olyan formában lehetővé tenni, amelyet
az Előfizetői Szerződés megkötésére is alkalmaz.
Az Előfizető az Előfizetői Szerződést szóban (telefonon), írásban vagy elektronikus úton jogosult felmondani.
A szóbeli (telefonos) felmondási jog a Központi Ügyfélszolgálat telefonos elérhetősége útján gyakorolható, míg az írásbeli
felmondási jog a Szolgáltató Központi Ügyfélszolgálatán, márkaképviseletein, viszonteladói hálózatában.
Az Előfizetői Szerződés körében meghatalmazottként eljáró személyek közül kizárólag az jogosult az Előfizető nevében
és helyett felmondani az Előfizetői Szerződést, akinek a rendelkezési jogosultsága kifejezetten kiterjed az Előfizetői
Szerződésről megszüntetés útján történő rendelkezésre is. Ilyen esetben az Előfizető tudomásul veszi, hogy az Előfizetői
Szerződés Előfizető által meghatalmazott személy általi megszüntetésével kapcsolatban a Szolgáltatóval szemben sem
kár, sem egyéb igényt nem érvényesíthet, továbbá tudomásul veszi, hogy amennyiben az Előfizetői Szerződést az
Előfizető által meghatalmazott személy a határozott időtartam lejárta előtt megszünteti, úgy annak jogkövetkezményei az
Előfizetőt terhelik.
Az Előfizető az Előfizetői Szerződést elektronikus úton jogosult felmondani ráutaló magatartással:
•
•

elektronikus felületen elektronikus eszközzel történő aláírás;
telefon útján a megszüntetésre vonatkozó jognyilatkozat közlése;
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•

elektronikus levél útján.

A felmondási jog gyakorlásának módjai:
•
•
•

szóbeli (telefonos) felmondás esetén a Központi Ügyfélszolgálat telefonos elérhetősége útján;
írásbeli felmondás esetén a Szolgáltató Központi Ügyfélszolgálatának címére, illetve levelezési címére
elküldve;
ráutaló magatartással elektronikus úton történő felmondás esetén (i) a Szolgáltató Központi
Ügyfélszolgálatán, márkaképviseletein, viszonteladói hálózatában elektronikus felületen elektronikus
eszközzel történő aláírás, (ii) elektronikus levél útján a Szolgáltató Központi Ügyfélszolgálati e-mail
címére elküldve.

A szóbeli felmondás esetén Előfizető köteles a következő adatokat megadni: felmondani kívánt előfizetés(ek)hez tartozó
hívószám és Személyes Biztonsági kód, előfizető neve. A Szolgáltató kérheti továbbá az Előfizető felmondási
jogosultságának ellenőrzéséhez, hogy az Előfizetői Szerződésen megadott egyéb adatokat, valamint az ugyanazon
Ügyfélszámhoz tartozó másik hívószámát, vagy egyéb olyan hívószámot, ahol azonnal visszahívható.
Írásbeli felmondás esetén Előfizető köteles a felmondást ellátni saját kezű aláírásával és az azonosítás érdekében a
következő adatokat megadni: felmondani kívánt előfizetés(ek)hez tartozó hívószám és Személyes Biztonsági kód,
előfizető neve.
Írásbeli felmondás esetén Előfizető köteles a felmondást ellátni saját kezű aláírásával és az azonosítás érdekében a
következő adatokat megadni: MyVodafone azonosító, személyes jelszó, Előfizető neve, Szolgáltatás azonosítója és az
Előfizetői Hozzáférési Pont címe.
Az elektronikus felületen történő felmondást Előfizető a Szolgáltató Üzlethelyiségében gyakorolhatja. Az elektronikus
felületen gyakorolt felmondás esetén Előfizető köteles a felmondást ellátni elektronikus felületen elektronikus eszközzel
történő aláírásával és az azonosítás érdekében a következő adatokat megadni: felmondani kívánt előfizetés(ek)hez
tartozó hívószám és Személyes Biztonsági kód, előfizető neve.
Elektronikus felületen elektronikus eszközzel történő aláírás útján felmondást az Előfizető a Szolgáltató
Üzlethelyiségében gyakorolhatja. Az Előfizető köteles a felmondást ellátni elektronikus felületen elektronikus eszközzel
történő aláírásával és az azonosítás érdekében a következő adatokat megadni: MyVodafone azonosító, személyes
jelszó, Előfizető neve, Szolgáltatás azonosítója és az Előfizetői Hozzáférési Pont címe.
A Központi Ügyfélszolgálat elektronikus levelezési címére elküldött elektronikus levél útján közölt felmondás esetén
Előfizető köteles az azonosítás érdekében a következő adatokat megadni: előfizetés(ek)hez tartozó hívószám és
Személyes Biztonsági kód, előfizető neve.
Az Előfizető köteles a felmondás Szolgáltatóval való közlés időpontjában fennálló, valamennyi esedékes, illetve lejárt
tartozását azonnal kiegyenlíteni. Az írásban történő felmondás (felmondási idő) kezdő időpontjának az a nap számít,
amely napon az Előfizető felmondását a Szolgáltató átveszi, szóbeli (telefonos), illetve elektronikus úton gyakorolt
felmondás esetén, amikor a felmondást Előfizető a Szolgáltatóval közli, illetve amikor a Szolgáltató tudomására jut. A
felmondási időtartam – azaz a felmondás Szolgáltatóval való közlésének időpontja és az előfizetői jogviszony
megszűnésének időpontja közötti időtartam – alatt keletkező díjakat (a havi előfizetési díj illetve egyéb havidíj időarányos
részét és a forgalmi díjakat) a Szolgáltató az Előfizetőnek kiszámlázza.
A Központi Ügyfélszolgálat elektronikus levelezési címére elküldött elektronikus levél útján közölt felmondás esetén
Előfizető köteles az azonosítás érdekében a következő adatokat megadni: MyVodafone azonosító, személyes jelszó,
Előfizető neve, Szolgáltatás azonosítója és az Előfizetői Hozzáférési Pont címe.
Az Előfizető köteles a felmondás Szolgáltatóval való közlés időpontjában fennálló, valamennyi esedékes, illetve lejárt
tartozását azonnal kiegyenlíteni és a felmondási jog érvényesítésétől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül
köteles a Szolgáltató tulajdonában levő, a Szolgáltató által az Előfizető részére átadott Eszközöket a Szolgáltatónak
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hiánytalanul és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban visszaszolgáltatni. Az írásban történő felmondás
(felmondási idő) kezdő időpontjának az a nap számít, amely napon az Előfizető felmondását a Szolgáltató átveszi, szóbeli
(telefonos), illetve elektronikus úton gyakorolt felmondás esetén, amikor a felmondást Előfizető a Szolgáltatóval közli,
illetve amikor a Szolgáltató tudomására jut. A felmondási időtartam – azaz a felmondás Szolgáltatóval való közlésének
időpontja és az előfizetői jogviszony megszűnésének időpontja közötti időtartam – alatt keletkező díjakat (a havi
előfizetési díj, opciós díj, illetve az egyéb szolgáltatások díjának időarányos részét) a Szolgáltató az Előfizetőnek
kiszámlázza.
Az Előfizető az Előfizetői Szerződést egy általa megjelölt határnapra is felmondhatja, kivéve, amennyiben a jelen ÁSZF
kifejezetten eltérően rendelkezik. Ebben az esetben az Előfizető a felmondásról szóló nyilatkozatában köteles megjelölni
azt a határnapot, amely naptól a nyújtott szolgáltatást nem kívánja igénybe venni. E határnap a felmondás megtételétől,
vagy megküldésétől számított nyolcadik és harmincadik nap között lehet. A Szolgáltató e határnapon köteles a
szolgáltatás nyújtását megszüntetni.
A felmondás megtételének napja az a nap, amikor az Előfizető által megtett felmondás a Szolgáltató tudomására jut.
A felmondás megküldésének napja az a nap, amikor az Előfizető által postai úton vagy elektronikus levél útján küldött
írásbeli felmondást a Szolgáltató kézhezveszi.
Amennyiben a megtétel vagy megküldés napja munkaszüneti napra esik, abban az esetben az azt követő munkanap
minősül a megtétel vagy megküldés időpontjának. A határidő számítása szempontjából a határidő első napjának a
megtétel vagy megküldés napját követő első munkanap minősül.

8.2.2.3.

Az Előfizetői Szerződés megszűnésének a következményei

Amennyiben az Előfizető – kivéve az Üzleti Előfizetőt - a Határozott időtartamú Előfizetői Szerződést az ebből eredő
kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a Szerződést az ÁSZF 8.2.2.2. a) iii.) alpontja alapján jogosult a
határozott időtartam lejárta előtt felmondani, a Szolgáltató kizárólag az eszközvásárlásból eredő kedvezményeket
követelheti, a felmondáshoz egyéb hátrányos jogkövetkezményt nem fűzhet. Ebben az esetben az Előfizető által
megtérítendő eszközkedvezmény összege nem haladhatja meg sem az Előfizetői Szerződés megszűnésétől a határozott
idő lejártáig fizetendő havi vagy időszaki díjak összegét, sem az eszközkedvezménynek a határozott időtartam hátralevő
részére eső időarányos részét.
Abban az esetben, ha a Határozott időtartamú előfizetői szerződést az Előfizető az ebből eredő kedvezmények
figyelembevételével kötötte meg, és a szerződést a határozott időtartam lejárta előtt a fenti pontban foglalt esettől eltérő
okból felmondja, vagy a Szolgáltató felmondására a szerződésszegésével okot szolgáltat – amely esetben a felmondási
idő legfeljebb 8 nap lehet -, a Szolgáltató kizárólag az Előfizető által igénybe vett valamennyi kedvezményt követelheti,
ideértve a estközvásárlásból eredő kedvezményeket is, a felmondáshoz egyéb hátrányos jogkövetkezményt nem fűzhet.
Üzleti Előfizető esetében, ha a Határozott időtartamú Előfizetői Szerződést a határozott időtartam lejárta előtt mondja
fel, vagy a Szolgáltató felmondására a szerződésszegésével maga szolgáltat okot – amely esetben a felmondási idő
legfeljebb 8 nap lehet -, a Szolgáltató nem csak az Előfizető által igénybe vett kedvezményeket - ideértve a
eszközvásárlásból eredő kedvezményeket – követelheti az Előfizetőtől, hanem valamennyi olyan kedvezményt, amelyet
az Előfizetői Szerződésre tekintettel az Előfizetőnek biztosított, és a felmondáshoz egyéb hátrányos jogkövetkezményt
(pl. kötbér) is fűzhet (eltérés az Eht. 134. § (15a) bekezdésétől).
Üzleti Előfizető esetében a határozott idejű Előfizetői Szerződés felmondása esetén az Üzleti Előfizető a részére a
Szolgáltató által nyújtott teljes eszközkedvezmény összegét köteles megtéríteni. Az előzetes tájékoztatásban a
eszközkedvezmény számítási módja nem kerül feltüntetésre (eltérés az Eszr. 26. § (4) és (5) bekezdésétől).

8.2.2.4.

Az Előfizető kötelezettségei a szerződés megszűnése esetén
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Az Előfizetői Szerződés megszűnése esetén az Előfizető köteles a Szolgáltató tulajdonában lévő és a hálózatról
leválasztható kihelyezett távközlő berendezéseket és Eszközöket (pl. médiabox, mediacard, kábelmodem, router)
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a szerződés megszűnését követő 3 munkanapon belül
visszaszolgáltatni. A Szolgáltató valamennyi Ügyfélszolgálatán lehetővé teszi a Szolgáltató tulajdonában lévő Eszközök
visszaszolgáltatását. Az Eszközök visszaadásáról a Szolgáltató igazolást ad az Előfizető részére. Amennyiben az
Előfizető ezen kötelezettségének nem tesz eleget, köteles a kárt megtéríteni, illetve az ÁSZF 2. számú mellékletében
meghatározott összegű kártérítési díjat megfizetni. Az Előfizető kártérítési kötelezettsége mind a berendezések
megrongálódása, mind azok visszaadásának elmulasztása esetén fennáll, mely utóbbi esetben a felek úgy tekintik, hogy
az adott berendezés megsemmisült. A Szolgáltató saját döntése alapján – méltányosságból – biztosíthatja az Előfizetői
Szerződés megszűnését követő 1 hónapon belül az Előfizető részére az eszköz visszaszolgáltatásának lehetőségét a
kártérítési díj jóváírása mellett. Ez időn túl az Eszköz visszaszolgáltatása nem eredményezi a kártérítési díj jóváírását.
Az e bekezdésben meghatározott méltányosság gyakorlása kizárólag a Szolgáltató döntésének függvénye, és nem
keletkeztet az itt meghatározott bármely határidőn túli eszköz-átvételi kötelezettséget a Szolgáltató oldalán.
A Helyhez kötött műsorterjesztés szolgáltatás esetében a Szolgáltató által az Előfizető rendelkezésre bocsátott
Eszköz (digitális televíziókészülék) visszavételét az Előfizetői Szerződés megszűnésekor a fentiek szerint biztosítja az
Előfizető számára a Szolgáltató, kivéve, ha az Eszköz teljes körűen alkalmas más műsorterjesztési szolgáltatások - ha
van ilyen, különösen az előfizető által választott új műsorterjesztési szolgáltatás - keretében terjesztett digitális televíziómédiaszolgáltatások vételére.
8.2.3.
8.2.3.1.

Egyéb Előfizetői Szerződés megszűnési esetek és feltételeik
Közös megegyezés

Az Előfizetői Szerződés megszűnik a Felek által megállapított időpontban, ha a szerződő felek közösen ebben
megállapodnak, és azzal a feltétellel, hogy a Felek a Ráutaló magatartással kötött Előfizetői Szerződést Ráutaló
magatartással, kifejezett szóbeli vagy írásos nyilatkozattal, a szóban kötött Előfizetői Szerződést kifejezett szóbeli vagy
írásos nyilatkozattal, míg az írásban kötött Előfizetői Szerződést kifejezett írásos nyilatkozattal szüntethetik meg.

8.2.3.2.

Előfizető halála, jogutód nélküli megszűnése, valamint a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnése

Az Előfizetői Szerződés megszűnik az Előfizető halálával, jogutód nélküli megszűnésével, valamint a Szolgáltató jogutód
nélküli megszűnésével.
Előfizetés megszűnésének speciális esete és feltételei elhalálozás esetén
Az Előfizető (természetes személy vagy egyéni vállalkozó) elhalálozása esetén az öröklésre jogosult (örökös) köteles az
Előfizető elhalálozásának tényét a Szolgáltató felé a halotti anyakönyvi kivonat kiállítását követően haladéktalanul
bejelenteni és hitelt érdemlően igazolni, mely az arra illetékes hatóság által kiállított halotti anyakönyvi kivonat eredeti
formában történő bemutatásával történhet. Szolgáltató jogosult a már bemutatott, eredeti halotti anyakönyvi kivonatról
másolatot készíteni és azt 1 évig megőrizni. Öröklésre jogosult (örökös) tudomásul veszi, hogy az Előfizetői Szerződés
az elhalálozás napjára visszamenőleg szűnik meg.
A számhordozási eljárással az átvevő Szolgáltatóhoz került hívószám esetében az Előfizetői Szerződés - elhalálozás
ténye miatti - megszűnését követően az érintett hívószám későbbi felhasználására való jogosultsága visszakerül az átadó
szolgáltatóhoz, mint a számkijelölési engedély jogosultjához. Öröklésre jogosult (örökös) tudomásul veszi, hogy a halotti
anyakönyvi kivonat bemutatását követően az Előfizetői Szerződés az elhalálozás napjára visszamenőleg szűnik meg.
A Szolgáltató az Előfizető halála esetén az előfizetői jogviszonyt – az Előfizető haláláról való fentiek szerinti
tudomásszerzését követően - az Előfizető halálának napjával minden további külön feltétel nélkül megszűntnek tekinti.
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Ha az öröklésre jogosult (örökös) vagy bármely más személy - az Előfizető elhalálozásának napja és ezen ténynek a
Szolgáltató felé történő bejelentése közötti időben - a Szolgáltatást használja, akkor az ahhoz kapcsolódó díjakat köteles
kifizetni.
.
Amennyiben az elhalálozás napját követően volt fizetős forgalom az érintett Előfizetésen (Előfizetéseken) abban az
esetben a Szolgáltató jogosulttá válik az elhalálozás napja és a legutolsó fizetős forgalom között keletkezett havi-,
forgalmi- és egyéb díjakat kiszámlázni az öröklésre jogosult (örökös) részére. Ezen díjakat végelszámoló számlában
számlázza ki, melynek a számlán feltüntetett, határidőre történő befizetése az öröklésre jogosultat (örököst) terheli és
melynek elmulasztása esetén ezen díjak a polgári jog szabályai szerint behajthatóvá válnak.
Öröklésre jogosultnak (örökösnek) az eredeti halotti anyakönyvi kivonat bemutatására, illetve hitelt érdemlő igazolására
a Szolgáltató márkaképviseletein, viszonteladóinál vagy az Ügyfélszolgálat elektronikus levelezési elérhetőségeinek
egyikére
(www.vodafone.hu/kapcsolat,
ugyfelszolgalat.hu@vodafone.com,
egyéni
vállalkozók
esetén:
corporate.hu@vodafone.com) elküldött elektronikus levél formájában van lehetősége.
Előfizetés megszűnésének speciális esete és feltételei (jogutód nélküli megszűnés esetén)
Az Előfizető jogutód nélküli megszűnése esetén a végelszámoló vagy a felszámoló (a továbbiakban: Képviseletre
jogosult) köteles a jogutód nélküli megszűnés tényét az Előfizető törléséről hozott bírósági végzés meghozatalát követően
haladéktalanul a Szolgáltató irányába bejelenteni és hitelt érdemlően igazolni, mely az arra illetékes cégbíróság által az
Előfizető cégjegyzékből történt törléséről kiállított, hivatalos dokumentum bemutatásával történhet. Szolgáltató jogosult a
már bemutatott, cégbírósági dokumentumról másolatot készíteni és azt 1 évig megőrizni. A Képviseletre jogosult
tudomásul veszi, hogy az Előfizetői Szerződés a cégbírósági dokumentumban szereplő, jogutód nélkül történő
megszűnés napjára visszamenőleg szűnik meg.
Ha az Előfizető vagy bármely más személy az Előfizető jogutód nélküli megszűnésének napja és ezen ténynek a
Szolgáltató felé történő bejelentése közötti időben az Előfizetői Szolgáltatást sajátjaként használja, köteles a
Szolgáltatások igénybevételének ellenértékét a Szolgáltató felé kifizetni.
Ezen díjakat végelszámoló számlában számlázzuk ki, melynek a számlán feltüntetett, határidőre történő befizetése az
aláírásra jogosultat terheli és melynek elmulasztása esetén ezen díjak a polgári jog szabályai szerint behajthatóvá válnak.
Képviseletre jogosultnak az eredeti, cégbírósági dokumentum bemutatására, illetve hitelt érdemlő igazolására a
Szolgáltató márkaképviseletein vagy az Ügyfélszolgálat elektronikus levelezési címére (corporate.hu@vodafone.com)
elküldött elektronikus levél formájában van lehetősége.
8.2.3.3.

Számhordozás és Szolgáltatóváltás

Számhordozás esetében az átadó szolgáltatóval fennálló Előfizetői Szerződés a számhordozásra vonatkozó szabályok
szerint a számhordozás megvalósulásával szűnik meg, feltéve, hogy a számhordozás az Előfizetői Szerződésben
szereplő valamennyi hívószámot érinti és valamennyi tekintetében megvalósul.
Amennyiben az Előfizető a Helyhez kötött szolgáltatást a Szolgáltatótól eltérő másik szolgáltatótól kívánja a
továbbiakban igénybe venni, abban az esetben az Előfizetőnek a Szolgáltatóval fennálló Előfizetői Szerződése a
sikeresen végrehajtott szolgáltatóváltás időpontjában az átadó szolgáltatóval kötött Előfizetői Szerződés az átadott
szolgáltatások vonatkozásában megszűnik.

8.2.3.4.

A Szolgáltatásnyújtás megkezdésének Előfizető érdekkörébe eső okból történő elmaradása

Ha a Szolgáltatás nyújtásának megkezdése az Előfizetői Szerződés megkötésétől számított 15 napon belül, vagy a Felek
által megállapodott későbbi időpontban az Előfizető érdekkörébe tartozó ok miatt nem volt lehetséges, és a Felek nem
állapodnak meg a Szolgáltatás nyújtás megkezdésének új időpontjában, úgy az Előfizetői Szerződés a megkötésétől
vagy az Eht. 129. § (1b) bekezdése szerinti hatálybalépés napjától számított 16. napon, vagy a felek Előfizetői
77

Szerződésben foglalt megállapodása szerinti későbbi időpontban megjelölt napot követő napon megszűnik. Ilyen esetben
a Szolgáltatót nem terheli hátrányos jogkövetkezmény, de az igazolt költségeinek megfizetését követelheti az Előfizetőtől.
8.2.3.5.

Az Előfizetői szerződés megszűnése új nagykereskedelmi hozzáférésre vonatkozó szerződés megkötése
esetén

Megszűnik az Előfizetővel kötött Előfizetői Szerződése az előfizetői hozzáférést nyújtó szolgáltatónak a más
szolgáltatóval kötött - olyan, az adott előfizetői hozzáférésen az előfizető számára előfizetői szolgáltatás nyújtása céljából
igénybe vett nagykereskedelmi hozzáférésre vonatkozó - szerződésének hatálybalépésével egyidejűleg, amelyről a
szolgáltató az előfizetőt értesíteni köteles a megszűnés előtt 15 nappal.
Ha a Szolgáltató a Szolgáltatást más szolgáltatóval a fentiek szerinti nagykereskedelmi hozzáférésre vonatkozó
szerződés alapján nyújtja, köteles az Előfizetőt a nagykereskedelmi hozzáférésre irányuló szerződés felmondásáról
haladéktalanul értesíteni.
8.2.3.6.

Internet-hozzáférési szolgáltatásra vonatkozó Előfizetői szerződés megszűnésére vonatkozó egyedi
feltételek

Az Előfizetői Szerződés megszűnése esetén, amennyiben az Előfizető kéri, a Szolgáltató díjmentesen biztosítja az
internet-hozzáférési szolgáltatáshoz kapcsolódó, általa biztosított e-mail-címre érkező üzenetekhez való hozzáférést
vagy ezen üzenetek Előfizető által megadott e-mail-címre történő továbbítását a felmondástól számított 6 hónapos
időtartamra. Az Előfizető kérése esetén a Szolgáltató a hozzáférést, illetve a továbbítást ezt meghaladó időtartamra is
biztosíthatja.
8.2.3.7.

Határozott idő letelte

A határozott időtartamú Előfizetői Szerződés helyébe a meghatározott idő elteltével határozatlan időtartamú Előfizetői
Szerződés lép, amely határozatlan idejű szerződésben meghatározott, a Szolgáltatásra vonatkozó szerződési feltételek
– kivéve az Üzleti Előfizetőt - nem lehetnek az Előfizetőre nézve hátrányosabbak a korábbi határozott idejű Előfizetői
Szerződésben szereplő szerződési feltételeknél.
A határozott idő elteltét megelőző 90 napban a Szolgáltató az Előfizetőt tartós adathordozó útján három alkalommal
tájékoztatja a határozott idejű szerződés határozatlan időtartamúvá átalakulásról. A tájékoztatásnak ki kell terjednie
a)

b)

c)

a határozott időtartamú előfizetői szerződés helyébe lépő új, határozatlan idejű szerződés olyan lényeges
tartalmi elemeire, amely az igénybe vett szolgáltatás esetében értelmezhető, így különösen az alapvető
díjszabásra, az adatforgalmi korlátozásra, az adatátviteli sebességekre, a lefedettségre, a műsorterjesztési
szolgáltatás keretében kínált csatornák összetételére;
a legkedvezőbb díjszabásra vonatkozó tájékoztatás tekintetében az előfizető felhasználási szokásainak
figyelembevételével a határozott időtartamú előfizetői szerződéssel igénybe vett szolgáltatás
paramétereihez összességében leginkább hasonló legkedvezőbb díjazású díjcsomagra, továbbá
a határozott idejű szerződés megszüntetésének általános szerződési feltételekben meghatározott
lehetséges módjaira.

A fentiektől eltérően nem lép határozatlan időtartamú Előfizetői Szerződés a határozott időtartamú szerződés helyébe
a)
b)

c)

ha az előfizető egyoldalúan - vagy az előfizető és a szolgáltató közös akarattal - a határozott idő lejártát
megelőzően nyilatkozik arról, hogy a határozott idő leteltével az Előfizetői Szerződést megszünteti;
az állam által elismert követelményeken alapuló, az internet-hozzáférés elterjedését ösztönző,
kedvezményes szerződéses feltételeket biztosító internethozzáférés-szolgáltatás igénybevételére
vonatkozó határozott időtartamú előfizetői szerződés esetén, vagy
ha a felek közös akarattal kizárták annak lehetőségét, hogy a határozott időtartamú Előfizetői Szerződés
helyébe a meghatározott idő elteltével határozatlan időtartamú Előfizetői Szerződés lépjen.
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A felek a határozott idejű szerződés időtartamának meghosszabbításáról a szerződés megkötésekor és az Előfizető
kifejezett nyilatkozata esetén a határozott idő elteltét megelőzően szerződésmódosítással dönthetnek.
Nem hosszabbítható meg a Szolgáltatáscsomagra vagy Szolgáltatásokból és végberendezésekből álló csomagra
vonatkozó határozott idejű Előfizetői Szerződés időtartama, ha a szerződés módosítására azért kerül sor, mert az
Előfizető ugyanazon internet-hozzáférési szolgáltatást vagy nyilvánosan elérhető számfüggő személyközi hírközlési
szolgáltatást nyújtó szolgáltatótól újabb Szolgáltatást rendel meg, vagy további elektronikus hírközlő végberendezést
igényel, kivéve, ha az Előfizető a szerződés módosításakor a meghosszabbításhoz kifejezetten hozzájárul.
A jelen pontban meghatározottak nem alkalmazhatóak egyenlegfeltöltéssel, Előre Fizetett Díjú Feltöltőkártyás
Szolgáltatás esetében.
8.2.3.8.

Az Előfizető elállása

Az elálláskor Helyhez kötött szolgáltatás esetén az Előfizető vagy képviselője, meghatalmazottja köteles a Szolgáltató
által kért adatokat megadni, különösen: My Vodafone azonosító, személyes jelszó, az Előfizető neve és az Előfizetői
Hozzáférési Pont címe. A Szolgáltató kérheti továbbá az Előfizető elállási jogosultságának ellenőrzéséhez az Előfizetői
Szerződésen megadott egyéb adatokat és egy olyan kapcsolattartásra alkalmas telefonszámot, ahol az Előfizető az
ügyintézés érdekében azonnal visszahívható.
Az Előfizető az Előfizetői Szerződéstől személyesen a Szolgáltató Üzlethelyiségében jogosult elállni az elállással érintett
szolgáltatás igénybevételéhez szükséges SIM kártya Szolgáltató részére történő egyidejű visszaszolgáltatásával.
Mobill szolgáltatástól történő elállás esetén Előfizető köteles a következő adatokat megadni: érintett hívószám és
Személyes Biztonsági kód, előfizető neve. A Szolgáltató kérheti továbbá az Előfizető elállási jogosultságának
ellenőrzéséhez, hogy az Előfizetői Szerződésen megadott egyéb adatokat, valamint az ugyanazon Ügyfélszámhoz
tartozó másik hívószámát, vagy egyéb olyan hívószámot, ahol azonnal visszahívható.
Az Előfizető köteles az elállás Szolgáltatóval való közlés időpontjában fennálló, valamennyi esedékes, illetve lejárt
tartozását azonnal kiegyenlíteni.
Amennyiben az Előfizető a határozott időtartamú Előfizetői Szerződésben kötelezettséget vállalt arra, hogy szolgáltatást
vagy a hozzá kapcsolódó terméket igénybe veszi, és a szerződést az ebből eredő kedvezmények figyelembevételével
kötötte meg, és a szerződéstől eláll a határozott időtartam lejárta előtt, a Szolgáltató kizárólag az Előfizető által a
szolgáltatásnyújtás megkezdésétől igénybe vett kedvezményeket követelheti, az elálláshoz egyéb hátrányos
jogkövetkezményt nem fűzhet.
Esetei:
a)

Ha a Szolgáltató az Előfizetői Szerződésben a szolgáltatás nyújtásának megkezdésére meghatározott
határidőt túllépi, Előfizető jogosult a szerződéstől hátrányos jogkövetkezmények nélkül elállni. Az Előfizető
elállása esetén a felek kötelesek egymással elszámolni, a Szolgáltató köteles az adott szerződés alapján
befizetett díjakat legfeljebb az elállást követő 30 (harminc) napon belül visszatéríteni az Előfizető számára,
az Előfizető pedig egyidejűleg köteles a Szolgáltató tulajdonában lévő, a Szolgáltató által az Előfizető
részére átadott eszközöket a Szolgáltatónak átadni. Üzleti Előfizetőt a jelen pontban foglalt elállási jog
nem illeti meg (eltérés az Eszr. 8. § (5) bekezdésétől).

b)

Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között megkötött Előfizetői Szerződés esetén az Előfizető
az Előfizetői Szerződés megkötésétől számított 14 (tizennégy) napon belül hátrányos jogkövetkezmények
és indokolás nélkül elállhat az Előfizetői Szerződéstől. Felek megállapodása esetén, ha a Szolgáltató az
üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között létrejött Előfizetői Szerződés teljesítését már az elállási
jog gyakorlására nyitva álló határidőn belül megkezdi, az Üzleti Előfizetőt az Előfizetői Szerződés
megkötésétől számított 14 napon belül indokolás nélküli, azonnali hatályú felmondási jog nem illeti meg.
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Ha a Szolgáltató az Előfizetői Szerződés teljesítését az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidőn belül
már megkezdte, az Előfizetőt az Előfizetői Szerződés megkötésétől számított 14 napon belül indokolás
nélküli, azonnali hatályú felmondási jog illeti meg.
Mindkét esetben a Felek kötelesek egymással elszámolni. Szolgáltató - az Előfizetői Szerződés
megkötése és az elállási jog érvényesítése közötti időszakban - amennyiben még nem kezdte meg a
szolgáltatás teljesítését, akkor az adott Előfizetői Szerződéshez kapcsolódó és befizetett díjakat, legfeljebb
az elállást követő 30 (harminc) napon belül visszatéríti az Előfizető számára.
Amennyiben a Szolgáltató az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidőn belül már megkezdte a
szolgáltatás teljesítését, akkor a Szolgáltató az adott Előfizetői Szerződéshez kapcsolódó és befizetett
díjak időarányos részét – beszámítva a szolgáltatás létesítésével és a megszüntetésével kapcsolatosan
felmerült a jelen ÁSZF 2. számú Mellékletében foglalt költségeket, pl. kiszállási díj - fogja visszatéríteni az
azonnali hatályú felmondási jog érvényesítését követő 30 (harminc) napon belül.
Előfizető köteles az indoklás nélküli, elállási jog és az indoklás nélküli, azonnali hatályú felmondási jog
érvényesítésétől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül a Szolgáltató tulajdonában levő, a
Szolgáltató által az Előfizető részére átadott Eszközöket a Szolgáltatónak hiánytalanul és rendeltetésszerű
használatra alkalmas állapotban visszaszolgáltatni. Szolgáltató jogosult az Előfizetővel szemben kárának
megtérítését követelni, ha az Előfizető az érintett Eszközöket a Szolgáltatónak nem tudja hiánytalanul
vagy nem tudja rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban átadni.
c)

Amennyiben az Előfizető olyan Helyhez kötött szolgáltatásra fizetett elő, amely csomag a feltételei és
árazása alapján több szolgáltatásként funkcionál (különálló termékeknek tekinthetők) és az ilyen csomag
részét képező különálló termékek telepítésére meghatározott határidőt Szolgáltató túllépi, akkor az
Előfizetői Hozzáférési Pont létesítését megelőzően Előfizető választása szerint jogosult
•
•

az Előfizetői Szerződéstől elállni, vagy
az Előfizetői Szerződés közös megegyezéssel való módosítását kezdeményezni akként,
hogy annak tartalmát kizárólag a létesített Szolgáltatásra alkalmas díjcsomagra váltják át a
felek hátrányos jogkövetkezmények nélkül. Ebben az esetben Szolgáltató nem jogosult
megtagadni az Előfizetői Szerződés fentiek szerinti módosítását.

Amennyiben Előfizető jelen pont szerinti elállási jogát gyakorolja, de a Szolgáltató a helyhez kötött
szolgáltatás nyújtását a megfelelő időben megkezdte, az Előfizető elállása esetén a Felek kötelesek
egymással elszámolni, a Szolgáltató köteles az adott szerződés alapján befizetett díjakat legfeljebb az
elállást követő 30 (harminc) napon belül visszatéríteni az Előfizető számára, az Előfizető pedig egyidejűleg
köteles az Eszközöket rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a Szolgáltatónak
visszaszolgáltatni.
8.3. A szolgáltatáscsomagok és egyes elemeik megszüntetésével kapcsolatos jogok
Amennyiben az Előfizető Szolgáltatáscsomagot vesz igénybe, nem hosszabbítható meg a Szolgáltatásokból és
Eszközből álló csomagra vonatkozó határozott idejű Előfizetői Szerződés időtartama, ha a szerződés módosítására azért
kerül sor, mert az Előfizető a Szolgáltatótól újabb Szolgáltatást rendel meg, vagy további Eszközt igényel, kivéve, ha az
Előfizető a szerződés módosításakor a meghosszabbításhoz kifejezetten hozzájárul.
Ha az Előfizető határozott időtartamú Előfizetői Szerződéssel Szolgáltatáscsomagot vesz igénybe, és a Szolgáltató
szerződésszegése vagy egyoldalú szerződésmódosítása miatt a határozott időtartam lejárta előtt jogosulttá válik az
Előfizetői Szerződést a Szolgáltatáscsomag részét képező bármely Szolgáltatás tekintetében felmondani, a
Szolgáltatáscsomag valamennyi Szolgáltatása tekintetében jogosulttá válik a szerződés felmondására.
Ha az Előfizető a Szolgáltatás vagy Szolgáltatáscsomag igénybevételére kötött Előfizetői Szerződést az érintett
Szolgáltatás vagy a Szolgáltatáscsomag valamennyi Szolgáltatása tekintetében jogosult felmondani, ha:
80

•

a Szolgáltató a hiba kijavítására nyitva álló határidő eredménytelen elteltét követően a hibát 15 napig nem tudja
elhárítani;
az Szolgáltatás vonatkozásában az előfizető a felmondását megelőző 90 nap alatt több mint 10 hibabejelentést
tett, amely alapján a Szolgáltató valós, érdekkörébe tartozó hibát hárított el, vagy
a Szolgáltató a Szolgáltatást 30 napig nem az Előfizetői szerződés szerint teljesíti.

•
•

Üzleti Előfizető, ha Szolgáltatáscsomagot vesz igénybe, és a Szolgáltató szerződésszegése vagy egyoldalú
szerződésmódosítása miatt jogosulttá válik a határozott idejű Előfizetői Szerződését bármely Szolgáltatás tekintetében
felmondani, akkor csak azon Szolgáltatás tekintetében lesz jogosult az Előfizető Szerződés felmondására, amely
tekintetében a Szolgálató szerződésszegése vagy egyoldalú módosítása miatt a felmondási joga fennáll (eltérés az Eht.
134. § (15b) bekezdésétől).
Üzleti Előfizető, ha olyan Szolgáltatáscsomagot vesz igénybe, amely magában foglal legalább egy internet-hozzáférési
szolgáltatást, és egy nyilvánosan elérhető, számfüggő személyközi hírközlési szolgáltatást, akkor
•

•

•

a Szolgáltató egyoldalú szerződésmódosítása esetén a Szolgáltató a Szolgáltatáscsomagnak csak a
módosítással érintett szolgáltatásával összefüggésben köteles teljesíteni a szerződésmódosítás kapcsán
meghatározott kötelezettségeit, és az Előfizető csak Szolgáltatásonként jogosult gyakorolni a felmondási
jogát, azaz csak a szerződésmódosítással érintett Szolgáltatásra vonatkozó Előfizetői Szerződését mondhatja
fel, ha felmondás feltételei egyébként fennállnak;
amennyiben az Előfizető Szolgáltatáscsomagba tartozó Szolgáltatások egyike tekintetében kötött határozott
időtartamú Előfizetői Szerződése határozatlan időtartamúvá válik, ez a másik Szolgáltatás határozott idejű
Előfizetői Szerződésére nincs kihatással, annak időtartamát nem érinti, azzal kapcsolatban a Szolgáltató nem
köteles a határozatlan időtartamúvá váló szerződésre vonatkozóan a határozott idő lejárta esetére előírt
kötelezettségeket teljesíteni;
az Előfizető a Szolgáltatáscsomagba tartozó egyik Előfizetői Szerződésének felmondása esetén csak az
érintett előfizetésre vonatkozó hívószám hordozását igényelheti a megszűnést követő 31 napon belül, illetőleg
a szolgáltatóváltást és a számhordozást a szolgáltatók nem kötelesek távoli konfigurációban elvégezni a
szolgáltatáscsomag valamennyi szolgáltatása tekintetében (eltérés az Eht. 128. § (5) bekezdésétől).

Üzleti Előfizető, ha olyan Szolgáltatáscsomagot vesz igénybe, amely Szolgáltatásokból és Eszközből áll és az Előfizetői
Szerződése határozott ideje alatt a Szolgáltatótól újabb eszközt vásárol, vagy újabb hírközlési szolgáltatást rendel meg,
a szerződése határozott ideje az Előfizető hozzájárulása nélkül is meghosszabbodik (eltérés az Eht. 134. § (14b)
bekezdésétől).

8.4. Számhordozással és egyéb azonosítók hordozhatóságával, a szünetmentes szolgáltatóváltással
kapcsolatos eljárások részletes szabályai, ideértve az előfizető tájékoztatását a számhordozás és a
szolgáltatóváltás esetén fennmaradó jóváírásról is
A Mobil szolgáltatást érintő számhordozással és egyéb azonosítók hordozhatóságával kapcsolatos eljárás részletes
szabályait, valamint a Helyhez kötött internet-hozzáférési szolgáltatásra nézve a szünetmentes szolgáltatóváltással
kapcsolatos eljárás részletes szabályait az ÁSZF 4. számú melléklete tartalmazza, míg a számhordozási eljárás a
Helyhez kötött internet-hozzáférés, valamint a Helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatás esetében nem
értelmezhető, így jelen ÁSZF erre vonatkozó rendelkezést nem tartalmaz.
Az Előre Fizetett Díjú Feltöltőkártyás Szolgáltatás egyenlegén fennmaradó összegének a visszatérítését a
számhordozást vagy utólagos számhordozást követő 30 napon belül kérheti az Előfizető. A visszatérítés díját az ÁSZF
2. számú melléklete tartalmazza.
9.

Ügyfélkapcsolat, panaszkezelés, jogviták

9.1. Az előfizetői panaszok kezelése, folyamata, díjreklamáció és kártérítési igények intézése
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9.1.1.

Előfizetői bejelentésnek minősül az előfizetői panasz

Előfizetői panasz: Előfizetői Szerződés alapján igénybevett Szolgáltatás nyújtásával összefüggésben az Előfizető által
tett olyan bejelentés, amely az Előfizetőt érintő egyéni jogsérelem vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul és nem
minősül hibabejelentésnek;
9.1.2.

Bejelentés megtétele a Szolgáltatónál

Az előfizetői panaszokat az Előfizető vagy képviselője, meghatalmazottja a Szolgáltató Központi Ügyfélszolgálatán vagy
egyéb ügyfélszolgálati irodáiban (márkaképviseleti és viszonteladói üzlet) terjesztheti elő szóban vagy írásban. A
Szolgáltató Ügyfélszolgálatainak elérhetőségére vonatkozó adatokat, információkat a www.vodafone.hu/uzletkereso
oldal tartalmaz.
Az előfizetői és felhasználói bejelentések intézésére, panaszok kivizsgálására és orvoslására, az Előfizetők és
felhasználók tájékoztatására a Szolgáltató telefonon, interneten, postacímen elérhető, valamint az Előfizetők és
felhasználók számára nyitva álló Ügyfélszolgálatot tart fenn, az alábbi elérhetőségeken:
A Központi Ügyfélszolgálat
(a)
ügyfélforgalom előtt nyitva álló helyiségének címe: 1062 Budapest, Váci út 1-3. (Westend City Center);
(b)
telefonszáma: 1270, mely a hét minden napján 0-24 órában belföldről díjmentesen hívható, Üzleti Előfizetők
esetében a 1788, amely a hét minden napján 0-24 órában a Szolgáltató hálózatán belül belföldről díjmentesen hívható;
vagy +36 1 288 1270, Üzleti Előfizetők esetén +36 1 288 1788, amelyekre irányuló hívások a hívó fél díjcsomagja szerint
számlázódnak;
(c)
ügyfélforgalom előtt nyitva álló helyiség nyitvatartási ideje: hétfő-szerda: 10.00-20.00, csütörtök: 08.00-20.00,
péntek-szombat: 10.00-20.00, vasárnap: 10.00-18.00;
(d)
postacíme: 1476 Budapest, Pf. 350.;
(e)
e-mail elérhetőségei: www.vodafone.hu/kapcsolat, ugyfelszolgalat.hu@vodafone.com, Üzleti Előfizetők
esetében: corporate.hu@vodafone.com, vipuzleti.hu@vodafone.com
Helyhez kötött szolgáltatás esetén az Üzelti Előfizetők telefonos ügyfélszolgálatának országos, egységes, közös
telefonszáma: 1420.
Ezentúl a Szolgáltató Önkiszolgáló Ügyfélszolgálatot működtet, amely lehetővé teszi, hogy az Előfizető egyes
szolgáltatások megrendelését, illetve lemondását a Szolgáltató honlapján (Online Ügyfélszolgálat menüpont), illetve
SMS-en keresztül is intézhesse. Az Önkiszolgáló Ügyfélszolgálat működésével kapcsolatos információk és a
megrendelhető szolgáltatások listája elérhető a Szolgáltató értékesítési pontjain, Ügyfélszolgálatán és a
www.vodafone.hu honlapon.
Az Ügyfélszolgálaton keresztül (telefonon, írásban, személyesen vagy Online Ügyfélszolgálaton) történő ügyintézéshez
az Előfizető köteles megadni az egyértelmű azonosításához szükséges személyes adatokat, elsődlegesen az Előfizető
által megadott (4-6 jegyű, arab számokból álló) Személyes Biztonsági kódot, ennek hiányában az Előfizető, illetve az
Előfizető képviselőjének azonosításához szükséges egyéb személyes adatokat. A Szolgáltató kérheti továbbá, hogy az
Előfizető adja meg az ugyanazon Ügyfélszámhoz tartozó másik hívószámát, vagy egyéb olyan hívószámot, ahol azonnal
visszahívható. Amennyiben – a Szolgáltató által meghatározott esetekben – elengedhetetlen mindezek megadása, és az
Előfizető ezen kérésnek nem tesz eleget, a Szolgáltató az Előfizető igényét elutasítja. Sikeres azonosítás esetén a
Szolgáltató az azonosított személyt Előfizetőnek, illetve az Előfizető helyett és nevében az Előfizetői Szerződésből eredő
jogok gyakorlására, és kötelezettségek teljesítésére jogosult személynek tekinti.
Előfizető köteles a Szolgáltató panaszkivizsgálási és hibaelhatárolási eljárása során megadni minden olyan adatot, mely
a Szolgáltató megítélése szerint a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlen. Amennyiben az Előfizető a kért adatokat
nem bocsátja a Szolgáltató rendelkezésére, úgy a Szolgáltató nem köteles a bejelentéssel érdemben foglalkozni.
Amennyiben a MobilVásárlás Szolgáltatás igénybevétele során a megrendelni/vásárolni kívánt terméket/szolgáltatást a
Szolgáltatótól és Előfizetőtől elkülönülő Harmadik Fél biztosítja, a termék/szolgáltatás árát, minőségét, illetve a vásárlás
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egyéb körülményeit illető reklamációkat a Szolgáltató Ügyfélszolgálata nem kezeli. A Szolgáltatóhoz a MobilVásárlás
Szolgáltatással kapcsolatosan kizárólag a Szolgáltató saját érdekkörében felmerült okokra vonatkozó panaszok ügyében
fordulhatnak az Előfizetők.
Helyhez kötött szolgáltatás esetén az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az Ügyfélszám megadásán
keresztül végzi el az Előfizető azonosítását minden olyan esetben, amikor arra az Előfizető személyazonosító
okmányaiból történő közvetlen meggyőződés útján nincs lehetőség. Az Előfizető saját érdekében vállalja, hogy
Ügyfélszámát magántitokként kezeli, azt illetéktelen harmadik személy részére nem adja át, nem teszi hozzáférhetővé.
Az Előfizető tudomásul veszi továbbá, hogy a Szolgáltató az Előfizető ügyfélszámát a Szolgáltatónak megadó harmadik
személyt jogosult úgy tekinteni, mint akit az Előfizető a Szolgáltatóval szembeni képviseletére meghatalmazott, kivéve,
ha az Előfizető a Szolgáltatóval közölt írásbeli nyilatkozatban eltérően rendelkezett. A Szolgáltató adatkezelésével
kapcsolatos egyéb tájékoztatást az ÁSZF 3. számú mellékletét képező Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.
9.1.3.

Bejelentés kezelése a Szolgáltatónál

A szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolja. Szóbeli panasznak minősül
a személyesen, telefonon, vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával szóban közölt panasz.
Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás
felhasználásával közölt szóbeli panaszt.
Személyesen szóban közölt panasz esetén a Szolgáltató a szóbeli panaszt köteles egyedi azonosítószámmal ellátni,
amennyiben a panasz orvoslása azonnal nem volt lehetséges vagy azzal nem ért egyet az Előfizető. A szóbeli panaszt
a Szolgáltató köteles azonnal megvizsgálni és szükség szerint orvosolni kell.
Amennyiben az Előfizető a szóban közölt panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem
lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel és
annak egy másolati példányát az Előfizetőnek átadja, illetve telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás
felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi.
A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) az Előfizető neve, lakcíme, székhelye,
b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
c) az Előfizető panaszának részletes leírása, az Előfizető által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb
bizonyítékok jegyzéke,
d) a Szolgáltató nyilatkozata az Előfizető panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali
kivizsgálása lehetséges,
e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás
felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – az Előfizető aláírása,
f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a
panasz egyedi azonosítószáma.
Ha a hangfelvétel tartalmazza a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény („Fgytv.”)17/A. § (5) bekezdése
szerinti tartalmi elemeket – ide nem értve a panasz előterjesztésének helyét, a fogyasztó által bemutatott bizonyítékok
jegyzékét, a jegyzőkönyvet felvevő személy aláírását, valamint a jegyzőkönyv felvételének helyét és idejét –, a
jegyzőkönyv felvétele az előfizető beleegyezésével mellőzhető.
Az Előfizető által a Szolgáltató Ügyfélszolgálatán tett szóbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezéstől számított 30 napon
belül írásban válaszolja meg kivéve, ha a szóban személyesen bejelentett panaszban foglaltaknak a Szolgáltató nyomban
eleget tesz. A Szolgáltató értékesítési pontjain tett panaszról felvett jegyzőkönyvet a Szolgáltató Központi
Ügyfélszolgálata válaszolja meg írásban, 30 napon belül. Az írásbeli panasz kivizsgálási és megválaszolási határideje
30 nap. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles.
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Az írásbeliség követelményének levél, e-mail vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet
tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós
tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.
Ha a Szolgáltató a panaszbejelentéstől számított 30 (harminc) napon belül nem tudja elvégezni a panasz elbíráláshoz
szükséges műszaki vizsgálatokat, valamint nem tudja az Előfizetőtől beszerezni azon információkat, illetve véleményeket,
melyek feltétlenül szükségesek a panasz elbírálásához, a Szolgáltató a vizsgálati idő meghosszabbításáról az Előfizető
részére értesítést küld.
A Szolgáltató a bejelentésekről nyilvántartást vezet, a bejelentések – amennyiben azok nyomban nem orvosolhatók –
elektronikusan rögzítésre kerülnek. A Szolgáltató a bejelentést a nyilvántartó adatbázisában 3 (három) évre, a telefonos
Ügyfélszolgálatra érkező panasz-és hibabejelentésekről készített hangfelvételt 5 (öt) évre visszamenőleg tárolja, és
biztosítja a visszakereshetőséget. Az adatbázis panaszbejelentés esetén tartalmazza az Előfizető nevét, vagy más
azonosítóját, telefonszámát, vagy számlázási rendszerbeli azonosítóját, a bejelentés módját, és idejét, bejelentés tárgyát,
a kivizsgálás eredményét, a megtett intézkedéseket, az értesítés módját és idejét.
9.1.4.

Díjreklamáció kezelése a Szolgáltatónál

Ha az Előfizető a Szolgáltató által felszámított díj összegét vitatja, a Szolgáltató a bejelentést (díjreklamációt)
haladéktalanul nyilvántartásba veszi, és a bejelentés megvizsgálásának befejezéséig nem jogosult az Előfizetői
Szerződést felmondani.
Ha az Előfizető a díjfizetési határidő lejárta előtt benyújtott bejelentésben a számlában meghatározott díj
összegszerűségét vitatja az Ügyfélszolgálatnál, és a bejelentést a Szolgáltató nem utasítja el 5 (öt) napon belül, a
bejelentésben érintett díjtétel vonatkozásában a díjfizetési határidő a díjreklamáció megvizsgálásának időtartamával
meghosszabbodik.
A díjfizetési határidőt követően beérkező reklamációknak a vitatott számlában meghatározott díj fizetésére halasztó
hatálya nincsen. A Szolgáltató a bejelentést minden esetben a bejelentés beérkezését követően 30 (harminc) napon belül
érdemben megvizsgálja és írásban megválaszolja. Szolgáltató a számla esedékességétől számított 1 (egy) éven túl
díjreklamációt nem fogad el.
Szolgáltató – amennyiben számlázási rendszere zártságát a panaszban érintett szolgáltatás tekintetében a miniszter által
kijelölt tanúsító szervezet tanúsítja – akkor is jogosult felmondani, ha az Előfizető díjreklamációját a díjfizetési határidő
lejárta előtt nyújtja be. A díjfizetési határidő a díjreklamáció megvizsgálásával akkor sem hosszabbodik meg, ha a
Szolgáltató a bejelentést 5 (öt) napon belül nem utasítja el.
Kétség esetén a számlában foglaltak helyességét a Szolgáltatónak kell bizonyítania. Ha az Előfizető a Szolgáltató által
követelt díj összegszerűségét vitatja, a Szolgáltatónak kell bizonyítania, hogy a hálózata az illetéktelen hozzáféréstől
védett és számlázási rendszere zárt, a díj számlázása, továbbá megállapítása helyes volt. Ellenkező bizonyításig nem
terheli számlázási rendszere vonatkozásában külön bizonyítási kötelezettség a Szolgáltatót, ha számlázási rendszere
zártságát a panaszban érintett szolgáltatás tekintetében a miniszter által kijelölt tanúsító szervezet tanúsítja.
A harmadik felek által nyújtott szolgáltatások tartalmáért a Szolgáltató nem felel, mivel szerepe a szolgáltatás
biztosításához csupán hálózatának rendelkezésre bocsátása. A Szolgáltató felelőssége csak saját tevékenységére terjed
ki. Tartalomszolgáltatás, illetve Mobilvásárlás szolgáltatással kapcsolatos panaszok esetén a tartalommal, illetve a
vásárlással, a vásárolt termékkel vagy szolgáltatással, illetve a tartalomszolgáltatóval kapcsolatos panaszait a
tartalomszolgáltató köteles kivizsgálni. A tartalommal, illetve a vásárolt termékkel, illetve szolgáltatással kapcsolatos
bejelentések tekintetében a tartalmat, illetve a vásárolt terméket, szolgáltatást biztosító szervezet, személy az illetékes,
míg a tartalommal, illetve a vásárolt termékkel kapcsolatos díjtételekre, azok számlázására vonatkozó bejelentéseket
Előfizetőnek Szolgáltató felé kell megtennie.
A bejelentés eredményéről Szolgáltató az Előfizetőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a bejelentésnek a Szolgáltató helyt
ad, úgy a Szolgáltató a tévesen megállapított összeget – amennyiben azt az Előfizető már a Szolgáltatónak kifizette – az
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Előfizető részére havi díjfizetési kötelezettség esetén a következő havi elszámolás alkalmával, egyébként a bejelentés
elbírálásától számított 30 (harminc) napon belül – az Előfizető választása szerint – az Előfizető számláján egy összegben
jóváírja, vagy egy összegben visszafizeti azzal, hogy ezzel együtt a Szolgáltató a tévesen megállapított és az Előfizető
által már befizetett összeg közötti díjkülönbözet után a díj befizetésének napjától számítva évi 12 (tizenkettő) százalékos
késedelmi kamatot fizet.
Nem jogosult a Szolgáltató felmondani a szerződést, ha az Előfizető a díjtartozás összegszerűségét vitatja, és a vita
rendezése érdekében a jogvita elbírálására jogosult szervhez kérelmet terjesztett elő, amelyről másolatban tájékoztatta
a Szolgáltatót, feltéve, hogy az Előfizető a nem vitatott és a szolgáltatás igénybevételéért esedékes díjakat folyamatosan
megfizeti. A Szolgáltató köteles az Előfizető kérésére a nem vitatott díjak befizetésének lehetőségét biztosítani.
9.1.5.

Hangfelvételek rögzítése, tárolása és rendelkezésre bocsátása

A Szolgáltató az Ügyfélszolgálati telefonszámokra érkező, az előfizetői jogviszonyt érintő megkeresésekről, panaszokról
és bejelentésekről, valamint a Szolgáltató és az Előfizető közötti telefonos kommunikációról, valamint az ezekről indított
kimenő hívásokról az Ügyfélszolgálati tevékenység minőségének ellenőrzésére, továbbá az ügyfél és a szolgáltató közötti
vitának, illetve jogvitának az eldöntését szolgáló bizonyítéknak biztosítása céljából hangfelvételt készít, amelyet
visszakereshető módon a rögzítést követő legalább 5 (öt) évig megőriz. Főszabályként a hívásokat a Szolgáltató rögzíti,
azonban előfordulhat, hogy műszaki okok miatt bizonyos beszélgetések nem kerülnek rögzítésre.
Amennyiben a hívó Előfizető a hangrögzítéshez nem járul hozzá, akkor az adott ügyet csak személyesen áll módjában
intézni.
A személyes adatok védelméről szóló törvény szerinti tájékoztatási kötelezettség teljesítése keretében a Szolgáltató az
Ügyfélszolgálat által bonyolított telefonos beszélgetésről rögzített hanganyagnak a hívó Előfizető kérésére és a
jogosultság ellenőrzését követően, a megőrzési időn belül az érintett Előfizető általi visszahallgatását a Szolgáltató által
biztosított Ügyfélszolgálati helyiségben, vagy konferenciahívás keretében lehetővé teszi.
Az Előfizető által a Szolgáltató részére történő igény bejelentésétől (illetve az adathordozó leadásától számított)
legkésőbb 30 (harminc) napon belül, vagy a Hatóság felhívására a felhívásban megjelölt határidőn belül, a Szolgáltató
biztosítja a hangfelvétel meghallgatását a Szolgáltató Központi Ügyfélszolgálatán hangfelvételenként egy alkalommal
díjmentesen, illetve a hangfelvétel másolatát, adathordozón (DVD-n/CD-n) való átadással az Előfizető rendelkezésére
bocsátja. Az Előfizető jelen bekezdésben foglalt jogait együttesen és külön-külön is gyakorolhatja.
Az Előfizető részére hangfelvételenként egy alkalommal díjmentesen kell a másolatot biztosítani, a további másolatok
kiállítása esetén az ÁSZF 2. számú mellékletében meghatzározott díj feizetendő. A hangfelvétel másolatának kiadásához
az adathordozót – díjmentes esetben – a Szolgáltató bocsátja rendelkezésre, de azt az érintett Előfizető is biztosíthatja.
Amennyiben az adtahordozót az érintett Előfizető biztosítja, abban az esetben a bontatlan csomagolású adathordozót a
Szolgáltató márkaképviseletein adhatja le.
A hangfelvétel másolata az érintett Előfizető választása szerinti márkaképviseleten vehető át vagy az Előfizető ilyen
irányú kérése esetén postai úton kerül megküldésre. Amennyiben az Előfizető kéri, a hangfelvételről készült másolatot
elektronikus úton kell rendelkezésére bocsátani. A Szolgáltató a hangfelvétel kiadását az Előfizető azonosításán túl egyéb
feltételhez nem kötheti.
9.1.6.

Kártérítési igények intézése (Általános szabályok)

A Szolgáltató az Előfizetői Szerződések késedelmes vagy hibás teljesítése esetében az Előfizetők vagyonában okozott
kárt – a Ptk. 6:143. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint - köteles megtéríteni, az elmaradt haszon kivételével.
Az Előfizetői Szerződésekből eredő polgári jogi igények 1 (egy) év alatt évülnek el, amelyet a késedelem, illetve a hibás
teljesítés bekövetkezésétől kell számítani. A Felek egymásnak küldött fizetési felszólítása az elvülést megszakítja.
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A Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek az Előfizetőt amiatt érik, mert a Szolgáltató szolgáltatási
jogosultságát visszavonják, vagy úgy módosítják, hogy ennek következtében ettől az időponttól kezdve nem tud eleget
tenni az ÁSZF foglalt kötelezettségeinek. Ebben az esetben az Előfizetői Szerződés automatikusan megszűnik, az erről
szóló értesítésben megjelölt időpontban.
Az Előfizető által szervizelésre leadott, hibás vagy hibásnak vélt Eszközökön a gyártók szervizei minden esetben szoftverfrissítést végeznek. Ez nem minősül javításnak, de a gyártók előírásai alapján kötelező megtenni azért, hogy az
esetleges, a felhasználó által még nem is észlelt hibákat megszüntesse. Az Eszköz memóriatartalma (telefonkönyv,
játékok stb.) a szervizeljárás során megsérülhet vagy elveszhet. Az ebből eredő károkért a Szolgáltató a felelősséget
nem vállalja.
Az Előfizetői kártérítési igénnyel kapcsolatos eljárás
Az Előfizetői kártérítési igényét a Szolgáltató Ügyfélszolgálatán jelentheti be szóban vagy írásban. A Szolgáltató az igényt
a bejelentéstől számított 30 napon belül elbírálja, és erről haladéktalanul írásban értesíti az Előfizetőt. A Szolgáltató az
általa elismert és az Előfizető által elfogadott, illetve a jogerős bírósági ítéletben megítélt kártérítés összegét utólag fizető
előfizetők esetén a következő elszámolás alkalmával az Előfizető számláján egy összegben jóváírja, előre fizető
előfizetők esetében 30 napon belül az előfizetés egyenlegén egy összegben jóváírja. Az előfizetői jogviszony
megszűnése esetén az Előfizető választása szerint a bejelentés elbírálásától számított 30 napon belül azt az Előfizető
részére egy összegben visszafizeti.
Az Előfizető kártérítési felelőssége
Mobil szolgáltatás esetén, ha az Előfizető a részére átadott Előfizetői SIM Kártyán bármilyen beavatkozást eszközöl, s
ezzel befolyásolja a Szolgáltatás minőségét, vagy a Szolgáltatónak egyéb módon kárt okoz, a Szolgáltató ezt az Előfizetői
Szerződés megszegésének tekinti, és jogosult azt 60 illetőleg – amennyiben az Előfizető magatartása a hálózat
rendeltetésszerű működését veszélyezteti vagy akadályozza, vagy az törvénysértő vagy ilyen célra irányul -15 napos
hatállyal felmondani és az Előfizetőtől kártérítést követelni.
Helyhez kötött szolgáltatás esetén a Szolgáltató tulajdonában álló Eszközök elvesztése, vagy megrongálódása esetén
az Előfizető a kihelyezett Eszköz után kártérítést köteles fizetni. Az Előfizető kártérítési kötelezettsége mind az Eszköz
megrongálódása, mind visszaadásának elmulasztása esetén fennáll, mely utóbbi esetben a Felek úgy tekintik, hogy az
adott Eszköz megsemmisült. A kártérítés összege Eszközönként eltérő, és azokat az ÁSZF 2. számú melléklete
tartalmazza.
Az átvitt adattartalomért való felelősség
Az Előfizető a hatályos jogszabályok szerint tartozik felelősséggel az internet-hozzáférési szolgáltatás igénybevétele
során az általa átvitt, vagy tárolt adatok tartalmáért. Az Előfizető nem terjeszthet, és nem publikálhat a Szolgáltató által
biztosított szolgáltatások felhasználásával a hatályos törvények által tiltott szöveget, képet, jelképet vagy jogosulatlanul
harmadik fél által levédett vagy birtokolt szerzői jog oltalma vagy egyéb szellemi alkotásokat védő jogszabályok oltalma
alá eső alkotást vagy művet.
A Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az Előfizető által a szolgáltatáson átvitt, vagy tárolt adatok tartalmáért, a
tudomására jutó törvényszegés esetén azonban a törvényben előírt kötelezettségeinek eleget tesz.
A Szolgáltató nem felelős a szolgáltatás igénybevétele során az Előfizető számítógépeiben, vagy azok adatállományában
keletkezett esetleges károkért, ugyanakkor minden tőle észszerűen elvárhatót megtesz azért, hogy ilyen ne forduljon elő.
A Szolgáltató nem kíséri figyelemmel, illetve nem ellenőrzi a berendezéseken található, illetve a hálózatán továbbított
információkat, azaz a szolgáltatás, a hálózat, az Internet, lletve az Eszközök révén kapott információ felhasználása
kizárólag az Előfizető kockázatára történik.
9.2. Tájékoztatás a Szolgáltatással összefüggő jogviták peres és peren kívüli kezdeményezésének
lehetőségéről és feltételeiről, a békéltető testülethez való fordulás jogáról, az eljárásra jogosult hatóságok,
békéltető testület és egyéb szervezetek megnevezése, elérhetőségeik
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Előfizető az előfizetői szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos bejelentéseket, panaszokat elsősorban a Szolgáltatónál teheti
meg az ÁSZF 4.2. és 9.1. pontja szerint.
A Szolgáltatónál történő bejelentésen túl a fogyasztónak minősülő Előfizető az előfizetői szolgáltatás nyújtásával
kapcsolatos viták rendezése végett az alábbi szervekhez, hatóságokhoz, bíróságokhoz fordulhat:
a) a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény (a továbbiakban: Fgytv.) alapján a megyei (fővárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független békéltető testületekhez fordulhatnak az Előfizető és
Szolgáltató közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával,
a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződések megkötésével és teljesítésével kapcsolatos
fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében. Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye
hiányában a békéltető testület illetékességét a Szolgáltató székhelye alapítja meg. A Szolgáltató székhelye
szerint illetékes békéltető testület elérhetősége: név: Budapesti Békéltető Testület, cím: 1016 Budapest,
Krisztina krt. 99., telefonszám: +36 1 488-2131, fax szám: +36 1 488-2186, e-mail cím:
bekelteto.testulet@bkik.hu.
Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – a fentiek szerint illetékes testület helyett a fogyasztó
kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. A Békéltető Testületek elérhetőségei:
Bács-Kiskun Megyei
Békéltető Testület
Bács-Kiskun Megyei
Kereskedelmi és
Iparkamara
6000 Kecskemét, Árpád
krt. 4.
Levelezési cím: 6001
Kecskemét Pf. 228
Telefonszám: + 36 76
501 525, +36 76 501 532
Telefax: + 36 76 501 538
E-mail:
bekeltetes@bacsbekelte
tes.hu
Honlap:
www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető
Testület
Békés Megyei
Kereskedelmi és
Iparkamara
5600 Békéscsaba, Penza
lakótelep 5.
Telefonszám: + 36 66 324
976
Telefax: + 36 66 324 976
E-mail: bekeltetes@bmkik.hu
Honlap: www.bmkik.hu

Budapesti Békéltető
Testület
Budapesti Megyei
Kereskedelmi és
Iparkamara
1016 Budapest, Krisztina
körút 99.
Levelezési cím: 1253
Budapest, Pf. 10
Telefonszám: + 36 1 488
2131
Telefax: + 36 1 488 2186
E-mail:
bekelteto.testulet@bkik.
hu
Honlap: www.bekeltet.hu

Fejér Megyei
Békéltető Testület
Fejér Megyei
Kereskedelmi és
Iparkamara
8000 Székesfehérvár,
Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám: + 36 22
510 310
E-mail:
bekeltetes@fmkik.hu
Honlap: :
www.bekeltetesfejer.hu

Hajdú-Bihar Megyei
Békéltető Testület
Hajdú-Bihar Megyei
Kereskedelmi és
Iparkamara
4025 Debrecen,
Vörösmarty utca 13-15.
Telefonszám: +36 52
500 710
Telefax: +36 52 500 720
E-mail:
bekelteto@hbkik.hu
Honlap:
www.hbmbekeltetes.hu

Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Békéltető Testület
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara
5000 Szolnok, Verseghy park
8.
Telefonszám: +36 56 510
621, +36 20 373 2570
E-mail:
bekeltetotestulet@iparkamar
aszolnok.hu
Honlap:
www.jaszbekeltetes.hu

Nógrád Megyei
Békéltető Testület
Nógrád Megyei
Kereskedelmi és
Iparkamara
3100 Salgótarján,
Alkotmány út 9/A fsz. 4.
Telefonszám: +36 32
520 860
Telefax: +36 32 520 862
E-mail: nkik@nkik.hu
Honlap: www.bekeltetesnograd.hu

Somogy Megyei
Békéltető Testület
Somogy Megyei
Kereskedelmi és
Iparkamara
7400 Kaposvár, Anna
utca 6.
Telefonszám: +36 82
501 000
Telefax: +36 82 501
046
E-mail: skik@skik.hu
Honlap: www.skik.hu
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Tolna Megyei Békéltető
Testület
Tolna Megyei
Kereskedelmi és
Iparkamara
7100 Szekszárd, Arany
János utca 23-25.
Telefonszám: +36 74
411 661, +36 30 664
2130
Telefax: +36 74 411 456
E-mail:
kamara@tmkik.hu
Honlap:
https://www.tmkik.hu/hu/
bekelteto-testulet

Veszprém Megyei Békéltető
Testület
Veszprém Megyei
Kereskedelmi és
Iparkamara
8200 Veszprém, Radnóti tér
1.
Telefonszám: +36 88
814 121; +36 88 814 111
Telefax: +36 88 412 150
E-mail:
info@bekeltetesveszprem.hu
Honlap:
www.bekeltetesveszprem.hu

Baranya Megyei
Békéltető Testület
Baranya Megyei
Kereskedelmi és
Iparkamara
7625 Pécs, Majorossy
Imre utca 36.
Telefonszám: + 36 72
507 154; +36 20 283
3422
Telefax: + 36 72 507 152
E-mail:
info@baranyabekeltetes.
hu
Honlap:
www.baranyabekeltetes.
hu

Borsod-AbaújZemplén Megyei
Békéltető Testület
Borsod-AbaújZemplén Megyei
Kereskedelmi és
Iparkamara
3525 Miskolc, Szentpáli
utca 1.
Levelezési cím: 3501
Miskolc, Pf. 376
Telefonszám: + 36 46
501 091, + 36 46 501
870
Telefax: + 36 46 501
099
E-mail:
bekeltetes@bokik.hu
Honlap:
www.bekeltetes.borsod
megye.hu

Csongrád-Csanád
Megyei Békéltető
Testület
Csongrád-Csanád
Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara
6721 Szeged, Párizsi
körút 8-12.
Telefonszám: + 36 62
554 250/118 mellék
Telefax: + 36 62 426 149
E-mail:
bekelteto.testulet@csmki
k.hu
Honlap: www.bekeltetescsongrad.hu

Győr-Moson-Sopron
Megyei Békéltető Testület
Győr-Moson-Sopron
Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara
9021 Győr, Szent István út
10/A
Levelezési cím: 9001 Győr,
Pf. 673
Telefonszám: + 36 96 520
200
Telefax: + 36 96 520 291
E-mail:
bekeltetotestulet@gymskik.h
u
Honlap:
www.gymsmkik.hu/bekelteto

Heves Megyei
Békéltető Testület
Heves Megyei
Kereskedelmi és
Iparkamara
3300 Eger, Hadnagy
utca 6.
Levelezési cím: 3301
Eger, Pf. 440
Telefonszám: +36 36
416 660/105 mellék
Telefax: +36 36 323 615
E-mail:
bekeltetes@hkik.hu
Honlap:
www.hkik.hu/hu/content/
bekelteto-testulet

Komárom-Esztergom
Megyei Békéltető
Testület
Komárom-Esztergom
Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara
2800 Tatabánya, Fő tér
36.
Telefonszám: +36 34
513 012
E-mail:
kemkik@kemkik.hu
Honlap:
www.kembekeltetes.hu

Pest Megyei Békéltető
Testület
Pest Megyei
Kereskedelmi és
Iparkamara
1055 Budapest, Balassi
Bálint utca 25. 4. em. 2.
Levelezési cím: 1364
Budapest, Pf. 81
Telefonszám: +36 1 792
7881
E-mail:
pmbekelteto@pmkik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Békéltető Testület
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara
4400 Nyíregyháza,
Széchenyi utca 2.
Telefonszám: +36 42 420
180, +36 30 370 8226
Telefax: +36 42 420 180
E-mail:
bekelteto@szabkam.hu
Honlap: www.bekeltetesszabolcs.hu

Vas Megyei Békéltető
Testület
Vas Megyei
Kereskedelmi és
Iparkamara
9700 Szombathely,
Honvéd tér 2.
Telefonszám: +36
94 506 645, +36 94
312 356; +36 30 9566
708
Telefax: +36 94 316 936
E-mail:
pergel.be@vmkik.hu

Zala Megyei Békéltető
Testület
Zala Megyei
Kereskedelmi és
Iparkamara
8900 Zalaegerszeg,
Petőfi utca 24.
Telefonszám: +36 92
550 513
Telefax: +36 92 550
525
E-mail:
zmbekelteto@zmkik.hu
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Honlap:
www.panaszrendezes.h
u

Honlap:
www.vasibekeltető.hut

Honlap:
www.bekelteteszala.hu

b) Eht. és Fgytv. alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeihez, melyek
hatáskörébe tartozik többek között a fogyasztók panaszkezelésre vonatkozó panaszaival, a fogyasztói
szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézésére vonatkozó panaszaival,
valamint az Ügyfélszolgálattal, az előfizetői számlapanaszok elektronikus hírközlési szolgáltató általi
intézésének rendjével kezelésével, a számla tartalmával kapcsolatos ügyek intézése.
Budapest Főváros Kormányhivatala
Fogyasztóvédelmi Főosztály,
Fogyasztóvédelmi Osztály
1051 Budapest, Sas utca 19. III. em.
Levelezési cím: 1051 Budapest, Sas utca
19.
Telefonszám: +36 1 450 2598
E-mail:
fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Közlekedési,
Műszaki Engedélyezési és
Fogyasztóvédelmi Főosztály,
Fogyasztóvédelmi Osztály
6000 Kecskemét, Szent István
körút 19/A
Levelezési cím: 6000
Kecskemét, Szent István körút
19/A
Telefonszám: +36 76 795 710
E-mail:
fogyasztovedelem@bacs.gov.h
u

Baranya Megyei
Kormányhivatal Közlekedési,
Műszaki Engedélyezési,
Mérésügyi és
Fogyasztóvédelmi Főosztály,
Fogyasztóvédelmi Osztály
7630 Pécs, Hengermalom utca 2.
Levelezési cím: 7630 Pécs,
Hengermalom u. 2.
Telefonszám: +36 72 795 398
Telefax: +36 72 795 700
E-mail:
fogyasztovedelem@baranya.gov.
hu

Békés Megyei Kormányhivatal
Közlekedési, Műszaki Engedélyezési
és Fogyasztóvédelmi Főosztály,
Fogyasztóvédelmi Osztály
5600 Békéscsaba, József Attila utca 2-4.
Levelezési cím: 5600 Békéscsaba,
József Attila utca 2-4.
Telefonszám: +36 66 546 150
E-mail: fogyved@bekes.gov.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormányhivatal
Hatósági Főosztály,
Fogyasztóvédelmi Osztály
3525 Miskolc, Városház tér 1.
Levelezési cím: 3525 Miskolc,
Városház tér 1.
Telefonszám: +36 46 512 971
E-mail:
fogyasztovedelem@borsod.go
v.hu

Csongrád-Csanád Megyei
Kormányhivatal Műszaki
Hatósági Főosztály,
Fogyasztóvédelmi Osztály
6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
Levelezési cím: 6722 Szeged,
Rákóczi tér 1.
Telefonszám: +36 62 680 530
E-mail:
fogyasztovedelem@csongrad.gov
.hu

Fejér Megyei Kormányhivatal
Közlekedési, Műszaki Engedélyezési,
Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi
Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály
8000 Székesfehérvár, Honvéd utca 8.
Levelezési cím: 8050 Székesfehérvár, Pf.
936
Telefonszám: +36 22 501 751
E-mail: fogyved@fejer.gov.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal Közlekedési,
Műszaki Engedélyezési,
Mérésügyi és
Fogyasztóvédelmi Főosztály,
Fogyasztóvédelmi Osztály
9022 Győr, Türr István utca 7.
Levelezési cím: 9022 Győr,
Türr István utca 7.
Telefonszám: +36 96 795 950
Telefax: +36 96 795 955
E-mail:
fogyasztovedelem@gyor.gov.h
u

Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Közlekedési,
Műszaki Engedélyezési,
Mérésügyi és
Fogyasztóvédelmi Főosztály,
Fogyasztóvédelmi Osztály
4025 Debrecen, Széchenyi utca
46.
Levelezési cím: 4025 Debrecen,
Széchenyi u. 46.
Telefonszám: +36 52 533 924
Telefax: +36 52 327 753
E-mail:
fogyasztovedelem@hajdu.gov.hu

Heves Megyei Kormányhivatal
Közlekedési, Műszaki Engedélyezési

Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal
Közlekedési, Műszaki

Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal Közlekedési,
Műszaki Engedélyezési és
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és Fogyasztóvédelmi Főosztály,
Fogyasztóvédelmi Osztály
3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9.
Levelezési cím: 3301 Eger, Pf. 81
Telefonszám: +36 36 515 469
Telefax: +36 36 516 040
E-mail: fogyved@heves.gov.hu

Engedélyezési, Mérésügyi és
Fogyasztóvédelmi Főosztály,
Fogyasztóvédelmi Osztály
5000 Szolnok, Indóház utca 8.
Levelezési cím: 5000 Szolnok,
Indóház utca 8.
Telefonszám: +36 56 795 165
E-mail:
jasz.fogyved@jasz.gov.hu

Fogyasztóvédelmi Főosztály,
Fogyasztóvédelmi Osztály
2800 Tatabánya, Bárdos László
utca 2.
Levelezési cím: 2800 Tatabánya,
Bárdos László utca 2.
Telefonszám: +36 34 309 303
Telefax: +36 34 309 302
E-mail:
fogyasztovedelem.meff@komaro
m.gov.hu

Nógrád Megyei Kormányhivatal
Közlekedési, Műszaki Engedélyezési
és Fogyasztóvédelmi Főosztály,
Fogyasztóvédelmi Osztály
3100 Salgótarján, Karancs út 54.
Levelezési cím: 3101 Salgótarján, Pf.
308
Telefonszám: +36 32 511 116
E-mail: fogyved@nograd.gov.hu

Pest Megyei Kormányhivatal
Fogyasztóvédelmi Főosztály,
Fogyasztóvédelmi Hatósági
Osztály
1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1088
Budapest, József krt. 6.
Telefonszám: +36 1 459 4843
E-mail:
fogyved@pest.gov.hu

Somogy Megyei
Kormányhivatal Közlekedési,
Műszaki Engedélyezési,
Mérésügyi és
Fogyasztóvédelmi Főosztály,
Fogyasztóvédelmi Osztály
7400 Kaposvár, Vásártéri utca
2.
Levelezési cím: 7400 Kaposvár,
Vásártéri utca 2.
Telefonszám: +36 82 510 868
E-mail:
fogyasztovedelem@somogy.go
v.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki
Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi
Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály
4400 Nyíregyháza, Hatzel tér 10.
Levelezési cím: 4401 Nyíregyháza, Pf.
77
Telefonszám: +36 42 500 694
Telefax: +36 42 504 398
E-mail:
fogyasztovedelem@szabolcs.gov.hu

Tolna Megye Kormányhivatal
Közlekedési, Műszaki
Engedélyezési, Mérésügyi és
Fogyasztóvédelmi Főosztály,
Fogyasztóvédelmi Osztály
7100 Szekszárd, Kiskorzó tér
3.
Levelezési cím: 7100
Szekszárd, Kiskorzó tér 3.
Telefonszám: +36 74 795 385
Telefax: +36 74 999 103
E-mail:
fogyvedelem@tolna.gov.hu

Vas Megyei Kormányhivatal
Közlekedési, Műszaki
Engedélyezési, Mérésügyi és
Fogyasztóvédelmi Főosztály,
Fogyasztóvédelmi Osztály
9700 Szombathely, Wesselényi
utca 7.
Levelezési cím: 9701
Szombathely, Pf. 29
Telefonszám: +36 94 505 220,
+36 94 505 219
Telefax: +36 94 506 984
E-mail:
fogyasztovedelem@vas.gov.hu

Veszprém Megyei Kormányhivatal
Hatósági Főosztály, Fogyasztóvédelmi
Osztály
8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
Levelezési cím: 8200 Veszprém,
Megyeház tér 1.
Telefonszám: +36 88 550 510
E-mail:
veszprem.fogyasztovedelem@veszpre
m.gov.hu

Zala Megyei Kormányhivatal
Közlekedési, Műszaki
Engedélyezési és
Fogyasztóvédelmi Főosztály,
Fogyasztóvédelmi Osztály
8900 Zalaegerszeg, Göcseji
út 24.
Levelezési cím: 8900
Zalaegerszeg, Göcseji út 24.
Telefonszám: +36 92 510 530
E-mail:
fogyasztovedelem.zala@zala.
gov.hu
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c)

Az Előfizető a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz fordulhat többek között a Szolgáltatónak a szolgáltatás
minőségével, a hibaelhárítással, vagy a díjszámítással kapcsolatos eljárásának vitatása esetén:
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.;
Telefon: (1) 457-7100;
Telefax: (1) 356-5520)
Honlap: www.nmhh.hu
e-mail: info@nmhh.hu

d) A fogyasztók megtévesztése, a fogyasztók választási szabadságát indokolatlanul korlátozó üzleti módszerek
alkalmazása, a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés esetén a Gazdasági Versenyhivatalhoz tehet
bejelentést.
Gazdasági Versenyhivatal
1054 Budapest Alkotmány u. 5.
Levelezési cím: 1391, Budapest 62. Pf. 211
Telefon: 472-8900
Honlap: www.gvh.hu
e) Amennyiben a személyes adataihoz fűződő jogai sérültek, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz fordulhat.
Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.;
postafiók: 1363 Budapest, Pf. 9.;
telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410;
Honlap: www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
f)

Az Európai Parlament és a Tanács 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete értelmében az Európai Unióban
tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók és az Európai Unióban letelepedett kereskedők közötti, online
adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogviták bírósági
eljáráson kívüli rendezésére európai online vitarendezési platformon keresztül is lehetőség van fogyasztónak
minősülő magánszemélyek részére az általuk leadott rendelések esetén. Az európai online vitarendezési
platform elérhető a http://ec.europa.eu/odr linken. Az online vitarendező platformról érkező megkereséseket a
Szolgáltató a bekeltetesonline.hu@vodafone.com e-mail címen fogadja. Ez az e-mail cím kizárólag a
vitarendező platformon beérkezett megkereséseket hivatott fogadni. A panaszos fél az online vitarendezési
platformon a panaszok bejelentésére szolgáló elektronikus űrlap kitöltésével nyújthat be panaszt.

g) Határon átnyúló vitarendezés
Amennyiben egy vállalkozás vagy szolgáltató elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályban vagy ez alapján
kötött szerződésben meghatározott elektronikus hírközlési jogát vagy jogos érdeként egy szolgáltató
megsértette, és a jogvitában érdekelt felek közül egyik egy Magyarországon a másik egy másik Európai Uniós
tagállamban letelepedett, akkor határon átnyúló jogvitáról beszélünk. Ebben az esetben bármely érintett fél
jogvitás eljárást kezdeményezhet a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnál („Hatóság”).
A Szolgáltató a fenti elérhetőségi és hatáskörre vonatkozó adatokat tájékoztató jelleggel adja meg, azok változásáért
felelősséget nem vállal.
A Szolgáltató és az Előfizető, valamint a Számlafizető arra törekszik, hogy együttműködésük keretében a kapcsolatukból
eredő jogvitákat egymás érdekeinek figyelembevételével, a peres út igénybevétele nélkül rendezzék.
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A fenti vitarendezési módok nem érintik az Előfizetők azon jogát, hogy a Szolgáltatóval szemben igényeit a polgári jog
szabályai szerint érvényesítse a hatáskörrel rendelkező illetékes bíróság előtt. Amennyiben tehát a fentiekben fogalt
peren kívüli eljárásokban sem sikerült orvosolni, az illetékes bírósághoz fordulhat. A területileg illetékes bíróságok listája
elérhető a következő honlapon: https://birosag.hu/birosag-kereso.
Ha az elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos olyan magatartást észlel, amely a szolgáltatást igénybe
vevő felhasználók, előfizetők, fogyasztók méltányolandó érdekének sérelmét okozza vagy okozhatja, a Média és
Hírközlési Biztoshoz fordulhat (elérhetőségek: http://www.mediaeshirkozlesibiztos.hu; levelezési cím: 1433 Budapest, Pf.
198.; telefon: +361 429 8644; fax: +361 429 8761).
A felügyeleti szervek elérhetősége (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség)
A Szolgáltató szolgáltatási tevékenysége felett a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság gyakorolja a szakmai felügyeleti
jogokat.
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Központi elérhetősége:
Cím: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
Levelezési cím: 1525 Budapest Pf. 75.
Telefon: +36 1 457 7100 Fax: +36 1 356 5520
E-mail: info@nmhh.hu
Honlap: www.nmhh.hu
Központi Ügyfélfogadó Iroda:
Cím: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
Levelezési cím: 1376 Budapest, Pf. 997 Telefon: +36 1 468 0673
Fax: +36 1 468 0509
9.2.1.

További felügyeleti szervek:
Gazdasági Versenyhivatal
Cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levelezési cím: 1391, Budapest 62. Pf. 211
Telefonszám: +36 1 472 8900
Honlap: www.gvh.hu

9.3. A fogyatékossággal élő végfelhasználók számára nyújtott termékek és szolgáltatások részletei és
tájékoztatás az ezekkel kapcsolatos aktuális információk elérhetőségéről.
A Szolgáltató kifejezetten a fogyatékossággal élő végfelhasználók számára kifejlesztett termékeket, illetve a
fogyatékossággal élő végfelhasználók számára kifejlesztett szolgáltatásokat jelenleg nem értékesít, így ezekkel
összefüggésben külön tájékoztatást nem áll módjában adni, azonban a fogyatékossággal élő végfelhasználók
egyenértékű hozzáférésének biztosítása érdekében a Szolgáltató létrehozta a honlapján a
https://www.vodafone.hu/akadalymentes-dokumentumok aloldalt.
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I. Mobil szolgáltatások
1. Az előfizetői szolgáltatás tartalma
1.1. A Szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatás leírása
1.1.1. Szolgáltatás
a., Mobil rádiótelefon szolgáltatás
Az Előfizető és a Szolgáltató között létrejött jogviszony tárgya a jelen ÁSZF-ben írt Koncessziós Szerződésben
foglalt frekvenciatartományban DCS 1800 és GSM 900, továbbá az IMT-2000/UMTS rendszerrel mobil rádiótelefon
szolgáltatás. A Mobil rádiótelefon szolgáltatás olyan nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatás, amelynek során e
szolgáltatás nagy térben mozgó bármely Előfizetője – mobil rádiótelefon hálózat hálózati végpontján csatlakoztatott
– nem helyhez kötött berendezésről indított hívással kommunikálhat egy másik hálózati végponttal, amelynek
elérése az ANFT-ben meghatározott választási eljárás útján lehetséges. E szolgáltatás beszédátvitelre, valamint
az ehhez kapcsolódó szolgáltatásokra és egyéb szolgáltatásokra (pl.: adatátviteli szolgáltatások, rövid szöveges
üzenetküldés, 2G/GSM alapú szolgáltatások) szolgál.
A GSM mobil rádiótelefon szolgáltatás keretei között az Európai Távközlési Szabványintézet (ETSI) GSM-re
vonatkozó irányelvében az E1. kategóriában meghatározott alapszolgáltatások (basic services) és kiegészítő
szolgáltatások (supplementary services) nyújtására van lehetőség és bevezethetőek az ETSI-GSM ajánlásokban
megjelenő újabb szolgáltatások is. Az alapszolgáltatásokon belül két szolgáltatási kör különböztethető meg, a
távszolgáltatások (teleservices) és a hordozó szolgáltatások (bearer services).
b., Mobil internet-hozzáférés szolgáltatás – beleértve az IP alapú hangátviteli szolgáltatást is
A Vodafone Internet szolgáltatása a Vodafone Utólag Fizető Előfizetői és Előre Fizető Előfizetői számára lehetővé
teszi az Internet kapcsolatot 5G/NR, 4G/LTE, 3G/UMTS és/vagy 2G/GSM telefon, vagy ilyen
telefonhoz/modemhez/adatkártyához kapcsolt számítógép segítségével.
A Szolgáltató a 3G/UMTS, 4G/LTE és 5G/NR hálózaton nyújtott szolgáltatást tekinti szélessávú vezeték nélküli
internet szolgáltatásnak. A 3G/UMTS, 4G/LTE és 5G/NR lefedettségi területen kívül a vezeték nélküli internet
szolgáltatás csomagkapcsolt technológia segítségével történik. A vezeték nélküli internet és azon belül a
szélessávú vezeték nélküli internet lefedettségi területe, illetve az aktuális hálózati lefedettség a Szolgáltató
honlapján (www.vodafone.hu) tekinthető meg.
Amennyiben az Előfizető 3G/UMTS képes készülékkel, illetve egyéb elektronikus hírközlő végberendezéssel
(továbbiakban: „készülék”) rendelkezik, úgy a 3G/UMTS lefedettségi területen a Szolgáltató 3G/UMTS hálózatán
veheti igénybe a vezeték nélküli internet szolgáltatásokat. E szolgáltatások díjai megegyeznek a Díjszabásban
meghatározott, az Előfizető díjcsomagja szerinti díjakkal függetlenül attól, hogy a Szolgáltató azokat 3G/UMTS
hálózatán tette elérhetővé.
A Szolgáltató 2022. március 31-ét követően nem garantálja a szolgáltatások 3G/UMTS hálózaton való
igénybevételének lehetőségét Előfizetői számára.
Amennyiben az Előfizető 4G/LTE képes készülékkel, illetve egyéb elektronikus hírközlő végberendezéssel
(továbbiakban: „készülék”) rendelkezik, úgy a 4G/LTE lefedettségi területen a Szolgáltató 4G/LTE hálózatán veheti
igénybe a vezeték nélküli internet szolgáltatásokat. E szolgáltatások díjai megegyeznek a Díjszabásban
meghatározott, az Előfizető díjcsomagja szerinti díjakkal függetlenül attól, hogy a Szolgáltató azokat 4G/LTE
hálózatán tette elérhetővé.
Amennyiben az Utólag Fizető Előfizető VoLTE (Voice over LTE) képes készülékkel, illetve egyéb elektronikus
hírközlő végberendezéssel (továbbiakban: „készülék”) rendelkezik és az adott Előfizető számára a VoLTE
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szolgáltatás aktiválásra került, úgy 4G/LTE lefedettségi területen a Szolgáltató 4G/LTE hálózatán IP alapú
hangátviteli szolgáltatásokat is igénybe vehet. E szolgáltatások díjai megegyeznek a Díjszabásban meghatározott,
az Előfizető díjcsomagja szerinti díjakkal függetlenül attól, hogy a Szolgáltató azokat 4G/LTE hálózatán tette
elérhetővé.
Amennyiben az Előfizető 5G/NR képes készülékkel, illetve egyéb elektronikus hírközlő végberendezéssel
(továbbiakban: „készülék”) és 5G/NR technológiára jogosult előfizetéssel rendelkezik, úgy az 5G/NR lefedettségi
területen a Szolgáltató 5G/NR hálózatán veheti igénybe a vezeték nélküli internet szolgáltatásokat. E
szolgáltatások díjai megegyeznek a Díjszabásban meghatározott, az Előfizető díjcsomagja szerinti díjakkal
függetlenül attól, hogy a Szolgáltató azokat 5G/NR hálózatán tette elérhetővé.
A vezeték nélküli internet szolgáltatás az előfizetői szolgáltatás része a rendszerhez való csatlakozással.
Az adatforgalmuk mennyiségéről az Előre Fizető Előfizetők a 171-es számra küldött SMS-ben kérhetnek
tájékoztatást, míg az Utólag Fizető Előfizetők az Online Ügyfélszolgálaton tájékozódhatnak.
A Külföldi szolgáltató hálózatában akkor van lehetőség a szélessávú vezeték nélküli internet szolgáltatás
igénybevételére, ha a külföldi társszolgáltató rendelkezik 3G/UMTS, 4G/LTE vagy 5G/NR szolgáltatások nyújtására
alkalmas hálózattal, és a Szolgáltatóval 3G/UMTS, 4G/LTE vagy 5G/NR szolgáltatásokra is kiterjedő nemzetközi
roaming megállapodást kötött. A 3G/UMTS, 4G/LTE és 5G/NR roaming társszolgáltatók listája a Szolgáltató
honlapján hozzáférhető.
A Szolgáltató 3G szolgáltatását az ETSI/3GPP IMT-2000/UMTS szabvány szerint nyújtja.
A Szolgáltató 4G/LTE szolgáltatását az ETSI/3GPP LTE szabvány szerint nyújtja.
A Szolgáltató IP alapú hangátviteli szolgáltatását a 3GPP Release 12 szabvány szerint nyújtja.
A Szolgáltató 5G/NR szolgáltatását a 3GPP New Radio (NR) szabvány szerint nyújtja.
Díjcsomagokhoz kötődő általános információk:
Utólag fizető mobil internet szolgáltatás:
Az utólag fizető (post paid) mobil internet szolgáltatás olyan szolgáltatás, mely az Előfizető részéről Előfizetői
Szerződés megkötését igényli, továbbá havi előfizetési díj vagy forgalmi díj megfizetésének kötelezettségét, és
esetlegesen határozott idejű szerződés vállalását vonja magával az Előfizető részéről a Szolgáltató irányába.
Az utólag fizető internet szolgáltatás használatára internetes eszköz (például: USB modem, Tablet, Netbook, Mobil
Internet megosztására alkalmas eszköz) és a SIM kártya segítségével van lehetőség.
Az utólag fizető internet szolgáltatás díjairól az Általános Szerződési Feltételek Díjszabás mellékletében
tájékozódhat.
Feltöltőkártyás (előre fizető) mobil internet szolgáltatás:
A feltöltőkártyás, más néven előre fizető (pre paid) mobil internet szolgáltatás olyan szolgáltatás, mely az Előfizető
részéről nem igényli határozott idejű Előfizetői Szerződés megkötését.
A feltöltőkártyás internet szolgáltatás használatára internetes eszköz (például: USB modem, Tablet, Netbook,
Internetmegosztó) és a megfelelő SIM kártya segítségével van lehetőség (tábla gép esetén csak SIM kártya
szükséges). Az internetes eszköz általában része a szolgáltatás úgynevezett „kezdőcsomag” változatának,
kizárólag SIM kártya megléte esetén azonban más típusú modem is használható (a különböző USB modem típusok
kompatibilitásáról a Szolgáltató üzleteiben vagy a 1270-es számon lehet tájékozódni).
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A feltöltőkártyás internet szolgáltatás használatához a fenti eszközökön kívül különböző mennyiségű adatforgalmat
tartalmazó „internetjegyek” megvásárlása szükséges, melyek ára az ügyfél egyenlegéből kerül levonásra. Az
egyenleg feltöltésére a Szolgáltató megfelelő internetes felületén (www.vodafone.hu/egyenlegfeltoltes), illetőleg
ATM és POS terminálokon keresztül van lehetőség. Az egyenleg felhasználása és az aktuális internetjegy lejárta
utáni feltöltés az ügyfél felelőssége. Az aktuális internetjegyben foglalt adatforgalom felhasználása vagy a
felhasználásra szánt időkeret lejárta után a szolgáltatás csak új internetjegy megvásárlását követően válik
ismételten használhatóvá.
A feltöltőkártyás internet szolgáltatás aktuális árairól az Általános Szerződési Feltételek Díjszabás mellékletében
tájékozódhat.
Telefonos mobil internet szolgáltatás (internet opció):
Telefonos mobil internet opció meglévő hangalapú díjcsomag mellé aktiválható, Az egyes adat opciók elérhetőek
határozott és határozatlan idejű szerződéssel is. Az opciókban foglalt adatmennyiség kizárólag belföldön
használható fel.
A szolgáltatás határozott és határozatlan időtartamra is szerződhető: a határozatlan idejű szerződéssel igénybe
vett mobil internethez nem kötődik határozott időtartam vállalása az Előfizető részéről a Szolgáltató irányába.
A szolgáltatás mind, feltöltőkártyás (előre fizető előfizetés) mind utólag fizető előfizetéssel rendelkező ügyfeleknek
elérhető.
Néhány telefonos mobil internet opció elérhető határozott idejű szerződéssel is, mely esetben kedvezményes díjat
biztosítunk.
A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges készülék-beállításokat egyes készülékek esetén az Előfizetőnek
szükséges megtenni. A Szolgáltató a hálózatában üzemeltetett Internet APN-en keresztül biztosítja a szolgáltatás
működését.
A telefonos internet opciók aktuális árairól az Általános Szerződési Feltételek Díjszabás mellékletében
tájékozódhat.
c.) Egyéb szolgáltatások
A Szolgáltató az Előfizetők számára a mobil rádiótelefon és az internet szolgáltatáshoz kapcsolódó, elektronikus
hírközlési szolgáltatásnak nem minősülő egyéb szolgáltatásokat is nyújt. A hírközlési szolgáltatásnak nem
minősülő egyéb szolgáltatásokra a Szolgáltató honlapján megtalálható Egyéb Szolgáltatások Szerződési Feltételei,
valamint a felek közötti megállapodások vonatkoznak. Az egyéb szolgáltatások igénybevételére kötött külön
megállapodások Előfizetői Szerződésektől eltérő jogviszonyt jelentenek, így azokra a jelen Általános Szerződési
Feltételekben foglaltak –– nem irányadóak.

1.1.2. Szolgáltatások leírása
A Szolgáltató – az Előfizetői Szerződés tényleges rendelkezéseinek megfelelően – az alábbi szolgáltatások
igénybevételére biztosít lehetőséget. A szolgáltatások igénybevételének lehetősége és módja függhet az Előfizető
készülékének típusától, valamint az Előfizető által igénybe vett díjcsomagtól.
1.1.2.1. Hívástiltás
Az Utólag Fizető Előfizető korlátozhatja a SIM-kártyájáról kezdeményezett, illetve fogadott hívásokat a Hívástiltás
szolgáltatás igénybevételével. A szolgáltatáson belül a beszéd-, az SMS-, a fax- vagy az adatcsatorna
bármelyikének tiltása (más csatornával együtt is) kérhető. Az Előre Fizető Előfizető a hívástiltást abban az esetben
kérheti, ha a SIM-kártyát elvesztette, vagy azt eltulajdonították és az Előfizető ennek tényét a Szolgáltatóhoz
bejelenti az Általános Szerződési Feltételekben meghatározottak szerint. A szolgáltatás az Általános Szerződési
Feltételek Díjszabás mellékletében meghatározott díjért vehető igénybe.
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A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 3/2011. (IX. 26.) NMHH rendelete szerinti hívástiltás
lehetősége az Előre Fizető Előfizetők és az Utólag Fizető Előfizetők részére is díjmentesen biztosított.
A szolgáltatás a Szolgáltató ügyfélszolgálatán igényelhető.
1.1.2.2. Hívószám kijelzés és kijelzés tiltása
Az Előfizető a Szolgáltató ügyfélszolgálatán kérheti hívószámának kijelzését vagy hívószáma kijelzésének tiltását
a hívott készülékén. A Szolgáltató a 4/2012. (I. 24.) NMHH rendelet 9. § (1) bekezdése szerint biztosítja a mobil
rádiótelefon-szolgáltatások beszédcélú alkalmazásakor:
a) a hívó felhasználónak, hogy hívásonként letilthassa hívószámának kijelzését a hívott készüléken;
b) a hívó Előfizetőnek, hogy előfizetői hozzáférési pontonként letilthassa hívószámának kijelzését a hívott
készüléken;
c) a hívó felhasználónak, hogy hívásonként – a b.) pontban meghatározott letiltás ellenére – lehetővé tegye
hívószámának kijelzését a hívott készüléken;
d) a hívott Előfizetőnek, hogy készülékén a hívó azonosítója ne jelenjen meg;
e) a hívott Előfizetőnek, hogy megtagadja azon hívások fogadását, amelyek esetében a hívó az azonosítója
kijelzését letiltotta.
A hívó fél hívószáma kijelzésének a VI. pont a.) és b.) alpontjai szerinti letiltása nem alkalmazható a 24/1997.
(III.26.) BM rendelet szerinti, az állam működése, a lakosság ellátása szempontjából kiemelten fontos
létesítmények, a rendőrség, a tűzoltóság és a mentőszolgálat hívószámaira, beleértve a „112” egységes európai
segélyhívószámra irányuló hívások, SMS-ek és MMS-ek esetében.
Ha az Előfizető hívószáma kijelzésének korlátozásával kapcsolatban írásban vagy elektronikus úton nem
nyilatkozik, azt a Szolgáltató úgy értékeli, hogy Előfizető hozzájárult hívószáma kijelzéséhez.
A Szolgáltató a más elektronikus hírközlési szolgáltató hálózatából érkező hívások kijelzését a hívó Előfizető egyéni
döntése és a szolgáltatók között megkötött hálózati szerződés alapján végzi.
1.1.2.3. Hívásátirányítás
Az Utólag Fizető Előfizető meghatározhatja, hogy forgalmi helyzettől függően (pl. kikapcsolt készülék, foglaltság
stb. esetén) bejövő hívása mely másik (mobil vagy vezetékes) belföldi vagy külföldi telefonszámra érkezzen. Az
átirányított hívások számlázása az Általános Szerződési Feltételek Díjszabás mellékletében foglaltaknak
megfelelően történik. Nemzetközi barangolás (roaming) ideje alatt a nemzetközi számra történő hívásátirányítás
nem elérhető.
Az Előre Fizető Előfizető a Hívásátirányítás szolgáltatást a fenti feltételek szerint veheti igénybe, azzal a
korlátozással, hogy Barangolás (Roaming) során foglaltság, nem válaszol és nem elérhető esetekben a Szolgáltató
a hívásokat nem irányítja át. Ha az Előfizető telefonja kikapcsolt állapotban van (tehát a telefon a hálózatról
kijelentkezett), akkor a hívások átirányításra kerülnek.
1.1.2.4. Hívásvárakoztatás
Amennyiben az Előfizető egy fennálló híváskapcsolat közben új hívást kap, akkor hívója nem foglalt jelzést, hanem
a telefon kicsöngését hallja, miközben az Előfizetőt akusztikus jel figyelmezteti az újabb bejövő hívásra.
1.1.2.5. Hívástartás
Az Előfizető egy fennálló híváskapcsolat közben – annak bontása nélkül – új hívást kezdeményezhet, miközben
az eredeti hívást „tartásba” helyezheti.
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1.1.2.6. Konferenciahívás
Kettőnél több – a hívóval együtt legfeljebb 6 (hat) – Előfizető vesz részt a hívásban, mindannyian egyidejűleg hallják
egymást. A Konferenciahívás csak Utólag Fizető Előfizetők részére elérhető szolgáltatás.
1.1.2.7. SMS (rövid szöveges üzenet) Szolgáltatás
Az SMS szolgáltatás segítségével az Előfizető rövid (maximum 160 karakteres alfanumerikus) szöveges
üzeneteket küldhet mobil rádiótelefon készülékéről vagy más, SMS küldésre alkalmas műszaki berendezéséről
SMS fogadására alkalmas mobil rádiótelefon készülékre vagy más, SMS fogadásra alkalmas műszaki
berendezéssel rendelkezőknek. Az SMS címzettjei olyan mobil rádiótelefon készülékkel rendelkezők lehetnek,
akiknek saját szolgáltatójuk biztosítja az SMS szolgáltatást, és akiknek szolgáltatójával a Szolgáltatónak az SMS
szolgáltatásra vonatkozó megállapodása van. Nemzetközi Barangolás (Roaming) szolgáltatás igénybevétele során
az SMS szolgáltatás abban az esetben működik, ha a Barangolás (Roaming) területén működő szolgáltató az SMS
szolgáltatást biztosítja.
Az SMS fogadásának lehetősége, mint szolgáltatás az előfizetői szolgáltatás része a rendszerhez való
csatlakozással. Az egy SMS-ben elküldhető karakterek száma, valamint az SMS elolvasásának módja
készüléktípusonként különböző.
Az SMS szolgáltatás segítségével a Szolgáltató vállalja, hogy a lehető legrövidebb időn belül megkísérli az elküldött
SMS-t kiküldeni a címzettnek. Amennyiben a címzett telefonkészüléke nincs bekapcsolva, vagy Szolgáltatási
területen kívül tartózkodik, akkor a Szolgáltató SMS küldő központja a kézbesítés újbóli megkísérlése céljából
tárolja az üzenetet. Ez a tárolási idő maximum az első kiküldési kísérlettől számított 15 (tizenöt) nap. A sikeres
kézbesítés, illetve a többszöri sikertelen kézbesítés esetén – az első kiküldési kísérlettől számított 15 (tizenöt) nap
elteltével – az SMS automatikusan törlődik a rendszerből.
A Szolgáltató az elküldött SMS eljuttatásáért nem vállal felelősséget, ha
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a címzett fél olyan mobil rádiótelefon készülékkel rendelkezik, amelyik nem alkalmas SMS-ek fogadására;
a címzett SMS-eit vagy hívásait átirányította;
a címzett nem ismeri az SMS elolvasásának módját;
a címzett készülékének memóriája megtelt, és ezért a készülék nem képes újabb SMS-ek fogadására;
a címzett készüléke megkapja az üzenetet, de a címzett nem olvassa azt el, vagy kitörli a készülékéből
elolvasás nélkül;
a címzett nem kapcsolja be a telefonkészülékét a tárolási idő alatt, és annak leteltével az üzenet
automatikusan törlődik a Szolgáltató SMS-küldő központjából;
a címzett SMS fogadását letiltotta;
a címzett hívószámát a feladó nem a nemzetközi formátumban adta meg, vagy
az SMS-t egy nem létező címre adták fel;
a címzett fél nem tartózkodik a Szolgáltató mindenkori lefedettségi területén.

Az SMS küldésekor a küldő Előfizető telefonszáma minden esetben megjelenik a címzett Előfizető
telefonkészülékén a küldött üzenettel együtt függetlenül az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaktól. Egyes
mobil rádiótelefon készülékek esetében a küldő hívószámát a készülék nem tudja megjeleníteni.
Belföldön az SMS költségeit a küldő Előfizető viseli az Általános Szerződési Feltételek Díjszabás mellékletében
foglaltak szerint.
Nemzetközi Barangolás (Roaming) szolgáltatás igénybevétele esetén az SMS szolgáltatás használatáért az
Előfizető a Szolgáltató által az Általános Szerződési Feltételek Díjszabás mellékletében foglalt Nemzetközi
Barangolás (Roaming) szolgáltatás díjazásában megállapított díjakat köteles megfizetni.
Az Előfizető mind belföldi, mind pedig külföldi használat (Nemzetközi Barangolás (Roaming)) esetében az SMS
elküldésekor köteles megfizetni az SMS megfelelő díját, függetlenül a kézbesítés státuszától, így pl. attól, hogy a
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címzett az üzenetet megkapja-e annak érvényességi idején belül, vagy az üzenet a címzett elérhetetlensége miatt
az érvényességi időn belül nem kézbesíthető, illetve függetlenül a készülék kijelzőjén megjelenő információtól. Ettől
a szabálytól eltérni csak azoknál a speciális SMS szolgáltatásoknál lehet, ahol erről a Szolgáltató az Általános
Szerződési Feltételek Díjszabás mellékletében külön rendelkezik.
A Szolgáltató az SMS szolgáltatást kizárólag a saját SMS üzenetküldő központja segítségével biztosítja az Előfizető
számára. Egyéb SMS központok használata az Előfizető számára tilos, rendeltetésellenes szolgáltatáshasználatnak minősül. A Szolgáltató az egyéb SMS központokon keresztül indított SMS-ek kézbesítéséért nem
vállal felelősséget.
1.1.2.8. MMS Szolgáltatás
Az MMS Szolgáltatás segítségével, a Szolgáltató Előfizetői számára lehetővé teszi, hogy az arra alkalmas mobil
rádiótelefon készülék vagy más arra alkalmas műszaki berendezés megfelelő használatával képet, videót
(mozgóképet), alkalmazást, hangot és írott szöveget egyaránt tartalmazó üzeneteket küldhessenek és
fogadhassanak. (A Szolgáltató által támogatott MMS üzenetek típusainak részletes leírása megtalálható a
www.vodafone.hu oldalon.)
Az MMS szolgáltatás az előfizetői szolgáltatás része a rendszerhez való csatlakozással.
Az MMS üzenet küldés és fogadás (letöltés, elolvasás) készüléktípusonként különbözhet. A küldhető és fogadható
MMS üzenetek maximális méretét és típusát a mobil rádiótelefon készülék vagy más műszaki berendezés erre
vonatkozó műszaki paramétere tovább korlátozhatja, típusa (kép, videó (mozgókép), alkalmazás, hang, szöveg)
függhet még a mobil rádiótelefon készülék vagy más műszaki berendezés erre vonatkozó műszaki paramétereitől.
MMS üzenet érvényes elektronikus levelezési (e-mail) címre is küldhető. Ebben az esetben az MMS üzenet
címzettje nem kell, hogy aktivált MMS Szolgáltatással rendelkező Előfizető legyen.
Mobil rádiótelefon hálózathoz tartozó hívószámra küldött MMS üzenet esetén, amennyiben a fogadó félnél aktív
az MMS szolgáltatás, készüléke alkalmas MMS üzenetek fogadására és a Szolgáltató hálózatában tartózkodik, az
MMS üzenetet a készülék automatikusan letölti. A Szolgáltató vállalja, hogy a lehető legrövidebb időn belül
megkísérli az érkezett MMS üzenet kézbesítését.
Az elektronikus levelezési címre küldött MMS-t a Szolgáltató a lehető legrövidebb időn belül továbbítja a címzett
felé.
A saját mobil rádiótelefon hálózathoz tartozó hívószámra küldött MMS üzeneteket a Szolgáltató maximálisan 5
napig tárolja, amennyiben a címzett Előfizető nem fogadta, illetve a feladó más beállítással nem rendelkezett.
A Szolgáltató az elküldött MMS eljuttatásáért nem vállal felelősséget amennyiben:
•
•
•
•
•
•
•
•

a címzett fél olyan mobil rádiótelefon készülékkel vagy egyéb műszaki berendezéssel rendelkezik, amelyik
nem alkalmas MMS üzenetek fogadására, vagy a címzett félnél nem aktív az MMS Szolgáltatás;
a címzett nem ismeri az MMS üzenet fogadás (letöltés, elolvasás) módját;
a címzett mobil rádiótelefon készülékének vagy egyéb műszaki berendezésének memóriája megtelt, és
ezért a készülék vagy berendezés nem képes újabb MMS üzenet fogadására;
a címzett nem kapcsolja be mobil rádiótelefon készülékét vagy egyéb műszaki berendezését a tárolási
idő alatt, vagy Szolgáltatási területen kívül tartózkodik, és annak elteltével az üzenet automatikusan
törlődik a Szolgáltató MMS központjából;
a címzett hívószámát vagy e-mail címét a feladó nem a megfelelő formátumban adta meg;
az MMS üzenetet nem létező hívószámra vagy e-mail címre adták fel;
a címzett fél nem tartózkodik a Szolgáltató mindenkori lefedettségi területén;
az üzenet megérkezését bármely más, a küldő vagy a fogadó Előfizető érdekkörében felmerülő ok
akadályozta meg.
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MMS üzenet küldésekor a feladó Előfizető hívószáma minden esetben megjelenik a címzett mobil rádiótelefon
készülékén vagy bármilyen, MMS fogadására alkalmas műszaki berendezésén a küldött üzenettel együtt,
függetlenül a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltaktól.
A Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség a továbbított MMS üzenetek tartalmáért, annak az Előfizető vagy
harmadik személy általi esetleges megváltoztatásáért, módosításáért. A Szolgáltató felelőssége csak saját
tevékenységére terjed ki.
MMS Roaming
A Vodafone MMS Barangolás (Roaming) szolgáltatása az érvényes Nemzetközi Barangolás (Roaming)
szolgáltatással rendelkező ügyfelei számára lehetővé teszi, hogy meglévő MMS szolgáltatásukat ne csak
Magyarországon, hanem külföldön is igénybe tudják venni, azokban a hálózatokban, ahol a 2G/GSM Barangolás
(Roaming) szolgáltatás is működik.
Az MMS szolgáltatás használata a Vodafone külföldi partnerhálózataiból teljesen megegyezik a Szolgáltató saját
hálózatában megszokott működéssel, és a barangoló ügyfelek részéről nem kíván semminemű változtatást a
telefon szokásos használatához képest.
A Szolgáltató fenntartja a jogát, hogy szüneteltesse, korlátozza vagy megszüntesse az MMS szolgáltatás nyújtását
jelen Általános Szerződési Feltételekben írtak szerint.
Az MMS Szolgáltatás díjait az Általános Szerződési Feltételek Díjszabás melléklete tartalmazza.
Nemzetközi MMS
MMS minden külföldi hálózatba küldhető, de a Szolgáltató és Szerződéses Partnerei az üzenetet csak akkor
kézbesítik a fogadó készülékére, ha a fogadó félnél aktív az MMS szolgáltatás, készüléke alkalmas MMS üzenetek
fogadására, valamint meghatározott külföldi hálózathoz kapcsolódik, melyek részletes listája megtalálható a
www.vodafone.hu oldalon.
1.1.2.9. Eseti csomagajánlat
A Szolgáltató minden Utólag Fizető (havidíjas) és Előre Fizető (feltöltőkártyás) Előfizető részére az Előfizetői
Szerződés keretében külön térítés nélkül az Előfizető használati szokásai alapján, személyre szabott, az
igényeihez a lehetőségekhez képest legjobban igazodó eseti csomagajánlatot dolgoz ki, és az Előfizető előzetes
hozzájárulása alapján a Szolgáltató megítélése szerint időnként, illetve az Előfizető külön kérésére vagy
kezdeményezésére ajánl fel.
1.1.2.10. Hívásértesítő szolgáltatás
A Hívásértesítő szolgáltatás segítségével a Szolgáltató lehetővé teszi, hogy az Előfizető számára a nem fogadott
hívásairól SMS-ben értesítést adjon olyan esetben, amikor az Előfizető mobil rádiótelefon készüléke a híváskísérlet
időpontjában nem elérhető (például ki volt kapcsolva, vagy a készülék a hálózati lefedettség területén kívül volt),
illetve foglalt. A Szolgáltató csak olyan esetben küld értesítő SMS-t, ha a hívó fél hozzájárult hívószámának
kijelzéséhez. Az értesítő SMS tartalmazza a hívás időpontját, illetve többszöri hívás esetén az utolsó próbálkozás
időpontját és azt, hogy hányszor próbálkozott a hívó. A hívó fél száma az Előfizető SMS-küldőjében jelenik meg.
A Szolgáltató abban az esetben küld értesítést, ha a hívás az értesítő SMS kézbesíthetőségétől visszamenőleg
számított 14 napon belül érkezett. A Szolgáltató maximum 30 különböző hívószámot tartalmazó értesítést küld.
Abban az esetben, ha 14 napon belül több, mint 30 különböző olyan híváskísérlet volt, amelynél a hívó hozzájárult
a hívószámának kijelzéséhez, akkor a Szolgáltató a 30 legutolsó, különböző hívótól érkezett hívásokról küld
értesítéseket.
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Az Előfizető hívásait nem elérhető esetre a +36709090998 számra kell átirányítani. Ezeket a beállításokat a
Szolgáltató a szolgáltatás aktiválásakor elvégzi. Azokról a hívásokról, amelyek akkor érkeztek, amikor az Előfizető
ezektől eltérő beállításokkal rendelkezett, a Szolgáltató nem küld SMS értesítést.
A Szolgáltató a Hívásértesítő szolgáltatást minden Utólag Fizető és Előre Fizető Előfizetőjének díjmentesen
aktiválja, és díjmentesen nyújtja. A szolgáltatás díjmentesen ki- és bekapcsolható (SMS-ben, weben a
www.vodafone.hu (Online Ügyfélszolgálat)), illetve a Szolgáltató telefonos és személyes ügyfélszolgálatán
keresztül.
A Szolgáltató Nemzetközi Barangolás (Roaming) esetén is küld értesítő SMS-eket, melyek díjmentesek.
Nemzetközi Barangolás (Roaming) esetén a szolgáltatás paraméterei eltérhetnek a fent megadottaktól, ezekért a
Szolgáltató felelősséget nem vállal.
A Szolgáltatás sikeres igénybevételének feltétele – figyelemmel az SMS (rövid szöveges üzenet) Szolgáltatás
1.1.2.7. pontban írt feltételekre is –, hogy az Előfizető készüléke képes legyen az értesítő SMS fogadására és a
feladó telefonszámának megjelenítésére. A Szolgáltató a Hívásértesítő szolgáltatásért nem vállal felelősséget,
amennyiben az Előfizető mobil rádiótelefon készülékére valamilyen okból nem küldhető SMS, vagy az nem tudja
fogadni és megjeleníteni a küldött SMS-értesítést. Amennyiben az Előfizető letiltja a bejövő hívásait, a Szolgáltató
nem küld értesítést.
A szolgáltatás működésével kapcsolatos információk elérhetők a Szolgáltató értékesítési pontjain,
ügyfélszolgálatán és Interneten, a www.vodafone.hu címen.
1.1.2.11. SOS Feltöltés
Előre Fizető Előfizetők által igénybe vehető szolgáltatás. Amennyiben az Előre Fizető Előfizető legalább 3 naptári
hónapon keresztül összességében 2 000 Ft értékben vásárolt feltöltőkártyát, illetőleg elektronikus feltöltőkártyát,
és ügyfélszámlájának egyenlege 1-69 Ft közötti, igényelheti az alacsony egyenlegről szóló tájékoztatáskor
elhangzó ismertetés szerint, hogy a Szolgáltató az SOS Feltöltés Díjszabásban meghatározott összegével növelje
ügyfélszámlájának egyenlegét.
Az igényelt SOS Feltöltéssel megegyező összeg a következő feltöltőkártyával, elektronikus feltöltőkártyával,
promóciós feltöltéssel, illetőleg Roaming feltöltéssel történő egyenlegfeltöltéskor kerül levonásra a szolgáltatás
díjával együtt.
Az SOS Feltöltés szolgáltatást az Előre Fizető Előfizető nem tudja igénybe venni, ha korábban már a szolgáltatást
igénybe vette, és a szolgáltatás igénybevétele óta feltöltőkártyával, elektronikus feltöltőkártyával, promóciós
feltöltéssel, illetőleg Roaming feltöltéssel ügyfélszámlájának egyenlegét nem töltötte fel. A szolgáltatás törlesztése
nem minősül egyenleg növekménynek.
A szolgáltatás díját az Általános Szerződési Feltételek Díjszabás melléklete tartalmazza.
1.1.2.12. Nemzetközi Barangolás (Roaming)
A Szolgáltató nemzetközi roaming megállapodások megkötésével biztosítja, hogy Utólag és Előre Fizető Előfizető
SIM kártyáját a Szolgáltató honlapján feltüntetett országokban és hálózatokon használhatja, amennyiben
készüléke alkalmas az adott hálózathoz történő csatlakozásra.
Előfizető a roaming partnerhálózatokon a következő szolgáltatásokat veheti igénybe:
•
•
•
•
•

hanghívás szolgáltatások (hívásindítás és -fogadás, hívásátirányítás)
rövid szöveges üzenet szolgáltatás (SMS küldés és fogadás)
adatroaming szolgáltatások (2G/GSM, 3G/UMTS, 4G/LTE, 5G/NR)
Internet (internet)
MMS küldés és fogadás
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Az egyes funkciók elérhetősége országonként és hálózatonként változhat, az ezekre vonatkozó információkat a
Szolgáltató folyamatosan a Szolgáltató honlapján teszi közzé (https://www.vodafone.hu/szolgaltatasok/roaming).
Nemzetközi Roaming során hang-, illetve videohívás indítás, SMS és MMS küldés esetén ajánlott a nemzetközi
számformátum használata (+36 70 XXX XXXX).
Nemzetközi Roaming során az internet és MMS szolgáltatás használata a Szolgáltató külföldi partnerhálózataiból
teljesen megegyezik a Szolgáltató saját hálózatában megszokott működéssel, és a barangoló ügyfelek részéről
nem kíván semminemű változtatást a telefon szokásos használatához képest.
A Nemzetközi Barangolásra (Roamingra) jogosult Előfizető a szolgáltatást a Díjszabás mellékletben leírt feltételek
szerint veheti igénybe. Minden új előfizetés vásárlása esetén a roaming szolgáltatás aktiválása automatikusan
megtörténik. A szolgáltatás lemondása a Szolgáltató honlapján (Online Ügyfélszolgálat menüpont), illetve SMS-en
keresztül is intézhető.
A Díjszabás mellékletben meghatározott Szabályozott Európai Roaming díjszabás kínálja az Európai Unió
szabályozása (531/2012/EU rendelet) alapján kialakított díjszabást.
A roaming szolgáltatás díjait az Általános Szerződési Feltételek Díjszabás melléklete tartalmazza. Nemzetközi
Roaming során a fogadott hívások is díjkötelesek.
1.1.2.13. Csomagkapcsolt Adatátviteli Szolgáltatások
A Szolgáltató Csomagkapcsolt Adatátviteli Szolgáltatással biztosítja az Előfizető számára – az Általános
Szerződési Feltételek Díjszabás mellékletében meghatározott díj ellenében –, hogy adathálózati szolgáltatásokat
vegyen igénybe, kizárólag a Szolgáltató belföldi hálózatán. A Szolgáltató hálózatának hiányában a szolgáltatás
nem elérhető.
Csomagkapcsolt Adatátviteli Szolgáltatásokat a Szolgáltató GPRS, 3G/UMTS, 4G/LTE és 5G/NR technológiával
is nyújt:
•

•
•
•

A 2G/GSM csomagkapcsolt adatátvitel a GSM rendszer által támogatott hordozó-szolgáltatások körébe
tartozik. A Szolgáltató saját 2G/GSM hálózatában a vonatkozó ETSI szabványokban meghatározott CS1
(időrésenként 9,6 kb/s), CS2 (időrésenként 13,4 kb/s), CS3 (15,6 kb/s) és CS4 (21,4 kb/s)
csatornakódolásokat támogatja.
A 3G/UMTS technológiát a 3GPP által készített UMTS szabvány újabb kiadása írja le. A használt
technológia lényege, hogy a QPSK (illetve a még fejlettebb QAM) moduláció, a fejlett hibajavítás (H-ARQ),
valamint a jobb hozzáférési technológia (CDMA) révén már szélessávú adatátvitelt tesz lehetővé.
Az 4G/LTE technológiát a 3GPP által készített LTE szabvány írja le.
A Szolgáltató 5G/NR szolgáltatását a 3GPP New Radio (NR) szabvány szerint nyújtja.

A Szolgáltató Csomagkapcsolt Adatátviteli Szolgáltatásait 5G/NR, 4G/LTE, 3G/UMTS és/vagy 2G/GSM
technológiát kezelni képes készülék, illetve ilyen készülék és számítógép segítségével lehet igénybe venni,
amennyiben azok megfelelően be vannak állítva, az egyes szolgáltatások leírásánál meghatározott feltételek
mellett és módon.
A Szolgáltató felhívja az Előfizetők figyelmét arra, hogy az általa forgalmazott készülékek közül csak bizonyos
típusú készülékek alkalmasak a Csomagkapcsolt Adatátviteli Szolgáltatások igénybevételére.
Az Előfizető által használni kívánt rendszer teljes összeállítását és beüzemelését nem a Szolgáltató végzi.
A Csomagkapcsolt Adatátviteli Szolgáltatás minőségében a rádióhullámok terjedési tulajdonságai miatt, valamint
a hálózat pillanatnyi terheltségétől függően időben és térben változás állhat be. Ez jelentheti az adatátviteli
sebesség átmeneti csökkenését.
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A fentiekre való tekintettel az adatátvitel sebességéért és az átvitt adatok esetleges hibáiért a Szolgáltató nem
vállal felelősséget.
A Csomagkapcsolt Adatátviteli Szolgáltatásokra már előfizetéssel rendelkező Előfizetők számára a Szolgáltató
lehetővé teszi, hogy e szolgáltatásaikat ne csak Magyarországon, hanem külföldön is igénybe tudják venni. A
szolgáltatások külföldön történő igénybevételének díjazása azonban eltér a belfölditől, az aktuális árak és az
igénybevétel feltételei megtekinthetőek az Általános Szerződési Feltételek Díjszabás mellékletében. A
Csomagkapcsolt Adatátviteli Szolgáltatások használata a Szolgáltató külföldi partnerhálózataiból megegyezik a
Szolgáltató saját hálózatában megszokott működéssel, és a barangoló ügyfelek részéről – amennyiben a roaming
szolgáltatás aktív – nem kíván semminemű változtatást a telefon vagy a számítógép szokásos használatához
képest. A Szolgáltató külföldi partnerhálózatainak aktuális listája a Szolgáltató honlapján tekinthető meg.
Az internet szolgáltatást igénybe vevő Előfizetőre vonatkoznak a jelen Általános Szerződési Feltételek 5. számú
mellékletében foglaltak.
Adathálózati szolgáltatások esetében a Szolgáltató az Utólag Fizető Előfizető lemondási igényét az erre vonatkozó
közlés Szolgáltató általi kézhezvételét követő 8 napon belül teljesíti.
1.1.2.14. Optimalizált Internet elérés (Internet Plusz)
A hálózat optimalizációja a sebesség növelésével párhuzamosan a letöltött képek megjelenítésekor észlelhető
képminőség-csökkenést okozhat, amely új letöltéssel korrigálható. Igény esetén a hálózat optimalizációja a
beállítások módosításával kikapcsolható.
A szolgáltatás működésével kapcsolatos információk elérhetők a Szolgáltató értékesítési pontjain,
ügyfélszolgálatán és a Szolgáltató honlapján.
1.1.2.15. MobilVásárlás Szolgáltatás
A Szolgáltató jogosult az Előfizetővel a jogszabály, valamint a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján az
általa nyújtott Szolgáltatással együtt saját nevében vásárolt, illetve Harmadik Felek (továbbiakban: Kereskedő(k))
által értékesített szolgáltatásokat (változatlan formában) továbbértékesíteni, illetve az ellenértéket az Előfizetővel
szemben – az Előfizető kapcsolódó elektronikus hírközlési számlájába terhelni.
A MobilVásárlás Szolgáltatást a Szolgáltató szolgáltatásonként eltérő, az adott szolgáltatáshoz rendelt hívószámon
keresztül nyújtja.
A termékek megvásárlása során a Szolgáltató a hírközlési szolgáltatás keretében felszámítja a MobilVásárlás
Szolgáltatás során küldött SMS-ek díját az Előfizető díjcsomagjának megfelelő, hálózaton belüli normál díjas SMS
díjazása szerint.
A MobilVásárlás Szolgáltatás igénybevétele során az Előfizető tudomásul veszi, hogy köteles megfizetni a termék
vételárát, a termék megvásárlásához küldött SMS-ek díját és a tranzakciós vagy kényelmi díjat, amennyiben ez
külön felszámolásra kerül.
A termékek vételárát minden esetben a Kereskedők határozzák meg, azt saját honlapjukon, illetve az adott
szolgáltatásnak megfelelő, az Egyéb Szolgáltatások Szerződési Feltételeiben megjelölt módon hozzák
nyilvánosságra.
A tranzakciós vagy kényelmi díjak az Általános Szerződési Feltételek Díjszabás mellékletében kerülnek
meghatározásra.
A MobilVásárlás Szolgáltatás igénybevételével az Előfizetők mobil rádiótelefon készülékeik segítségével a
Szolgáltatótól és/vagy Kereskedőktől a Szolgáltató, illetve a Kereskedők honlapján, valamint a Szolgáltató Egyéb
Szolgáltatások Szerződési Feltételeiben megjelölt szolgáltatásokat – Utólag Fizető Előfizetők az ÁSZF-ben
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meghatározott MCOM értékhatár erejéig, Előre Fizető Előfizetők pedig a rendelkezésre álló egyenlegük bruttó 250
Ft feletti részének erejéig – rendelhetik és vásárolhatják meg.
Szolgáltató felhívja Előfizetői figyelmét, hogy az MCOM értékhatáron túlmenően az egyes szolgáltatások esetén
egyéb vásárlási limiteket jogosultak a Kereskedők meghatározni. Ezekről a limitekről a Szolgáltató Egyéb
Szolgáltatások Szerződési Feltételei tartalmaznak további információkat.
Szolgáltató az Előre Fizető Előfizető egyenlegéből a MobilVásárlás Szolgáltatás igénybevételekor levonja a
vásárolt termékek árát, a tranzakciós vagy kényelmi díjat és az igénybe vett SMS-ek díjait.
Előre Fizető Előfizetők esetében a MobilVásárlás szolgáltatások oly módon vehetők igénybe, hogy a rendelkezésre
álló egyenlegük a MobilVásárlás tranzakciók következtében nem csökkenhet bruttó 250 Ft alá.
Az Utólag Fizető Előfizető elektronikus hírközlési számlájában utólag kerülnek terhelésre a MobilVásárlás
Szolgáltatás keretében vásárolt termékek árai és a vásárlás tranzakciós vagy kényelmi díjai.
A szolgáltatást a Szolgáltató Előre- és Utólag Fizető Előfizetői is igénybe vehetik, amennyiben erről az Általános
Szerződési Feltételek és mellékletei eltérően nem rendelkeznek.
Amennyiben a MobilVásárlás Szolgáltatás igénybevétele során a megrendelni kívánt szolgáltatást a Szolgáltatótól
és Előfizetőtől elkülönülő Kereskedő biztosítja, a szolgáltatás árát, minőségét, illetve a vásárlás egyéb körülményeit
illető reklamációkat a Szolgáltató ügyfélszolgálata nem kezeli. A Szolgáltatóhoz a MobilVásárlás Szolgáltatással
kapcsolatosan kizárólag a Szolgáltató saját érdekkörében felmerült okokra vonatkozó panaszok ügyében
fordulhatnak az Előfizetők.
A MobilVásárlás Szolgáltatás és az annak keretében igénybe vehető egyes szolgáltatások részletes leírását, és
az igénybevételére vonatkozó egyéb feltételeket a Szolgáltató honlapján elérhető Egyéb Szolgáltatások Szerződési
Feltételei tartalmazzák.
1.1.2.16. Mobiltartalom-Vásárlás Szolgáltatás
A Mobiltartalom-Vásárlás Szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a Szolgáltató saját, vagy harmadik felek által nyújtott
tartalom- és egyéb jellegű szolgáltatásait (továbbiakban tartalomszolgáltatás) igénybe vegye. A Szolgáltató jogosult
az Előfizetővel a jogszabály, valamint a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján az általa nyújtott
Szolgáltatással együtt saját nevében vásárolt árukat és szolgáltatásokat (változatlan formában) továbbszámlázni
és továbbértékesíteni, valamint az ellenértéket az Előfizetővel szemben – az Előfizető elektronikus hírközlési
számlájában vagy az előre fizetett követelése terhére – érvényesíteni.
Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Mobiltartalom-Vásárlás Szolgáltatás nyújtása során a Vodafone Csoport
leányvállalatai, megbízottjaink és alvállalkozóink adatfeldolgozóként működnek közre.
A Vodafone üzleti döntése következtében az adatfeldolgozók személye változhat. A Vodafone-nal kapcsolatban
álló
mindenkori
adatfeldolgozó
cégek
listája
megtalálható
a
https://www.vodafone.hu/documents/20143/330642/adatfeldolgozo_cegek_listaja.pdf oldalon, illetve a Vodafone
Központi Ügyfélszolgálatán elérhető.
A Szolgáltató Ügyfélszolgálatán és a Szolgáltató honlapján (https://www.vodafone.hu/adatkezeles) megtalálható
az adatok kezelésével kapcsolatos részletes tájékoztatás.
A Mobiltartalom-Vásárlás Szolgáltatás igénybevétele során megrendelt, illetve megvásárolt terméket és/vagy
szolgáltatást az Előfizető a tárgyhónapot követően kiállított és megküldött elektronikus hírközlési számla ellenében
utólag, vagy előzetesen feltöltött Vodafone Elektronikus Feltöltőkártya egyenlege terhére fizeti.
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Az Előfizetőnek lehetősége van a Mobiltartalom-Vásárlás Szolgáltatásra vonatkozó egyes beállításokat a
Szolgáltató honlapján elérhető My Vodafone oldalain módosítani. A My Vodafone oldalain történő módosításból
eredő felelősség minden esetben az Előfizetőt terheli.
Amennyiben a Mobiltartalom-Vásárlás Szolgáltatás igénybevétele során a megrendelni/vásárolni kívánt
terméket/szolgáltatást a Szolgáltatótól és Előfizetőtől elkülönülő Harmadik Fél biztosítja, a termék/szolgáltatás árát,
minőségét, illetve a vásárlás egyéb körülményeit illető reklamációkat a Szolgáltató ügyfélszolgálata nem kezeli. A
Szolgáltatóhoz a Mobiltartalom-Vásárlás Szolgáltatással kapcsolatosan kizárólag a Szolgáltató saját érdekkörében
felmerült panaszok ügyében fordulhatnak az Előfizetők.
1.1.2.17. Emelt díjas szolgáltatások
Az Emelt díjas SMS szolgáltatás 2021. augusztus 1-jétől nem érhető el.
Emelt díjas szolgáltatás: olyan szolgáltatás, amely a Szolgáltató Előre és Utólag Fizető Előfizetői számára a
beszédcélú elektronikus hírközlő hálózatból információt, tartalmat nyújtó szolgáltatások elérését teszi lehetővé
emelt díjas indított hívás, illetve emelt díjas indított, vagy fogadott üzenetek útján. Az emelt díjas szolgáltatás
igénybevételének díja magában foglalja az információt, tartalmat nyújtó szolgáltatás díját is.
Az emelt díjas szolgáltatás a szolgáltatás tartalma és díja szerint lehet emelt díjas, díjkorlátos szolgáltatás
(SHS=91, 160de, 161def), vagy emelt díjas, díjkorlátmentes szolgáltatás (SHS=90, 164de, 165def) vagy emelt
díjas felnőtt szolgáltatás (SHS=90, 168de, 169def).
Emelt díjas, díjkorlátos szolgáltatás: szolgáltatás, amellyel nem érhető el felnőtt tartalom, valamint a szolgáltatás
igénybevételének díja nem haladja meg a hatóság internetes honlapján közzétett díjat.
Emelt díjas, díjkorlátmentes szolgáltatás: szolgáltatás, amellyel nem érhető el felnőtt tartalom.
Emelt díjas felnőtt szolgáltatás: szolgáltatás, amely felnőtt tartalom elérését teszi lehetővé.
Felnőtt tartalom: olyan tartalom, amely alkalmas a kiskorúak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésének
kedvezőtlen befolyásolására, különösen azáltal, hogy meghatározó eleme az erőszak, illetve a szexualitás
közvetlen, naturális ábrázolása. A Szolgáltató minden kiskorú előfizetőjénél díjmentesen alapértelmezett felnőtt
tartalomtiltást alkalmaz. Ez a korlátozás kiskorú előfizető esetében még törvényes képviselőjének kérésére sem
oldható fel.
Küldött emelt díjas SMS szolgáltatás:
Az Előre és Utólag Fizető Előfizető a Szolgáltató vagy számhasználó által megadott emelt díjas hívószámra küldött
SMS-sel veszi igénybe az emelt díjas szolgáltatást (például szavazás, csengőhang stb.). A Szolgáltató vagy
Számhasználó az Előfizető által küldött emelt díjas SMS-re minden esetben válaszüzenetet küld. A szolgáltatás
díja a szolgáltatás hívószámától függ, a díjkategóriákat az Általános Szerződési Feltételek Díjszabás melléklete
tartalmazza.
A Szolgáltató a Küldött emelt díjas SMS szolgáltatást alapbeállításként valamennyi Előfizető számára
hozzáférhetővé teszi. Ezen emelt díjas szolgáltatás letiltása kérhető a Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatán,
személyesen a Szolgáltató értékesítési pontjain, valamint hálózaton belül a 1270 számra küldött díjmentes SMSben az EHT szó elküldésével. A tiltás csak valamennyi emelt díjas szolgáltatásra együttesen kérhető (tehát
valamennyi emelt díjas szolgáltatási típus letiltásra kerül). A Szolgáltató az előfizető kérésére az emelt díjas
szolgáltatások elérését díjmentesen tiltja. Az Előfizető a letiltást követően a Küldött emelt díjas SMS szolgáltatást
és az Emelt díjas hanghívás szolgáltatást együtt tudja újra aktiválni a Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatán,
valamint személyesen a Szolgáltató értékesítési pontjain.
Fogadott emelt díjas SMS szolgáltatás:
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Az Előre és Utólag Fizető Előfizető számára lehetővé teszi, hogy SMS küldéssel a Szolgáltató saját, vagy harmadik
felek által nyújtott emelt díjas díjkorlátmentes vagy emelt díjas díjkorlátos szolgáltatására regisztráljon. A
regisztrációs SMS az Előfizető saját díjcsomagja szerint díjazott. Ezen SMS után a számhasználó belföldön
díjmentes válasz SMS-ben tájékoztatja az Előfizetőt az emelt díjas szolgáltatás díjának mértékéről, az általa, adott
időszakon belül küldött SMS-ek maximális darabszámáról (vagy gyakoriságáról), a lemondás módjáról, valamint a
szolgáltatással kapcsolatban kérhető további információ elérhetőségéről. Az Előfizető a tájékoztató SMS
kézhezvételét követő 3 percen belül le tudja mondani az emelt díjas szolgáltatást a STOP szó SMS-ben történő
visszaküldésével. Lemondás hiányában minden, a regisztrációs számról fogadott SMS után automatikusan
számlázódik az emelt szolgáltatás díja. Amennyiben az Előfizető a továbbiakban nem kívánja igénybe venni az
emelt díjas szolgáltatást, akkor azt kifejezetten le kell mondania a STOP szó SMS-ben történő elküldésével az
adott regisztrációs emelt díjas számra.
A Fogadott emelt díjas SMS szolgáltatáshoz való hozzáférés alapbeállításként nem elérhető (letiltott) a
Szolgáltató Előfizetői számára. Az Előfizetők a Fogadott emelt díjas SMS szolgáltatás aktiválását a Szolgáltató
telefonos ügyfélszolgálatán, valamint személyesen a Szolgáltató értékesítési pontjain kérhetik.
Az Előfizetők a tiltás újbóli beállítását az XMT szó 1270 számra történő elküldésével kérhetik. A Szolgáltató az
előfizető kérésére a Fogadott emelt díjas szolgáltatás elérését díjmentesen tiltja.
A teljes emelt díjas szolgáltatás letiltása is kérhető a Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatán, személyesen a
Szolgáltató értékesítési pontjain, valamint hálózaton belül a 1270 számra küldött díjmentes SMS-ben az EHT szó
elküldésével. A tiltás csak valamennyi emelt díjas szolgáltatásra együttesen kérhető (tehát valamennyi emelt
díjas szolgáltatási típus letiltásra kerül).
A letiltást követően az Előfizető az egyes emelt díjas szolgáltatástípusokat (Küldött emelt díjas SMS szolgáltatás,
Fogadott emelt díjas SMS szolgáltatás és Emelt díjas hanghívás szolgáltatás) együtt tudja újra aktiválni a
Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatán, valamint személyesen a Szolgáltató értékesítési pontjain.
Emelt díjas hanghívás szolgáltatás:
Hívások esetén az indított hívásért fizet az Előfizető, melynek díja lehet esemény alapú (hívásonkénti) vagy perc
alapú. Az egyes díjkategóriákat az Általános Szerződési Feltételek Díjszabás melléklete tartalmazza.
A Szolgáltató az emelt díjas hangszolgáltatást alapbeállításként valamennyi Előfizető számára
hozzáférhetővé teszi. Ezen emelt díjas szolgáltatás letiltása kérhető a Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatán,
személyesen a Szolgáltató értékesítési pontjain, valamint hálózaton belül a 1270 számra küldött díjmentes SMSben az EHT szó elküldésével. A tiltás csak valamennyi emelt díjas szolgáltatásra együttesen kérhető (tehát
valamennyi emelt díjas szolgáltatási típus letiltásra kerül). A Szolgáltató az Előfizető kérésére az emelt díjas
szolgáltatások elérését díjmentesen tiltja. A letiltást követően az Emelt díjas hanghívás szolgáltatást újra tudja
aktiválni az Előfizető a Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatán, valamint személyesen a Szolgáltató értékesítési
pontjain.
Emelt díjas szolgáltatások tiltása:
Az Emelt díjas szolgáltatásoknak a kérést követő tiltására, illetve aktiválására az SMS beérkezésétől számított 48
órán belül kerül sor. Az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről szóló 43/2011.
(IX. 26.) NMHH. rendelet szerinti tiltása és az aktiválás lehetősége az Előre Fizető Előfizetők és az Utólag Fizető
Előfizetők részére is díjmentesen biztosított hálózaton belülről, azonban külföldön barangolva, roamingolva a 1270
számra küldött SMS és indított hanghívás a mindenkor aktuális Roaming díjak szerint díjköteles.
Felhívjuk Előfizetőink figyelmét, hogy az emelt díjból eredően a szolgáltatások igénybevételének díja jelentős is
lehet, azok igénybevételekor fokozott körültekintéssel járjanak el!
Tekintve, hogy az emelt díjas szolgáltatás a tartalom díját is magában foglalja, díjai a normál díjaknál magasabbak,
számmezőnként eltérőek. A szolgáltatások díjkategóriái a Szolgáltató Díjszabásában megtalálhatóak.

20

A harmadik felek által nyújtott szolgáltatások tartalmáért a Szolgáltató nem felel, mivel szerepe a szolgáltatás
biztosításához csupán hálózatának rendelkezésre bocsátása. A Szolgáltató felelőssége csak saját tevékenységére
terjed ki. Az emelt díjas szolgáltatást nyújtó számhasználóval, a tartalommal kapcsolatos panaszait az emelt díjas
szolgáltatást nyújtó számhasználó köteles kivizsgálni.
Amennyiben az Előfizető külföldről emelt díjas díjkorlátos vagy emelt díjas díjkorlátmentes hívószámra SMS-t küld,
az emelt díjas vagy megkülönböztetett emelt díjas SMS árán kívül a külföldön küldött SMS díját is meg kell fizetnie,
a mindenkori Roaming díjszabás szerint.
A Szolgáltató felhívja az Előfizető figyelmét, hogy az emelt díjas SMS szolgáltatásoknál az emelt díjas szolgáltatást
nyújtó számhasználó köteles a szolgáltatásra vonatkozó reklám anyagokban, kommunikációban a szolgáltatás
díját, a lemondás módját, az emelt díjas szolgáltató elérhetőségeit és a szolgáltatással kapcsolatos további
információ helyét feltüntetni. Kérjük, tájékozódjon az emelt díjas szolgáltatás feltételeiről az igénybevétel előtt!
1.1.2.18. Adománygyűjtés
Az Adománygyűjtés szolgáltatás lehetővé teszi a Szolgáltató Előre és Utólag Fizető Előfizetői számára, hogy
természeti katasztrófa vagy egyéb vészhelyzet esetén nonprofit szervezet(ek) támogatásával a károsultak
megsegítésére adományt gyűjtsön.
Az adománygyűjtő számok, a számokhoz tartozó civil szervezetek, illetve díjazásának részletei az Általános
Szerződési Feltételek Díjszabás mellékletében találhatóak.
A Szolgáltató Előre és Utólag Fizető Előfizetői a kijelölt rövid hívószámok felhívásával, illetve azokra küldött SMS
üzenetekkel alkalmanként egy meghatározott összeget adományoznak az adott rövid hívószámhoz kapcsolódó
szervezet számára.
Nemzetközi Barangolás (Roaming) szolgáltatás igénybevétele esetén az adománygyűjtő számokra hanghívást
nem lehet kezdeményezni.
Nemzetközi Barangolás (Roaming) szolgáltatás igénybevétele közben az adománygyűjtő számra küldött SMS
üzenet esetén a Szolgáltató Utólag Fizető Előfizetői felé csupán a Nemzetközi Barangolás (Roaming) szolgáltatás
díjazásában megállapított díjakat tudja kiszámlázni, az adomány összegét nem, tehát havi díjas Előfizetőknek nincs
lehetőségük Nemzetközi Barangolás közben adományozásra. A kiszámlázott Roaming SMS díja nem képezi
részét az adománynak.
Nemzetközi Barangolás (Roaming) szolgáltatás igénybevétele során kezdeményezett sikeres adományozó SMS
esetén, a Szolgáltató Előre Fizető Előfizetői felé az Általános Szerződési Feltételek Díjszabás mellékletében az
adott adománygyűjtő számhoz kapcsolódóan meghatározott díjat, valamint a Nemzetközi Barangolás (Roaming)
szolgáltatás díjazásában megállapított díjakat számlázza ki, tehát kártyás Előfizetők Nemzetközi Barangolás
közben is tudnak SMS-ben adományozni. A kiszámlázott Roaming SMS díja nem képezi részét az adománynak.
Az adóigazolás igényét az Előfizető az általa támogatott adománygyűjtő szervezetnél jogosult jelezni, amely
szervezet a hatályos adójogszabályok alapján adóigazolást állít ki. A Szolgáltató adóigazolás kiállítására nem
jogosult.
A szolgáltatás tiltása az Emelt díjas szolgáltatások tiltásával együtt kérhető a Szolgáltató telefonos
ügyfélszolgálatán, illetve személyesen a Szolgáltató értékesítési pontjain.
1.1.2.18.1. Vodafone Magyarország Alapítvány/Adománygyűjtés – 13670
A Szolgáltató társadalmi felelősségvállalási programja keretében, meghatározott ügyek támogatására (pl.
közhasznú társadalmi, környezetvédelmi, természetvédelmi, kulturális ügyek) adománygyűjtő vonalat működtet a
13670 rövid hívószámon. Az Adománygyűjtő a Szolgáltató által létrehozott közhasznú alapítvány, a Vodafone
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Magyarország Társadalmi Esélyegyenlőségért Alapítvány (székhely: 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.;
Fővárosi Bíróság nyilvántartási szám: 8813).
A Vodafone Magyarország Alapítvány az alábbi két módon gyűjt adományt:
•
•

közvetlenül az Alapítvány előzetesen meghatározott céljainak támogatására,
az Alapítvány által támogatott más civil szervezetek, alapítványok meghatározott céljainak támogatására.

A 13670 adománygyűjtő számot kizárólag a Szolgáltató Előfizetői hívhatják, illetve küldhetnek arra SMS üzenetet,
belföldön, kizárólag a Szolgáltató hálózatából. Szolgáltató minden sikeres adományozó hívás/SMS után az
Általános Szerződési Feltételek Díjszabás mellékletében a 13670 számra meghatározott díjat számlázza ki az
Előfizető felé, ezen díjjal egyező összeg lesz az adomány összege (azaz ezen esetben a hívás/SMS díja nem az
Előfizető saját esetleges kedvezményes díjcsomagja szerinti díjtétellel, hanem a 13670 adománygyűjtő számra a
Díjszabásban meghatározott díjtétellel kerül elszámolásra).
Az aktuális adománygyűjtési felhívások feltételeiről és szabályairól az Előfizetők a Szolgáltató honlapján és
ügyfélszolgálatán, illetve az Általános Szerződési Feltételekből és annak Díjszabás mellékletéből tájékozódhatnak.
1.1.2.19. Vodafone Internet In The Car szolgáltatás
A Vodafone Internet In The Car Szolgáltatás (továbbiakban: „IITC”, „IITC Szolgáltatás” vagy „Szolgáltatás”)
használatával lehetőség nyílik a gépjármű sofőrök és utasok számára, hogy teljes mértékben kihasználják a mobil
internet nyújtotta lehetőségeket, felszereltségtől és típustól függően a gépjárműbe integrált SIM kártya és WiFi
hotspot segítségével.
A Szolgáltatás minden lakossági magyarországi felhasználó számára elérhető, aki megfelelő felszereltségű
gépjárművel rendelkezik, Magyarországon, valamint számos más országban is. Az elérhető országok aktuális
listája a következő oldalakon érhető el: http://internetinthecar.vodafone.com.
A Szolgáltatás, a gépjármű megvásárlását követően, a Szolgáltatás aktiválásától kezdődően lemondásig vagy az
előfizetői szerződés egyéb megszűnéséig vehető igénybe. Előfizetőnek, amennyiben a jogosultsági feltételek
fennállnak, lehetősége van egy próbaidőszak keretén belül ingyen használni a Szolgáltatást, ahogyan azt a
regisztrációs honlapon feltüntetjük (’Próbaidőszak’). Ha a próbaidőszak leteltét követően az Előfizető tovább
kívánja használni a Szolgáltatást, azt további, a jelen ÁSZF Díjszabás, illetve Akciók mellékleteiben meghatározott
adatcsomag(ok) (továbbiakban: adatcsomagok) vásárlásával teheti meg. A vásárolt adatcsomag lehetővé teszi az
Előfizető számára, hogy a meghatározott országokban, roaming felár nélkül használhassa az internet hozzáférését.
Előfizető adathasználatára az ÁSZF jelen pontjában meghatározott speciális roaming szabályozás lesz érvényes,
a Szolgáltatás elsődlegesen egy magyar, belföldi adatforgalomra és nem külföldi roaming adathasználatra épülő
szolgáltatás. Az Előfizetői Szerződés és az ÁSZF elfogadásával Előfizető kijelenti, hogy lakóhelye (állandó
lakcíme), vagy tartózkodási helye az adatcsomag felhasználására kiválasztott országban található.
Előfizetőnek fogyasztóként, jogában áll az Általános Szerződési Feltételek és az Előfizetői Szerződés, valamint a
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által kibocsátott 2/2015. (III.30) NMHH rendelet alapján az előfizetői
szerződéstől a megkötésétől számított 14 napon belül, az ÁSZF alapján, az alábbi eltérésekkel indoklás nélkül
elállni. Előfizető ezen elállási, vagy felmondási szándékát a Portálon, az előfizetői Fiókjában vagy a Szolgáltatáshoz
megadott Ügyfélszolgálaton jelezheti, a SIM kártya leadása nélkül. Ha a Szolgáltató az Előfizetői Szerződés
teljesítését már az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidőn belül megkezdi, az Előfizetőt az Előfizetői
Szerződés megkötésétől számított 14 napon belül indokolás nélküli, azonnali hatályú felmondási jog illeti meg az
ÁSZF alapján, az alábbi eltérésekkel Ezen elállási, illetve felmondási jog gyakorlásához Előfizetőnek értesítenie
kell az Ügyfélszolgálatot. Amennyiben előfizető él a 14 napon belüli elállási, illetve felmondási jogával, úgy igény
esetén, az esetlegesen már megfizetett díjat megtérítjük Előfizetőnek, a fel nem használt adatmennyiséggel
arányosan, legkésőbb az igény beérkezésétől számított 14. napon belül. A pénz visszafizetésére a szerződés
megkötésekor használt, Előfizető által is ismert módon kerül sor, kivéve, ha a felek erről másképp állapodnak meg;
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Előfizető a visszafizetés költségei alól mentesül. Kérjük, vegye figyelembe, hogy e rendelkezésen kívül a hálózat
minőségéből adódó problémákért nem vállalunk pénz-visszafizetési garanciát.
A szolgáltatással felmerülő problémákat Előfizető a Szolgáltatás Ügyfélszolgálatán jelezheti, ahol munkatársaink
mindent el fognak követni annak érdekében, hogy panaszát megoldják.
1.1.2.19.1. Az ÁSZF jelen pontjában használt Definíciók:
Mi, mienk, részünkre, vagy Szolgáltató – Vodafone Magyarország zrt.
Ön, Előfizető – Ön, mint előfizető.
Fiók – a fiók, melyet nyilvántartásba veszünk az Előfizető számára, hogy hozzáférhessen a szolgáltatáshoz, és
amelyre próbaidőszak aktiválható, valamint amin keresztül adatcsomagok érhetőek el. Előfizető Fiókja az
adatcsomag lejártát követően sem szűnik meg mindaddig, amíg azt Előfizető bármikor vagy Szolgáltató az Előfizető
szerződésszegése esetén nem törli.
Adatcsomag – Előre Fizető mobiladat szolgáltatásra vonatkozó, a jelen ÁSZF Díjszabás., illetve Akciók
mellékleteiben meghatározott adatcsomag a szolgáltatás igénybevételéhez.
Gyártó – Egy autógyártó, melynek kompatibilis járművét használja Előfizető a Szolgáltatás eléréséhez.
Hálózat – a szolgáltatáshoz használt elektronikus hírközlési hálózat Magyarország, valamint a partnerhálózatok
által lefedett országok területén, ahol elérhető a szolgáltatás.
Portál – az Internet in the Car weboldal (http://internetinthecar.vodafone.com), amely regisztrációra és a Fiók
elérésére továbbá adatcsomagok vásárlására/aktiválására szolgál.
SIM kártya – a kompatibilis gépjárműbe előre beépített SIM-kártya, mely a Szolgáltatás eléréséhez szükséges.
Próbaidőszak – a Gyártó által kínált limitált ideig elérhető Szolgáltatás, melynek részleteit a regisztrációs Portálon
találja.
Ügyfélszolgálat: a Szolgáltatással kapcsolatos ügyfélszolgálati teendőket ellátó dedikált információs és
segítségnyújtó központ, melynek elérhetőségei a következőek:
Ügyfélszolgálati postacím: VSSB Vodafone Szolgáltató Központ Budapest Zrt., 1087 Budapest, Hungária krt.
40-44.
Ügyfélszolgálat és hibabejelentő: helyi, díjmentesen hívható telefonszám: 06-80-101-135
E-mail: internetinthecar.hu@vodafone.com
Honlap: internetinthecar.vodafone.com
1.1.2.19.2. Szolgáltatás megrendelése
1.1.2.19.2.1. Előfizető részéről az Internet in the Car (IITC) Szolgáltatás eléréséhez a következő lépések
szükségesek:
1)
2)
3)
4)
5)

Előfizető regisztrál a Vodafone Portálján az IITC szolgáltatásra a kötelezően megadandó adatok
megadásával,
Előfizető elolvassa és elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket és az Előfizetői szerződésben
foglaltakat,
Előfizető rákattint a Regisztráció gombra (mellyel egyidejűleg kiküldésre kerül egy e-mail a kitöltött
jelentkezési lappal),
Előfizető megnyitja ezen, a Szolgáltató által küldött, Fiók létrehozásáról szóló e-mailt, kinyomtatja azt
(vagy később az okoseszközén bemutatja) és befárad bármelyik magyarországi Vodafone
márkaüzletbe, hogy kollégáink ellenőrizhessék a megadott személyes adatok érvényességét
Amennyiben a személyes adatok megfelelnek a valóságnak és érvényesek, a szolgáltatás aktiválásra
kerül, és kiküldésre kerül egy üdvözlő e-mail, majd egy külön e-mailben az egyedi Előfizetői
Szerződés is az ÁSZF elérhetőségével. Ha a Szolgáltató az Előfizető által megadott adatok
ellenőrzésekor azt tapasztalja, hogy az Előfizető által megadott adatok és a Belügyminisztérium
(Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság) által szolgáltatott
adatok vagy az előfizető okmányában szereplő adatok eltérnek, vagy az Előfizető által megadott
adatok nem az Előfizető valós adatai, illetve azok nyilvánvalóan hamisak, az előfizetői szerződés
érvényesen nem jön létre.
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Az Előfizető előfizetői jogviszonya és előfizetői szerződése az ÁSZF-ben leírtaktól az alábbi eltérésekkel úgy jön
létre, hogy az Előfizető a Szolgáltató ajánlatát tartalmazó Előfizetői Szerződés, valamint az ÁSZF feltételeit
elfogadja azáltal, hogy az Előfizetői Szerződés megkötésére irányuló jognyilatkozatát ráutaló magatartással,
elektronikus úton megteszi és az előfizető személyes adatai ellenőrzését követően a Szolgáltató a Szolgáltatást
aktíválja. Az elektronikus úton kötött szerződés ráutaló magatartással kötött szerződésnek minősül. Az Ön előfizetői
szerződése távollévők között elektronikus úton (internetes felületen, illetve telefonon), a Szolgáltatói ajánlatot
elfogadó, Előfizetői Szerződés megkötésére irányuló ráutaló magatartással megtett Előfizetői nyilatkozat
megtételét és az előfizető személyes adatai ellenőrzését követően a Szolgáltatás aktiválásával jön létre, mellyel
egyidejűleg a Szolgáltató megkezdi a Szolgáltatás nyújtását az ÁSZF-ben foglaltak szerint és mely időpontról
Szolgáltató üdvözlő e-mailben értesíti az Előfizetőt, illetve 8 napon belül Szolgáltató az Előfizető egyedi Előfizetői
Szerződését csatoltan megküldi Előfizető részére. Szolgáltató a szerződés létrejöttét elektronikus úton igazolja
vissza az Előfizető felé.
1.1.2.19.2.2. Az IITC Szolgáltatás Előre Fizető előfizetői mobil internet szolgáltatás, melyre az ÁSZF-ben
foglaltak az alábbi eltéréssel irányadóak.
a)

b)

c)
d)
e)

Az Előfizető az előre vásárolt szolgáltatásért nem Elektronikus Feltöltőkártya formájában, hanem a
Fiókjában kiválasztható adatcsomagok megrendelésével és elektronikus felületen bankkártyával fizet
előre. Az Előfizető a szolgáltatásokat az egyes adatcsomagokkal kínált, az ÁSZF Díjszabás illetve
Akciók mellékleteiben részletezett adatmennyiség vagy időtartam erejéig veheti igénybe.
Szolgáltatási Időszak: Az Előfizetői Szerződés azon határozott időtartama, amelyre az Előfizető a díj
előre történő kifizetésével megvásárolta a szolgáltatás igénybevételét. A különböző
adatcsomagokhoz tartozó Szolgáltatási Időszakok egymástól eltérhetnek, azok a portálon
meghatározott adatcsomagok érvényességi idejétől függenek. A Szolgáltatási Időszak (vagyis az
adatcsomag érvényességi vagy felhasználási időszaka) az adatcsomag-vásárlást követően kezdődik,
amikor az adatcsomag regisztrálásra kerül a fiókjában (és a kapcsolódó adatkeret használatra
rendelkezésre áll). Előfizető bármikor vásárolhat további adatcsomagot aktív adatcsomag megléte
esetén, mely sorba állításra kerül az aktuális csomagja után, melynek érvényességi ideje
(Szolgáltatási időszaka) nem a vásárlás pillanatában kezdődik el. A sorban álló adatcsomag
automatikusan aktiválódik, és érvényességi ideje (Szolgáltatási időszaka) elkezdődik, amikor az
aktuális adatcsomagja érvényességét veszti, vagy az adatkerete felhasználásra kerül, (amelyik előbb
bekövetkezik). Egyszerre egy időben nem lehet egynél több sorban álló adatcsomagja. Az Előfizető
általi új adatcsomag vásárlás új határozott idejű szerződés ráutaló magatartással történő
megkötésének minősül, a határozott időtartam a Szolgáltatási Időszak végéig, vagy a következő
adatcsomag vásárlásig tart. Az Előfizető általi adatcsomag vásárlással az előző határozott idejű
szerződés megszűnik azzal, hogy az Előfizető SIM azonosítója változatlan marad. A Szolgáltatási
időszak végén az Előfizető elveszti a mobil rádiótelefon szolgáltatások igénybevételére vonatkozó
jogosultságát, és onnantól az Előfizetői (SIM) Kártya nem használható adatkapcsolat létrehozása
céljából. Az Ügyfélszolgálatra érkező hívások és a segélyhívások a mobil rádiótelefon szolgáltatás
állapotától függetlenül, a szolgáltatás jellegéből fakadóan nem kezdeményezhetőek.
Adatcsomag-felhasználási Időszak: a Portálon meghatározott adatcsomagok érvényességi idejével
azonos
Rendelkezésre Állási Időszak: a szolgáltatás jellegéből adódóan nem alkalmazható
Előfizetői SIM kártya csatlakoztatási ideje: a szolgáltatás jellegéből adódóan nem alkalmazható.

1.1.2.19.2.3. A Szolgáltatás megrendelése pontban részletezett lépéseket követően, amennyiben Előfizető
jogosult a Próbaidőszakra, a Próbaidőszak a Szolgáltatás aktiválásának napjától válik elérhetővé
Előfizető számára a portálon meghatározott időszakra, vagy ameddig a Szolgáltató, vagy a
gépjármű gyártója meg nem szünteti a próbaidőszakot, illetve a Szolgáltatást. A próbaidőszak
lejártát követően, vagy amennyiben Előfizető nem jogosult a Próbaidőszakra, Előfizető a
Szolgáltatást egy adatcsomag megvásárlásával használhatja.
1.1.2.19.2.4. Minden indokolt erőfeszítést megteszünk, hogy biztosíthassunk Előfizetőnek hálózati
hozzáférést más országokban is (’roaming szolgáltatás’). A külföldi hálózatok mind minőségben,
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mind lefedettségben korlátozottak lehetnek. Bármilyen Magyarországon kívüli hálózati
hozzáférés a köztünk és a külföldi szolgáltatók közötti megállapodásoktól függ.
1.1.2.19.3. A Szolgáltatás használata
1.1.2.19.3.1. A Szolgáltatás (helyes) használatához az Előfizetőnek be kell tartania jelen ÁSZF előírásait,
valamint a Vodafone és az autógyártó utasításait. Előfizetőt terheli minden felelősség mindazon
személyekért, akik az Előfizető fiókján keresztül használják a szolgáltatást. Előfizető köteles
biztosítani, hogy a fiókjával kapcsolatban megadott adatok érvényesek, pontosak és
naprakészek legyenek, és azonnal értesítenie kell az Ügyfélszolgálatot, ha változás áll be ezen
információk tekintetében.
1.1.2.19.3.2. Előfizető nem használhatja a SIM kártyát, a fiókot vagy a Szolgáltatást:
•
•
•
•

bármilyen célra, mely sértő, támadó, illetlen, obszcén vagy fenyegető, törvénytelen, csalárd, vagy
megszegi bármely személy személyiségi vagy egyéb jogait;
jelen ÁSZF-ben foglaltakkal ellentétesen;
mesterségesen generált, illetőleg túlzott forgalomra vagy folyamatosan küldendő, automatizált,
valamint kéretlen kommunikációra; vagy
függetlenül a felhasznált adat mennyiségétől, olyan módon, ami negatívan hat más felhasználók
szolgáltatás-elérésére.

1.1.2.19.3.3. Nem értékesítheti tovább senkinek a Szolgáltatást, sem teljes egészében, sem részben.
1.1.2.19.3.4. A SIM kártya és szoftver nem kerül Előfizető tulajdonába, Előfizető csupán nem kizárólagos
felhasználási jogosultságot kap a szolgáltatás használatára a Vodafone-tól, illetve az
autógyártótól. Ha bármilyen problémát tapasztal a fiókjával vagy a Szolgáltatással kapcsolatban,
vagy ki kell cserélni a SIM kártyát, Előfizetőnek fel kell vennie a kapcsolatot a szolgáltatással
kapcsolatban kijelölt Ügyfélszolgálattal.
1.1.2.19.3.5. A Vodafone nem vállal felelősséget semmilyen tartalomért vagy szolgáltatásért, amelyhez
Előfizető hozzáférhet az internet elérés során, vagy olyan műveletért, amelyet a tartalom vagy
szolgáltatás használata közben végez vagy ér el Előfizető. Előfizető feladata a szolgáltatás
használata közben, hogy értékelje az elérhető tartalom pontosságát, teljességét, értékét és
integritását. Amennyiben a szolgáltatás kiskorúak által is elérhető, megfelelő tartalmat ellenőrző
szűrők alkalmazása javasolt a fiókján és minden olyan eszközön, amelyet kiskorúak is
használnak.
1.1.2.19.3.6. Az internet hozzáférés elsősorban az Előfizető által megjelölt (lakcímhez vagy tartózkodási
helyhez kötött) országban áll majd rendelkezésre, és nem azon országokban, ahová utazik
külföldi tartózkodása során.
1.1.2.19.3.7. Előfizető felelős azért, hogy minden olyan eszköz, amely csatlakozik az internetre a
Szolgáltatáson keresztül, megfelelő és naprakész vírusvédelemmel legyen ellátva.
1.1.2.19.4. Fizetéssel kapcsolatos rendelkezések
1.1.2.19.4.1. Amennyiben a feltételeknek megfelel és elérhető Előfizető számára, a Próbaidőszak
díjmentesen áll az Előfizető rendelkezésére a Portálon meghatározott feltételek szerint.
1.1.2.19.4.2. A szolgáltatás, illetve adatcsomagok megvásárlásához használhatja hitelkártyáját,
bankkártyáját, PayPal fiókját vagy bármely más jóváhagyott fizetési módot, amelyet időről időre
felülvizsgálunk. Vásárláskor az adatcsomagok jóváírásra kerülnek Előfizető fiókjában. Paypal
fiókon keresztüli vásárlás esetén a vásárlás összege a Vodafone Global Enterprise Limited által
kerül beszedésre a Szolgáltató nevében.
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1.1.2.19.4.3. Minden egyes alkalommal, amikor használja a Szolgáltatást, a fiókjára regisztrált adatkerete a
felhasznált adatmennyiséggel csökkentésre kerül.
1.1.2.19.5. SIM kártya elvesztése
1.1.2.19.5.1. Amennyiben a gépjárműve, vagy a SIM-kártya elvesztésre vagy eltulajdonításra kerül, vagy a
fiókjához engedély nélkül hozzáférnek, Előfizető köteles azonnal azt bejelenteni az
Ügyfélszolgálaton keresztül, hogy megakadályozhassuk a további engedély nélküli SIM-kártya
vagy fiók használatot; és köteles együttműködni velünk a szükséges biztonsági és egyéb
ellenőrzések során. A jelen ÁSZF-ben meghatározottaktól eltérően a lopás, valamint a SIM kártya
elvesztése esetén a szolgáltatás felfüggesztésének kérésétől számítva a SIM Kártya pótlásáig
és aktiválásáig eltelt időtartammal a határozott idejű szerződés időtartama nem hosszabbodik
meg.
1.1.2.19.5.2. Az előző pontban felsorolt körülmények, vagy a gépjármű továbbértékesítése során Előfizetőnek
lehetősége van tovább használni a fiókját és a megvásárolt adatkeretet abban az esetben, ha ezt
azonos gyártó által gyártott, és egy kompatibilis SIM-kártyával, valamint WiFi hotspot eszközzel
felszerelt gépjárművel teszi. Ha nem fér hozzá fiókjához egy kompatibilis járművön keresztül,
bármely adatcsomag érvényét veszti, és Vodafone nem köteles Előfizetőnek visszatérítést
biztosítani a fiókjához rendelt, fel nem használt adatkeretért.
1.1.2.19.6. Előfizetői szerződés szünetelése, korlátozása, felfüggesztése, felmondása
1.1.2.19.6.1. A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-ben foglaltak szerint, az ott szabályozott eseteken felül
szüneteltetni, korlátozni, felfüggeszteni vagy akár felmondani a szolgáltatást, illetve az előfizetői
szerződést különös tekintettel, de nem kizárólag az alábbi esetekben:
•
•
•
•
•

amennyiben az Előfizető a szolgáltatást az ÁSZF-be vagy az Előfizetői Szerződésbe ütköző
módon használja;
amennyiben Előfizető megpróbálja hamisítani vagy eltávolítani a behelyezett SIM-kártyát a
járműből;
amennyiben a Szolgáltató észleli, hogy az Előfizetőnek a szolgáltatáshoz tartozó jelszava
illetéktelen, törvénytelen, tisztességtelen vagy helytelen módon használatba került;
vészhelyzetben vagy egyéb biztonsági okok miatt;
amennyiben segélyhívó szervezetek és / vagy illetékes hatóság jogszabállyal vagy más
megfelelő módon kötelezik a Szolgáltatót erre.

1.1.2.19.6.2. Szolgáltató az ÁSZF-ben felsorolt érvényes értesítési módok alkalmazásával értesíti az
Előfizetőt az Előfizetői Szerződés szüneteltetéséről, korlátozásáról, felfüggesztéséről vagy
megszüntetéséről.
1.1.2.19.6.3. Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy beszüntesse az ingyenes Próbaidőszak használatát,
amennyiben a gépjármű értékesítésre kerül az Előfizető által.
1.1.2.19.6.4. Amennyiben Előfizető meg kívánja szüntetni az Előfizetői szerződést, fel kell vennie a
kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal telefonon keresztül.
1.1.2.19.7. Jogi felelősség és kizárások
1.1.2.19.7.1. Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen elért, vagy
továbbított adat, vagy tartalom iránt; valamint bármilyen adat törlődéséért, elvesztéséért vagy
sérüléséért, mely a szolgáltatás használatakor vagy elérésekor következett be, vagy amit akkor
tapasztalt.
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1.1.2.25.7.2. Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtása céljából és az ahhoz szükséges mértékig Előfizető
személyes adatait az Előfizető által a Szolgáltatás igénybevételéhez regisztrált autójának
gyártója rendelkezésére bocsájtja.
1.1.2.19.8. A személyes adatok kezelése
1.1.2.19.8.1. Előfizető az Előfizetői szerződés elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató és a
vállalatcsoportunk, illetve partnerei, vagyis a Vodafone Group Services Limited (Vodafone
House, The Connection Newbury, RG14 2FN, Nagy- Britannia), a Vodafone Group Services
GmbH (Mannesmannufer 2 Düsseldorf, 40213 Németország), a Vodafone Automotive
Telematics SA (Via Stefano Franscini 10, 6850 Mendrisio, Svájc), a Vodafone Global Enterprise
Limited (Vodafone House, The Connection, Newbury, Berkshire, RG14 2FN, Nagy- Britannia),
valamint a VSSB Vodafone Szolgáltató Központ Budapest Zrt. (Hungária krt. 40-44., 1087
Budapest) jogosult adatfeldolgozóként személyes adatok gyűjtésében, feldolgozásában és
továbbításában közreműködni különösen az Internet In The Car szolgáltatás Portáljának
üzemeltetésében, előfizetői szerződés létrehozásában, illetve annak során közvetítői és egyéb
tevékenység ellátásában, számlázási feladatok teljesítésében és az előfizetői befizetések
kezelésében, ügyfélszolgálati, marketing és promóciós tevékenységek ellátásában, különösen
az alábbi célokra:
•
•
•

A szolgáltatásra történő regisztrálásakor, a fiókja és előfizetői szerződése létrehozása
céljából kerül sor a személyes adatainak bekérésére (pl. név, lakcím, kapcsolattartási
adatok).
Néhány fizetési módra vonatkozó információ is bekérésre kerülhet a szolgáltatásért való
fizetés lehetővé tételéhez
A fiókjába történő belépéshez/hozzáféréshez és az azonosításhoz meg kell adnia a
felhasználónevét és jelszavát

A szolgáltatás igénybevételekor a hálózatunk automatikusan generál és rögzít forgalmi adatokat
tartalmazó információt.
1.1.2.19.9. Roaming szabályzat
1.1.2.19.9.1. A Roaming szolgáltatás a Szolgáltató által meghatározott roaming hálózatokon érhető el. A
partnerhálózatok
aktuális
listája
az
Internet
in
the
Car
Portálon
(http://internetinthecar.vodafone.com) érhető el. A partnerhálózatok országaiban kizárólag a
megjelölt hálózatokon érhető el a roaming-szolgáltatás. Külföldi használat esetén nem a
mindenkori Roaming díjszabás érvényes, a belföldi használattal azonos feltételekkel
használhatja mobil internet adatcsomagját a Roaming szabályzatnak megfelelően. A Roaming
szolgáltatás kizárólag az arányos utazási célú felhasználás szabályainak betartása mellett,
természetes személy felhasználók személyes hírközlési igényeinek kielégítésére használható
(magán utazások céljára), azaz a Roaming életvitelszerű magyarországi tartózkodás esetén,
utazások során vehető igénybe. Amennyiben két hónap során (bármely, egymást követő három
hónapos időszak alatt), Előfizető forgalmának több mint 80%-a nem a regisztrált országban
történik, ez a Roaming szabályzat megszegésének minősül. Ennek érdekében az előfizetői
szerződés és az ÁSZF elfogadásával Előfizető hozzájárul ahhoz, hogy figyelemmel kísérhessük
a szolgáltatás használati szokásait abból a célból, hogy ellenőrizhessük, hogy azok megfelelneke a Roaming szabályzatnak.
1.1.2.19.9.2. Amennyiben Előfizető megsérti ezt a felső korlátot, Szolgáltató erről tájékoztatja Előfizetőt és
megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy biztosítsa azt, hogy Előfizető fiókja
a megfelelő országban legyen regisztrálva. Továbbá ebben az esetben Szolgáltató jogosult
Előfizető fiókjának felfüggesztésére, a fel nem használt adatcsomagjának időarányos
visszatérítésére, valamint felszólítani Előfizető arra, hogy regisztrálja újra magát abba az
országban, amelyben a forgalmának túlnyomó része történik.
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1.1.2.19.9.3. Amennyiben Előfizető egy másik országban telepedik le (vagy kerül át a lakhelye, tartózkodási
helye), Előfizető köteles kapcsolatba lépni Ügyfélszolgálatunkkal, hogy segíthessünk létrehozni
egy új fiókot az adott új országban. Előfizetőnek figyelembe kell vennie, hogy nem lehetséges az
adatcsomagok átvitele fiókok között.
1.1.2.19.10. Általános rendelkezések
1.1.2.19.10.1. A Szolgáltatásra vonatkozó egyedi Előfizetői Szerződés, illetve a Fiók átírására, átruházására
a Szolgáltatás jellegéből adódóan nincs lehetőség, az előfizető személyében szerződés vagy
egyéb jogcímen történő jogutódlás következtében beálló változás esetén az új előfizetőnek saját
nevében kell regisztrálnia a Portálon a Szolgáltatásra és saját nevében új Előfizetői Szerződést
kell kötnie Szolgáltatóval.
1.1.2.19.10.2. Ha Előfizetőnek a Szolgáltatással kapcsolatban ügyfélszolgálati, vagy technikai támogatásra
vagy segítségre van szüksége, vagy panaszt, vagy hibabejelentést szeretne tenni, a jelen ÁSZFben foglaltaktól eltérően az 1.1.2.19.1. pontban meghatározott Ügyfélszolgálatunkhoz kell
fordulnia. Panaszát az ÁSZF-ben foglaltaktól eltérően a következők szerint válaszoljuk meg.
Hibabejelentés esetén Szolgáltató 2 órán belül tájékoztatja Ügyfelet a várható megoldási időről,
melyről 48 óránként további tájékoztatást ad.
1.1.2.19.10.3. Az IITC Szolgáltatásra a magyar jog, továbbá jelen ÁSZF a fent részletezett eltérésekkel az
irányadó.
1.1.2.20. Vezetékes telefonszám szolgáltatás
Kizárólag Üzleti Előfizetők számára elérhető szolgáltatás.
A vezetékes telefonszám szolgáltatás keretében egy mobil rádiótelefon előfizetéshez vezetékes telefonszámot
hozzárendelve vezetékes számon fogadható hanghívás oly módon, hogy a vezetékes telefonszámra érkező hívás
feltétel nélküli átirányítással a mobil számon végződik. Előfizetőink számára minden esetben új vezetékes számot
határozunk meg, amelyen keresztül az Előfizető a hívásokat fogadni tudja. A vezetékes telefonszám az Előfizető
által megjelölt címnek, elsődlegesen a székhelye és/vagy telephelye szerinti címnek megfelelő primer körzetből
kerül kiosztásra. Kimenő híváskor minden esetben a mobil telefonszám jelenik meg hívóként. A korábban az
Előfizető által előfizetett vezetékes számon az Előfizető elérhető marad, amennyiben sikeres a számhordozása és
a vezetékes szám előfizetői szerződésének Szolgáltató részére átírása.
A vezetékes telefonszám körzetszámának meg kell egyeznie az Előfizető székhelyének vagy telephelyének
földrajzi címéhez tartozó körzetszámmal.
A vezetékes telefonszám szolgáltatás sajátosságaiból fakadóan a szolgáltatás előfeltétele, hogy az Előfizető
kifejezett hozzájárulását adja a vezetékes telefonszám Vodafone nevére történő átírására. Szolgáltató vállalja,
hogy a vezetékes telefonszámot a szolgáltatás lemondásakor – amennyiben Előfizető ezt kéri és a számhoz tartozó
földrajzi hozzáférési pontot biztosítani tudja – közreműködik és aktívan segíti az Előfizető nevére történő átírást. A
szolgáltatás igénybevétele során az Előfizetőink részére biztosított vezetékes számok nem elhordozhatóak, azok
a Szolgáltató tulajdonát képezik. Szolgáltató megtagadhatja az átírást, amennyiben Előfizetőnek Szolgáltatóval
szemben tartozása áll fenn bármely általa a jelen Előfizetői Szerződés keretében igénybe vett szolgáltatáshoz
kapcsolódóan.
A Vezetékes telefonszám szolgáltatás igénybevétele esetén Szolgáltató egy ideiglenes vezetékes számot biztosít
az Előfizetőnek a számhordozási folyamat időtartamára, mely sikeres számhordozás és átírás esetén
automatikusan lecserélésre kerül a hordozott vezetékes számra.
A számhordozás sikeres megtörténtéről az Előfizető SMS-ben és/vagy e-mailben értesül. Ha a vezetékes
számhordozás meghiúsul, az Előfizető továbbra is az ideiglenes vezetékes számon veszi igénybe a szolgáltatást.
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A számhordozási igény elutasítása esetén az elutasítás okáról a Szolgáltató SMS-ben vagy telefonon értesíti.
Ha az Előfizető, a bármely okból esetlegesen sikertelen számhordozás következtében, az Előfizetői Szerződést
vagy a Vezetékes telefonszám szolgáltatást meg kívánja szüntetni, a megszüntetésének minden esetben feltétele
a szerződéskötéskor vállalt kötelezettségek maradéktalan teljesítése, beleértve, de nem kizárólagosan az
esetlegesen kedvezményesen értékesített készülékkel kapcsolatos kötelezettségeket is az Előfizető által aláírt
nyilatkozatban vállaltak szerint.
Előfizető tudomásul veszi és aláírásával kifejezetten elfogadja, hogy a vezetékes telefonszám szolgáltatás műszaki
megvalósításából adódóan a vezetékes telefonszámmal nem működik együtt POS modem, vezetékes vonalra
kötött riasztó, analóg telefon, illetve ISDN eszköz, illetve semmilyen egyéb, a helyhez kötött telefon szolgáltatást,
mint fizikailag is vezetékes hálózaton elérhető szolgáltatást igénylő szolgáltatás (kizárt szolgáltatások).
Amennyiben az Előfizető kizárt szolgáltatásokat jelenleg igénybe vesz, akkor azokat a számhordozást követően a
továbbiakban nem tudja igénybe venni.
Amennyiben Előfizető korábbi vezetékes telefonszámát hordozza és átírja a Szolgáltatóra annak érdekében, hogy
a vezetékes telefonszámán továbbra is fogadni tudjon hívásokat, és a Szolgáltató vezetékes telefonszám
díjcsomagjával együtt kívánja használni, abban az esetben Előfizető tudomásul veszi, hogy az Előfizetőnek kötbér, illetve egyéb díjfizetési kötelezettsége keletkezhet a korábbi szolgáltatójával szemben, amennyiben az átírandó
előfizetéshez, illetve a hordozandó földrajzi számhoz az előfizetőnek az átírás, illetve számhordozás
kezdeményezésekor le nem járt, a korábbi szolgáltatóval szemben vállalt határozott idejű (hűségidős) szerződése
áll fenn. Előfizető kijelenti, hogy tájékoztatást kapott arról is, hogy az előfizetőnek a földrajzi számhoz, illetve a helyi
hurokhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokra (így különösen: ADSL, CPS) irányuló jogviszonya i) nagy
valószínűséggel megszűnik, amennyiben a kiegészítő szolgáltatást az előfizető részére az előfizetői hozzáférést
biztosító szolgáltató nyújtja, illetve (ii) biztosan megszűnik, amennyiben a kiegészítő szolgáltatást az előfizető
részére az előfizetői hozzáférést biztosító szolgáltatón kívüli közreműködő szolgáltató nyújtja.
Amennyiben a szolgáltatás tartalmaz lebeszélhetőséget, azt vezetékes (helyhez kötött) belföldi telefonhálózatba
irányuló normál díjas hívásokra lehet felhasználni.
A lebeszélhető percek számlázása a díjcsomag számlázási egységével megegyező számlázási egységekben
történik. A fel nem használt percek a következő hónapra nem vihetők át. A lebeszélhető percek felhasználása után
a további hívásokat, valamint (a számlázási időszak kezdetétől) minden egyéb irányú hívást a díjcsomag percdíjai
és számlázási egysége alapján számlázunk.
A Vodafone a vezetékes számot telekommunikációs partnerének együttműködésével biztosítja, így a szolgáltatást
igénybe vevő Előfizetőt hívó felek – a vezetékes szám felhívásakor – a Szolgáltató telekommunikációs partnerének
hálózatába irányuló hívás díjával egyező díjat fizetnek, a hívó fél díjcsomagjának díjazása szerint.
A Vezetékes szám aktiválásakor új vezetékes szám kerül kiosztásra, amelyen keresztül az Előfizető a vezetékes
számra érkező hívásokat fogadni tudja.
A Vodafone által biztosított vezetékes telefonszám sem telefonkönyvbe, sem tudakozóba nem kerül rögzítésre.
A szolgáltatást szigorúan tilos olyan eszközzel használni, amely nem rendelkezik saját kijelzővel, hangszóróval,
mikrofonnal és billentyűzettel, ilyen pl. a rádiótelefon adapter. Ilyen eszközzel történő használat csak a Szolgáltató
előzetes, írásbeli hozzájárulása mellett lehetséges.
Ha az Előfizető az általa megadott földrajzi címről elköltözik (és ennek következtében a cím változik), akkor ez a
vezetékes szám földrajzi számozási területének a változását is maga után vonja, azaz körzetszám változással is
jár. Szolgáltató új vezetékes számot jelöl ki részére, melyről SMS-ben és/vagy e-mailben értesíti az Előfizetőt. Ez
esetben a számcsere díjmentes.
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Amennyiben az Előfizető – a fenti esetet (költözés) kivéve – kéri a vezetékes szám cseréjét, a számcsere díja
megegyezik a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek Díjszabás mellékletében meghatározott mobil
számcsere díjával.
Az esetleges szünetelés időtartama alatt a szolgáltatás a mobil és a vezetékes hívószámon egyaránt szünetel.
Amennyiben az Előfizető a mobil hívószámához tartozó előfizetés átírását kérelmezi, az előfizetéshez tartozó
vezetékes szám automatikusan lecserélésre kerülhet, az eredeti vezetékes hívószám nem tartható meg.
Ha az Előfizető lemondja a szolgáltatást vagy megszünteti előfizetői jogviszonyát, a Szolgáltató a továbbiakban a
vezetékes számot sem biztosítja számára.
Tilos a SIM kártyák mobil rádiótelefon adapterekben történő használata. Ennek megszegése esetén Szolgáltató
az opció nyújtását megszünteti, és az Előfizető nem jogosult a már megfizetett havidíj visszakövetelésére.
A Vezetékes telefonszám szolgáltatás és a Fax e-mailben szolgáltatás nem vehető igénybe ugyanazon előfizetői
számon.
Vezetékes telefonszám szolgáltatás meglévő vezetékes szám megtartásával
Amennyiben az Előfizető meglévő vezetékes telefonszámán szeretne továbbra is elérhető maradni, annak
előfeltétele, hogy az Előfizető kifejezett hozzájárulását adja a vezetékes telefonszám Vodafone nevére történő
átírására. Vodafone megtagadhatja az átírást, amennyiben Előfizetőnek Vodafone-nal szemben tartozása áll fenn.
A meglévő vezetékes szám hordozása a meglévő vezetékes szolgáltatótól a Szolgáltató telekommunikációs
partnerére az Előfizető erre irányuló meghatalmazása alapján történik. Vezetékes számhordozás esetén a
szolgáltatás technikai sajátosságaiból eredően először új vezetékes szám kiosztása történik. Ez a vezetékes
telefonszám ideiglenes, és a sikeres számhordozást, valamint a vezetékes telefonszámhoz tartozó előfizetés
Szolgáltatóra átírását követően a Szolgáltató hozzá járul a vezetékes szám használatához. Sikertelen
számhordozás vagy átírás esetén a vezetékes telefonszám szolgáltatás a továbbiakban az ideiglenes vezetékes
számon vehető igénybe, felmondási jogot nem keletkeztet.
A számhordozás és átírás sikeres megtörténtéről az Előfizető a szolgáltatás megrendelésekor megadott
kapcsolattartói mobilszámon SMS-ben és/vagy kapcsolattartói e-mailben értesül.
Vodafone vállalja, hogy a vezetékes telefonszámot a szolgáltatás lemondásakor – amennyiben Előfizető ezt kéri,
és a számhoz tartozó földrajzi hozzáférési pontot biztosítani tudja – közreműködik és aktívan segíti a vezetékes
telefonszám Előfizető nevére történő átírását.
Amennyiben a hordozandó vezetékes telefonszámhoz tartozó vezetékes előfizetéshez ADSL szolgáltatás is
kapcsolódik, akkor a Vezetékes telefonszám szolgáltatás és a hozzá tartozó vezetékes számhordozási folyamat
sajátosságaiból fakadóan az ADSL szolgáltatás nem tartható meg.
A Vezetékes telefonszám szolgáltatás az adott előfizetéshez kapcsolódik, ez az összerendelés a szerződés
időtartama alatt nem módosítható.
Emeltdíjas, speciális díjazású, valamint olyan telefonszámok hordozása, amelyek nem tartoznak a Közcélú
Távbeszélő Hálózat telefonszámaihoz, nem lehetséges.
Vezetékes telefonszám szolgáltatás műszaki limitációi miatt kizárt szolgáltatások
A vezetékes telefonszám szolgáltatás műszaki megvalósításából adódóan a vezetékes telefonszámmal nem
működik együtt:
•

a vezetékes telefonvonalra kötött POS modem,
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•
•
•
•
•
•
•

a vezetékes telefonvonalra kötött riasztó és távfelügyeleti szolgáltatás,
a vezetékes telefonvonalon faxkészülékkel igénybe vett fax szolgáltatás,
az analóg telefon,
az ISDN eszköz,
a helyi alközpont (PBX),
a CPS (szolgáltató előválasztás) és
egyéb, a helyhez kötött telefonszolgáltatást, mint fizikailag is vezetékes hálózaton elérhető szolgáltatást
igénylő szolgáltatás.

Ugyanaz a vezetékes telefonszám nem használható egyidejűleg hívások és faxüzenetek fogadására. Amennyiben
a hordozandó vezetékes telefonszámot mind telefonálásra, mind faxolásra használja az Előfizető, akkor a
Vezetékes telefonszám szolgáltatás sajátosságaiból fakadóan az Előfizető választásától függően vagy
telefonálásra vagy faxolásra tudja majd használni a számot a továbbiakban.
Vezetékes telefonszám szolgáltatás folyamati sajátosságai
A Vezetékes telefonszám szolgáltatás helyszínében bekövetkező változás
Ha az Előfizető az általa korábban megadott címtől eltérő címen kívánja a vezetékes szám szolgáltatást igénybe
venni, akkor ez a vezetékes telefonszám változását eredményezheti. Amennyiben az új cím eltérő földrajzi
számozási területén található, úgy a cím változás a vezetékes telefonszám megváltozását eredményezi. Ebben az
esetben a Szolgáltató új vezetékes telefonszámot jelöl ki az Előfizető részére, melyről az Előfizetőt a szolgáltatás
megrendelésekor megadott kapcsolattartói címen írásban, kapcsolattartói mobilszámon szóban, vagy SMS-ben,
vagy a szolgáltatás megrendelésekor megadott kapcsolattartói e-mail címen e-mailben értesíti. Ez esetben a
számcsere díjmentes.
Szolgáltatás lemondása
Ha az Előfizető lemondja a Vezetékes telefonszám szolgáltatást, vagy megszünteti előfizetői jogviszonyát, a
Vodafone a továbbiakban a vezetékes telefonszámot sem biztosítja számára.
A Vezetékes Telefonszám Szolgáltatáshoz kapcsolódó, az egyes funkciók beállításához, illetve azok érvénybe
lépéséhez tartozó határidők
A Szolgáltatás beállításának megrendelés a Szolgáltató által történő tájékoztatás szerint, egyedi folyamatok
alapján történik meg.
Szolgáltató az Előfizető által Szolgáltatónak megküldött, a Szolgáltatónál erre a célra rendszeresített megrendelő
alapján a vezetékes szám igénybevételével nyújtott szolgáltatásokban igényelt változtatásokat az alábbiak szerint
végzi el a hiánytalanul beérkezett igénybejelentéstől számítva:
•
•
•
•
•

Készülék és SIM kártya kiszállítása;
Irodai díjcsomag szolgáltatás aktiválása a készülékek és SIM kártyák kiszállítását követően;
Irodai díjcsomag szolgáltatás megszüntetése;
Vezetékes telefonszám opció, Fax e-mailben opció szolgáltatás megrendelése, módosítása és törlése;
Meglévő vezetékes szám számhordozása és átírása: 15 napon belül

A Vezetékes Telefonszám Szolgáltatás megszüntetésének speciális szabályai
Előfizető, valamint Szolgáltató jogában áll azonnali hatállyal, a másik Félnek küldött írásos értesítésben felmondani
a Szolgáltatás további igénybevételét, illetőleg további szolgáltatását, ha:
a) A másik Fél súlyos szerződésszegést követ el, és amennyiben ennek jóvátétele lehetséges, a
mulasztásról szóló, azt részletesen ismertető írásos értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül a
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b)
c)
d)
e)
f)

jóvátétel nem történik meg, illetve amennyiben jóvátétel nem lehetséges, a mulasztásról szóló, azt
részletesen ismertető írásos értesítés kézhezvételekor; vagy
Bármelyik Fél felszámolási vagy csődeljárás alatt van, vagy ellene ilyen eljárást indítanak, vagy
fizetésképtelenné válik.
A Szolgáltatás igénybevétele a Szolgáltató által biztosított elektronikus hírközlő hálózaton tartósan nem
áll rendelkezésre az Előfizető számára.
A félévente történő, Szolgáltató általi felülvizsgálat azt az eredményt hozza, hogy az Előfizető céges
előfizetéseinek állománya az Előfizető által vállalt kártyaszám alá csökkent.
A félévente történő, Szolgáltató általi felülvizsgálat azt az eredményt hozza, hogy az irodai díjcsomag
aránya az Előfizető céges előfizetési állományának 10%-át meghaladja.
Szolgáltató alapos okkal azt feltételezheti, hogy az irodai díjcsomagot az ügyfél nem asztali készülékben
használja.

1.1.2.21. Fax E-mailben szolgáltatás
Kizárólag Üzleti Előfizetők számára elérhető szolgáltatás.
A Fax e-mailben szolgáltatással faxgép nélkül, vezetékes számon fogadható faxhívás. A fax a Vodafone által
biztosított e-mail fiókba érkezik. Az e-mail fiók egy MS Exchange fiók, amelyhez mobil fax szám is tartozik. A
vezetékes szám feltétel nélküli átirányítással a mobil fax számon végződik. Kimenő faxhíváskor a fiókhoz rendelt
mobil szám jelenik meg küldőként.
Az e-mail fiók szolgáltatás az Előfizetők faxüzeneteit összegyűjti, és a postafiókban jeleníti meg. A szolgáltatás
lehetővé teszi, hogy az Előfizetők üzeneteiket/faxaikat saját postafiókjukban kezeljék.
A Fax e-mailben szolgáltatáshoz igénybe vett vezetékes telefonszámra a jelen Szolgáltatások leírása mellékletben
részletezett feltételek megfelelően alkalmazandók.
A Fax e-mailben szolgáltatás igénybevétele esetén Vodafone egy ideiglenes vezetékes számot biztosít az
Előfizetőnek a számhordozási folyamat időtartamára, mely sikeres számhordozás és átírás esetén automatikusan
lecserélésre kerül a hordozott vezetékes számra. A számhordozás sikeres megtörténtéről az Előfizető SMS-ben
és/vagy e-mailben értesül. Ha a vezetékes számhordozás meghiúsul, az Előfizető továbbra is az ideiglenes
vezetékes számon veszi igénybe a szolgáltatást. A számhordozási igény elutasítása esetén az elutasítás okáról a
Vodafone SMS-ben vagy telefonon értesíti.
Ha az Előfizető, a bármely okból esetlegesen sikertelen számhordozás következtében, a Fax e-mailben
szolgáltatást meg kívánja szüntetni, a megszüntetésének minden esetben feltétele a szerződéskötéskor vállalt
kötelezettségek maradéktalan teljesítése.
Amennyiben Előfizető korábbi vezetékes telefonszámát hordozza és átírja a Vodafone-ra annak érdekében, hogy
a vezetékes telefonszámán továbbra is fogadni tudjon faxot, és a Vodafone Fax e-mailben díjcsomagjával együtt
kívánja használni, abban az esetben Előfizető tudomásul veszi, hogy az Előfizetőnek kötbér-, illetve egyéb
díjfizetési kötelezettsége keletkezhet a korábbi szolgáltatójával szemben, amennyiben az átírandó előfizetéshez,
illetve a hordozandó földrajzi számhoz az előfizetőnek az átírás illetve számhordozás kezdeményezésekor le nem
járt, a korábbi szolgáltatóval szemben vállalt határozott idejű (hűségidős) szerződése áll fenn. Előfizető kijelenti,
hogy tájékoztatást kapott arról is, hogy az előfizetőnek a földrajzi számhoz, illetve a helyi hurokhoz kapcsolódó
kiegészítő szolgáltatásokra (így különösen: ADSL, CPS) irányuló jogviszonya (i) nagy valószínűséggel megszűnik,
amennyiben a kiegészítő szolgáltatást az előfizető részére az előfizetői hozzáférést biztosító szolgáltató nyújtja,
illetve (ii) biztosan megszűnik, amennyiben a kiegészítő szolgáltatást az előfizető részére az előfizetői hozzáférést
biztosító szolgáltatón kívüli közreműködő szolgáltató nyújtja.
A Vodafone által biztosított e-mail fiókhoz külön mobil faxszám is tartozik.
A vezetékes számra érkező faxhívások Előfizető általi, másik számra történő átirányítása nem lehetséges, valamint
a szolgáltatás keretében hanghívások nem kezdeményezhetők.
32

Ugyanaz a vezetékes telefonszám nem használható egyidejűleg hívások és faxüzenetek fogadására.
A Fax szolgáltatás működése
Faxüzenet fogadása:
A beérkező fax üzenet a felhasználó postafiókjában e-mail üzenetként jelenik meg, ahol az eredeti fax üzenet a
levél csatolt dokumentuma. A csatolt dokumentum tiff vagy pdf formátumban érkezik meg.
A fax üzeneteket tartalmazó e-mail üzenetek kezelése azonos a hagyományos elektronikus levelekével.
Faxüzenet küldésekor a feladó Előfizető fax mobilszáma minden esetben megjelenik a fogadó félnél a küldött
üzenettel együtt. Az ÁSZF Hívószám kijelzés és kijelzés tiltása pontjában foglaltak – tekintettel a nem beszédcélú
alkalmazásra – jelen szolgáltatás igénybevételére nem vonatkoznak.
A Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség azért, ha a jelen szolgáltatás eléréséhez szükséges titkos jelszó
illetéktelen kézbe jut, és így az Előfizető személyes levelezése esetleg harmadik félhez kerül. A Szolgáltató az
általa vagy hálózatának igénybevételével továbbított közlés tartalmát kizárólag a szolgáltatás teljesítéséhez
szükséges mértékben ismerheti meg. A Szolgáltató csak a saját hálózati forgalmának biztonságáért vállal
felelősséget. A Szolgáltatás igénybevétele során előfordulhat, hogy az Előfizető Interneten továbbított
információihoz más is hozzáférhet, valamint az Előfizető vírust tartalmazó elektronikus levelet kap, ezért a
Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.
Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy szüneteltesse, korlátozza vagy megszüntesse a szolgáltatás nyújtását az adat
vagy üzenet forgalom függvényében, illetve akkor, ha az Előfizető úgy használja a szolgáltatást, hogy az a
szolgáltatás nyújtását részben vagy teljes egészében megszakítja, hatékonyságát jelentősen csökkenti, vagy
egyéb módon csorbítja, illetőleg nagy valószínűséggel az előzőek bekövetkezését okozhatja.
Az elektronikus levelező rendszeren küldött e-maileken feltüntetésre kerülhet, hogy az elektronikus levél a
Szolgáltató jelen szolgáltatásának igénybevételével került továbbítására.
A Szolgáltató az elküldött fax eljuttatásáért nem vállal felelősséget – többek között – akkor, ha:
•
•
•
•
•
•
•
•

a címzett fél olyan mobil rádiótelefon készülékkel vagy egyéb műszaki berendezéssel rendelkezik,
amelyik nem alkalmas ezen üzenetek fogadására;
a címzett nem ismeri a különböző típusú üzenetek fogadásának (letöltés, elolvasás) módját;
a címzett mobil rádiótelefon készülékének vagy egyéb műszaki berendezésének memóriája megtelt,
és ezért a készülék vagy berendezés nem képes újabb üzenet fogadására;
az Előfizető bármelyik üzenetet nem olvassa el, vagy olvasás nélkül törli;
a címzett hívószámát, fax számát vagy e-mail címét a feladó nem a megfelelő formátumban adta meg;
az üzenetet nem létező hívószámra vagy e-mail címre adták fel;
illetve, ha az üzenet megérkezését bármely más, a küldő vagy a fogadó Előfizető érdekkörében
felmerülő ok akadályozta meg;
a címzett fél nem tartózkodik a Szolgáltató mindenkori lefedettségi területén.

A szolgáltatás használata a Vodafone külföldi partnerhálózataiból – amennyiben a szolgáltatás igénybevételéhez
szükséges felhasználói felület a megfelelő technikai paraméterekkel a partnerhálózatban biztosított – megegyezik
a Vodafone saját hálózatában megszokott működéssel, és a barangoló ügyfelek részéről nem kíván semminemű
változtatást a telefon szokásos használatához képest.
Amennyiben az Előfizető 60 napon keresztül nem használja a szolgáltatást a hozzáférések – a webes bejelentkező
felület vagy mobil készülékről történő elérés – valamelyikén, akkor a szolgáltatás automatikusan, előzetes értesítés
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nélkül törlésre kerülhet a rendszerből, ez a postafiókban lévő üzenetek, és személyes beállítások elvesztésével jár.
A szolgáltatás újra aktiválását az Előfizető az Ügyfélszolgálaton kérheti.
A vezetékes telefonszám körzetszámának meg kell egyeznie az Előfizető székhelyének vagy telephelyének
földrajzi címéhez tartozó körzetszámmal.
Előfizető tudomásul veszi és aláírásával kifejezetten elfogadja, hogy a vezetékes telefonszám szolgáltatás műszaki
megvalósításából adódóan a vezetékes telefonszámmal nem működik együtt POS modem, vezetékes vonalra
kötött riasztó, analóg telefon, illetve ISDN eszköz, illetve semmilyen egyéb, a helyhez kötött telefon szolgáltatást,
mint fizikailag is vezetékes hálózaton elérhető szolgáltatást igénylő szolgáltatás (kizárt szolgáltatások).
Amennyiben az Előfizető kizárt szolgáltatásokat jelenleg igénybe vesz, akkor azokat a számhordozást és átírást
követően a továbbiakban nem tudja igénybe venni.
A Vodafone által biztosított vezetékes telefonszám sem telefonkönyvbe, sem tudakozóba nem kerül rögzítésre.
A szolgáltatás keretében hanghívás nem kezdeményezhető.
A Vodafone a vezetékes számot telekommunikációs partnere együttműködésével biztosítja, így az opciót igénybe
vevő Vodafone Előfizetőnek faxot küldő felek – a vezetékes szám felhívásakor – a Vodafone telekommunikációs
partnerének hálózatába irányuló hívás díjával egyező díjat fizetnek, a hívó fél díjcsomagjának díjazása szerint.
Nem lehetséges a vezetékes számra érkező hívások másik számra történő átirányítása.
Ha az Előfizető az általa megadott földrajzi címről elköltözik (és ennek következtében a cím változik), akkor ez a
vezetékes szám földrajzi számozási területének a változását is maga után vonja, azaz körzetszám változással is
jár. Vodafone új vezetékes számot jelöl ki részére, melyről SMS-ben és/vagy e-mailben értesíti az Előfizetőt. Ez
esetben a számcsere díjmentes.
Amennyiben az Előfizető – a fenti esetet (költözés) kivéve – kéri a vezetékes szám cseréjét, a számcsere díja
megegyezik az Általános Szerződési Feltételek Díjszabás mellékletében meghatározott mobil számcsere díjával.
Az esetleges szünetelés időtartama alatt a szolgáltatás a mobil és a vezetékes hívószámon egyaránt szünetel.
Ha az Előfizető lemondja a szolgáltatást, a Vodafone a továbbiakban a vezetékes számot sem biztosítja számára.
A szolgáltatás nyújtása során a konkrét műszaki megvalósítás változtatásának jogát fenntartjuk.
A Vezetékes telefonszám szolgáltatás és a Fax e-mailben szolgáltatás nem vehető igénybe ugyanazon előfizetői
számon.
Fax e-mailben szolgáltatás műszaki limitációi
A Fax e-mailben szolgáltatás műszaki megvalósításából adódóan a vezetékes telefonszámmal nem működnek
együtt jelen pontban részletezett kizárt szolgáltatások.
A Szolgáltató az elküldött fax eljuttatásáért nem vállal felelősséget – többek között – akkor, ha:
•
•
•
•
•

a címzett fél olyan mobil rádiótelefon készülékkel vagy egyéb műszaki berendezéssel rendelkezik,
amelyik nem alkalmas ezen üzenetek fogadására,
a címzett nem ismeri a különböző típusú üzenetek fogadásának (letöltés, elolvasás) módját;
a címzett mobil rádiótelefon készülékének vagy egyéb műszaki berendezésének memóriája megtelt,
és ezért a készülék vagy berendezés nem képes újabb üzenet fogadására;
az Előfizető bármelyik üzenetet nem olvassa el, vagy olvasás nélkül törli;
a címzett hívószámát, fax számát vagy e-mail címét a feladó nem a megfelelő formátumban adta meg,
illetve a fax-ként továbbítandó dokumentumot nem a megfelelő formában csatolta;
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•
•
•

az üzenetet nem létező hívószámra vagy e-mail címre adták fel;
illetve, ha az üzenet megérkezését bármely más, a küldő vagy a fogadó Előfizető érdekkörében
felmerülő ok akadályozta meg;
mobil internet elérés használata esetén a címzett fél nem tartózkodik a Szolgáltató mindenkori
lefedettségi területén.

A Szolgáltató felelőssége csak saját tevékenységére terjed ki.
A Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség:
•
•
•
•

a továbbított üzenetek tartalmáért, annak az Előfizető vagy harmadik személy általi esetleges
megváltoztatásáért, módosításáért;
esetlegesen nem továbbított, vagy késve továbbított faxok miatt bekövetkezett elmaradt üzleti
haszonért;
IP hálózatba történő fax üzenet küldésének vagy fogadásának sikerességért;
más elektronikus hírközlési szolgáltató hálózatában bekövetkezett fax továbbítási problémákért.

1.1.2.22. Vodafone alközpont szolgáltatás
Kizárólag Üzleti Előfizetők számára elérhető szolgáltatás.
A Vodafone alközpont szolgáltatás biztosítja az Üzleti Előfizető (a jelen pontban meghatározott Vodafone alközpont
szolgáltatás vonatkozásában a továbbiakban Előfizető) mobil és vezetékes központi számaira érkező hívások
cégre szabott, professzionális kezelését. A hívások irányítását Vodafone az Előfizető kérésének megfelelően a
Vodafone alközpont szolgáltatás lehetőségei szerint állítja be.
A szolgáltatás virtuális alközponti megoldás, mely részben a Vodafone saját üzemeltetésében lévő eszközökön,
részben harmadik fél üzemeltetésében lévő eszközökön valósul meg, az Előfizető telephelyén alközponti hardver
(PBX) nincsen. Vodafone a Vodafone alközpont szolgáltatás nyújtása során harmadik személy közreműködését
igénybe veheti.
A rendszer rendelkezésre állása a tervezett leállások miatti kiesés nélkül: 99,25 %
Az alközponti mellékek egymás közötti hívásaira is érvényes a mobil hálózatokban szokásos hívás felépítési idő.
Ez hosszabb lehet, mint ami a PBX típusú helyi alközpontok esetében megszokott.
Az ügyfél alközpontja IVR (Interaktív hangmenü) képessé is tehető, azaz a központi számra érkező hívásokat IVR
fogadja és a hívás további kezelése az IVR-on keresztül történik.
Standard alközponti funkciók táblázata

Funkció elnevezése

Alközponti központi szám

Mellékek száma
Hívócsoportok száma

Definíció

Az alközponti központi számot is tartalmazó PROFI
(PROFI1 / PROFI2 /PROFI3) egy virtuális mobil
előfizetés, mely felhívásával a Vodafone alközpont
érhető el. Több főszám is tartozhat ugyanazon
alközponthoz, valamint a főszámhoz vezetékes szám is
tartozik.
Az alközpontból csengetett mellékek száma. Egy
mellékhez egy mobil telefonszám tartozik.
Hívócsoportnak (Ügyintézői csoportnak) az egy
csoportba foglalt mellékek (mobil előfizetések)
összességét nevezzük.

Kisvállalati Vodafone
alközpont szolgáltatás

A szolgáltatás része

Max. 20 db
Max 5 db
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Hívócsoportok csengetési logikája
Hangbemondás - Üdvözlőszöveg

Egyszintű menürendszer

Hívásátadás

Munkaidő ellenőrzés

Hívásnapló felület

Hangrögzítés

Hívócsoportonként eltérő csengetési logika beállítására
van lehetőség.
Bejövő hívások esetén egy darab személyre szabott
üdvözlőszöveg beállítása magyar nyelven.
A bejövő hívások kezelése egyszintű menüvel (0-9, #, *
billentyűk használatával, almenük nélkül). A hívások az
egyszintű
menüből
hívócsoportban
vagy
hangbemondásban végződnek. Legfeljebb 5 menüpont
végződhet hívócsoportban, a menürendszerhez
kapcsolt hívócsoportokhoz csak azonos csengetési
sorrend rendelhető.
Az ügyintézőhöz kapcsolt hívás másik mellékre történő
átadása manuálisan. A funkció készülékfüggő.
A bejövő hívásokat a Vodafone Alközpont szolgáltatás a
beállított időintervallumok alapján kezeli. Munkaidőben a
hívás kicsörög, munkaidőn kívül hangbemondás
hallható. A hét különböző munkanapjaihoz definiált
időintervallumok nem különbözhetnek (a hétvégék
munkaidőn kívüli időszaknak minősülnek, kivéve az
államilag meghatározott hosszú hétvégék miatti
munkanapok hétvégi ledolgozása esetén). Egy naphoz
egy intervallum definiálható. A nemzeti ünnepek miatti
mindenkori munkaszüneti napok esetében a zárva
tartási működés kerül beállításra. Minden hívócsoportra
megegyező
beállítások
lehetségesek,
hívócsoportonként nem lehet állítani. A beállítások
havonta legfeljebb egy alkalommal módosíthatók.
Az alközpontba befutó hívások és a hívás statisztikák
nyomon követésére alkalmas felület.
A Vodafone alközpont főszámára beérkező, mellékre
sikeresen kikapcsolt hívás esetén a hívás rögzítésre
kerül. A hívások a megrendelt időtartamon belül egy
kétszintű autentikációt igénylő webes felületen,
jogosultság
birtokában
visszakereshetőek,
visszahallgathatóak, exportálhatóak.

Elérhető: párhuzamos
vagylineáris
Elérhető

Elérhető

Elérhető

Elérhető

Elérhető

Elérhető

Az alközponti funkciók részletes leírása az alábbiakban található.
Készülékek
A Vodafone alközpont mellékeihez használt elektronikus hírközlő végberendezések kizárólag mobil rádiótelefonok
vagy asztali mobil telefonok lehetnek, a Vodafone alközponthoz egyéb technológiájú végberendezés nem
csatlakoztatható. A nem rendeltetésszerű használat esetén Vodafone fenntartja magának a jogot, hogy előzetes
figyelmeztetést követően korlátozza vagy megszüntesse a szolgáltatást. Amennyiben Előfizető nem a
Szolgáltatótól vásárolt eszközzel, vagy a Szolgáltatótól nem erre a célra vásárolt eszközzel kívánja igénybe venni
a szolgáltatást, Szolgáltató kizárólag előzetes konzultációt követően és az eszköz megfelelősége esetén tudja
garantálni a szolgáltatás megfelelő működését.
mobil rádiótelefon: jelen Szolgáltatások leírása mellékletben meghatározott mobil rádiótelefon szolgáltatás
igénybevételére alkalmas, nem helyhez kötött elektronikus hírközlő végberendezés.
asztali mobil telefon: Vodafone mobil rádiótelefon hálózatát használó, kézi beszélővel ellátott asztali elektronikus
hírközlő végberendezés.
egyéb technológiájú végberendezés: pl. analóg, ISDN, IP átvitelt használó végberendezések.
Központi telefonszám
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A Vodafone alközpont szolgáltatás keretében az ügyfél 1 vagy több mobil, illetve vezetékes központi
telefonszámmal rendelkezhet. Előfizetők az alközpont előfizetést (díjcsomagot) új előfizetésként vehetik igénybe,
a szolgáltatás díjcsomagváltással nem elérhető. A szolgáltatás sajátossága, hogy a központi telefonszámot is
tartalmazó PROFI díjcsomaghoz az Előfizetőnek nem kerül SIM-kártya kiadásra. Továbbá a központi telefonszám
nem igényli (és nem is lehetséges) elektronikus hírközlő végberendezés csatlakoztatását sem, mivel a Vodafone
alközpont szolgáltatás az Előfizető megbízása alapján eljáró Szolgáltatónak a saját tulajdonában, illetve
üzemeltetésében lévő szerverén keresztül valósul meg. Szolgáltató felhívja az Előfizető figyelmét arra, hogy a
szolgáltatás jellegéből fakadóan a Központi telefonszámot is tartalmazó PROFI előfizetésről, akár mobil akár
vezetékes telefonszám, hívás indítása fenti okokból nem lehetséges, azon kizárólag hívásfogadás vehető igénybe.
A központi telefonszámhoz vezetékes telefonszám szolgáltatás is tartozik. A Vezetékes telefonszám szolgáltatás
feltételei és leírása jelen Szolgáltatások leírása mellékletben található. Továbbá Szolgáltató felhívja az Előfizető
figyelmét arra, hogy a szolgáltatás jellegéből fakadóan, amennyiben Előfizető a Vodafone alközponthoz központi
telefonszámként Vezetékes telefonszámot vesz igénybe, a szolgáltatáshoz a Vodafone SIM kártyát itt sem biztosít,
elektronikus hírközlő végberendezés csatlakoztatására itt sincs lehetőség, továbbá a vezetékes központi
telefonszámon is kizárólag hívásfogadás lehetséges, hívás indítása nem.
Amennyiben az Előfizető vezetékes telefonszámot kíván központi telefonszámként megadni, az a Vodafone
alközpont szolgáltatáshoz a Vezetékes telefonszám szolgáltatással vehető igénybe, az ÁSZF Vodafone alközpont
szolgáltatás működéséről részletezett sajátosságokkal.
A központi számhoz tartozó híváskapacitást (mennyi egyidejű hívás kezelésére képes az IVR a választott
díjcsomag függvénye.
Amennyiben bármilyen okból az Alközponti szolgáltatás Számlafizetőjének előfizetései korlátozására kerül sor, a
szolgáltatás technikai megvalósításából következően a központi telefonszámra érkező hívásokat a mellékekre
átkapcsolni a korlátozás ideje alatt nem lehetséges.
Mellékek
A Vodafone alközpont szolgáltatáshoz tartozó minden mellékhez tartozik egy mobil telefonszám, mely kizárólag a
Szolgáltatóval kötött hangalapú mobil rádiótelefon szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Előfizetői Szerződéssel
vehető igénybe, és mely – az ezen pontban foglaltaktól eltekintve - nem tér el a jelen Szolgáltatások leírása
mellékletben meghatározott mobil rádiótelefon szolgáltatás feltételeitől. Így a mellék(ek)hez rendelt telefonszámról
mind hívásfogadás, mind hívásindítás lehetséges, a hívásindítás a Vodafone alközpont szolgáltatástól független.
A Vodafone alközponthoz tartozó mellékek csengetési csoportokba rendezhetők. Az alközponti mellékek közül
azok, amelyek kicsengenek, de nem fogadják a hívást, nem fogadott hívást látnak a készüléken. Az alközponti
mellékek kimenő híváskor a saját telefonszámukat jelzik ki a hívott fél felé: a szolgáltatás sajátossága, hogy a
mellékek egy csoportjához rendelt közös hívószám az alközpontba érkező hívások fogadására alkalmas, a
mellékekről indított hívásokra nem használható.
Kizárólag nem osztható díjcsomagok aktiválhatók mellékként.
Mellék elérése vezetékes telefonszámon
A Vodafone alközponthoz tartozó mellék(ek)hez vezetékes telefonszám is kapcsolható, mely a Vezetékes
telefonszám szolgáltatásról szóló pontban részletezett feltételek szerint vehető igénybe a vonatkozó díjszabásban
meghatározott díj ellenében. A vezetékes telefonszám technikailag a Vodafone Vezetékes telefonszám
szolgáltatásának megfelelően működik. A mellék(ek)hez rendelt vezetékes telefonszámról mind hívásfogadás,
mind hívásindítás lehetséges, a hívásindítás a Vodafone alközpont szolgáltatástól független. A mellék(ek)ről indított
hívások esetében – amennyiben a hívószámkijelzés engedélyezett – a hívott félnél a mobil telefonszám jelenik
meg.
Mellék elérése Vodafone mobil telefonszámon, közvetlen behívás
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A Vodafone alközponthoz tartozó mellék(ek)hez saját mobil telefonszám tartozik, ami által a mellék(ek) akár
Vodafone hálózatból, akár más hálózatból közvetlenül is felhívhatók, nem szükséges a központi hívószám
tárcsázása. A Szolgáltató felhívja azonban az Előfizető figyelmét arra, hogy az IVR-ra érkező hívásokról a
https://www.vodafone.hu/alkozpont oldalon elérhető Hívásnapló kizárólag azokat a hívásokat tartalmazza, amelyek
a központi számon keresztül érkeztek az adott mellékre.
Hívások kezelése
A központi hívószám(ok)ra érkező hívásokat a Szolgáltató az Előfizető számára kialakított Vodafone alközpontba
irányítja. Az Előfizető az általa kért és a Szolgáltató által beállított hívásfának megfelelően oszthatja le és fogadhatja
a hívást.
Hívásfa: A központi telefonszámra érkező hívások csengetési útvonala és logikája.
A hívásokat többféle algoritmus alapján lehet leosztani:
•
•

Párhuzamos csengetés
Lineáris csengetés

Párhuzamos csengetés esetén minden mellék egyszerre csörög. Bármely csengetett mellék fogadhatja a hívást, a
hívás ekkor felépül.
Lineáris csengetés esetén a mellékek előre beállított sorrend szerint csöngenek, és a csengetést mindig a
programozási sorrend szerinti első mellékkel kezdi a rendszer függetlenül attól, hogy az fogadott-e már hívást vagy
sem.
A lineáris hívásleosztási algoritmus akkor javasolt, ha a programozott sorrendben első helyen lévő ügyintéző a
legfelkészültebb a bejövő kérdések megválaszolására.
Bármely hívásleosztási algoritmus esetén érvényes az, hogy amennyiben egyetlen mellék sem veszi fel a hívást,
az Előfizető választása szerint a hívó fél csengetési visszhangot hallhat, továbbá a hívás akár el is bontható.
Amennyiben a központi telefonszámra érkező hívások hívószám kijelzéssel érkeznek az alközpontba, a csengetett
mellékek ügyintézői látni fogják a hívó fél telefonszámát, azt az alközpont továbbadja. Kizárólag abban az esetben
nem látható a hívó fél telefonszáma, ha ő a hívószám kijelzést letiltotta, (ez esetben a „rejtett szám” kijelzés jelenik
meg), vagy ha a hívott mellék roaming hálózatra van feljelentkezve (ebben az esetben a melléken az alközpont
központi telefonszáma jelenik meg).
Az átirányítások és a hívásértesítő használata egyetlen olyan mellékre sem javasolt, amely csengetési sor bármely
tagja, mivel befolyásolhatja az alközpont csengetési sorrendjének Előfizető által kért működését.
Hívás átadás
A hívásátadás funkció használatával az Előfizetőnek lehetősége van a bejövő hívást harmadik fél számára átadni,
majd kilépni a beszélgetésből anélkül, hogy a hívás megszakadna. A hívásátadás funkció használatához
szükséges hívásátadásra alkalmas készülék, valamint az átadást kezdeményező előfizetésen aktívnak kell lennie
a hívás átadás, hívástartás és a hívásvárakoztatás szolgáltatásoknak.
A hívás átadása esetén a hívásért az adott mellékhez tartozó előfizetés díjcsomagjának megfelelő díjszabás
alapján meghatározott díjat számlázza ki a Szolgáltató.
Nem veszítek hívást opció
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A szolgáltatás révén az Előfizető által megrendelt és a Szolgáltató által beállított híváskezelés során előfordulhat,
hogy a csengetett mellékek közül egyik sem fogadja a hívást. Erre az esetre Előfizető megadhat egy Vodafone-os
mobil telefonszámot, amelyet a Vodafone alközpont akkor csenget ki, ha az Előfizető számára a szolgáltatás aktív,
és egyik csengetett mellék sem fogadta a hívást. Az opció megrendelésekor kizárólag az Előfizetőhöz tartozó mobil
előfizetés telefonszáma adható meg. Szolgáltató nem vizsgálja, hogy az előfizetés az Előfizetőhöz tartozik-e. A
Szolgáltatás megrendelésekor az Előfizető elfogadja, hogy az opció keretében beállított telefonszámra irányuló
hívásokért - a Szolgáltató által végrehajtott technikai beállításon kívül - teljes körű felelősséggel tartozik, ideértve
például az előfizetés átruházását, megszűnését is. Az opció keretében beállított mobil telefonszám az alközponti
szolgáltatástól független előfizetés, ennek működését a Vodafone Alközpont szolgáltatás nem korlátozza.
Szolgáltató az opciót a Díjszabásban megjelöltek szerint biztosítja. Előfizető elfogadja, hogy amennyiben az opció
keretében beállított telefonszámra a központi számról hívástovábbítás történik, az így indított hívások kimenő
hívásnak számítanak és azok forgalmi díját a központi számként beállított előfizetés forgalmi díjai határozzák meg.
IVR (Interaktív hangmenü)
Az IVR funkció keretében az Előfizető központi telefonszámára/telefonszámaira érkező hívásokat automata
híváskezelő fogadja.
IVR: interaktív hangmenü, ahol a hívó felet hangbemondás fogadja, és amelyhez rendelhető menürendszer is, ami
nyomógombos készülék segítségével lehetővé teszi a menüben való navigálást.
Az automata híváskezelőhöz tartozó hangbemondást, valamint az IVR felépítését (menü struktúráját) az Előfizető
határozza meg, a menü felépítése a napszak függvényében (munkaidőn belüli, illetve kívüli IVR menürendszer)
eltérő lehet.
Az IVR használatával a központi hívószámra az IVR kapacitásától, illetve a megrendelt IVR csatornák számától
függően egyidejűleg akár több hívás is érkezhet, amelyek kezelése azonos időben történik.
A Vodafone Alközpont szolgáltatás részeként egy szintű hangmenü érhető el Üzleti Előfizetők számára, legfeljebb
5 db menüponttal, valamint az egyes hívócsoportok ugyanazt a csengetési sorrendet kapják.
Az IVR csatorna kapacitása
Az IVR-ba érkező hívások kapacitása az Előfizető által megrendelt IVR csatornák számától függ.
Az IVR-ba érkező hívás valamely mellék kapcsolásáig az IVR kapacitását az alábbiak szerint foglalja: 1 (egy)
bejövő hívás a központi telefonszám kapcsolásáig, valamint a központi telefonszámtól a mellék eléréséig, azaz egy
IVR-ra érkező hívás az ügyintézővel folytatott beszélgetés alatt összesen 1 (egy) darab IVR csatornát foglal.
Hangbemondás
A hangbemondás az alközpont központi telefonszámához és/vagy IVR csomópontjaihoz rendelt hangüzenet, mely
a hívásfogadáskor hallható üdvözlő üzenet.
A hangfájlt az Előfizető a Szolgáltató által nyújtott, előre felvett hangsablonok közül választhatja ki. Előfizető által
készített üdvözlő üzenetet a Szolgáltató nem fogad be.
Az Előfizető a hangbemondások cseréjét egyszeri díj ellenében kérheti a Vodafone Ügyfélszolgálatán (e-mailben
a corporate.hu@vodafone.com címen, vagy a belföldről hálózaton belül díjmentesen hívható 1788-as
telefonszámon) a Szolgáltató által elérhetővé tett minta hanganyagok közül. A hangfájl cseréjéért a mindenkor
hatályos ÁSZF Díjszabás mellékletében meghatározott díjat számlázza ki a Szolgáltató.
Hívásnapló
Előfizető megrendelése alapján Szolgáltató biztosítja, hogy az alközpont központi számára beérkező hívásokról a
rendszer hívásnaplót készítsen és a hívásnapló alapján készült riportokat Előfizető a Vodafone által biztosított
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internetes felületen (https://alkozpont.vodafone.hu) elérje. A hívásnapló kizárólag 1 évnél nem régebbi fogadott
hívásokat tartalmaz. A felületet titkosított (HTTPS) kapcsolaton keresztül, egyedi felhasználónév alkalmazásával
lehet elérni. A hívásnapló lekérdezése történhet időintervallum, illetve ügyintézőkód alapján. A hívásnapló felületen
való regisztrációhoz Szolgáltató a szerződéskötés során megadott műszaki kapcsolattartó adatait használja fel,
ebből generálódik a felhasználónév, valamint a felhasználónév és a jelszó a szerződéskötéskor megadott
elérhetőségekre kerül kiküldésre.
Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármely hívásnapló adatot a rendszerből visszaélés gyanúja esetén
azonnal, az Előfizető értesítése nélkül töröljön.
Időintervallum alapú hívásnapló:
Tételes híváslista: időszakra és hívószámra szűrhető lista.
Hívásösszesítő: időszakra és hívószámra szűrhető lista nap és havi bontásban.
Hőtérkép: az IVR csomópontjain átmenő hívásforgalom adott időszakra szűrve napi és havi bontásban.
Ügyintézőkód alapú hívásnapló:
Ügyintézői: hívásban töltött idő, hívás darabszám összesítés ügyintézőnként csoportosítva adott időszakra szűrve
napi és havi bontásban.
Szolgáltató felhívja az Előfizető figyelmét, hogy az összesített adatokhoz (így pl. a hőtérképhez) a Hívásnapló
felületen lévő adatok exportálása (.xls vagy .csv formátumban) és utólagos, Excel alkalmazásban történő
feldolgozásával érhető el. A Hívásnapló felülethez Szolgáltató felhasználói kézikönyvet biztosít.
Hangrögzítés szolgáltatás
A Hangrögzítés a Vodafone alközponthoz kapcsolódó szolgáltatás, amely az Előfizetők alközponthoz tartozó
központi számaikra érkező hívások rögzítését valósítja meg.
A szolgáltatás nem igényel kihelyezett hangrögzítő szervert, mivel a hangrögzítés és a rögzített hangfelvételek
tárolása a Szolgáltató saját szerverein történik.
A Vodafone alközpont központi számára érkező hívásokat interaktív hangmenü (IVR) fogadja és a menürendszer
beállításainak megfelelő ügyintézőhöz (mellékhez) továbbítja. A hívó üdvözlő üzenetet hall, majd tájékoztatást kap
arról, hogy az ügyintézővel folytatott beszélgetés rögzítésre kerül. A hívó ekkor eldöntheti, hogy folytatja-e vagy
megszakítja a hívást. Amikor az ügyintéző fogadja a hívást, a hangrögzítés elindul.
Az alközpont központi számai közül az Előfizető választja ki, hogy melyekre legyen beállítva hangrögzítés. A
hívások rögzítése 0-24 órában történik, ez a beállítás nem változtatható.
Hangrögzítésre kizárólag a Vodafone alközpont központi számára beérkező hívások esetén van lehetőség. Az
alközponti mellékekről kezdeményezett, valamint a mellékekre közvetlenül érkező hívások rögzítése nem
lehetséges.
A rögzített hangfelvételek a Szolgáltató által biztosított internetes felületen (https://hangrogzites.vodafone.hu) 6
hónapra visszamenőleg meghallgathatók, letölthetők, exportálhatók. A 6 hónapnál régebbi hangfelvételek
alapértelmezetten automatikusan törlésre kerülnek. A rögzített állományok MP3 formátumban, érhetőek el
(titkosítva, kulcs megadás után titkosítás nélkül). A kereső felület maximum 500 elemű találati listát jelenít meg.
Ennél több találat esetén szűkíteni kell a keresési feltételeket.
A szolgáltatás műszaki megvalósításából fakadóan, a Szolgáltató által, a rögzített hívások tárolására vállalt
időtartam lejártakor, az Előfizető számára tárolt hívások törlése egyben történik, függetlenül attól, hogy az Előfizető
valamely előfizetését vagy előfizetéseit, amely(ek)hez rögzített hívás is tartozott már korábban megszüntette.
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Az internetes felülethez való hozzáféréshez jogosultság szükséges, amely alapértelmezetten egyszintű: az
Előfizető itt érheti el (meghallgathatja, letöltheti) a hozzá tartozó összes rögzített hívást, 6 hónapra visszamenőleg.
A rögzített hanganyagok lejátszásához az alábbi követelmények szükségesek, melyek meglétének biztosítása
Előfizető felelőssége:
•
•

•
•
•

Internet kapcsolat
Személyi számítógép (PC) konfiguráció és internetböngésző, ami
o HTML5 képes
o a böngésző az adott operációs rendszeren képes MP3 formátumú fájlok lejátszására
o elegendő processzor és memória áll rendelkezésre ahhoz, hogy a hívást dekriptálni és feldolgozni
tudja a böngésző. A szükséges erőforrások mértéke a böngészőtől, az operációs rendszertől és a
hanganyag hosszától is függ.
Támogatott operációs rendszerek:
o Windows 7 SP1 x86/x86-64
o Windows 10 x86/x86-64
Ajánlott minimális hardver követelmények: 2GB memória, Intel i3 vagy jobb CPU
Támogatott böngészők:
o Google Chrome 60.0+
o Mozilla Firefox 55.0+
o Microsoft Edge 40.15063+

A böngészőben visszahallgatásra támogatott leghosszabb hanganyag hossza: 2 óra. Az ennél hosszabb
hanganyagokat a felhasználó letöltés (és adott esetben dekriptálás) után, média lejátszó alkalmazással javasolt
meghallgatni. A támogatott leghosszabb rögzíthető hívás hossza 8 óra.
Tömeges letöltés
Egyszerre maximum 500 db hívást lehet tömeges letöltésre jelölni, amit egy keresési feltétellel be kell határolni
(kezdeti-végdátum, ill. hívó-hívott számok).
•
•
•
•

Rendszer szinten, egyidejűleg 1 db csoportos letöltési kérés futhat, bármelyik állapotban is van
(előkészítés, sorban állás, folyamatban, letöltésre vár)
Új kérést abban az esetben lehet indítani, ha nincs másik kérés folyamatban, illetve, ha az előző kérés
törlésre került. A korábbi kérés törlése abban az esetben is szükséges, ha sikerült letölteni a fájlokat.
A csoportos letöltés az elkészítéstől számított 1 héten belül tölthető le, ezután automatikusan törlésre
kerül (csak a becsomagolt fájl, a hívások megmaradnak)
A hangrögzítő rendszer folyamatosan dolgozza fel a kéréseket, beérkezési sorrendben

A jelen pontban és az Előfizetői Szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Általános Szerződési Feltételek
3. számú melléklete irányadó.
Vodafone felhívja továbbá az Előfizető figyelmét arra, hogy a Szolgáltatás használata az Előfizető részéről az
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény 2. §-a) pontjában meghatározott elektronikus kereskedelmi
szolgáltatásnak minősülhet. A Vodafone által nyújtott Szolgáltatás ebben a vonatkozásban egyszerű adatátvitelnek
minősül, melynek következtében az Előfizető által nyújtott szolgáltatás tartalmával okozott kárért elsősorban az
Előfizető, míg a Vodafone csupán a jelen bekezdésben említett törvény 7. §-a, illetve 8. §-a szerint, mint közvetítő
szolgáltató felel. A Vodafone a vele szemben támasztott kártérítési igény alóli mentesülése érdekében az említett
törvényben meghatározott intézkedések megtételére jogosult, továbbá amennyiben a Vodafone ezeket az
intézkedéseket a jogszabályban meghatározott feltételek szerint megteszi, vele szemben semmiféle jogcímen
igényérvényesítésre az Előfizető nem jogosult.
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Amennyiben az Előfizető személyében változás (előfizetői jogviszony átírása) történik, Előfizető vállalja, hogy a
Szolgáltató által rögzített és tárolt hangállományokat minden esetben legkésőbb az előfizetői jogviszony átírásáig
saját maga számára lementi. Egyéb esetben tudomásul veszi, hogy Szolgáltató, az előfizetői jogviszony átírással
egyidejűleg az általa rögzített és tárolt, Előfizetőhöz tartozó hangállományokat törli.
Szolgáltató felelősségvállalása és jogosultságai
A Szolgáltató felelőssége csak saját tevékenységére terjed ki. A Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség a
továbbított hívások, hangüzenetek, illetve IVR hangfájlok tartalmáért, annak az Előfizető vagy harmadik személy
általi esetleges megváltoztatásáért, módosításáért.
Előfizető nem szerződésszerű vagy jogellenes használatának gyanúja esetén Szolgáltató jogosult a Vodafone
alközpont szolgáltatást korlátozni, felfüggeszteni, valamint a szolgáltatást, illetve az Előfizetői Szerződést az
Előfizető érdekkörében felmerülő okból megszüntetni.
Aktiválás, szolgáltatás időtartama
A Vodafone alközpont szolgáltatás aktiválása új vezetékes vagy mobil központi számmal legkésőbb az Előfizetői
Szerződés aláírását követő 15 napon belül történik meg.
Amennyiben az Előfizető a központi számot mobil vagy vezetékes számhordozással együtt rendeli meg, úgy a
hordozott szám használatára a számhordozás megtörténte után lesz lehetősége. A mobil számhordozás feltételeit
és részletes leírását az ÁSZF 4. melléklete tartalmazza, míg a vezetékes számhordozáshoz kapcsolódó további
információk a Vezetékes telefonszámról szóló pontban találhatók.
Korlátozás
Amennyiben Előfizető által megrendelt Vodafone alközpont szolgáltatás központi számának korlátozása során
annak kimenő forgalma korlátozásra kerül, az alközponti mellékeken a központi számon keresztül hívások
fogadása nem lehetséges.
Amennyiben Előfizető az Adatvédelmi hozzájáruló nyilatkozatot Szolgáltató kérésére 5 naptári napon belül nem
mutatja be vagy az nem megfelelő, Szolgáltató jogosult Előfizetőnek a személyes adatokhoz való hozzáférését
korlátozni, felfüggeszteni, valamint a szolgáltatás korlátozására, megszűntetésére, illetve Előfizetői Szerződésnek
az Előfizető érdekkörében felmerülő okból történő megszüntetésére.
A Szolgáltató nem szerződésszerű vagy jogellenes használat gyanúja esetén (is) jogosult a személyes adatokhoz
való hozzáférést, illetve a Vodafone alközpont szolgáltatást korlátozni, felfüggeszteni, valamint a szolgáltatást,
illetve az Előfizetői Szerződést az előfizető érdekkörében felmerülő okból megszüntetni.
A Szolgáltató fenti jogát nem korlátozva, amennyiben a panaszos felhasználó az általa tett rendőrségi feljelentés
eredeti példányának Szolgáltató részére történő bemutatásával valószínűsíti a személyes adataival való
visszaélést, abban az esetben a Szolgáltató a valószínűsített személyes adatokhoz való hozzáférést 48 órán belül
az Előfizető számára korlátozza.
Vodafone alközpont szolgáltatás megszűnése
Előfizető jogosult jelen Vodafone alközpont szolgáltatást bármikor, 8 napos határidővel lemondani, mely
önmagában nem jelenti a hozzá rendelt központi számhoz és mellékekhez tartozó mobil telefonszolgáltatásra
vonatkozó előfizetői jogviszonyok megszűnését. Amennyiben Előfizető Vodafone alközponti szolgáltatása úgy
szűnik meg, hogy az alközpont központi telefonszámára meglévő Előfizetői Szerződése fennmarad, Szolgáltató
annak használatához SIM-kártyát biztosít Előfizető részére a mindenkor érvényes Díjszabás alapján Előfizető által
választott díjcsomag szerint. Amennyiben Előfizető vezetékes telefonszámot (is) használt központi
telefonszámként, a vezetékes telefonszámra érkező hívások a fenti előfizetéshez tartozó mobil telefonszámon
végződnek.
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Amennyiben Előfizető központi telefonszámot is tartalmazó PROFI előfizetői jogviszonya megszűnik, Szolgáltató
az alközpont szolgáltatást sem tudja biztosítani számára, így az Előfizető alközponti szolgáltatása is egyidejűleg
megszüntetésre kerül.
Díjszabás
A szolgáltatás díjszabását az Előfizető és Szolgáltató között létrejött, szolgáltatás igénybevételére vonatkozó
Előfizetői Szerződés, illetve a jelen ÁSZF Díjszabás melléklete tartalmazza.
Egyéb rendelkezések
A Vodafone alközpont szolgáltatásra jelen pontban foglalt eltérésekkel a jelen ÁSZF egyéb rendelkezései
irányadók.
1.1.2.23. Gépek közötti szolgáltatások nyújtására használt átviteli szolgáltatás
Kizárólag Üzleti Előfizetők számára elérhető szolgáltatás.
Gépek közötti szolgáltatások nyújtására használt átviteli szolgáltatás (M2M – machine to machine) olyan
elektronikus hírközlési szolgáltatás, amely az adatok és információk automatikus továbbítását foglalja magában
eszközök vagy szoftveralapú alkalmazások között, korlátozott emberi beavatkozással vagy anélkül. Szolgáltatás
távolról történő adattovábbítást, távoli méréseket és vezérlést lehetővé tévő, kizárólag gépek, berendezések,
eszközök és szenzorok közötti, Ide tartozik az elsődlegesen gépek közötti adatátvitel megvalósítása érdekében
történőelektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtás, illetve a Szolgáltató által megvalósított gépek közötti
adatátvitelen alapuló komplex üzleti megoldások nyújtása, illetve üzemeltetése.
Az M2M szolgáltatás az Előfizető és Szolgáltató között létrejött Előfizetői Szerződés keretében vehető igénybe, mely
keretében az átviteli szolgáltatás Zárt Access Point Name (APN) vagy Nyílt Access Point Name (APN) segítségével
valósul meg.

Nyílt Access Point Name (APN): A Vodafone oldali internet elérési csatorna beállítások lehetővé teszik, hogy a
felhasználó végpontjain elhelyezkedő eszközök elérjék a publikus (nyílt) internetet.
Zárt Access Point Name (APN): A Vodafone oldali elérési csatorna beállítások nem teszik lehetővé, hogy a
felhasználó végpontjain elhelyezkedő eszközök szabadon elérjék a publikus (nyílt) internetet, mindössze
kifejezetten a felhasználási célra létrehozott nem publikus (zárt) hálózatot vagy IP címeket érhetik el.
A gépek közötti szolgáltatások esetében az emelt díjas hívás, valamint emelt díjas SMS indítása alapbeállítás
szerint tiltásra kerül. A mobilvásárlás, kiegészítő adat, konferencia hívás, hívástartás, hívás várakotztatás,
szolgáltatás igénybevétele gépek közötti szolgáltatás esetén nem elérhető.
1.1.2.23.1. Telemetria szolgáltatás Üzleti Előfizetők részére
A Telemetria szolgáltatás olyan gépek közötti szolgáltatás, ami Üzleti Előfizetők részére eszközök, berendezések
és szenzorok zárt kapcsolatban történő kommunikációját teszi lehetővé mobil internethálózat igénybevételével Nyílt
vagy Zárt APN beállítás mellett. A Telemetria szolgáltatás Üzleti Előfizetők részére elsődlegesen gépek közötti
adatátvitel megvalósítása érdekében történő elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtására irányul, mely az
Előfizető és Szolgáltató között létrejött Előfizetői Szerződés keretében vehető igénybe. Az ezen eszközök
adattovábbítási igényei szerint az Üzleti Előfizetők számára a Telemetria szolgáltatáshoz kialakított, - a mobil
internethálózatot nyílt vagy zárt hálózat elérési ponton (APN) elérő díjcsomagok az ÁSZF Díjszabás mellékletében
találhatók.
1.1.2.23.2. Vodafone ReadyFleet
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A Vodafone ReadyFleet gépjármű és gépjármű flotta nyomkövető és management szolgáltatás (a továbbiakban:
ReadyFleet) az Előfizető és Szolgáltató között létrejött Előfizetői Szerződés keretében vehető igénybe.
1.1.2.23.2.1. A Vodafone ReadyFleet szolgáltatás leírása és használata
ReadyFleet nyújtása során Szolgáltató a GPSmart Kft. (székhely: 1213 Budapest, Juharos u. 29. cégjegyzékszám:
01-09-717502, adószám: 13075802-2-43) társaságot, mint közreműködőt (a továbbiakban: Alvállalkozó) veszi
igénybe. ReadyFleet szolgáltatás nyújtása során egy a Szolgáltató mobil internet hálózatához Zárt APN beállítás
mellett csatlakoztatott Telemetria nyomkövető eszköz kerül beszerelésre az Előfizető által megjelölt gépjárműbe.
A ReadyFleet szolgáltatás kizárólag a Vodafone által megjelölt nyomkövető eszköz vásárlásával vehető igénybe,
továbbá az előfizetés kizárólag ezzel az ajánlatban vásárolt eszközzel használható, a szolgáltatáshoz biztosított
SIM-kártyával. A ReadyFleet szolgáltatáshoz tartozó előfizetői szerződéssel biztosított SIM kártya más eszközzel
nem használható.
ReadyFleet szolgáltatás díja magában foglalja: a rendszer használati díját (adatfeldolgozás), valamint a
nyomkövető eszköz tartozékaként beszerelt GSM SIM kártyához tartozó előfizetés díját és 100MB havi benne
foglalt adatmennyiséget, amely a Telemetria eszköz kommunikációját biztosítja. 2G/GSM üzemmódban a
szolgáltatás 0-24 órás online kommunikációt tesz lehetővé, a jelen ÁSZF 6. mellékletében meghatározott minőségi
mutatók szerint.
A mobilvásárlás szolgáltatás igénybevétele ReadyFleet szolgáltatás esetén nem elérhető.
1.1.2.23.2.2. A szolgáltatás általános leírása
A figyelt gépkocsi elektronikus távfelügyelete Magyarország és Európa területére vonatkozik. Alvállalkozó
üzemelteti a GPSmart nevű gépjármű logisztikai rendszert, amely nagy pontossággal képes meghatározni a figyelt
gépkocsi földrajzi helyzetét, sebességét, haladási irányát Magyarország és Európa bármely pontján lefedettségi
területen belül, az igényelt szolgáltatásnak megfelelően. Lekérdezés esetén a gépkocsiba beépített berendezés a
GSM rendszeren keresztül értesítést küld a rendszer felügyeletét ellátó, Magyarországon 24 órás folyamatos
üzemben működő GPSmart szervernek. A gépjárműbe épített eszköz begyűjti az autó által észlelt jelzéseket és
azokat továbbítja a szerverközpontnak. Alvállakozó vállalja, hogy a szerverközpontjába beérkezett adatokat
lementi és a nap 24 órájában hozzáférhetően tárolja. A 360 napnál régebbi adatokat Alvállalkozó archiválja.
ReadyFleet szolgáltatás keretében figyelt gépjárműnek az a gépkocsi minősül, amelybe az Alvállalkozó, illetve az
Alvállalkozó megbízottja beszereli a Telemetria nyomkövető eszközt.
Megszűnik a jótállás, ha a készülék elvész vagy a védőfelülete megsérül. Előfizető köteles a járművek szervizelési
időpontjáról értesíteni Vodafone alvállalkozóját, hogy a saját akkumulátor tesztelését a szervízelés során
elvégezhesse. Előfizető köteles a Telemetriai Eszköz(ök) meghibásodását haladéktalanul bejelenteni Vodafone
alvállalkozója által biztosított hibabejelentő e-mail címre (iroda@gpsmart.hu), vagy a Vodafone telefonos
hibabejelentő számán (+36 70 646 6000) és az alvállalkozóval történő előzetes egyeztetést követően az általa
megjelölt helyen megjavíttatni. Vodafone-t esetleg terhelő jogkövetkezmények az Előfizető bejelentését követően
nyílnak meg. A jótállás csak abban az esetben érvényes a Telemetriai Eszköz(ök)ökre, ha a Vodafone által előírt
rendeltetésszerű használatot az Előfizető betartja; vagyis Vodafone nem felel azon meghibásodásokért, amelyek
a nem rendeltetésszerű használatból eredően az Előfizetőnek felróható okból következnek be. Vodafone és
Előfizető megállapodnak, hogy a Telemetriai Eszköz(ök) meghibásodásából eredő károkért a felelősséget kizárólag
az előzetes műszaki szemlét és egyeztetést követően a Felek egyetértése mellett vállalja Vodafone. Ennek
érvényesítéséhez a kár bekövetkeztét követően és javításának megkezdése előtt az Alvállalkozó felé a problémát
jelezni kell, és lehetőséget kell biztosítani az Alvállalkozó képviselőjének, hogy műszaki szemlén győződhessen
meg a hiba jellegéről, illetve a javítást el tudja végezni. Alvállalkozó a jótállási időn túli, vagy jótállási időn belüli, de
nem jótállásos javításokat a jelen ÁSZF Díjszabás mellékletében meghatározott díjon végzi el. Vodafone jótállási
kötelezettségeit Vodafone Alvállalkozója szerviz hálózatán keresztül teljesíti.
1.1.2.23.2.3. Vállalt szolgáltatások
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A figyelt gépkocsi helyzetének folyamatos nyomon követése 0-24 óráig és ezen adatok továbbítása a
szerverközpont felé. A figyelt gépkocsi sebességének, útirányának, megállásainak, elindulásainak és a beépített
egység felügyelete alatt álló szenzorok státuszának folyamatos ellenőrzése.
1.1.2.23.2.4. A szerződő felek felelősségének korlátai
Előfizető tudomásul veszi, hogy a távfelügyeleti szolgáltatás csak akkor működik, és csak akkor teljesíthető, ha a
távjelzést biztosító kommunikációs, valamint távközlési útvonalak is működőképesek. Szolgáltató nem vállal
felelősséget az elektronikus hírközlési szolgáltatás hibájából eredő jelzéselmaradásért. A GPS műholdak
működésében bekövetkező zavar, szolgáltatásaik kimaradása, kizárja Szolgáltató felelősségét. Előfizető
tudomásul veszi, hogy a járműbe épített Telemetria eszköz és a szerverközpont közötti kommunikáció a GSM
mobiltelefon hálózaton keresztül bonyolódik. Magyarország és Európa a mobilszolgáltatók által nem teljesen
lefedett, ha az információkérés lefedettség nélküli vagy nem megfelelően lefedett területen következik be,
Szolgáltató nem vállal felelősséget az információkérés továbbításáért és ezért Szolgáltató felelőssége nem áll fenn.
A GSM térerő hiánya (pl., ha a gépkocsi mélygarázsban parkol) kizárja Szolgáltató felelősségét.
Előfizető vállalja, hogy a szerződéshez szükséges adatokat pontosan adja meg, az értesítendő és kapcsolattartó
személyekkel a szolgáltatást ismerteti, az adatok változásáról a Szolgáltatót haladéktalanul írásban értesíti.
Szolgáltató felelősségvállalásának feltétele az esedékes felügyeleti díjak határidőben történő teljesítése az
Előfizető részéről. Szolgáltató nem felel azon meghibásodásokért, amelyek az Előfizetőnek felróható okból
következnek be. Szolgáltató kizárja a felelősséget az olyan károkozások alól, amely egyértelműen harmadik félnek
róható fel, mely esetben a kárért a tényleges károkozó felel. Előfizető kötelezettsége és felelőssége a beszerelt
rendszert a kiadott használati utasításnak megfelelően, rendeltetésszerűen használni, és az Alvállalkozó által
megadott műszaki paraméterek szerint folyamatosan üzemképes állapotban tartani.
Előfizető felel mindazon károkért is, amelyek az Előfizetői szerződés tárgyát képező Telemetria berendezésekben
az Alvállalkozó szakemberein kívül, illetéktelen személy részéről történő beavatkozás következtében álltak elő, ilyen eset a készülék bármilyen módon, nem szakszerű vagy nem a partneri szervizkörben történő szétszerelése , ezekben az esetekben a garancia elvész. Szolgáltató felfüggesztheti az Előfizetői Szerződésben foglalt
szolgáltatását, ha a figyelt gépjármű tűz vagy más elemi csapás, katasztrófa következtében tönkrement, vagy olyan
mértékben károsodott, hogy a Szolgáltatás folytatása kivitelezhetetlen. Bármely fenti körülmény bekövetkezte
esetén Előfizető a Szolgáltatót és vagy Alvállalkozót azonnal, de legkésőbb 24 órán belül értesíteni köteles.
Felfüggesztés alatt Előfizető nem köteles díjat fizetni. Vis maior okozta károk esetén, a rendszer használatában
bekövetkezett meghibásodás, a Szolgáltató felelősségét nem vonja maga után.
1.1.2.23.2.5. Rendkívüli és időszakos műszaki felülvizsgálat
Amennyiben a figyelt gépjármű bármilyen okból meghibásodik, megsérül, és ez a meghibásodás érintheti a
beszerelt Telemetria eszközt (karambol, elektromos hálózat meghibásodása stb.) Előfizető köteles haladéktalanul
rendkívüli felülvizsgálat végett Alvállalkozót írásban értesíteni, aki megkísérli a rendszert távúton letesztelni és
ellenőrizni. Amennyiben ezen ellenőrzés eredménye nem kielégítő, a rendszer működését illetően Alvállalkozó
soron kívül telefonon vagy írásban kérheti a jármű felülvizsgálatát. A rendkívüli felülvizsgálat hiánya Szolgáltató
felelősségét kizárja. Amennyiben a figyelt gépkocsi bármilyen karosszériajavítási vagy – akár a normál
szervízelésnél – komolyabb motorikus javítási munkálaton esett át, úgy annak befejeztével azonnal távfelügyeleti
felülvizsgálat szükséges Alvállalkozó részéről, melynek elvégzését Előfizető írásban kéri Alvállalkozótól. A fent
említett ellenőrző vizsgálatok elmaradása kizárja Szolgáltató felelősségét. A garanciaidőn túl beszerelt vagy
kicserélt alkatrészek, valamint a karosszériatörésből és egyéb, nem a Szolgáltatónak felróható okból keletkezett
javítási költségek Előfizetőt terhelik.
1.1.2.23.2.6. A rendszer energia-ellátása
A rendszer alapvetően a gépjármű indító akkumulátorából fogyasztja a működéséhez szükséges áramot. Ez a
fogyasztás és a jármű eredeti nyugalmi áramfelvétele összességében nem elhanyagolható mértékű. Abban az
esetben, ha a gépkocsit kb. 20 napig nem használják, az akkumulátor korábbi töltöttségétől függően már indítási
és kommunikációs zavarok jelentkezhetnek. Az itt leírt nem megfelelő üzemeltetési körülmények ideje alatt a
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Szolgáltató a távfelügyeletet és a védelmet rajta kívül álló okok miatt nem tudja teljesíteni, így az esetleg keletkező
kárért felelősség nem terheli.
1.1.2.23.2.7. Távellenőrzés-tesztjelentés
A GPSmart központ és a figyelt gépjárművek között a működőképesség és a távkapcsolat ellenőrzésének céljából,
az adott konfigurációtól függő gyakorisággal tesztkapcsolat létesül. Ennek során a jármű helyzete nem válik
ismertté, csupán a fontosabb technikai paraméterek kerülnek ellenőrzésre. Rendellenesség esetén Alvállalkozó
értesítés útján tájékoztatja Előfizetőt, esetenként rendszerellenőrzés céljából próbajelzés indítását kérheti.
1.1.2.23.2.8. Műszaki hiba esetén alkalmazandó teendők
Műszaki hiba esetén Előfizető a hibát a GPSmart helpdesk-nél (iroda@gpsmart.hu; +36 70 646 6000) kell, hogy
jelezze, mely lehetőség szerint megadja Előfizetőnek a megfelelő műszaki tájékoztatást. Ha ez nem eredményes,
kapcsolatot teremt az Előfizető és az ügyeletes szerelő között, hogy az a GPSmart rendszert ellenőrizze.
1.1.2.23.2.9. Tájékoztatás
Szolgáltató megfelelő módon tájékoztatja Előfizetőt a szolgáltatással kapcsolatos valamennyi lényeges
körülményről, így különösen az igénybe vehető szolgáltatásokról, valamint a szolgáltatások igénybevételéért
fizetendő díjakról.
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1.2. A szolgáltatás igénybevételének időbeli, földrajzi, személyi, tárgyi és egyéb korlátai
1.2.1. A Szolgáltatás időbeli korlátai
A Szolgáltató a Szolgáltatást az Előfizetői Szerződésben meghatározott időponttól az Előfizető számára
folyamatosan biztosítja az Előfizető díjfizetési kötelezettségének teljesítése ellenében.
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltató saját és a külföldi roaming partnerek hálózatában
kezdeményezett és fogadott hívásokat (beleértve az adatforgalmi hívásokat is) 120 perc eltelte után megszakítsa.
Az Előre Fizető Előfizetőkre vonatkozó további speciális szabályok az ÁSZF-ben találhatóak.

1.2.2. A Szolgáltatás területi korlátai
A Szolgáltató kizárólag Magyarország területén nyújtja a Mobil rádiótelefon szolgáltatást a mindenkori lefedettségi
területen. Az Előfizetői Szerződés megkötésével egyidejűleg a Szolgáltató az Előfizető kívánságára tájékoztatja az
Előfizetőt a lefedettség mértékéről.
A Szolgáltató az Előfizető kérésére az ügyfélszolgálati irodában, illetve a Szolgáltató Honlapján megtekinthető
lefedettségi térképpel nyújt tájékoztatást a mobil rádiótelefon hálózatának kiépítettségéről. Az adatok tájékoztató
jellegűek, attól helyenként olyan eltérések lehetnek (a mobil rádiótelefon-szolgáltatás sajátosságai – különös
tekintettel az épületek hatására és az épületen belüli üzemelésre –, a térképek léptéke miatt stb.), amelyek nem a
mobil rádiótelefon szolgáltatás minőségének következményei, és amelyekért a Szolgáltató felelősséget nem
vállalhat.
A Szolgáltató által működtetett GSM rádiótelefon-rendszer, valamint a mobil rádiótelefon-hálózat működési
sajátosságaiból következően nem minősül hibás teljesítésnek, amennyiben meghatározott területeken az
alapszolgáltatás igénybevétele korlátozottan lehetséges vagy lehetetlen, ideértve azt az esetet is, amikor a
Szolgáltató egyes bázisállomásait megszünteti.

1.2.3. A szolgáltatás tárgyi és egyéb korlátai
Előfizető az Előfizetői Szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy nem rendelkezik gazdasági érdekeltséggel az
alábbiakban felsorolt országokban és/vagy nincs olyan munkavállalója/megbízottja a vezetőségi tisztviselők között,
aki a felsorolt országokbeli állampolgársággal rendelkezik. Amennyiben igen – vagy ha változás következik be a
későbbiekben – Előfizetőnek nyilatkoznia kell a részletekről. Az érintett országok listája: Irán, Szíria, Szudán, Észak
Korea, Kuba, a Krím félsziget és Sevastopol régiók.
A Szolgáltató az Előfizetői Szerződés megkötését megtagadhatja, vagy a Szolgáltató által meghatározott összeg
befizetéséhez kötheti. A Szolgáltató az Előfizetői Szerződés megszűnését követően az Előfizetővel csak abban az
esetben köt ismételten Előfizetői Szerződést, ha az Előfizetőnek vagy Számlafizetőnek a szolgáltatás
igénybevételéből eredő díjtartozása a Szolgáltatóval szemben nem áll fenn, vagy a korábbi Előfizetői Szerződés
megszűnésére nem az Előfizető és/vagy a Számlafizető szerződésszegése miatt került sor.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot – az Előfizetői Szerződésből eredő kötelezettségek kijátszásának
megelőzése érdekében –, hogy az Előfizetői Szerződés megkötését megtagadja, amennyiben alaposan feltehető,
hogy a szerződő fél, kár okozása érdekében a Szolgáltatót megtévesztette, vagy megtévesztésére törekszik.
(Különösen, ha az azonosítására szolgáló dokumentum nyilvánvalóan hamis, hamisított vagy érvénytelen.)
A Szolgáltató az előfizetői jogviszony létesítését megtagadhatja, vagy a Szolgáltató által meghatározott összeg
befizetéséhez kötheti Üzleti Előfizetők esetében 50 darab előfizetés felett, illetve azon Lakossági Előfizető
esetében, aki egy éven belül már 2 Előfizetői Szerződést kötött. Ezen felül Előfizetői Szerződés a különböző akciók
keretében nyereményként átvett további – évenként – három SIM-kártyára köthető.
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Az Előfizető nem jogosult a Szolgáltatást továbbértékesíteni. A Szolgáltatás továbbértékesítése nem felel meg a
rendeltetésszerű joggyakorlás követelményének, mert a Szolgáltatást a Szolgáltató annak az Előfizető általi
személyes igénybevétele céljából nyújtja, a Szolgáltatás rendeltetése annak az Előfizetők általi személyes
igénybevehetősége.
Az Előfizető nem jogosult a Szolgáltatást hálózati szolgáltatás nyújtására használni. A hálózati szolgáltatás
Előfizető általi nyújtása nem felel meg a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményének, mert a Szolgáltatást a
Szolgáltató annak az Előfizető általi személyes igénybevétele céljából nyújtja, a Szolgáltatás rendeltetése annak
az Előfizetők általi személyes igénybevehetősége.
Amennyiben az Utólag Fizető Előfizető több Előfizetői (SIM) Kártyával rendelkezik (és/vagy Számlafizetőként van
megjelölve Előfizetői Szerződésekben), és bármelyik Előfizetői Szerződés feltételeit megszegi, abban az esetben
a Szolgáltató jogosult az alkalmazott szankciót az Előfizető összes Előfizetői (SIM) Kártyájával vagy az Előfizető
által előfizetett és igénybe vehető összes Szolgáltatásra azonnali hatállyal kiterjeszteni.
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II. Helyhez kötött szolgáltatások
1. HELYHEZ KÖTÖTT MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS
1.1. Az előfizetői szolgáltatás tartalma
A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben a könnyebb áttekinthetőség és az Előfizetők tájékoztatása érdekében szabályozza
a Szolgáltatások körébe nem tartozó, egyéb olyan (kiegészítő és járulékos) szolgáltatásainak (vagy harmadik fél
által, az Előfizetőknek nyújtott szolgáltatások) feltételeit is, melyek nem minősülnek elektronikus hírközlési
szolgáltatásnak. Ilyen szolgáltatások lehetnek különösen a Szolgáltatás igénybevételéhez az Előfizető részére
eszközök rendelkezésre bocsátása, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi
CLXXXV. törvényben meghatározott szolgáltatások, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény hatálya alá
tartozó információs társadalommal összefüggő szolgáltatások.
A Szolgáltató analóg kábeltelevízió szolgáltatásra előfizetői szerződéssel rendelkező Előfizetői részére – technikai
lehetőségek és saját döntése függvényében – kiegészítő szolgáltatásként elérhetővé tehet digitális formátumban
meghatározott csatornákat, melyek DVB-C típusú jel vételére alkalmas televíziókészülékkel digitális formátumban
foghatók. Az így elérhetővé tett csatornakínálat nem képezi az előfizetői szerződés részét, így nem vonatkoznak
rá az Eht-ban, az ÁSZF-ben, vagy az előfizetői szerződésben meghatározott rendelkezések, különösen a
csatornakínálat, vagy annak megváltozása tekintetében.
A fenti, elektronikus hírközlési szolgáltatásoknak nem minősülő szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezések
kizárólag az Előfizetők teljes körű tájékoztatása érdekében kerültek egységes szerkezetbe szerkesztésre a
Szolgáltatásra vonatkozó feltételekkel, így azok módosítása – tekintettel arra, hogy e járulékos szolgáltatásokra
vonatkozó rendelkezések nem tartoznak az Eht. hatálya alá – nem minősül a jelen ÁSZF vagy az Előfizetői
Szerződés Eht. 130-132. §-ai szerinti módosításának, így az Eht. 144.§-ban foglalt tájékoztatási kötelezettség sem
terheli e vonatkozásban a Szolgáltatót.

1.1.1. A Szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások leírása
A Vodafone Magyarország zrt. a jelen ÁSZF alapján műsorterjesztési szolgáltatást (vezetékes műsorelosztási
szolgáltatást - SzJ 64.20.30.0) nyújt az Eht. 188 § 89. pontja alapján analóg és digitális formában (DVB-C / IPTV),
mely a Díjszabás mellékletben meghatározott szolgáltatási csomagokban, a Szolgáltatási területek függelék
szerinti, a Szolgáltató Szolgáltatási Területén vehető igénybe.
A szolgáltatás az egyedi Előfizetői Szerződés megkötése után, az Előfizetői Hozzáférési Pont létesítését követően
a Díjszabás mellékletben meghatározott díjak megfizetése ellenében vehető igénybe.

1.1.2. A szolgáltatás igénybevehetőségének földrajzi területe
A Szolgáltatás a Szolgáltatási területek függelékben megjelölt településeken, a Szolgáltató Szolgáltatási Területén
vehető igénybe.
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1.2. Az előfizetői szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei, a szolgáltatás
igénybevételének esetleges időbeli, személyi, tárgyi és egyéb korlátai
A Szolgáltatás igénybevételének műszaki feltétele az Ügyfél vagy Előfizető ingatlanáig kiépített kábeltelevízió
hálózat, amelyen a Szolgáltató által biztosított szolgáltatások a jelen ÁSZF Szolgáltatási területek függelékében
megjelölt településeken, a Szolgáltató Földrajzi Szolgáltatási Területén vehetők igénybe.
Szolgáltató által biztosított műsorterjesztési Szolgáltatás igénybevételének nincsen időbeli korlátja.
Az Előfizetői Hozzáférési Pont kiépítése olyan módon történik, hogy a Szolgáltató a kábeleket – amennyiben külön
építőipari szakmunkálatot nem igényel – az Előfizető vagy Ügyfél által biztosított befogadó létesítményben (falon
kívüli vezetékcsatornában) elhelyezi, vagy ennek hiányában a falon kívül, a lakásban vezetékcsatorna nélkül, a
lépcsőházban (társasház) és a ház külső falán vezetékcsatornában vezeti. A Szolgáltató egy ingatlanban csak egy
Előfizetői Hozzáférési Pontot létesít.
Az Előfizető, illetve az ingatlan tulajdonosa a kiépített kábel- és/vagy optikai rendszeren nem szerez tulajdonjogot
tekintet nélkül arra, hogy az az ingatlanban vagy azon kívül helyezkedik-e el.
Az Előfizető nem jogosult a kábeltelevíziós rendszert bővíteni vagy az Előfizetői Hozzáférési Pontot áthelyezni.
A szolgáltatás igénybevételéhez, illetve egyes műsorok vételéhez meghatározott funkcióval rendelkező
vevőkészülék és/vagy kiegészítő berendezés szükséges. Szolgáltató tulajdonában álló vevőkészülék és az
esetlegesen igénybe vett egyéb berendezés (például, de nem kizárólagosan médiabox, modem, RFoG [RF over
Glass], GPON ONT berendezés) áramellátásáról az Előfizető saját költségére gondoskodik. Abban az esetben, ha
az Előfizető a Szolgáltató által rendelkezésére bocsátott berendezést az Előfizetői Hozzáférési Pontra kapcsolódó,
saját tulajdonú lakáshálózatára csatlakoztatja, úgy annak a jelátvitel minőségére vonatkozó paramétereiért a
Szolgáltató nem felel.
A digitális- szolgáltatás igénybevételéhez Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott médiabox/mediacard és
dekódoló kártya (smartkártya), modem, RFoG (RF over Glass), vagy GPON ONT berendezés szükséges. A
médiabox/mediacard és a smartkártya, valamint az RFoG (RF over Glass) berendezés, a kábelmodem, továbbá a
GPON ONT modem a szerződés időtartama alatt és azt követően is a Szolgáltató kizárólagos tulajdonában marad,
és annak tulajdonjoga semmiképpen sem száll át az Előfizetőre. A berendezésekért és a smartkártyáért az
Előfizető felelősséget vállal.
HFC és FTTH-RFoG optikai hálózatok esetében alkalmazott műsorterjesztési technológiák és végberendezések:
Alkalmazott technológiák és végpontok:
DVB-C techológia
(Végpontok: koaxiális / RFoG)
Hibrid IPTV + DVB-C technológia
(Végpontok: Ethernet + koaxiális/RFoG)

Alkalmazott Berendezések:
CI+ mediacard, smartkártya rendszerű mediaboxok
Vodafone TV (kábelmodemmel)

FTTH-GPON optikai hálózatok esetén alkalmazott műsorterjesztési technológiák és végberendezések:
Alkalmazott technológiák és végpontok:

Alkalmazott Berendezések:

IPTV technológia
(Végpontok: Ethernet)

Vodafone TV (ONT modemmel)

FTTH-GPON hálózatok esetén a CI+ mediacard és a smartkártya rendszerű mediaboxok nem alkalmazhatók.
Mediacard esetén a Szolgáltató csak a mediacard és a smartkártya hibajavításáért vállal felelősséget, a
tévékészülékek helytelen beállításáért nem. A berendezések és a tévékészülék helyes beállítása érdekében kérjük
használják a Vodafone által biztosított és/vagy a TV készülékhez a gyártó által adott használati útmutatót.
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A médiabox/mediacard, és az abban található dekódoló kártya (smartkártya) a Szolgáltató által egymáshoz rendelt,
ennek megfelelően az Előfizetőnél elhelyezett médiabox/mediacard más kártyával, illetve a dekódoló kártya más
berendezéssel nem használható. (A Vodafone TV médiaboxhoz nem tartozik dekódoló kártya.) A
médiabox/mediacard és a hozzá tartozó kártya az Előfizetői Szerződésben, vagy annak módosításában
meghatározott felszerelési címről más címre nem helyezhető át. Amennyiben az Előfizető a szolgáltató
tulajdonában levő berendezéseket a fentiekkel ellentétesen vagy más címen használja, és a rendeltetésszerű
használatot a szolgáltató erre vonatkozó írásbeli felszólításának kézhezvételét követő legkésőbb 3 napon belül
nem állítja helyre, úgy a szolgáltató jogosult az előfizetői szerződés vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerinti
felmondásával egyidejűleg a berendezés(ek) ellenértékét az Előfizetővel szemben érvényesíteni.
A digitális szolgáltatások médiabox esetében EuroSCART, HDMI vagy RCA audio/video csatlakozással rendelkező
Végberendezéssel, mediacard esetében CI+ interface-szel rendelkező Végberendezéssel érhetők el. A
Csatornakiosztás függelékben meghatározott HD (high definition – nagy felbontású) csatornák, illetve az azokat
tartalmazó szolgáltatási csomagok kizárólag az erre alkalmas médiabox/mediacard és HD minőség elérését
lehetővé tevő (ún. HD-ready vagy full HD, HDMI csatlakozóval ellátott) Végberendezés igénybevételével
élvezhetők HD minőségben.
A digitális rádiócsatornák csak digitális alapszolgáltatások megrendelése esetén érhetők el. Analóg
alapszolgáltatás mellett digitális prémiumcsomagok nem vehetők igénybe.
Az országos digitális átállás program keretén belül igénybe vehető közszolgálati csomagot csak azok az NMHH
által meghatározott szociálisan rászoruló állampolgárok vehetik igénybe, akiknek előtte nem volt előfizetői
szerződésük a Vodafone-nál. A közszolgálati csomag tartalmát a Csatornakiosztás függelék, az egyszeri belépési
díját és a havi díját, valamint a szüneteltetési és a korlátozási díját a Díjszabás melléklet tartalmazza. A Szolgáltató
vállalja, hogy 3 évig változatlan díjon nyújtja a digital start csomagot, továbbá az egyedi előfizetői szerződést
egyoldalúan kizárólag az Eht. 132. § (2) bekezdés b), d) és e) pontjaiban meghatározott okból, valamint abban az
esetben és mértékben módosítja, amennyiben a csomagban esetlegesen szereplő, hatósági szerződés alapján
működő országos audiovizuális lineáris médiaszolgáltatás után a médiaszolgáltató a műsorterjesztőtől
programdíjat kér vagy a programdíj mértékét emeli. A digital start csomag igénybevételéhez szükséges mediabox
az Előfizető tulajdonában marad, amelyre a Vodafone egy éves garanciát vállal. A digital start csomagban az
analóg csatornák és a digitális prémium csomagok nem érhetőek el. A VOD szolgáltatás a visszirányú területeken
érhető el F-SVOD szolgáltatások nélkül.
A Filmtár egy olyan tranzakció alapú médiatartalom megtekintést biztosító szolgáltatás, mely Vodafone
(médiaszolgáltató) elektronikus hírközlési szolgáltatását kiegészítő nem elektronikus hírközlési szolgáltatása. A
Filmtár a mediabox menüjéből, vagy a Vodafone TV applikáción elérhető eseti fizetős szolgáltatás, mely egyszeri
díj ellenében meghatározott időtartamra biztosít hozzáférést az adott műsorszámhoz. Az egyes műsorszámokat a
Felhasználó korlátlanul megtekintheti a műsor rendelkezésre állásának végéig, mely maximálisan a kölcsönzéstől
számított 48 óra.
A kölcsönzésekhez bekapcsolt Gyerekzár esetén beállítható a Gyerekzár PIN kódjának bekérése. Az
alapértelmezett PIN kód Vodafone TV első használatakor történő megváltoztatása és a későbbiekben való
kezelése az Előfizető felelőssége.
A Filmtár szolgáltatás igénybevételére a Szolgáltató TV szolgáltatásának, (mint helyhez kötött műsorterjesztési
szolgáltatásának) 18. életévét betöltött előfizetői jogosultak, melyet a mediabox menüjén vagy a Vodafone TV
applikáción keresztül tudnak igénybe venni. A Filmtár szolgáltatásra jelen pontban nem szabályozott kérdésekben
a TV szolgáltatásra vonatkozó feltételek értelemszerűen irányadók. A Filmtár szolgáltatásra vonatkozó további
feltételek (így Vodafone TV Felhasználói kéziköny, Vodafone TV Felhasználási Feltételek, Vodafone TV
Alkalmazás Felhasználási Feltételek) a következő oldalon érhetőek el: https://www.vodafone.hu/tv.
A szolgáltatás díja műsorszámonként és megtekintésenként (ide nem értve a kiválasztott műsorszám
meghatározott időn belüli többszöri megtekintését) kerül meghatározásra, illetve felszámításra. A díj havonta,
összesítetten kerül kiszámlázásra az Előfizető felé.
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Szolgáltató felelőssége a médiatartalom kiválasztására és összeállítására terjed ki, azonban nem vállal további
felelősséget a médiaszolgáltatás tekintetében (így annak minőségére). A Filmtár szolgáltatás igénybevétele
adatkapcsolatot igényel, melyet nem tartalmaz a Filmtár szolgáltatás és ez az Előfizetőnél további költséget
eredményezhet, továbbá befolyásolhatja a Filmtár szolgáltatás igénybevételének minőségét.
A Filmtár szolgáltatás igénybevételével, számlázásával és díjbeszedésével kapcsolatos kérdéssel, panasz- vagy
hibabejelentéssel Felhasználó a Szolgáltató által megjelölt szokásos kapcsolattartási pontjaihoz fordulhat
(https://www.vodafone.hu/kapcsolat/elerhetosegeink).
Az Előfizető kérésére a Szolgáltató – a Díjszabás mellékletben megjelölt díj ellenében – a VOD szolgáltatás
igénybevételéről részletes számlát állít ki.
A mediacarddal, valamint a kártya rendszerű mediaboxok esetében nem érhető el a VOD szolgáltatás, a 8 napos
műsorújság, az interaktív szolgáltatások (játékok), a gyorsrendelés, illetve a kártya nem képes műsorrögzítésre.
Amennyiben az előfizető tévékészüléke alkalmas műsorrögzítésre, úgy ezt a funkciót használhatja felvételre.
A Videóklub csomag igénybevétele a Díjszabás mellékletben meghatározott havidíj ellenében lehetséges. A
csomagban elérhető műsorszámok esetében egyedi lehívásakor további díj nem kerül felszámításra. Az egyes
műsorszámokat Előfizető korlátlanul megtekintheti.
Előfizető a VOD szolgáltatás nagy nyilvánosság előtti felhasználására nem jogosult.
Az Előfizető tulajdonában levő Végberendezés műszaki alkalmatlanságából, technikai paramétereiből, vagy nem
megfelelő minőségéből adódó Hibákért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A készülék behangolása
az adás csatornáira nem a Szolgáltató feladata.
Az HBO/HBO Pak (Digital HBO Pak és Digital HBO MaxPak) és digital active prémiumcsomagokat a
műsorszolgáltatókkal fennálló szerződéses rendelkezések alapján Üzleti/Intézményi Előfizetők nem vehetik
igénybe kivéve, ha külön nyilatkozatban vállalják, hogy ezen műsorokat nyilvánosság számára nyitva álló helyen
(pl. szállodák, éttermek, szórakozó helyek stb.) nem teszik elérhetővé, illetve nem osztják el.
Az HBO GO szolgáltatás az HBO Europe s.r.o. (a továbbiakban: „Médiaszolgáltató”) lekérhető prémium
médiaszolgáltatása, melyet a Szolgáltató a Médiaszolgáltatóval kötött megállapodás alapján terjeszt a jogosított
felhasználónak minősülő Előfizetők részére. Az HBO GO szolgáltatáson keresztül elérhető DRM védelemmel
ellátott védett tartalmat (a továbbiakban: „HBO GO Tartalom”) a Médiaszolgáltató állítja össze, a tartalommal
kapcsolatban a Szolgáltató minden felelősséget kizár. Az HBO GO szolgáltatás kizárólag Magyarország területén
vehető igénybe. Az HBO GO Tartalom a Médiaszolgáltató által meghatározott időszakban hozzáférhető a jogosított
felhasználónak minősülő Előfizetők részére azzal, hogy az adott HBO GO Tartalomra vonatkozó időablakban a
Jogosított Felhasználó korlátlan számban nézheti meg az adott HBO GO Tartalmat.
Az HBO GO szolgáltatáshoz való hozzáférés azon 18. életévét betöltött Előfizető (a továbbiakban: Jogosított
Felhasználó) részére biztosított, aki rendelkezik a Szolgáltatónál (i) az HBO GO szolgáltatáshoz való hozzáférést
is biztosító HBO Pak vagy HBO MaxPak vagy Fiber Power internet, Internet, Internet optika, Business Office Net
vagy mobilinternet csomag igénybevételére vonatkozó előfizetői szerződéssel, továbbá (ii) rendelkezik az HBO GO
szolgáltatás igénybevételéhez szükséges legalább 1Mbps sávszélességű Internet előfizetéssel, illetve mobil és
táblagépek esetében 700kbs sávszélességű Internet előfizetéssel, továbbá (iii) aki az előfizetői szerződésben tett
nyilatkozata szerint az HBO GO szolgáltatást nem kereskedelmi vagy egyéb, üzleti tevékenységgel összefüggő
célból kívánja igénybe venni valamint (iv) HBO GO szolgáltatási igényét jelezte Szolgáltatónál és azt megrendelte,
majd a kapott regisztrációs e-mail alapján (v) előzetesen felhasználóként regisztrált a www.hbogo.hu honlapon. Az
HBO GO szolgáltatáshoz való hozzáférés további feltétele (i) mobil és táblagépek esetében az HBO GO Interfész
(alkalmazás) letöltése az Android marketből vagy az Appstore rendszerből és (ii) az eszköz regisztráció. Az HBO
GO szolgáltatás igénybevételére alkalmas eszköz lehet: (i) számítógép, (ii) mobil telefon (iii) tablet és a jövőben
(iv) connected TV. A Jogosított Felhasználók regisztrációja és a hozzáférési jogosultságának ellenőrzése a
www.hbogo.hu oldalon történik. Kizárólag olyan eszközök alkalmasak az HBO GO Tartalmak lejátszására, amelyek
megfelelnek a mindenkori http://www.hbogo.hu oldalon található technikai követelményeknek. Továbbá bizonyos
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eszközök nem támogatják a mobil hálózaton való műsorterjesztést. A korlátozásokra vonatkozó információk szintén
megtalálhatóak a www.hbogo.hu honlapon. Ezen oldal ellenőrzése minden új eszköz vásárlása, illetve
regisztrációja előtt elengedhetetlenül szükséges.
Az HBO GO szolgáltatás lemondására a Szolgáltatónál van lehetőség a Szolgáltató által megjelölt szokásos
kapcsolattartási pontokon (https://www.vodafone.hu/kapcsolat/elerhetosegeink), melyre Előfizető bármikor
jogosult. Lemondás esetén az HBO GO szolgáltatás az előfizető regisztrációjától számított adott ciklusának végéig
használható. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az HBO GO szolgáltatást bármikor felfüggessze vagy
megszüntesse.
Az HBO GO szolgáltatás használata során felmerülő hiba vagy panasz esetén Jogosított Felhasználó a
Médiaszolgáltató által megjelölt kapcsolattartási helyekhez fordulhat hibaelhárításért, panaszkezelésért. Részletek:
https://hbogo.hu/elerhetoseg.
Az HBO GO szolgáltatás igénybevételével, számlázásával és díjbeszedésével kapcsolatos kérdéssel, panaszvagy hibabejelentéssel Jogosított Felhasználó a Szolgáltató által megjelölt szokásos kapcsolattartási pontjaihoz
fordulhat (https://www.vodafone.hu/kapcsolat/elerhetosegeink).

1.2.1. Manuális limitfigyelés
Amennyiben az előfizető és a szolgáltató az egyedi előfizetői szerződésben nem állapodnak meg eltérően, a
Szolgáltató az előfizető által igénybe vett VOD és interaktív játékok szolgáltatások értékhatárát számlázási
ciklusonként havi bruttó 15 000,- Ft összegben állapítja meg. A Szolgáltató az ilyen módon meghatározott
összeghatár számításánál elsősorban a VOD és interaktív játékok szolgáltatások igénybevételével bonyolított
forgalmat veszi figyelembe. Az előfizető által a VOD és interaktív játékok szolgáltatásokra vonatkozóan igénybe
vehető érték számítása a számlázási ciklus indulónapjával havonta újra kezdődik.
A Szolgáltató a VOD és interaktív játékok szolgáltatásokra meghatározott napi vagy havi értékhatár elérésekor
megtagadhatja az előfizető VOD és interaktív játékok szolgáltatásokhoz való hozzáférését. Tekintettel arra, hogy
ezen szolgáltatások egyike sem elektronikus hírközlési szolgáltatás, a limit elérésével kapcsolatos, jogszabályban
vagy ÁSZF-ben meghatározott értesítési kötelezettségek e szolgáltatások tekintetében nem állnak fenn.
Ilyen esetben a Szolgáltató megkísérli tájékoztatni az előfizetőt az értékhatár elérésének tényéről, és arról, hogy –
a legalább – az aktuális VOD és interaktív játékok szolgáltatások igénybevételéből származó egyenleggel azonos
összegnek a szolgáltató bankszámláján történő jóváírást követően az előfizető ismét teljeskörűen veheti igénybe
a szolgáltatást.
Amennyiben Előfizetőnek a Szolgáltató TV szolgáltatása vagy bármely egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatása
lejárt díjtartozás miatt korlátozásra vagy felfüggesztésre kerül vagy a Szolgáltató TV szolgáltatása kerül bármely
okból szünetelésre, korlátozásra vagy felfüggesztésre, ezen időszakban a Filmtár szolgáltatása és az ahhoz
kapcsolódó beállítási lehetőségek, valamint mediabox csere sem lesz elérhető.
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1.3. Kiegészítő szolgáltatások
1.3.1. Internet booster szolgáltatás
Az Internet Wifi Booster és Internet Booster szolgáltatások értékesítése az ezekhez tartozó eszközkészlet erejéig
érhetőek el.
Az „internet booster” (vagylagos jellegű) kiegészítő havidíjas szolgáltatásként, a Szolgáltató által nyújtott
EuroDocsis (kábelinternet), és RFoG (FTTH-hibrid) típusú hálózatokon, a vezetékes digitális műsorterjesztési
alapszolgáltatások kiegészítőjeként vehető igénybe. (Azonban az „internet booster” kiegészítő szolgáltatás –
közvetetten – alkalmazható az internet-hozzáférési alapszolgáltatások kiegészítőjeként is.) A kiegészítő havidíjas
szolgáltatás nem elérhető a nagykereskedelmi partner hálózatán nyújtott helyhez kötött hozzáférési szolgáltatások
igénybevétele mellett, valamint a Szolgáltató által üzemeltetett FTTH-GPON hálózatokon.
A „internet booster” kiegészítő szolgáltatás lényege, hogy a Szolgáltató az Előfizetői Hozzáférési Ponthoz
csatlakozó végberendezés(ek)en túl (a hozzáférési pont telepítésének azonos helyén), helyi LAN „local network”
típusú kibővített vezetékes felhasználási végpontokat biztosít, havidíjas szolgáltatásként. A szolgáltató továbbá az
újonnan létrehozott hálózati végpontokon további (a Szolgáltató kizárólagos tulajdonába tartozó) eszközöket
telepít.
A szolgáltatás igénybevételi feltételei
A „internet booster” kiegészítő szolgáltatást a Szolgáltató kizárólag EuroDocsis (kábelinternet) és RFoG (FTTHhibrid) hálózati technológiák alkalmazása esetén biztosítja. A felsorolt technológiákon kívül eső egyéb technológiák
esetében, mint például: PSTN Dial-up; ISDN/ISDN2; GSM-RLL; xDSL; IEEE 802.x szabványú LAN; önálló WLAN;
VSAT; GSM; GPRS; EDGE; UMTS; HSPA/HSPA+; LTE/LTE+; IoT; GPON hálózatok – a fent felsorolt kiegészítő
szolgáltatás nem hozzáférhető.
A nevezett kiegészítő szolgáltatás az „önmagában” igényelt, vagy már igénybe vett analóg kábeltelevízió és/vagy
vezetékes telefon (PSTN/ED-VOIP/ATA-VOIP/RFoG-VOIP) és/vagy internet-hozzáférési alapszolgáltatások
mellett nem elérhető.
Az „internet booster” kiegészítő szolgáltatás az alábbi „önmagában” alkalmazott alapszolgáltatások, vagy ezek
egyéb – jelenleg nem definiált – kombinációi mellett vehető igénybe:
•

Lakossági és üzleti vezetékes digitális műsorterjesztési alapszolgáltatások

A felsorolt kiegészítő szolgáltatást, ezzel együtt a kibővített vezetékes felhasználási végpontokra telepített
eszközök lakossági és üzleti felhasználás céljára, természetes személyek számára vehetőek igénybe. A további
területre és szolgáltatásra vonatkozó igénybevételi feltételek a mindenkori Általános Igénybevételi és Felhasználási
Feltételekben kerül rögzítésre.
A szolgáltatás tartalma
„internet booster” kibővített vezetékes felhasználási végpont létesítése és biztosítása – Vezetékes Digitális
Műsorterjesztési Szolgáltatásra vonatkozó Egyedi Előfizetői Szerződés mellett, az alábbiakban felsorolt kiegészítő
szolgáltatási csomagokban és jeltovábbító eszközökkel:
•

internet booster jeltovábbító szolgáltatás - 1 db hozzáférési ponttal; (kizárólag digitális kábelTV mellé)
Biztosított végberendezések: 2 db internet booster (PLC) eszközzel;

•

internet booster jeltovábbító szolgáltatás 2 db hozzáférési ponttal; (kizárólag digitális kábelTV mellé)
Biztosított végberendezések: 3 db internet booster (PLC) eszközzel;
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A fentiekben felsorolt havidíjas kiegészítő szolgáltatási csomagok esetében az Előfizető kizárólag az Egyedi
Előfizetői Szerződés hatálya alatt, kizárólag egy, „a felhasználói szokásoknak megfelelően kiválasztott’ kiegészítő
csomagra jogosult igényt tartani. Több párhuzamosan fenntartott havidíjas kiegészítő szolgáltatási csomag
együttes igénybevételét a Szolgáltató az adott - Előfizetői Hozzáférési Pont telepítésének helyén nem biztosítja.
A kiegészítő szolgáltatások díjazása:
Az „internet booster” (vagylagos jellegű) kiegészítő havidíjas szolgáltatások díjait az ÁSZF Díjszabás melléklete
tartalmazza.
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2. HELYHEZ KÖTÖTT INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS
2.1. Az előfizetői szolgáltatás tartalma
A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben a könnyebb áttekinthetőség, és az Előfizetők tájékoztatása érdekében szabályozza
a Szolgáltatások körébe nem tartozó, egyéb olyan (kiegészítő és járulékos) szolgáltatásainak (vagy harmadik fél
által, az Előfizetőknek nyújtott szolgáltatások) feltételeit is, melyek nem minősülnek elektronikus hírközlési
szolgáltatásnak, illetve amelyeket a Szolgáltató nem az Előfizetővel megkötött előfizetői szerződés alapján tesz
elérhetővé. Ilyen szolgáltatások lehetnek különösen a Szolgáltatás igénybevételéhez az Előfizető részére eszközök
rendelkezésre bocsátása, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV.
törvényben meghatározott szolgáltatások, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény hatálya alá tartozó
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások.
A Szolgáltató nyújthat olyan, az előfizetői szerződés tárgyát nem képező egyéb szolgáltatásokat is, amelyek
kizárólag csak helyhez kötött internet szolgáltatása előfizetői részére érhetők el. A Szolgáltató ezen szolgáltatások
használatára vonatkozó feltételeit honlapján teszi közzé. Ezen feltételek, illetve szolgáltatásokra nem vonatkoznak
az Eht., az ÁSZF, vagy az előfizetői szerződés rendelkezései.
A fenti, elektronikus hírközlési szolgáltatásoknak nem minősülő, illetve kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó
rendelkezések kizárólag az Előfizetők teljes körű tájékoztatása érdekében kerültek egységes szerkezetbe
szerkesztésre a Szolgáltatásra vonatkozó feltételekkel, így azok módosítása – tekintettel arra, hogy e járulékos
szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezések nem tartoznak az Eht. hatálya alá – nem minősül a jelen ÁSZF vagy az
Előfizetői Szerződés Eht. 130-132. §-ai szerinti módosításának, így az Eht. 144.§-ban foglalt tájékoztatási
kötelezettség sem terheli e vonatkozásban a Szolgáltatót.

2.1.1. A Szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatás leírása
A Szolgáltató a jelen ÁSZF alapján Internet-hozzáférési szolgáltatásokat (SZJ 64.20.18.0) nyújt,
•

optikai és rézérpáras hálózaton keresztül
• 29-es Monor Primer körzeten belül és
• 29-es Monor Primer körzeten kívül országosan, valamint

•

optikai és koaxiális kábel hálózaton (HFC) keresztül,

•

GPON optikai rendszeren keresztül,

•

mobil rádió-távközlési hálózaton.

A Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatási csomagok igénybevételi feltételeit a Díjszabás mellékletben határozza
meg.
A szolgáltatás az egyedi Előfizetői Szerződés megkötése után, az Előfizetői Hozzáférési Pont létesítését követően
a Díjszabás mellékletben meghatározott díjak megfizetése ellenében vehető igénybe.

2.1.2. A szolgáltatás igénybevehetőségének földrajzi területe
Helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatások esetén a Szolgáltatás a Szolgáltatási területek függelékben
megjelölt településeken, a Szolgáltató Szolgáltatási Területén vehető igénybe.
A mobilinternet szolgáltatást a Szolgáltató kizárólag Magyarország területén nyújtja, a Honlapon meghatározott
mindenkori szolgáltatási területén, az ott található lefedettségnek megfelelően. Az Előfizetői Szerződés
megkötésével egyidejűleg a Szolgáltató az Előfizető kívánságára tájékoztatja az Előfizetőt a lefedettség mértékéről,
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Honlapon megtekinthető lefedettségi térképpel a hálózat kiépítettségéről. A lefedettségi adatok tájékoztató
jellegűek, melyektől helyenként olyan eltérések mutatkozhatnak, melyek a mobil internet szolgáltatás
igénybevételének természetes sajátosságai, de amelyek nem a mobil internet szolgáltatás minőségének
következményei (ilyenek lehetnek különösen épületek, építmények, a természeti környezet árnyékoló hatása), e
körülményekért és azok a használatot befolyásoló hatásáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
A Szolgáltató Hálózati Szerződése alapján igénybe vett GSM rádiótelefon-rendszer, valamint a mobil rádiótelefonhálózat működési sajátosságaiból következően nem minősül hibás teljesítésnek, amennyiben meghatározott
területeken az alapszolgáltatás igénybevétele korlátozottan lehetséges vagy lehetetlen, ideértve azt az esetet is,
amikor a Hálózati Szerződés alapján a hálózati hozzáférést biztosító szolgáltató valamely bázisállomásait
megszünteti.
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2.2. Az előfizetői szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei, szolgáltatás
igénybevételének esetleges időbeli, személyi, tárgyi és egyéb korlátai
A szolgáltatás igénybevételének műszaki feltétele az Igénylő/Előfizető ingatlanáig kiépített hálózat, amelyen a
Szolgáltató által biztosított szolgáltatások a jelen ÁSZF Szolgáltatási területek függelékében megjelölt
településeken (területen), a Szolgáltató Földrajzi Szolgáltatási Területén, vagy Társszolgáltató szolgáltatási
területén vehetők igénybe.
Arról, hogy az adott településen vagy településen belül az Előfizető által megjelölt címen elérhető-e az igényelt
szolgáltatás, a Szolgáltató internetes honlapján, illetőleg az ügyfélszolgálati elérhetőségein tájékozódhat.
Az Előfizetői Hozzáférési Pont kiépítése olyan módon történik, hogy a Szolgáltató a kábeleket - amennyiben külön
építőipari szakmunkálatot nem igényel - az Előfizető vagy az Ügyfél által biztosított befogadó létesítményben (falon
kívüli vezetékcsatornában) elhelyezi, vagy ennek hiányában a falon kívül, a lakásban vezetékcsatorna nélkül, a
lépcsőházban (társasház) és a ház külső falán vezetékcsatornában vezeti. A Szolgáltató egy ingatlanban csak egy
Előfizetői Hozzáférési Pontot létesít.
Az Előfizető, illetve az ingatlan tulajdonosa a kiépített hálózaton nem szerez tulajdonjogot.
Az Előfizető tulajdonában levő Végberendezés műszaki alkalmatlanságából, technikai adataiból, vagy nem
megfelelő minőségéből adódó hibákért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.
Az adsl minimum, medium, extreme, professional, adsl start, adsl bronze, adsl silver, adsl gold, adsl platinum,
valamint adsl navigátor, adsl enterprise, adsl enterprise+, adsl enterprise 2+ szolgáltatási csomagok esetén a
szolgáltatás kizárólag a Szolgáltató valamely helyhez kötött telefon szolgáltatása mellett vehető igénybe. Az
Előfizetői Hozzáférési Pont a mindenkor érvényben levő belépési díj megfizetése mellett igényelhető.
Adsl solo csomagok esetén, kiépített Előfizetői Hozzáférési Ponttal nem rendelkező új Előfizető esetén az Előfizetői
hálózatot ki kell építenie a Szolgáltatónak. Az Előfizetői hálózat kiépítésért az egyszeri belépési díjon felül ún.
vonallétesítési díjat köteles fizetni az Előfizető, melyet egyedi felmérés alapján határoz meg a Szolgáltató. Ennek
mértéke függ a kiépítés költségétől.
A szolgáltatás használatához az Előfizetőnél kihelyezett hírközlési berendezések (modem és telefonnal
igénybevehető ADSL szolgáltatás esetén mikroszűrő(k)) kerülnek telepítésére. Az ilyen berendezések a
Szolgáltató/Társszolgáltató tulajdonai maradnak a szerződés teljes időtartama alatt, és annak megszűnését
követően is. Minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül, az Előfizető tulajdonát képezi, amelynek
egyszeri használatba vételi díját a Díjszabás melléklet tartalmazza. A berendezések részére szükséges helyről,
valamint az azok működéséhez szükséges tápellátásról az Előfizetőnek kell gondoskodnia.
A LAN Internet hozzáférés (elérési) szolgáltatás esetén az előfizetői hozzáférési pont a házhálózati elosztó
szekrényben lévő, a szolgáltató tulajdonába tartozó hálózati eszköz kimeneti portja.
Az Előfizető a csatlakozóhoz csak minimum CAT5e szabványnak megfelelő kábelt és hálózati eszközt
csatlakoztathat. Hibás vagy nem szabványos eszköz csatlakoztatásával okozott kárért az előfizető anyagi
felelősséggel tartozik. LAN alapú hozzáférés esetén a Szolgáltatás meghatározott helyeken érhető el (Szolgáltató
minden esetben egyedi felmérés alapján határozza meg az adott helyszínen kiépítendő LAN alapú Hozzáférés
műszaki megvalósíthatóságát). Amennyiben a kiépítés műszaki lehetősége nem biztosított, a távközlési szolgáltató
jelentéstől számított 15 napon belül értesíti Előfizetőt.
A Szolgáltató egy számlázási címen egy mobilinternet szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Előfizetői Szerződés
megkötését teszi lehetővé, amelynek keretében egyéni Előfizetők részére legfeljebb 3, üzleti Előfizetők részére
legfeljebb 50 SIM kártya használatát engedélyezi.
Kiegészítő szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésének és hatályban tartásának feltétele, hogy az előfizető
hatályos internet szolgáltatási előfizetői szerződéssel rendelkezzen.
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Szolgáltató által biztosított szolgáltatásoknak nincsen időbeli korlátja.
A Szolgáltató egyes szolgáltatási csomagjai tekintetében jogosult meghatározott időtartamokra (pl. hónap)
adatforgalmi, vagy egyéb használati limiteket meghatározni.
A Szolgáltató elfogadja, és magára nézve kötelezőnek tekinti az Internet használata kapcsán kialakult és
nemzetközileg elfogadott Hálózathasználati Elveket (AUP – „Acceptable Use Policy”), amelyet Magyarországon az
Internet Szolgáltatók Tanácsa tesz közzé és vizsgál felül rendszeresen. A Hálózathasználati Elvek a
http://www.iszt.hu/iszt/aup.html címen érhetőek el az Interneten.

2.2.1. Kábelmodemes hozzáférések
2.2.1.1. Kábelmodemes hozzáférés (HFC)
A Díjszabás mellékletben meghatározott szolgáltatási csomagok a Szolgáltató által biztosított kábelmodem
segítségével vehetők igénybe, a szolgáltatás nyújtása HFC (hibrid optikai-koax) kábelhálózaton történik. A
kábelmodem a Szolgáltató tulajdonát képezi, de az Előfizető birtokába kerül, ezáltal az Előfizető felel a modem
biztonságáért, beleértve a modemen áthaladó forgalom mennyiségi mértékét is. A modem az Előfizető
azonosítására is szolgál. A modem használata helyhez kötött, csak az Előfizetői Szerződésben meghatározott
Előfizetői Hozzáférési Ponton jogosult az Előfizető használni. Amennyiben az Előfizető a szolgáltató tulajdonában
levő berendezéseket a fentiekkel ellentétesen vagy más címen használja, és a rendeltetésszerű használatot a
szolgáltató erre vonatkozó írásbeli felszólításának kézhezvételét követő legkésőbb 3 napon belül nem állítja helyre,
úgy a szolgáltató jogosult az előfizetői szerződés vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerinti felmondásával
egyidejűleg a berendezés(ek) ellenértékét az Előfizetővel szemben érvényesíteni.
Kábelmodemes hozzáféréshez alkalmazott technológiák: EuroDocsis szabvány: 2.0; 3.0; 3.1
Az alkalmazott EuroDocsis szabványok Földrajzi Szolgáltatási Területenként eltérőek lehetnek. A területek listája
a Szolgáltatási területek függelékben található.
A szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz minimum a következő
Előfizető oldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak:
Egyéni Előfizetők esetén:
Internet Alapcsomag,
Internet Digitális Jólét
Alapcsomag és Internet
150
Hálózati kártya
UTP kábel
Operációs rendszer
Processzor
Memória
Merevlemez
Wifi adapter

Internet 300, Internet M

Internet 500 / Internet 1000 /
Internet L / Internet XL

„Gigabit Ethernet” (1000Base-T(x)
Internet 1000, Internet XL előfizetések esetén javasolt a Dual Gigabit Ethernet interface kártya
alkalmazása
minimum CAT5e szabványnak megfelelő
Internet 1000, Internet XL előfizetések esetén javasolt a CAT6 szabványak megfelelő kábel
alkalmazása (egyenes bekötéssel)
Windows 7 vagy újabb, Linux, MacOS, melynek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmaznia
~2GHz
2 magos, legalább 2,4 GHz
legalább 2 GB
legalább 4 GB
7200 RPM fordulatszámú
7200 RPM fordulatszámú SATA3
802.11ac kompatibilis

A legjobb sebesség értékek elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen
összekapcsolása javasolt.
Kisvállalati Előfizetők esetén:
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Business OfficeNet+
Basic

Hálózati kártya
UTP kábel
Operációs rendszer
Processzor
Memória
Merevlemez
802.11ac kompatibilis wifi
adapter

Business OfficeNet+ 220,
Business OfficeNet+ 500,
Business OfficeNet+ 350
Business OfficeNet+ 1000
„Gigabit Ethernet” (1000Base-T(x)
OfficeNet+ 1000 előfizetések esetén javasolt a Dual Gigabit Ethernet interface kártya
alkalmazása
minimum CAT5e szabványnak megfelelő
OfficeNet+ 1000 előfizetések esetén javasolt a CAT6 szabványak megfelelő kábel
alkalmazása (egyenes bekötéssel)
Windows 7 vagy újabb, Linux, MacOS, melynek mindig a legújabb frissítéseket kell
tartalmaznia
~2GHz
2 magos, legalább 2,4 GHz
legalább 2 GB
legalább 4 GB
7200 RPM fordulatszámú
7200 RPM fordulatszámú SATA3
802.11ac kompatibilis wifi
adapter

A legjobb sebesség értékek elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen
összekapcsolása javasolt.
Az Előfizető oldali internet elérést biztosító Végberendezések összessége képes legyen az internet kapcsolat tartós
kezelésére (beleértve különösen, de nem kizárólagosan az Előfizetői Hozzáférési Pontra csatlakoztatott router,
belső hálózati szakasz (LAN) és a számítógép vagy más Végberendezés képességeit is).
Az Internet Előfizetői Hozzáférési Pont a kábelmodem LAN portja.
2.2.1.2. Kábelmodem mellé adott kiegészítő mobil hozzáférés
A Díjszabás mellékletben meghatározott szolgáltatás kizárólag az ÁSZF Akciók mellékletében meghatározott
szolgáltatási csomagokkal rendelkező üzleti előfizetők számára vehető igénybe a Szolgáltató által biztosított
speciális SIM kártya és USB stick segítségével. A speciális SIM kártya a Prémium kiegészítő szolgáltatás integrált
része, így kizárólag helyhez kötötten a Vodafone által biztosított kábeles internet előfizetés részeként kihelyezett
modemmel használható, a szolgáltatáshoz tartozó USB mobil stick eszközbe helyezve. A SIM kártya PIN és PUK
kódok nélkül kerül kézbesítésre. A Szolgáltató a Prémium kiegészítő szolgáltatás vételezésre alkalmas modem
eszközt az alapul fekvő internet szolgáltatás mellé biztosítja.
A szolgáltatás a technológiai kialakítás miatt kizárólag Router módban működő kábelmodemmel vehető igénybe.
A Router mód használata esetén az előfizetői végberendezések (Laptop, asztali PC, Tablet,) közvetlenül
csatlakoznak a kábelmodemre. A szolgáltatás Modem módban lévő kábelmodem esetében nem vehető igénybe.
A Modem mód használata esetén a szolgáltató végponti berendezése (Kábelmodem) és az előfizetői
végberendezések (Laptop, Tablet, PC) között egy Előfizető által biztosított Router található.
A szolgáltatás /32-es fix IPv4 cím tartomány használata mellett is igénybe vehető, ugyanakkor mobil üzemmódban
a fix IP cím nem elérhető.
A /32-es fix IPv4 tartománytól eltérő fix IP cím tartománnyal a szolgáltatás kompatibilitási okokból nem vehető
igénybe.
A SIM kártya a Szolgáltató tulajdonát képezi. Az Előfizető felel a SIM kártya megfelelő használatáért, biztonságáért,
ideértve a SIM kártyán áthaladó forgalom mennyiségi mértékét is.
A Szolgáltató a 3G/UMTS hálózaton nyújtott szolgáltatást tekinti szélessávú vezeték nélküli internet
szolgáltatásnak. A 3G/UMTS lefedettségi területen kívül a vezeték nélküli internet szolgáltatás a GPRS/EDGE
csomagkapcsolt technológia segítségével történik. A vezeték nélküli internet és azon belül a szélessávú vezeték
nélküli internet-szolgáltatás mindenkori lefedettségi területe a Szolgáltató Honlapján tekinthető meg.
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2.2.2. ADSL hozzáférés
Az adsl szolgáltatás kizárólag olyan Előfizetőknél nyújtható, ahol az Előfizető a Szolgáltató réz-érpáras hálózattal
kiépített Földrajzi Szolgáltatási Területén, vagy Társszolgáltató ilyen hálózatán a helyi központba vagy kihelyezett
fokozatba közvetlenül sodrott rézérpáron van bekötve. Az ADSL szolgáltatás mellett ugyanazon az érpáron egy
időben nyújtható analóg telefon vagy ISDN2 szolgáltatás. ISDN Előfizető esetén új Előfizető Hozzáférési Pont kerül
kiépítésre.
Az adsl szolgáltatásnál alkalmazott rendszer hatótávolsága ideális hálózati körülmények és környezeti feltételek
megléte mellett kb. 4,5 km. Ez a távolság az adsl minimum és adsl start csomagokra érvényes, a nagyobb
sebességű csomagok esetében a hatótávolság a szabványoknak megfelelően csökken.
Az átviteltechnikai rendszerrel fizikailag elérhető legnagyobb adatátviteli sebesség az előzetes vonalmérés
eredményének függvényében határozható meg. A ténylegesen elérhető sebesség függ a hálózat paramétereitől,
elsősorban az előfizető és a távbeszélő központ távolságától.
Az adsl szolgáltatás nem nyújtható annak az Előfizetőnek, aki a helyi központba vagy kihelyezett fokozatba
vonaltöbbszörözőn vagy V.5.1. muxon keresztül van bekötve.
A Szolgáltató az Igénylő megrendelését követően felméri, hogy a kért szolgáltatás a kért ingatlanban műszaki
szempontból teljesíthető-e.
A szolgáltatás kizárólag ingatlanban, vagy már kiépített hozzáférési ponton létesíthető, ahol az Előfizető
csatlakozását biztosító helyi központ vagy kihelyezett fokozat a Szolgáltató vagy Társszolgáltató által biztosított
ADSL hozzáférés lefedettségi területén belül helyezkedik el.

2.2.3. Szerkesztési célra fenntartva
2.2.4. Mobil internet hozzáférés
A Díjszabás mellékletben meghatározott szolgáltatási csomagok a Szolgáltató által biztosított SIM kártya
segítségével vehetők igénybe, amelyhez az Előfizető igénye esetén a Szolgáltató USB modemet biztosít. A
Szolgáltató a mobilinternet vételezésre alkalmas modem eszközöket, alapértelmezettként nem biztosítja az
alapszolgáltatás mellé. A mobilinternet szolgáltatás SIM kártya fogadására alkalmas hálózat független eszközökkel
is igénybe vehető.
A SIM kártya a Szolgáltató tulajdonát képezi. Az Előfizető felel a SIM kártya megfelelő használatáért, biztonságáért,
ideértve a SIM kártyán áthaladó forgalom mennyiségi mértékét is.
A Szolgáltató a 3G/UMTS hálózaton nyújtott szolgáltatást tekinti szélessávú vezeték nélküli internet
szolgáltatásnak. A 3G/UMTS lefedettségi területen kívül a vezeték nélküli internet szolgáltatás a GPRS/EDGE
csomagkapcsolt technológia segítségével történik. A vezeték nélküli internet és azon belül a szélessávú vezeték
nélküli internet-szolgáltatás mindenkori lefedettségi területe a Szolgáltató Honlapján tekinthető meg.

2.2.5. RFoG (RF over Glass) berendezéssel történő hozzáférés
A Díjszabás mellékletben meghatározott szolgáltatási csomagok a Szolgáltató által biztosított RFoG berendezés
és a Szolgáltató által biztosított kábelmodem segítségével vehetők igénybe, a szolgáltatás nyújtása FTTH-RFoG
optikai kábelhálózaton történik. Az RFoG berendezés és a kábelmodem a Szolgáltató tulajdonát képezi, de az
Előfizető birtokába kerül, ezáltal az Előfizető felel az RFoG berendezés és a kábelmodem biztonságáért, beleértve
a modemen áthaladó forgalom mennyiségi mértékét is. Az RFoG berendezés és a kábelmodem az Előfizető
azonosítására is szolgál. Az RFoG berendezés és a kábelmodem használata helyhez kötött, csak az Előfizetői
Szerződésben meghatározott Előfizetői Hozzáférési Ponton jogosult az Előfizető használni. Amennyiben az
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Előfizető a szolgáltató tulajdonában levő berendezéseket a fentiekkel ellentétesen vagy más címen használja, és
a rendeltetésszerű használatot a szolgáltató erre vonatkozó írásbeli felszólításának kézhezvételét követő
legkésőbb 3 napon belül nem állítja helyre, úgy a szolgáltató jogosult az előfizetői szerződés vonatkozó jogszabályi
rendelkezések szerinti felmondásával egyidejűleg a berendezés(ek) ellenértékét az Előfizetővel szemben
érvényesíteni.
A szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz minimum a következő
Előfizető oldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak:
Egyéni Előfizetők esetén:
Internet Alapcsomag
Optika és Internet 150
Optika
Hálózati kártya
UTP kábel
Operációs rendszer
Processzor
Memória
Merevlemez
Wifi adapter

Internet 300 Optika

Internet 500 Optika / Internet
1000 Optika / Internet L
Optika / Internet XL optika

„Gigabit Ethernet” (1000Base-T(x)
Internet 1000 és Internet XL Optika előfizetések esetén javasolt a Dual Gigabit Ethernet interface
kártya alkalmazása
minimum CAT5e szabványnak megfelelő
Internet 1000 és Internet XL Optika előfizetések esetén javasolt a CAT6 szabványak megfelelő
kábel alkalmazása (egyenes bekötéssel)
Windows 7 vagy újabb, Linux, MacOS, melynek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmaznia
~2GHz
2 magos, legalább 2,4 GHz
legalább 2 GB
legalább 4 GB
7200 RPM fordulatszámú
7200 RPM fordulatszámú SATA3
802.11ac kompatibilis

A legjobb sebesség értékek elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen
összekapcsolása javasolt.
Kisvállalati Előfizetők esetén:
Business OfficeNet+ 220
Business OfficeNet+ 500
Optika, Business
Optika, Business
OfficeNet+ 350 Optika
OfficeNet+ 1000 Optika
„Gigabit Ethernet” (1000Base-T(x)
OfficeNet+1000 Optika előfizetések esetén javasolt a Dual Gigabit Ethernet interface
kártya alkalmazása
minimum CAT5e szabványnak megfelelő
OfficeNet+1000 Optika előfizetések esetén javasolt a CAT6 szabványak megfelelő kábel
alkalmazása (egyenes bekötéssel)
Windows 7 vagy újabb, Linux, MacOS, melynek mindig a legújabb frissítéseket kell
tartalmaznia
~2GHz
2 magos, legalább 2,4 GHz
legalább 2 GB
legalább 4 GB
7200 RPM fordulatszámú
7200 RPM fordulatszámú SATA3
802.11ac kompatibilis wifi
adapter
Business OfficeNet+
Basic Optika

Hálózati kártya
UTP kábel
Operációs rendszer
Processzor
Memória
Merevlemez
802.11ac kompatibilis wifi
adapter

A legjobb sebesség értékek elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen
összekapcsolása javasolt.
Az Előfizető oldali internet elérést biztosító Végberendezések összessége képes legyen az internet kapcsolat tartós
kezelésére (beleértve különösen, de nem kizárólagosan az Előfizetői Hozzáférési Pontra csatlakoztatott router,
belső hálózati szakasz (LAN) és a számítógép vagy más Végberendezés képességeit is).
Az Internet Előfizetői Hozzáférési Pont a kábelmodem LAN portja.
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2.2.6. FTTH-GPON (Fiber to the Home) ONT optikai berendezéssel történő hozzáférés
A Díjszabás mellékletben meghatározott szolgáltatási csomagok a Szolgáltató által biztosított GPON ONT optikai
modem berendezés segítségével vehetők igénybe. A szolgáltatás nyújtása Pont-Multipont ITU-T G.984 GPON
FTTH szabványnak megfelelő optikai kábelhálózaton történik. Az Előfizető/Felhasználó optikai (FTTH-GPON)
alapú összeköttetésen keresztül, PPP protokollt használva, kétirányú aszimmetrikus sebességű internet
kapcsolatot létesít a Szolgáltató IP internet hálózatával.
Az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy olyan számítógépes programcsomaggal, amely tartalmazza az internet
hálózati szolgáltatás igénybevételéhez szükséges felhasználói programokat. Ezen felül rendelkeznie kell PPPoE
(PPP over Ethernet) kliens program működtetéséhez szükséges, az alábbiak szerint részletezett hardver és
szoftver feltételekkel.
Az Előfizető a hálózat végződtető Eszközön (ONT), az Előfizető oldali Ethernet porton (100/1000 BaseT Ethernet
interfésze) keresztül kapcsolódik az internet hálózatra.
Az GPON ONT-t a Végberendezéshez fizikailag egy ETHERNET IEEE802.3 szabványnak megfelelő RJ 45-ös
csatlakozón keresztül, CAT5e, vagy CAT6 UTP kábellel, egyenes bekötéssel lehet csatlakoztatni.
WIFI képes Eszköz vagy Végberendezés (pl. router) esetén opcionálisan IEEE 802.11 b/g/n/ac szabványú vezeték
nélküli csatolón keresztül lehet csatlakoztatni.
A GPON ONT berendezés a Szolgáltató tulajdonát képezi, de az Előfizető birtokába kerül, ezáltal az Előfizető felel
a berendezés és annak kiegészítőinek biztonságáért, beleértve a GPON ONT modemen áthaladó forgalom
mennyiségi mértékét is.
A GPON ONT berendezés az Előfizető azonosítására is szolgál. A GPON ONT berendezés használata helyhez
kötött, csak az Előfizetői Szerződésben meghatározott Előfizetői Hozzáférési Ponton jogosult az Előfizető
használni. Amennyiben az Előfizető a szolgáltató tulajdonában levő berendezéseket a fentiekkel ellentétesen vagy
más címen használja, és a rendeltetésszerű használatot a szolgáltató erre vonatkozó írásbeli felszólításának
kézhezvételét követő legkésőbb 3 napon belül nem állítja helyre, úgy a szolgáltató jogosult az előfizetői szerződés
vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerinti felmondásával egyidejűleg a berendezés(ek) ellenértékét az
Előfizetővel szemben érvényesíteni.
A szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz minimum a következő
Előfizető oldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak:
Egyéni Előfizetők esetén:
Internet Alapcsomag
GPON és Internet 150
GPON / Internet DJA
GPON
Hálózati kártya
UTP kábel
Operációs rendszer
Processzor
Memória
Merevlemez
Wifi adapter

Internet 300 GPON / Internet
M GPON

Internet 500 GPON / Internet
1000 GPON / Internet L GPON
/ Internet XL GPON

„Gigabit Ethernet” (1000Base-T(x)
GPON előfizetések esetén javasolt a Dual Gigabit Ethernet interface kártya alkalmazása
minimum CAT5e szabványnak megfelelő
GPON előfizetések esetén javasolt a CAT6 szabványak megfelelő kábel alkalmazása (egyenes
bekötéssel)
Windows 7 vagy újabb, Linux, MacOS, melynek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmaznia
~2GHz
2 magos, legalább 2,4 GHz
legalább 2 GB
legalább 4 GB
7200 RPM fordulatszámú
7200 RPM fordulatszámú SATA3
802.11ac kompatibilis

A legjobb sebesség értékek elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen
összekapcsolása javasolt.
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Kisvállalati Előfizetők esetén:
Business OfficeNet+ 220
Business OfficeNet+ 500
GPON, Business
GPON, Business
OfficeNet+ 350 GPON
OfficeNet+ 1000 GPON
„Gigabit Ethernet” (1000Base-T(x)
GPON előfizetések esetén javasolt a Dual Gigabit Ethernet interface kártya alkalmazása
minimum CAT5e szabványnak megfelelő
GPON előfizetések esetén javasolt a CAT6 szabványak megfelelő kábel alkalmazása
(egyenes bekötéssel)
Windows 7 vagy újabb, Linux, MacOS, melynek mindig a legújabb frissítéseket kell
tartalmaznia
~2GHz
2 magos, legalább 2,4 GHz
legalább 2 GB
legalább 4 GB
7200 RPM fordulatszámú
7200 RPM fordulatszámú SATA3
802.11ac kompatibilis wifi
adapter
Business OfficeNet+
Basic GPON

Hálózati kártya
UTP kábel
Operációs rendszer
Processzor
Memória
Merevlemez
802.11ac kompatibilis wifi
adapter

A legjobb sebesség értékek elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen
összekapcsolása javasolt.
Az Előfizető oldali internet elérést biztosító Végberendezések összessége képes legyen az internet kapcsolat tartós
kezelésére (beleértve különösen, de nem kizárólagosan az Előfizetői Hozzáférési Pontra csatlakoztatott router,
belső hálózati szakasz (LAN) és a számítógép vagy más Végberendezés képességeit is).
Az Internet Előfizetői Hozzáférési Pont az ONT LAN portja.

2.2.7. A szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó egyéb feltételek
A Szolgáltató jelen ÁSZF-ben foglalt Szolgáltatásai tekintetében olyan hálózatkezelési rendszert alkalmaz, vagy
alkalmazhat, amely a szűkös kapacitású erőforrások – a Szolgáltató hálózata biztonságának fenntartása és az
Előfizetők közössége érdekeinek elsődlegességén alapuló – hatékony kihasználását teszi lehetővé.
A hálózat osztott erőforrás jellegére való tekintettel, azaz, hogy a rendelkezésre álló sávszélességen egy
meghatározott időpillanatban a szolgáltatást igénybe vevő összes Előfizető osztozik, a Szolgáltató jogosult a
hálózatán ún. hálózatmenedzsment eljárásokat alkalmazni.
A Szolgáltató a hálózatmenedzsment eszközével különösen akkor él, amikor a hálózaton adatforgalmi torlódások
alakulnak ki (általában 14:00 és 23:00 óra között, mely időszakot a Szolgáltató adatforgalmi csúcsidőszaknak
tekinti). A hálózatmenedzsment alkalmazása befolyásolhatja bizonyos nem valós idejű alkalmazások (egyes, ún.
peer-to-peer alkalmazások) használatát.
A Szolgáltató kifejezetten rögzíti, hogy a hálózatmenedzsment a szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó
speciális feltétel, és mint ilyen, nem tekinthető az Eht. 137. §-a szerinti korlátozásnak.
A fentieken túl a Szolgáltató a hálózatának, Előfizetőinek valamint az Előfizetői Végberendezés és az azon tárolt
adatok megóvásának és biztonságának érdekében a szolgáltatás rendeltetésszerű használhatóságát nem
befolyásoló módon portszűrést alkalmazhat valamennyi internet szolgáltatási csomag tekintetében
(kábelhálózaton, rézérpáron, optikai hálózaton elérhető szolgáltatás esetében is) és egyes portok forgalmát
letilthatja, valamint előírhatja a Szolgáltató SMTP szerverének használatát, azaz korlátozhatja az Internet
kapcsolaton keresztül küldött, de nem a Szolgáltató e-mail (SMTP) szerverén át folytatott e-mail kommunikációt
annak tartalmi vizsgálata és rögzítése nélkül.
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2.3. Szolgáltatások leírása
A./ Szolgáltatások leírása kábelhálózatokon nyújtott internet szolgáltatások esetén
Az internet szolgáltatási csomagok részletes leírásait és igénybevételi díjait az ÁSZF Díjszabás melléklete
tartalmazza.

B./ Szolgáltatások leírása 29-es körzeten belüli optikai vagy rézérpáras hálózaton nyújtott internet
szolgáltatások esetén
A Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást nem tesz lehetővé a korábbi rézérpáras
hálózaton nyújtott szolgáltatásokra azokon a településeken, ahol bevezetésre került az FTTH-RFoG optikai
kábelhálózat: Alsónémedi, Bénye, Bugyi, Dabas, Gomba, Kakucs, Káva, Monor, Monorierdő, Nagykáta,
Nyáregyháza, Szentmártonkáta, Pánd, Újhartyán, Csévharaszt, Inárcs, Vasad, Ócsa, Péteri, Újlengyel,
Pusztavacs, Tatárszentgyörgy.
Az alábbi településeken megszűnik a rézérpáras hálózaton nyújtott szolgáltatás 2020. november 20. hatállyal:
Nyáregyháza, Szentmártonkáta, Káva, Pánd, Csévharaszt, Vasad

1. adsl szolgáltatási csomagok
Az adsl szolgáltatási csomagok részletes leírásait és igénybevételi díjait az ÁSZF Díjszabás melléklete tartalmazza.

C./ Szolgáltatások leírása 29-es körzeten kívüli optikai vagy rézérpáros hálózaton nyújtott internet
szolgáltatás esetén adsl szolgáltatási csomagok Magyar Telekom és Invitel hálózaton történő
igénybevétellel
A Szolgáltató adsl szolgáltatás hozzáférést biztosít Előfizetői számára, amelyet a Magyar Telekom-tól és az
Inviteltől bérel. Ennek megfelelően az adsl szolgáltatási csomagokat a Vodafone Magyarország zrt. közvetített
szolgáltatásként saját nevében, saját kereskedelmi név alatt értékesíti tovább a Végfelhasználó részére, a Magyar
Telekom, valamint az Invitel által nyújtott berendezésekkel.
Az igénybevétel feltételei
A Szolgáltató az adsl szolgáltatási csomagok igénybevételét a Nagykereskedelmi Értékesítési és Együttműködési
Szerződés keretében biztosítja.
Az igénybevétel korlátjai
A Nagykereskedelmi Értékesítési és Együttműködési Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a jelen
Általános Szerződési Feltételek az irányadók.
Díjazás
Az adsl szolgáltatási csomagok részletes leírásait és igénybevételi díjait az ÁSZF Díjszabás melléklete tartalmazza.

D./ Szolgáltatások leírása az Ethernet alapú internet szolgáltatások esetén
Az a hírközlési szolgáltatás, melynek során az Előfizető saját tulajdonú, szabványos ethernet csatlakozási felületen
keresztül (számítógép hálózati kártyája, router stb.) csatlakozik a Szolgáltató által kiépített szabványos ethernet
aljzathoz, mely a Szolgáltató 1 db switchelt hálózati portjához kapcsolódik. Az Előfizető azon keresztül kapcsolódik
az Internethez.
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Optikai alaphálózat esetén a szolgáltató egy külön kihelyezett (átalakító) eszközön keresztül oldja meg az ethernet
aljzat biztosítását.
Díjazás
Az Ethernet alapú internet szolgáltatási csomagok részletes leírásait és igénybevételi díjait az ÁSZF Díjszabás
melléklete tartalmazza.

E./ Mobil hálózaton keresztül biztosított internet szolgáltatások
A mobilinternet szolgáltatási csomagok részletes leírásait és igénybevételi díjait az ÁSZF Díjszabás melléklete
tartalmazza.

F./ Szolgáltatások leírása FTTH-RFoG / FTTH-GPON optikai kábelhálózaton nyújtott internet
szolgáltatások esetén
Az internet szolgáltatási csomagok részletes leírásait és igénybevételi díjait az ÁSZF Díjszabás melléklete
tartalmazza.

G./ Kiegészítő szolgáltatások
1. wifi vezeték nélküli kiegészítő csomag
A wifi vezeték nélküli kiegészítő csomagra a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve szerződésmódosítást 2012.
február 29. napját követően nem tesz lehetővé.
A wifi vezeték nélküli csomag kizárólag a Díjszabás mellékletben meghatározott szolgáltatási csomagok mellett
vehető igénybe.
A bármely szolgáltatási csomag mellé igényelhető wifi vezeték nélküli kiegészítő csomag lehetővé teszi, hogy az
Előfizető saját ingatlanának területén a vezeték nélküli router hatótávolságán belül, lényegében bárhol
csatlakozhasson a világhálóra, akár több számítógéppel egyidejűleg.
A wifi vezeték nélküli kiegészítő csomag tartalma:
•
•
•
•

Helyszíni segítség a vezeték nélküli hálózat installálásában és induló biztonsági beállításaiban;
Az előfizetés alatt telefonos technikai segítség nyújtása a HelpDesken keresztül;
Az előfizetés időtartama alatt a vezeték nélküli router, vagy az adapter meghibásodása esetén,
cserekészülék biztosítása és annak helyszíni üzembe helyezése, kiszállási díjfizetési kötelezettség
nélkül;
A műszaki lehetőségek keretei között korlátlan számú számítógép csatlakoztatási lehetősége a
háztartáson belül az előfizetés időtartama alatt.

A vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatott számítógépek az Előfizető által igénybe vett szolgáltatási csomag
megadott maximális sávszélességén, illetőleg az adott csomaghoz rendelt átvihető adatmennyiségén osztoznak
egymás között, így az Internet szolgáltatás minőségi mutatóit és tartalmát a Szolgáltató továbbra is a kábelmodem
Ethernet portján garantálja.
A Vodafone az Előfizetőnek a biztonságos vezeték nélküli hálózat első alkalommal történő kialakításában helyszíni
támogatást nyújt, ezt követően azonban a vezeték nélküli hálózat biztonságos üzemeltetéséről az Előfizetőnek kell
gondoskodnia. A Vodafone Magyarország zrt. ennek megfelelően kizárja felelősségét a rosszul beállított vezeték
nélküli hálózat miatt az Előfizetőt ért közvetlen vagy közvetett károkért, és az elmaradt haszonért.
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A wifi vezeték nélküli kiegészítő csomag Microsoft Windows operációs rendszerrel ellátott IBM PC kompatibilis
számítógéppel vehető igénybe.

2. wifi opció
A wifi opció szolgáltatásra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2021. május 31-től
nem tesz lehetővé.
A wifi opció kizárólag Fiber Power 30, Fiber Power 30 optika, Fiber Power 50, Fiber Power 50 optika Fiber Power
60, Fiber Power 120, Fiber Power 120 optika, Fiber Power 240, Fiber Power 240 optika, Fiber Power 500, Fiber
Power 500 optika, Internet 150, Internet 150 optika, Internet 300, Internet 300 optika, Internet 500, Internet 500
optika, Internet 1000, Internet 1000 optika, Internet Digitális Jólét Alapcsomag, Internet M, Internet L, Internet L
optika, Internet XL, Internet XL optika, valamint Business Office Net 15, Business Office Net 20, Business Office
Net 30, Business Office Net 50, Business Office Net 60, Business Office Net 100, Business Office Net 120,
Business Office Net 150, Business Office Net 170, Business Office Net 170 optika, Business Office Net 200,
Business Office Net 200 optika, Business Office Net 220, Business Office Net 220 optika, Business Office Net 250,
Business Office Net 350, Business Office Net 350 optika Business Office Net 500, Business Office Net 20+,
Business Office Net 30+, Business Office Net 50+, Business Office Net 60+, Business Office Net 100+, Business
Office Net 120+, Business Office Net 150+ és Business Office Net 250+ szolgáltatási csomagok mellé igényelhető.
A szolgáltatás lehetővé teszi, hogy az Előfizető saját ingatlanának területén, a kábelmodembe integrált vezeték
nélküli router hatótávolságán belül, lényegében bárhol csatlakozhasson a világhálóra, akár több számítógéppel
egyidejűleg. A szolgáltatás igénybevételéhez integrált vezeték nélküli routerrel ellátott kábelmodem szükséges,
amelyet a szolgáltató biztosít az Előfizetőnek, valamint az Előfizető részéről szükséges a vezeték nélküli hálózathoz
kapcsolódni képes eszköz megléte.
A wifi opció szolgáltatás az alábbiakat tartalmazza:
1.)
2.)
3.)
4.)

Integrált vezeték nélküli routerrel ellátott kábelmodem, amely a wifi szolgáltatás feltétele
Helyszíni segítség a vezeték nélküli hálózat installálásában és induló biztonsági beállításaiban;
Az előfizetés alatt telefonos technikai segítség nyújtása a HelpDesken keresztül;
Az előfizetés időtartama alatt a szolgáltató által biztosított wifi képes kábelmodem meghibásodása
esetén, cserekészülék biztosítása, és annak helyszíni üzembe helyezése, kiszállási díjfizetési
kötelezettség nélkül.

A vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatott számítógépek az Előfizető által igénybe vett szolgáltatási csomag
megadott maximális sávszélességén, illetőleg az adott csomaghoz rendelt átvihető adatmennyiségén osztoznak
egymás között, így az Internet szolgáltatás minőségi mutatóit és tartalmát a Szolgáltató továbbra is a kábelmodem
Ethernet portján garantálja.
A vezeték nélküli átviteli sebességet lényegesen befolyásolhatják a vezeték nélküli végberendezés
hatótávolságában található további, a WiFi szabvány szerinti frekvenciát használó vagy ahhoz közeli frekvenciát
használó eszközök (pl. mikrohullámú sütő) zavaró hatásai, illetve a telepítés helyéül szolgáló épület egyedi fizikai
adottságai. Az ezen hatások miatti esetleges átviteli sebesség és egyéb adatátviteli jellemzőkben tapasztalható
szolgáltatási szint csökkenésre a Szolgáltatónak ráhatása nincs, ezért ezzel kapcsolatos bárminemű – különös
tekintettel, de nem kizárólagosan a hibaelhárítási és kártérítési - felelősségét kizárja.
A wifi opcióhoz biztosított integrált vezeték nélküli routerrel ellátott kábelmodem alapbeállításként 1 db
(dinamikusan változó) publikus IP címet használ (NAT üzemmód) mind vezetékes, mind vezeték nélküli
üzemmódban. Amennyiben az Előfizető az általa igénybe vett internet szolgáltatási csomaghoz biztosított több
(dinamikusan változó) publikus IP címet kívánja használni, úgy a kábelmodem router beállításai között kell ezt a
funkciót beállítania (Bridge üzemmód).
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A Vodafone az Előfizetőnek a biztonságos vezeték nélküli hálózat első alkalommal történő kialakításában helyszíni
támogatást nyújt, ezt követően azonban a vezeték nélküli hálózat biztonságos üzemeltetéséről az Előfizetőnek kell
gondoskodnia. A Vodafone Magyarország zrt. ennek megfelelően kizárja felelősségét a rosszul beállított vezeték
nélküli hálózat miatt az Előfizetőt ért közvetlen vagy közvetett károkért, és az elmaradt haszonért.

3. Fix IP cím biztosítása
A Fix IP cím biztosítása szolgáltatás kizárólag az 1/a mellékletben meghatározott szolgáltatási csomagok mellett
vehető igénybe.
Az Előfizetői Hozzáférési Ponthoz egyértelműen hozzárendelésre kerül egy IP cím. Az Internethez való
kapcsolódáskor mindig ez a cím kerül kiosztásra és a kapcsolat szünetelése alatt sem rendelhető hozzá más
Előfizetőhöz. Fix IP cím szolgáltatás csak a Business Office Net 30, Business Office Net 50, Business Office Net
60, Business Office Net 100, Business Office Net 120, Business Office Net 150 és Business Office Net 250
szolgáltatásokhoz kérhető. A Business Office Net 15, illetve Business Office Net 20 szolgáltatási csomaghoz nem
igényelhető. Fix IP cím szolgáltatásra csak internet hozzáférési szolgáltatási alapcsomaggal együtt lehet
szerződést kötni, módosítani és megszüntetni. Az internet hozzáférési szolgáltatási alapcsomagra kötött határozott
idejű szerződés lejárata előtt a hozzá kapcsolódó fix IP szolgáltatást nem lehet az internet hozzáférési szolgáltatási
alapcsomag módosítása nélkül módosítani.
Fix IP cím szolgáltatás kizárólag a Szolgáltató által üzemeltetett HFC EuroDocsis (kábelinternet) és FTTH-RFoG
szolgáltatási területeken érhető el, valamint az Ethernet alapú internet szolgáltatási csomagok esetén.
A Fix IP kiegészítő havidíjas szolgáltatás nem elérhető a nagykereskedelmi partner hálózatán nyújtott helyhez
kötött internet-hozzáférés szolgáltatások igénybevétele mellett, valamint a Szolgáltató által üzemeltetett FTTHGPON hálózatokon.

4. ADSL UP2MAX szolgáltatás
Az ADSL UP2MAX szolgáltatás kizárólag az 1/b mellékletben meghatározott szolgáltatási csomagok mellett vehető
igénybe.
Definíció
A szolgáltatásra Előfizető adsl explorer, adsl navigátor, adsl enterprise, adsl enterprise+, adsl enterprise 2+ és adsl
solo explorer, adsl solo navigátor, adsl solo enterprise, adsl solo enterprise+, adsl solo enterprise 2+ díjcsomagot
igénybe vevő közületi ügyfél jelentősen megnövelheti feltöltési sávszélességét. Az ADSL up2max szolgáltatás
igénybevételével a feltöltési sávszélessége a maximális 2,50 Mbit/s-ra növelhető. A ténylegesen elérhető sebesség
ettől eltérhet az Előfizetői Hozzáférési Pont elhelyezkedése, valamint a hálózat minősége függvényében.
Az adsl explorer, adsl navigátor, adsl enterprise, adsl enterprise+, adsl enterprise 2+ és adsl solo explorer, adsl
solo navigátor, adsl solo enterprise, adsl solo enterprise+, adsl solo enterprise 2+ Előfizetői csomagok egyéb
paraméterei az ADSL up2max szolgáltatás igénybevétele esetén változatlanok maradnak, a szolgáltatás garantált
sebessége is változatlan marad.
Igénybevétel módja
A szolgáltatást telefonon vagy írásban a www.vodafone.hu weboldal online felületen lehet megrendelni. A
szolgáltatás a megrendelést követő 7 munkanapon belül kerül aktiválásra.
Igénybevétel feltételei
A szolgáltatás havi díjért vehető igénybe. A Szolgáltató nem alkalmaz törthavi számlázást.
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Igénybevétel korlátai
Kizárólag a 29-es primerkörzetben vehető igénybe a szolgáltatás azon közületi Előfizetők részére, akik adsl
explorer, adsl navigátor, adsl enterprise, adsl enterprise+, adsl enterprise 2+ és adsl solo explorer, adsl solo
navigátor, adsl solo enterprise, adsl solo enterprise+, adsl solo enterprise 2+ Előfizetői csomaggal rendelkeznek.
Díjazás
A díjazást a Díjszabás melléklet tartalmazza.

5. internet wifi booster szolgáltatás
Az Internet Wifi Booster és Internet Booster szolgáltatások értékesítése az ezekhez tartozó eszközkészlet erejéig
érhetőek el.
Az „internet wifi booster” (vagylagos jellegű) kiegészítő havidíjas szolgáltatásként, a Szolgáltató által nyújtott
EuroDocsis (kábelinternet) és RFoG (FTTH-hibrid) típusú hálózatokon, az internet-hozzáférési alapszolgáltatások
kiegészítőjeként vehető igénybe. A kiegészítő havidíjas szolgáltatás nem elérhető a nagykereskedelmi partner
hálózatán nyújtott helyhez kötött hozzáférési szolgáltatások igénybevétele mellett, valamint a Szolgáltató által
üzemeltetett FTTH-GPON hálózatokon.
Az „internet wifi booster” kiegészítő szolgáltatás lényege, hogy a Szolgáltató az Előfizetői Hozzáférési Ponthoz
csatlakozó végberendezés(ek)en túl (a hozzáférési pont telepítésének azonos helyén) helyi LAN és/vagy WLAN
„local network” típusú házhálózat szintű kibővített vezetékes és/vagy vezeték nélküli felhasználási végpontokat
biztosít, havidíjas szolgáltatásként. A szolgáltató továbbá az újonnan létrehozott hálózati végpontokon további (a
Szolgáltató kizárólagos tulajdonába tartozó) eszközöket telepít.
A szolgáltatás igénybevételi feltételei
Az „internet wifi booster” kiegészítő szolgáltatást a Szolgáltató kizárólag EuroDocsis (kábelinternet) és RFoG
(FTTH-hibrid) hálózati technológiák alkalmazása esetén biztosítja. A felsorolt technológiákon kívül eső egyéb
technológiák esetében, mint például: ISDN/ISDN2; GSM-RLL; xDSL; IEEE 802.x szabványú LAN; önálló WLAN;
VSAT; GSM; GPRS; EDGE; UMTS; HSPA/HSPA+; LTE/LTE+; IoT; GPON hálózatok - a fent felsorolt kiegészítő
szolgáltatás nem hozzáférhető.
A nevezett kiegészítő szolgáltatás az „önmagában” igényelt, vagy már igénybe vett analóg kábeltelevízió, digitális
kábeltelevízió és/vagy vezetékes telefon (PSTN/ED-VOIP/ATA-VOIP/RFoG-VOIP) alapszolgáltatások mellett nem
elérhető. Kábelinternet és digitális kábeltelevízió alapszolgáltatások együttes igénybevétele esetén a kiegészítő
szolgáltatás elérhető.
Az „internet wifi booster” kiegészítő szolgáltatás az alábbi „önmagában” alkalmazott alapszolgáltatások, vagy ezek
egyéb - jelenleg nem definiált - kombinációi mellett vehető igénybe:
•
•

Lakossági kábelinternet alapszolgáltatások: Fiber Power és Fiber Power optika internet, valamint Internet
és Internet optika termékek (beleértve a Digitális Jólét Alapcsomag termékeit is) – díjmentes „wifi opció”
igénybevétele mellett;
Üzleti kábelinternet alapszolgáltatások: Üzleti kábelinternet alapszolgáltatások: Business Office Net és
Business Office Net Optika internet termékek, valamint Internet és Internet optika termékek – díjmentes
„wifi opció” igénybevétele mellett.

A felsorolt kiegészítő szolgáltatást, ezzel együtt a kibővített vezetékes és/vagy vezeték nélküli felhasználási
végpontokra telepített eszközök lakossági és üzleti felhasználás céljára, természetes személyek számára vehetőek
igénybe. A további területre és szolgáltatásra vonatkozó igénybevételi feltételek a mindenkori Általános
Igénybevételi és Felhasználási Feltételekben kerül rögzítésre.
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A szolgáltatás tartalma
Az „internet wifi booster” kibővített vezeték nélküli felhasználási végpont létesítése és biztosítása - Vezetékes
Műsorterjesztési Szolgáltatásra, valamint Vezetékes Internet-hozzáférésre vonatkozó Egyedi Előfizetői Szerződés,
illetve díjmentes „wifi opció” igénybevétele mellett, az alábbiakban felsorolt kiegészítő szolgáltatási csomagokkal
és jeltovábbító eszközökkel:
•
•
•

internet wifi booster jelerősítő és jeltovábbító szolgáltatás - 1 db WiFi képes vezeték nélküli vételi ponttal;
Biztosított végberendezések: 1 db internet booster (PLC) és 1 db internet wifi booster (WiFi képes PLC)
eszközzel;
internet wifi booster jelerősítő és jeltovábbító szolgáltatás - 2 db WiFi képes vezeték nélküli vételi ponttal;
Biztosított végberendezések: 1 db internet booster (PLC) és 2 db internet wifi booster (WiFi képes PLC)
eszközzel;
internet wifi booster jelerősítő és jeltovábbító szolgáltatás - 3 db WiFi képes vezeték nélküli vételi ponttal;
Biztosított végberendezések: 1 db internet booster (PLC) és 3 db internet wifi booster (WiFi képes PLC)
eszközzel;

A fentiekben felsorolt havidíjas kiegészítő szolgáltatási csomagok esetében az Előfizető kizárólag az Egyedi
Előfizetői Szerződés hatálya alatt, kizárólag egy, „a felhasználói szokásoknak megfelelően kiválasztott’ kiegészítő
csomagra jogosult igényt tartani. Több, párhuzamosan fenntartott havidíjas kiegészítő szolgáltatási csomag
együttes igénybevételét a Szolgáltató az adott Előfizetői Hozzáférési Pont telepítésének helyén nem biztosítja.
A szolgáltatás díjazása
A szolgáltatás díjazását a Díjszabás melléklet tartalmazza

6. internet booster szolgáltatás
Az Internet Wifi Booster és Internet Booster szolgáltatások értékesítése az ezekhez tartozó eszközkészlet erejéig
érhetőek el.
Az „internet booster” (vagylagos jellegű) kiegészítő havidíjas szolgáltatásként, a Szolgáltató által nyújtott
EuroDocsis (kábelinternet) és RFoG (FTTH-hibrid) típusú hálózatokon, a vezetékes digitális műsorterjesztési
alapszolgáltatások kiegészítőjeként vehető igénybe. (Azonban a „internet booster” kiegészítő szolgáltatás –
közvetetten – alkalmazható az internet-hozzáférési alapszolgáltatások kiegészítőjeként is.) A kiegészítő havidíjas
szolgáltatás nem elérhető a nagykereskedelmi partner hálózatán nyújtott helyhez kötött hozzáférési szolgáltatások
igénybevétele mellett, valamint a Szolgáltató által üzemeltetett FTTH-GPON hálózatokon.
Az „internet booster” kiegészítő szolgáltatás lényege, hogy a Szolgáltató az Előfizetői Hozzáférési Ponthoz
csatlakozó végberendezés(ek)en túl (a hozzáférési pont telepítésének azonos helyén) helyi LAN „local network”
típusú kibővített vezetékes felhasználási végpontokat biztosít, havidíjas szolgáltatásként. A szolgáltató továbbá az
újonnan létrehozott hálózati végpontokon további (a Szolgáltató kizárólagos tulajdonába tartozó) eszközöket
telepít.
A szolgáltatás igénybevételi feltételei
Az „internet booster” kiegészítő szolgáltatást a Szolgáltató kizárólag EuroDocsis (kábelinternet) és RFoG (FTTHhibrid) hálózati technológiák alkalmazása esetén biztosítja. A felsorolt technológiákon kívül eső egyéb technológiák
esetében, mint például: ISDN/ISDN2; GSM-RLL; xDSL; IEEE 802.x szabványú LAN; önálló WLAN; VSAT; GSM;
GPRS; EDGE; UMTS; HSPA/HSPA+; LTE/LTE+; IoT; GPON hálózatok - a fent felsorolt kiegészítő szolgáltatás
nem hozzáférhető.
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A nevezett kiegészítő szolgáltatás az „önmagában” igényelt, vagy már igénybe vett analóg kábeltelevízió és/vagy
vezetékes telefon (PSTN/ED-VOIP/ATA-VOIP/RFoG-VOIP), és/vagy internet-hozzáférési alapszolgáltatások
mellett nem elérhető.
Az „internet booster” kiegészítő szolgáltatás az alábbi „önmagában” alkalmazott alapszolgáltatások, vagy ezek
egyéb - jelenleg nem definiált - kombinációi mellett vehető igénybe:
•

Lakossági és üzleti vezetékes digitális műsorterjesztési alapszolgáltatások;

A felsorolt kiegészítő szolgáltatást, ezzel együtt a kibővített vezetékes felhasználási végpontokra telepített
eszközök lakossági és üzleti felhasználás céljára, természetes személyek számára vehetőek igénybe. A további
területre és szolgáltatásra vonatkozó igénybevételi feltételek a mindenkori Általános Igénybevételi és Felhasználási
Feltételekben kerül rögzítésre.
A szolgáltatás tartalma
Az „internet booster” kibővített vezetékes felhasználási végpont létesítése és biztosítása – Vezetékes Digitális
Műsorterjesztési Szolgáltatásra vonatkozó Egyedi Előfizetői Szerződés mellett, az alábbiakban felsorolt kiegészítő
szolgáltatási csomagokban és jeltovábbító eszközökkel:
•

internet booster jeltovábbító szolgáltatás - 1 db hozzáférési ponttal; (kizárólag digitális kábelTV mellé)
Biztosított végberendezések: 2 db internet booster (PLC) eszközzel;

•

internet booster jeltovábbító szolgáltatás 2 db hozzáférési ponttal; (kizárólag digitális kábelTV mellé)
Biztosított végberendezések: 3 db internet booster (PLC) eszközzel;

A fentiekben felsorolt havidíjas kiegészítő szolgáltatási csomagok esetében az Előfizető kizárólag az Egyedi
Előfizetői Szerződés hatálya alatt, kizárólag egy, „a felhasználói szokásoknak megfelelően kiválasztott’ kiegészítő
csomagra jogosult igényt tartani. Több párhuzamosan fenntartott havidíjas kiegészítő szolgáltatási csomag
együttes igénybevételét a Szolgáltató az adott - Előfizetői Hozzáférési Pont telepítésének helyén nem biztosítja.
A szolgáltatás díjazása
A szolgáltatás díjazását a Díjszabás melléklet tartalmazza.

7. Távszerviz szolgáltatás
Szolgáltató a jelen pontban írtak alapján, elektronikus hírközlési szolgáltatásnak nem minősülő informatikai
támogatást és szaktanácsadói feladatokat kínál az Előfizetők (azon személyek, akik a jelen ÁSZF-ben szabályozott
szolgáltatások vonatkozásában a Szolgáltatóval előfizetői szerződést kötöttek) részére, melyért a jelen pontban írt
szolgáltatást igénybe vevő Előfizető a jelen pontban írt szolgáltatási díjat köteles megfizetni Szolgáltató részére.
Szolgáltató a jelen pontban írt szolgáltatás – a továbbiakban: távszerviz szolgáltatás – keretében Előfizető erre
vonatkozó megrendelése esetén, Előfizetői részére, az ÁSZF-ben meghatározott hibaelhárítási és hibajavítási
folyamatok és kötelezettségek körén kívül eső, helyszíni kiszállást nem igénylő hibaelhárítást nyújt,
számítástechnikai és távközlési eszközök igénybevételével. Szolgáltató az Előfizető erre vonatkozó megrendelése
esetén elvégzi a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges informatikai optimalizációs feladatokat is.
Távszerviz szolgáltatás kizárólag azon hibaelhárítási és hibajavítási tevékenységet érinti, amelyeket a Szolgáltató
az ÁSZF-ben és a hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályokban meghatározottak alapján az általa
nyújtott hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódóan nem köteles elvégezni.
A távszervíz a következő szolgáltatásokat foglalja magában:
•

Hálózatmegosztó eszközök és az eszközökhöz kapcsolódó alkalmazások telepítése és konfigurálása;
71

•
•
•
•
•

•

Tanácsadás az internet beállításokkal kapcsolatos kérdésekben;
Vírus és tűzfalprogramok beállítása és használati tanácsadás;
Jogtiszta szoftverek használatával kapcsolatos hibaelhárítás és a helyes használattal kapcsolatos
tanácsadás;
internet szolgáltatáshoz kapcsolódó jelszó csere (30 naponta 1 ingyenes);
Elektronikus levelezés beállítása az alábbi szoftvereken:
o Microsoft Outlook 2007
o Microsoft Outlook 2003
o Microsoft Outlook XP
o Microsoft Outlook 2000
o Microsoft Outlook 97
o Microsoft Outlook Express
o Mozilla Thunderbird
A következő böngésző szoftverekkel és operációs rendszerekkel kapcsolatos tanácsadás:
o Microsoft Internet Explorer
o Mozilla Firefox
o Opera
o Google Chrome
o Microsoft Windows 7
o Microsoft Windows Vista
o Microsoft Windows XP
o Microsoft Windows 2000
o Microsoft Windows ME
o Microsoft Windows 98
o Linux

A szolgáltatás igénybevételének feltételei
Távszerviz szolgáltatás igénybevételéhez Előfizető a megrendeléssel egyidejűleg köteles a hírközlési
szolgáltatás(ok) igénybevételéhez a jelen ÁSZF alapján korábban már megadott személyes adatait a
Szolgáltatóval egyeztetni, melynek során az esetleges változásokat Szolgáltató a nyilvántartásában átvezeti:
Előfizető a távszerviz szolgáltatás igénybevételét megelőzően köteles nyilatkozni a távszerviz szolgáltatásra
vonatkozó, a jelen pontban írt rendelkezések megismeréséről és azok elfogadásáról.
A távszerviz szolgáltatás igénybevételére nem jogosultak:
a) azon Előfizetők, akiknek a távszerviz szolgáltatás megrendelésének a napján Szolgáltató felé Díjtartozása
áll fenn,
b) azon Előfizetők, akik a Szolgáltatást szüneteltetik, a szüneteltetés ideje alatt.
Szolgáltató a kizáró feltételek fennállását a távszerviz szolgáltatás megkezdését megelőzően jogosult ellenőrizni.
A távszerviz szolgáltatás igénybevétele, rendelkezésre állás és ügymenet
Előfizető a Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatán keresztül élhet a távszerviz szolgáltatás igénybevételére
vonatkozó igényével. Szolgáltató a telefonhívás során megvizsgálja, hogy az Előfizető által bejelentett hiba javítása
a Szolgáltató az ÁSZF alapján meghatározott hibaelhárítási kötelezettsége körébe esik-e. Amennyiben a
Szolgáltató a hiba javítására az ÁSZF alapján nem lenne köteles, tehát a Szolgáltatás átadási pontig (amely a
modem ethernet portja) aktív az internet kapcsolat, akkor felajánlja az Előfizetőnek a távszerviz szolgáltatás
igénybevételének lehetőségét, mely során Szolgáltató tájékoztatja az Előfizetőt a távszerviz szolgáltatás díjairól és
a szolgáltatás igénybevételének feltételeiről.
Szolgáltató csak abban az esetben biztosítja az Előfizető részére a távszerviz szolgáltatást, amennyiben Előfizető
elfogadja annak feltételeit és megrendeli a távszerviz szolgáltatást.
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Díjak és megfizetésük
A Távszerviz szolgáltatás vonatkozásában elvégzett munkákért Szolgáltató csak az Előfizető által igazolt sikeres
hibaelhárítást vagy hibajavítást követően jogosult az ÁSZF Díjszabás mellékletében szereplő díjtáblázat alapján
meghatározott díjat az Előfizető részére kiszámlázni.
Az Előfizető a Szolgáltató telefonos munkatársának előzetes szóbeli tájékoztatása alapján meghatározott díjat, a
sikeres távszerviz szolgáltatás elvégzését követően, szóbeli vagy írásbeli nyilatkozatával fogadja el. Az Előfizető
tartalmilag elfogadásnak minősülő szóbeli vagy írásbeli nyilatkozata mind a díj felszámításának jogalapjára, mind
annak összegszerűségére kiterjed. A sikeres távszerviz szolgáltatás vonatkozásában a díj az Előfizető
ügyfélszáma alapján azonosítható, általa igénybe vett Szolgáltatásra vonatkozó számlán kerül kiszámlázásra, mely
összeg megfizetésére az Előfizető a Szolgáltatás díjának megfizetésére vonatkozó rendelkezések alapján köteles.
Adatvédelem
A távszerviz szolgáltatás során Szolgáltató a beszélgetést rögzíti és az erről készült felvételt reklamációkezelés,
minőségellenőrzés, valamint igényérvényesítés céljából az igény elévüléséig tárolja.
Szolgáltató felelőssége
Szolgáltató nem vállal felelősséget a távszerviz szolgáltatás elvégzése során esetlegesen keletkező
adatvesztésért, szoftver, illetve hardver meghibásodásokért. Szolgáltató hibás teljesítése esetén Szolgáltató
mentesül a kártérítési felelőssége alól, amennyiben bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában
elvárható.
Előfizető a kár elhárítása, illetőleg csökkentése érdekében úgy köteles eljárni, ahogy az az adott helyzetben
általában elvárható. Szolgáltató nem köteles megtéríteni a kárnak azt a részét, amely abból származott, hogy az
Előfizető ezen kötelezettségének nem tett eleget.
Előfizető köteles a Szolgáltató részére megtéríteni mindazon kárt, amit a távszerviz szolgáltatás igénybevétele
során – például, de nem kizárólagosan a hibaelhárítás nem megfelelő biztosításával – a Szolgáltatónak okoz.
Előfizetőt a távszerviz szolgáltatás igénybevétele során harmadik személyek részére okozott károkért felelősség
terheli.
Előfizető valamennyi szoftverének jogtisztaságáért felelősséget vállal, Szolgáltatót a nem jogtiszta szoftverek
használatából eredő károkért felelősség nem terheli.
Reklamációk, vitás ügyek rendezése, panaszbejelentés
Amennyiben az Előfizetőnek a távszerviz szolgáltatás vonatkozásában reklamációja vagy panaszbejelentésre
vonatkozó igénye merülne fel, abban az esetben ennek megtételére szóban vagy – az Előfizető választása szerint
– írásban az alábbi elérhetőségeket veheti igénybe:
Központi Ügyfélszolgálat
a) ügyfélforgalom előtt nyitva álló helyiségének címe: 1062 Budapest, Váci út 1-3. (Westend City Center);
b) telefonszáma: 1270, amely a hét minden napján 0-24 órában belföldről díjmentesen hívható; vagy +36 1
288 1270, mely a hívó fél tarifacsomagja szerint számlázódik;
c) nyitvatartási ideje: hétfő-szerda: 10:00-20:00, csütörtök: 08:00-20:00, péntek-szombat: 10:00-20:00,
vasárnap: 10:00- 18:00;
d) postacíme: 1476 Budapest Pf. 350;
e) e-mail címe: ugyfelszolgalat.hu@vodafone.com
f) 1270-es ügyfélszolgálati telefonszámon vagy a www.vodafone.hu/kapcsolat weboldalon, üzleti előfizetők
esetén a 1420 ügyfélszolgálati telefonszámon.
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Szolgáltató köteles a panaszbejelentést vagy reklamációt a tudomásszerzést követő 30 (harminc) napon belül
megválaszolni.
Amennyiben Szolgáltató az Előfizető panaszát vagy reklamációját elutasítja, abban az esetben Előfizető jogosult
az alábbi szervekhez fordulni:
Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez,
Fogyasztókapcsolati Iroda
1088 Budapest, József krt. 6.
Telefonszám: + 36 1 459 4999, +36 1 459 4836, +36 1 459 4833, +36 1 459 4832
Telefax: +36 1 303 9075
Honlapja: www.fvf.hu
A Fogyasztóvédelmi Felügyelőség csak az egyéni előfizetők (Fogyasztók) panaszai alapján jár el.
Gazdasági Versenyhivatalhoz,
1054 Budapest Alkotmány u. 5.
Telefon: 472-8900
Telefax: 472-8905,
Honlapja: www.gvh.hu
illetve
az előfizető lakóhelye /tartózkodási helye szerinti békéltető testülethez.
Budapesti Békéltető Testület
1016 Budapest, Krisztina krt.99.
Telefon: 488-2131, telefax: 488-2180
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

8. Prémium kiegészítő szolgáltatás
A Prémium kiegészítő szolgáltatás igénybevételi feltételeit az ÁSZF jelen Szolgáltatások leírása melléklete,
valamint az ÁSZF Akciók melléklete tartalmazza.
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3. NAGYKERESKEDELMI PARTNER HÁLÓZATÁN NYÚJTOTT HELYHEZ KÖTÖTT INTERNETHOZZÁFÉRÉS SZOLGÁLTATÁS
3.1. A nagykereskedelmi partner hálózatán nyújtott helyhez kötött Internet-hozzáférés
szolgáltatás meghatározása, egyes típusainak leírása, tartalma, főbb jellemzői
3.1.1. A szolgáltatás meghatározása
A helyhez kötött Internet-hozzáférés szolgáltatás alapvető használati célja az Előfizetői Végberendezések és a
központi kiszolgáló berendezések közötti kapcsolat létrehozása különféle elektronikus hírközlő hálózatokon
keresztül, és a kapcsolat ideje alatt a szolgáltatások által lehetővé tett protokollok szerinti adatátvitel megvalósítása,
vagyis adat, jel, kép, hang adott címre történő továbbítása az Internet hálózaton belül.
A Szolgáltató Előfizetői Hozzáférési Pontot létesít, amely a Szolgáltató vagy a Szolgáltatóval szerződéses
kapcsolatban levő más elektronikus hírközlési szolgáltatók központi kiszolgáló berendezésének (jelen
Szolgáltatások leírása mellékletben meghatározott) interfésze, továbbá biztosítja az Előfizetők részére a szükséges
azonosítókat és jelszavakat, amelyek segítségével az Előfizetői Végberendezések valamely elektronikus hírközlési
hálózaton keresztül az Internet hálózathoz kapcsolódhatnak.

3.1.2. A szolgáltatás igénybevehetőségének földrajzi területe
Az Előfizetői Szolgáltatás igénybevehetőségének földrajzi területéről jelen ÁSZF Szolgáltatási területek függeléke
rendelkezik.

3.1.3. A szolgáltatás egyes típusainak leírása, speciális rendelkezések
A szolgáltatás nem elektronikus hírközlési hálózat-specifikus, a Szolgáltató az Előfizetői Végberendezések Internet
hálózatra történő csatlakozását az Előfizető igénye szerint különböző elektronikus hírközlési hálózatokon keresztül,
különféle technológiai megoldásokat alkalmazva biztosítja, figyelembe véve az Előfizető által igényelt létesítési
helyen a Szolgáltató rendelkezésére álló műszaki lehetőségeket, és technológiai megvalósíthatóságot.
A Szolgáltató jogosult megválasztani azt a technológiát, illetve mérlegelni mindazon műszaki lehetőségeket,
melyek szükségesek az Előfizetői Hozzáférési Pont (létesítési hely) kialakításához, megvalósításához.
Amennyiben az Előfizető által igényelt szolgáltatás sajátosságai okán az igény csak bizonyos
technológián/hozzáférés típuson teljesíthető, akkor a Szolgáltató ennek, és a műszaki teljesíthetőségeinek
figyelembevételével határozza meg, hogy a szolgáltatást mely technológián/hozzáférés típuson biztosítja az
Előfizető részére.
A Szolgáltató a helyhez kötött Internet-hozzáférési szolgáltatást a rendelkezésre álló műszaki lehetőségek
függvényében az alábbi technológiákon (hálózatokon) nyújthatja:
•
•

Optikai (FTTH-GPON) alapú hálózat
Kábelhálózat (HFC)

3.1.4. A helyhez kötött Internet-hozzáférés szolgáltatásra
rendelkezések a hálózat technológiájától függetlenül

vonatkozó

általános

A földrajzi területeket a technikai lehetőségek, valamint a Szolgáltatóval kapcsolatban álló Társszolgáltatónál
elérhető nagykereskedelmi szolgáltatások függvényében a Szolgáltató határozza meg, és azok körét szabadon
változtathatja. A szolgáltatás földrajzi területéről a Szolgáltató www.vodafone.hu honlapján, a címkereső
alkalmazással naprakész információ érhető el.

75

Üzleti vagy háztartáson kívüli megosztás, illetve szerverüzemeltetés nem megengedett, a szolgáltatáscsomag egy
időben egy bejelentkezést tesz lehetővé.
A csatlakozó számítógépnek dinamikus IP cím kerül kiosztásra.
A szolgáltatás jellegéből fakadóan a maximum igénybe vehető le-/feltöltési sebesség eltérő. A szolgáltatás
rendeltetésszerű igénybevétele esetén, amennyiben az Előfizetői Szerződés másként nem rendelkezik, az Internethozzáférés szolgáltatást a Szolgáltató jelen ÁSZF 6. számú melléklete szerint biztosítja, adatkorlátozás és időbeli
korlátozás nélkül.
Amennyiben az azonos Előfizetői szolgáltatás-hozzáférési ponton az Előfizető az Internet-hozzáférés szolgáltatás
mellett a Szolgáltató Internet Protokollon keresztül nyújtott műsorterjesztési (Vodafone TV) szolgáltatásra
vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) szerinti Vodafone TV szolgáltatást is igénybe
vesz, az Internet-hozzáférés szolgáltatás és a Vodafone TV szolgáltatás egyidejű használata esetén – a
szolgáltatás műszaki sajátosságaiból eredően – előfordulhat, hogy az egyes szolgáltatások minősége a rögzített
paramétereikhez képest alacsonyabb, ám ez a minőségromlás a garantált sebesség-értékeket nem érinti így ez
nem minősül hibás teljesítésnek.
Az egyes internet tartalmak elérhetőségét, letöltési sebességét, további, a Szolgáltatótól független egyéb tényezők
is befolyásolhatják.

3.1.5. A helyhez kötött Internet-hozzáférés szolgáltatás igénybevételének különös
műszaki, tárgyi feltételei és módja, valamint esetleges korlátai a hálózat
technológiájától függetlenül
3.1.5.1. Szolgáltatás igénybevételének különös műszaki, tárgyi feltételei és módja
A Szolgáltató a szolgáltatás nyújtásához szükséges, Előfizetőt elérő elektronikus hírközlési hálózat biztosításához
más szolgáltatók szolgáltatását is igénybe veheti.
Az Előfizetőnek rendelkeznie kell a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges műszaki Végberendezésekkel,
szoftverekkel és elektronikus hírközlési szolgáltatással az elektronikus hírközlési hálózatra való csatlakozáshoz.
A helyhez kötött Internet-hozzáférés szolgáltatás használatához szükséges Végberendezés beszerzéséről,
valamint a beállítások elvégzéséről, továbbá a Végberendezések rendeltetésszerű használatra alkalmas
állapotáról és üzemeltetéséről az Előfizető köteles gondoskodni.
Az Internet-hozzáférés szolgáltatás igénybevételéhez szükséges hálózat végződtető eszközöket (pl. kábelmodem,
optikai végberendezés (ONT), továbbiakban Eszköz) a Szolgáltató hálózatában a Szolgáltató biztosítja, és a
Szolgáltató tulajdonát képezik. Az Internet-hozzáférés szolgáltatás kizárólag ezzel az Eszközzel vehető igénybe.
A Szolgáltató a szolgáltatásához tartozó felhasználói nevet jelszóval védi, valamint indokolt esetben, különösen a
jelszó elvesztése, elfelejtése esetén az Előfizető kérésére új jelszót bocsát rendelkezésre a Díjszabás mellékletben
foglaltak szerint.
Az Előfizető teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan szolgáltatás használatáért, amelynek során a
hozzáférés felhasználói nevéhez tartozó jelszóval védett felületen keresztül történik.
3.1.5.2. Szolgáltatás igénybevételének egyéb korlátai:
Az Internet-hozzáférés szolgáltatás egyes típusainak igénybevételéhez szükséges felhasználói névvel történő
belépések száma 5 percenként legfeljebb 1 alkalom lehet. A Szolgáltató a megadott értékektől az Előfizető javára,
előzetes értesítés nélkül bármikor eltérhet.
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A Szolgáltató jogosult meghatározni az internet hozzáférésre egyidejűleg csatlakoztatható számítógépek számát,
melynek részleteit a Díjszabás melléklet, az egyes csomagokhoz tartozó leírása tartalmazza.
Az Előfizetői csomagokon üzleti céllal szerver üzemeltetése, valamint Előfizetői Hozzáférési Pont ingatlanon kívüli
hálózaton történő megosztása nem megengedett. Szolgáltató az ÁSZF alapján jogosult az igénybe vett
szolgáltatás átviteli sebességét csökkenteni, és azt kizárólag a jelen Szolgáltatások leírása mellékletben rögzített
sebességi szinten tartani, míg a tiltott magatartás az Előfizető részéről megszüntetésre nem kerül.
Az Előfizető nem jogosult arra, hogy az Előfizetői Szerződésből eredő jogokat egészében vagy részben harmadik
személyre ruházza át.
3.1.5.3. A Szolgáltató felelősségi határát jelentő Előfizetői Hozzáférési Pont helye
Előfizetői Hozzáférési Pont minden olyan fizikai kapcsolódási pont, amelyhez közvetlenül csatlakoztatható az
Előfizető tulajdonában és használatában lévő Végberendezés, és ezzel lehetővé válik az elektronikus hírközlési
hálózaton történő adatátvitel.
Az Internet Előfizetői Hozzáférési Pont a hálózat végződtető Eszköz Előfizető oldali Ethernet portja.
Az Internet Előfizetői Hozzáférési Pont a HGW vagy ONT LAN portja, vagy WiFi-nél HGW.
3.1.5.4. Az Előfizetői Végberendezés csatlakoztatásának feltételei
Engedélyezett Végberendezés használata
Az Előfizető kizárólag a hatályos magyar szabványoknak és szabályzásoknak megfelelő Végberendezést
használhat. A szolgáltatás egyes típusainak igénybevételéhez szükséges Végberendezések meghatározását a
jelen Szolgáltatások leírása melléklet egyes szolgáltatás leírásai tartalmazzák.
Az Előfizető az Előfizetői Hozzáférési Ponthoz kizárólag megfelelőség-tanúsítással és megfelelő interfésszel
rendelkező szabványos Végberendezést csatlakoztathat.
Amennyiben az Előfizető nem megfelelő Végberendezést használ, és ezzel kárt okoz saját maga számára, az
ebből fakadó károkért a Szolgáltató nem felel. Amennyiben a nem megfelelő Végberendezés használatával az
Előfizető a Szolgáltatót, vagy harmadik felet károsítja meg, úgy köteles annak ellenértékét a Szolgáltató számára,
illetve harmadik félnek megtéríteni.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy az Előfizető által biztosított csatlakozó berendezést a
szolgáltatás használatbavétele előtt megvizsgálja, illetve a szerződés teljes időtartama alatt bármikor ellenőrizze.
Ha a Szolgáltató véleménye szerint ezen berendezések nem alkalmasak a szolgáltatás használatára, a Szolgáltató
jogosult kérni az Előfizetőtől a szolgáltatás igénybevételére alkalmas berendezés biztosítását. Ha az Előfizető ezen
kötelezettségének nem tesz eleget, illetve írásban kifejezetten ragaszkodik az általa biztosított berendezések
beépítéséhez, a Szolgáltató a szolgáltatás minőségéért felelősséget nem vállal.

3.1.6. Internet-hozzáférés szolgáltatás egyes típusai
3.1.6.1. Optikai (FTTH-GPON) alapú Internet-hozzáférés szolgáltatás
A szolgáltatás leírása
Az Előfizető/Felhasználó optikai (FTTH-GPON) alapú összeköttetésen keresztül, PPP protokollt használva,
kétirányú aszimmetrikus sebességű internet kapcsolatot létesít a Szolgáltató IP internet hálózatával.
A szolgáltatás használatához szükséges Végberendezés (szoftver és hardver eszközök)
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Az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy olyan programcsomaggal, amely tartalmazza az internet hálózati szolgáltatás
igénybevételéhez szükséges felhasználói programokat. Ezen felül rendelkeznie kell PPPoE (PPP over Ethernet)
kliens program működtetéséhez szükséges, az alábbiak szerint részletezett hardver és szoftver feltételekkel.
Az Előfizető a hálózat végződtető Eszközön (ONT), az Előfizető oldali Ethernet porton (100/1000 BaseT Ethernet
interfésze) keresztül kapcsolódik az internet hálózatra.
Az ONT-t a Végberendezéshez fizikailag egy ETHERNET IEEE802.3 szabványnak megfelelő RJ 45-ös
csatlakozón keresztül, CAT5e, vagy CAT6 UTP kábellel, egyenes bekötéssel lehet csatlakoztatni.
WIFI képes Eszköz vagy Végberendezés (pl. router) esetén opcionálisan IEEE 802.11 b/g/n/ac szabványú vezeték
nélküli csatolón keresztül lehet csatlakoztatni.
A szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz minimum a következő
Előfizető oldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak:
Egyéni Előfizetők esetén:
Vodafone Internet 500,
Internet 500 vario, Internet
1000 vario, Internet L
vario, Internet XL vario
„Gigabit Ethernet” (1000Base-T(x)
FTTH-GPON esetén javasolt a Dual Gigabit Ethernet interface kártya alkalmazása
minimum CAT5e szabványnak megfelelő
FTTH-GPON esetén javasolt a CAT6 szabványak megfelelő kábel alkalmazása
(egyenes bekötéssel)
Windows 7 vagy újabb, Linux, MacOS, melynek mindig a legújabb frissítéseket kell
tartalmaznia
~2GHz
2 magos, legalább 2,4 GHz
legalább 2 GB
legalább 4 GB
7200 RPM fordulatszámú
7200 RPM fordulatszámú SATA3
802.11ac kompatibilis

Internet Alapcsomag és
Vodafone Internet 150,
Internet 150 vario
Hálózati kártya
UTP kábel
Operációs rendszer
Processzor
Memória
Merevlemez
Wifi adapter

Vodafone Internet 300,
Internet 300 vario,
Internet M vario

A legjobb sebesség értékek elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen
összekapcsolása javasolt.
Kisvállalati Előfizetők esetén:
Business OfficeNet+
Business OfficeNet+
220, Business
500, Business
OfficeNet+ 350
OfficeNet+ 1000
Hálózati kártya
„Gigabit Ethernet” (1000Base-T(x)
FTTH-GPON esetén javasolt a Dual Gigabit Ethernet interface kártya alkalmazása
UTP kábel
minimum CAT5e szabványnak megfelelő
FTTH-GPON előfizetések esetén javasolt a CAT6 szabványak megfelelő kábel
alkalmazása (egyenes bekötéssel)
Operációs rendszer
Windows 7 vagy újabb, Linux, MacOS, melynek mindig a legújabb frissítéseket
kell tartalmaznia
Processzor
~2GHz
2 magos, legalább 2,4 GHz
Memória
legalább 2 GB
legalább 4 GB
Merevlemez
7200 RPM fordulatszámú
7200 RPM fordulatszámú SATA3
802.11ac kompatibilis wifi
802.11ac kompatibilis wifi
adapter
adapter
Business OfficeNet+
Basic
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A legjobb sebesség értékek elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen
összekapcsolása javasolt.
Az Előfizető oldali internet elérést biztosító Végberendezések összessége képes legyen az internet kapcsolat tartós
kezelésére (beleértve különösen, de nem kizárólagosan az Előfizetői Hozzáférési Pontra csatlakoztatott router,
belső hálózati szakasz (LAN) és a számítógép vagy más Végberendezés képességeit is).
Egyéb feltételek:
Az Eszköz az Előfizetői Hozzáférési Pont azonosítására szolgál. Az Eszköz használata helyhez kötött, csak az
Előfizetői Szerződésben meghatározott Előfizetői Hozzáférési Ponton jogosult az Előfizető használni.
3.1.6.2. Kábelhálózatokon (HFC) nyújtott Internet-hozzáférési szolgáltatás
A szolgáltatás leírása
Az Előfizető/Felhasználó HFC típusú összeköttetésen keresztül kétirányú, aszimmetrikus sebességű internet
kapcsolatot létesít a Szolgáltató IP internet hálózatával.
A szolgáltatás használatához szükséges szoftver és hardver eszközök
Előfizető kábelmodemen keresztül kapcsolódik a hálózatra. Az Előfizetői Hozzáférési Pont a kábelmodem Előfizető
oldali 100/1000 BaseT Ethernet interfésze. A kábelmodemet a Végberendezéshez fizikailag egy ETHERNET
IEEE802.3 szabványnak megfelelő RJ 45-ös csatlakozón keresztül, CAT5e, vagy CAT6 UTP kábellel, egyenes
bekötéssel lehet csatlakoztatni.
WIFI képes Végberendezés (pl. router) esetén opcionálisan IEEE 802.11 b/g/n/ac szabványú vezeték nélküli
csatolón keresztül lehet csatlakoztatni.
A szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz minimum a következő
Előfizető oldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak:
Egyéni Előfizetők esetén:

Hálózati kártya
UTP kábel
Operációs rendszer
Processzor
Memória
Merevlemez
Wifi adapter

Internet Alapcsomag,
Vodafone Internet 300, Vodafone Internet 500,
Vodafone Internet 150,
Internet 300 vario,
Internet 500 vario,
Internet 150 vario
Internet M vario
Internet L vario
„Gigabit Ethernet” (1000Base-T(x)
minimum CAT5e szabványnak megfelelő
Windows 7 vagy újabb, Linux, MacOS, melynek mindig a legújabb frissítéseket
kell tartalmaznia
~2GHz
2 magos, legalább 2,4 GHz
legalább 2 GB
legalább 4 GB
7200 RPM fordulatszámú
7200 RPM fordulatszámú SATA3
802.11ac kompatibilis

A legjobb sebesség értékek elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen
összekapcsolása javasolt.
Kisvállalati Előfizetők esetén:
Business OfficeNet+
Basic

Business OfficeNet+
220, Business
OfficeNet+ 350

Business OfficeNet+
500
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Hálózati kártya
UTP kábel
Operációs rendszer
Processzor
Memória
Merevlemez
Wifi adapter

„Gigabit Ethernet” (1000Base-T(x)
minimum CAT5e szabványnak megfelelő
Windows 7 vagy újabb, Linux, MacOS, melynek mindig a legújabb frissítéseket
kell tartalmaznia
~2GHz
2 magos, legalább 2,4 GHz
legalább 2 GB
legalább 4 GB
7200 RPM fordulatszámú
7200 RPM fordulatszámú SATA3
802.11ac kompatibilis

A legjobb sebesség értékek elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen
összekapcsolása javasolt.
Az Előfizető internet elérést biztosító eszközeinek összessége képes legyen az internet kapcsolat tartós kezelésére
(beleértve különösen, de nem kizárólagosan az Előfizetői Hozzáférési Pontra csatlakoztatott router, belső hálózati
szakasz (LAN) és a számítógép vagy más Végberendezés képességeit is).
Egyéb feltételek:
Az Eszköz az Előfizetői Hozzáférési Pont azonosítására szolgál. Az Eszköz használata helyhez kötött, csak az
Előfizetői Szerződésben meghatározott Előfizetői Hozzáférési Ponton jogosult az Előfizető használni.
Amennyiben az Előfizető a Szolgáltató tulajdonában levő Eszközöket a fentiekkel ellentétesen vagy más címen
használja, és a rendeltetésszerű használatot a Szolgáltató erre vonatkozó írásbeli felszólításának kézhezvételét
követő legkésőbb 3 napon belül nem állítja helyre, úgy a Szolgáltató jogosult az Előfizetői Szerződés vonatkozó
jogszabályi rendelkezések szerinti felmondásával egyidejűleg a Szolgáltató tulajdonában lévő Eszköz(ök)
ellenértékét az Előfizetővel szemben követelni.

3.1.7. Szolgáltatás korlátozása
3.1.7.1. Az előfizetői szolgáltatás korlátozása esetén a korlátozás időtartama alatt nyújtott szolgáltatás
Szolgáltató a szolgáltatás korlátozása esetén a korlátozás időtartamára 128/64 kbps sávszélességre korlátozza le
az Internet-hozzáférés szolgáltatást.
A szolgáltatás korlátozása esetén a Szolgáltató a korlátozás időtartamára a havidíj meghatározott, a nyújtott
szolgáltatással arányos részét számíthatja fel az ÁSZF, illetve a Díjszabás mellékletben foglaltak szerint.
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4. NAGYKERESKEDELMI PARTNER HÁLÓZATÁN
MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS

NYÚJTOTT

HELYHEZ

KÖTÖTT

4.1. Nagykereskedelmi partner hálózatán nyújtott helyhez kötött műsorterjesztési
szolgáltatás meghatározása, kialakítása, technikai feltételek
4.1.1. A szolgáltatás meghatározása
A Szolgáltató Internet Protokollon nyújtott műsorterjesztési szolgáltatást (továbbiakban Vodafone TV (IP)) biztosít
különböző átviteli rendszereken keresztül Egyéni Előfizetők részére. A Vodafone TV (IP) szolgáltatás keretében a
Szolgáltató az Előfizető részére vezetékes műsorelosztást biztosít akként, hogy meghatározott televízió- és
rádióműsorok az Előfizetőnél létesített Előfizetői Hozzáférési Ponton, az Előfizető által biztosított megfelelő
végberendezésen (pl. televízió) nézhetők, illetve hallgathatók.
A Szolgáltató az Előfizetői Hozzáférési Pontot a Szolgáltató saját hatáskörében hozott döntése alapján kiválasztott
átviteli rendszeren, helyhez kötötten létesíti, figyelembe véve az Előfizető által igényelt létesítési helyen a
Szolgáltató rendelkezésére álló műszaki lehetőségeket, és technológiai megvalósíthatóságot. Amennyiben az
Előfizető által igényelt szolgáltatás sajátosságai okán az igény csak bizonyos átviteli rendszeren teljesíthető, akkor
a Szolgáltató ennek, és a műszaki teljesíthetőségeinek figyelembevételével határozza meg, hogy a Szolgáltatást
mely átviteli rendszeren keresztül biztosítja az Előfizető részére. Az Előfizetői Hozzáférési Pont a Szolgáltató
tulajdonát képező és az Előfizető használatába adott Vodafone TV mediabox Előfizető oldali interfésze (a
vevőegység digitális audio, illetve video kimenetei). A Vodafone mediabox egy IPTV vevőegység, azaz olyan
készülék, amely HDMI bemenettel ellátott digitális televízió-vevőkészülékek vagy kijelzők számára lehetővé teszi
a digitális televízió műsorszámok megjelenítését.
A képjelek az optikai (FTTH-GPON) vagy HFC hálózaton létesített Előfizetői Hozzáférési Ponthoz csatlakozó, a
Szolgáltató tulajdonát képező hálózat végződtető eszköz/digitális elosztó (ONT vagy kábelmodem), valamint az
Előfizető által biztosított hagyományos tévékészülékhez (előfizetői végberendezés) csatlakoztatott Szolgáltató
tulajdonát képező Vodafone TV mediabox segítségével, Internet Protokollt használva jutnak el a Szolgáltató
rendszereitől az előfizetői végberendezésig. A Vodafone TV szolgáltatás során a Szolgáltató helyhez kötött
internetszolgáltatásán, IP gerinchálózatának zárt szegmensén keresztül érhetők el az Előfizetőhöz kihelyezett,
Szolgáltató tulajdonát képező Eszközök (kábel-, vagy ONT modem, Vodafone TV mediabox).
A Szolgáltató által biztosított optikai (GPON) vagy HFC alapú internetszolgáltatás megléte nem jelenti
automatikusan a Vodafone TV szolgáltatás létesíthetőségét.
A műsorterjesztési szolgáltatás díjcsomagjaiba tartozó médiaszolgáltatások felsorolását és az Eht. 132. § (2a)
bekezdés a) pontja szerinti adatokat a Csatornakiosztás Függelék tartalmazza, a kiegészítő médiaszolgáltatások
felsorolása pedig jelen Szolgáltatások leírása mellékletben elérhető.
A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a szolgáltatástípusok elemeiből különböző díjcsomagot, kiegészítő és
más szolgáltatási csomagokat állítson össze, az elérhető díjcsomagok elnevezését a Csatornakiosztás Függelék
tartalmazza.

4.1.2. A szolgáltatás igénybevehetőségének földrajzi területe
Az Előfizetői Szolgáltatás igénybevehetőségének földrajzi területéről jelen ÁSZF Szolgáltatási területek függeléke
rendelkezik.

4.1.3. Az Előfizetői Hozzáférési Pont kialakítása
Szolgáltató az Előfizetői Hozzáférési Pontot az adott ingatlanon belül építi ki azzal, hogy a szolgáltatás nyújtásához
szükséges berendezések (kábelek stb.) az igénybe vett technológiától függően az ingatlan (épületben, épület
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tetején stb.), illetve a csatlakozó vagy szomszédos ingatlan külső területén/felületén is elhelyezésre kerülhetnek.
Az eszközök és azok tartozékai áramellátását az Előfizető saját költségen köteles biztosítani.
Az Előfizetői Hozzáférési Pont kiépítésekor az adott létesítési címen a Hozzáférési Pontok maximális száma a
megrendelt vagy az Előfizetőnél rendelkezésre álló Internet-hozzáférési szolgáltatástól függően a műszaki
lehetőségek függvényében változik, legfeljebb három Hozzáférési Pont biztosítható.
Az Előfizető a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, a Szolgáltató által az Előfizető használatára bocsátott,
Szolgáltató tulajdonát képező eszközök Szolgáltató általi felszerelésében köteles együttműködni és az Előfizetői
Szerződés hatálya alatt felelősséget vállalni a hivatkozott eszközök rendeltetésszerű használatáért és épségben
való megőrzéséért. Az Előfizető az Előfizetői Szerződés hatálya alatt a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges,
a Szolgáltató által felszerelt, Szolgáltató tulajdonú technikai eszközök teljes vagy részleges meghibásodásáért,
megrongálódásáért, rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná válásáért, elvesztéséért, megsemmisüléséért
felelősséggel tartozik.

4.1.4. Műszaki, technikai feltételek (eszközök, végberendezések)
Az IPTV szolgáltatás műszaki feltétele
•
•

optikai (FTTH-GPON) hálózat, vagy
HFC hálózat

kiépítése az adott Előfizetői Hozzáférési Pontig.
Az Előfizetői Hozzáférési Pont a Vodafone TV mediabox Előfizető oldali interfésze (a vevőegység digitális audio,
illetve video kimenetei).
A hálózat végződtető eszköz és a Vodafone TV mediabox 230V-os, illetve a távirányító tápellátását az Előfizetőnek
kell biztosítania.
Vodafone TV szolgáltatás megrendelése, illetve már meglévő Vodafone TV szolgáltatás esetén második vagy
harmadik Vodafone TV mediabox csak akkor igényelhető, ha az Előfizetőnél megfelelő sávszélesség áll
rendelkezésre, amelyről a Szolgáltató a megrendelést követő műszaki felmérést követően nyilatkozik.
Az Előfizető a Vodafone TV szolgáltatáshoz csak a Szolgáltató által biztosított hálózat végződtető eszközt és
mediaboxot jogosult csatlakoztatni.
A Szolgáltatás használatához szükséges szoftver és hardver eszközök:
Az Előfizető részére a Szolgáltató az alábbi két eszközt biztosítja, melyek szükségesek a Vodafone TV szolgáltatás
igénybevételéhez:
•
•

kábel-, vagy ONT modem/hálózatvégződtető egység, szétosztással a Vodafone TV mediabox felé;
valamint
Vodafone TV mediabox, amely a beérkező jeleket alakítja át az Előfizetői végberendezés számára
értelmezhető jelekké.

A Szolgáltató több típusú Vodafone TV mediaboxon keresztül biztosíthatja a Szolgáltatás igénybevételét. A
Vodafone TV programcsomagjaihoz az Előfizető jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)
Díjszabás melléklete szerinti díjon és feltételekkel igényelheti a Vodafone mediaboxot.
Tekintettel arra, hogy a Vodafone TV mediabox kizárólag HDMI szabványos csatlakozófelülettel van ellátva, ezért
a Szolgáltatás igénybevételének elengedhetetlen feltétele, hogy az Előfizető rendelkezzen a Vodafone
mediaboxhoz csatlakoztatható olyan Előfizetői végberendezéssel, amely HDMI bemenettel rendelkezik (pl. „HD82

Ready”, illetve „HD-TV” védjeggyel ellátott digitális televíziókészülék). Amennyiben az Előfizető a Szolgáltatótól
megkapott fenti tájékoztatás ismeretében köti meg az Előfizetői Szerződést és a Szolgáltató a Szolgáltatást azért
nem tudja létesíteni, mert az Előfizető mégsem rendelkezik az előzőekben meghatározott tulajdonságú
végberendezéssel, úgy ez a körülmény kizárólag az Előfizető felelősségi körébe tartozik. Mivel az Előfizetői
Szerződés teljesítése, azaz a Szolgáltatás létesítése és aktiválása az Előfizető felelősségi körébe tartozó okból
hiúsul meg, az ÁSZF alapján az Előfizetői Szerződés a felek minden további külön jognyilatkozata nélkül
automatikusan megszűnik. Ebben az esetben a Szolgáltatót nem terheli az Előfizetői Szerződés nem teljesítésével,
illetve megszűnésével összefüggésben hátrányos jogkövetkezmény, ugyanakkor az Előfizető köteles a Szolgáltató
addig felmerült, igazolt költségeit megtéríteni.
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4.2. A szolgáltatás igénybevételének korlátai, minőségi mutatói, az Előfizető kötelezettségei
4.2.1. Az igénybevételi korlátok
Amennyiben az azonos Előfizetői Hozzáférési Ponton az Előfizető a Vodafone TV szolgáltatás mellett a
Szolgáltatótól nagykereskedelmi partner hálózatán nyújtott helyhez kötött internet-hozzáférési szolgáltatást is
igénybe vesz, az internet és a Vodafone TV szolgáltatás egyidejű használata esetén – a szolgáltatás műszaki
sajátosságaiból eredően – előfordulhat, hogy az egyes szolgáltatások minősége a rögzített paramétereikhez képest
alacsonyabb, ám ez a minőségromlás az Internet-hozzáférési szolgáltatás garantált sebesség-értékeket nem érinti,
így ez nem minősül hibás teljesítésnek.
A Szolgáltatás igénybevételéhez kizárólag a Szolgáltató által biztosított internet-hozzáférési szolgáltatás és
Vodafone TV mediabox használható.
A Videóklub szolgáltatás igénybevétele a Díjszabás mellékletben meghatározott havidíj ellenében lehetséges, az
Csatornakiosztás Függelékben jelzett csomagok esetén. A szolgáltatásban elérhető műsorszámok esetében
egyedi lehívásakor további díj nem kerül felszámításra. Az egyes műsorszámokat Előfizető korlátlanul
megtekintheti.

4.2.2. A szolgáltatás igénybevételének földrajzi és egyéb korlátai
A jelen Szolgáltatások leírása melléklet Az igénybevételt befolyásoló egyéb tényezők pontjában szabályozottakon
felül a műsorterjesztési szolgáltatásra az alábbi korlátokat határozza meg a Szolgáltató:
Földrajzi korlát:
A földrajzi területeket a technikai lehetőségek, valamint a Szolgáltatóval kapcsolatban álló Társszolgáltatónál
elérhető nagykereskedelmi szolgáltatások függvényében a Szolgáltató határozza meg, és azok körét szabadon
változtathatja. A Vodafone TV (IP) szolgáltatás földrajzi területéről Szolgáltató www.vodafone.hu honlapján, a
címkereső alkalmazással naprakész információ érhető el.
A Vodafone TV (IP) szolgáltatás kizárólag az Előfizetőhöz tartozó, Előfizetői Szerződésben megjelölt szolgáltatási
címen és Előfizetői Hozzáférési Ponton vehető igénybe. A Szolgáltatónak jogában áll a Vodafone TV szolgáltatás
igénybevételéhez használt hálózatot és a szolgáltatás igénybevételére használt Előfizetői Hozzáférési Pontot
ellenőrizni.
A Vodafone mediabox az Előfizetői Hozzáférési Pont azonosítására szolgál. A Vodafone mediabox használata
helyhez kötött, csak az Előfizetői Szerződésben meghatározott Előfizetői Hozzáférési Ponton jogosult az Előfizető
használni.
Egyéb korlátok:
A Vodafone TV (IP) szolgáltatás nyilvános vetítésre nem használható.

4.2.3. Az igénybevételt befolyásoló egyéb tényezők
A Vodafone TV szolgáltatás igénybevételéhez biztosított Vodafone TV mediabox szoftvere harmadik személy
szellemi tulajdonát képezi. A szoftver rendeltetésétől eltérő használata, ahhoz illetéktelen személynek történő
hozzáférés biztosítása, a kódolási algoritmus, illetve a szoftver forráskódjának visszafejtése, módosítása, illetőleg
az ezekre irányuló kísérlet nem megengedett.

4.2.4. Az előfizetői szolgáltatás minősége, biztonsága
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Az ÁSZF alapján, ha a Szolgáltató ellenőrzés során azt észleli, hogy az Előfizető az előfizetői szolgáltatást
jogosulatlanul vételezi, vagy a kódolt műsorjelet jogosulatlanul dekódolja, úgy a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását
az Előfizető egyidejű elektronikus úton (e-mail, sms) vagy postai levélben történő értesítése mellett korlátozza,
illetve felmondja.
A HD adás igénybevételére csak a „HD-Ready”, illetve. a „HD-TV” védjeggyel ellátott televíziókészülékek
alkalmasak. Amikor az adott szolgáltatásnál HD megjelölés jelenik meg bármilyen szolgáltatói ajánlatnál,
terméknél, az képfelbontástól függően jelentheti az alábbi HD kategóriákat, illetve a két kategória közötti
képfelbontást is:
•

•

A „HD-Ready” minősítés azokra a végberendezésekre (televíziókra, projektorokra, kijelzőkre) vonatkozik,
amelyek legalább 1280x720 pixeles felbontásban, 16:9 képarányos formátumban képesek HDTV adások
megjelenítésére.
A „HD-TV” szabvány jelenleg alkalmazott legnagyobb felbontású változata, amely 1920x1080 pixel
felbontású képekből épül fel.

A digitális műsorterjesztési szolgáltatás igénybevételéhez szükséges dekódoló Vodafone TV mediabox egy
előfizetői végberendezéshez csatlakoztatható. A dekódoló az előfizetett programcsomagban szereplő csatorna
dekódolását végzi, az Előfizető a nézni kívánt csatornát a dekódoló egység kezelőszerveivel választhatja ki.
A Szolgáltató a Vodafone TV szolgáltatást IP adatkapcsolaton keresztül, minőségi osztályok (QoS) nélkül nyújtja.
Amennyiben az Előfizető ugyanezen az IP adatkapcsolaton helyhez kötött internet-hozzáférési szolgáltatást is
igénybe vesz, úgy az egyes IP adattípusok (IPTV, VoIP, HTTP, FTP, P2P stb.) megkülönböztetés (priorizálás)
nélkül kerülnek továbbításra.
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4.3. Nagykereskedelmi partner hálózatán nyújtott helyhez kötött műsorterjesztési és
médiaterjesztési szolgáltatások leírása
4.3.1. Szolgáltató által nyújtott alap- és kiegészítő szolgáltatások
A Szolgáltató a Vodafone TV szolgáltatását az igénybe vett csatornák számától függően, különböző
szolgáltatáscsomagokban biztosítja. A TV alapcsomagokhoz a Szolgáltató által kínált Vodafone TV mediaboxok
vehetők igénybe, ennek feltételeit és díjazását az ÁSZF Díjszabás melléklete tartalmazza.
Bármilyen TV alapcsomag igénybevétele szükséges ahhoz, hogy a Vodafone TV szolgáltatás alap szolgáltatásait
az Előfizető elérhesse. A TV alapcsomagokat és azok leírását, valamint a kapcsolódó díjakat jelen ÁSZF Díjszabás
melléklete tartalmazza.
A minden programcsomaghoz tartozó alapszolgáltatások a következők:
•

•

Gyerekzár: A Gyerekzár funkció segítségével az Előfizetőnek lehetősége van egy négyjegyű PIN kód
segítségével bizonyos csatornákat és/vagy tartalmakat letiltani, az arra fel nem jogosítottak számára
hozzáférhetetlenné tenni. A PIN kódot az Előfizető adhatja meg a TV megfelelő menüpontjában, s azt
bármikor lehetősége van megváltoztatni.
Műsorújság: A Műsorújság a médiaszolgáltatók által megadott információkon alapul, itt láthatja az
Előfizető az elmúlt 7 nap, valamint a következő 7 nap műsorait időpont megjelöléssel és műsor
ismertetéssel. A műsorújságon keresztül érhetőek el további szolgáltatások, mint például a felvétel
funkció, valamint egyes műsorok esetében itt érhető el a műsorvisszajátszó funkció.
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4.4. Lekérhető médiaszolgáltatások
4.4.1. HBO GO szolgáltatás
Az HBO GO szolgáltatás az HBO Europe s.r.o. (a továbbiakban: „Médiaszolgáltató”) lekérhető prémium
médiaszolgáltatása, melyet a Szolgáltató a Médiaszolgáltatóval kötött megállapodás alapján terjeszt a jogosított
felhasználónak minősülő Előfizetők részére. Az HBO GO szolgáltatáson keresztül elérhető DRM védelemmel
ellátott védett tartalmat (a továbbiakban: „HBO GO Tartalom”) a Médiaszolgáltató állítja össze, a tartalommal
kapcsolatban Szolgáltató minden felelősséget kizár. Az HBO GO szolgáltatás kizárólag Magyarország területén
vehető igénybe. Az HBO GO Tartalom a Médiaszolgáltató által meghatározott időszakban hozzáférhető a jogosított
felhasználónak minősülő Előfizetők részére azzal, hogy az adott HBO GO Tartalomra vonatkozó időablakban a
Jogosított Felhasználó korlátlan számban nézheti meg az adott HBO GO Tartalmat.
Az HBO GO szolgáltatáshoz való hozzáférés azon 18. életévét betöltött Előfizető (a továbbiakban: Jogosított
Felhasználó) részére díjmentesen biztosított, aki rendelkezik a Szolgáltatónál (i) az HBO GO szolgáltatáshoz való
hozzáférést is biztosító HBO Pak vagy HBO MaxPak digitális kiegészítő csomagok valamelyikével, továbbá (ii)
bármely szolgáltatónál rendelkezik az HBO GO szolgáltatás igénybevételéhez szükséges legalább 1Mbps
sávszélességű Internet előfizetéssel, illetve mobil és táblagépek esetében 700kbs sávszélességű Internet
előfizetéssel, melynek költségét jelen HBO Go szolgáltatás nem tartalmazza, továbbá (iii) aki az előfizetői
szerződésben tett nyilatkozata szerint az HBO GO szolgáltatást nem kereskedelmi vagy egyéb, üzleti
tevékenységgel összefüggő célból kívánja igénybe venni, valamint (iv) HBO GO szolgáltatási igényét jelezte
Szolgáltatónál és azt megrendelte, majd a kapott regisztrációs e-mail alapján (v) előzetesen felhasználóként
regisztrált a www.hbogo.hu honlapon a Felhasználási Feltételek (https://hbogo.hu/terms-and-conditions-directsubscription) elfogadásával. A regisztrációhoz szükséges aktivációs kódot Szolgáltató a regisztrációs e-mailben
küldi el a Jogosított Felhasználó részére e-mail formájában. Az HBO GO szolgáltatáshoz való hozzáférés további
feltétele (i) mobil és táblagépek esetében az HBO GO Interfész (alkalmazás) letöltése az Android marketből vagy
az Appstore rendszerből és (ii) az eszköz regisztráció. Az HBO GO szolgáltatás igénybevételére alkalmas eszköz
lehet: (i) számítógép, (ii) mobil telefon (iii) tablet és (iv) okos TV. A Jogosított Felhasználók regisztrációja és a
hozzáférési jogosultságának ellenőrzése a www.hbogo.hu oldalon történik. Kizárólag olyan eszközök alkalmasak
az HBO GO Tartalmak lejátszására, amelyek megfelelnek a mindenkori http://www.hbogo.hu oldalon található
technikai követelményeknek. Továbbá bizonyos eszközök nem támogatják a mobil hálózaton való
műsorterjesztést. A korlátozásokra vonatkozó információk szintén megtalálhatóak a www.hbogo.hu honlapon.
Ezen oldal ellenőrzése minden új eszköz vásárlása, illetve regisztrációja előtt elengedhetetlenül szükséges.
Az HBO GO szolgáltatás lemondására a Szolgáltatónál van lehetőség a Szolgáltató által megjelölt szokásos
kapcsolattartási pontokon (https://www.vodafone.hu/kapcsolat/elerhetosegeink), melyre Előfizető bármikor
jogosult. Lemondás esetén az HBO GO szolgáltatás az előfizető regisztrációjától számított adott ciklusának végéig
használható. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az HBO GO szolgáltatást bármikor felfüggessze vagy
megszüntesse.
Az HBO GO szolgáltatás használata során felmerülő hiba vagy panasz esetén Jogosított Felhasználó a
Médiaszolgáltató által megjelölt kapcsolattartási helyekhez fordulhat hibaelhárításért, panaszkezelésért. Részletek:
https://hbogo.hu/elerhetoseg.
Az HBO GO szolgáltatás igénybevételével, számlázásával és díjbeszedésével kapcsolatos kérdéssel, panaszvagy hibabejelentéssel Jogosított Felhasználó a Szolgáltató által megjelölt szokásos kapcsolattartási pontjaihoz
fordulhat (https://www.vodafone.hu/kapcsolat/elerhetosegeink).

4.4.2. Filmtár szolgáltatás
A Filmtár egy olyan tranzakció alapú médiatartalom megtekintést biztosító szolgáltatás, mely Vodafone
(médiaszolgáltató) elektronikus hírközlési szolgáltatását kiegészítő nem elektronikus hírközlési szolgáltatása. A
Filmtár a mediabox menüjéből, vagy a Vodafone TV applikáción elérhető eseti fizetős szolgáltatás, mely egyszeri
díj ellenében meghatározott időtartamra biztosít hozzáférést az adott műsorszámhoz. Az egyes műsorszámokat a
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Felhasználó korlátlanul megtekintheti a műsor rendelkezésre állásának végéig, mely maximálisan a kölcsönzéstől
számított 48 óra.
A kölcsönzésekhez bekapcsolt Gyerekzár esetén beállítható a Gyerekzár PIN kódjának bekérése. Az
alapértelmezett PIN kód a Vodafone TV első használatakor történő megváltoztatása és a későbbiekben való
kezelése az Előfizető felelőssége.
A Filmtár szolgáltatás igénybevételére a Szolgáltató TV szolgáltatásának, (mint nagykereskedelmi partner
hálózatán nyújtott helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásának) 18. életévét betöltött előfizetői jogosultak,
melyet a mediabox menüjén vagy a Vodafone TV applikáción keresztül tudnak igénybe venni. A Filmtár
szolgáltatásra jelen pontban nem szabályozott kérdésekben a TV szolgáltatásra vonatkozó feltételek
értelemszerűen irányadók. A Filmtár szolgáltatásra vonatkozó további feltételek (így Vodafone TV Felhasználói
kéziköny, Vodafone TV Felhasználási Feltételek, Vodafone TV Alkalmazás Felhasználási Feltételek) a következő
oldalon érhetőek el: https://www.vodafone.hu/tv.
A szolgáltatás díja műsorszámonként és megtekintésenként (ide nem értve a kiválasztott műsorszám
meghatározott időn belüli többszöri megtekintését) kerül meghatározásra, illetve felszámításra. A díj havonta,
összesítetten kerül kiszámlázásra az Előfizető felé.
Szolgáltató felelőssége a médiatartalom kiválasztására és összeállítására terjed ki, azonban nem vállal további
felelősséget a médiaszolgáltatás tekintetében (így annak minőségére). A Filmtár szolgáltatás igénybevétele
adatkapcsolatot igényel, melyet nem tartalmaz a Filmtár szolgáltatás és ez az Előfizetőnél további költséget
eredményezhet, továbbá befolyásolhatja a Filmtár szolgáltatás igénybevételének minőségét.
A Filmtár szolgáltatás igénybevételével, számlázásával és díjbeszedésével kapcsolatos kérdéssel, panasz- vagy
hibabejelentéssel Felhasználó a Szolgáltató által megjelölt szokásos kapcsolattartási pontjaihoz fordulhat
(https://www.vodafone.hu/kapcsolat/elerhetosegeink).
Manuális limitfigyelés
Szolgáltató az előfizető által igénybe vehető Filmtár szolgáltatásra értékhatárt állapíthat meg, számlázási
ciklusonként havi bruttó 15 000 Ft összegben. Szolgáltató az ilyen módon meghatározott összeghatár számításánál
a Filmtár szolgáltatás igénybevételével bonyolított forgalmat veszi figyelembe. Az előfizető által a Filmtár
szolgáltatásra vonatkozóan igénybe vehető érték számítása a számlázási ciklus indulónapjával havonta újra
kezdődik.
Szolgáltató a Filmtár szolgáltatásra meghatározott napi vagy havi értékhatár elérésekor megtagadhatja az előfizető
Filmtár szolgáltatáshoz való hozzáférését. Tekintettel arra, hogy ezen szolgáltatás nem elektronikus hírközlési
szolgáltatás, a limit elérésével kapcsolatos, jogszabályban vagy ÁSZF-ben meghatározott értesítési
kötelezettségek e szolgáltatás tekintetében nem állnak fenn.
Amennyiben Előfizetőnek a Szolgáltató TV szolgáltatása vagy bármely egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatása
lejárt díjtartozás miatt korlátozásra vagy felfüggesztésre kerül vagy a Szolgáltató TV szolgáltatása kerül bármely
okból szünetelésre, korlátozásra vagy felfüggesztésre, ezen időszakban a Filmtár szolgáltatása és az ahhoz
kapcsolódó beállítási lehetőségek, valamint mediabox csere sem lesz elérhető.

88

5. HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁS
5.1. Az előfizetői szolgáltatás tartalma
A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben a könnyebb áttekinthetőség és az Előfizetők tájékoztatása érdekében szabályozza
a Szolgáltatások körébe nem tartozó, egyéb olyan (kiegészítő és járulékos) szolgáltatásainak (vagy harmadik fél
által, az Előfizetőknek nyújtott szolgáltatások) feltételeit is, melyek nem minősülnek elektronikus hírközlési
szolgáltatásnak. Ilyen szolgáltatások lehetnek különösen a Szolgáltatás igénybevételéhez az Előfizető részére
eszközök rendelkezésre bocsátása, adásvétele, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010.
évi CLXXXV. törvényben meghatározott szolgáltatások, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény hatálya alá
tartozó információs társadalommal összefüggő szolgáltatások.
A fenti, elektronikus hírközlési szolgáltatásoknak nem minősülő szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezések
kizárólag az Előfizetők teljes körű tájékoztatása érdekében kerültek egységes szerkezetbe szerkesztésre a
Szolgáltatásra vonatkozó feltételekkel, így azok módosítása – tekintettel arra, hogy e járulékos szolgáltatásokra
vonatkozó rendelkezések nem tartoznak az Eht. hatálya alá – nem minősül a jelen ÁSZF vagy az Előfizetői
Szerződés Eht. 130-132. §-ai szerinti módosításának, így az Eht. 144.§-ban foglalt tájékoztatási kötelezettség sem
terheli e vonatkozásban a Szolgáltatót.

5.1.1. A Szolgáltató által nyújtott előfizetői Szolgáltatás leírása
5.1.1.1. Helyhez kötött telefon szolgáltatás
A helyhez kötött telefon szolgáltatás igénybevételének során az Előfizetők a helyhez kötött előfizetői végponton
keresztül nyilvános telefonszolgáltatást vehetnek igénybe azzal, hogy a hívás felépülésétől számított 120 perc
elteltével a szolgáltató központja automatikusan megszakítja az Előfizető által kezdeményezett hívást.
A helyhez kötött telefonszolgáltatás azt jelenti, hogy az Előfizetők Előfizetői Hozzáférési Pontjukon keresztül hívást
tudnak kezdeményezni ugyanazon vagy más helyhez kötött telefonhálózatok előfizetői végpontjára vagy bármely
mobil rádiótelefon hálózat előfizetői végpontjára. Az Előfizetők hívás fogadására képesek ugyanazon vagy bármely
helyhez kötött telefonhálózatból vagy mobil rádiótelefon hálózatból érkező hívás esetében. A hívások
kezdeményezése történhet akár belföldi akár nemzetközi irányban, illetve hívások fogadása történhet akár belföldi
akár nemzetközi irányból.
A Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) alapján a Szolgáltatások leírása mellékletben
meghatározott, Helyhez kötött telefon Szolgáltatásokat nyújtja (SZJ 64.20.11., 62.20.12., 64.20.16.)
-

optikai és rézérpáras hálózaton keresztül hagyományos (ún. TDM) telefonközpont használatával
(továbbiakban: hagyományos telefon szolgáltatás),
29-es Monor Primer körzeten belül és
29-es Monor Primer körzeten kívül országosan,
optikai és koaxiális kábel hálózaton (HFC), valamint FTTH-RFoG optikai kábelhálózaton keresztül a
Szolgáltató csomagkapcsolt (IP) technológiájú telefonközpont használatával (továbbiakban: kábeltelefon
szolgáltatás).

A Szolgáltató az általa nyújtott Szolgáltatási Díjcsomagok igénybevételi feltételeit a Díjszabás mellékletben
határozza meg.
A helyhez kötött telefon szolgáltatás nem elérhető a nagykereskedelmi partner hálózatán nyújtott hozzáférési
szolgáltatások igénybevétele mellett (HFC és FTTH-GPON szolgáltatási területeken).

5.1.2. A szolgáltatás igénybevehetőségének földrajzi területe
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A helyhez kötött telefon szolgáltatás a Szolgáltatási területek függelékben megjelölt településeken, a Szolgáltató
Szolgáltatási Területén vehető igénybe.
A mobil rádiótelefon szolgáltatást a Szolgáltató kizárólag Magyarország területén nyújtja, a honlapján
meghatározott mindenkori szolgáltatási területén, az ott található lefedettségnek megfelelően. Az Előfizetői
Szerződés megkötésével egyidejűleg a Szolgáltató az Előfizető kívánságára tájékoztatja az Előfizetőt a lefedettség
mértékéről, a honlapon megtekinthető lefedettségi térképpel a hálózat kiépítettségéről. A lefedettségi adatok
tájékoztató jellegűek, melyektől helyenként olyan eltérések mutatkozhatnak, melyek a mobil telefon szolgáltatás
igénybevételének természetes sajátosságai, de amelyek nem a Szolgáltatás minőségének következményei
(ilyenek lehetnek különösen épületek, építmények, a természeti környezet árnyékoló hatása). E körülményekért,
és azok a használatot befolyásoló hatásáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
A Szolgáltató a mobil rádiótelefon szolgáltatást a partner-szolgáltatójával megkötött Hálózati Szerződés alapján
nyújtja. A Szolgáltató Hálózati Szerződése alapján igénybe vett GSM rádiótelefon-rendszer, valamint a mobil
rádiótelefon-hálózat működési sajátosságaiból következően nem minősül hibás teljesítésnek, amennyiben
meghatározott területeken az alapszolgáltatás igénybevétele korlátozottan lehetséges vagy lehetetlen, ideértve azt
az esetet is, amikor a Hálózati Szerződés alapján a hálózati hozzáférést biztosító szolgáltató valamely
bázisállomásait megszünteti.
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5.2. Az előfizetői szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei, a szolgáltatás
igénybevételének esetleges időbeli, személyi, tárgyi és egyéb korlátai
A Szolgáltatás igénybevételének műszaki feltétele az Ügyfél vagy Előfizető ingatlanáig kiépített hálózat megléte,
amelyen a Szolgáltató által biztosított szolgáltatások a jelen ÁSZF Szolgáltatási területek függelékében megjelölt
településeken (területen), a Szolgáltató Földrajzi Szolgáltatási Területén vagy Társszolgáltató szolgáltatási
területén vehetők igénybe.
Arról, hogy az adott településen vagy településen belül az Előfizető által megjelölt címen elérhető-e az igényelt
Szolgáltatás, a Szolgáltató internetes honlapján, illetőleg az ügyfélszolgálati elérhetőségein tájékozódhat.
Az Előfizetői Hozzáférési Pont kiépítése olyan módon történik, hogy a Szolgáltató a kábeleket - amennyiben külön
építőipari szakmunkálatot nem igényel - az Előfizető vagy az Ügyfél által biztosított befogadó létesítményben (falon
kívüli vezetékcsatornában) elhelyezi, vagy ennek hiányában a falon kívül, a lakásban vezetékcsatorna nélkül, a
lépcsőházban (társasház) és a ház külső falán vezetékcsatornában vezeti. A Szolgáltató egy ingatlanban csak egy
Előfizetői Hozzáférési Pontot létesít.
Az Előfizető, illetve az ingatlan tulajdonosa a kiépített hálózaton nem szerez tulajdonjogot, tekintet nélkül ara, hogy
az az ingatlanban, vagy azon kívül helyezkedik-e el.
Az Előfizető nem jogosult a telefonos rendszert bővíteni, vagy az Előfizetői Hozzáférési Pontot áthelyezni.
A szolgáltatás használatához az Előfizetőnél kihelyezett hírközlési berendezések (pl. modem, RFoG (RF over
Glass) berendezés) kerülhetnek telepítésére. Az ilyen berendezések a Szolgáltató tulajdonai maradnak a
szerződés teljes időtartama alatt és annak megszűnését követően is. A kábelmodem a Szolgáltató tulajdonát
képezi, de az Előfizető birtokába kerül, ezáltal az Előfizető felel a modem biztonságáért, beleértve a modemen
áthaladó forgalom mennyiségi mértékét is. A modem és az RFoG (RF over Glass) berendezés az Előfizető
azonosítására is szolgál. A modem és az RFoG (RF over Glass) berendezés használata helyhez kötött, csak az
Előfizetői Szerződésben meghatározott Előfizetői Hozzáférési Ponton jogosult az Előfizető használni. Amennyiben
az Előfizető a szolgáltató tulajdonában levő berendezéseket a fentiekkel ellentétesen vagy más címen használja
és a rendeltetésszerű használatot a szolgáltató erre vonatkozó írásbeli felszólításának kézhezvételét követő
legkésőbb 3 napon belül nem állítja helyre, úgy a szolgáltató jogosult az előfizetői szerződés vonatkozó jogszabályi
rendelkezések szerinti felmondásával egyidejűleg a berendezés(ek) ellenértékét az Előfizetővel szemben
érvényesíteni.
A berendezések részére szükséges helyről, valamint az azok működéséhez szükséges tápellátásról az
Előfizetőnek kell gondoskodnia.
Az Előfizető az Előfizetői Hozzáférési Ponton keresztül kapcsolódik a Szolgáltató hálózatához, amely magába
foglalja – Szolgáltató általi beüzemelés esetén - az ingatlanon belüli maximum 5 méter kábelt, a kábel- vagy
modemet telefon adapterrel egybeépítve, illetve ISDN szolgáltatás esetében az ISDN kábelmodemet és ISDN
átjárót. Az előfizetői végberendezés RJ 11, valamint ISDN szolgáltatás esetén RJ 45 csatlakozóval kapcsolódik a
Szolgáltató hálózatához. Minden ettől eltérő fajtájú bekötést, pl. az Előfizető által igényelt telefonvonalnak
telefonalközpontra való rákötését, illetőleg helyi hálózat aktiválását a Szolgáltató jogosult megtagadni, illetőleg azt
csak az Előfizető felelősségére végzi el.
Az Előfizető tulajdonában levő Végberendezés műszaki alkalmatlanságából, technikai adataiból, vagy nem
megfelelő minőségéből adódó hibákért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.
Szolgáltató által biztosított Szolgáltatásoknak nincsen időbeli korlátja, ugyanakkor a Szolgáltató HFC (optikaikoax), valamint az FTTH RFoG optikai kábelrendszerén nyújtott szolgáltatások az Előfizető által biztosított
folyamatos 220 V-os tápáramellátást igényelnek, amelyből adódóan az áramszolgáltatásban bekövetkezett
bármilyen kimaradás esetén, annak időtartama alatt a Szolgáltatások leírása mellékletben felsorolt Szolgáltatások
nem elérhetők.
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Kiegészítő szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésének és hatályban tartásának feltétele, hogy az előfizető
hatályos telefon szolgáltatási Előfizetői Szerződéssel rendelkezzen.
Az ÁSZF Díjszabás mellékletében meghatározott Nonstop szolgáltatás csomagok kizárólag a lakossági
felhasználás céljából, természetes személy felhasználók személyes felhasználási igényeinek kielégítésére
használhatóak (személyi használat). A csomagok üzleti célú felhasználása nem megengedett.
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5.3. Szolgáltatások leírása
A./ Szolgáltatások leírása kábeltelefon szolgáltatás esetén
1. Hívásszolgáltatások
1.1. Helyi hívás
Egyazon földrajzi számozási körzeten belüli előfizetői hozzáférési pontok között létrejött beszéd vagy fax forgalom,
amely nem minősül a jelen Szolgáltatások leírása melléklet szerint kábelhálózaton belüli forgalomnak.
Díjazás
A Díjszabás mellékletben foglalt díjtáblázat alapján.
Előfizetői hozzáférési pontról kezdeményezett hívások esetén a forgalmi díj mértéke percdíjon alapul, a
beszélgetés tényleges másodpercében – illetve díjcsomagtól függően megkezdett percében - mért időtartama
szerint meghatározott, a hívás időtartamától, valamint a díjazási időszaktól függ.
A Szolgáltató a forgalmi díjon felül kapcsolási díjat (hívásfelépítési díjat) is felszámolhat eredményes jelátvitel vagy
sikeres hívás esetében. Sikeres telefonhívásnak, illetőleg eredményes jelátvitelnek az minősül, ha a hívó és hívott
hozzáférési pontok között a beszédkapcsolat vagy az adatátvitel ténylegesen létrejött. A kapcsolási díj a hívó és a
hívott előfizetői hozzáférési pont közötti távközlési összeköttetés felépítéséért a díjazási időszaktól és a hívott
díjzónától függetlenül hívásonként fizetendő.

1.2. Szolgáltató kábelhálózatán belüli hívás szolgáltatás
A Szolgáltató kábelhálózatához tartozó két előfizetői hozzáférési pont közötti beszéd vagy fax forgalom. Ilyen
típusú forgalom kizárólag a Szolgáltató előfizetői között jöhet létre.
Díjazás
A Díjszabás mellékletben foglalt díjtáblázat alapján.
Előfizetői hozzáférési pontról kezdeményezett hívások esetén a forgalmi díj mértéke percdíjon alapul, a
beszélgetés tényleges másodpercében – illetve díjcsomagtól függően megkezdett percében - mért időtartama
szerint meghatározott, a hívás időtartamától, valamint a díjazási időszaktól függ.
A Szolgáltató a forgalmi díjon felül kapcsolási díjat (hívásfelépítési díjat) is felszámolhat eredményes jelátvitel vagy
sikeres hívás esetében. Sikeres telefonhívásnak, illetőleg eredményes jelátvitelnek az minősül, ha a hívó és hívott
hozzáférési pontok között a beszédkapcsolat vagy az adatátvitel ténylegesen létrejött. A kapcsolási díj a hívó és a
hívott előfizetői hozzáférési pont közötti távközlési összeköttetés felépítéséért a díjazási időszaktól és a hívott
díjzónától függetlenül hívásonként fizetendő.

1.3. Belföldi távolsági hívás szolgáltatás
Két különböző földrajzi számozási körzetbe bekapcsolt előfizetői hozzáférési pont között létrejött beszéd vagy fax
forgalom, amely nem minősül a Szolgáltatások leírása melléklet szerint hálózaton belüli forgalomnak. A hívott
előfizető vagy szolgáltatás eléréséhez belföldi előtétet (06), belföldi rendeltetési, illetve a hatjegyű előfizetői számot
kell tárcsázni.
Díjazás
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A Díjszabás mellékletben foglalt díjtáblázat alapján.
Előfizetői állomásról kezdeményezett hívások esetén a forgalmi díj mértéke percdíjon alapul, a beszélgetés
tényleges másodpercében – illetve díjcsomagtól függően megkezdett percében - mért időtartama szerint
meghatározott, a hívás időtartamától, valamint a díjazási időszaktól függ.
A Szolgáltató a forgalmi díjon felül kapcsolási díjat (hívásfelépítési díjat) is felszámolhat eredményes jelátvitel vagy
sikeres hívás esetében. Sikeres telefonhívásnak, illetőleg eredményes jelátvitelnek az minősül, ha a hívó és hívott
hozzáférési pontok között a beszédkapcsolat vagy az adatátvitel ténylegesen létrejött. A kapcsolási díj a hívó és a
hívott előfizetői hozzáférési pont közötti távközlési összeköttetés felépítéséért a díjazási időszaktól és a hívott
díjzónától függetlenül hívásonként fizetendő.

1.4. Nemzetközi hívás szolgáltatás
Valamely külföldi és a Magyarország területén lévő előfizetői hozzáférési pont között létrejött beszéd vagy fax
forgalom. A hívott előfizető vagy szolgáltatás eléréséhez nemzetközi előtétet (00), ország hívó (1-3 számjegy),
hálózat azonosító kódot és előfizetői vagy globális előfizetői számot kell tárcsázni.
Díjazás
A Díjszabás mellékletben foglalt díjtáblázat alapján.
Előfizetői állomásról kezdeményezett hívások esetén a forgalmi díj mértéke percdíjon alapul, a beszélgetés
tényleges másodpercében – illetve díjcsomagtól függően megkezdett percében - mért időtartama szerint
meghatározott, a hívás időtartamától, a hívó és a hívott közötti távolságtól (díjzónától), valamint a díjazási
időszaktól függ.
A Szolgáltató a forgalmi díjon felül kapcsolási díjat (hívásfelépítési díjat) is felszámolhat eredményes jelátvitel vagy
sikeres hívás esetében. Sikeres telefonhívásnak, illetőleg eredményes jelátvitelnek az minősül, ha a hívó és hívott
hozzáférési pontok között a beszédkapcsolat vagy az adatátvitel ténylegesen létrejött. A kapcsolási díj a hívó és a
hívott előfizetői hozzáférési pont közötti távközlési összeköttetés felépítéséért a díjazási időszaktól és a hívott
díjzónától függetlenül hívásonként fizetendő.

1.5. Mobil hívás szolgáltatás
A helyhez kötött hálózatba bekapcsolt és mobil rádiótelefon szolgáltató előfizetői hozzáférési pontjai között
lebonyolított beszéd vagy fax forgalom. A hívott mobil rádiótelefon előfizető vagy szolgáltatás eléréséhez belföldi
előtétet (06), két számjegyű mobil hálózatkiválasztó kódot és 7 számjegyű mobil rádiótelefon-számot kell tárcsázni.
Díjazás
A Díjszabás mellékletben foglalt díjtáblázat alapján.
Előfizetői állomásról kezdeményezett hívások esetén a forgalmi díj mértéke percdíjon alapul, a beszélgetés
tényleges másodpercében – illetve díjcsomagtól függően megkezdett percében - mért időtartama szerint
meghatározott, a hívás időtartamától, valamint a díjazási időszaktól függ.
A Szolgáltató a forgalmi díjon felül kapcsolási díjat (hívásfelépítési díjat) is felszámolhat eredményes jelátvitel vagy
sikeres hívás esetében. Sikeres telefonhívásnak, illetőleg eredményes jelátvitelnek az minősül, ha a hívó és hívott
hozzáférési pontok között a beszédkapcsolat vagy az adatátvitel ténylegesen létrejött. A kapcsolási díj a hívó és a
hívott előfizetői hozzáférési pont közötti távközlési összeköttetés felépítéséért a díjazási időszaktól és a hívott
díjzónától függetlenül hívásonként fizetendő.
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1.6. Fax hívás szolgáltatás
A telefax szolgáltatás révén a felhasználó papíron rögzített adatok másolatát továbbíthatja a telefonhálózaton
keresztül. Szolgáltatás abban az esetben történik, amennyiben az igénybe vevő, papíron vagy más lapon rögzített
adatot a szolgáltató vagy harmadik személy birtokában lévő eszköz segítségével leolvas és egyirányúan továbbít,
a szolgáltatást igénybe vevő által meghatározott helyhez kötött telefon hálózati, mobil rádiótelefon hálózati telefax
vagy bármely más címre.
Az igénybevétel módja
Az előfizetői hozzáférési ponthoz csatlakoztatott, az 5/2004. (IV.13.) IHM rendelet előírásainak megfelelő
végberendezés (faxkészülék).
Díjazás
A szolgáltatások díjazása a Díjszabás mellékletben foglalt díjtáblázat alapján történik.
Előfizetői hozzáférési pontról kezdeményezett telefax szolgáltatás esetén a forgalmi díj mértéke a hang-hívás
szolgáltatás megfelelő percdíján alapul, az adatátvitel tényleges másodpercében mért időtartama szerint
meghatározott, a hívás időtartamától, a hívó és a hívott közötti távolságtól (díjzónától), valamint a díjazási
időszaktól függ.
A Szolgáltató a forgalmi díjon felül kapcsolási díjat is felszámolhat eredményes jelátvitel vagy sikeres hívás
esetében. Sikeres telefonhívásnak, illetőleg eredményes jelátvitelnek az minősül, ha a hívó és hívott hozzáférési
pontok között a beszédkapcsolat vagy az adatátvitel ténylegesen létrejött. A hívás-felépítési díj a hívó és a hívott
előfizetői hozzáférési pont közötti távközlési összeköttetés felépítéséért a díjazási időszaktól és a hívott díjzónától
függetlenül hívásonként fizetendő.
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2. business telefon szolgáltatások
2.1. business telefon isdn interfészű szolgáltatások
A business telefon ISDN interfészű szolgáltatások választható díjcsomagja.
Az igénybevétel feltételei
A szolgáltatás az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott általános szabályok szerint, a Díjszabás
mellékletben meghatározott szolgáltatási díjak ellenében vehető igénybe.
Előfizetői hozzáférési pont
ISDN szolgáltatás esetén az előfizetői hozzáférési pont a hálózatvégződő egység (továbbiakban: ISDN GW)
előfizetői oldala, azaz a BRI 0/0 néven definiált és jelölt interfész.
A használható BRI interfészek száma és elnevezése attól függően változik, hogy hány portos ISDN GW kerül
telepítésre.
Csatlakozási mód
Az előfizetők ISDN2 (alaphozzáférés) csatlakozási módot vehetnek igénybe.
ISDN2 (alaphozzáférés)
Az ISDN2 csatlakozás két darab 0,064 Mbit/s sebességű felhasználói B-csatornából, valamint egy 0,016 Mbit/s
sebességű jelzésátviteli D-csatornából áll.
Transzparens adatátviteli szolgáltatás (nx0,064 Mbit/s) nem érhető el.
Az ISDN2 csatlakozás lehet pont-pont vagy pont-többpont konfigurációjú. Pont-pont konfigurációban a
csatlakozáshoz csak egyetlen, pont-többpont konfigurációban több végberendezés is csatlakoztatható. ISDN2
csatlakozás esetén közvetlenül (BRI0/0 interfész), vagy pedig egy, az interfészhez kapcsolt belső 4 huzalos
kábelezésre (S interfész) lehet ISDN típusú végberendezéseket kapcsolni.
Az ISDN GW tápellátásáról (230V) az előfizetőnek kell gondoskodnia. Abban az esetben, ha az előfizető az ISDN
GW tápáramellátását nem tudja biztosítani, akkor a szolgáltatás szünetel.
A szolgáltatás igénybevételének korlátai
A szolgáltatás igénybevételéhez meghatározott funkcióval rendelkező berendezés, ún. hálózatvégződő egység
(továbbiakban: ISDN GW) szükséges. Az ISDN GW a szolgáltató tulajdonában áll. Az ISDN GW tulajdonjoga a
szerződés tartamára és azt követően is a szolgáltató kizárólagos tulajdonában marad, az semmiképpen sem száll
át az előfizetőre. Ennek áramellátását az előfizetőnek kell biztosítania, amely ISDN 2 csatlakozás esetén 230V AC.
Az Általános Szerződési Feltételekben írt szabályok az egyedi előfizetői szerződésben rögzített telefonszámokra
és hangcsatornákra összesítetten alkalmazandóak azzal, hogy a Felek napi értékhatárt nem alkalmaznak, továbbá
az Előfizető érdekében a havi értékhatár összegét a hivatkozott pontokban foglaltaktól eltérően is
meghatározhatják. Ha a Felek a havi értékhatár összegét az egyedi előfizetői szerződésben az Általános
Szerződési Feltételektől eltérően, egy összegben határozzák meg, az így meghatározott havi értékhatár az
Általános Szerződési Feltételekre összevontan alkalmazandó.
Díjazás
Egyszeri csatlakozási díj
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Az egyszeri csatlakozási díj tartalmazza a telefon előfizetői hozzáférési pont létesítéséért fizetendő egyszeri
belépési díjat.
Havi előfizetési díj
A havonta fizetendő díj mindkét típusú hozzáférés esetén tartalmazza a telefon-szolgáltatás igénybevételéért
fizetendő havi előfizetési díjat.
Forgalmi díj
A Díjszabás mellékletben foglaltak alapján.

2.2. A business telefon ISDN interfészű szolgáltatás komfort szolgáltatásai
Az alapszolgáltatáshoz ajánlott kényelmi és egyéb szolgáltatások, a hangos-számla szolgáltatás kivételével, az
ISDN interfészű szolgáltatások esetében is elérhetők. Az ISDN interfészű szolgáltatás további komfort
szolgáltatásokkal rendelkezhet.

2.2.1. Közvetlen beválasztás
Ha az előfizető olyan digitális alközponttal rendelkezik, amely alkalmas ISDN2 vagy ISDN30 csatlakozás
fogadására, akkor e szolgáltatás megrendelésével lehetővé válik, hogy az alközpont meghatározott (vagy összes)
mellékállomásait a hálózatból közvetlenül, kezelő beavatkozása nélkül hívhassák, vidéken hat-, Budapesten
hétjegyű telefonszámmal, nem csak ISDN előfizetők.

2.2.2. Többszörös előfizetői szám
Ez a szolgáltatás a közvetlen beválasztás megfelelője nem alközponti előfizetők számára. Segítségével egy ISDN2
csatlakozáshoz több ISDN-hívószám rendelhető, így a végberendezések más-más hívószámmal hívhatók. Az
egyes végberendezésekbe az előfizető programozza a hívószámot.

2.2.3. Csoportos vonalkeresés
A szolgáltatás igénybevétele lehetővé teszi, hogy ISDN2 vagy ISDN30 csatlakozáson keresztül kapcsolódó
alközpontok számára a szolgáltató főközpontja PBX vonalcsoportot képezzen. A PBX vonalcsoportban lévő
vonalak egyetlen hívószámmal érhetők el. Ha a közvetlen beválasztás szolgáltatással együtt veszik igénybe, akkor
bármely, beválasztásos hívószámra érkező hívás továbbításához a központ a PBX vonalcsoporton belül keres
szabad B-csatornát.
Igénybevétel korlátja
Egy PBX csoportba maximum négy ISDN2 vagy ISDN30 szolgáltatás kapcsolható. Alapszolgáltatás, ISDN2,
ISDN30 szolgáltatás vegyesen nem kapcsolható PBX vonalcsoportba.
A szolgáltatás állandó üzemmódban működik.

2.3. business telefon SIP szolgáltatások
Az igénybevétel feltételei
A szolgáltatás az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott általános szabályok szerint, a Díjszabás
mellékletben meghatározott szolgáltatási díjak ellenében vehető igénybe. A szolgáltatás igénybevétele esetén az
Előfizetői végberendezés vírusvédelme az Előfizető felelőssége, ennek elmulasztásából eredő károkért a
Szolgáltató felelősséget nem vállal, az az Előfizetőt terheli.
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SIP Trunk
A SIP Trunk szolgáltatás IP alapú hangtovábbítást tesz lehetővé olyan ügyfelek részére, melyek rendelkeznek a
szolgáltatás fogadására alkalmas alközponttal. Az előfizető IP alapú alközpontját közvetlenül csatlakoztatja a
Vodafone Magyarország Zrt. hálózatához, analóg vagy ISDN átjárók használata nélkül, a fizikai csatlakozási felület
RJ 45 csatlakozó, 10/100 Mb/s Ethernet. A szolgáltatás elérhető optikai, illetve koaxiális hálózaton is, speciális
eszköz segítségével. A szolgáltatáshoz fix IP cím használata szükséges, ezt a Vodafone Magyarország zrt.
biztosítja. A Vodafone Magyarország zrt. hálózata az alközpontot a fix IP cím alapján azonosítja, SIP regisztráció
nem szükséges.
SIP Account
A SIP Account szolgáltatás a SIP Trunk szolgáltatáshoz hasonlóan használható IP alközpont csatlakoztatásához,
viszont ebben az esetben minden egyes telefonszámot SIP regisztráció, illetve technikai hitelesítési eljárás
(úgynevezett digest autentikáció) segítségével be kell regisztrálni a Vodafone Magyarország zrt. hálózatába. A
regisztrációhoz szükséges autentikációs adatokat a Vodafone Magyarország zrt. biztosítja. A végberendezés fizikai
csatlakoztatási feltételei megegyeznek a SIP Trunk esetében leírtakkal.
A szolgáltatás igénybevételének korlátai
Koaxális kapcsolat esetén az egyidejű, párhuzamos hívások maximális száma 14 db, optikai kapcsolat esetén
korlátlan. A szolgáltatáshoz a csatornák számától függetlenül maximum 1000 db hívószám rögzíthető. A szükséges
sávszélesség PCMM vagy VLAN átviteltechnika esetén 0,150 Mbit/s/ hangcsatorna.
Az Általános Szerződési Feltételekben írt szabályok az egyedi előfizetői szerződésben rögzített telefonszámokra
és hangcsatornákra összesítetten alkalmazandóak azzal, hogy a Felek napi értékhatárt nem alkalmaznak, továbbá
az Előfizető érdekében a havi értékhatár összegét a hivatkozott pontokban foglaltaktól eltérően is
meghatározhatják. Ha a Felek a havi értékhatár összegét az egyedi előfizetői szerződésben az Általános
Szerződési Feltételektől eltérően, egy összegben határozzák meg, az így meghatározott havi értékhatár az
Általános Szerződési Feltételekre összevontan alkalmazandó.
A végberendezésre (IP PBX) vonatkozó követelmények:
Beszédforgalom kódolása: G.711 kodek 20 ms csomagolási idő
Fax átvitel: G.711 transzparens
DTMF átvitel: G.711 inband
Díjazás
Egyszeri csatlakozási díj
Az egyszeri csatlakozási díj mindkét SIP szolgáltatás esetén tartalmazza az egyszeri belépési díjat.
Havi előfizetési díj
A havonta fizetendő díj mindkét SIP szolgáltatás esetén tartalmazza a telefon-szolgáltatás igénybevételéért
fizetendő havi előfizetési díjat.
Forgalmi díj
A Díjszabás mellékletben foglaltak alapján.

2.4. business telefon SIP szolgáltatások kényelmi és egyéb szolgáltatásai
98

2.4.1. SIP Trunk és SIP Account szolgáltatás esetén
•
•
•
•

Hívószám kijelzés szolgáltatás (CLIP)
Hívószám kijelzés letiltása (CLIR)
Hangposta szolgáltatás 2021. március 30-tól kezdődően 2021. június 30-ig a helyhez kötött
telefonszolgáltatáshoz igénybe vehető Hangposta szolgáltatás fokozatosan kivezetésre kerül, és ezen
dátumot követően nem lesz elérhető az ügyfelek számára.
Híváskorlátozás emelt díjas számra

2.4.2. SIP Account szolgáltatás esetén
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hívásvárakoztatás
Három résztvevős konferencia
Hívásátirányítás feltétel nélkül
Hívásátirányítás foglaltság esetén
Hívásátirányítás „nem felel” esetén
Előfizető által vezérelhető híváskorlátozás
Ne zavarj szolgáltatás
Névtelen hívás fogadásának visszautasítása
Vonalcsoport szolgáltatás (PBX sor) - A Vonalcsoport szolgáltatásra (PBX sor) a Szolgáltató új Előfizetői
Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2018. július 1-től nem tesz lehetővé.

A kényelmi és egyéb szolgáltatások részletes leírását a Szolgáltatások leírása melléklet tartalmazza.

2.5. Fax-email szolgáltatás
IP alapú Fax szolgáltatás, melynek révén a felhasználó elektronikus (pdf formátumú) adatállományt (elektronikus
üzenetet) fogad a szolgáltatásnyújtás alapjául szolgáló előfizetői szerződésben előzetesen rögzített e-mail címén,
illetve a szolgáltató által erre a célra biztosított web felületen, és fax üzenetet küld a szolgáltatást igénybe vevő
által meghatározott telefonszámra.
Az igénybevétel feltételei
A fax-email szolgáltatás csak kiegészítő szolgáltatásként rendelhető üzleti előfizetők részére, Business Office Net,
Business Internet, ISDN szolgáltatás, illetve Business Telefon szolgáltatás mellé.
Az igénybevétel módja
Az előfizető által egy, a szolgáltató számtartományából kiválasztott telefonszámon vagy a szolgáltató hálózatába
áthordozott meglévő telefonszámon történik. Az így kijelölt telefonszám kizárólag az itt meghatározott fax
szolgáltatáshoz lesz használható. A fogadott faxok tárolása és küldése a szolgáltató által biztosított webfelületen
történik.
Az igénybevétel korlátai
A Fax e-mail szolgáltatás igénybevételére dedikált hívószám egyéb forgalom (hang-, illetve hagyományos fax)
bonyolítására műszaki korlátok miatt nem használható.
A fax to mail programmal elküldhető adatállomány maximális mérete: 16 Mbyte/küldött fax.
A szolgáltatónál meglévő ISDN30 interfészű szolgáltatás esetén az ISDN30 szolgáltatásra rendelt
számtartományból szám kijelölése a fax e-mail szolgáltatásra nem lehetséges, az előfizetőnek új számot kell
választania a fax e-mail szolgáltatáshoz kijelölt számmezőből.
A szolgáltatás az 1, 22, 23, 25, 28, 32, 34, 36, 42, 46, 48, 52, 56, 72, 87, 88, 93, 94, 99-es körzetekben érhető el.
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Szolgáltatáscsomagok
Fogadó csomag
Tartalmazza korlátlan számú fax dokumentum fogadását.
Fogadó-küldő csomag
Tartalmazza korlátlan számú fax dokumentum fogadását, valamint 200 oldal fax elküldését.
Díjazása
A Díjszabás mellékletben foglaltak alapján.
A csomagokban megadott mennyiségen felül kezdeményezett fax küldés díjazása a továbbított oldalak számán
alapul, amely díjazási időszaktól függetlenül a mellékletben megadott belföldi, vagy nemzetközi tarifán alapul.

2.6. Vonalcsoport szolgáltatás (PBX sor)
A Vonalcsoport szolgáltatásra (PBX sor) a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2018.
július 1-től nem tesz lehetővé.
Üzleti előfizetők részére lehetővé teszi vonalcsoport létrehozását több fővonal összefogásával. A csoport közös
előfizetői számon érhető el. A közös számra érkező hívásokat a központ a közös főszám alá berendezett, a
meghatározott prioritás szerinti, elsőként megtalált szabad mellékszámra kapcsolja.
A keresés módja kétféle lehet:
•
•

soros, amikor a vezérvonalnál kezdődik és a vonalak meghatározott sorrendjében történik, illetve
elosztott, amikor a keresés az utoljára lefoglalt vonal után kezdődik.

A keresés módjáról az ügyfél megrendeléskor dönt, egyúttal meghatározza az egyes vonalak prioritási sorrendjét.
Díjazás
A Díjszabás mellékletben foglaltak alapján.

2.7. Belföldi zöld szám szolgáltatás
A belföldi zöld szám szolgáltatás előfizetője a (06) 80–89c def szolgáltatás kijelölő számmal rendelkezik, amelyet
a Szolgáltatótól rendel meg. A szolgáltató mindazon üzleti előfizetőnek, akik lehetővé kívánják tenni, hogy őket
mások díjmentesen felhívhassák, fordított díjazású számot ad. A beszélgetés teljes díját a zöld szám előfizetője
fizeti. A belföldi zöld szám hívásakor a hívást kezdeményező számára a hívás díjmentes.
Kezdeményezés
Belföldi zöld számot csak a távhívó hálózatba bekapcsolt (előfizetői és nyilvános) telefon-állomásokról lehet hívni.
A hívást a belföldi előtéttel (06), a szolgáltatás-kijelölő számmal (80) és a hatjegyű, a zöld számhoz tartozó előfizetői
számmal kell kezdeményezni. A belföldről díjmentesen hívható számok számtartománya (nemzetközi hálózatból
is elérhető) a 06/80/100 000-999 999 közti tartomány, a belföldről díjmentesen hívható, belföldi formában
tárcsázható és nemzetközi hálózatban végződő számok számtartománya (nemzetközi hálózatból nem elérhető) a
06/80/000 000-099 999 közti tartomány. A nyilvános állomásokon a készülék működtetése érdekében pénzérmét
kell bedobni, de a pénzérmét a készülék a beszélgetés végén visszaadja.
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Telefonkártyával üzemelő nyilvános állomások esetén a hívás kezdeményezéséhez szükséges a kártya, azonban
nem kerül felhasználásra egyetlen egység sem a beszélgetés folyamán.
Az igénybevétel korlátai
A szolgáltatást csak Magyarország területéről lehet elérni.
Díjazás
A Díjszabás mellékletben foglaltak alapján.
A beszélgetési díjat a hívott fél fizeti. A hívó számára minden hívás díjmentes. A beszélgetési díj mértékét a hívott
díjzóna, a díjazási időszak és a beszélgetés időtartama határozza meg.

2.8. Emeltdíjas és emeltdíjas megkülönböztetett szám szolgáltatás (AudioTex és Audiofix)
A szolgáltatás lehetővé teszi a Vodafone Magyarország zrt.-vel emeltdíjas szolgáltatás nyújtására szerződő üzleti
előfizetők számára, hogy a Vodafone Magyarország zrt. által beszedett díj meghatározott részével bevételhez
jussanak azon hívások után, amelyek a 06-90, valamint 06-91-es szolgáltatás-kijelölő számra irányulnak. A
szolgáltatás lehetőséget biztosít a tartalomszolgáltatók (vagy információszolgáltatók) számára, hogy a kijelölt
hívószámon szavazást, információt, informatikai adattartalmat vagy szórakoztató jellegű hanganyagot
szolgáltassanak.
A hívóknak az emeltdíjas számhoz rendelt tarifát kell megfizetniük.
Az előfizető szolgáltatási reklámozása közben köteles feltüntetni a szolgáltatás ÁFÁ-t tartalmazó díját, mely lehet
hívásonkénti vagy percenkénti díj.
Díjazás
A Díjszabás mellékletben foglaltak alapján.
•
•
•

Emelt díjas szám szolgáltatás hívószámai
0690/98c-def
Emelt díjas megkülönböztetett szám szolgáltatás hívószámai
0691/11c-def
0691/12c-def
(a „c” számjegyek a tarifaazonosítók)

101

3. Egyetemes telefonhálózathoz való hozzáférési szolgáltatás
Salgótarján 32-es és Veszprém 88-as Primer Körzet területén 2019. január 1-től érhető el az egyetemes
telefonhálózathoz való hozzáférési szolgáltatás.
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B./ Szolgáltatások leírása 29-es körzeten belüli hagyományos telefon szolgáltatás esetén
A Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást nem tesz lehetővé a korábbi rézérpáras
hálózaton nyújtott szolgáltatásokra azokon a településeken, ahol bevezetésre került az FTTH-RFoG optikai
kábelhálózat: Alsónémedi, Bénye, Bugyi, Dabas, Gomba, Kakucs, Monor, Monorierdő, Nagykáta, Nyáregyháza,
Szentmártonkáta, Káva, Pánd, Újhartyán, Csévharaszt, Inárcs, Vasad, Ócsa, Péteri, Újlengyel, Pusztavacs,
Tatárszentgyörgy.
Az alábbi településeken megszűnik a rézérpáras hálózaton nyújtott szolgáltatás 2020. november 20. hatállyal:
Nyáregyháza, Szentmártonkáta, Káva, Pánd, Csévharaszt, Vasad

1. Egyetemes telefonhálózathoz való hozzáférési szolgáltatáselemek
Monor 29-es Primer Körzet területén 2014. május 1-től érhető el az egyetemes telefonhálózathoz való hozzáférési
szolgáltatás.
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2. Hívásszolgáltatások
2.1. Helyi hívás
Definíció
Egyazon földrajzi számozási körzeten belüli előfizetők felé irányuló beszéd vagy fax forgalom.
Díjazás
A Díjszabás mellékletben foglaltak alapján.
Előfizetői állomásról kezdeményezett vezetékes hívások esetén a forgalmi díj mértéke percdíjon alapul, a
beszélgetés tényleges másodpercében – illetve díjcsomagtól függően megkezdett percében - mért időtartama
szerint meghatározott, a hívás időtartamától, a hívó és a hívott közötti távolságtól (díjzónától), valamint a díjazási
időszaktól függ.
A Szolgáltató a forgalmi díjon felül hívásfelépítési díjat (kapcsolási díjat) is felszámolhat eredményes jelátvitel vagy
hozzáférés esetében. Eredményes telefon szolgáltatásnak minősül, ha a hívó és hívott hozzáférési pontok között
a beszédkapcsolat vagy az adatátvitel ténylegesen létrejött. A hívás-felépítési díj a hívó és a hívott előfizetői
hozzáférési pont közötti távközlési összeköttetés felépítéséért és bontásáért a díjazási időszaktól és a hívott
díjzónától függetlenül hívásonként fizetendő.
Nyilvános telefonállomásról kezdeményezett hívások esetén a díj mértéke a díjimpulzusok számlálása alapján a
hívás időtartamától, a hívó és a hívott közötti távolságtól (díjzónától), valamint a díjazási időszaktól függ.

2.2. Belföldi távolsági hívásirány
Különböző földrajzi számozási körzetbe bekapcsolt előfizetők felé irányuló beszéd vagy fax forgalom.
Díjazás
A Díjszabás mellékletben foglaltak alapján.
Előfizetői állomásról kezdeményezett vezetékes hívások esetén a forgalmi díj mértéke percdíjon alapul, a
beszélgetés tényleges másodpercében – illetve díjcsomagtól függően megkezdett percében - mért időtartama
szerint meghatározott, a hívás időtartamától, a hívó és a hívott közötti távolságtól (díjzónától), valamint a díjazási
időszaktól függ.
A Szolgáltató a forgalmi díjon felül hívásfelépítési díjat (kapcsolási díjat) is felszámolhat eredményes jelátvitel vagy
hozzáférés esetében. Eredményes telefon szolgáltatásnak minősül, ha a hívó és hívott hozzáférési pontok között
a beszédkapcsolat vagy az adatátvitel ténylegesen létrejött. A hívás-felépítési díj a hívó és a hívott előfizetői
hozzáférési pont közötti távközlési összeköttetés felépítéséért és bontásáért a díjazási időszaktól és a hívott
díjzónától függetlenül hívásonként fizetendő.
Nyilvános telefonállomásról kezdeményezett hívások esetén a díj mértéke a díjimpulzusok számlálása alapján a
hívás időtartamától, a hívó és a hívott közötti távolságtól (díjzónától), valamint a díjazási időszaktól függ.

2.3. Nemzetközi hívás szolgáltatás
Valamely külföldi és a Magyarország területén lévő előfizetői hozzáférési pont között létrejött beszéd vagy fax
forgalom. A hívott előfizető vagy szolgáltatás eléréséhez nemzetközi előtétet (00), ország hívó (1-3 számjegy),
hálózat azonosító kódot és előfizetői vagy globális előfizetői számot kell tárcsázni.
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Díjazás
A Díjszabás mellékletben foglaltak alapján.
Előfizetői állomásról kezdeményezett hívások esetén a forgalmi díj mértéke percdíjon alapul, a beszélgetés
tényleges másodpercében – illetve díjcsomagtól függően megkezdett percében - mért időtartama szerint
meghatározott, a hívás időtartamától, a hívó és a hívott közötti távolságtól (díjzónától), valamint a díjazási
időszaktól függ.
A Szolgáltató a forgalmi díjon felül hívásfelépítési díjat (kapcsolási díjat) is felszámolhat eredményes jelátvitel vagy
sikeres hívás esetében. Sikeres telefonhívásnak, illetőleg eredményes jelátvitelnek az minősül, ha a hívó és hívott
hozzáférési pontok között a beszédkapcsolat vagy az adatátvitel ténylegesen létrejött. A kapcsolási díj a hívó és a
hívott előfizetői hozzáférési pont közötti távközlési összeköttetés felépítéséért a díjazási időszaktól és a hívott
díjzónától függetlenül hívásonként fizetendő.
Nyilvános telefonállomásról kezdeményezett hívások esetén a díj mértéke a díjimpulzusok számlálása alapján a
hívás időtartamától, a hívó és a hívott közötti távolságtól (díjzónától) függ.

2.4. Mobil hívás szolgáltatás
A helyhez kötött hálózatba bekapcsolt és mobil rádiótelefon szolgáltató előfizetői hozzáférési pontjai között
lebonyolított beszéd vagy fax forgalom.
A hívott mobil rádiótelefon előfizető vagy szolgáltatás eléréséhez belföldi előtétet (06), két számjegyű mobil
hálózatkiválasztó kódot és 7 számjegyű mobil rádiótelefon-számot kell tárcsázni.
Díjazás
A Díjszabás mellékletben foglalt díjtáblázat alapján.
Előfizetői állomásról kezdeményezett hívások esetén a forgalmi díj mértéke percdíjon alapul, a beszélgetés
tényleges másodpercében – illetve díjcsomagtól függően megkezdett percében - mért időtartama szerint
meghatározott, a hívás időtartamától, valamint a díjazási időszaktól függ.
A Szolgáltató a forgalmi díjon felül hívásfelépítési díjat (kapcsolási díjat) is felszámolhat eredményes jelátvitel vagy
sikeres hívás esetében. Sikeres telefonhívásnak, illetőleg eredményes jelátvitelnek az minősül, ha a hívó és hívott
hozzáférési pontok között a beszédkapcsolat vagy az adatátvitel ténylegesen létrejött. A kapcsolási díj a hívó és a
hívott előfizetői hozzáférési pont közötti távközlési összeköttetés felépítéséért a díjazási időszaktól és a hívott
díjzónától függetlenül hívásonként fizetendő.
Nyilvános telefonállomásról kezdeményezett hívások esetén a díj mértéke a díjimpulzusok számlálása alapján a
hívás időtartamától, a hívó és a hívott közötti távolságtól (díjzónától) függ.
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3. Speciális telefonvonalak (vonal típusok)
3.1. Riasztó-vonal szolgáltatás
A szolgáltató lehetővé teszi az előfizetői számára, hogy fővonalként, második vagy további vonalként igénybe
vehessék a riasztó-vonalat. A riasztó-vonal tulajdonképpen egy telefonvonal, amely biztosítja a folyamatos
kapcsolatot a biztonságtechnikai cég és a biztosított objektum között. Ezen a vonalon történik a rendszer
felügyelete és az esetleges riasztások is ezen a vonalon keresztül jutnak el a biztonságtechnikai cég
diszpécseréhez. A 1748-as rövidített hívószám hívása esetén a vagyonvédelmi szolgáltatást biztosító cég
központja jelentkezik. A megállapodásban rögzítésre kerül, hogy mely szolgáltatóval van az ügyfélnek szerződése
és ennek megfelelően a központban berendezik a hívó és hívható számokat.
Az igénybevétel korlátjai:
A vonalról hívást kezdeményezni csak a megadott helyre a vagyonvédelmi szolgáltatást biztosító cég központjába
lehet a 1748-as hívószám segítségével, valamint az ingyenesen hívható számokra: a hibabejelentőre és az
ügyfélszolgálatra.
Hívás fogadása csak bizonyos, a szolgáltató által megadott számokról lehetséges, melyről a megrendeléskor
tájékoztatni kell az előfizetőt.
A felelősség vállalás korlátjai
A riasztó-vonal szolgáltatás során a Vodafone Magyarország Zrt. semmilyen felelősséget nem vállal az esetleges
szolgáltatás kimaradásból keletkező károkért. A Szolgáltató csak a vonalat biztosítja, a szokásos minőségi
feltételeknek megfelelően.
Átminősítés
A vonalat nem lehet átminősíteni teljes értékű fővonallá, csak ha az előfizető kifizeti a kedvezményes bekötési ár
és a mindenkor érvényben lévő belépési listaár közötti különbözetet. ISDN vonal nem minősíthető át riasztóvonallá.
Díjazás
Belépési díj, havidíj és hívás díj az érvényben lévő Díjszabás szerint.

3.2. internet-vonal
A szolgáltató lehetővé teszi egyéni telefon fővonallal rendelkező előfizetői részére, hogy második vonalként
kizárólag telekom internet (dial-up és bérelt vonali internet), valamint business internet (dial-up és bérelt vonali
internet) szolgáltatás-hozzáférés céljából 1 db internet vonalat igénybe vehessenek.
Az igénybevétel feltételei
Csak fővonallal rendelkező egyéni telefon-előfizető veheti igénybe.
A Szolgáltató külön egyedi szolgáltatási szerződést köt az előfizetővel telekom internet (dial-up és bérelt vonali
internet), valamint business internet (dial-up és bérelt vonali internet) -szolgáltatásra.
A Vodafone Magyarország zrt. feltételként rögzíti, hogy az internet-vonal kapcsolási számát nem jelenteti meg a
telefonkönyvben és díjmentesen titkos számmal veszi nyilvántartásba.
Az igénybevétel korlátjai:
106

Az Internet-vonal csak Internet-hozzáféréshez használható.
Második, harmadik vagy azon felüli vonal is átminősíthető internet vonalra abban az esetben, ha a telepítési és
számlázási cím azonos minden vonal esetében.
Díjazás
Kedvezményes belépési díj és kedvezményes havi előfizetési díj.
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4. business telefon ISDN interfészű szolgáltatások
A business telefon ISDN interfészű szolgáltatások választható díjcsomagja.
Az igénybevétel feltételei
A szolgáltatás az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott általános szabályok szerint, a Díjszabás
mellékletben meghatározott szolgáltatási díjak ellenében vehető igénybe.
Előfizetői hozzáférési pont
ISDN szolgáltatás esetén az előfizetői hozzáférési pont a hálózatvégződő egység (továbbiakban: NT) előfizetői
oldala, azaz a T néven definiált és jelölt interfész.
Csatlakozási mód
Az előfizetők kétféle ISDN csatlakozási módot vehetnek igénybe:
•
•

ISDN2 (alaphozzáférés),
ISDN30 (primerhozzáférés).

4.1. ISDN2 (alaphozzáférés)
Az ISDN2 csatlakozás két darab 0,064 Mbit/s sebességű felhasználói B-csatornából, valamint egy 0,016 Mbit/s
sebességű jelzésátviteli D-csatornából áll. Az elérhető maximális információsebesség 0,144 Mbit/s. Mindkét Bcsatorna felhasználható vonalkapcsolt (azaz választási információval irányított) hívások lebonyolítására.
Transzparens adatátviteli szolgáltatás (nx0,064 Mbit/s) nem érhető el.
Az ISDN2 csatlakozás lehet pont-pont vagy pont-többpont konfigurációjú. Pont-pont konfigurációban a
csatlakozáshoz csak egyetlen, pont-többpont konfigurációban több végberendezés is csatlakoztatható. ISDN2
csatlakozás esetén közvetlenül (T interfész), vagy pedig egy, az interfészhez kapcsolt belső 4 huzalos kábelezésre
(S interfész) lehet ISDN típusú végberendezéseket kapcsolni.
Az S interfészhez csatlakozó maximum 4 ISDN végberendezés tápellátását az NT-be épített, de az előfizető
hálózati feszültségéből táplált tápegység látja el. A többi ISDN végberendezésnek saját tápáramellátással kell
rendelkeznie. A T interfészhez csatlakozó eszköznek saját tápáramellátással kell rendelkeznie. Az NT
tápellátásáról (220V) az előfizetőnek kell gondoskodnia. Abban az esetben, ha az előfizető az NT tápáramellátását
nem tudja biztosítani, akkor a szolgáltatás szünetel.

4.2. ISDN30 (primerhozzáférés)
Az ISDN30 csatlakozás 30 darab 0,064 Mbit/s sebességű felhasználói B-csatornát és egy 0,064 Mbit/s sebességű
jelzésátviteli D-csatornát foglal magában. Az ISDN30 csatlakozás csak pont-pont konfigurációjú lehet, melyben a
T interfészhez csak egyetlen végberendezés csatlakoztatható. Az NT tápellátásáról (220V) az előfizetőnek kell
gondoskodnia. Abban az esetben, ha az előfizető az NT tápáramellátását nem tudja biztosítani, akkor a szolgáltatás
szünetel.
A szolgáltatás igénybevételének korlátai
A szolgáltatás igénybevételéhez meghatározott funkcióval rendelkező berendezés, ún. hálózatvégződő egység
(továbbiakban: NT) szükséges. Az NT a szolgáltató tulajdonában áll. Az NT tulajdonjoga a szerződés tartamára és
azt követően is a szolgáltató kizárólagos tulajdonában marad, az semmiképpen sem száll át az előfizetőre. Ennek
áramellátását az előfizetőnek kell biztosítania, amely ISDN 2 csatlakozás esetén 220 V AC.
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Díjazás
Egyszeri csatlakozási díj
Az egyszeri csatlakozási díj tartalmazza a telefon előfizetői hozzáférési pont létesítéséért fizetendő egyszeri
belépési díjat.
Havi előfizetési díj
A havonta fizetendő díj mindkét típusú hozzáférés esetén tartalmazza a telefon-szolgáltatás igénybevételéért
fizetendő havi előfizetési díjat.
Forgalmi díj
A Díjszabás mellékletben foglaltak alapján.

109

5. business telefon ISDN interfészű szolgáltatás komfort szolgáltatásai
Az alapszolgáltatáshoz ajánlott kényelmi és egyéb szolgáltatások, a hangos-számla szolgáltatás kivételével az
ISDN interfészű szolgáltatások esetében is elérhetők. Az ISDN interfészű szolgáltatás további komfort
szolgáltatásokkal rendelkezhet.

5.1. Közvetlen beválasztás
Ha az előfizető olyan digitális alközponttal rendelkezik, amely alkalmas ISDN2 vagy ISDN30 csatlakozás
fogadására, akkor e szolgáltatás megrendelésével lehetővé válik, hogy az alközpont meghatározott (vagy összes)
mellékállomásait a hálózatból közvetlenül, kezelő beavatkozása nélkül hívhassák, vidéken hat-, Budapesten
hétjegyű telefonszámmal, nem csak ISDN előfizetők.

5.2. Többszörös előfizetői szám
Ez a szolgáltatás a közvetlen beválasztás megfelelője nem alközponti előfizetők számára. Segítségével egy ISDN2
csatlakozáshoz több ISDN-hívószám rendelhető, így a végberendezések más-más hívószámmal hívhatók. Az
egyes végberendezésekbe az előfizető programozza a hívószámot.

5.3. Kapcsolt szám azonosítása
A szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a hívó fél készüléke kijelezze a ténylegesen kapcsolt előfizetői számot, ha ezt
a hívott fél nem tiltotta meg. Ez egyrészt a hívott számok helyességének ellenőrzését szolgálhatja, másrészt akkor
van jelentősége, ha a hívott fél hívásátirányítás szolgáltatást vesz igénybe és a hívás nem az eredetileg hívott
hívószámra épül fel.
Ha a hívott fél a hívást átirányította egy másik előfizetői számra, a másik előfizető – ha jogosult a szolgáltatásra –
megtilthatja hívószámának kijelzését a hívónál.

5.4. Kapcsoltszám-azonosítás letiltása
A kapcsolt előfizető letilthatja hívószámának a hívó fél készülékén történő kijelzését.

5.5. Alácímzés
Az ISDN-címzésnek a hívószámon kívül része lehet egy legfeljebb 20 számjegyből és karakterből álló alcím is
(max. 20 oktett). Ezt a hívó fél küldi el a hívottnak. A hálózat az alcímet változtatás nélkül továbbítja, azt hálózaton
belüli irányítási célokra nem használja.
A szolgáltatás csak ISDN-előfizetők között, hívásonkénti üzemmódban vehető igénybe. Működtetése az alcím
elküldésével történik, külön aktiválást nem igényel.

5.6. Csoportos vonalkeresés
A szolgáltatás igénybevétele lehetővé teszi, hogy ISDN2 vagy ISDN30 csatlakozáson keresztül kapcsolódó
alközpontok számára a szolgáltató főközpontja PBX vonalcsoportot képezzen. A PBX vonalcsoportban lévő
vonalak egyetlen hívószámmal érhetők el. Ha a közvetlen beválasztás szolgáltatással együtt veszik igénybe, akkor
bármely, beválasztásos hívószámra érkező hívás továbbításához a központ a PBX vonalcsoporton belül keres
szabad B-csatornát.

5.7. Végberendezés-hordozhatóság
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Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a hívó vagy hívott előfizető hívás közben készülékét az S-buszról
lecsatlakoztathassa, majd azt egy másik előfizetői hozzáférési ponthoz kapcsolva a hívást helyreállítsa. A
felfüggesztés és a helyreállítás között 3 perc áll az előfizető rendelkezésére.
A szolgáltatás csak ISDN2 csatlakozáson és csak interaktív (pl. telefon, videotelefon) szolgáltatásoknál vehető
igénybe, egyéb szolgáltatásoknál (fax, adattovábbítás) nem.
Üzemmódja hívásonkénti, továbbá funkcionális protokollal vehető igénybe. Az előfizetőnek jeleznie kell a
szolgáltatás leírásának megfelelően, a készülék segítségével a központnak a tartásba helyezést, illetve – a
készülék újbóli csatlakoztatása után – a korábbi hívások helyreállításának szándékát.

5.8. Díjazási információk közlése hívás közben
Lehetővé teszi az előfizetőnek, hogy az általa kezdeményezett hívások alkalmával információt kapjon a hívás
díjáról.
A megjelenő információk nem alkalmasak arra, hogy a hívás pontos díja megállapítható legyen, csak tájékoztató
jellegű adatot közölnek.
A szolgáltatás állandó vagy hívásonkénti üzemmódban működik.
Állandó üzemmódban a szolgáltatás megrendelésétől annak lemondásáig az előfizető minden kezdeményezett
hívásról kap díjazási információt. Hívásonkénti üzemmódban az előfizető megválaszthatja, mely hívásoknál tart
igényt a díjazási információkra, s ezt jeleznie kell a központnak.

5.9. Díjazási információk közlése hívásbontáskor
Lehetővé teszi az előfizetőnek, hogy az általa kezdeményezett hívások alkalmával a hívás befejezésekor a hívásért
felszámított teljes díjat a végberendezés kijelzőjén megtekinthesse.
A megjelenő információk nem alkalmasak arra, hogy a hívás pontos díja megállapítható legyen, csak tájékoztató
jellegű adatot közölnek
A szolgáltatás állandó vagy hívásonkénti üzemmódban működik.
Állandó üzemmódban a szolgáltatás megrendelésétől annak lemondásáig az előfizető minden kezdeményezett
hívásról kap díjazási információt. Hívásonkénti üzemmódban az előfizető megválaszthatja, mely hívásoknál tart
igényt a díjazási információkra, s ezt jeleznie kell a központnak.
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6. business fax-email szolgáltatás
IP alapú Fax szolgáltatás, melynek révén a felhasználó elektronikus (pdf formátumú) adatállományt (elektronikus
üzenetet) fogad a szolgáltatásnyújtás alapjául szolgáló előfizetői szerződésben előzetesen rögzített e-mail címén,
illetve a szolgáltató által erre a célra biztosított web felületen és fax üzenetet küld a szolgáltatást igénybe vevő által
meghatározott telefonszámra.
Az igénybevétel feltételei
A fax-email szolgáltatás csak kiegészítő szolgáltatásként rendelhető üzleti előfizetők részére, Fiber Power
Business, Fiber Power Business+, Business Internet, ISDN szolgáltatás, illetve Business Telefon szolgáltatás
mellé.
Az igénybevétel módja
Az előfizető által egy, a szolgáltató számtartományából kiválasztott telefonszámon vagy a szolgáltató hálózatába
áthordozott meglévő telefonszámon történik. Az így kijelölt telefonszám kizárólag az itt meghatározott fax
szolgáltatáshoz lesz használható. A fogadott faxok tárolása és küldése a szolgáltató által biztosított webfelületen
történik.
Az igénybevétel korlátai
A Fax e-mail szolgáltatás igénybevételére dedikált hívószám egyéb forgalom (hang-, illetve hagyományos fax)
bonyolítására műszaki korlátok miatt nem használható.
A fax to mail programmal elküldhető adatállomány maximális mérete: 16 Mbyte/küldött fax.
A szolgáltatónál meglévő ISDN30 interfészű szolgáltatás esetén az ISDN30 szolgáltatásra rendelt
számtartományból szám kijelölése a fax e-mail szolgáltatásra nem lehetséges, az előfizetőnek új számot kell
választania a fax e-mail szolgáltatáshoz kijelölt számmezőből.
A szolgáltatás az 1, 22, 23, 25, 28, 32, 34, 36, 42, 46, 48, 52, 56, 72, 87, 88, 93, 94, 99-es körzetekben érhető el.
Szolgáltatáscsomagok
Fogadó csomag
Tartalmazza korlátlan számú fax dokumentum fogadását.
Fogadó-küldő csomag
Tartalmazza korlátlan számú fax dokumentum fogadását, valamint 200 oldal fax elküldését.
Díjazása
A Díjszabás melléklet szerint.
A csomagokban megadott mennyiségen felül kezdeményezett fax küldés díjazása a továbbított oldalak számán
alapul, amely díjazási időszaktól függetlenül a mellékletben megadott belföldi, vagy nemzetközi tarifán alapul.
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C./ Szolgáltatások leírása 29-es körzeten kívüli hagyományos telefon szolgáltatás esetén
1. Hívásszolgáltatások
1.1. Helyi hívás
Egyazon földrajzi településen belüli előfizetői hozzáférési pontok között létrejött beszéd vagy fax forgalom.
Díjazás
A Díjszabás mellékletben foglaltak alapján.
Előfizetői hozzáférési pontról kezdeményezett hívások esetén a forgalmi díj mértéke percdíjon alapul, a
beszélgetés tényleges másodpercében – illetve díjcsomagtól függően megkezdett percében - mért időtartama
szerint meghatározott, a hívás időtartamától, a hívó és a hívott közötti távolságtól (díjzónától), valamint a díjazási
időszaktól függ.
A Szolgáltató a forgalmi díjon felül hívásfelépítési díjat (kapcsolási díjat) is felszámolhat eredményes jelátvitel vagy
sikeres hívás esetében. Sikeres telefonhívásnak, illetőleg eredményes jelátvitelnek az minősül, ha a hívó és hívott
hozzáférési pontok között a beszédkapcsolat vagy az adatátvitel ténylegesen létrejött. A kapcsolási díj a hívó és a
hívott előfizetői hozzáférési pont közötti távközlési összeköttetés felépítéséért a díjazási időszaktól és a hívott
díjzónától függetlenül hívásonként fizetendő.
Nyilvános telefonállomásról kezdeményezett hívások esetén a díj mértéke a díjimpulzusok számlálása alapján a
hívás időtartamától, a hívó és a hívott közötti távolságtól (díjzónától), valamint a díjazási időszaktól függ.

1.2. Helyközi I hívás (I-es díjzóna)
A primer körzeten belüli különböző helyi hálózatok telefon állomásai közötti beszélgetések.
Díjazás
A Díjszabás mellékletben foglaltak alapján.
Előfizetői állomásról kezdeményezett vezetékes hívások esetén a forgalmi díj mértéke percdíjon alapul, a
beszélgetés tényleges másodpercében – illetve díjcsomagtól függően megkezdett percében - mért időtartama
szerint meghatározott, a hívás időtartamától, a hívó és a hívott közötti távolságtól (díjzónától), valamint a díjazási
időszaktól függ.
A Szolgáltató a forgalmi díjon felül hívásfelépítési díjat (kapcsolási díjat) is felszámolhat eredményes jelátvitel vagy
hozzáférés esetében. Eredményes telefon szolgáltatásnak minősül, ha a hívó és hívott hozzáférési pontok között
a beszédkapcsolat vagy az adatátvitel ténylegesen létrejött. A hívás-felépítési díj a hívó és a hívott előfizetői
hozzáférési pont közötti távközlési összeköttetés felépítéséért és bontásáért a díjazási időszaktól és a hívott
díjzónától függetlenül hívásonként fizetendő.
Nyilvános telefonállomásról kezdeményezett hívások esetén a díj mértéke a díjimpulzusok számlálása alapján a
hívás időtartamától, a hívó és a hívott közötti távolságtól (díjzónától), valamint a díjazási időszaktól függ.

1.3. Belföldi távolsági hívás (II-es díjzóna)
Körzetszám használatával indított, Budapest vonzáskörzetébe tartozó települések és Budapest közötti forgalom.
A Monor primer körzetben és Budapest területén a mellékelt árlistában felsorolt településekre érvényes a helyközi
II forgalom.
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Díjazás
A Díjszabás mellékletben foglaltak alapján.
Előfizetői állomásról kezdeményezett vezetékes hívások esetén a forgalmi díj mértéke percdíjon alapul, a
beszélgetés tényleges másodpercében – illetve díjcsomagtól függően megkezdett percében - mért időtartama
szerint meghatározott, a hívás időtartamától, a hívó és a hívott közötti távolságtól (díjzónától), valamint a díjazási
időszaktól függ.
A Szolgáltató a forgalmi díjon felül hívásfelépítési (kapcsolási díjat) is felszámolhat eredményes jelátvitel vagy
hozzáférés esetében. Eredményes telefon szolgáltatásnak minősül, ha a hívó és hívott hozzáférési pontok között
a beszédkapcsolat vagy az adatátvitel ténylegesen létrejött. A hívásfelépítési díj a hívó és a hívott előfizetői
hozzáférési pont közötti távközlési összeköttetés felépítéséért és bontásáért a díjazási időszaktól és a hívott
díjzónától függetlenül hívásonként fizetendő.
Nyilvános telefonállomásról kezdeményezett hívások esetén a díj mértéke a díjimpulzusok számlálása alapján a
hívás időtartamától, a hívó és a hívott közötti távolságtól (díjzónától), valamint a díjazási időszaktól függ.

1.4. Belföldi távolsági hívás (III-as díjzóna)
Két különböző primer körzetbe bekapcsolt telefonállomás közötti távolsági beszélgetés.
Díjazás
A Díjszabás mellékletben foglaltak alapján.
Előfizetői állomásról kezdeményezett vezetékes hívások esetén a forgalmi díj mértéke percdíjon alapul, a
beszélgetés tényleges másodpercében – illetve díjcsomagtól függően megkezdett percében - mért időtartama
szerint meghatározott, a hívás időtartamától, a hívó és a hívott közötti távolságtól (díjzónától), valamint a díjazási
időszaktól függ.
A Szolgáltató a forgalmi díjon felül hívásfelépítési díjat (kapcsolási díjat) is felszámolhat eredményes jelátvitel vagy
hozzáférés esetében. Eredményes telefon szolgáltatásnak minősül, ha a hívó és hívott hozzáférési pontok között
a beszédkapcsolat vagy az adatátvitel ténylegesen létrejött. A hívás-felépítési díj a hívó és a hívott előfizetői
hozzáférési pont közötti távközlési összeköttetés felépítéséért és bontásáért a díjazási időszaktól és a hívott
díjzónától függetlenül hívásonként fizetendő.
Nyilvános telefonállomásról kezdeményezett hívások esetén a díj mértéke a díjimpulzusok számlálása alapján a
hívás időtartamától, a hívó és a hívott közötti távolságtól (díjzónától), valamint a díjazási időszaktól függ.

1.5. Nemzetközi hívás szolgáltatás
Valamely külföldi és a Magyarország területén lévő előfizetői hozzáférési pont között létrejött beszéd vagy fax
forgalom. A hívott előfizető vagy szolgáltatás eléréséhez nemzetközi előtétet (00), ország hívó (1-3 számjegy),
hálózat azonosító kódot és előfizetői vagy globális előfizetői számot kell tárcsázni.
Díjazás
A Díjszabás mellékletben foglaltak alapján.
Előfizetői állomásról kezdeményezett hívások esetén a forgalmi díj mértéke percdíjon alapul, a beszélgetés
tényleges másodpercében – illetve díjcsomagtól függően megkezdett percében - mért időtartama szerint
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meghatározott, a hívás időtartamától, a hívó és a hívott közötti távolságtól (díjzónától), valamint a díjazási
időszaktól függ.
A Szolgáltató a forgalmi díjon felül hívásfelépítési díjat (kapcsolási díjat) is felszámolhat eredményes jelátvitel vagy
sikeres hívás esetében. Sikeres telefonhívásnak, illetőleg eredményes jelátvitelnek az minősül, ha a hívó és hívott
hozzáférési pontok között a beszédkapcsolat vagy az adatátvitel ténylegesen létrejött. A kapcsolási díj a hívó és a
hívott előfizetői hozzáférési pont közötti távközlési összeköttetés felépítéséért a díjazási időszaktól és a hívott
díjzónától függetlenül hívásonként fizetendő.
Nyilvános telefonállomásról kezdeményezett hívások esetén a díj mértéke a díjimpulzusok számlálása alapján a
hívás időtartamától, a hívó és a hívott közötti távolságtól (díjzónától) függ.

1.6. Mobil hívás szolgáltatás
A helyhez kötött hálózatba bekapcsolt és mobil rádiótelefon szolgáltató előfizetői hozzáférési pontjai között
lebonyolított beszéd vagy fax forgalom.
A hívott mobil rádiótelefon előfizető vagy szolgáltatás eléréséhez belföldi előtétet (06), két számjegyű mobil
hálózatkiválasztó kódot és 7 számjegyű mobil rádiótelefon-számot kell tárcsázni.
Díjazás
A Díjszabás mellékletben foglaltak alapján.
Előfizetői állomásról kezdeményezett hívások esetén a forgalmi díj mértéke percdíjon alapul, a beszélgetés
tényleges másodpercében – illetve díjcsomagtól függően megkezdett percében - mért időtartama szerint
meghatározott, a hívás időtartamától, valamint a díjazási időszaktól függ.
A Szolgáltató a forgalmi díjon felül hívásfelépítési díjat (kapcsolási díjat) is felszámolhat eredményes jelátvitel vagy
sikeres hívás esetében. Sikeres telefonhívásnak, illetőleg eredményes jelátvitelnek az minősül, ha a hívó és hívott
hozzáférési pontok között a beszédkapcsolat vagy az adatátvitel ténylegesen létrejött. A kapcsolási díj a hívó és a
hívott előfizetői hozzáférési pont közötti távközlési összeköttetés felépítéséért a díjazási időszaktól és a hívott
díjzónától függetlenül hívásonként fizetendő.
Nyilvános telefonállomásról kezdeményezett hívások esetén a díj mértéke a díjimpulzusok számlálása alapján a
hívás időtartamától, a hívó és a hívott közötti távolságtól (díjzónától) függ.
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2. business telefon ISDN interfészű szolgáltatások
A business telefon ISDN interfészű szolgáltatások választható díjcsomagja.
Az igénybevétel feltételei
A szolgáltatás az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott általános szabályok szerint, a Díjszabás
mellékletben meghatározott szolgáltatási díjak ellenében vehető igénybe.
Előfizetői hozzáférési pont
ISDN szolgáltatás esetén az előfizetői hozzáférési pont a hálózatvégződő egység (továbbiakban: NT) előfizetői
oldala, azaz a T néven definiált és jelölt interfész.
Csatlakozási mód
Az előfizetők kétféle ISDN csatlakozási módot vehetnek igénybe:
• ISDN2 (alaphozzáférés),
• ISDN30 (primerhozzáférés).

2.1. ISDN2 (alaphozzáférés)
Az ISDN2 csatlakozás két darab 0,064 Mbit/s sebességű felhasználói B-csatornából, valamint egy 0,016 Mbit/s
sebességű jelzésátviteli D-csatornából áll. Az elérhető maximális információsebesség 0,144 Mbit/s. Mindkét Bcsatorna felhasználható vonalkapcsolt (azaz választási információval irányított) hívások lebonyolítására.
Transzparens adatátviteli szolgáltatás (nx0,064 Mbit/s) nem érhető el.
Az ISDN2 csatlakozás lehet pont-pont vagy pont-többpont konfigurációjú. Pont-pont konfigurációban a
csatlakozáshoz csak egyetlen, pont-többpont konfigurációban több végberendezés is csatlakoztatható. ISDN2
csatlakozás esetén közvetlenül (T interfész), vagy pedig egy, az interfészhez kapcsolt belső 4 huzalos kábelezésre
(S interfész) lehet ISDN típusú végberendezéseket kapcsolni.
Az S interfészhez csatlakozó maximum 4 ISDN végberendezés tápellátását az NT-be épített, de az előfizető
hálózati feszültségéből táplált tápegység látja el. A többi ISDN végberendezésnek saját tápáramellátással kell
rendelkeznie. A T interfészhez csatlakozó eszköznek saját tápáramellátással kell rendelkeznie. Az NT
tápellátásáról (220V) az előfizetőnek kell gondoskodnia. Abban az esetben, ha az előfizető az NT tápáramellátását
nem tudja biztosítani, akkor a szolgáltatás szünetel.

2.2. ISDN30 (primerhozzáférés)
Az ISDN30 csatlakozás 30 darab 0,064 Mbit/s sebességű felhasználói B-csatornát és egy 0,064 Mbit/s sebességű
jelzésátviteli D-csatornát foglal magában. Az ISDN30 csatlakozás csak pont-pont konfigurációjú lehet, melyben a
T interfészhez csak egyetlen végberendezés csatlakoztatható. Az NT tápellátásáról (220V) az előfizetőnek kell
gondoskodnia. Abban az esetben, ha az előfizető az NT tápáramellátását nem tudja biztosítani, akkor a szolgáltatás
szünetel.
A szolgáltatás igénybevételének korlátai
A szolgáltatás igénybevételéhez meghatározott funkcióval rendelkező berendezés, ún. hálózatvégződő egység
(továbbiakban: NT) szükséges. Az NT a szolgáltató tulajdonában áll. Az NT tulajdonjoga a szerződés tartamára és
azt követően is a szolgáltató kizárólagos tulajdonában marad, az semmiképpen sem száll át az előfizetőre. Ennek
áramellátását az előfizetőnek kell biztosítania, amely ISDN 2 csatlakozás esetén 220 V AC.
Díjazás
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Egyszeri csatlakozási díj
Az egyszeri csatlakozási díj tartalmazza a telefon előfizetői hozzáférési pont létesítéséért fizetendő egyszeri
belépési díjat.
Havi előfizetési díj
A havonta fizetendő díj mindkét típusú hozzáférés esetén tartalmazza a telefonszolgáltatás igénybevételéért
fizetendő havi előfizetési díjat.
Forgalmi díj
A Díjszabás mellékletben foglaltak alapján.
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3. A telefon ISDN interfészű szolgáltatás komfort szolgáltatásai
Az alapszolgáltatáshoz ajánlott kényelmi és egyéb szolgáltatások a hangos-számla szolgáltatás kivételével az
ISDN interfészű szolgáltatások esetében is elérhetők. Az ISDN interfészű szolgáltatás további komfort
szolgáltatásokkal rendelkezhet.

3.1. Közvetlen beválasztás
Ha az előfizető olyan digitális alközponttal rendelkezik, amely alkalmas ISDN2 vagy ISDN30 csatlakozás
fogadására, akkor e szolgáltatás megrendelésével lehetővé válik, hogy az alközpont meghatározott (vagy összes)
mellékállomásait a hálózatból közvetlenül, kezelő beavatkozása nélkül hívhassák, vidéken hat-, Budapesten
hétjegyű telefonszámmal, nem csak ISDN előfizetők.

3.2. Többszörös előfizetői szám
Ez a szolgáltatás a közvetlen beválasztás megfelelője nem alközponti előfizetők számára. Segítségével egy ISDN2
csatlakozáshoz több ISDN-hívószám rendelhető, így a végberendezések más-más hívószámmal hívhatók. Az
egyes végberendezésekbe az előfizető programozza a hívószámot.

3.3. Kapcsolt szám azonosítása
A szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a hívó fél készüléke kijelezze a ténylegesen kapcsolt előfizetői számot, ha ezt
a hívott fél nem tiltotta meg. Ez egyrészt a hívott számok helyességének ellenőrzését szolgálhatja, másrészt akkor
van jelentősége, ha a hívott fél hívásátirányítás szolgáltatást vesz igénybe, és a hívás nem az eredetileg hívott
hívószámra épül fel.
Ha a hívott fél a hívást átirányította egy másik előfizetői számra, a másik előfizető – ha jogosult a szolgáltatásra –
megtilthatja hívószámának kijelzését a hívónál.

3.4. Kapcsoltszám-azonosítás letiltása
A kapcsolt előfizető letilthatja hívószámának a hívó fél készülékén történő kijelzését.

3.5. Alácímzés
Az ISDN-címzésnek a hívószámon kívül része lehet egy legfeljebb 20 számjegyből és karakterből álló alcím is
(max. 20 oktett). Ezt a hívó fél küldi el a hívottnak. A hálózat az alcímet változtatás nélkül továbbítja, azt hálózaton
belüli irányítási célokra nem használja.
A szolgáltatás csak ISDN-előfizetők között, hívásonkénti üzemmódban vehető igénybe. Működtetése az alcím
elküldésével történik, külön aktiválást nem igényel.

3.6. Csoportos vonalkeresés
A szolgáltatás igénybevétele lehetővé teszi, hogy ISDN2 vagy ISDN30 csatlakozáson keresztül kapcsolódó
alközpontok számára a szolgáltató főközpontja PBX vonalcsoportot képezzen. A PBX vonalcsoportban lévő
vonalak egyetlen hívószámmal érhetők el. Ha a közvetlen beválasztás szolgáltatással együtt veszik igénybe, akkor
bármely, beválasztásos hívószámra érkező hívás továbbításához a központ a PBX vonalcsoporton belül keres
szabad B-csatornát.

3.7. Végberendezés-hordozhatóság
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Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a hívó vagy hívott előfizető hívás közben készülékét az S-buszról
lecsatlakoztathassa, majd azt egy másik előfizetői hozzáférési ponthoz kapcsolva a hívást helyreállítsa. A
felfüggesztés és a helyreállítás között 3 perc áll az előfizető rendelkezésére.
A szolgáltatás csak ISDN2 csatlakozáson és csak interaktív (pl. telefon, videotelefon) szolgáltatásoknál vehető
igénybe, egyéb szolgáltatásoknál (fax, adattovábbítás) nem.
Üzemmódja hívásonkénti, továbbá funkcionális protokollal vehető igénybe. Az előfizetőnek jeleznie kell a
szolgáltatás leírásának megfelelően, a készülék segítségével a központnak a tartásba helyezést, illetve – a
készülék újbóli csatlakoztatása után – a korábbi hívások helyreállításának szándékát.

3.8. Díjazási információk közlése hívás közben
Lehetővé teszi az előfizetőnek, hogy az általa kezdeményezett hívások alkalmával információt kapjon a hívás
díjáról.
A megjelenő információk nem alkalmasak arra, hogy a hívás pontos díja megállapítható legyen, csak tájékoztató
jellegű adatot közölnek.
A szolgáltatás állandó vagy hívásonkénti üzemmódban működik.
Állandó üzemmódban a szolgáltatás megrendelésétől annak lemondásáig az előfizető minden kezdeményezett
hívásról kap díjazási információt. Hívásonkénti üzemmódban az előfizető megválaszthatja, mely hívásoknál tart
igényt a díjazási információkra, s ezt jeleznie kell a központnak.

3.9. Díjazási információk közlése hívásbontáskor
Lehetővé teszi az előfizetőnek, hogy az általa kezdeményezett hívások alkalmával a hívás befejezésekor a hívásért
felszámított teljes díjat a végberendezés kijelzőjén megtekinthesse.
A megjelenő információk nem alkalmasak arra, hogy a hívás pontos díja megállapítható legyen, csak tájékoztató
jellegű adatot közölnek.
A szolgáltatás állandó vagy hívásonkénti üzemmódban működik.
Állandó üzemmódban a szolgáltatás megrendelésétől annak lemondásáig az előfizető minden kezdeményezett
hívásról kap díjazási információt. Hívásonkénti üzemmódban az előfizető megválaszthatja, mely hívásoknál tart
igényt a díjazási információkra, s ezt jeleznie kell a központnak.
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4. business fax-email szolgáltatás
IP alapú Fax szolgáltatás, melynek révén a felhasználó elektronikus (pdf formátumú) adatállományt (elektronikus
üzenetet) fogad a szolgáltatásnyújtás alapjául szolgáló előfizetői szerződésben előzetesen rögzített e-mail címén,
illetve a szolgáltató által erre a célra biztosított web felületen, és fax üzenetet küld a szolgáltatást igénybe vevő
által meghatározott telefonszámra.
Az igénybevétel feltételei
A fax-email szolgáltatás csak kiegészítő szolgáltatásként rendelhető üzleti előfizetők részére, Fiber Power
Business, Fiber Power Business+, Business Internet, ISDN szolgáltatás, illetve Business Telefon szolgáltatás
mellé.
Az igénybevétel módja
Az előfizető által egy, a szolgáltató számtartományából kiválasztott telefonszámon vagy a szolgáltató hálózatába
áthordozott meglévő telefonszámon történik. Az így kijelölt telefonszám kizárólag az itt meghatározott fax
szolgáltatáshoz lesz használható. A fogadott faxok tárolása és küldése a szolgáltató által biztosított webfelületen
történik.
Az igénybevétel korlátai
A Fax e-mail szolgáltatás igénybevételére dedikált hívószám egyéb forgalom (hang-, illetve hagyományos fax)
bonyolítására műszaki korlátok miatt nem használható.
A fax to mail programmal elküldhető adatállomány maximális mérete: 16 Mbyte/küldött fax.
A szolgáltatónál meglévő ISDN30 interfészű szolgáltatás esetén az ISDN30 szolgáltatásra rendelt
számtartományból szám kijelölése a fax e-mail szolgáltatásra nem lehetséges, az előfizetőnek új számot kell
választania a fax e-mail szolgáltatáshoz kijelölt számmezőből.
A szolgáltatás az 1, 22, 23, 25, 28, 32, 34, 36, 42, 46, 48, 52, 56, 72, 87, 88, 93, 94, 99-es körzetekben érhető el.
Szolgáltatáscsomagok
Fogadó csomag
Tartalmazza korlátlan számú fax dokumentum fogadását.
Fogadó-küldő csomag
Tartalmazza korlátlan számú fax dokumentum fogadását, valamint 200 oldal fax elküldését.
Díjazása
Mellékelt Díjszabás szerint.
A csomagokban megadott mennyiségen felül kezdeményezett fax küldés díjazása a továbbított oldalak számán
alapul, amely díjazási időszaktól függetlenül a mellékletben megadott belföldi, vagy nemzetközi tarifán alapul.
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D./ Szolgáltatások leírása FTTH-RFoG optika kábelhálózaton nyújtott telefon szolgáltatások
esetén
1. Hívásszolgáltatások
1.1. Helyi hívás
Egyazon földrajzi számozási körzeten belüli előfizetői hozzáférési pontok között létrejött beszéd vagy fax forgalom,
amely nem minősül a jelen Szolgáltatások leírása melléklet szerint kábelhálózaton vagy FTTH-RFoG optikai
kábelhálózaton belüli forgalomnak.
Díjazás
A Díjszabás mellékletben foglaltak alapján.
Előfizetői hozzáférési pontról kezdeményezett hívások esetén a forgalmi díj mértéke percdíjon alapul, a
beszélgetés tényleges másodpercében – illetve díjcsomagtól függően megkezdett percében - mért időtartama
szerint meghatározott, a hívás időtartamától, valamint a díjazási időszaktól függ.
A Szolgáltató a forgalmi díjon felül kapcsolási díjat (hívásfelépítési díjat) is felszámolhat eredményes jelátvitel vagy
sikeres hívás esetében. Sikeres telefonhívásnak, illetőleg eredményes jelátvitelnek az minősül, ha a hívó és hívott
hozzáférési pontok között a beszédkapcsolat vagy az adatátvitel ténylegesen létrejött. A kapcsolási díj a hívó és a
hívott előfizetői hozzáférési pont közötti távközlési összeköttetés felépítéséért a díjazási időszaktól és a hívott
díjzónától függetlenül hívásonként fizetendő.

1.2. Szolgáltató kábelhálózatán belüli hívás szolgáltatás
A Szolgáltató kábelhálózatához vagy FTTH-RFoG optikai kábelhálózatához tartozó két előfizetői hozzáférési pont
közötti beszéd vagy fax forgalom. Ilyen típusú forgalom kizárólag a Szolgáltató előfizetői között jöhet létre.
Díjazás
A Díjszabás mellékletben foglaltak alapján.
Előfizetői hozzáférési pontról kezdeményezett hívások esetén a forgalmi díj mértéke percdíjon alapul, a
beszélgetés tényleges másodpercében – illetve díjcsomagtól függően megkezdett percében - mért időtartama
szerint meghatározott, a hívás időtartamától, valamint a díjazási időszaktól függ.
A Szolgáltató a forgalmi díjon felül kapcsolási díjat (hívásfelépítési díjat) is felszámolhat eredményes jelátvitel vagy
sikeres hívás esetében. Sikeres telefonhívásnak, illetőleg eredményes jelátvitelnek az minősül, ha a hívó és hívott
hozzáférési pontok között a beszédkapcsolat vagy az adatátvitel ténylegesen létrejött. A kapcsolási díj a hívó és a
hívott előfizetői hozzáférési pont közötti távközlési összeköttetés felépítéséért a díjazási időszaktól és a hívott
díjzónától függetlenül hívásonként fizetendő.

1.3. Belföldi távolsági hívás szolgáltatás
Két különböző földrajzi számozási körzetbe bekapcsolt előfizetői hozzáférési pont között létrejött beszéd vagy fax
forgalom, amely nem minősül a Szolgáltatások leírása melléklet szerint hálózaton belüli forgalomnak. A hívott
előfizető vagy szolgáltatás eléréséhez belföldi előtétet (06), belföldi rendeltetési, illetve a hatjegyű előfizetői számot
kell tárcsázni.
Díjazás
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A Díjszabás mellékletben foglaltak alapján.
Előfizetői állomásról kezdeményezett hívások esetén a forgalmi díj mértéke percdíjon alapul, a beszélgetés
tényleges másodpercében – illetve díjcsomagtól függően megkezdett percében - mért időtartama szerint
meghatározott, a hívás időtartamától, valamint a díjazási időszaktól függ.
A Szolgáltató a forgalmi díjon felül kapcsolási díjat (hívásfelépítési díjat) is felszámolhat eredményes jelátvitel vagy
sikeres hívás esetében. Sikeres telefonhívásnak, illetőleg eredményes jelátvitelnek az minősül, ha a hívó és hívott
hozzáférési pontok között a beszédkapcsolat vagy az adatátvitel ténylegesen létrejött. A kapcsolási díj a hívó és a
hívott előfizetői hozzáférési pont közötti távközlési összeköttetés felépítéséért a díjazási időszaktól és a hívott
díjzónától függetlenül hívásonként fizetendő.

1.4. Nemzetközi hívás szolgáltatás
Valamely külföldi és a Magyarország területén lévő előfizetői hozzáférési pont között létrejött beszéd vagy fax
forgalom. A hívott előfizető vagy szolgáltatás eléréséhez nemzetközi előtétet (00), ország hívó (1-3 számjegy),
hálózat azonosító kódot és előfizetői vagy globális előfizetői számot kell tárcsázni.
Díjazás
A Díjszabás mellékletben foglaltak alapján.
Előfizetői állomásról kezdeményezett hívások esetén a forgalmi díj mértéke percdíjon alapul, a beszélgetés
tényleges másodpercében – illetve díjcsomagtól függően megkezdett percében - mért időtartama szerint
meghatározott, a hívás időtartamától, a hívó és a hívott közötti távolságtól (díjzónától), valamint a díjazási
időszaktól függ.
A Szolgáltató a forgalmi díjon felül kapcsolási díjat (hívásfelépítési díjat) is felszámolhat eredményes jelátvitel vagy
sikeres hívás esetében. Sikeres telefonhívásnak, illetőleg eredményes jelátvitelnek az minősül, ha a hívó és hívott
hozzáférési pontok között a beszédkapcsolat vagy az adatátvitel ténylegesen létrejött. A kapcsolási díj a hívó és a
hívott előfizetői hozzáférési pont közötti távközlési összeköttetés felépítéséért a díjazási időszaktól és a hívott
díjzónától függetlenül hívásonként fizetendő.

1.5. Mobil hívás szolgáltatás
A helyhez kötött hálózatba bekapcsolt és mobil rádiótelefon szolgáltató előfizetői hozzáférési pontjai között
lebonyolított beszéd vagy fax forgalom.
A hívott mobil rádiótelefon előfizető vagy szolgáltatás eléréséhez belföldi előtétet (06), két számjegyű mobil
hálózatkiválasztó kódot és 7 számjegyű mobil rádiótelefon-számot kell tárcsázni.
Díjazás
A Díjszabás mellékletben foglaltak alapján.
Előfizetői állomásról kezdeményezett hívások esetén a forgalmi díj mértéke percdíjon alapul, a beszélgetés
tényleges másodpercében – illetve díjcsomagtól függően megkezdett percében - mért időtartama szerint
meghatározott, a hívás időtartamától, valamint a díjazási időszaktól függ.
A Szolgáltató a forgalmi díjon felül kapcsolási díjat (hívásfelépítési díjat) is felszámolhat eredményes jelátvitel vagy
sikeres hívás esetében. Sikeres telefonhívásnak, illetőleg eredményes jelátvitelnek az minősül, ha a hívó és hívott
hozzáférési pontok között a beszédkapcsolat vagy az adatátvitel ténylegesen létrejött. A kapcsolási díj a hívó és a
hívott előfizetői hozzáférési pont közötti távközlési összeköttetés felépítéséért a díjazási időszaktól és a hívott
díjzónától függetlenül hívásonként fizetendő.
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1.6. Fax hívás szolgáltatás
A telefax szolgáltatás révén a felhasználó papíron rögzített adatok másolatát továbbíthatja a telefonhálózaton
keresztül. Szolgáltatás abban az esetben történik, amennyiben az igénybe vevő, papíron vagy más lapon rögzített
adatot a szolgáltató vagy harmadik személy birtokában lévő eszköz segítségével leolvas és egyirányúan továbbít,
a szolgáltatást igénybe vevő által meghatározott helyhez kötött telefon hálózati, mobil rádiótelefon hálózati telefax
vagy bármely más címre.
Az igénybevétel módja
Az előfizetői hozzáférési ponthoz csatlakoztatott, - a 5/2004. (IV.13.) IHM rendelet előírásainak megfelelő
végberendezés (faxkészülék).
Díjazás
A szolgáltatások díjazása a Díjszabás mellékletben foglaltak alapján történik.
Előfizetői hozzáférési pontról kezdeményezett telefax szolgáltatás esetén a forgalmi díj mértéke a hang-hívás
szolgáltatás megfelelő percdíján alapul, az adatátvitel tényleges másodpercében mért időtartama szerint
meghatározott, a hívás időtartamától, a hívó és a hívott közötti távolságtól (díjzónától), valamint a díjazási
időszaktól függ.
A Szolgáltató a forgalmi díjon felül kapcsolási díjat is felszámolhat eredményes jelátvitel vagy sikeres hívás
esetében. Sikeres telefonhívásnak, illetőleg eredményes jelátvitelnek az minősül, ha a hívó és hívott hozzáférési
pontok között a beszédkapcsolat vagy az adatátvitel ténylegesen létrejött. A hívás-felépítési díj a hívó és a hívott
előfizetői hozzáférési pont közötti távközlési összeköttetés felépítéséért a díjazási időszaktól és a hívott díjzónától
függetlenül hívásonként fizetendő.
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2. business telefon szolgáltatások
2.1. business telefon isdn interfészű szolgáltatások
A business telefon ISDN interfészű szolgáltatások választható díjcsomagja.
Az igénybevétel feltételei
A szolgáltatás az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott általános szabályok szerint, a Díjszabás
mellékletben meghatározott szolgáltatási díjak ellenében vehető igénybe.
Előfizetői hozzáférési pont
ISDN szolgáltatás esetén az előfizetői hozzáférési pont a hálózatvégződő egység (továbbiakban: ISDN GW)
előfizetői oldala, azaz a BRI 0/0 néven definiált és jelölt interfész.
A használható BRI interfészek száma és elnevezése attól függően változik, hogy hány portos ISDN GW kerül
telepítésre.
Csatlakozási mód
Az előfizetők ISDN2 (alaphozzáférés) csatlakozási módot vehetnek igénybe.
ISDN2 (alaphozzáférés)
Az ISDN2 csatlakozás két darab 0,064 Mbit/s sebességű felhasználói B-csatornából, valamint egy 0,016 Mbit/s
sebességű jelzésátviteli D-csatornából áll.
Transzparens adatátviteli szolgáltatás (nx0,064 Mbit/s) nem érhető el.
Az ISDN2 csatlakozás lehet pont-pont vagy pont-többpont konfigurációjú. Pont-pont konfigurációban a
csatlakozáshoz csak egyetlen, pont-többpont konfigurációban több végberendezés is csatlakoztatható. ISDN2
csatlakozás esetén közvetlenül (BRI 0/0 interfész), vagy pedig egy, az interfészhez kapcsolt belső 4 huzalos
kábelezésre (S interfész) lehet ISDN típusú végberendezéseket kapcsolni.
Az ISDN GW tápellátásáról (230V) az előfizetőnek kell gondoskodnia. Abban az esetben, ha az előfizető az ISDN
GW tápáramellátását nem tudja biztosítani, akkor a szolgáltatás szünetel.
A szolgáltatás igénybevételének korlátai
A szolgáltatás igénybevételéhez meghatározott funkcióval rendelkező berendezés, ún. hálózatvégződő egység
(továbbiakban: ISDN GW) szükséges. Az ISDN GW a szolgáltató tulajdonában áll. Az ISDN GW tulajdonjoga a
szerződés tartamára és azt követően is a szolgáltató kizárólagos tulajdonában marad, az semmiképpen sem száll
át az előfizetőre. Ennek áramellátását az előfizetőnek kell biztosítania, amely ISDN 2 csatlakozás esetén 230V AC.
Az Általános Szerződési Feltételekben írt szabályok az egyedi előfizetői szerződésben rögzített telefonszámokra
és hangcsatornákra összesítetten alkalmazandóak azzal, hogy a Felek napi értékhatárt nem alkalmaznak, továbbá
az Előfizető érdekében a havi értékhatár összegét a hivatkozott pontokban foglaltaktól eltérően is
meghatározhatják. Ha a Felek a havi értékhatár összegét az egyedi előfizetői szerződésben az Általános
Szerződési Feltételektől eltérően, egy összegben határozzák meg, az így meghatározott havi értékhatár az
Általános Szerződési Feltételekre összevontan alkalmazandó.
Díjazás
Egyszeri csatlakozási díj
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Az egyszeri csatlakozási díj tartalmazza a telefon előfizetői hozzáférési pont létesítéséért fizetendő egyszeri
belépési díjat.
Havi előfizetési díj
A havonta fizetendő díj mindkét típusú hozzáférés esetén tartalmazza a telefonszolgáltatás igénybevételéért
fizetendő havi előfizetési díjat.
Forgalmi díj
A Díjszabás mellékletben foglaltak alapján.

2.2. A business telefon ISDN interfészű szolgáltatás komfort szolgáltatásai
Az alapszolgáltatáshoz ajánlott kényelmi és egyéb szolgáltatások a hangos-számla szolgáltatás kivételével az
ISDN interfészű szolgáltatások esetében is elérhetők. Az ISDN interfészű szolgáltatás további komfort
szolgáltatásokkal rendelkezhet.

2.2.1. Közvetlen beválasztás
Ha az előfizető olyan digitális alközponttal rendelkezik, amely alkalmas ISDN2 csatlakozás fogadására, akkor e
szolgáltatás megrendelésével lehetővé válik, hogy az alközpont meghatározott (vagy összes) mellékállomásait a
hálózatból közvetlenül, kezelő beavatkozása nélkül hívhassák, vidéken hat-, Budapesten hétjegyű telefonszámmal,
nem csak ISDN előfizetők.

2.2.2. Többszörös előfizetői szám
Ez a szolgáltatás a közvetlen beválasztás megfelelője nem alközponti előfizetők számára. Segítségével egy ISDN2
csatlakozáshoz több ISDN-hívószám rendelhető, így a végberendezések más-más hívószámmal hívhatók. Az
egyes végberendezésekbe az előfizető programozza a hívószámot.

2.2.3. Csoportos vonalkeresés
A szolgáltatás igénybevétele lehetővé teszi, hogy ISDN2 csatlakozáson keresztül kapcsolódó alközpontok számára
a szolgáltató főközpontja PBX vonalcsoportot képezzen. A PBX vonalcsoportban lévő vonalak egyetlen
hívószámmal érhetők el. Ha a közvetlen beválasztás szolgáltatással együtt veszik igénybe, akkor bármely,
beválasztásos hívószámra érkező hívás továbbításához a központ a PBX vonalcsoporton belül keres szabad Bcsatornát.
Igénybevétel korlátja
Egy PBX csoportba maximum négy ISDN2 szolgáltatás kapcsolható. Alapszolgáltatás, ISDN2 szolgáltatás
vegyesen nem kapcsolható PBX vonalcsoportba.
A szolgáltatás állandó üzemmódban működik.

2.3. business telefon SIP szolgáltatások
Az igénybevétel feltételei
A szolgáltatás az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott általános szabályok szerint, a Díjszabás
mellékletben meghatározott szolgáltatási díjak ellenében vehető igénybe.
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A szolgáltatás igénybevétele esetén az Előfizetői végberendezés vírusvédelme az Előfizető felelőssége, ennek
elmulasztásából eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, az az Előfizetőt terheli.
SIP Trunk
A SIP Trunk szolgáltatás IP alapú hangtovábbítást tesz lehetővé olyan ügyfelek részére, melyek rendelkeznek a
szolgáltatás fogadására alkalmas alközponttal. Az előfizető IP alapú alközpontját közvetlenül csatlakoztatja a
Vodafone Magyarország zrt. hálózatához, analóg vagy ISDN átjárók használata nélkül, a fizikai csatlakozási felület
RJ 45 csatlakozó, 10/100 Mb/s Ethernet. A szolgáltatás elérhető optikai, illetve koaxiális hálózaton is, speciális
kábelmodem segítségével. A szolgáltatáshoz fix IP cím használata szükséges, ezt a Vodafone Magyarország zrt.
biztosítja. A Vodafone Magyarország zrt. hálózata az alközpontot a fix IP cím alapján azonosítja, SIP regisztráció
nem szükséges.
SIP Account
A SIP Account szolgáltatás a SIP Trunk szolgáltatáshoz hasonlóan használható IP alközpont csatlakoztatásához,
viszont ebben az esetben minden egyes telefonszámot SIP regisztráció, illetve úgynevezett digest autentikáció
segítségével be kell regisztrálni a Vodafone Magyarország zrt. hálózatába. A regisztrációhoz szükséges
autentikációs adatokat a Vodafone Magyarország zrt. biztosítja. A végberendezés fizikai csatlakoztatási feltételei
megegyeznek a SIP Trunk esetében leírtakkal.
A szolgáltatás igénybevételének korlátai
Koaxális kapcsolat esetén az egyidejű, párhuzamos hívások maximális száma 14 db, optikai kapcsolat esetén
korlátlan. A szolgáltatáshoz a csatornák számától függetlenül maximum 1000 db hívószám rögzíthető. A szükséges
sávszélesség PCMM vagy VLAN átviteltechnika esetén 0,150 Mbit/s/ hangcsatorna.
Az Általános Szerződési Feltételekben írt szabályok az egyedi előfizetői szerződésben rögzített telefonszámokra
és hangcsatornákra összesítetten alkalmazandóak azzal, hogy a Felek napi értékhatárt nem alkalmaznak, továbbá
az Előfizető érdekében a havi értékhatár összegét a hivatkozott pontokban foglaltaktól eltérően is
meghatározhatják. Ha a Felek a havi értékhatár összegét az egyedi előfizetői szerződésben az Általános
Szerződési Feltételektől eltérően, egy összegben határozzák meg, az így meghatározott havi értékhatár az
Általános Szerződési Feltételekre összevontan alkalmazandó.
A végberendezésre (IP PBX) vonatkozó követelmények:
Beszédforgalom kódolása: G.711 kodek 20 ms csomagolási idő
Fax átvitel: G.711 transzparens
DTMF átvitel: G.711 inband
Díjazás
Egyszeri csatlakozási díj
Az egyszeri csatlakozási díj mindkét SIP szolgáltatás esetén tartalmazza az egyszeri belépési díjat.
Havi előfizetési díj
A havonta fizetendő díj mindkét SIP szolgáltatás esetén tartalmazza a telefon-szolgáltatás igénybevételéért
fizetendő havi előfizetési díjat.
Forgalmi díj
A Díjszabás mellékletben foglaltak alapján.
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2.4. business telefon SIP szolgáltatások kényelmi és egyéb szolgáltatásai
2.4.1. SIP Trunk és SIP Account szolgáltatás esetén
•
•
•
•

Hívószám kijelzés szolgáltatás (CLIP)
Hívószám kijelzés letiltása (CLIR)
Hangposta szolgáltatás – 2021. március 30-tól kezdődően 2021. június 30-ig a helyhez kötött
telefonszolgáltatáshoz igénybe vehető Hangposta szolgáltatás fokozatosan kivezetésre kerül, és ezen
dátumot követően nem lesz elérhető az ügyfelek számára.
Híváskorlátozás emelt díjas számra

2.4.2. SIP Account szolgáltatás esetén
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hívásvárakoztatás
Három résztvevős konferencia
Hívásátirányítás feltétel nélkül
Hívásátirányítás foglaltság esetén
Hívásátirányítás „nem felel” esetén
Előfizető által vezérelhető híváskorlátozás
Ne zavarj szolgáltatás
Névtelen hívás fogadásának visszautasítása
Vonalcsoport szolgáltatás (PBX sor) - A Vonalcsoport szolgáltatásra (PBX sor) a Szolgáltató új Előfizetői
Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2018. július 1-től nem tesz lehetővé.

A kényelmi és egyéb szolgáltatások részletes leírását a Szolgáltatások leírása melléklet tartalmazza.

2.5. fax-email szolgáltatás
IP alapú Fax szolgáltatás, melynek révén a felhasználó elektronikus (pdf formátumú) adatállományt (elektronikus
üzenetet) fogad a szolgáltatásnyújtás alapjául szolgáló előfizetői szerződésben előzetesen rögzített e-mail címén,
illetve a szolgáltató által erre a célra biztosított web felületen, és fax üzenetet küld a szolgáltatást igénybe vevő
által meghatározott telefonszámra.
Az igénybevétel feltételei
A fax-email szolgáltatás csak kiegészítő szolgáltatásként rendelhető üzleti előfizetők részére, Business Office Net,
Business Internet, ISDN szolgáltatás, illetve Business Telefon szolgáltatás mellé.
Az igénybevétel módja
Az előfizető által egy, a szolgáltató számtartományából kiválasztott telefonszámon vagy a szolgáltató hálózatába
áthordozott meglévő telefonszámon történik. Az így kijelölt telefonszám kizárólag az itt meghatározott fax
szolgáltatáshoz lesz használható. A fogadott faxok tárolása és küldése a szolgáltató által biztosított webfelületen
történik.
Az igénybevétel korlátai
A Fax e-mail szolgáltatás igénybevételére dedikált hívószám egyéb forgalom (hang-, illetve hagyományos fax)
bonyolítására műszaki korlátok miatt nem használható.
A fax to mail programmal elküldhető adatállomány maximális mérete: 16 Mbyte/küldött fax.
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A szolgáltatónál meglévő ISDN30 interfészű szolgáltatás esetén az ISDN30 szolgáltatásra rendelt
számtartományból szám kijelölése a fax e-mail szolgáltatásra nem lehetséges, az előfizetőnek új számot kell
választania a fax e-mail szolgáltatáshoz kijelölt számmezőből.
A szolgáltatás az 1, 22, 23, 25, 28, 32, 34, 36, 42, 46, 48, 52, 56, 72, 87, 88, 93, 94, 99-es körzetekben érhető el.
Szolgáltatáscsomagok
Fogadó csomag
Tartalmazza korlátlan számú fax dokumentum fogadását.
Fogadó-küldő csomag
Tartalmazza korlátlan számú fax dokumentum fogadását, valamint 200 oldal fax elküldését.
Díjazása
A Díjszabás mellékletben foglaltak alapján.
A csomagokban megadott mennyiségen felül kezdeményezett fax küldés díjazása a továbbított oldalak számán
alapul, amely díjazási időszaktól függetlenül a mellékletben megadott belföldi, vagy nemzetközi tarifán alapul.

2.6. Vonalcsoport szolgáltatás (PBX sor)
A Vonalcsoport szolgáltatásra (PBX sor) a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2018.
július 1-től nem tesz lehetővé.
Üzleti előfizetők részére lehetővé teszi vonalcsoport létrehozását több fővonal összefogásával. A csoport közös
előfizetői számon érhető el. A közös számra érkező hívásokat a központ a közös főszám alá berendezett, a
meghatározott prioritás szerinti, elsőként megtalált szabad mellékszámra kapcsolja.
A keresés módja kétféle lehet:
•
•

soros, amikor a vezérvonalnál kezdődik és a vonalak meghatározott sorrendjében történik, illetve
elosztott, amikor a keresés az utoljára lefoglalt vonal után kezdődik.

A keresés módjáról az ügyfél megrendeléskor dönt, egyúttal meghatározza az egyes vonalak prioritási sorrendjét.
Díjazás
A Díjszabás mellékletben foglaltak alapján.

2.7. Belföldi zöld szám szolgáltatás (06-80)
A belföldi zöld szám szolgáltatás előfizetője a (06) 80–89c def szolgáltatás kijelölő számmal rendelkezik, amelyet
a Szolgáltatótól rendel meg. A szolgáltató mindazon üzleti előfizetőnek, akik lehetővé kívánják tenni, hogy őket
mások díjmentesen felhívhassák, fordított díjazású számot ad. A beszélgetés teljes díját a zöld szám előfizetője
fizeti. A belföldi zöld szám hívásakor a hívást kezdeményező számára a hívás díjmentes.
Kezdeményezés
Belföldi zöld számot csak a távhívó hálózatba bekapcsolt (előfizetői és nyilvános) telefonállomásokról lehet hívni.
A hívást a belföldi előtéttel (06), a szolgáltatás-kijelölő számmal (80) és a hatjegyű, a zöld számhoz tartozó előfizetői
számmal kell kezdeményezni. A belföldről díjmentesen hívható számok számtartománya (nemzetközi hálózatból
is érhető) a 06/80/100 000-999 999 közti tartomány, a belföldről díjmentesen hívható, belföldi formában tárcsázható
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és nemzetközi hálózatban végződő számok számtartománya (nemzetközi hálózatból el nem elérhető) a 06/80/000
000-099 999 közti tartomány. A nyilvános állomásokon a készülék működtetése érdekében pénzérmét kell bedobni,
de a pénzérmét a készülék a beszélgetés végén visszaadja.
Telefonkártyával üzemelő nyilvános állomások esetén a hívás kezdeményezéséhez szükséges a kártya, azonban
nem kerül felhasználásra egyetlen egység sem a beszélgetés folyamán.
Az igénybevétel korlátai
A szolgáltatást csak Magyarország területéről lehet elérni.
Díjazás
A Díjszabás mellékletben foglaltak alapján.
A beszélgetési díjat a hívott fél fizeti. A hívó számára minden hívás díjmentes. A beszélgetési díj mértékét a hívott
díjzóna, a díjazási időszak és a beszélgetés időtartama határozza meg.

2.8. Emeltdíjas és emeltdíjas megkülönböztetett szám szolgáltatás (AudioTex és Audiofix)
A szolgáltatás lehetővé teszi a Vodafone Magyarország zrt.-vel emeltdíjas szolgáltatás nyújtására szerződő üzleti
előfizetők számára, hogy a Vodafone Magyarország zrt. által beszedett díj meghatározott részével bevételhez
jussanak azon hívások után, amelyek a 06-90, valamint 06-91-es szolgáltatás-kijelölő számra irányulnak. A
szolgáltatás lehetőséget biztosít a tartalomszolgáltatók (vagy információszolgáltatók) számára, hogy a kijelölt
hívószámon szavazást, információt, informatikai adattartalmat vagy szórakoztató jellegű hanganyagot
szolgáltassanak.
A hívóknak az emeltdíjas számhoz rendelt tarifát kell megfizetniük.
Az előfizető szolgáltatási reklámozása közben köteles feltüntetni a szolgáltatás ÁFÁ-t tartalmazó díját, mely lehet
hívásonkénti vagy percenkénti díj.
Díjazás
A Díjszabás mellékletben foglaltak alapján.
•
•
•

Emelt díjas szám szolgáltatás hívószámai
0690/98c-def
Emelt díjas megkülönböztetett szám szolgáltatás hívószámai
0691/11c-def
0691/12c-def
(a „c” számjegyek a tarifaazonosítók)
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E./ Hívás szolgáltatások, kiegészítő- és kényelmi szolgáltatások leírása helyhez kötött
szolgáltatások esetén
Az ebben a mellékletben foglalt szolgáltatások díjazása a Díjszabás mellékletben található. Ahol másképp nem
került jelölésre, a szolgáltatások a Díjszabás mellékletben foglalt díjcsomagok mellett vehetők igénybe.

1. Hívás szolgáltatások
1.1. Tudakozó hívás-szolgáltatások
A Tudakozó hívás-szolgáltatások részletes leírását az ÁSZF tartalmazza.

1.2. Segélykérő (különleges) hívás szolgáltatás
Az alábbiakban felsorolt hívószámokon az igénybe vevő a szolgáltató által vállalt rendelkezésre állási időben
díjmentesen, gyors és egyszerű módon adhat hírt valamilyen válságos helyzetről az erre szolgáló szervezetnek.
Hívószámok:
•
•
•
•

Mentők
Tűzoltóság
Rendőrség
Európai egységes segélyhívó

104
105
107
112

1.3. Adatátviteli szolgáltatás
A szolgáltatás révén a felhasználó legalább 9,600 Mbit/s sebességű modemes adatátvitel lehetőséghez jut, ami
lehetővé teszi számára a más felhasználóval való egy vagy kétirányú kommunikációt.

1.4. Belföldi zöld szám hívás szolgáltatás (06-80)
A Szolgáltató lehetővé teszi előfizetői számára, hogy 80-as előhívószámú telefonszámokra hívásokat
kezdeményezzenek. A belföldi zöld szám hívásakor a hívást kezdeményező számára a hívás díjmentes.
Kezdeményezés
A hívást a belföldi előtéttel (06), a szolgáltatás-kijelölő számmal (80) és a hatjegyű, a zöld számhoz tartozó előfizetői
számmal kell kezdeményezni. A belföldről díjmentesen hívható számok számtartománya (nemzetközi hálózatból
is érhető) a 06/80/100 000-999 999 közti tartomány, a belföldről díjmentesen hívható, belföldi formában tárcsázható
és nemzetközi hálózatban végződő számok számtartománya (nemzetközi hálózatból el nem érhető) a 06/80/000
000-099 999 közti tartomány.
Az igénybevétel korlátai
Csak olyan hálózatban található zöldszámok érhetőek el a Szolgáltató előfizetői hozzáférési pontjairól, amelyek
irányában a szolgáltató hálózat-hozzáférési szerződésekkel rendelkezik.

1.5. Emeltdíjas és emeltdíjas megkülönböztetett szám hívásszolgáltatás (AudioTex és
Audiofix)
A szolgáltató lehetővé teszi előfizetői számára, hogy 90-es, valamint 91-es előhívószámú telefonszámokra irányuló
emeltdíjas hívásokat kezdeményezzenek.
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Kezdeményezés
Emeltdíjas szám hívás-szolgáltatást az előfizetői hozzáférési pontról lehet igénybe venni belföldi előtéttel (06), a
szolgáltatás-kijelölő számmal (90 vagy 91) és a hatjegyű, a számhoz tartozó előfizetői számmal.
Az igénybevétel korlátai
A szolgáltatás kizárólag helyhez kötött hálózatok irányába vehető igénybe.

1.6. Inmarsat hívás szolgáltatás
A szolgáltatás lehetővé teszi távközlési összeköttetések létrehozását a Szolgáltató előfizetői hozzáférési pontjához
csatlakozó előfizetői állomások, és a világ bármely pontján lévő tengeri vagy szárazföldi mobil műholdas távközlési
hálózathoz csatlakozó előfizetői hozzáférési pontok között az Inmarsat szervezet által üzemeltetett műholdakon
keresztül beszéd-, szöveg-, valamint adatátvitel céljára.
Az igénybe vehető szolgáltatás típusa függ a hívott állomás végberendezésétől, termináljától, mely lehet:
•
•
•
•
•

Inmarsat-A (analóg végberendezés),
Inmarsat-B (digitális végberendezés),
Inmarsat-M (digitális hordozható végberendezés),
Inmarsat-mini-M (kisméretű digitális végberendezés),
Inmarsat-M4 HSD (gyors adatátvitelt biztosító digitális végberendezés).

Az Inmarsat hálózat mobil előfizetői Magyarországról előfizetői távhívással is hívhatók.
A távhívást a 00-nemzetközi előtétszámmal, azt követően a mobil-előfizető területi elhelyezkedésének megfelelő
régió három számjegyű hívószámával és a mobil-előfizető kapcsolási számával kell kezdeményezni.
Kézi kapcsolás esetén az összeköttetésre vonatkozó kérést a nemzetközi telefonközpont kezelőjénél kell
bejelenteni.
A szolgáltatás hívószámai területenként a következők:
•
•
•
•
•

870 Régiótól függetlenített egyszerűsített hálózati kód
871 Atlanti-óceán keleti régiója
872 Csendes-óceán régiója
873 Indiai-óceán régiója
874 Atlanti-óceán nyugati régiója

A mobil-előfizető száma:
•
•
•
•
•

Inmarsat-A: 1xx xx xxx (7 számjegyű)
Inmarsat-B: 3xx xx xx xx (9 számjegyű),
Inmarsat-M: 6bx xx xx xx (9 számjegyű, ahol b=1.9),
Inmarsat-mini-M: 76x xx xx xx (9 számjegyű),
Inmarsat-M4 HSD: 60x xx xx xx (9 számjegyű).

Az igénybevétel korlátai
A szolgáltatás a hívott fél költségére nem kérhető.
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1.7. EMSAT hívás szolgáltatás
A szolgáltatás lehetővé teszi távközlési összeköttetések létesítését a Szolgáltató hálózathoz csatlakozó előfizetői
hozzáférési pontok és az európai régió bármely pontján található, EMSAT mobil műholdas távközlési hálózathoz
csatlakozó előfizetői hozzáférési pontok között, a Telespazio által üzemeltetett műholdakon keresztül beszéd és
adatátvitel céljából.
A szolgáltatás hívószáma: 00 882 13
A szolgáltatás igénybevételének módja
A hívást a nemzetközi előtétszámmal (00), a 882-es országhívó számmal, a 13-as szolgáltatás hálózatazonosító
számával és az előfizető kapcsolási számával kell kezdeményezni. Az EMSAT előfizetőjének felhívása nemzetközi
távhívással történik.

1.8. Thuraya hívás szolgáltatás
A Thuraya szolgáltatás lehetővé teszi távközlési összeköttetések létesítését a Szolgáltató telefon-hálózatához
csatlakozó előfizetői hozzáférési pontok és a Thuraya-hálózatnak a világ bármely tengeri vagy szárazföldi pontján
lévő mobil-előfizetői között, a Thuraya szervezet által üzemeltetett műholdakon keresztül nemzetközi
beszélgetések folytatására és faxüzenetek továbbítására.
A szolgáltatás hívószámai
Szolgáltatás típusa
Thuraya-előfizető hívószáma
Igénybe vehető szolgáltatások

Thuraya-hívás
+882 16 xx xx xx xx xx
Telefon és fax

A szolgáltatás igénybevételének módja
A távhívást a 00 nemzetközi előtét számmal, azt követően öt számjegyű hívószámával és a mobil-előfizető
kapcsolási számával kell kezdeményezni.
A Thuraya-hálózat mobil előfizetői a telefon-hálózathoz csatlakozó előfizetői állomásokról közvetlenül is (előfizetői
távhívással, nemcsak kézi kapcsolással) hívhatók.
A szolgáltatás igénybevételének korlátai
A Thuraya szolgáltatás a következő régiókban érhető el: India, Közép-Ázsia, Közép-és Észak-Afrika, Közel-Kelet,
Európa.

1.9. Helytől független telefonszámok hívása szolgáltatás
Magyarország területén elektronikus hírközlő hálózathoz csatlakozó helytől független (nomadikus) szolgáltatást
igénybe vevő előfizető elérését teszi lehetővé.
A szolgáltatás igénybevételének módja
A szolgáltatás a hagyományos hívással megegyező módon a 21-es előhívószám tárcsázásával érhető el
(0621/abc-defg).
Csak azon szolgáltatók kijelölt helytől független elektronikus hírközlési szolgáltatási számai hívhatóak, amelyekkel
a Vodafone Magyarország zrt -nek ezen szolgáltatások elérésére érvényes szerződése van.
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1.10.

Nyilvános telefonállomásokon nyújtott szolgáltatás

1.10.1. Nyilvános érmés telefonállomásokon nyújtott szolgáltatás
A nagyközönség részére rendelkezésre álló, a telefon-hálózathoz csatlakozó speciális kialakítású telefonállomás,
amelyet meghatározott feltételek mellett bárki igénybe vehet. A Szolgáltató minden megkezdett háromezer
lakosonként, valamint ennél kisebb lélekszámú településenként legalább egy darab nyilvános telefonállomást
működtet, továbbá ezen nyilvános telefonállomások legalább 3%-át hallás-, vagy mozgáskorlátozottak által is
használható módon alakítja ki.
A Szolgáltató, mint egyetemes szolgáltató, az egyetemes szolgáltatási területén működtetett nyilvános
telefonállomásokon keresztül az alábbi szolgáltatásokat és funkciókat biztosítja:
a)
b)
c)
d)
e)

előfizetői és nyilvános állomások ANFT szerinti választással történő hívása;
ingyenes segélyhívás;
a Szolgáltató által üzemeltett telefon hibabejelentő szolgáltatás;
tudakozó szolgáltatás;
visszahívhatóság.

Az Egyetemes Szolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy az általa egyetemes szolgáltatásokkal ellátott területen
a működőképes közterületi nyilvános telefonállomások százalékos aránya – a rongálás esetét kivéve – mindenkor
elérje a Minőségi célértékek mellékletben meghatározott értéket. A nyilvános telefonállomások – a beltéri nyilvános
állomásokat kivéve – a hét minden napján, 24 órán keresztül bárki számára rendelkezésre állnak. Azon
településen, ahol az egyetemes szolgáltató 1 nyilvános telefonállomást üzemeltet, a nyilvános telefonállomás
egyetemes szolgáltatónak felróható okból történő üzemkiesése nem haladhatja meg a 48 órát, amelyet a
meghibásodásnak az egyetemes szolgáltató tudomására jutásától kell számítani.
A Szolgáltató, mint egyetemes szolgáltató az általa működtetett nyilvános telefonállomásoknál jól látható helyen
az alábbi információkat helyezi el:
a)
b)
c)
d)
e)

a nyilvános telefonállomás hívószáma;
az ingyenes segélyhívószámok, a hibabejelentő, illetve országos tudakozó szolgáltatás hívószáma;
a legközelebbi nyilvános telefonállomás adatai;
a nyilvános telefonállomást üzemeltető szolgáltató neve;
az alkalmazható pénzérmék, illetve kártyák megjelölése.

A beszélgetés díja a berendezés kialakításától függően egyenlíthető ki. A hívások a helyi, belföldi és nemzetközi
távhívó hálózatba bekapcsolt állomásokra irányulhatnak.
Az igénybevétel módja
A nyilvános telefonállomás a berendezés kialakításától függően a díjkiegyenlítés eszköze szerint lehet
pénzbedobós nyilvános.
A segélyhívó számok (104, 105, 107, 112 és egyéb segélyszolgálatok) díjmentesen, pénzérme, illetve kártya
behelyezése nélkül vehetők igénybe.
A szolgáltató a készülékeket a tőle elvárható gondossággal folyamatosan ellenőrzi.
Az igénybevétel korlátai
A közterületen elhelyezett nyilvános állomásokról kézi kapcsolású beszélgetést nem lehet kérni.
A nyilvános állomásokról egyes nemzetközi irányok, illetve az emelt díjas számok híváslehetőségét a Szolgáltató
korlátozhatja.
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A szolgáltatás csak a 29-es körzetben a hagyományos és az FTTH-RFoG, továbbá a 32-es Salgótarján és 88-as
Veszprém körzetben optikai és koaxiális kábel (HFC) technológiájú telefonhálózaton vehető igénybe.

1.10.2. Beltéri nyilvános telefonállomásokon nyújtott szolgáltatás
Üzlethelyiségben, intézményekben elhelyezett, a közönség számára rendelkezésre álló olyan beltéri pénzbedobós
nyilvános telefonállomás, amelynek felügyeletét és kezelését a helyiség használója, vagy annak hozzájárulásával
más látja el.
Az igénybevétel korlátai
A megbízott kezelésű nyilvános állomás a számára helyet biztosító üzlethelyiség nyitvatartási ideje alatt vehető
igénybe. A szolgáltatás csak hagyományos telefon szolgáltatással ellátott területen vehető igénybe.
A szolgáltatás csak a 29-es körzetben a hagyományos telefonhálózaton vehető igénybe.

1.11.

Forródrót

Az előfizető úgy létesíthet összeköttetést egy előre megadott telefonállomással, hogy felemeli a kézibeszélőt és
megadott ideig nem alkalmaz számbeadást. A hívás a megadott idő eltelte után az eltárolt előfizetői számú telefonállomásra épül fel. Az előfizetői számot, amely lehet helyi, helyközi I., helyközi II. és belföldi távolsági III. díjzónába
tartozó, nemzetközi vagy egy kezelői szolgáltatás hívószáma, az előfizető adja meg aktiváláskor. A megadott idő
lejárta előtt az előfizető számbeadással tetszőleges hívást kezdeményezhet. A szolgáltatás a Díjszabás
mellékletben meghatározott díjcsomagok mellett vehető igénybe.
Az igénybevétel feltételei
A szolgáltatás igénybevételére alkalmas előfizetői készülék (DTMF).
Az igénybevétel korlátja
A szolgáltatás csak a 29-es körzetben a hagyományos telefonhálózaton vehető igénybe.

1.12.

Rövidített hívószámok

Az előfizető a teljes előfizetői szám helyett egy rövid kód beadásával kezdeményezhet hívást. A felhasználni kívánt
kódok számát megrendeléskor közölni kell. A rövidített számokhoz (kódokhoz) tartozó előfizetői számokat az
előfizető tárolja. A szolgáltatás a Díjszabás mellékletben meghatározott díjcsomagok mellett vehető igénybe.
Az igénybevétel feltételei
A szolgáltatás igénybevételére alkalmas előfizetői készülék (DTMF).
Az igénybevétel korlátja
A szolgáltatás csak a 29-es körzetben a hagyományos telefonhálózaton vehető igénybe.

1.13.

Segélyvonal szolgáltatás

Szolgáltató esetenként meghirdetett telefonszámokon segélyvonal szolgáltatás nyújtására jogosult, melynek célja,
hogy a segélyvonal hívásainak a bevételeiből a rászorultak anyagi támogatáshoz jussanak.
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Szolgáltató a segélyvonal-hívás díját, a hívószámot, a támogattak körét és azt az időszakot, amin belül segélyhívás
kezdeményezhető köteles egy országos napilapban meghirdetni. Az aktuális hívószámokat és a hívás feltételeit
Szolgáltató a honlapján is közzé teszi.
Igénybevétel feltételei
A szolgáltatás a Vodafone teljes szolgáltatási területéről elérhető. Más szolgáltató szolgáltatási területéről a
szolgáltatás csak a két szolgáltató közötti megállapodás függvényében érhető el, melyről az ügyfélszolgálat
ingyenesen tájékoztatást ad.
Díjazás
A hívásért a hívásviszonylattól, a díjazási időszaktól függetlenül fix díjat kell fizetni, mely melynek mindenkori
mértékét szolgáltatás igénybevételének a feltételeiről szóló hirdetés tartalmazza.

135

2. Kényelmi és egyéb szolgáltatások
Kiegészítő és kényelmi szolgáltatások azok a telefon szolgáltatások melyek az alapszolgáltatáshoz kapcsolódnak
és ezen felül többlet hálózati és/vagy információs szolgáltatást biztosítanak.
Az díjcsomag részeként nem biztosított, a helyi digitális központ által nyújtott szolgáltatás választékból kiválasztott
kiegészítő szolgáltatásokat az előfizető a szolgáltatótól rendelheti meg, ezek igénybevétele az előfizetők számára
opcionális.
Az igénybevétel feltételei
A megrendelés határozott időre vagy visszavonásig kérhető.
Kényelmi szolgáltatások a digitális központok előfizetői által kérhető kiegészítő szolgáltatások.
A kiegészítő szolgáltatások között vannak olyanok, amelyek a jogosítás után azonnal működnek, és vannak,
amelyeket az előfizető aktiválással és deaktiválással tud be- és kikapcsolni. A Szolgáltató a szolgáltatás beállítását
a kérelem beérkezését követő 3 munkanapon belül teljesíti.
Egyes szolgáltatások igénybevételéhez meghatározott funkcióval rendelkező telefonkészülék szükséges.
Egyes kényelmi szolgáltatások nem vehetők egyidejűleg igénybe: előfizető által vezérelhető híváskorlátozás és a
tartós híváskorlátozás.
A kényelmi és kiegészítő szolgáltatások abban az esetben vehetők igénybe, ha az előfizetőnek távközlési
szolgáltatások igénybevételéből eredő Díjtartozása nincs.
Az igénybevétel módja
Hívásrészletezés csak abban az esetben rendelhető meg írásban, ha az előfizető az előfizetői hozzáférési pont
létesítési helyére kéri a megrendelés visszaigazolását, illetve a szolgáltatás teljesítését. Ha értesítési címként nem
az állomás létesítésének és üzemelésének címét jelöli meg az előfizető, a kért szolgáltatást csak személyesen
rendelheti meg az ügyfélszolgálati irodában a személyazonosság egyidejű igazolása mellett.
A Szolgáltató a híváskorlátozás szolgáltatás megrendelése esetén garantálja, hogy korlátozás alá eső hívás
közvetlenül számbeadással nem kezdeményezhető a telefonállomásról. Az alközpontokban beállított
híváskorlátozások ellenére létrejött sikeres hívásokért a szolgáltató nem vállal felelősséget.

2.1. Titkos szám
Az előfizető kérésére, erre vonatkozó nyilatkozata alapján kapcsolási száma nem jelenik meg semmilyen előfizetői
névjegyzékben, és a tudakozó sem ad róla információt. A szolgáltató az erre vonatkozó igényeket heti
rendszerességgel adja át a társszolgáltatók részére.

2.2. Rejtett szám
Az előfizető kérésére, erre vonatkozó nyilatkozata alapján kapcsolási száma nem jelenik meg semmilyen előfizetői
névjegyzékben, de a tudakozó tudakozódásra kiadja az előfizetői adatokat. A szolgáltató az erre vonatkozó
igényeket heti rendszerességgel adja át a társszolgáltatók részére.

2.3. Több közzététel a telefonkönyvben
Az előfizető saját nevén kívül más nevet is kérhet megjelentetni a telefonkönyvben és az országos tudakozóban,
tehát ugyanaz a telefonszám két külön névnél is szerepelhet. A szolgáltatás igénybevétele esetén az előfizetői
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adatok frissítésre kerülnek a bejelentéstől számított három napon belül. A szolgáltató az erre vonatkozó igényeket
heti rendszerességgel adja át a társszolgáltatók részére.

2.4. Tételes számlamelléklet
A szolgáltató által alkalmazott telefonközpont rögzíti az előfizető hívószámáról kezdeményezett hívások adatait,
így az előfizető részletes híváskimutatást kaphat, amely tartalmazza a helyi, helyközi, belföldi távolsági,
nemzetközi, mobil, a telefon szolgáltatás útján igénybe vett nem telefon szolgáltatások (így különösen az emelt
díjas hívások, távszavazás, stb.) díját, a hívott előfizetői számokat, a hívás kezdő időpontját, a hívások tartás idejét
másodperc pontossággal, a hívásegység díját, a hívás díját, a hívások kapcsolási díját, a díjmentesen hívható
számokra történő hívásokat, valamint az előfizető és a központ közötti kapcsolatról szóló feljegyzéseket is.
A tételes számla mellékletben a Szolgáltató köteles feltüntetni a beszéd és nem beszéd célú hívásokért felszámított
díjakat is, továbbá a díjazási időszakot és a kedvezményeket is.
Az igénybevétel feltételei
A tételes számlamelléklet határozott időre – akár egy hónap vonatkozásában -, vagy visszavonásig igényelhető.
Az előfizető az előfizetői szerződésben – később pedig külön nyomtatványon - tehet nyilatkozatot a tételes
számlamelléklet igénylésére vonatkozóan.
Az 5./A. fejezet szerinti szolgáltatások esetében a Szolgáltató természetes és nem természetes személy előfizető
számára korlátlan alkalommal köteles átadni a tételes számlamellékletet mind nyomtatott, mind elektronikus
formában. Az 5./B. és 5./C. fejezet szerinti szolgáltatások esetében a Szolgáltató természetes személy előfizető
számára korlátlan alkalommal köteles átadni a tételes számlamellékletet mind nyomtatott, mind elektronikus
formában, nem természetes személy előfizető számára a Szolgáltató a tételes számla mellékletet a Díjszabás
mellékletben meghatározott díj ellenében biztosítja. Az elektronikus forma a szolgáltatónál a tételes
számlamelléklet e-mail formájában történő kiküldését jelenti.
Az egyéni előfizető a hívásrészletező kiállítását utólag, 1 (egy) évre visszamenőleg is igényelheti a szolgáltatótól,
melyet a szolgáltató az igényléstől számított 15 napon belül köteles rendelkezésre bocsátani. Visszamenőleges
igénylés esetén minden, már kiállított számlához egy esetben kérhető hívásrészletező díjmentesen.
Amennyiben az Előfizető a tételes számlamellékletet elektronikus formában nem e-mailben, hanem bármely más
módon - adathordozóra mentve - igényli (pl. CD-n), abban az esetben a Szolgáltató annak kiadását a Díjszabás
mellékletben meghatározott díj ellenében eseti alapon biztosítja.
Az igénybevétel korlátai
Amennyiben az előfizető rendszeresen másnak is átengedi használatra a telefon-állomást, az előfizetőnek a
hívásrészletezés kiadásához írásban nyilatkoznia kell, hogy a használó hozzájárulásával is rendelkezik.
A használó is kérheti a hívásrészletezés kiadását, amely csak az előfizető hozzájárulásával teljesíthető.

2.5. Előfizető által kért hangbemondás (számváltozás esetén)
Ha az előfizető kapcsolási száma az előfizető kérelme alapján megváltozik, az előfizető külön megrendelésére a
régi kapcsolási számot hívók 30 (harminc) napon keresztül automatikusan szöveges tájékoztatást kapnak az
előfizető új hívószámáról.

2.6. Hívószám kijelzés szolgáltatás (CLIP)
A szolgáltató a telefon-hálózaton, az Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően „hívó fél azonosítás”
szolgáltatás igénybevételének lehetőségét díjmentesen biztosítja az előfizetői részére.
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A nevezett szolgáltatás igénybevétele esetén a szolgáltató megteremti annak lehetőségét, hogy előfizetője, mint
hívott fél a megfelelő előfizetői végberendezés kijelzőjén láthassa a telefon vonalára érkező hívások kapcsolási
számát, amennyiben a hívást kezdeményező előfizető szolgáltatója a szám küldést biztosítja, illetőleg amennyiben
a hívó fél a kijelzést megengedte.
A Szolgáltató, mint szolgáltató ugyanakkor általánosan megteremti annak a lehetőségét, hogy az ügyfelei által
kezdeményezett hívások esetén a hívott fél láthassa a hívó fél előfizetői számát amennyiben a hívott félnek
lehetősége van a szolgáltatást igénybe venni, és rendelkezik a megfelelő végberendezéssel.
Az igénybevétel feltételei
A központ a szabad előfizetői vonalra érkező minden hívásra a csengetéssel egy időben kiküldi annak a
hívószámnak az azonosítóját, ahonnan a hívást kezdeményezték - illetőleg amennyiben ez nem lehetséges szövegesen a hívószám hiányát. A szolgáltatás csak külön vonalú telefonállomásra nyújtható.
A Hívószám kijelzés szolgáltatás keretein belül a Szolgáltató szolgáltatási területén az arra alkalmas készüléken
megjelennek a mobil, illetve ISDN-készülékről érkező hívások telefonszámai is, amennyiben a hívó fél azt nem
tiltotta le.
Ha az előfizető alközpontot alkalmaz, és az alközpont a forgalmi adatokat figyeli és feldolgozza, erről a
telefonállomások használóit - a közöttük létrejött, használatra vonatkozó szerződés alapján- tájékoztatja.
Az igénybevétel korlátai:
Alközpontok esetén a szolgáltatás az alközpont analóg fővonalára csatlakozó kijelző berendezésen biztosítható. A
külföldről kezdeményezett hívások hívószámai nem minden esetben jelennek meg.
A 24/1997. (III. 26.) BM rendelet szerinti - az állam működése, a lakosság ellátása szempontjából kiemelten fontos
- létesítmények, a rendőrség, a tűzoltóság, mentőszolgálat, európai egységes segélyhívó hívószámaira irányuló
hívások esetén a szolgáltató a hívó számot mindig megjeleníti.
Az egységes segélykérő hívás esetén, a további intézkedésre jogosultak a hívó előfizetői azonosítói számot
továbbadhatják.

2.7. Hívószám kijelzés letiltása (CLIR)
A Hívószám kijelzés letiltása szolgáltatás a hívó előfizető számára díjmentesen lehetővé teszi, hogy hívószámát a
hívott állomáson ne jelenítsék meg. A letiltásnak két típusa létezik, az állandó letiltás és a hívásonkénti letiltás.
Állandó letiltás: üzemeltetői beállítás az előfizető írásos nyilatkozata alapján, amellyel a hívó hívószámáról
kezdeményezett minden hívásra a kijelzés letiltását továbbítja a telefonközpont.
Állandó letiltás esetén az előfizető igénye szerint lehetőség van a kijelzés hívásonkénti engedélyezésére a *31*
kóddal a hívószám tárcsázása/beütése előtt.
Hívásonkénti letiltás: Az előfizető igénye szerint lehetőség van a kijelzés egyenkénti letiltására a *31* kódokkal a
hívószám tárcsázása/beütése előtt.
A szolgáltató ingyenesen biztosítja a hívó felhasználónak, hogy - amennyiben erre alkalmas végberendezéssel
rendelkezik - hívásonként letilthassa az azonosítója kijelzését a hívott készülékén. A jelen bekezdés szerinti letiltás
nem alkalmazható a 24/1997. (III. 26.) BM rendelet szerinti - az állam működése, a lakosság ellátása szempontjából
kiemelten fontos - létesítmények, a rendőrség, a tűzoltóság, és a mentőszolgálat hívószámaira irányuló hívások
esetén.
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Szolgáltató szintén ingyenesen biztosítja a hívó előfizetőnek, hogy amennyiben erre alkalmas végberendezéssel
rendelkezik, telefonvonalanként, illetve ISDN csatlakozás esetén előfizető általi vezérléssel letilthassa az
azonosítója kijelzését a hívott készüléken. A jelen bekezdés szerinti letiltás nem alkalmazható a 24/1997. (III. 26.)
BM rendelet szerinti - az állam működése, a lakosság ellátása szempontjából kiemelten fontos - létesítmények, a
rendőrség, a tűzoltóság, és a mentőszolgálat hívószámaira irányuló hívások esetén.
Szolgáltató köteles a hívó előfizetőnek ingyenesen biztosítani, hogy hívásonként az alapeseti letiltás ellenére a
hívó előfizető lehetővé tegye azonosítója kijelzését a hívott készüléken.
Az igénybevétel korlátai
A nyilvános állomások és a megbízott kezelésű nyilvános állomások esetén a hívószám kijelzés hívásonkénti
tiltására nincs lehetőség, a hívószám kijelzése minden esetben engedélyezett.

2.8. Hívásvárakoztatás
Aktivált szolgáltatás esetén a foglalt távbeszélő-állomás előfizetője a beszélgetés alatt hangjelzést kap arról, hogy
egy hívó éppen hívja az ő állomását.
A hangjelzést követően a hívott előfizető a következő lehetőségek közül választhat:
•
•
•

a jelzést figyelmen kívül hagyva folytathatja az eredeti beszélgetést,
a kézibeszélőt letéve, az eredeti beszélgetést befejezve fogadhatja az új hívást,
a megfelelő jelzéssel tartásba téve a fennálló beszélgetést, annak bontása nélkül fogadhatja az új hívást,
majd a két hívóval felváltva beszélhet, a két hívás között tetszés szerint átkapcsolva.

Az igénybevétel feltételei
A szolgáltatás igénybevételére alkalmas előfizetői készülék (DTMF, R/Flash).
ISDN telefon alközpont alkalmazása esetén az ISDN interfészű szolgáltatásban a hívásvárakoztatás szolgáltatás
alközponti szolgáltatásként vehető igénybe, amennyiben az alközpont ezt lehetővé teszi.
Díjazás
A Díjszabás mellékletben foglaltak alapján.
Mindkét hívást egymástól függetlenül, a hívó feleknek a hívás teljes időtartamára, tartás állapotra is számlázza a
Szolgáltató.

2.9. Három résztvevős konferencia
Definíció
Aktivált szolgáltatás esetében a beszélgetést folytató előfizető a hívást fenntartva, felhívhat egy harmadik felet.
Miután a harmadik fél válaszol, az előfizető a következő lehetőségek közül választhat tetszőleges sorrendben:
tetszés szerinti oda-vissza kapcsolhat a két fél között és közös beszédúttal hármas konferenciát hozhat létre.
Az igénybevétel feltételei
A szolgáltatás igénybevételére alkalmas előfizetői berendezés (DTMF, R/).
ISDN telefon alközpont alkalmazása esetén az ISDN interfészű szolgáltatásban a három résztvevős konferencia
szolgáltatás alközponti szolgáltatásként vehető igénybe, amennyiben az alközpont ezt lehetővé teszi.
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Díjazás
A Díjszabás mellékletben foglaltak alapján.
Mindkét hívást egymástól függetlenül, a hívó feleknek a hívás teljes időtartamára, tartás állapotra is számlázza a
Szolgáltató.

2.10.

Hangposta szolgáltatás

2021. március 30-tól kezdődően 2021. június 30-ig a helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz igénybe vehető
Hangposta szolgáltatás fokozatosan kivezetésre kerül, és ezen dátumot követően nem lesz elérhető az ügyfelek
számára.
A szolgáltatás igénybevétele esetén a hívó fél üzenetet hagyhat az előfizető számára, melyet az előfizető a
megfelelő telefonszám felhívásával lehallgathat.
A szolgáltatás rövidhívószámmal kizárólag a Szolgáltató hálózatából érhető el. Más hálózatokból a társszolgáltatók
tarifálásának megfelelő hívással lehet a szolgáltatást elérni.
A szolgáltatás igénybevételéhez az ügyfélnek a hívásokat a postafiókra kell irányítania. (pl. hívásátirányítás
foglaltság esetén).
A szolgáltató a Hangposta szolgáltatás keretében foglaltság, ill. „nem felel” esetén az előfizető vonalára érkező
hívásokat alapbeállításként a hangpostára irányítja. A hangposta szolgáltatás alapszolgáltatásként minden ügyfél
számára rendelkezésre áll.
Amennyiben a szolgáltatást megrendelő előfizető kapcsolási száma foglalt vagy nem elérhető úgy a hívó fél
tájékoztatást kap erről, valamint a rendszer figyelmezteti a hangposta bekapcsolásáról. A tájékoztatást követően
az előfizetőnek 5 másodperc áll rendelkezésére, hogy a hívást megszakíthassa, amennyiben nem kíván üzenetet
hagyni a hívott félnek. Ez idő alatt a hívás díjtalan. Ha a hívott szám nem foglalt vagy elérhető, úgy a felépített
hívás tényleges létrejöttétől kezdődik a díjazás időszaka.

2.11.

Hívásátirányítás feltétel nélkül

Az előfizető, ha távolléte miatt nem tudja fogadni az állomására érkező hívásokat, átirányíthatja azokat egy
aktiváláskor megadott másik belföldi távbeszélő állomásra. Az Előfizető a távbeszélő állomására érkező hívásokat
abban az esetben irányíthatja át nemzetközi számra, ha a Szolgáltató 1270 számmal hívható központi
ügyfélszolgálatán kéri a nemzetközi számra történő hívásátirányítás szolgáltatás előfizető általi beállításának
lehetőségét. Aktív hívásátirányítás alatt a bejövő hívásokat a központ minden esetben a megadott telefonszámra
(ideértve a hangpostát is) kapcsolja.
Az igénybevétel feltételei
A szolgáltatás igénybevételére alkalmas előfizetői készülék (DTMF).
ISDN telefon alközpont alkalmazása esetén az ISDN interfészű szolgáltatásban a feltétel nélküli hívásátirányítás
szolgáltatás alközponti szolgáltatásként vehető igénybe, amennyiben az alközpont ezt lehetővé teszi.
Díjazás
A Díjszabás mellékletben foglaltak alapján. Az átirányított hívás díja két részből áll: a hívó az átirányítást
megrendelő előfizető távbeszélő állomásáig fizeti a hívást, az aktiváláskor megadott másik távbeszélő állomásig
felépített hívást pedig a szolgáltatást megrendelő előfizetőnek számlázzák.
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A Hangpostára történő átirányítás díjmentes.

2.12.

Hívásátirányítás foglaltság esetén

Az előfizető, aki távbeszélő állomásának foglaltsága miatt nem tudja fogadni az érkező hívásokat, átirányíthatja
azokat egy aktiváláskor megadott másik belföldi telefonszámra (ideértve a hangpostát is). 2021. március 30-tól
kezdődően 2021. június 30-ig a helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz igénybe vehető Hangposta szolgáltatás
fokozatosan kivezetésre kerül, és ezen dátumot követően nem lesz elérhető az ügyfelek számára.
Az Előfizető a távbeszélő állomására érkező hívásokat abban az esetben irányíthatja át nemzetközi számra, ha a
Szolgáltató 1270 számmal hívható központi ügyfélszolgálatán kéri a nemzetközi számra történő hívásátirányítás
szolgáltatás előfizető általi beállításának lehetőségét. Alap beállításként a Hívásátirányítás foglaltság esetén
szolgáltatás aktív, a hívások az előfizető hangpostafiókjába továbbítódnak. Aktív átirányítás alatt a központ csak
azokat a hívásokat továbbítja az aktiváláskor megadott távbeszélő állomásra, melyek az előfizető távbeszélő
állomásának foglaltsága alatt érkeznek, a többi hívást az előfizető távbeszélő állomására kapcsolja.
Az igénybevétel feltételei
A szolgáltatás igénybevételére alkalmas előfizetői készülék (DTMF).
ISDN telefon alközpont alkalmazása esetén az ISDN interfészű szolgáltatásban a foglaltság esetén történő
hívásátirányítás szolgáltatás alközponti szolgáltatásként vehető igénybe, amennyiben az alközpont ezt lehetővé
teszi.
Díjazás
A Díjszabás mellékletben foglaltak alapján. Az átirányított hívás díja két részből áll: a hívó az átirányítást
megrendelő előfizető távbeszélő állomásáig fizeti a hívást, az aktiváláskor megadott másik távbeszélő állomásig
felépített hívást pedig a szolgáltatást megrendelő előfizetőnek számlázzák.
A hangpostafiókba történő hívásátirányítás díjmentes.

2.13.

Hívásátirányítás „nem felel” esetén

Az előfizető azokat a hívásokat, amelyekre megadott időn belül nem felel, átirányíthatja az aktiváláskor megadott
másik belföldi telefonszámra (ideértve hangpostafiókját is). 2021. március 30-tól kezdődően 2021. június 30-ig a
helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz igénybe vehető Hangposta szolgáltatás fokozatosan kivezetésre kerül, és
ezen dátumot követően nem lesz elérhető az ügyfelek számára.
Az Előfizető a távbeszélő állomására érkező hívásokat abban az esetben irányíthatja át nemzetközi számra, ha a
Szolgáltató 1270 számmal hívható központi ügyfélszolgálatán kéri a nemzetközi számra történő hívásátirányítás
szolgáltatás előfizető általi beállításának lehetőségét. Alap beállításként a hívások az előfizető hangpostafiókjába
továbbítódnak. Aktív átirányítás alatt a központ csak azokat a hívásokat irányítja át az aktiváláskor megadott
távbeszélő állomásra, melyek csengetik az előfizető távbeszélő állomását, de a megadott (előfizető által
beprogramozott) időn belül nem veszik fel a kézibeszélőt.
Az igénybevétel feltételei
A szolgáltatás igénybevételére alkalmas előfizetői készülék (DTMF).
ISDN telefon alközpont alkalmazása esetén az ISDN interfészű szolgáltatásban a „nem felel” esetén történő
hívásátirányítás szolgáltatás alközponti szolgáltatásként vehető igénybe, amennyiben az alközpont ezt lehetővé
teszi.
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Díjazás
A Díjszabás mellékletben foglaltak alapján. Az átirányított hívás díja két részből áll: a hívó az átirányítást
megrendelő előfizető távbeszélő-állomásáig fizeti a hívást, az aktiváláskor megadott másik távbeszélő állomásig
felépített hívást pedig a szolgáltatást megrendelő előfizetőnek számlázzák. A hangpostafiókba történő
hívásátirányítás díjmentes.

2.14.

Hívásátirányítás kiválasztható szövegre

Az előfizető, aki bizonyos ideig nem akarja, vagy nem tudja fogadni a telefon állomására érkező hívásokat,
átirányíthatja azokat előre megadott szövegbemondások egyikére. A kiválasztott szöveg kódját aktiváláskor kell
megadni. A hívásátirányításra a központ a szolgáltatást igénybe vevő előfizetőt speciális tárcsahanggal
figyelmezteti.
Az igénybevétel feltételei
A szolgáltatás igénybevételére alkalmas előfizetői készülék (DTMF). A szolgáltatás a Díjszabás mellékletben
meghatározott díjcsomagok mellett vehető igénybe.
Az igénybevétel korlátja
A szolgáltatás csak a 29-es körzetben a hagyományos telefonhálózaton vehető igénybe.

2.15.

Híváskorlátozás

2.15.1. Híváskorlátozás (tartós)
Az előfizető kérésére a szolgáltató megakadályozza, hogy bármilyen, vagy csak bizonyos fajta kimenő hívást
kezdeményezzenek az előfizető vonaláról.
A híváskorlátozás típusai kábel és RFoG telefon szolgáltatás esetén:
•
•
•
•
•
•
•

nemzetközi távhívás (00 előtét) letiltása,
nemzetközi és emelt díjas távhívás (00 és 06/90, 06/91),
nemzetközi és belföldi távhívás (00 előtét, illetve minden egyéb hívás) letiltása oly módon, hogy csak
segélykérő, díjmentes és egyazon földrajzi számozási körzeten belüli hívások kezdeményezhetők,
segélykérő és díjmentes hívások kivételével minden hívás letiltása,
emeltdíjas szám (06-90, 06/91 számok) és adományvonalak hívásának letiltása,
nemzetközi, emelt díjas és mobil hívás letiltása,
mobil hívás letiltása.

A híváskorlátozás típusai hagyományos telefon szolgáltatás esetén:
•
•
•
•
•
•
•

nemzetközi távhívás (00 előtét) letiltása,
nemzetközi és emelt díjas távhívás (00 és 06/90, 06/91),
nemzetközi és belföldi távhívás (00 előtét, illetve minden egyéb hívás) letiltása oly módon, hogy csak
segélykérő, illetve díjmentes számok és 29-es körzet hívható
nemzetközi és belföldi távhívás (00 előtét, illetve minden egyéb hívás) letiltása oly módon, hogy csak
segélykérő és díjmentes számok, valamint 29-es körzet és Budapest hívható
segélykérő és díjmentes hívások kivételével minden hívás letiltása,
emeltdíjas szám (06-90, 06/91) számok letiltása, és adományvonalak letiltása,
nemzetközi, emelt díjas és mobil hívás letiltása,
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•

mobil hívás letiltása.

Az igénybevétel korlátjai
Az Előfizető szolgáltatás korlátozásból történő visszakapcsolása esetén újra kell igényelni a tartós híváskorlátozás
szolgáltatást.

2.15.2. Előfizető által vezérelhető híváskorlátozás
A szolgáltatást megrendelő előfizető megakadályozhatja, hogy – segélykérő hívás és a telefon hibabejelentőre
irányuló hívás kivételével – az adott korlátozás típusoknak megfelelő kimenő hívást kezdeményezzenek az
előfizetői állomásról. A híváskorlátozás típusai megegyeznek a jelen Általános Szerződési Feltételekben leírtakkal.
A korlátozás beprogramozását és ezzel együtt a korlátozás típusának megadását, valamint a szolgáltatás törlését
az előfizető vezérli. A szolgáltatás beprogramozása és törlése az előfizetői számhoz rendelt egyéni jelszó
ismeretében lehetséges. A kimenő hívások korlátozásának típusaira kódszámmal hivatkozhat a szolgáltatást
megrendelő előfizető. A híváskorlátozás beprogramozása esetén a korlátozás minden újabb hívásnál érvényben
marad, amíg azt az előfizető fel nem oldja. A korlátozás feloldása esetén a korlátozás újbóli beprogramozásáig a
hívások korlátozás nélkül kezdeményezhetők. A szolgáltatás helytelen használatából eredő panaszokért a
szolgáltató nem vállal felelősséget.
Az igénybevétel feltételei
A szolgáltatás igénybevételére alkalmas előfizetői készülék (DTMF, flash).
ISDN telefon alközpont alkalmazása esetén az ISDN interfészű szolgáltatásban a híváskorlátozás szolgáltatás
alközponti szolgáltatásként vehető igénybe, amennyiben az alközpont ezt lehetővé teszi

2.16.

Ne zavarj szolgáltatás

A „Ne zavarj” szolgáltatás lehetőséget biztosít az előfizető számára, hogy az általa meghatározott időszakban
minden bejövő hívást letiltson telefonkészüléke segítségével. Amennyiben az előfizető telefonszámára hívást
kezdeményeznek, úgy a hívó felet a telefonközpont egy hangbemondással tájékoztatja a beérkező hívás
letiltásáról.
Az igénybevétel feltételei
A szolgáltatás igénybevételére alkalmas előfizetői készülék (DTMF).
ISDN telefon alközpont alkalmazása esetén az ISDN interfészű szolgáltatásban a „ne zavarj” szolgáltatás
alközponti szolgáltatásként vehető igénybe, amennyiben az alközpont ezt lehetővé teszi.

2.17.

Névtelen hívás fogadásának visszautasítása

A névtelen hívás fogadásának visszautasítása szolgáltatás lehetőséget biztosít az előfizető számára, hogy
egységesen visszautasítsa mindazokat a beérkező hívásokat, amelyeket a hívószám kijelzése nélkül
kezdeményeztek telefonszámára.
Az igénybevétel feltételei
A szolgáltatás igénybevételére alkalmas előfizetői készülék (DTMF).
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ISDN telefon alközpont alkalmazása esetén az ISDN interfészű szolgáltatásban a névtelen hívás fogadásának
visszautasítására vonatkozó szolgáltatás alközponti szolgáltatásként vehető igénybe, amennyiben az alközpont
ezt lehetővé teszi.

2.18.

Pontos Idő

Az Automata Pontos Idő szolgáltatás a frankfurti atomóra óraművéhez szinkronizált információt továbbítja az
előfizetők felé. A Pontos Idő szolgáltatást az év minden napján, napi 24 órában az előfizető elérheti. A szolgáltatás
előzetes regisztráció nélkül használható. A szolgáltatás egy hívás esetén maximum 6 alkalommal 10
másodpercentként ad információt a pontos időről. A 6 alkalom letelte után a hívást a rendszer automatikusan
bontja. A szolgáltatás speciális hívószáma: 180.

2.19.

Ébresztő szolgáltatás

A 193-as speciális hívószámon elérhető szolgáltatás. A Szolgáltató ezen a számon fogadja és teljesíti az ébresztési
igényeket napi 24 órán keresztül. Az ébresztő hívás automatikusan vagy manuálisan megy végbe.
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Digitális kábeltv csatornakiosztás
A digital gold, digital bronze, digital mini szolgáltatási csomagra a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve szerződésmódosítást 2018. október 11től nem tesz lehetővé.
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Discovery Science

100

OzoneTV

101

Viasat Explorer

40

Helyi TV 14

29

Helyi TV 24

102

Viasat History

41

Helyi TV 15

30

MR1 - Kossuth Rádió

103

Travel Channel HD

42

Helyi TV 17

31

MR2 - Petőfi Rádió

104

Da Vinci TV

43

Helyi TV 18

32

MR3 - Bartók Rádió

105

TV Paprika

44

Helyi TV 19

106

Food Network

45

Helyi TV 20

107

FEM3

46

Helyi TV 21

108

CBS Reality

47

Helyi TV 24

109

Nick Jr

110

Boomerang

111

Baby TV

112

Mezzo

113

MTV Hits

114

MTV 90s

Spektrum Home

115

MTV00s

55

TV2 Séf

116

Dikh TV

56

Disney Channel

117

Euronews

57

Nickelodeon

118

Heti TV

58

Minimax

59

Cartoon Network

60

TV2 Kids

61

Nicktoons

62

Jim Jam

63

Muzsika TV

64

Sláger TV

65

Zenebutik

Ismeretterjesztő- és
életmód-csatornák

Gyerekcsatornák

Zene

Hírek

Idegen nyelvű hír- és
helyi csatornák

Rádiók

csomag választék

tematika

digital
HBO
MaxPak

digital HBO
Pak

Filmek, sorozatok

Cinemax Pak Filmek, sorozatok

prémium csomagok

FilmBox csomag

Filmbox Pro csomag

Európa csomag

Filmek

Filmek,
dokumentum, esport, sport

Idegen nyelvű
csatornák

Világ csomag

Idegen nyelvű
csatornák

digital active

Felnőtt csatornák

2010. november 1-től a felvétel opció mediaboxszal és a HD és felvétel opció mediaboxszal digital bronze vagy digital gold és a felvétel opció mediaboxszal vagy a HD és felvétel opció mediaboxszal együttes megrendelése
esetén érhető el.

program

sorszám
1

HBO HD1

2

HBO 2

3

HBO 3

4

Cinemax

5

Cinemax 2

1

Az alapcsomagban elérhető HD csatornák elérését csak műszakilag erre alkalmas médiaeszköz opció igénybevétele mellett biztosítjuk. Az alapcsomagban elérhető HD csatornákon felül a további HD csatornák elérését a HD
csomag mediaboxszal, a HD csomag mediacarddal, vagy a HD és felvétel opció mediaboxszal választása mellett biztosítjuk. Az HBO HD és FilmBox HD csak a prémium- és a HD csomag mediaboxszal, a HD csomag
mediacarddal, vagy a HD és felvétel opció együttes választása esetén érhető el.
2

A videotár ajánló csatorna csak azokon a területeken érhető el, ahol a videotár szolgáltatás használható.

3

Debrecen, Debrecen_Józsa, Ebes területeken Debreceni Városi TV, Szolnokon Szolnok Városi TV, Demjén, Eger, Egerbakta, Egerszalók, Egerszólát, Felsőtárkány, Kerecsend, Ostoros, Novaj területeken TV Eger, Pécs,
Komló, Hosszúhetény, Hird, Nagykozár, Bogád és Romonya területeken Pécs TV, Miskolc, Alsóvadász, Aszaló, Felsőzsolca, Onga, Szikszó területen Miskolc Televízió; Veszprém, Szentkirályszabadja, Nemesvámos, Hajmáskér,
Öskü, Balatonfüred, Csopak, Balatonalmádi, Balatonfűzfő-Gyártelep, Felsőörs, Alsóörs, Lovas, Palóznak területeken Veszprém TV; Székesfehérvár, Sárszentmihály, Úrhida, Iszkaszentgyörgy, Fehérvárcsurgó, Kincsesbánya,
Kőszárhegy, Moha, Isztimér, Jenő, Sárkeresztes, Nagyveleg területeken Székesfehérvári Városi TV; Budapest IV. kerületben Újpest Televízió; Nyíregyháza, Oros, Sóstóhegy, Sóstófürdő, Nagykálló: Kölcsey TV; Szombathelyen:
Szombathelyi TV; Sopron: Sopron TV; Monor fejállomáshoz tartozó települések: Alsónémedi, Bénye, Bugyi, Csévharaszt, Dabas, Dabas-Besenyő, Dabas-Szőlők, Dabas-Sáribesnyő, Ecser, Felsőbabád, Felsőnyáregyháza,
Felsőpakony, Gomba, Gyál, Gyömrő, Hernád, Hosszúberek, Inárcs, Kakucs, Káva, Kóka, Maglód, Mende, Monor, Monorierdő, Nagykáta, Nyáregyháza, Ócsa, Örkény, Pánd, Pécel, Péteri, Pilis, Pusztavacs, Sülysáp,
Szentlőrinckáta, Szentmártonkáta, Táborfalva, Tápióbicske, Tápióság, Tápiószecső, Tápiószentmárton, Tatárszentgyörgy, Tóalmás, Újhartyán, Újlengyel, Üllő, Úri, Vasad, Vecsés területeken: Williams TV; Gyöngyös,
Gyöngyössolymos településeken: Gyöngyösi Városi Televízió; Dunaharaszti, Taksony településeken: KiSDuNa Tv Dunaharaszti; Nagykanizsa: Kanizsa TV; Kazincbarcika: Kolor TV; Salgótarján, Somoskőújfalu, Vizslás, VizslásÚjlak, Kazár, Kazár-Mizserfa, Rákóczibánya, Bátonyterenye, Varsány, Rimóc, Mátraszele területeken: Salgótarjáni Városi Televízió; Szentgál, Herend, Bánd településeken: Szentgál TV

1

FilmBox Extra HD

2

FilmBox Premium

3

FilmBox Family

4

FilmBox Stars

1

FilmBox Extra HD1

2

FilmBox Premium

3

FilmBox Family

4

FilmBox Stars

5

FightBox

6

DocuBox

7

GAMETOON

1

TV5MONDE

2

TVE

3

ZDF

4

SAT.1

5

RTL

6

Rai Uno

1

Al Jazeera English

2

ORF 2

Budapest I., II., III., XII. kerületben Hegyvidék Televízió; Acsa, Aszód, Berkenye, Csomád, Csömör, Csörög, Csővár, Diósjenő, Domony, Dunakeszi, Fót, Galgagyörk, Galgamácsa, Göd, Iklad, Isaszeg, Kisnémedi, Nógrád,
Őrbottyán, Penc, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Rád, Szendehely, Sződ, Sződliget, Vác, Vácduka, Vácegres, Váchartyán, Váckisújfalu, Vácrátót, Verseg településeken: ES TV, Monor fejállomáshoz tartozó települések:
Alsónémedi, Bénye, Bugyi, Csévharaszt, Dabas, Dabas-Besenyő, Dabas-Szőlők, Ecser, Felsőpakony, Gomba, Gyál, Gyömrő, Inárcs, Kakucs, Káva, Kóka, Maglód, Mende, Monor, Nagykáta, Nyáregyháza, Ócsa, Örkény, Pánd,
Pécel, Péteri, Pusztavacs, Sülysáp, Szentlőrinckáta, Szentmártonkáta, Táborfalva, Tápióbicske, Tápióság, Tápiószecső, Tápiószentmárton, Tatárszentgyörgy, Tóalmás, Újhartyán, Újlengyel, Üllő, Úri, Vasad, Vecsés területeken:
Mag TV

3

RTR-Planeta

8

4

CCTV-4

9

1

Hustler TV

10

Budaörsön: TV 2040, Karcag településen: Karcag TV; Cegléd vételkörzetében: Ceglédi Városi Televízió

2

Private TV

11

Budapest XIII. kerületben TV13

3

EroXXX

12

Budapest XVII. Kerületben Rákosmente TV; Makó településen: Makói Városi Televízió

1

4

Debrecen, Debrecen_Józsa, Ebes területeken Alföld TV, Dunaújváros kirendeltségen DS TV, Balatonfüreden és Veszprémben Balaton Televízió; Eger, Demjén, Egerbakta, Egerszalók, Egerszólát, Felsőtárkány, Kerecsend,
Novaj, Ostoros területeken Líceum TV; Budapest V. kerületben City TV, Pécs, Komló Hosszúhetény területeken Pannon TV; Bicskén: Bicske TV; Apc, Bér, Buják, Csécse, Ecseg, Egyházasdengeleg, Erdőkürt, Erdőtarcsa,
Gyöngyös, Gyöngyössolymos, Hatvan, Héhalom, Heréd, Jobbágyi, Kálló, Kisbágyon, Kozárd, Lőrinci, Palotás, Petőfibánya, Szarvasgede, Szirák, Tura, Vanyarc, Zagyvaszántó településeken: HOTV, Szentes, Csongrád
településeken: Csongrád TV; Monor fejállomáshoz tartozó települések: Alsónémedi, Bénye, Bugyi, Csévharaszt, Dabas, Dabas-Besenyő, Dabas-Szőlők, Ecser, Felsőpakony, Gomba, Gyál, Gyömrő, Inárcs, Kakucs, Káva, Kóka,
Maglód, Mende, Monor, Nagykáta, Nyáregyháza, Ócsa, Örkény, Pánd, Pécel, Péteri, Pusztavacs, Sülysáp, Szentlőrinckáta, Szentmártonkáta, Táborfalva, Tápióbicske, Tápióság, Tápiószecső, Tápiószentmárton,
Tatárszentgyörgy, Tóalmás, Újhartyán, Újlengyel, Üllő, Úri, Vasad, Vecsés területeken: Gemini TV; Polgárdi: Polgárdi helyi TV; Salgótarján fejállomáshoz tartozó települések: Salgótarján, Somoskőújfalu, Vizslás, Vizslás-Újlak,
Kazár, Kazár-Mizserfa, Rákóczibánya, Bátonyterenye, Varsány, Rimóc, Mátraszele területeken: Rimóc TV; Miskolc fejállomáshoz tartozó települések: Miskolc, Alsóvadász, Aszaló, Felsőzsolca, Onga, Szikszó, Gesztely,
Hernádkak területeken: Zsolca TV; Berhida, Berhida/Peremarton gyártelep, Inota, Pétfürdő és Várpalota területeken Pétfürdő Közösségi Televízió
5

Budapest IX. kerületben 9.TV, Pécs, Hosszúhetény, Hird, Bogád, Romonya, Nagykozár, Komló területeken Csele TV; Balatonfüred, Paloznak, Veszprém, Szentkirályszabadja, Nemesvámos, Hajmáskér, Öskü, Csopak,
Balatonalmádi, Balatonfűzfő-Gyártelep, Felsőörs, Alsóörs, Lovas településeken: Füred Tv; Alsónémedi, Bénye, Bugyi, Csévharaszt, Dabas, Dabas-Besenyő, Dabas-Szőlők, Ecser, Felsőpakony, Gomba, Gyál, Gyömrő, Inárcs,
Kakucs, Káva, Kóka, Maglód, Mende, Monor, Nagykáta, Nyáregyháza, Ócsa, Örkény, Pánd, Pécel, Péteri, Pusztavacs, Sülysáp, Szentlőrinckáta, Szentmártonkáta, Táborfalva, Tápióbicske, Tápióság, Tápiószecső,
Tápiószentmárton, Tatárszentgyörgy, Tóalmás, Újhartyán, Újlengyel, Üllő, Úri, Vasad, Vecsés területeken: Dabas TV, Szentes, Csongrád területeken: Szentes TV; Jászberény településen: Jászsági Térségi TV; Varsány, Rimóc,
Bárna, Cered, Salgótarján, Karancsberény, Karancsalja, Karancslapujtő, Karancskeszi, Bátonyterenye, Kazár, Kazár Mizserfa, Rákóczibánya, Mátraszele, Somoskőújfalu, Vizslás, Vizslás Újlak, Etes: Szécsény TV; Mór és
Nagyveleg területeken VTV Mór
6

Budaörs, Páty, Budajenő, Telki területeken Buda Környéki Televízió; Veszprém, Balatonfűzfő-Gyártelep, Öskü, Hajmáskér, Balatonalmádi, Szentkirályszabadja, Alsóörs, Felsőörs, Lovas, Csopak, Paloznak, Balatonfüred,
Nemesvámos területeken: Regina Televízió; Dunaújvárosban: D+ TV; Szentes, Csongrád területeken: Kurca TV
7

Bogács, Cserépfalu, Cserépváralja, Bükkzsérc, Tard, Noszvaj, Szomolya, Mezőkeresztes területeken: Bükkalja TV; Budapest XI. kerületben: Apostol TV

13

M1 HD

14

2

M2 HD / Petőfi TV HD

15

Leányfalu, Pilisszentlászló, Szentendre, Pomáz, Budakalász területeken VKC TV

3

Duna HD

17

Budapest XIX. kerületben TV Kispest

4

M4 Sport HD

18

Budapest XIV. kerületben Zugló TV

5

M5 HD

19

Százhalombatta, Ercsi, Tárnok területeken Halom TV

6

Paramount Network HD

20

7

RTL Klub HD

21

TV2 HD

24

Budapest XXII. Kerületben Promontor TV

9

VIASAT3 HD

22

A digitális közszolgálati és TV start csomagnál analóg csatornák és a digiális prémium csomagok nem érhetőek el. VOD szolgáltatás F-SVOD szolgáltatások nélkül a visszirányú területeken elérhető.

10

RTL II HD

11

RTL+ HD

23

12

SuperTV2 HD

25

A feltüntetett digitális rádió csatornák kizárólag digital gold csomaggal érhetőek el
A Filmbox csomagra a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve szerződésmódosítást 2019. április 2-től nem tesz lehetővé.

13

Cool HD

14

Film+ HD

15

AXN HD

16

AMC HD

MR2 - Petőfi Rádió

17

Mozi+ HD

MR3 - Bartók Rádió

18

Spíler1 TV HD

19

ATV HD

20

Sport1 HD

21

Sport2 HD

22

Eurosport 1 HD

23

Eurosport 2 HD

24

Spektrum HD

25

National Geographic Channel HD

26

National Geographic Wild

27

Animal Planet HD

28

HISTORYTM HD

29

Viasat Nature HD

30

Travel Channel HD

31

MTV HD

8

HD csatornák1

Budapest XI. kerületben Újbuda TV

1

Leányfalu, Pilisszentlászló, Szentendre, Pomáz, Budakalász területeken TV Szentendre

Gödöllő, Szada, Nagytarcsa, Kistarcsa, Őrbottyán, Erdőkertes, Mogyoród, Kerepes területeken: Régió Plusz Televízió
Biatorbágy területen: Völgyhíd TV

digitális rádiók
MR1 - Kossuth Rádió

Szolgáltatási terület hagyományos koaxiális kábelhálózaton:
Acsa, Adács, Agárd, Aldebrő, Alsónémedi, Alsóörs, Alsóvadász, Andornaktálya, Apc, Aszaló, Aszód, Atkár, Baj, Balaton, Balatonalmádi, Balatonfüred, Balatonfüzfő-gyártelep, Bánd, Baracska, Bátonyterenye, Bátor, Bekölce,
Bélapátfalva, Bénye, Bér, Berettyóújfalu, Berhida, Berkenye, Besenyszög, Biatorbágy, Bicske, Bogács, Bogád, Bp. I., Bp. II., Bp. III. ker. Platánliget lakópark, Bp. IV., Bp. V., Bp. VI., Bp. VII., Bp. VII. Jobbágy u.-i lakópark, Bp. VII. ker.
Rózsa udvar lakópark, Bp. VIII., Bp. VIII. ker. Jázmin lakópark, Bp. VIII. Víg u.-i lakópark, Bp. IX., Bp. IX. Bokréta u.-i lakópark, Bp. IX. Márton u.-i lakópark, Bp. X., Bp. X. ker. Körösi u.-i lakópark, Bp. XI., Bp. XI. ker. Nádorliget
lakópark, Bp. XI. kerület Albertfalva, Bp. XI. kerület Kelenvölgy, Bp. XII., Bp. XIII., Bp. XIII. ker. Semiramis lakópark, Bp. XIV., Bp. XIV. ker. Paskal lakópark, Bp. XVI., Bp.XVII., Bp. XVIII., Bp. XlX., Bp. XX., Bp. XXI., Bp. XXll. ker.,
Budajenő, Budakalász., Budaörs, Bugyi, Buják, Bükkszentmárton, Bükkzsérc, Cegléd, Csemő, Cserépfalu, Cserépváralja, Csécse, Csomád, Csongrád, Csopak, Csömör, Csörög, Csővár, Dabas, Debrecen, Demjén, Dinnyés,
Diósd, Diósjenő, Domony, Dunakeszi, Dunaharaszti, Dunaújváros, Ebes, Ecseg, Ecser, Eger, Egerbakta, Egerbocs, Egercsehi, Egerszalók, Egerszólát, Egyházasdengeleg, Ercsi, Erdőkertes, Erdőkürt, Erdőtarcsa, Farmos,
Fegyvernek, Fehérvárcsurgó, Feldebrő, Felsőörs, Felsőpakony, Felsőtárkány, Felsőzsolca, Fót, Galgagyörk, Galgamácsa, Gárdony, Gesztely, Gomba, Göd, Gödöllő, Guttamási, Gyál, Gyomaendrőd, Gyömrő, Gyöngyös,
Gyöngyössolymos, Gyula, Gyulafirátót, Gyúró, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Hajmáskér, Halásztelek, Hatvan, Héhalom, Heréd, Herend, Hernádkak, Hevesaranyos, Hird, Hódmezővásárhely, Hosszúhetény, Iklad, Inárcs, Inota,
Inotai készenléti lakótelep, Isaszeg, Iszkaszentgyörgy, Isztimér, Jászárokszállás, Jászberény, Jászladány, Jenő, Jobbágyi, Kádárta, Kajászó, Kakucs, Kál, Kálló, Kápolnásnyék, Kapuvár, Karcag, Katalinpuszta, Kápolna, Kazár,
Kazár-Mizserfa, Kazincbarcika, Kerecsend, Kerepes, Kincsesbánya, Kisbágyon, Kiskunfélegyháza, Kiskunlacháza, Kiskunmajsa, Kisnémedi, Kistarcsa, Kisvarsány, Kóka, Komló, Kompolt, Kozárd, Kozármisleny, Köröstarcsa,
Kőszárhegy, Kőtelek, Lábatlan, Lakitelek, Lajosmizse, Leányfalu, Lovas, Lőrinci, Maglód, Makád, Maklár, Makó, Martfű, Martonvásár,Mátraszele, Mátraszőlős, Mátraverebély, Mende, Mezőberény, Mezőkeresztes, Mikófalva,
Miskolc, Mogyoród, Mogyoród-Szentjakab parkfalu, Moha, Monor, Mónosbél, Mór, Nagykálló, Nagykanizsa, Nagykáta, Nagykozár, Nagytálya, Nagytarcsa, Nagyvarsány, Nagyveleg, Nagyvisnyó, Nemesvámos, Nógrád, Noszvaj,
Novaj, Nyékládháza, Nyergesújfalu, Nyíregyháza, Ócsa, Onga, Oros, Ostoros, Őrbottyán, Örkény, Öskü, Palotás, Palóznak, Páty, Pécel, Pécs, Penc, Peremarton-Gyártelep, Péteri, Pétfürdő, Petőfibánya, Pilisborosjenő, Piliscsaba,
Pilisjászfalu, Pilisszentlászló, Polgárdi, Pomáz, Pusztavacs, Püspökhatvan, Püspökladány, Püspökszilágy, Ráckeve, Rád, Rákóczibánya, Rimóc, Romonya, Salgótarján, Sarkad, Sárkeresztes, Sárszentmihály, Seregélyes,
Somoskőújfalu, Sopron, Sóstófürdő, Sóstóhegy, Sülysáp, Süttő, Szada, Szárliget, Szarvasgede, Szarvaskő, Százhalombatta, Szeghalom, Székesfehérvár, Szendehely, Szentendre, Szentes, Szentgál, Szentkirályszabadja,
Szentlőrinckáta, Szigetbecse, Szigetcsép, Szigetszentmárton, Szigetszentmiklós, Szigetújfalu, Szikszó, Szilvásvárad, Szirák, Szolnok, Szombathely, Szomolya, Sződ, Sződliget, Szúcs, Szúcs-Bányatelep, Szurdokpüspöki,
Táborfalva, Taksony, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószecső, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Táplánszentkereszt, Tar, Tard, Tárnok, Tatabánya, Tatárszentgyörgy, Telki, Tinnye, Tiszaalpár, Tiszasüly,
Tóalmás, Tófalu, Tordas, Tök, Törökszentmiklós, Tura, Újfehértó, Újhartyán, Újlengyel, Újszilvás, Úrhida, Úri, Üllő, Üröm, Vác, Vácduka, Vácegres, Váchartyán, Váckisújfalu, Vácrátót, Vál, Vanyarc, Várpalota, Varsány,
Vásárosnamény, Vecsés, Velence, Verpelét, Verseg, Vértesszőlős, Veszprém, Vizslás, Vizslás-Újlak, Zagyvaszántó, Zsámbék

Szolgáltatási terület FTTH-RFoG kábelhálózaton: Alsónémedi, Bugyi, Dabas, Káva, Monor, Monorierdő, Nagykáta, Nyáregyháza, Pánd, Szentmártonkáta, Újhartyán. A hálózat kiépítésével fokozatosan történik az előfizetők
bekapcsolása az új FTTH-RFoG hálózaton.
A Szolgáltató a bekapcsolás pontos üteméről a 1270-es és a 1420-as ügyfélszolgálati telefonszámon ad tájékoztatást az előfizetők részére.
Videotár szolgáltatási terület:
Teljes digitális kábeltv szolgáltatási terület, kivetél Pécs (Mecsek-Nyugat), Pécs (Sziget-Észak), Pécs (Sziget-Dél), Dunakeszi, Monor fejállomás azon települései, ahol a Vodafone hagyományos koaxiális kábelhálózaton nyújtja a
szolgáltatást.

Digitális szolgáltatás: szolgáltatási csomagok és havidíjak

közszolgálati csomag

1 300,00 Ft

TV Start

1 300,00 Ft

HD csomag mediacarddal

6 699,00 Ft

Felvétel opció mediaboxszal

5

digital bronze
5

digital gold

csatornaszám és médiaeszköz funkciók

HD csatornák száma

2 858,01 Ft
2

2 858,01 Ft
2

HD és felvétel opció mediaboxszal

5 990,69 Ft

mediabox sd HDMI

közszolgálati

TV Start

digital mini

digital
bronze

digital
gold

6

8

28

67

99

6

17

27

30

6

2 858,01 Ft

2

7 799,00 Ft

digital mini

Digitális csatornák száma

HD csomag mediaboxszal2

3 178,05 Ft

3

1 016,00 Ft

2. és 3. médiaeszköz opció

havidíj

Digitális tévécsatornák plusz TV-n mediaboxszal

1 056,64 Ft

Digitális tévécsatornák plusz TV-n mediacarddal

2

1 056,64 Ft

HD plusz TV-n mediacarddal

1 905,00 Ft

Műsorrögzítés

x

x

x

x

x

HD plusz TV-n mediaboxszal

1 905,00 Ft

Elektronikus műsorújság

✓

✓

✓

✓

✓

Felvétel opció plusz TV-n

1 905,00 Ft

Dolby 5.1 hang

✓

✓

✓

✓

✓

HD és felvétel opció plusz TV-n mediaboxszal

2 118,36 Ft

Gyerekzár

✓

✓

✓

✓

✓

Felirat, eredeti nyelv

✓

✓

✓

✓

✓

3 rádió csatorna (MR1, MR2, MR3)

✓

✓

✓

✓

✓

videotár prémium szolgáltatások

4

Videóklub csomag

havidíj

3 150,00 Ft

1

prémium szolgáltatási csomagok közszolgálati és TV start csomaggal és analóg alapszolgáltatással
nem érhetőek el.
2

HD csomag és/vagy felvétel opció, valamint mediacard kizárólag a digital mini, digital bronze és digital
gold csomagok mellé rendelhető
3

a mediabox sd HDMI kimenettel és kábellel rendelkezik, közszolgálati, digital mini, digital bronze és digital gold
csomagok mellé rendelhető. A mediabox sd hdmi-vel a digital mini, digital bronze és digital gold csomagokhoz tartozó
HD csatornák foghatóak.
egyéb havidíjak

havidíj

Szüneteltetés havidíja közszolgálati és TV start csomag esetén

264,16 Ft

Korlátozás havidíja TV start szolgáltatás esetén

870,00 Ft

Szüneteltetés havidíja digital bronze és digital gold szolgáltatás esetén

1 590,04 Ft

Korlátozás havidíja digital bronze és digital gold szolgáltatás esetén

1 905,00 Ft

4

A videotár prémium szolgáltatások az ÁSZF 1-es számú mellékletében meghatározott területeken
érhető el.
5

Extra funkciók: Felvétel funkció, HorizonGo

A feltüntetett havidíjak 27%-os ÁFÁ-t tartalmaznak.
HBO GO szolgáltatás

prémium szolgáltatási csomagok

1

havidíj

digital HBO Pak (2+1 HD mozicsatorna)

3 124,20 Ft

digital HBO MaxPak (4+1 HD mozicsatorna)

4 180,84 Ft

Filmbox csomag (3+1 HD mozicsatorna)

2 032,00 Ft

Filmbox Pro csomag (6+1 HD csatorna)

2 590,00 Ft

digital active (Hustler TV, Private TV, EroXXX)

3 164,84 Ft

Európa csomag (7 db idegen nyelvi csatorna)

406,40 Ft

Világ csomag (8 db csatorna)

406,40 Ft

Cinemax Pak

1 890,00 Ft

Internet Booster jeltovábbító szolgáltatás

havidíj

internet booster jeltovábbító szolgáltatás - 1 db hozzáférési ponttal

1 380,00 Ft

internet booster jeltovábbító szolgáltatás - 2 db hozzáférési ponttal

2 070,00 Ft

Előfizető kérésére történő szüneteltetés alatt fizetendő havidíj

0,00 Ft

Díjtartozás miatti korlátozás esetén, a korlátozás időtartama alatt fizetendő havidíj

0,00 Ft

HBO Pak vagy MaxPak szolgáltatást igénybevevő előfizetők részére
kábeltévé alapszolgáltatással nem rendelkező internet vagy upc mobilinternet
szolgáltatást igénybevevő előfizetők részére

havidíj
0,00 Ft

3 124,20 Ft

Digitális kábeltv csatornakiosztás
Érvényes: 2021. november 8-tól

A TV Comfort, TV Premium és TV Start szolgáltatási csomagokra a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve
szerződésmódosítást 2021. november 2-tól nem tesz lehetővé.
Nyilvánosan vetíthető Standard definition [SD] és High Definition [HD] csatornák
kizárólag Üzleti Előfizetőknek

TV Comfort csomag

TV Premium csomag

Filmek, sorozatok,
szórakoztató
programok

Hír- és magazinműsorok

Ismeretterjesztő- és
életmód-csatornák

Gyerek-csatornák

Zene

Idegen nyelvű
csatornák

Tematika

Program név

Sorszám

Csomag választék

Tematika

Sorszám

Program név

1

M1 HD

2

70

Helyi TV 4

2

M2 HD / Petőfi TV HD

3
4
5

M2 HD / Petőfi TV HD
Duna HD
M4 Sport HD

71
72
73

Helyi TV 5
Helyi TV 6
Helyi TV 7

3
4
5

Duna HD
M4 Sport HD
Duna World / M4 Sport+ HD

6

Duna World HD / M4 Sport+ HD

74

Helyi TV 8

6

M5 HD

7

M5 HD

75

Helyi TV 9

7

Comedy Central

8

Pax Televízió

76

Helyi TV 10

8

MTV Hungary

9

Bonum TV

77

Helyi TV 11

9

RTL Klub HD

10

Comedy Central

78

Helyi TV

12

10

TV2 HD

11

VIASAT6

Helyi TV

13

11

Spíler1 TV HD

12

RTL Gold

Helyi TV

14

12

TLC

13

Jocky TV

81

Helyi TV

15

13

ATV HD

14

Sorozat+

82

Helyi TV 17

14

Hír TV

15

TV4

83

Helyi TV 18

15

Eurosport 1 HD

16

Izaura TV

84

Helyi TV

19

16

Fishing & Hunting

17

Story4

85

Helyi TV

20

17

Discovery Channel

18

Film Mánia

86

Helyi TV

21

18

Nickelodeon

19

Prime

87

Helyi TV 24

19

Mezzo

20

TV2 Comedy

88

Moziverzum HD

20

TV4

21

TLC

89

Spíler2 TV HD

21

Story4

22

Comedy Central Family

90

Epic Drama

22

Spíler2 TV HD

23

Galaxy 4

91

MTV Hungary

23

Comedy Central Family

24
25

Paramount Network HD
RTL Klub HD

26

Helyi csatornák

79
80

Filmek, sorozatok,
szórakoztató
programok

Public TV Standard csatornái

Helyi TV 3

Nyilvánosan vetíthető csatornák

69

92

Sony Max

24

Galaxy4

93

Sony Movie Channel

25

Eurosport 2 HD

TV2 HD

94

Film Café

26

Animal Planet HD

27

VIASAT3 HD

95

Filmbox

27

DTX

28

RTL II HD

96

Film4

28

Discovery Science

29

SuperTV2 HD

97

ATV Spirit

29

Travel Channel HD

30

Cool HD

98

Fishing & Hunting

30

Nick Jr

31

Film+ HD

99

Eurosport 2 HD

31

MTV Hits

32

AXN HD

100

Extreme Sports Channel

32

MTV 90s

33

Life TV

101

DTX

33

MTV00s

34

Al Jazeera English

34

RTL+ HD

35

AMC HD

36

Mozi+ HD

37

Spíler1 TV HD

38

D1 TV

39

FIX TV

40

Hatoscsatorna

41

Hír TV

42
43
44
45

Sport

102

Discovery Science

103

OzoneTV

104

Viasat Explorer

105

Viasat Nature HD

106

Travel Channel HD

107

Viasat History

108

National Geographic Wild HD

109

Da Vinci TV

ATV HD

110

TV Paprika

Pesti TV

111

Food Network

Spektrum HD

112

FEM3

National Geographic Channel HD

113

CBS Reality

46

Animal Planet HD

114

Nick Jr

47

Discovery Channel

115

Boomerang

48

Investigation Discovery (ID)

116

Baby TV

49

HISTORYTM HD
Spektrum Home

117

Mezzo

118

MTV HD

50

Sport

Csomag választék

videotár ajánló2
M1 HD

Public TV Pro csatornái

1

Közszolgálati és
kereskedelmi
csatornák

Program név

Sorszám

TV Comfort csomag

Tematika

TV Premium csomag

Csomag választék

51

TV2 Séf

52
53
54

Sport1 HD
Sport2 HD
Eurosport 1 HD

55

Aréna 4 HD

56

Disney Channel

57

Nickelodeon

58

TeenNick

59

Minimax

Ismeretterjesztő- és
életmód-csatornák

Gyerekcsatornák

Zene

Hírek

119

MTV Hits

120
121
122

MTV 90s
MTV00s
Dikh TV

123

Euronews

124

Heti TV

125

TV5MONDE

126

TVE

127

ZDF

60

Cartoon Network

128

SAT.1

61

TV2 Kids

129

RTL

62

Nicktoons

130

Rai Uno

63

Jim Jam

131

Al Jazeera English

64

Muzsika TV

132

ORF 2

65

Sláger TV

133

RTR-Planeta

66

Zenebutik

134

CCTV-4

67

CNN International

135

English Club

68

BBC World News

Idegen nyelvű
csatornák

Csomag választék

Tematika

Digitális rádiók

Rádiók

Sorszám

Program név

1

MR1 - Kossuth Rádió

2

MR2 - Petőfi Rádió

3

MR3 - Bartók Rádió

Egyéb digitális alapszolgáltatási csomagok

Közszolgálati csomag

22

Ajánló csatornák

1

M1 HD1

2

M2 / Petőfi TV HD1

3
4
5

Duna HD1
M4 Sport HD1
Duna World HD / M4 Sport+ HD

6

M5 HD1

7

Videotár Ajánló2

8

Filmajánló2

9

Tematika

Egyéb digitális kiegészítő csomagok
Csomag választék

Program név

Sorszám

Tematika

Program név

Sorszám

1

M1 HD1

2

M2 / Petőfi TV HD1

3
4
5

Duna HD1
M4 Sport HD1
Duna World HD / M4 Sport+ HD

6

M5 HD1

7

Videotár Ajánló 2

8

Filmajánló2

Helyi TV 3

9

Helyi TV 3

10

Helyi TV 4

10

Helyi TV 4

1

FilmBox Extra HD1

11

Helyi TV

5

11

Helyi TV

5

2

FilmBox Premium

Helyi TV

6

12

Helyi TV

6

3

FilmBox Family

13

Helyi TV

7

13

Helyi TV

7

4

FilmBox Stars

14

Helyi TV 8

14

Helyi TV 8

5

FightBox

15

Helyi TV 9

15

Helyi TV 9

6

DocuBox

7

GAMETOON

1

TV5MONDE

2

TVE

3

ZDF

4

SAT.1

5

RTL

6

Rai Uno

1

Al Jazeera English

12

16
Helyi csatornák

Egyéb digitális alapszolgáltatási csomagok
Csomag
választék

Helyi TV

10

Helyi TV

11

18

Helyi TV

12

19

Közszolgálati és
kereskedelmi
csatornák

Ajánló csatornák

16

Helyi TV

10

Helyi TV

11

18

Helyi TV

12

Helyi TV 13

19

Helyi TV 13

20

Helyi TV 14

20

Helyi TV 14

21

Helyi TV 15

21

Helyi TV 15

22

Helyi TV 17

22

Helyi TV 17

23

Helyi TV

18

23

Helyi TV

18

24

17

24

Helyi csatornák

17

Helyi TV

19

Helyi TV

19

25

Helyi TV

20

25

Helyi TV

20

26

Helyi TV 21

26

Helyi TV 21

27

Helyi TV 24

27

Helyi TV 24

digital
HBO
MaxPak

1

digital HBO
Pak

Filmek, sorozatok

Cinemax
Pak

Filmek, sorozatok

FilmBox csomag 25

22

Közszolgálati és
kereskedelmi
csatornák

Program név

Sorszám

digitális prémium kiegészítő csomagok

Tematika

TV start csomag

Csomag
választék

Filmbox Pro csomag

Európa csomag

Világ csomag

digital active

Filmek

Filmek, dokumentum, esport, sport

Idegen nyelvű
csatornák

Idegen nyelvű
csatornák

Felnőtt csatornák

Az országos digitális átállás program keretén belül a közszolgálati csomagot az NMHH által
meghatározott szociálisan rászoruló állampolgárok vehetik igénybe, akiknek előtte nem volt előfizetői
szerződésük a Vodafone-nál.

Extra kiegészítő TV
Start csomag mellé 23

Tematikus csatornák

2

HBO HD1
HBO 2

3
4
5

HBO 3
Cinemax
Cinemax 2

1
2

FilmBox Extra HD1
FilmBox Premium

3

FilmBox Family

4

FilmBox Stars

2

ORF 2

3

RTR-Planeta

4

CCTV-4

1

Hustler TV

2

Private TV

3

EroXXX

1

STORY4

2

Film Mánia

3

ATV

4

Discovery

5

Minimax

6

Muzsika TV

7

Izaura TV

8

FEM3

9

Zenebutik

10

Spektrum Home

Digitális szolgáltatási csomagok havidíja és jellemzői
Érvényes: 2021. november 8-tól

digitális kábeltv programcsomagok

havidíj

1

A szolgáltatási csomagok esetében a HD csatornák elérését csak műszakilag arra alkalmas médiaeszköz mellett biztosítjuk.

közszolgálati csomag

1 300,00 Ft

2

A videotár ajánló csatorna csak azokon a területeken érhető el, ahol a videotár szolgáltatás használható.

TV Start

1 300,00 Ft

3

Debrecen, Debrecen_Józsa, Ebes területeken Debreceni Városi TV, Szolnokon Szolnok Városi TV, Demjén, Eger, Egerbakta, Egerszalók, Egerszólát, Felsőtárkány, Kerecsend, Ostoros, Novaj területeken TV Eger, Pécs, Komló, Hosszúhetény, Hird,
Nagykozár, Bogád és Romonya területeken Pécs TV, Miskolc, Alsóvadász, Aszaló, Felsőzsolca, Onga, Szikszó területen Miskolc Televízió; Veszprém, Szentkirályszabadja, Nemesvámos, Hajmáskér, Öskü, Balatonfüred, Csopak, Balatonalmádi,
Balatonfűzfő-Gyártelep, Felsőörs, Alsóörs, Lovas, Palóznak területeken Veszprém TV; Székesfehérvár, Sárszentmihály, Úrhida, Iszkaszentgyörgy, Fehérvárcsurgó, Kincsesbánya, Kőszárhegy, Moha, Isztimér, Jenő, Sárkeresztes, Nagyveleg területeken
Székesfehérvári Városi TV; Budapest IV. kerületben Újpesti Közéleti TV; Nyíregyháza, Oros, Sóstóhegy, Sóstófürdő, Nagykálló: Kölcsey TV; Szombathelyen, Gencsapátin, Perenyén, Lukácsházán,Nárain, Sé, Söpte, Torony, Bucsu, Dozmat, Narda,
Felsőcsatár településeken: Szombathelyi TV; Sopron: Sopron TV; Monor fejállomáshoz tartozó települések: Alsónémedi, Bénye, Bugyi, Csévharaszt, Dabas, Dabas-Besenyő, Dabas-Szőlők, Dabas-Sáribesnyő, Ecser, Felsőbabád, Felsőnyáregyháza,
Felsőpakony, Gomba, Gyál, Gyömrő, Hernád, Hosszúberek, Inárcs, Kakucs, Káva, Kóka, Maglód, Mende, Monor, Monorierdő, Nagykáta, Nyáregyháza, Ócsa, Örkény, Pánd, Pécel, Péteri, Pilis, Pusztavacs, Sülysáp, Szentlőrinckáta, Szentmártonkáta,
Táborfalva, Tápióbicske, Tápióság, Tápiószecső, Tápiószentmárton, Tatárszentgyörgy, Tóalmás, Újhartyán, Újlengyel, Üllő, Úri, Vasad, Vecsés területeken: Williams TV; Gyöngyös, Gyöngyössolymos településeken: Gyöngyösi Városi Televízió;
Dunaharaszti, Taksony településeken: KiSDuNa Tv Dunaharaszti; Nagykanizsa: Kanizsa TV; Kazincbarcika: Kolor TV; Salgótarján, Somoskőújfalu, Vizslás, Vizslás-Újlak, Kazár, Kazár-Mizserfa, Rákóczibánya, Bátonyterenye, Varsány, Rimóc, Mátraszele
területeken: Salgótarjáni Városi Televízió; Szentgál, Herend, Bánd településeken: Szentgál TV

4

Debrecen, Debrecen_Józsa, Ebes területeken Alföld TV, Dunaújváros kirendeltségen DS TV, Balatonfüreden és Veszprémben Balaton Televízió; Eger, Demjén, Egerbakta, Egerszalók, Egerszólát, Felsőtárkány, Kerecsend, Novaj, Ostoros területeken
Líceum TV; Budapest V. kerületben City TV, Pécs, Komló Hosszúhetény területeken Pannon TV; Bicskén: Bicske TV; Apc, Bér, Buják, Csécse, Ecseg, Egyházasdengeleg, Erdőkürt, Erdőtarcsa, Gyöngyös, Gyöngyössolymos, Hatvan, Héhalom, Heréd,
Jobbágyi, Kálló, Kisbágyon, Kozárd, Lőrinci, Palotás, Petőfibánya, Szarvasgede, Szirák, Tura, Vanyarc, Zagyvaszántó településeken: HOTV, Szentes, Csongrád településeken: Csongrád TV; Monor fejállomáshoz tartozó települések: Alsónémedi, Bénye,
Bugyi, Csévharaszt, Dabas, Dabas-Besenyő, Dabas-Szőlők, Ecser, Felsőpakony, Gomba, Gyál, Gyömrő, Inárcs, Kakucs, Káva, Kóka, Maglód, Mende, Monor, Nagykáta, Nyáregyháza, Ócsa, Örkény, Pánd, Pécel, Péteri, Pusztavacs, Sülysáp,
Szentlőrinckáta, Szentmártonkáta, Táborfalva, Tápióbicske, Tápióság, Tápiószecső, Tápiószentmárton, Tatárszentgyörgy, Tóalmás, Újhartyán, Újlengyel, Üllő, Úri, Vasad, Vecsés területeken: Gemini TV; Polgárdi: Polgárdi helyi TV;Salgótarján
fejállomáshoz tartozó települések: Salgótarján, Somoskőújfalu, Vizslás, Vizslás-Újlak, Kazár, Kazár-Mizserfa, Rákóczibánya, Bátonyterenye, Varsány, Rimóc, Mátraszele területeken: Rimóc TV; Miskolc fejállomáshoz tartozó települések: Miskolc,
Alsóvadász, Aszaló, Felsőzsolca, Onga, Szikszó, Gesztely, Hernádkak területeken: Zsolca TV; Berhida, Berhida/Peremarton gyártelep, Inota, Pétfürdő és Várpalota területeken Pétfürdő Közösségi Televízió

TV Comfort7
TV Premium

6 699,00 Ft
7

9 499,00 Ft

Public TV Standard9
Public TV Pro9

13 398,00 Ft
18 998,00 Ft

egyéb havidíjak

havidíj

Szüneteltetés havidíja közszolgálati és TV start csomag esetén

264,16 Ft

Korlátozás havidíja TV Start szolgáltatás esetén

870,00 Ft

Szüneteltetés havidíja TV Comfort/TV Premium és Public TV Standard/Public TV Pro szolgáltatás esetén

1 590,04 Ft

Korlátozás havidíja TV Comfort/TV Premium és Public TV Standard/Public TV Pro szolgáltatás esetén

1 905,00 Ft

prémium szolgáltatási csomagok

1

havidíj

digital HBO Pak (2+1 HD mozicsatorna)

3 124,20 Ft

digital HBO MaxPak (4+1 HD mozicsatorna)

4 180,84 Ft

Filmbox csomag (3+1 HD mozicsatorna)
5

Budapest IX. kerületben 9.TV, Pécs, Hosszúhetény, Hird, Bogád, Romonya, Nagykozár, Komló területeken Csele TV; Balatonfüred, Paloznak, Veszprém, Szentkirályszabadja, Nemesvámos, Hajmáskér, Öskü, Csopak, Balatonalmádi, BalatonfűzfőGyártelep, Felsőörs, Alsóörs, Lovas településeken: Füred Tv; Alsónémedi, Bénye, Bugyi, Csévharaszt, Dabas, Dabas-Besenyő, Dabas-Szőlők, Ecser, Felsőpakony, Gomba, Gyál, Gyömrő, Inárcs, Kakucs, Káva, Kóka, Maglód, Mende, Monor, Nagykáta,
Nyáregyháza, Ócsa, Örkény, Pánd, Pécel, Péteri, Pusztavacs, Sülysáp, Szentlőrinckáta, Szentmártonkáta, Táborfalva, Tápióbicske, Tápióság, Tápiószecső, Tápiószentmárton, Tatárszentgyörgy, Tóalmás, Újhartyán, Újlengyel, Üllő, Úri, Vasad, Vecsés
területeken: Dabas TV, Szentes, Csongrád területeken: Szentes TV, Jászberény településen: Jászsági Térségi TV; Varsány, Rimóc, Bárna, Cered, Salgótarján, Karancsberény, Karancsalja, Karancslapujtő, Karancskeszi, Bátonyterenye, Kazár, Kazár
Mizserfa, Rákóczibánya, Mátraszele, Somoskőújfalu, Vizslás, Vizslás Újlak, Etes: Szécsény TV; Mór és Nagyveleg területeken VTV Mór
6

Budaörs, Páty, Budajenő, Telki területeken Buda Környéki Televízió; Veszprém, Balatonfűzfő-Gyártelep, Öskü, Hajmáskér, Balatonalmádi, Szentkirályszabadja, Alsóörs, Felsőörs, Lovas, Csopak, Paloznak, Balatonfüred, Nemesvámos területeken:
Regina Televízió; Dunaújvárosban: D+ TV; Szentes, Csongrád területeken: Kurca TV

2 032,00 Ft

Filmbox Pro csomag (6+1 HD csatorna)

2 590,00 Ft

digital active (Hustler TV, Private TV, X-MO, EroXXX)
Európa csomag (7 db idegen nyelvi csatorna)

3 164,84 Ft
406,40 Ft

2

406,40 Ft

Világ csomag (8 db csatorna)2
Cinemax Pak

1 890,00 Ft
4 690,00 Ft

Extra kiegészítő TV Start csomag mellé3

7

Budapest I., II., III., XII. kerületben Hegyvidék Televízió; Acsa, Aszód, Berkenye, Csomád, Csömör, Csörög, Csővár, Diósjenő, Domony, Dunakeszi, Fót, Galgagyörk, Galgamácsa, Göd, Iklad, Isaszeg, Kisnémedi, Nógrád, Őrbottyán, Penc, Püspökhatvan,
Püspökszilágy, Rád, Szendehely, Sződ, Sződliget, Vác, Vácduka, Vácegres, Váchartyán, Váckisújfalu, Vácrátót, Verseg településeken: ES TV, Monor fejállomáshoz tartozó települések: Alsónémedi, Bénye, Bugyi, Csévharaszt, Dabas, Dabas-Besenyő,
Dabas-Szőlők, Ecser, Felsőpakony, Gomba, Gyál, Gyömrő, Inárcs, Kakucs, Káva, Kóka, Maglód, Mende, Monor, Nagykáta, Nyáregyháza, Ócsa, Örkény, Pánd, Pécel, Péteri, Pusztavacs, Sülysáp, Szentlőrinckáta, Szentmártonkáta, Táborfalva,
Tápióbicske, Tápióság, Tápiószecső, Tápiószentmárton, Tatárszentgyörgy, Tóalmás, Újhartyán, Újlengyel, Üllő, Úri, Vasad, Vecsés területeken: Mag TV

8

Bogács, Cserépfalu, Cserépváralja, Bükkzsérc, Tard, Noszvaj, Szomolya, Mezőkeresztes területeken: Bükkalja TV; Budapest XI. kerületben: Apostol TV; Hódmezővásárhely: Vásárhely TV

médiaeszköz opció
Vodafone TV Mediabox kiegészítő szolgáltatás (kizárólag lakossági előfizetőknek)

havidíj
2 990,00 Ft

8

mediabox sd HDMI4
Felvétel opció mediaboxszal

1 016,00 Ft

2. és 3. médiaeszköz opció

havidíj
1 056,64 Ft

2 858,01 Ft

Digitális tévécsatornák plusz TV-n mediaboxszal

9

1 056,64 Ft

Budapest XIII. kerületben TV13

Digitális tévécsatornák plusz TV-n mediacarddal5
Felvétel opció plusz TV-n

12

Budapest XVII. Kerületben Rákosmente TV; Makó településen: Makói Városi Televízió

Vodafone TV Mediabox kiegészítő szolgáltatás második, vagy harmadik vételi ponton (kizárólag lakossági előfizetőknek) 8

2 990,00 Ft

13

Budapest XI. kerületben Újbuda TV

10

Budaörsön: TV 2040, Karcag településen: Karcag TV; Cegléd vételkörzetében: Ceglédi Városi Televízió

11

14

Leányfalu, Pilisszentlászló, Szentendre, Pomáz, Budakalász területeken TV Szentendre

15

Leányfalu, Pilisszentlászló, Szentendre, Pomáz, Budakalász területeken VKC TV

17

Budapest XIX. kerületben TV Kispest

18

Budapest XIV. kerületben Zugló TV

19

Százhalombatta, Ercsi, Tárnok területeken Halom TV

20

Gödöllő, Szada, Nagytarcsa, Kistarcsa, Őrbottyán, Erdőkertes, Mogyoród, Kerepes területeken: Régió Plusz Televízió

21

Biatorbágy területen: Völgyhíd TV

24

Budapest XXII. Kerületben: Promontor TV

videotár prémium szolgáltatások
Videoklub csomag

1 905,00 Ft

5

havidíj
3 150,00 Ft

HBO GO szolgáltatás

havidíj

HBO Pak vagy MaxPak szolgáltatást igénybevevő előfizetők részére

0,00 Ft

kábeltévé alapszolgáltatással nem rendelkező internet, UPC mobilinternet szolgáltatást igénybevevő előfizetők részére

3 124,20 Ft

Internet Booster jeltovábbító szolgáltatás
internet booster jeltovábbító szolgáltatás - 1 db hozzáférési ponttal

havidíj
1 380,00 Ft

internet booster jeltovábbító szolgáltatás - 2 db hozzáférési ponttal

2 070,00 Ft

22

A digitális közszolgálati és analóg szolgáltatási csomagok esetében a digitális prémium kiegészítő csomagok nem érhetőek el. Az Európa és Világ digitális prémium kiegészítő csomag nem elérhető a TV Premium alapszolgáltatás mellé, mivel a benne
foglalt tartalmak/csatornák az alapszolgáltatási (TV Premium) csomag részét képzik.
23

Az Extra kiegészítő prémium csomag kizárólag TV Start digitális kábeltelevízió alapcsomag mellé vehető igénybe.
24
25

A Filmbox csomagra a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve szerződésmódosítást 2019. április 2-től nem tesz lehetővé.

Szolgáltatási terület hagyományos koaxiális kábelhálózaton:
Acsa, Adács, Agárd, Aldebrő, Alsónémedi, Alsóörs, Alsóvadász, Andornaktálya, Apc, Aszaló, Aszód, Atkár, Baj, Balaton, Balatonalmádi, Balatonfüred, Balatonfüzfő-gyártelep, Bánd, Baracska, Bárna, Bátonyterenye, Bátor, Bekölce, Bélapátfalva, Bénye,
Bér, Berettyóújfalu, Berhida, Berkenye, Besenyszög, Biatorbágy, Bicske, Bogács, Bogád, Bp. I., Bp. II., Bp. III. ker. Platánliget lakópark, Bp. IV., Bp. V., Bp. VI., Bp. VII., Bp. VII. Jobbágy u.-i lakópark, Bp. VII. ker. Rózsa udvar lakópark, Bp. VIII., Bp. VIII. ker.
Jázmin lakópark, Bp. VIII. Víg u.-i lakópark, Bp. IX., Bp. IX. Bokréta u.-i lakópark, Bp. IX. Márton u.-i lakópark, Bp. X., Bp. X. ker. Körösi u.-i lakópark, Bp. XI., Bp. XI. ker. Nádorliget lakópark, Bp. XI. kerület Albertfalva, Bp. XI. kerület Kelenvölgy, Bp. XII., Bp.
XIII., Bp. XIII. ker. Semiramis lakópark, Bp. XIV., Bp. XIV. ker. Paskal lakópark, Bp. XVI., Bp.XVII., Bp. XVIII., Bp. XlX., Bp. XX., Bp. XXI., Bp. XXll. ker., Bp. XXIII. ker., Budajenő, Budakalász., Budaörs, Bugyi, Buják, Bükkszentmárton, Bükkzsérc, Cegléd,
Ceglédbercel,Cered, Csemő, Cserépfalu, Cserépváralja, Csécse, Csomád, Csongrád, Csopak, Csömör, Csörög, Csővár, Dabas, Dánszentmiklós, Debrecen, Demjén, Dinnyés, Diósd, Diósjenő, Domony, Dunakeszi, Dunaharaszti, Dunaújváros, Ebes,
Ecseg, Ecser, Eger, Egerbakta, Egerbocs, Egercsehi, Egerszalók, Egerszólát, Egyházasdengeleg, Ercsi, Erdőkertes, Erdőkürt, Erdőtarcsa, Etes, Farmos, Fegyvernek, Fehérvárcsurgó, Feldebrő, Felsőörs, Felsőpakony, Felsőtárkány, Felsőzsolca, Fót,
Galgagyörk, Galgamácsa, Gárdony, Gencsapáti, Gesztely, Gomba, Göd, Gödöllő, Guttamási, Gyál, Gyomaendrőd, Gyömrő, Gyöngyös, Gyöngyössolymos, Gyula, Gyulafirátót, Gyúró, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Hajmáskér, Halásztelek, Harka, Hatvan,
Héhalom, Heréd, Herend, Hernádkak, Hevesaranyos, Hird, Hódmezővásárhely, Hosszúhetény, Iklad, Inárcs, Inota, Inotai készenléti lakótelep, Isaszeg, Iszkaszentgyörgy, Isztimér, Jászárokszállás, Jászberény, Jászladány, Jászszentlászló, Jenő,
Jobbágyi, Kádárta, Kajászó, Kakucs, Kál, Kálló, Kápolnásnyék, Kapuvár,Karancsalja, Karancsberény, Karancskeszi, Karancslapujtő, Karcag, Katalinpuszta, Kápolna, Kazár, Kazár-Mizserfa, Kazincbarcika, Kenderes, Kerecsend, Kerepes, Kincsesbánya,
Kisbágyon, Kiskunfélegyháza, Kiskunlacháza, Kiskunmajsa, Kisnémedi, Kistarcsa, Kisvarsány, Kóka, Komló, Kompolt, Kozárd, Kozármisleny, Köröstarcsa, Kőszárhegy, Kőtelek, Lábatlan, Lakitelek, Lajosmizse, Leányfalu, Lovas, Lőrinci, Lukácsháza,
Maglód, Makád, Maklár, Makó, Martfű, Martonvásár, Mátraszele, Mátraszőlős, Mátraverebély, Mende, Mezőberény, Mezőkeresztes, Mikófalva, Miskolc, Mogyoród, Mogyoród-Szentjakab parkfalu, Moha, Monor, Mónosbél, Mór, Nagykálló, Nagykanizsa,
Nagykáta, Nagykozár, Nagytálya, Nagytarcsa, Nagyvarsány, Nagyveleg, Nagyvisnyó, Nárai, Nemesvámos, Nógrád, Noszvaj, Novaj, Nyékládháza, Nyergesújfalu, Nyíregyháza, Nyírpazony, Ócsa, Onga, Oros, Ostoros, Őrbottyán, Örkény, Öskü, Palotás,
Palóznak, Páty, Pécel, Pécs, Penc, Peremarton-Gyártelep, Perenye, Péteri, Pétfürdő, Petőfibánya, Pilisborosjenő, Piliscsaba, Pilisjászfalu, Pilisszentlászló, Polgárdi, Pomáz, Pusztavacs, Püspökhatvan, Püspökladány, Püspökszilágy, Ráckeve, Rád,
Rákóczibánya, Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Rimóc, Romonya, Salgótarján, Sarkad, Sárkeresztes, Sárszentmihály, Seregélyes, Somoskőújfalu, Sopron, Sóstófürdő, Sóstóhegy, Sülysáp, Süttő, Szada, Szárliget, Szarvasgede, Szarvaskő, Százhalombatta,
Szécsény, Szeghalom, Székesfehérvár, Szendehely, Szentendre, Szentes, Szentgál, Szentkirályszabadja, Szentlőrinckáta, Szigetbecse, Szigetcsép, Szigetszentmárton, Szigetszentmiklós, Szigetújfalu, Szikszó, Szilvásvárad, Szirák, Szolnok,
Szombathely, Szomolya, Sződ, Sződliget, Szúcs, Szúcs-Bányatelep, Szurdokpüspöki, Táborfalva, Taksony, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószecső, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Táplánszentkereszt, Tar, Tard, Tárnok,
Tatabánya, Tatárszentgyörgy, Telki, Tinnye, Tiszaalpár, Tiszasüly, Tóalmás, Tófalu, Tordas, Tök, Törökszentmiklós, Tura, Újfehértó, Újhartyán, Újlengyel, Újszilvás, Úrhida, Úri, Üllő, Üröm, Vác, Vácduka, Vácegres, Váchartyán, Váckisújfalu, Vácrátót, Vál,
Vanyarc, Várpalota, Varsány, Vásárosnamény, Vecsés, Velence, Verpelét, Verseg, Vértesszőlős, Veszprém, Vizslás, Vizslás-Újlak, Zagyvaszántó, Zsámbék

Előfizető kérésére történő szüneteltetés alatt fizetendő havidíj
Díjtartozás miatti korlátozás esetén, a korlátozás időtartama alatt fizetendő havidíj

1

A digitális prémium kiegészítő szolgáltatási csomagok közszolgálati és analóg alapszolgáltatással nem

2

A Világ és Európa csomagok nem vehetők igénybe TV Prémium alapszolgáltatási csomag mellett

3

Az Extra kiegészítő prémium szolgáltatási csomag kizárólag TV Start (digitális kábeltelevízió)
alapszolgáltatási csomag mellé igényelhető.
4
5

A mediabox SD/HDMI kimenettel rendelkezik.
A videotár szolgáltatások az ÁSZF 1-es számú mellékletében meghatározott területeken érhető el.

6

A digital gold, digital bronze, digital mini szolgáltatási csomagra a Szolgáltató új Előfizetői szerződést,
illetve szerződésmódosítást 2018. október 11-től nem tesz lehetővé.
7
8

Extra funkciók: Felvétel funkció, HorizonGo

Extra funkciók: Műsorvisszanéző/Műsorvisszajátszó, Felvétel funkció, Vodafone TV app
A feltüntetett havidíjak a 27%-os ÁFÁ-t tartalmazzák.

0,00 Ft
0,00 Ft

9

A Public TV alapcsomagok kizárólag üzleti Előfizetőink számára elérhetőek.
Az Előfizető jogosult a Public TV csatornakiosztásban szereplő csatornák nyilvános vetítésére.
Az Előfizető nem jogosult a Public TV csatornakiosztásban nem szereplő, de technikailag elérhető
kódolatlan csatornák nyilvános vetítésére. A tilalom megsértése esetén az Előfizető azonnali,
közvetlen és teljes kártérítési felelősséggel tartozik, függetlenül attól, hogy a szerződésszegésre
szándékos vagy gondatlan magatartás eredményeképpen került sor. A szerződésszegő
magatartásának büntetőjogi következményei is lehetnek.
A Public TV mellé interaktív funkciók és szolgáltatások nem elérhetőek.
A Public TV mellé lineáris prémium kiegészítő szolgáltatások (úgymint: Digital HBO Pak, Digital HBO
MaxPak, Európa csomag, Világ csomag, FilmBox Pro csomag, Digital Active, HBO GO, Digital
Cinemax Pak csomag) nem elérhetőek.
A Public TV mellé nem lineáris havidíjas kiegészítő szolgáltatások (SVOD, TVOD) nem elérhetőek.
A 2./3. mediaeszköz opció nem engedélyezett. Egy előfizetéshez egy médiaeszköz tartozhat. Az
előfizetőnek lehetősége van több előfizetést kötni külön havidíj ellenében.
A Public TV D4A médiabox és DVR képes Horizon médiabox termékhez nem elérhető.
A Szolgáltató jogosult a jogszabályok és az ÁSZF (https://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf#upc)
szabályainak megfelelően a csatornakínálatot egyoldalúan módosítani.

Szolgáltatási terület FTTH-RFoG kábelhálózaton: Alsónémedi, Bénye, Bugyi, Csévharaszt, Dabas, Gomba, Inárcs, Kakucs, Káva, Monor, Monorierdő, Nagykáta, Nyáregyháza, Ócsa, Pánd, Péteri, Pusztavacs, Szentmártonkáta, Tatárszentgyörgy,
Újhartyán, Újlengyel, Vasad. A hálózat kiépítésével fokozatosan történik az előfizetők bekapcsolása az új FTTH-RFoG hálózaton.
A Szolgáltató a bekapcsolás pontos üteméről a 1270-es és a 1420-as ügyfélszolgálati telefonszámon ad tájékoztatást az előfizetők részére.
videotár szolgáltatási terület:
Teljes digitális kábeltv szolgáltatási terület, kivetél Pécs (Mecsek-Nyugat), Pécs (Sziget-Észak), Pécs (Sziget-Dél), Dunakeszi, Monor fejállomás azon települései, ahol a Vodafone hagyományos koaxiális kábelhálózaton nyújtja a szolgáltatást.
VOD szolgáltatás F-SVOD szolgáltatások nélkül a visszirányú területeken elérhető.

Digitális kábeltv csatornakiosztás
Érvényes: 2021. november 8-tól

Alapszolgáltatási csomag csatornái

Bruttó havidíj:
1300,00 Ft/hó

Bruttó havidíj: Bruttó havidíj:
7600,00 Ft/hó 9100,00 Ft/hó

Bruttó havidíj:
10300,00 Ft/hó

Közszolgálati
csomag

TV HD Basic
csomag

TV HD Plus
csomag

TV HD Max +
Filmbox Pro
csomag

Sorszám

Csatorna név

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

M1 HD
M2 HD
Duna HD
M4 Sport HD
Duna World / M4 Sport+ HD
M5 HD
PAX Televízió
Bonum TV
Helyi TV3
Helyi TV4

11

Helyi TV5

12

Helyi TV6

13

Helyi TV7

14

Helyi TV8

15
16
17

Helyi TV9
Helyi TV10
Helyi TV11

18

Helyi TV12

19

Helyi TV13

20

Helyi TV14

21

Helyi TV15

22

Helyi TV17

23

Helyi TV18

24

Helyi TV19

25

Helyi TV20

26

Helyi TV21

27

Helyi TV24

28

TV4 HD

29
30
31

Comedy Central HD
Comedy Central Family

32

RTL Klub HD

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

TV2 HD
Viasat3 HD
Viasat6
Super TV2 HD
RTL II HD
Film+ HD
Mozi+ HD
Cool HD
Sorozat +
RTL Gold
AXN HD
D1 TV
FIX TV
Hatoscsatorna
Jocky TV
Izaura TV
Life Tv HD
PRIME HD
STORY4 HD
Film Mania HD
RTL+ HD
AMC HD
Spíler1 HD
TV2 Comedy
TLC
GALAXY4 HD
ATV HD
HIR TV HD
Pesti TV
Spektrum HD
Nat Geo HD
Discovery Channel HD
Animal Planet HD
ID HD
History HD
Spektrum Home HD
TV2 Séf
Sport1 HD
Sport2 HD
Eurosport1 HD
ARENA4 HD
Disney Channel
Nickelodeon
TeenNick
MiniMax
Cartoon Network

116

Nick JR
Boomerang
Baby TV
Mezzo HD
MTV Hungary
MTV Hits
MTV90s
MTV Live HD
MTV00s
Dikh TV HD
Al Jazeera English

117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
1
2
3

Csatorna tematika

Közszolgálati és
kereskedelmi csatornák

Helyi csatornák

Paramount Network HD

Jim Jam
TV2 Kids
Nicktoons HD
Sláger TV HD
Muzsika TV
Zenebutik
CNN International
BBC World News
Sony Max
Sony Movie Channel
Moziverzum HD
FEM3
Film Cafe HD
Spíler2 HD
Filmbox
Epic Drama HD
FILM4 HD
ATV Spirit HD
Euronews
Heti TV
Fishing and Hunting HD
Extreme Sports Channel
NatGeo Wild HD
DTX
Discovery Science
OzoneTV HD
Viasat Explore HD
Viasat History
Viasat Nature HD
Travel Channel HD
CBS Reality
TV Paprika HD
Food Network HD
Eurosport2 HD
Fishing and Hunting HD
Extreme Sports Channel
Da Vinci

TV5 Monde
TVE
ZDF
SAT.1
RTL
ORF2
Rai Uno
RTR-Planeta
CCTV-4
MR1 - Kossuth Rádió
MR2 - Petőfi Rádió
MR3 - Bartók Rádió

Filmek, sorozatok,
szórakoztató programok

Hír- és magazinműsorok

Ismeretterjesztő- és
életmód-csatornák

Sport

Gyerek-csatornák

Zene
Idegen nyelvű csatornák

Filmek, sorozatok,
szórakoztató programok

Hír- és magazinműsorok

Ismeretterjesztő- és
életmód-csatornák

Sport

Gyerek-csatornák

Zene

Idegen nyelvű csatornák

Rádiók

Elérhető tematikus csatornák

Közszolgálati
csomag

TV HD Basic
csomag

TV HD Plus
csomag

TV HD Max +
Filmbox Pro
csomag

Filmbox Pro csomag

Nem elérhető

Elérhető

Elérhető

Az
alapszolgáltatási
csomag része

digital HBO MaxPak

Nem elérhető

Elérhető

Elérhető

Elérhető

digital HBO Pak

Nem elérhető

Elérhető

Elérhető

Elérhető

Cinemax Pak

Nem elérhető

Elérhető

Elérhető

Elérhető

Digital Active csomag

Nem elérhető

Elérhető

Elérhető

Elérhető

Bruttó listaár
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
1
2
3
1
2
1
2
3

Filmbox Extra HD
Filmbox Premium
Filmbox Family
Filmbox Stars
FightBox
DocuBox
Gametoon
HBO HD
HBO2 HD
HBO3 HD
Cinemax HD
Cinemax 2 HD
HBO HD
HBO2 HD
HBO3 HD
Cinemax HD
Cinemax 2 HD
Hustler TV
Private TV
EroXXX

Filmek, dokumentum, esport, sport

2 590,00 Ft/hó

Filmek, sorozatok

4 180,84 Ft/hó

Filmek, sorozatok

3 124,20 Ft/hó

Filmek, sorozatok

1 890,00 Ft/hó

Felnőtt csatornák

3 164,84 Ft/hó

Egyéb havidíjak
Szüneteltetés havidíja közszolgálati csomag esetén
Korlátozás havidíja közszolgálati csomag esetén
Szüneteltetés havidíja TV HD Basic /TV HD Plus/ TV HD Max + Filmbox Pro csomag esetén
Korlátozás havidíja TV HD Basic /TV HD Plus/ TV HD Max + Filmbox Pro csomag esetén

Bruttó havidíj
264,16 Ft
870,00 Ft
1 590,04 Ft
1 905,00 Ft

Médiaeszköz opció
Vodafone TV Mediabox kiegészítő szolgáltatás (kizárólag lakossági előfizetőknek)*
médiabox SD HDMI**
Felvétel opció médiaboxszal
2. és 3. médiaeszköz opció
Digitális tévécsatornák plusz TV-n médiaboxszal
Digitális tévécsatornák plusz TV-n médiacarddal***
Felvétel opció plusz TV-n
Vodafone TV Mediabox kiegészítő szolgáltatás második, vagy harmadik vételi ponton (kizárólag lakossági előfizetőknek)

Bruttó havidíj
2 990,00 Ft
1 016,00 Ft
2 858,01 Ft
Bruttó havidíj
1 056,64 Ft
1 056,64 Ft
1 905,00 Ft
2 990,00 Ft

Videotár prémium szolgáltatások
Videoklub csomag

Bruttó havidíj
3 150,00 Ft

HBO GO szolgáltatás
HBO Pak vagy MaxPak szolgáltatást igénybevevő előfizetők részére
Kábeltévé alapszolgáltatással nem rendelkező internet, Vodafone mobilinternet szolgáltatást igénybevevő előfizetők részére

Bruttó havidíj
3 150,00 Ft
3 124,20 Ft

*Extra funkciók: Műsorvisszanéző/Műsorvisszajátszó, Felvétel funkció, Vodafone TV app
**A médiabox SD/HDMI kimenettel rendelkezik.
***A videotár szolgáltatások az ÁSZF 1-es számú mellékletében meghatározott területeken érhető el.
A feltüntetett havidíjak a 27%-os ÁFÁ-t tartalmazzák.
1

2

A Videotár ajánló csatorna csak azokon a területeken érhető el, ahol a videotár szolgáltatás használható.

3

Debrecen, Debrecen_Józsa, Ebes területeken Debreceni Városi TV, Szolnokon Szolnok Városi TV, Demjén, Eger, Egerbakta, Egerszalók, Egerszólát, Kerecsend, Ostoros, Novaj területeken TV Eger, Pécs, Komló, Hosszúhetény, Hird, Nagykozár, Bogád és Romonya területeken Pécs
TV, Miskolc, Alsóvadász, Aszaló, Felsőzsolca, Onga, Szikszó területen Miskolc Televízió; Veszprém, Szentkirályszabadja, Nemesvámos, Hajmáskér, Öskü, Balatonfüred, Csopak, Balatonalmádi, Balatonfűzfő-Gyártelep, Felsőörs, Alsóörs, Lovas, Palóznak területeken Veszprém TV;
Székesfehérvár, Sárszentmihály, Úrhida, Iszkaszentgyörgy, Fehérvárcsurgó, Kincsesbánya, Kőszárhegy, Moha, Isztimér, Jenő, Sárkeresztes, Nagyveleg területeken Székesfehérvári Városi TV; Budapest IV. kerületben Újpesti Közéleti TV; Nyíregyháza, Oros, Sóstóhegy, Sóstófürdő,
Nagykálló: Kölcsey TV; Szombathelyen, Gencsapátin, Perenyén, Lukácsházán,Nárain, Sé, Söpte, Torony, Bucsu, Dozmat, Narda, Felsőcsatár településeken: Szombathelyi TV; Sopron: Sopron TV; Monor fejállomáshoz tartozó települések: Alsónémedi, Bénye, Bugyi, Csévharaszt, Dabas,
Dabas-Besenyő, Dabas-Szőlők, Dabas-Sáribesnyő, Ecser, Felsőbabád, Felsőnyáregyháza, Felsőpakony, Gomba, Gyál, Gyömrő, Hernád, Hosszúberek, Inárcs, Kakucs, Káva, Kóka, Maglód, Mende, Monor, Monorierdő, Nagykáta, Nyáregyháza, Ócsa, Örkény, Pánd, Pécel, Péteri, Pilis,
Pusztavacs, Sülysáp, Szentlőrinckáta, Szentmártonkáta, Táborfalva, Tápióbicske, Tápióság, Tápiószecső, Tápiószentmárton, Tatárszentgyörgy, Tóalmás, Újhartyán, Újlengyel, Üllő, Úri, Vasad, Vecsés területeken: Williams TV; Gyöngyös, Gyöngyössolymos településeken: Gyöngyösi Városi
Televízió; Dunaharaszti, Taksony településeken: KiSDuNa Tv Dunaharaszti; Nagykanizsa: Kanizsa TV; Kazincbarcika: Kolor TV; Salgótarján, Somoskőújfalu, Vizslás, Vizslás-Újlak, Kazár, Kazár-Mizserfa, Rákóczibánya, Bátonyterenye, Varsány, Rimóc, Mátraszele területeken: Salgótarjáni
Városi Televízió; Szentgál, Herend, Bánd településeken: Szentgál TV

4

Debrecen, Debrecen_Józsa, Ebes területeken Alföld TV, Balatonfüreden és Veszprémben Balaton Televízió; Eger, Demjén, Egerbakta, Egerszalók, Egerszólát, Kerecsend, Novaj, Ostoros területeken Líceum TV; Budapest V. kerületben City TV, Pécs, Komló Hosszúhetény területeken
Pannon TV; Bicskén: Bicske TV; Apc, Bér, Buják, Csécse, Ecseg, Egyházasdengeleg, Erdőkürt, Erdőtarcsa, Gyöngyös, Gyöngyössolymos, Hatvan, Héhalom, Heréd, Jobbágyi, Kálló, Kisbágyon, Kozárd, Lőrinci, Palotás, Petőfibánya, Szarvasgede, Szirák, Tura, Vanyarc, Zagyvaszántó
településeken: HOTV, Szentes, Csongrád településeken: Csongrád TV; Monor fejállomáshoz tartozó települések: Alsónémedi, Bénye, Bugyi, Csévharaszt, Dabas, Dabas-Besenyő, Dabas-Szőlők, Ecser, Felsőpakony, Gomba, Gyál, Gyömrő, Inárcs, Kakucs, Káva, Kóka, Maglód, Mende,
Monor, Nagykáta, Nyáregyháza, Ócsa, Örkény, Pánd, Pécel, Péteri, Pusztavacs, Sülysáp, Szentlőrinckáta, Szentmártonkáta, Táborfalva, Tápióbicske, Tápióság, Tápiószecső, Tápiószentmárton, Tatárszentgyörgy, Tóalmás, Újhartyán, Újlengyel, Üllő, Úri, Vasad, Vecsés területeken: Gemini
TV; Polgárdi: Polgárdi helyi TV;Salgótarján fejállomáshoz tartozó települések: Salgótarján, Somoskőújfalu, Vizslás, Vizslás-Újlak, Kazár, Kazár-Mizserfa, Rákóczibánya, Bátonyterenye, Varsány, Rimóc, Mátraszele területeken: Rimóc TV; Miskolc fejállomáshoz tartozó települések: Miskolc,
Alsóvadász, Aszaló, Felsőzsolca, Onga, Szikszó, Gesztely, Hernádkak területeken: Zsolca TV; Berhida, Berhida/Peremarton gyártelep, Inota, Pétfürdő és Várpalota területeken Pétfürdő Közösségi Televízió

5

Budapest IX. kerületben 9.TV, Pécs, Hosszúhetény, Hird, Bogád, Romonya, Nagykozár, Komló területeken Csele TV; Balatonfüred, Paloznak, Veszprém, Szentkirályszabadja, Nemesvámos, Hajmáskér, Öskü, Csopak, Balatonalmádi, Balatonfűzfő-Gyártelep, Felsőörs, Alsóörs, Lovas
településeken: Füred Tv; Alsónémedi, Bénye, Bugyi, Csévharaszt, Dabas, Dabas-Besenyő, Dabas-Szőlők, Ecser, Felsőpakony, Gomba, Gyál, Gyömrő, Inárcs, Kakucs, Káva, Kóka, Maglód, Mende, Monor, Nagykáta, Nyáregyháza, Ócsa, Örkény, Pánd, Pécel, Péteri, Pusztavacs, Sülysáp,
Szentlőrinckáta, Szentmártonkáta, Táborfalva, Tápióbicske, Tápióság, Tápiószecső, Tápiószentmárton, Tatárszentgyörgy, Tóalmás, Újhartyán, Újlengyel, Üllő, Úri, Vasad, Vecsés területeken: Dabas TV, Szentes, Csongrád területeken: Szentes TV; Jászberény településen: Jászsági Térségi
TV; Varsány, Rimóc, Bárna, Cered, Salgótarján, Karancsberény, Karancsalja, Karancslapujtő, Karancskeszi, Bátonyterenye, Kazár, Kazár Mizserfa, Rákóczibánya, Mátraszele, Somoskőújfalu, Vizslás, Vizslás Újlak, Etes: Szécsény TV; Mór és Nagyveleg területeken VTV Mór

6

Budaörs, Páty, Budajenő, Telki területeken Buda Környéki Televízió; Veszprém, Balatonfűzfő-Gyártelep, Öskü, Hajmáskér, Balatonalmádi, Szentkirályszabadja, Alsóörs, Felsőörs, Lovas, Csopak, Paloznak, Balatonfüred, Nemesvámos területeken: Regina Televízió; Dunaújvárosban: D+ TV;
Szentes, Csongrád területeken: Kurca TV
7

Budapest I., II., III., XII. kerületben Hegyvidék Televízió; Acsa, Aszód, Berkenye, Csomád, Csömör, Csörög, Csővár, Diósjenő, Domony, Dunakeszi, Fót, Galgagyörk, Galgamácsa, Göd, Iklad, Isaszeg, Kisnémedi, Nógrád, Őrbottyán, Penc, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Rád, Szendehely,
Sződ, Sződliget, Vác, Vácduka, Vácegres, Váchartyán, Váckisújfalu, Vácrátót, Verseg településeken: ES TV, Monor fejállomáshoz tartozó települések: Alsónémedi, Bénye, Bugyi, Csévharaszt, Dabas, Dabas-Besenyő, Dabas-Szőlők, Ecser, Felsőpakony, Gomba, Gyál, Gyömrő, Inárcs,
Kakucs, Káva, Kóka, Maglód, Mende, Monor, Nagykáta, Nyáregyháza, Ócsa, Örkény, Pánd, Pécel, Péteri, Pusztavacs, Sülysáp, Szentlőrinckáta, Szentmártonkáta, Táborfalva, Tápióbicske, Tápióság, Tápiószecső, Tápiószentmárton, Tatárszentgyörgy, Tóalmás, Újhartyán, Újlengyel, Üllő,
Úri, Vasad, Vecsés területeken: Mag TV
8

Bogács, Cserépfalu, Cserépváralja, Bükkzsérc, Tard, Noszvaj, Szomolya, Mezőkeresztes területeken: Bükkalja TV; Budapest XI. kerületben: Apostol TV; Hódmezővásárhely: Vásárhely TV

9

10

Budaörsön: TV 2040, Karcag településen: Karcag TV; Cegléd vételkörzetében: Ceglédi Városi Televízió

11

Budapest XIII. kerületben TV13

12

Budapest XVII. Kerületben Rákosmente TV; Makó településen: Makói Városi Televízió

13

Budapest XI. kerületben Újbuda TV

14

Leányfalu, Pilisszentlászló, Szentendre, Pomáz, Budakalász területeken TV Szentendre

15

Leányfalu, Pilisszentlászló, Szentendre, Pomáz, Budakalász területeken VKC TV

17

Budapest XIX. kerületben TV Kispest

18

Budapest XIV. kerületben Zugló TV

19

Százhalombatta, Ercsi, Tárnok területeken Halom TV

20

Gödöllő, Szada, Nagytarcsa, Kistarcsa, Őrbottyán, Erdőkertes, Mogyoród, Kerepes területeken: Régió Plusz Televízió

21

Biatorbágy területen: Völgyhíd TV

24

Budapest XXII. Kerületben: Promontor TV

Szolgáltatási terület hagyományos koaxiális kábelhálózaton:
Acsa, Adács, Agárd, Aldebrő, Alsónémedi, Alsóörs, Alsóvadász, Andornaktálya, Apc, Aszaló, Aszód, Atkár, Baj, Balaton, Balatonalmádi, Balatonfüred, Balatonfüzfő-gyártelep, Bánd, Baracska, Bárna, Bátonyterenye, Bátor, Bekölce, Bélapátfalva, Bénye, Bér, Berettyóújfalu, Berhida,
Berkenye, Besenyszög, Biatorbágy, Bicske, Bogács, Bogád, Bp. I., Bp. II., Bp. III. ker. Platánliget lakópark, Bp. IV., Bp. V., Bp. VI., Bp. VII., Bp. VII. Jobbágy u.-i lakópark, Bp. VII. ker. Rózsa udvar lakópark, Bp. VIII., Bp. VIII. ker. Jázmin lakópark, Bp. VIII. Víg u.-i lakópark, Bp. IX., Bp. IX.
Bokréta u.-i lakópark, Bp. IX. Márton u.-i lakópark, Bp. X., Bp. X. ker. Körösi u.-i lakópark, Bp. XI., Bp. XI. ker. Nádorliget lakópark, Bp. XI. kerület Albertfalva, Bp. XI. kerület Kelenvölgy, Bp. XII., Bp. XIII., Bp. XIII. ker. Semiramis lakópark, Bp. XIV., Bp. XIV. ker. Paskal lakópark, Bp. XVI.,
Bp.XVII., Bp. XVIII., Bp. XlX., Bp. XX., Bp. XXI., Bp. XXll. ker., Bp. XXIII. ker., Budajenő, Budakalász., Budaörs, Bugyi, Buják, Bükkszentmárton, Bükkzsérc, Cegléd, Ceglédbercel,Cered, Csemő, Cserépfalu, Cserépváralja, Csécse, Csomád, Csongrád, Csopak, Csömör, Csörög, Csővár,
Dabas, Dánszentmiklós, Debrecen, Demjén, Dinnyés, Diósd, Diósjenő, Domony, Dunakeszi, Dunaharaszti, Dunaújváros, Ebes, Ecseg, Ecser, Eger, Egerbakta, Egerbocs, Egercsehi, Egerszalók, Egerszólát, Egyházasdengeleg, Ercsi, Erdőkertes, Erdőkürt, Erdőtarcsa, Etes, Farmos,
Fegyvernek, Fehérvárcsurgó, Feldebrő, Felsőörs, Felsőpakony, Felsőzsolca, Fót, Galgagyörk, Galgamácsa, Gárdony, Gencsapáti, Gesztely, Gomba, Göd, Gödöllő, Guttamási, Gyál, Gyomaendrőd, Gyömrő, Gyöngyös, Gyöngyössolymos, Gyula, Gyulafirátót, Gyúró, Hajdúnánás,
Hajdúszoboszló, Hajmáskér, Halásztelek, Harka, Hatvan, Héhalom, Heréd, Herend, Hernádkak, Hevesaranyos, Hird, Hódmezővásárhely, Hosszúhetény, Iklad, Inárcs, Inota, Inotai készenléti lakótelep, Isaszeg, Iszkaszentgyörgy, Isztimér, Jászárokszállás, Jászberény, Jászladány,
Jászszentlászló, Jenő, Jobbágyi, Kádárta, Kajászó, Kakucs, Kál, Kálló, Kápolnásnyék, Kapuvár,Karancsalja, Karancsberény, Karancskeszi, Karancslapujtő, Karcag, Katalinpuszta, Kápolna, Kazár, Kazár-Mizserfa, Kazincbarcika, Kenderes, Kerecsend, Kerepes, Kincsesbánya, Kisbágyon,
Kiskunfélegyháza, Kiskunlacháza, Kiskunmajsa, Kisnémedi, Kistarcsa, Kisvarsány, Kóka, Komló, Kompolt, Kozárd, Kozármisleny, Köröstarcsa, Kőszárhegy, Kőtelek, Lábatlan, Lakitelek, Lajosmizse, Leányfalu, Lovas, Lőrinci, Lukácsháza, Maglód, Makád, Maklár, Makó, Martfű, Martonvásár,
Mátraszele, Mátraszőlős, Mátraverebély, Mende, Mezőberény, Mezőkeresztes, Mikófalva, Miskolc, Mogyoród, Mogyoród-Szentjakab parkfalu, Moha, Monor, Mónosbél, Mór, Nagykálló, Nagykanizsa, Nagykáta, Nagykozár, Nagytálya, Nagytarcsa, Nagyvarsány, Nagyveleg, Nagyvisnyó, Nárai,
Nemesvámos, Nógrád, Noszvaj, Novaj, Nyékládháza, Nyergesújfalu, Nyíregyháza, Nyírpazony, Ócsa, Onga, Oros, Ostoros, Őrbottyán, Örkény, Öskü, Palotás, Palóznak, Páty, Pécel, Pécs, Penc, Peremarton-Gyártelep, Perenye, Péteri, Pétfürdő, Petőfibánya, Pilisborosjenő, Piliscsaba,
Pilisjászfalu, Pilisszentlászló, Polgárdi, Pomáz, Pusztavacs, Püspökhatvan, Püspökladány, Püspökszilágy, Ráckeve, Rád, Rákóczibánya, Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Rimóc, Romonya, Salgótarján, Sarkad, Sárkeresztes, Sárszentmihály, Seregélyes, Somoskőújfalu, Sopron, Sóstófürdő,
Sóstóhegy, Sülysáp, Süttő, Szada, Szárliget, Szarvasgede, Szarvaskő, Százhalombatta, Szécsény, Szeghalom, Székesfehérvár, Szendehely, Szentendre, Szentes, Szentgál, Szentkirályszabadja, Szentlőrinckáta, Szigetbecse, Szigetcsép, Szigetszentmárton, Szigetszentmiklós,
Szigetújfalu, Szikszó, Szilvásvárad, Szirák, Szolnok, Szombathely, Szomolya, Sződ, Sződliget, Szúcs, Szúcs-Bányatelep, Szurdokpüspöki, Táborfalva, Taksony, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószecső, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Táplánszentkereszt, Tar, Tard,
Tárnok, Tatabánya, Tatárszentgyörgy, Telki, Tinnye, Tiszaalpár, Tiszasüly, Tóalmás, Tófalu, Tordas, Tök, Törökszentmiklós, Tura, Újfehértó, Újhartyán, Újlengyel, Újszilvás, Úrhida, Úri, Üllő, Üröm, Vác, Vácduka, Vácegres, Váchartyán, Váckisújfalu, Vácrátót, Vál, Vanyarc, Várpalota,
Varsány, Vásárosnamény, Vecsés, Velence, Verpelét, Verseg, Vértesszőlős, Veszprém, Vizslás, Vizslás-Újlak, Zagyvaszántó, Zsámbék

Szolgáltatási terület FTTH-RFoG kábelhálózaton: Alsónémedi, Bénye, Bugyi, Csévharaszt, Dabas, Gomba, Inárcs, Kakucs, Káva, Monor, Monorierdő, Nagykáta, Nyáregyháza, Ócsa, Pánd, Péteri, Pusztavacs, Szentmártonkáta, Tatárszentgyörgy, Újhartyán, Újlengyel, Vasad. A hálózat
kiépítésével fokozatosan történik az előfizetők bekapcsolása az új FTTH-RFoG hálózaton.

A Szolgáltató a bekapcsolás pontos üteméről a 1270-es ügyfélszolgálati telefonszámon ad tájékoztatást az előfizetők részére.
Videotár szolgáltatási terület:
Teljes digitális kábeltv szolgáltatási terület, kivetél Pécs (Mecsek-Nyugat), Pécs (Sziget-Észak), Pécs (Sziget-Dél), Dunakeszi, Monor fejállomás azon települései, ahol a Vodafone hagyományos koaxiális kábelhálózaton nyújtja a szolgáltatást.

FTTH-GPON optikai kábelhálózaton nyújtott helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatás
Érvényes: 2021. november 8-tól
Alapszolgáltatási csomag csatornái

Bruttó havidíj:
1300,00 Ft/hó

Bruttó havidíj:
7600,00 Ft/hó

Bruttó havidíj:
9100,00 Ft/hó

Bruttó havidíj:
10300,00 Ft/hó

Közszolgálati
csomag

TV HD Basic
GPON csomag

TV HD Plus
GPON csomag

TV HD Max +
Filmbox Pro GPON
csomag

Sorszám

Csatorna név

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

M1 HD
M2 HD
Duna HD
M4 Sport HD
Duna World / M4 Sport+ HD
M5 HD
Info
Videotár ajánló1
Film ajánló csatorna

13

Comedy Central Family

14

Paramount Network HD

15

RTL Klub HD
TV2 HD
Viasat3 HD
Viasat6
Super TV2 HD
RTL II HD
Film+ HD
Mozi+ HD
Cool HD
Sorozat +
RTL Gold
AXN HD
Jocky TV
Izaura TV
Life Tv HD
PRIME HD
STORY4 HD
Film Mania HD
RTL+ HD
AMC HD
Spíler1 HD
TV2 Comedy
TLC
GALAXY4 HD
ATV HD
HIR TV HD
Pesti TV
Spektrum HD
Nat Geo HD
Discovery Channel HD
Animal Planet HD
ID HD
History HD
Spektrum Home HD
TV2 Séf
Sport1 HD
Sport2 HD
Eurosport1 HD
ARENA4 HD
Disney Channel
Nickelodeon
TeenNick
MiniMax
Cartoon Network
Jim Jam

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

Csatorna tematika

Közszolgálati és
kereskedelmi csatornák

Ajánló csatornák

Hangulat
TV4 HD
Comedy Central HD

TV2 Kids
Nicktoons HD
Sláger TV HD
Muzsika TV
Zenebutik
CNN International
BBC World News
Sony Max
Sony Movie Channel
Moziverzum HD
Film Cafe HD
Spíler2 HD
Filmbox
Epic Drama HD
FILM4 HD
ATV Spirit HD
Euronews
Heti TV
Fishing and Hunting HD
Extreme Sports Channel
NatGeo Wild HD
DTX
Discovery Science
OzoneTV HD
Viasat Explore HD
Viasat History
Viasat Nature HD
Travel Channel HD
CBS Reality
TV Paprika HD
Food Network HD
Eurosport2 HD
Fishing and Hunting HD
Extreme Sports Channel
Da Vinci
Nick JR
Boomerang
Baby TV
Mezzo HD
MTV Hits
MTV90s
MTV Live HD
MTV00s
Dikh TV HD
Al Jazeera English
TV5 Monde
TVE
ZDF
SAT.1
RTL
ORF2
Rai Uno
RTR-Planeta
CCTV-4

Filmek, sorozatok,
szórakoztató programok

Hír- és magazin-műsorok

Ismeretterjesztő- és életmódcsatornák

Sport

Gyerek-csatornák

Zene
Idegen nyelvű csatornák

Filmek, sorozatok,
szórakoztató programok

Hír- és magazin-műsorok

Ismeretterjesztő- és életmódcsatornák

Sport

Gyerek-csatornák

Zene

Idegen nyelvű csatornák

Elérhető tematikus csatornák

1

Közszolgálati
csomag

TV HD Basic
TV HD Plus
GPON csomag GPON csomag

TV HD Max +
Filmbox Pro
GPON csomag

Filmbox Pro csomag

Nem elérhető

Elérhető

Elérhető

Az
alapszolgáltatási
csomag része

digital HBO MaxPak

Nem elérhető

Elérhető

Elérhető

Elérhető

digital HBO Pak

Nem elérhető

Elérhető

Elérhető

Elérhető

Cinemax Pak

Nem elérhető

Elérhető

Elérhető

Elérhető

Digital Active csomag

Nem elérhető

Elérhető

Elérhető

Elérhető

A Videotár ajánló csatorna csak azokon a területeken érhető el, ahol a videotár szolgáltatás használható.

Bruttó listaár
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
1
2
3
1
2
1
2
3

Filmbox Extra HD
Filmbox Premium
Filmbox Family
Filmbox Stars
FightBox
DocuBox
Gametoon
HBO HD
HBO2 HD
HBO3 HD
Cinemax HD
Cinemax 2 HD
HBO HD
HBO2 HD
HBO3 HD
Cinemax HD
Cinemax 2 HD
Hustler TV
Private TV
EroXXX

Filmek, dokumentum, esport, sport

2 590,00 Ft/hó

Filmek, sorozatok

4 180,84 Ft/hó

Filmek, sorozatok

3 124,20 Ft/hó

Filmek, sorozatok

1 890,00 Ft/hó

Felnőtt csatornák

3 164,84 Ft/hó

Vodafone Magyarország Zrt.
Analóg kábeltévé csatornakiosztás - Délegyháza
Érvényes: 2021. augusztus 10-től

Rádióadók

C1 Public

#

analóg start
csomag

analóg bronze csomag

analóg silver csomag

analóg csomagválaszték

Sorszám
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Sorszám

Program
M1
M2 / Petőfi TV
Duna
M4 Sport
RTL Klub
TV2
TV4
Nat Geo Wild
National Geographic Channel
VIASAT3
AXN
Nickelodeon
Sorozat+
ATV
Sport1
RTL II
Discovery Channel
TV Paprika
Muzsika TV
Cool TV
Sport2
MTV Hungary
HISTORYTM
Fishing & Hunting
Mezzo
Da Vinci Learning
Travel Channel
Extreme Sports Channel

Adó neve

1

MR2 - Petőfi Rádió

2

MR1 - Kossuth Rádió

3

MR3 - Bartók Rádió

Csomag

Csillagpontos

Nettó ár (Ft) Bruttó ár (Ft)

start
bronze
silver

1810,24
3542,52
4566,14

2299,00
4499,00
5799,00

Az árak 27%-os ÁFA-t tartalmaznak.
Az üzleti előfizetőkre vonatkozó havi díj mértéke az egyéni
előfizetőkre irányadó díj kétszerese.
Szüneteltetés időtartamára fizetendő csökkentett előfizetési
díj: bruttó 264,16 Ft

Vodafone Magyarország Zrt.
Analóg kábeltévé csatornakiosztás - Taksony, Dunaharaszti
Érvényes: 2021. augusztus 10-től

analóg
csomagválaszték

Sorszám

analóg bronze csomag

Analóg bronze csomagra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2019. február 12. napját követően nem tesz lehetővé előfizetői részére .

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Rádióadók

C1 Public

#

Program
M1
M2/ Petőfi TV
Duna
M4 Sport
RTL Klub
TV2
VIASAT3
TV4
ATV
Muzsika TV
Sport1
Sport2
Cool TV
AXN
Eurosport 1
Discovery Channel
National Geographic Channel

Sorszám

Adó neve

1
2

MR2 - Petőfi Rádió
MR1 - Kossuth Rádió

3

MR3 - Bartók Rádió

Csomag

Csillagpontos

Nettó ár (Ft) Bruttó ár (Ft)

bronze

3542,52

4499,00

Az árak 27%-os ÁFA-t tartalmaznak.
Az üzleti előfizetőkre vonatkozó havi díj mértéke az egyéni
előfizetőkre irányadó díj kétszerese.
Szüneteltetés időtartamára fizetendő csökkentett előfizetési
díj: bruttó 264,16 Ft

Vodafone Magyarország Zrt.
Analóg kábeltévé csatornakiosztás - Piliscsaba, Pilisjászfalu, Tinnye
Érvényes: 2021. augusztus 10-től

analóg
csomagválaszték

Sorszám

analóg bronze csomag

Analóg bronze csomagra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2019. február 12. napját követően nem tesz lehetővé előfizetői részére .

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Rádióadók

C1 Public

#

Sorszám

Program
M1
M2/ Petőfi TV
Duna
M4 Sport
RTL Klub
TV2
VIASAT3
TV4
ATV
Muzsika TV
Sport1
Sport2
Cool TV
AXN
Eurosport 1
Discovery Channel
National Geographic Channel

Adó neve

1

MR2 - Petőfi Rádió

2

MR1 - Kossuth Rádió

3

MR3 - Bartók Rádió

Csomag

Csillagpontos

Nettó ár (Ft) Bruttó ár (Ft)

bronze

4881,10

6199,00

Az árak 27%-os ÁFA-t tartalmaznak.
Az üzleti előfizetőkre vonatkozó havi díj mértéke az egyéni
előfizetőkre irányadó díj kétszerese.
Szüneteltetés időtartamára fizetendő csökkentett előfizetési
díj: bruttó 264,16 Ft

Vodafone Magyarország Zrt.
Analóg kábeltévé csatornakiosztás - Páty, Telki, Budajenő
Érvényes: 2021. augusztus 10-től

analóg
csomagválaszték

Sorszám

analóg bronze csomag

Analóg bronze csomagra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2019. február 12. napját követően nem tesz lehetővé előfizetői részére .

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Program
M1
M2/ Petőfi TV
Duna
M4 Sport
RTL Klub
TV2
VIASAT3
TV4
ATV
Helyi TV*
Muzsika TV
Sport1
Sport2
Cool TV
AXN
Eurosport 1
Discovery Channel
National Geographic Channel

* Buda Környéki Televízió

Rádióadók

C1 Public

#

Sorszám

Adó neve

1

MR2 - Petőfi Rádió

2

MR1 - Kossuth Rádió

3

MR3 - Bartók Rádió

Csomag

Csillagpontos

Nettó ár (Ft) Bruttó ár (Ft)

bronze

4881,10

6199,00

Az árak 27%-os ÁFA-t tartalmaznak.
Az üzleti előfizetőkre vonatkozó havi díj mértéke az egyéni
előfizetőkre irányadó díj kétszerese.
Szüneteltetés időtartamára fizetendő csökkentett előfizetési
díj: bruttó 264,16 Ft

Vodafone Magyarország Zrt.
Analóg kábeltévé csatornakiosztás - Debreceni Kirendeltség - Berettyóújfalu
Érvényes: 2018.Érvényes:
május 25-től
2021. augusztus 10-től
Családi csomagra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2015. szeptember 10.napját
követően nem tesz lehetővé előfizetői részére Berettyóújfalu településen.
Analóg bronze csomagra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve
szerződésmódosítást 2019. február 12. napját követően nem tesz lehetővé előfizetői
részére .

analóg bronze csomag

analóg családi csomag

analóg
csomagválaszték

Sorszám

Program

C1 Public

#

Bruttó ár
(Ft)

1

M1

2

M2 / Petőfi TV

3

Duna

4

M4 Sport

5

Film Café

6

VIASAT3

Az árak 27%-os ÁFA-t tartalmaznak.

7

Sport2

8
9

TV4
Film+

Az üzleti előfizetőkre vonatkozó havi díj mértéke az
egyéni előfizetőkre irányadó díj kétszerese.

10
11

Cartoon Network
MTV Hungary

12

AXN

13

ATV

14

Discovery Channel

15

RTL Klub

16

Eurosport 1

17

Sport1

18

Helyi TV*

19

Spektrum

20

TV2

21

National Geographic Channel

22

Cool TV

*Berettyó Televízió

Rádióadók

Nettó ár
(Ft)

Csomag

Sorszám

Adó neve

1
2
3

MR3 - Bartók Rádió
MR1 - Kossuth Rádió
MR2 - Petőfi Rádió

Csillagpontos

Családi

2676,38

3399,00

bronze

2676,38

3399,00

Szüneteltetés időtartamára fizetendő csökkentett
előfizetési díj: bruttó 264,16 Ft

Vodafone Magyarország Zrt.
Analóg kábeltévé csatornakiosztás - Mezőtúri Kirendeltség
Érvényes: 2021. augusztus 10-től

analóg bronze csomag

analóg
start
csomag

analóg
csomagválaszték

Sorszám

Program

C1 Public

#

Nettó ár (Ft)

Bruttó ár (Ft)

1

M1

2

M2 / Petőfi TV

3

Duna

4

M4 Sport

5

Film+

6

Cartoon Network

Az árak 27%-os ÁFA-t tartalmaznak.

7

Spektrum

8

Sport1

Az üzleti előfizetőkre vonatkozó havi díj mértéke az egyéni
előfizetőkre irányadó díj kétszerese.

9

Helyi TV*

10

RTL Klub

11

TV2

12

VIASAT3

13

Discovery Channel

14

ATV

15

National Geographic Channel

16

Cool TV

17

TLC

18

Comedy Central

Csillagpontos

start

1337,80

1699,00

bronze

3700,00

4699,00

Szüneteltetés időtartamára fizetendő csökkentett
előfizetési díj: bruttó 264,16 Ft

*Mezőtúri Városi Televízió

Rádióadók

Csomag

Sorszám

Adó neve

1
2
3

MR1 - Kossuth Rádió
MR3 - Bartók Rádió

MR2 - Petőfi Rádió

Vodafone Magyarország Zrt.
Analóg kábeltévé tervezett csatornakiosztás - Nyíregyházi Kirendeltség - Nyíregyháza, Oros,
Sóstóhegy, Sóstófürdő, Nagykálló
Érvényes: 2021. augusztus 10-től
Analóg bronze csomagra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást
2019. február 12. napját követően nem tesz lehetővé előfizetői részére.

analóg bronze csomag

analóg
csomagválaszték

Sorszám

Program

C1 Public

#

Nettó ár (Ár) Bruttó ár (Ft)

1
2

M1
M2 / Petőfi TV

3

Duna

4

M4 Sport

5

ATV

Az árak 27%-os ÁFA-t tartalmaznak.

6

Muzsika TV

7
8

TV4
Helyi TV1*

Az üzleti előfizetőkre vonatkozó havi díj mértéke az
egyéni előfizetőkre irányadó díj kétszerese.

9
10

TV2
RTL Klub

11

VIASAT3

12

National Geographic Channel

13

Helyi TV2**

14

Sport1

15

Film+

16

AXN

17

Discovery Channel

18

TLC

19

Spektrum

20

Sport2

21

Cool TV

22

Eurosport 1

23
24

Comedy Central

Csillagpontos

bronze

4093,70

5199,00

Szüneteltetés időtartamára fizetendő csökkentett
előfizetési díj: bruttó 264,16 Ft

Helyi TV3***

*Nyíregyházi Televízió
**Kölcsey TV
*** Nagykálló: Nagykállói Televízió

Rádióadók

Csomag

Sorszám

Adó neve

1
2
3

MR3 - Bartók Rádió
MR2 - Petőfi Rádió
MR1 - Kossuth Rádió

Vodafone Magyarország Zrt.
Analóg kábeltévé csatornakiosztás - Kétegyháza
Érvényes: 2021. augusztus 10-től

analóg start
csomag

analóg bronze csomag

analóg silver csomag

analóg
csomagválaszték

Sorszám

Program

Csillagpontos

1
2

M1
M2 / Petőfi TV

3

Duna

4

M4 Sport
ATV
Helyi TV*
Sport1
Spektrum
AXN
VIASAT6
RTL
RTL+
RTL II
RTL Klub
TV2
Discovery Channel
National Geographic Channel
Sport2
TV4
Cool TV
Muzsika TV
VIASAT3

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

OzoneTV
Cartoon Network
Nickelodeon
Film+
Sony Max
Sony Movie Channel
Film Café
Nat Geo Wild
MTV Hungary
Fishing & Hunting
HISTORYTM
LifeTV
Mezzo
Travel Channel
SAT.1
Spektrum Home
Da Vinci Learning
TV Paprika
Comedy Central
PRO7
CNN

*Kétegyházi helyi TV

Rádióadók

#

C1 Public

Csomag

Sorszám

Adó neve

1
2
3

MR1 - Kossuth Rádió
MR2 - Petőfi Rádió
MR3 - Bartók Rádió

Nettó ár (Ft)

Bruttó ár (Ft)

start
bronze

2203,94
4881,10

2799,00
6199,00

silver

5904,72

7499,00

Az árak 27%-os ÁFA-t tartalmaznak.
Az üzleti előfizetőkre vonatkozó havi díj mértéke az egyéni előfizetőkre
irányadó díj kétszerese.
Szüneteltetés időtartamára fizetendő csökkentett előfizetési díj:
bruttó 264,16 Ft

Vodafone Magyarország Zrt.
Analóg kábeltévé csatornakiosztás - Gyomaendrőd
Érvényes: 2021. augusztus 10-től

analóg
csomagválaszték

Sorszám

analóg bronze csomag

Analóg bronze csomagra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2019. február 12. napját követően nem tesz lehetővé előfizetői részére .

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Program
M1
M2 / Petőfi TV
Duna
M4 Sport
TV4
Helyi TV1*
Helyi TV2**
ATV
Sport2
VIASAT6
Comedy Central
RTL II
TV2
Spektrum
National Geographic Channel
RTL Klub
Sport1
Eurosport 1
Discovery Channel
Cool TV
AXN
Muzsika TV
VIASAT3

*Körös TV
**Videokrónika

Rádióadók

C1 Public

#

Sorszám

Adó neve

1

MR2 - Petőfi Rádió

2

MR1 - Kossuth Rádió

3

MR3 - Bartók Rádió

Csomag

Csillagpontos

Nettó ár (Ft) Bruttó ár (Ft)

bronze

4881,10

6199,00

Az árak 27%-os ÁFA-t tartalmaznak.
Az üzleti előfizetőkre vonatkozó havi díj mértéke az egyéni
előfizetőkre irányadó díj kétszerese.
Szüneteltetés időtartamára fizetendő csökkentett előfizetési díj:
bruttó 264,16 Ft

Vodafone Magyarország Zrt.
Analóg kábeltévé csatornakiosztás - Szeghalom
Érvényes: 2021. augusztus 10-től
Analóg bronze csomagra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2019. április 2. napját követően nem tesz lehetővé előfizetői részére .

analóg bronze csomag

Program
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

M1
M2 / Petőfi TV
Duna
M4 Sport
ATV
Sport2
TV4
Helyi TV*
VIASAT6
VIASAT3
Discovery Channel
RTL II
RTL Klub
TV2
Sport1
Eurosport 1
Cool TV
AXN
National Geographic Channel
Spektrum
Muzsika TV
Comedy Central

*Sárrét Televízió

Rádióadók

C1 Public

#

Sorszám

Adó neve

1
2
3

MR1 - Kossuth Rádió
MR2 - Petőfi Rádió
MR3 - Bartók Rádió

Nettó ár
Bruttó ár (Ft)
(Ft)

Csomag

Csillagpontos

bronze

4881,10

6199,00

Az árak 27%-os ÁFA-t tartalmaznak.
Az üzleti előfizetőkre vonatkozó havi díj mértéke az egyéni
előfizetőkre irányadó díj kétszerese.
Szüneteltetés időtartamára fizetendő csökkentett
előfizetési díj: bruttó 264,16 Ft

Vodafone Magyarország Zrt.
Analóg kábeltévé csatornakiosztás - Okány
Érvényes: 2021. augusztus 10-től

Rádióadók

#

C1 Public

analóg start
csomag

analóg bronze csomag

analóg silver csomag

analóg
csomagválaszték

Sorszám
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Program
M1
M2 / Petőfi TV
Duna
M4 Sport
ATV
TV4
Helyi videó csatorna
Sport1
VIASAT6
Discovery
CNN
RTL Klub
TV2
RTL II
AXN
Spektrum
VIASAT3
Cool TV
National Geographic Channel
RTL+
Muzsika TV
Sport 2
OzoneTV
Mezzo
LifeTV
Nat Geo Wild
Nickelodeon
Sony Max
Spektrum Home
TV Paprika
Sony Movie Channel
MTV Hungary
Da Vinci Learning
Film Café
Story4
Film+
TV5 Monde
Fishing & Hunting
Travel Channel
HISTORYTM
RTL
Cartoon Network
Comedy Central

Sorszám

Adó neve

1
2
3

MR2 - Petőfi Rádió
MR1 - Kossuth Rádió
MR3 - Bartók Rádió

Csomag

Csillagpontos

Nettó ár (Ft) Bruttó ár (Ft)

start
bronze
silver

2203,94
4881,10
5904,72

2799,00
6199,00
7499,00

Az árak 27%-os ÁFA-t tartalmaznak.
Az üzleti előfizetőkre vonatkozó havi díj mértéke az egyéni
előfizetőkre irányadó díj kétszerese.
Szüneteltetés időtartamára fizetendő csökkentett előfizetési díj:
bruttó 264,16 Ft

Vodafone Magyarország Zrt.
Analóg kábeltévé csatornakiosztás - Sarkad
Érvényes: 2021. augusztus 10-től

analóg
csomagválaszték

Sorszám

analóg bronze csomag

Analóg bronze csomagra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2019. február 12. napját követően nem tesz lehetővé előfizetői részére .

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Program
M1
M2 / Petőfi TV
Duna
M4 Sport
Helyi TV*
TV4
ATV
AXN
VIASAT6
Discovery Channel
Sport1
Sport2
Comedy Central
RTL Klub
TV2
Cool TV
Spektrum
Muzsika TV
VIASAT3
National Geographic Channel
RTL II

*Sarkad TV

Rádióadók

#

C1 Public

Sorszám

Adó neve

1

MR2 - Petőfi Rádió

2

MR1 - Kossuth Rádió

3

MR3 - Bartók Rádió

Csomag

Csillagpontos

Nettó ár (Ft) Bruttó ár (Ft)

bronze

4881,10

6199,00

Az árak 27%-os ÁFA-t tartalmaznak.
Az üzleti előfizetőkre vonatkozó havi díj mértéke az egyéni
előfizetőkre irányadó díj kétszerese.
Szüneteltetés időtartamára fizetendő csökkentett előfizetési díj:
bruttó 264,16 Ft

Vodafone Magyarország Zrt.
Analóg kábeltévé csatornakiosztás - Miskolci kirendeltség - Miskolc, Alsóvadász, Aszaló, Felsőzsolca,
Onga, Szikszó, Gesztely, Hernádkak
Érvényes: 2021. augusztus 10-től

analóg
csomagválaszték

Sorszám

analóg bronze csomag

Analóg bronze csomagra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2019. február
12. napját követően nem tesz lehetővé előfizetői részére .

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Program
M1
M2 / Petőfi TV
Duna
M4 Sport
VIASAT3
Muzsika TV
ATV
TV4
TV2
Helyi TV1*
RTL Klub
RTL II
Discovery Channel
Cool TV
AXN
Sport2
National Geographic Channel
Eurosport 1
Sport1
Helyi TV2**

* Miskolc: Miskolc Televízió; Alsóvadász, Aszaló, Szikszó: Abaúj TV
** Miskolc Televízió

Rádióadók

#

C1 Public

Sorszám

Adó neve

1

MR2 - Petőfi Rádió

2
3
4

MR3 - Bartók Rádió
MR1 - Kossuth (földi)
Magyar Katolikus Rádió

Csomag

Csillagpontos

Nettó ár (Ft) Bruttó ár (Ft)

bronze

2833,86

3599,00

Az árak 27%-os ÁFA-t tartalmaznak.
Az üzleti előfizetőkre vonatkozó havi díj mértéke az egyéni
előfizetőkre irányadó díj kétszerese.
Szüneteltetés időtartamára fizetendő csökkentett előfizetési díj:
bruttó 264,16 Ft

Vodafone Magyarország Zrt.
Analóg kábeltévé csatornakiosztás - Öcsöd
Érvényes: 2021. augusztus 10-től

1

C1 Public

#

Csongrád TV: Öcsöd

analóg start csomag

analóg bronze csomag

analóg silver csomag

analóg csomagválaszték

Sorszám
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Program
M1
M2 / Petőfi TV
Duna
M4 Sport
RTL Klub
TV2

23

Helyi TV11
TV4
TV5MONDE
VIASAT3
ATV
Muzsika TV
Cool TV
AXN
AMC
Film+
Comedy Central
National Geographic Channel
Film Café
JimJam
Spektrum
LifeTV
OzoneTV

24

Discovery Channel

25

CNN

26
27
28
29
30
31
32

Spektrum Home

33
34
35
36
37

HISTORYTM
Travel Channel
Disney Channel
Nat Geo Wild
VIASAT6

14
15
16
17
18
19
20
21
22

PRIME
TV Paprika
Mozi+
Sport1
Sport2
MTV Hungary

Csomag

Csillagpontos

Nettó ár (Ft) Bruttó ár (Ft)

start
bronze
silver

2125,20
3700,00
4093,70

2699,00
4699,00
5199,00

Az árak 27%-os ÁFA-t tartalmaznak.
Az üzleti előfizetőkre vonatkozó havi díj mértéke az egyéni előfizetőkre
irányadó díj kétszerese.
Szüneteltetés időtartamára fizetendő csökkentett előfizetési díj: bruttó
264,16 Ft

Vodafone Magyarország Zrt.
Analóg kábeltévé csatornakiosztás - Szihalom
Érvényes: 2021. augusztus 10-től

1

C1 Public

#

Eger TV: Szihalom

analóg start csomag

analóg bronze csomag

analóg silver csomag

analóg csomagválaszték

Sorszám
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Program
M1
M2 / Petőfi TV
Duna
M4 Sport
RTL Klub
TV2
Helyi TV11
TV4
TV5MONDE
VIASAT3
ATV

12

Muzsika TV

13

Cool TV

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

AXN
AMC
Film+
Comedy Central
National Geographic Channel
Film Café
JimJam
Spektrum
LifeTV
OzoneTV

24

Discovery Channel

25

CNN

26
27
28
29
30
31
32

Spektrum Home

33
34

HISTORYTM
Travel Channel

35
36
37

Disney Channel

PRIME
TV Paprika
Mozi+
Sport1
Sport2
MTV Hungary

Nat Geo Wild
VIASAT6

Csomag

Csillagpontos

Nettó ár (Ft) Bruttó ár (Ft)

start
bronze
silver

2125,20
3700,00
4093,70

2699,00
4699,00
5199,00

Az árak 27%-os ÁFA-t tartalmaznak.
Az üzleti előfizetőkre vonatkozó havi díj mértéke az egyéni előfizetőkre
irányadó díj kétszerese.
Szüneteltetés időtartamára fizetendő csökkentett előfizetési díj: bruttó
264,16 Ft

Vodafone Magyarország Zrt.
Analóg kábeltévé csatornakiosztás - Karácsond
Érvényes: 2021. augusztus 10-től

*Gyöngyös TV

#

C1 Public

analóg start csomag

analóg bronze csomag

analóg
csomagválaszték

Sorszám

Program

Nettó ár
(Ft)

Csomag

Bruttó ár
(Ft)

1

M1

2

M2 / Petőfi TV

3

Duna

4

M4 Sport

5

RTL Klub

6

TV2

7

Helyi TV1*

Az árak 27%-os ÁFA-t tartalmaznak.

8

TV4

9
10
11
12

Az üzleti előfizetőkre vonatkozó havi díj mértéke az egyéni
előfizetőkre irányadó díj kétszerese.

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

TV5MONDE
VIASAT3
ATV
Muzsika TV
Cool TV
AMC
Film+
Comedy Central
Film Café
JimJam
Spektrum
HISTORYTM
Discovery Channel
AXN

23
24

Spektrum Home
TV Paprika

25

Mozi+

26
27
28
29

Sport1
Sport2
MTV Hungary
National Geographic Channel

Csillagpontos

start

2125,20

2699,00

bronze

3700,00

4699,00

Szüneteltetés időtartamára fizetendő csökkentett
előfizetési díj: bruttó 264,16 Ft

Vodafone Magyarország Zrt.
Analóg kábeltévé csatornakiosztás - Hódmezővásárhely
Érvényes: 2021. augusztus 10-től
Analóg bronze csomagra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2019.
február 12. napját követően nem tesz lehetővé előfizetői részére .

analóg bronze csomag

analóg
csomagválaszték

Rádióadók

C1 Public

#

Sorszám

Program

Csomag

Nettó ár (Ft) Bruttó ár (Ft)

1

M1

2

M2/ Petőfi TV

3

Duna

4

M4 Sport

5

RTL Klub

Az árak 27%-os ÁFA-t tartalmaznak.

6

TV2

7

VIASAT3

Az üzleti előfizetőkre vonatkozó havi díj mértéke az egyéni
előfizetőkre irányadó díj kétszerese.

8

TV4

9

ATV

10

Muzsika TV

11

Sport1

12

Sport2

13

Cool TV

14

AXN

15

Eurosport 1

16

Discovery Channel

17

National Geographic Channel

18

Helyi TV11

19

Helyi TV22

Csillagpontos

bronze

4881,10

6199,00

Szüneteltetés időtartamára fizetendő csökkentett előfizetési díj:
bruttó 264,16 Ft

Sorszám

Adó neve

1

MR1 - Kossuth Rádió

2

MR2 - Petőfi Rádió

3

MR2 - Bartók Rádió

Vodafone Magyarország Zrt.
Analóg kábeltévé csatornakiosztás - Pécsi Kirendeltség - Pécs, Hosszúhetény, Hird, Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny,
Komló
Érvényes: 2021. augusztus 10-től
Analóg bronze csomagra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2019. február
12. napját követően nem tesz lehetővé előfizetői részére.

analóg bronze csomag

analóg
csomagválaszték

Sorszám

Program

#

C1 Public

Nettó ár (Ft)

Bruttó ár (Ft)

1
2
3

M1
M2 / Petőfi TV
Duna

4

M4 Sport

5

Eurosport 1

Az árak 27%-os ÁFA-t tartalmaznak.

6

VIASAT3

7

Muzsika TV

Az üzleti előfizetőkre vonatkozó havi díj mértéke az egyéni előfizetőkre irányadó
díj kétszerese.

8

RTL Klub

9

TV4

10

TV2

11

Spektrum

12

ATV

13

AXN

14

Film+

15

Comedy Central

16
17

Discovery Channel
Sport1

18

Sport2

19

Cool TV

20

National Geographic Channel

21

Helyi TV2**

Csillagpontos

bronze

4566,14

5799,00

Szüneteltetés időtartamára fizetendő csökkentett előfizetési díj: bruttó 264,16
Ft

** a Hosszúhetény Képújság műsora csak Hosszúhetény településen érhető el

Rádióadók

Csomag

Sorszám

Adó neve

1
2

MR1 - Kossuth Rádió
MR2 - Petőfi Rádió

3

MR3 - Bartók Rádió

4

Magyar Katolikus Rádió

Vodafone Magyarország Zrt.
Analóg kábeltévé csatornakiosztás 750 MHz-es rendszeren - Szombathelyi Kirendeltség - Bem – Népfront utca
Érvényes: 2021. augusztus 10-től

analóg
csomagválaszték

Sorszám

analóg bronze csomag

Analóg bronze csomagra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2019.
február 12. napját követően nem tesz lehetővé előfizetői részére.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Program
M1
M2 / Petőfi TV
Duna
M4 Sport
ATV
TV4
VIASAT3
RTL Klub
Muzsika TV
TV2
Helyi TV*
AXN
RTL II
Eurosport 1
Cool TV
Sport1
Sport2
Film+
Discovery Channel
National Geographic Channel
Comedy Central

*Szombathelyi Televízió

Rádióadók

C1 Public

#

Sorszám

Adó neve

1
2
3

MR3 - Bartók Rádió
MR2 - Petőfi Rádió
MR1 - Kossuth Rádió

Nettó ár
(Ft)

Csomag

Csillagpontos

bronze

2361,42

Bruttó ár
(Ft)

2999,00

Az árak 27%-os ÁFA-t tartalmaznak.
Az üzleti előfizetőkre vonatkozó havi díj mértéke az egyéni
előfizetőkre irányadó díj kétszerese.
Szüneteltetés időtartamára fizetendő csökkentett előfizetési díj:
bruttó 264,16 Ft

Vodafone Magyarország Zrt.
Analóg kábeltévé csatornakiosztás - Dunaújvárosi Kirendeltség
Érvényes: 2021. november 2-tól
2014. augusztus 1. napját követően az analóg start szolgáltatási csomagra új előfizetői szerződés megkötése vagy meglévő
szerződés módosítása nem lehetséges, ezen programcsomag értékesítését lezárjuk a fent említett területeken.

analóg
csomagválaszték

Sorszám

analóg bronze csomag

Analóg bronze csomagra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2019.
február 12. napját követően nem tesz lehetővé előfizetői részére.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Rádióadók

#

C1 Public

Program
M1
M2 / Petőfi TV
Duna
M4 Sport
Muzsika TV
ATV
TV4
RTL Klub
TV2
VIASAT3
TLC
AXN
Discovery Channel
Sport2
Eurosport 1
Comedy Central
Sport1
Spektrum
National Geographic Channel
Cartoon Network
Cool TV

Sorszám

Adó neve

1
2
3

MR1-Kossuth Rádió
MR2-Petőfi Rádió
MR3-Bartók Rádió

Csomag

Csillagpontos

Nettó ár (Ft) Bruttó ár (Ft)

bronze

4566,14

5799,00

Az árak 27%-os ÁFA-t tartalmaznak.
Az üzleti előfizetőkre vonatkozó havi díj mértéke az egyéni
előfizetőkre irányadó díj kétszerese.
Szüneteltetés időtartamára fizetendő csökkentett előfizetési díj:
bruttó 264,16 Ft

Vodafone Magyarország Zrt.
Analóg kábeltévé csatornakiosztás soros rendszeren - Dunaújvárosi Kirendeltség
Érvényes: 2021. augusztus 10-től

analóg családi csomag

analóg
csomagválaszték

Rádióadók

C1 Public

#

Sorszám

Program

Csomag

Nettó ár (Ft) Bruttó ár (Ft)

1

M1

2

M2 / Petőfi TV

3

Duna

4

M4 Sport

5

ATV

Az árak 27%-os ÁFA-t tartalmaznak.

6

TV4

7

RTL Klub

Az üzleti előfizetőkre vonatkozó havi díj mértéke az egyéni előfizetőkre
irányadó díj kétszerese.

8

TV2

9

VIASAT3

Sorszám

Adó neve

1
2
3

MR1-Kossuth Rádió
MR2-Petőfi Rádió
MR3-Bartók Rádió

Soros

Családi

2125,20

2699,00

Szüneteltetés időtartamára fizetendő csökkentett előfizetési díj: bruttó
264,16 Ft

Vodafone Magyarország Zrt.
Analóg kábeltévé csatornakiosztás - Pécselyi Kirendeltség
Érvényes: 2021. augusztus 10-től

analóg családi csomag

analóg
csomagválaszték

Rádióadók

C1 Public

#

Sorszám

Program

1
2
3
4
5

M1
M2 / Petőfi TV
Duna
M4 Sport
RTL Klub

6
7
8
9
10
11
12
13
14

TV2
RTL
ATV
Eurosport 1
National Geographic Channel
VIASAT3
Muzsika TV
Cool TV
Spektrum

Sorszám

Adó neve

1
2
3

MR1-Kossuth Rádió
MR2-Petőfi Rádió
MR3-Bartók Rádió

Csomag

Soros

Nettó ár (Ft) Bruttó ár (Ft)

Családi

2676,38

3399,00

Az árak 27%-os ÁFA-t tartalmaznak.
Az üzleti előfizetőkre vonatkozó havi díj mértéke az egyéni
előfizetőkre irányadó díj kétszerese.
Szüneteltetés időtartamára fizetendő csökkentett előfizetési
díj: bruttó 264,16 Ft

Vodafone Magyarország Zrt.
Analóg kábeltévé csatornakiosztás - Bajna, Nagysáp
Érvényes: 2021. augusztus 10-től
2011. június 21. napját követően a volt Fibernet hálózatán nyújtott analóg kábeltévé szolgáltatási csomagokra új előfizetői szerződés
megkötése az ugyanezen szolgáltatási területre vonatkozó Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatásra érvényes ÁSZF szerint
lehetséges.

analóg start
csomag

analóg bronze csomag

analóg silver csomag

analóg
csomagválaszték

Sorszám
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Program
M1
M2 / Petőfi TV
Duna
M4 Sport
Helyi TV*
ATV
Echo TV
RTL Klub
TV2
TV4
AXN
Muzsika TV
Sport1
National Geographic Channel
Sport2
Cool TV
VIASAT3
MTV Hungary
Sony Movie Channel
Film+
Sony Max
LifeTV
Fishing & Hunting
Nat Geo Wild
HISTORYTM
Paprika TV
Nickelodeon
Discovery Channel
Da Vinci Learning

*Bajnai Képújság

Rádióadók

#

C1 Public

Sorszám

Adó neve

1
2
3

MR3 - Bartók Rádió
MR1 - Kossuth Rádió
MR2 - Petőfi Rádió

Csomag

Csillagpontos

Nettó ár (Ft) Bruttó ár (Ft)

start
bronze
silver

1652,76
3070,08
4566,14

2099,00
3899,00
5799,00

Az árak 27%-os ÁFA-t tartalmaznak.
Az üzleti előfizetőkre vonatkozó havi díj mértéke az egyéni
előfizetőkre irányadó díj kétszerese.
Szüneteltetés időtartamára fizetendő csökkentett előfizetési díj:
bruttó 264,16 Ft

Vodafone Magyarország Zrt.
Analóg kábeltévé csatornakiosztás - Bánd, Herend, Szentgál
Érvényes: 2021. augusztus 10-től
2011. május 31. napját követően a volt Fibernet hálózatán nyújtott analóg kábeltévé szolgáltatási csomagokra új előfizetői
szerződés megkötése az ugyanezen szolgáltatási területre vonatkozó Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatásra érvényes
ÁSZF szerint lehetséges.

analóg
csomagválaszték

Sorszám

analóg bronze csomag

Analóg bronze csomagra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2019. február 12. napját követően nem tesz lehetővé előfizetői részére.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Program
M1
M2 / Petőfi TV
Duna
M4 Sport
TV4
ATV
Helyi TV*
Sport2
Spektrum
Sport1
Discovery Channel
TV2
National Geographic Channel
RTL Klub
Comedy Central
RTL II
Cool TV
AXN
Muzsika TV
VIASAT3

*Szentgál TV

Rádióadók

#

C1 Public

Sorszám

Adó neve

1

MR1 - Kossuth Rádió

2

MR2 - Petőfi Rádió

3

MR3 - Bartók Rádió

Nettó ár
(Ft)

Csomag

Csillagpontos

bronze

4881,10

Bruttó ár
(Ft)
6199,00

Az árak 27%-os ÁFA-t tartalmaznak.
Az üzleti előfizetőkre vonatkozó havi díj mértéke az egyéni
előfizetőkre irányadó díj kétszerese.
Szüneteltetés időtartamára fizetendő csökkentett
előfizetési díj: bruttó 264,16 Ft

Nagykereskedelmi partner hálózatán nyújtott helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatás
Vodafone TV csomag
Csomagválaszték

Tematika

Közszolgálati

Vodafone TV

Filmek, sorozatok,
szórakoztató programok

Hír- és magazinműsorok

Sport

Ismeretterjesztő- és
életmódcsatornák

Sorszám

Program név

SD/HD

1 M1 HD
2 M2 HD
3 Duna HD

HD
HD
HD

4
5
6
7
8
9

M4 Sport HD
Duna World / M4 Sport+ HD
M5 HD
RTL Klub HD
TV2 HD
Comedy Central

HD
HD
HD
HD
HD
SD

10
11
12
13
14
15

Paramount Network HD
Viasat 3 HD
Viasat 6
RTL II HD
Super TV2 HD
Cool TV HD

HD
HD
SD
HD
HD
HD

16
17
18
19
20
21

Film+ HD
RTL Gold
AXN HD
Jocky TV
Sorozat+
TV4

HD
SD
HD
SD
SD
SD

22
23
24
25
26
27

Izaura TV
Story4
Film Mania
RTL+ HD
AMC HD
Mozi+ HD

SD
SD
SD
HD
HD
HD

28
29
30
31
32
33

Spíler1 TV HD
PRIME
TV2 Comedy
TLC
Comedy Central Family
Galaxy4

HD
SD
SD
SD
SD
SD

34
35
36
37
38
39

ATV HD
Hír TV
Pesti TV
Heti TV
Sport1 HD
Sport2 HD

HD
SD
SD
SD
HD
HD

40
41
42
43
44
45

Eurosport 1 HD
ARENA4 HD
Spektrum HD
National Geographic HD
Discovery Channel HD
Animal Planet HD

HD
HD
HD
HD
HD
HD

46 ID HD

HD

Csomagválaszték

Tematika
Ismeretterjesztő- és
életmódcsatornák

Gyerekcsatornák

Zene

Idegen nyelvű csatornák

Vodafone TV

Közösségi

Filmek, sorozatok,
szórakoztató programok

Sport

Ismeretterjesztő- és
életmódcsatornák

Sorszám

Program név

SD/HD

47
48
49
50
51
52
53

History HD
Spektrum Home
TV2 Séf
Disney Channel
Nickelodeon
MiniMax
Cartoon Network

HD
SD
SD
SD
SD
SD
SD

54
55
56
57
58
59

TV2 Kids
NickToons
JimJam
Muzsika TV
Sláger TV HD
Zenebutik

SD
SD
SD
SD
HD
SD

60
61
62
63
64
65

CNN International
BBC World News
PAX TV
Bonum TV
D1 TV
FIX TV

SD
SD
SD
SD
SD
SD

66
67
68
69
70
71

„hatoscsatorna”
MTV Hungary
Sony Max
Sony Movie Channel
Moziverzum HD
Film Cafe

SD
SD
SD
SD
HD
SD

72
73
74
75
76
77

Spíler2 TV HD
Filmbox
Life TV HD
Epic Drama HD
FILM4
ATV Spirit HD

HD
SD
HD
HD
SD
HD

78
79
80
81
82
83

Eurosport 2 HD
Fishing & Hunting HD
Extreme Sports Channel
National Geo Wild HD
DTX
Discovery Science

HD
HD
SD
HD
SD
SD

84
85
86
87
88
89

Ozone TV HD
Viasat Explore
Viasat History
Viasat Nature HD
Travel Channel HD
Da Vinci Learning

HD
SD
SD
HD
HD
SD

Csomagválaszték

Tematika

Sorszám

Ismeretterjesztő- és
életmódcsatornák

Gyerekcsatornák

Vodafone TV

Zene

Idegen nyelvű csatornák

Program név

90
91
92
93

TV Paprika
Food Network HD
FEM3
CBS Reality

SD
HD
SD
SD

94
95
96
97
98
99

Nick Jr
Boomerang
Baby TV
Mezzo
MTV Hits
MTV 90s

SD
SD
SD
SD
SD
SD

100
101
102
103
104
105

MTV Live HD
MTV00s
Dikh TV
Euronews
TV5MONDE
TVE Internacional

HD
SD
SD
SD
SD
SD

106
107
108
109
110
111

ZDF
SAT.1
RTL Television
Rai Uno
Al Jazeera English
ORF 2

SD
SD
SD
SD
SD
SD

112 RTR-Planeta
113 CCTV-4
114 English Club TV

Csomagválaszték

Közszolgálati csomag

Tematika

Közszolgálati

Sorszám
1
2
3
4

SD/HD

Program név
M1 HD
M2 HD
Duna HD
M4 Sport HD

5 Duna World / M4 Sport+ HD
6 M5 HD

SD
SD
SD

SD/HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD

TV Comfort vario és TV Premium vario csomagok
Csomagválaszték

Tematika

Közszolgálati

TV Comfort vario

TV Premium vario

Filmek, sorozatok,
szórakoztató programok

Hír- és magazinműsorok

Sport

Ismeretterjesztő- és
életmódcsatornák

Gyerekcsatornák

Zene

Sorszám
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Program név
M1 HD
M2 HD
Duna HD
M4 Sport HD
Duna World / M4 Sport+ HD
M5 HD
RTL Klub HD
TV2 HD
Comedy Central
Paramount Network HD
Viasat 3 HD
Viasat 6
RTL II HD
Super TV2 HD
Cool TV HD
Film+ HD
RTL Gold
AXN HD
Jocky TV
Sorozat+
TV4
Izaura TV
Story4
Film Mania
RTL+ HD
AMC HD
Mozi+ HD
Spíler1 TV HD
PRIME
TV2 Comedy
TLC
Comedy Central Family
Galaxy4
Life TV HD
ATV HD
Hír TV
Pesti TV
Sport1 HD
Sport2 HD
Eurosport 1 HD
ARENA4 HD
Spektrum HD
National Geographic HD
Discovery Channel HD
Animal Planet HD
ID HD
HISTORY HD
Spektrum Home
TV2 Séf
Disney Channel
Nickelodeon
MiniMax
Cartoon Network
TV2 Kids
NickToons
JimJam
TeenNick
Muzsika TV

SD/HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD
SD
HD
HD
SD
HD
HD
HD
HD
SD
HD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
HD
HD
HD
HD
SD
SD
SD
SD
SD
HD
HD
SD
SD
HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD

Csomagválaszték

Tematika

TV Comfort vario

TV Premium vario

Zene
Idegen nyelvű csatornák

Közösségi

Filmek, sorozatok,
szórakoztató programok

Hír- és magazinműsorok

TV Premium vario

Sport

Ismeretterjesztő- és
életmódcsatornák

Gyerekcsatornák

Zene

Idegen nyelvű csatornák

Sorszám
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

Program név
Sláger TV HD
Zenebutik
CNN International
BBC World News
PAX TV
Bonum TV
D1 TV
FIX TV
„hatoscsatorna”
MTV Hungary
Sony Max
Sony Movie Channel
Moziverzum HD
Film Cafe
Spíler2 TV HD
Filmbox
Epic Drama HD
FILM4
ATV Spirit HD
Heti TV
Eurosport 2 HD
Fishing & Hunting HD
Extreme Sports Channel
National Geo Wild HD
DTX
Discovery Science
Ozone TV HD
Viasat Explore
Viasat History
Viasat Nature HD
Travel Channel HD
Da Vinci Learning
TV Paprika
Food Network HD
FEM3
CBS Reality
Nick Jr
Boomerang
Baby TV
Mezzo
MTV Hits
MTV 90s
MTV Live HD
MTV00s
Dikh TV
Euronews
TV5MONDE
TVE Internacional
ZDF
SAT.1
RTL Television
Rai Uno
Al Jazeera English
ORF 2
RTR-Planeta
CCTV-4
English Club TV

SD/HD
HD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
HD
SD
HD
SD
HD
SD
HD
SD
HD
HD
SD
HD
SD
SD
HD
SD
SD
HD
HD
SD
SD
HD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
HD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD

Csomagválaszték

Tematika

*

Rádió

Sorszám

Program név

1 MR1 - Kossuth Rádió
2 MR2 - Petőfi Rádió
3 MR3 - Bartók Rádió

*A rádiók a Vodafone TV, TV Comfort vario, TV Premium vario és Közszolgálati csomagokban elérhető.

digitális kiegészítő csomagok

Csomagválaszték*

Tematika
digital HBO Pak

Filmek, sorozatok

digital Cinemax Pak

Filmek, sorozatok

Filmbox Pro

Filmek, dokumentum,
e-sport, sport

digital active

Felnőtt csatornák

digital HBO MaxPak

Active Box

Sorszám
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

*A kiegészítő csomagok nem vehetők igénybe a közszolgálati csomag esetében.
Csomagválaszték

Elérhető kiegészítő szolgáltatás

Vodafone TV

Videóklub

Program név
HBO HD
HBO 2
HBO 3
Cinemax
Cinemax 2
Filmbox Premium
Filmbox Stars
Filmbox Extra HD
Filmbox Family
Fightbox
Docubox
Gametoon
Hustler TV
Private TV
EroXXX

TV HD Basic vario, TV HD Plus vario és TV HD Max+ Filmbox Pro vario csomagok
Tematika

Közszolgálati csomag

Csomagválaszték

Közszolgálati
csatornák

TV HD Max + Filmbox Pro vario csomag

TV HD Plus vario csomag

TV HD Basic vario csomag

Ajánló csatornák

Filmek,
sorozatok,
szórakoztató
programok

Hír- és
magazinműsorok

Ismeretterjesztő
és életmód
csatornák

Sport
Gyerekcsatornák

Sorszám
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Program név
M1 HD
M2 HD
Duna HD
M4 Sport HD
Duna World / M4 Sport+ HD
M5 HD
Info
Videotár ajánló*
Film ajánló csatorna
Hangulat
TV4 HD
Comedy Central HD
Comedy Central Family
Paramount Network HD
RTL Klub HD
TV2 HD
Viasat3 HD
Viasat6
Super TV2 HD
RTL II HD
Film+ HD
Mozi+ HD
Cool HD
Sorozat +
RTL Gold
AXN HD
Jocky TV
Izaura TV
Life Tv HD
PRIME HD
STORY4 HD
Film Mania HD
RTL+ HD
AMC HD
Spíler1 HD
TV2 Comedy
TLC
GALAXY4 HD
TV4 HD
ATV HD
HIR TV HD
Pesti TV
Spektrum HD
Nat Geo HD
Discovery Channel HD
Animal Planet HD
ID HD
History HD
Spektrum Home HD
TV2 Séf
Sport1 HD
Sport2 HD
Eurosport1 HD
ARENA4 HD
Disney Channel
Nickelodeon

SD/HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD
SD
SD
SD
SD
HD
HD
SD
HD
HD
HD
HD
SD
HD
HD
HD
HD
HD
SD
SD
HD
SD
SD
HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD
SD
SD
HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD
SD
HD
HD
HD
HD
SD
SD

Tematika

TV HD Basic vario csomag

Csomagválaszték

Gyerekcsatornák

Zene
Idegen nyelvű
csatornák

Filmek,
sorozatok,
szórakoztató
programok

TV HD Max + Filmbox Pro vario csomag

TV HD Plus vario csomag

Hír- és
magazinműsorok

Ismeretterjesztő
és életmód
csatornák

Sport

Gyerekcsatornák

Zene

Idegen nyelvű
csatornák

Sorszám
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

Program név
TeenNick
MiniMax
Cartoon Network
Jim Jam
TV2 Kids
Nicktoons HD
Sláger TV HD
Muzsika TV
Zenebutik
CNN International
BBC World News
Sony Max
Sony Movie Channel
Moziverzum HD
Film Cafe HD
Spíler2 HD
Filmbox
Epic Drama HD
FILM4 HD
ATV Spirit HD
Euronews
Heti TV
Fishing and Hunting HD
Extreme Sports Channel
NatGeo Wild HD
DTX
Discovery Science
OzoneTV HD
Viasat Explore HD
Viasat History
Viasat Nature HD
Travel Channel HD
CBS Reality
TV Paprika HD
Food Network HD
Eurosport2 HD
Fishing and Hunting HD
Extreme Sports Channel
Da Vinci
Nick JR
Boomerang
Baby TV
Mezzo HD
MTV Hits
MTV90s
MTV Live HD
MTV00s
Dikh TV HD
Al Jazeera English
TV5 Monde
TVE
ZDF
SAT.1
RTL
ORF2
Rai Uno
RTR-Planeta
CCTV-4

SD/HD
SD
SD
SD
SD
SD
HD
HD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
HD
HD
HD
SD
HD
HD
HD
SD
SD
HD
SD
HD
SD
SD
HD
HD
SD
HD
HD
SD
HD
HD
HD
HD
SD
SD
SD
SD
SD
HD
SD
SD
HD
SD
HD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD

*A Videotár ajánló csatorna csak azokon a területeken érhető el, ahol a videotár szolgáltatás használható.

Csomagválaszték

Közszolgálati
csomag

TV HD
Basic
vario
csomag

TV HD
Plus
vario
csomag

TV HD Max +
Filmbox Pro
vario csomag

Sorszám
1

Filmbox Pro
csomag

Nem elérhető

Elérhető

Elérhető

Az
alapszolgáltatási
csomag része

digital HBO
MaxPak

Nem elérhető

Elérhető

Elérhető

Elérhető

digital HBO Pak

Nem elérhető

Elérhető

Elérhető

Elérhető

Cinemax Pak

Nem elérhető

Elérhető

Elérhető

Elérhető

Digital Active
csomag

Nem elérhető

Elérhető

Elérhető

Elérhető

2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
1
2
3
1
2
1
2
3

Program név
Filmbox Extra
HD
Filmbox
Premium
Filmbox Family
Filmbox Stars
FightBox
DocuBox
Gametoon
HBO HD
HBO2 HD
HBO3 HD
Cinemax HD
Cinemax 2 HD
HBO HD
HBO2 HD
HBO3 HD
Cinemax HD
Cinemax 2 HD
Hustler TV
Private TV
EroXXX

Tematika

Bruttó
listaár

Filmek,
dokumentum,
e-sport, sport

2 590,00
Ft/hó

Filmek,
sorozatok

4 180,84
Ft/hó

Filmek,
sorozatok

3 124,20
Ft/hó

Filmek,
sorozatok

1 890,00
Ft/hó

Felnőtt
csatornák

3 164,84
Ft/hó

1. számú melléklet 2. számú függelék
Szolgáltatási területek

1

1. Szolgáltatási területek helyhez kötött internet-hozzáférés szolgáltatás esetén:
Kábelhálózaton nyújtott szolgáltatások esetén
Fiber Power 30 szolgáltatási csomag az alábbi településeken érhető el:
Bajna, Délegyháza, Karácsond, Kétegyháza, Nagysáp, Öcsöd, Okány, Szihalom
Business Office Net 15, Business Office Net 20, Business Office Net 30 szolgáltatási csomagok az alábbi
településeken érhetőek el:
Budapest (I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII., IX., X., XI., XII., XIII., XIV., XVI., XVII., XVIII. ker., XIX, XX, XXI., XXII.
ker), Budaörs, Miskolc, Debrecen, Nagykanizsa, Sopron, Szombathely, Dunaújváros, Tatabánya, Veszprém,
Várpalota, Pécs, Komló Salgótarján; Eger, Felsőtárkány, Egerbakta, Egerszalók, Egerszólát, Kerecsend, Ostoros,
Novaj, Demjén, Gyöngyös, Gyulafirátót, Kádárta, Szentkirályszabadja, Felsőzsolca, Miskolcpereces, Onga,
Szikszó, Alsóvadász, Aszaló, Szolnok, Nyíregyháza, Székesfehérvár, Pétfürdő, Pécel, Berhida, Mór;
Nemesvámos, Gyöngyössolymos, Hosszúhetény, Kazár, Kazár-Mizserfa, Rákóczibánya, Vizslás-Újlak, Szárliget,
Vértesszőlős, Vizslás, Ebes, Nagykálló, Balatonalmádi, Balatonfüred, Csopak, Balatonfűzfő, Alsóörs, Lovas,
Paloznak, Bátonyterenye, Inota, Somoskőújfalu, Táplánszentkereszt, Kazincbarcika, Öskü, Hajmáskér, Felsőörs,
Nagykozár, Bogád, Romonya, Sárszentmihály, Úrhida, Iszkaszentgyörgy, Fehérvárcsurgó, Kincsesbánya,
Isztimér, Guttamási, Lőrinci, Apc, Zagyvaszántó, Petőfibánya, Ecseg, Csécse, Kozárd, Vanyarc, Szirák, Bér,
Jobbágyi, Kálló, Erdőtarcsa, Erdőkürt, Héhalom, Palotás, Szarvasgede, Egyházasdengeleg, Kisbágyon, Buják,
Heréd, Erdőkertes, Gödöllő, Kerepes, Kistarcsa, Nagytarcsa, Mogyoród, Őrbottyán, Szada, Ercsi, Tárnok,
Százhalombatta, Szentendre, Leányfalu, Pilisszentlászló, Baracska, Gyúró, Kajászó, Martonvásár, Tordas,
Gárdony, Agárd, Dinnyés, Velence, Üröm, Szigetszentmárton, Szigetújfalu, Szigetcsép, Szigetbecse, Ráckeve,
Makád, Kiskunlacháza, Csongrád, Sarkad, Szeghalom, Bánd, Herend, Szentgál, Gyomaendrőd, Kétegyháza,
Nyergesújfalu, Okány, Délegyháza, Bajna, Nagysáp, Andornaktálya, Besenyszög, Bogács, Bükkzsérc, Cserépfalu,
Cserépváralja, Farmos, Jászladány, Kőtelek, Maklár, Mátraszőlős, Mátraverebély, Nagytálya, Noszvaj, Szomolya,
Szurdokpüspöki, Tápiógyörgye, Tápiószele, Tápiószőlős, Tar, Tard, Tiszasüly, Újszilvás, Adács, Atkár, Acsa,
Aszód, Berkenye, Csomád, Csömör, Csörög, Csővár, Diósjenő, Domony, Fót, Galgagyörk, Galgamácsa, Göd,
Gödöllő, Iklad, Isaszeg, Kisnémedi, Mogyoród- Szentjakab parkfalu, Nógrád, Őrbottyán, Penc, Püspökhatvan,
Püspökszilágy, Rád, Szendehely, Szentes, Sződ, Sződliget, Vác, Vácduka, Vácegres, Váchartyán, Váckisújfalu,
Vácrátót, Verseg, Budakalász, Pomáz, Biatorbágy, Tura, Jenő, Kőszárhegy, Moha, Öcsöd, Balaton, Bélapátfalva,
Bátor, Bekölce, Bükkszentmárton, Egerbocs, Egercsehi, Hevesaranyos, Mikófalva, Szúcs, Szúcs-Bányatelep,
Mónosbél, Szarvaskő, Nagyvisnyó, Szilvásvárad, Karácsond, Csemő, Szihalom, Nagyveleg, Cegléd, Hatvan,
Taksony, Berettyóújfalu, Halásztelek, Jászberény, Bicske, Piliscsaba, Dunaharaszti, Diósd, Lajosmizse,
Kozármisleny, Kapuvár, Jászárokszállás, Püspökladány, Kál, Kompolt, Törökszentmiklós, Sárkeresztes,
Pilisjászfalu, Tinnye, Nyékládháza, Gesztely, Páty, Telki, Budajenő, Karcag, Hernádkak, Kápolnásnyék,
Kiskunmajsa, Hajdúszoboszló, Aldebrő, Feldebrő, Tófalu, Verpelét, Köröstarcsa, Mezőberény, Lábatlan, Süttő,
Szigetszentmiklós, Makó, Hajdúnánás, Kápolna*, Polgárdi, Vásárosnamény, Seregélyes, Tiszaalpár, Lakitelek,
Baj, Kisvarsány, Nagyvarsány, Hódmezővásárhely, Gyula, Kiskunfélegyháza, Martfű, Tök, Zsámbék, Vál, Újfehértó
*Fiber Power 30 szolgáltatási csomag nem vehető igénybe
Fiber Power 50, Fiber Power 60, Fiber Power 120, Fiber Power 240, Internet 150, Internet 300 Business
Office Net 50, Business Office Net 50+, Business Office Net 60, Business Office Net 100, Business Office
Net 100+, Business Office Net 120, Business Office Net 150, Business Office Net 150+, valamint Business
Office Net 170, Business Office Net 200, Business Office Net 220, Business Office Net 250 és Business
Office Net 250+ szolgáltatások az alábbi településeken érhetőek el:
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Budapest, (I., II., III. ker. (Platánliget lakópark), IV., V., VI., VII., VIII., IX., X., XI., XII, XIII, XIV., XVI., XVII., XVIII.,
XIX,, XX., XXI., XXII., XI. (Budapest Albertfalva, Nádorliget lakópark), XXIII. ker., Budaörs, Miskolc, Alsóvadász,
Aszaló, Felsőzsolca, Onga, Pereces, Szikszó, Debrecen, Ebes, Pécs, Bogád, Hosszúhetény, Komló, Nagykozár,
Romonya, Nyíregyháza, Nagykálló, Szolnok, Veszprém, Gyulafirátót, Hajmáskér, Kádárta, Nemesvámos, Öskű,
Szentkirályszabadja, Székesfehérvár, Fehérvárcsurgó, Guttamási, Iszkaszentgyörgy, Isztimér, Kincsesbánya,
Sárszentmihály, Úrhida, Nagykanizsa, Dunaújváros, Eger, Demjén, Egerbakta, Egerszalók, Egerszólát,
Felsőtárkány, Kerecsend, Novaj, Ostoros, Gyöngyös, Salgótarján, Bátonyterenye, Kazár, Kazár-Mizserfa,
Rákóczibánya, Somoskőújfalu, Vizslás, Vizslás-Újlak, Sopron, Szombathely, Táplánszentkereszt, Tatabánya,
Szárliget, Vértesszőlős, Várpalota, Berhida, Inota, Pétfürdő, Pécel, Mór, Kazincbarcika, Lőrinci, Apc,
Zagyvaszántó, Petőfibánya, Ecseg, Csécse, Kozárd, Vanyarc, Szirák, Bér, Jobbágyi, Kálló, Erdőtarcsa, Erdőkürt,
Héhalom, Palotás, Szarvasgede, Egyházasdengeleg, Kisbágyon, Buják, Heréd, Balatonfüred, Csopak, Felsőörs,
Paloznak, Balatonalmádi, Alsóörs, Balatonfűzfő-gyártelep, Lovas, Erdőkertes, Gödöllő, Kerepes, Kistarcsa,
Nagytarcsa, Mogyoród, Őrbottyán, Szada, Ercsi, Tárnok, Százhalombatta, Szentendre, Leányfalu, Pilisszentlászló,
Baracska, Gyúró, Kajászó, Martonvásár, Tordas, Gárdony, Agárd, Dinnyés, Velence, Üröm, Szigetszentmárton,
Szigetújfalu, Szigetcsép, Szigetbecse, Ráckeve, Makád, Kiskunlacháza, Csongrád, Sarkad, Szeghalom, Bánd,
Herend, Szentgál, Gyomaendrőd, Besenyszög, Bogács, Bükkzsérc, Cserépfalu, Cserépváralja, Farmos,
Jászladány, Kőtelek, Maklár, Mátraszőlős, Mátraverebély, Nagytálya, Noszvaj, Szomolya, Szurdokpüspöki,
Tápiógyörgye, Tápiószele, Tápiószőlős, Tar, Tard, Tiszasüly, Újszilvás, Adács, Atkár, Acsa, Aszód, Berkenye,
Csomád, Csömör, Csörög, Csővár, Diósjenő, Domony, Fót, Galgagyörk, Galgamácsa, Göd, Gödöllő, Iklad,
Isaszeg, Kisnémedi, Mogyoród- Szentjakab parkfalu, Nógrád, Őrbottyán, Penc, Püspökhatvan, Püspökszilágy,
Rád, Szendehely, Szentes, Sződ, Sződliget, Vác, Vácduka, Vácegres, Váchartyán, Váckisújfalu, Vácrátót, Verseg,
Budakalász, Pomáz, Biatorbágy, Tura, Kőszárhegy, Moha, Balaton, Bélapátfalva, Bátor, Bekölce,
Bükkszentmárton, Egerbocs, Egercsehi, Hevesaranyos, Mikófalva, Szúcs, Szúcs-Bányatelep, Mónosbél,
Szarvaskő, Nagyvisnyó, Szilvásvárad, Pilisborosjenő, Fegyvernek, Nagyveleg, Cegléd, Csemő, Nyergesújfalu,
Hatvan, Taksony, Berettyóújfalu, Halásztelek, Jászberény, Bicske, Piliscsaba, Dunaharaszti, Diósd, Lajosmizse,
Kozármisleny, Kapuvár, Jászárokszállás, Püspökladány, Kál, Kompolt, Törökszentmiklós, Sárkeresztes,
Pilisjászfalu, Tinnye, Nyékládháza, Gesztely, Páty, Telki, Budajenő, Karcag, Hernádkak, Kápolnásnyék,
Kiskunmajsa, Hajdúszoboszló, Aldebrő, Feldebrő, Tófalu, Verpelét, Köröstarcsa, Mezőberény, Lábatlan, Süttő,
Szigetszentmiklós, Makó, Hajdúnánás, Kápolna, Polgárdi, Vásárosnamény, Seregélyes, Tiszaalpár, Lakitelek, Baj,
Kisvarsány, Nagyvarsány, Hódmezővásárhely, Gyula, Kiskunfélegyháza, Martfű, Tök, Zsámbék, Vál, Rimóc,
Varsány, Újfehértó, Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Mátraszele, Kenderes, Ceglédbercel, Karancslapújtő, Etes, Pécel,
Karancsalja, Karancsberény, Karancskeszi, Harka, Dánszentmiklós, Jászszentlászló, Bárna, Cered, Nyírpazony,
Gencsapáti, Perenye, Lukácsháza, Gyöngyösfalu, Nárai, Sé, Söpte, Torony, Bucsu, Dozmat, Narda, Felsőcsatár
A Fiber Power 500, Internet 500, Business Office Net 170, Business Office Net 200, Business Office Net 220,
Business Office Net 350 és Business Office Net 500 szolgáltatások az alábbi településeken érhetőek el:
Acsa, Adács, Atkár, Alsóvadász, Apc, Aszaló, Aszód, Baracska, Bátonyterenye, Bér, Berhida, Berhida (Peremarton
Gyártelep), Berkenye, Biatorbágy, Budaörs, Budapest I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII., IX., X., XI., XII., XIII., XIV.,
XVI., XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXII., XXIII. ker., Bicske, , , Budakalász, Buják, Csécse, Csomád, Csongrád,
Csömör, Csörög, Csővár, Debrecen, Debrecen - Józsa, Diósd, Diósjenő, Domony, Dunaharaszti, Ebes, Ecseg,
Eger, Demjén, Egerbakta, Egerszalók, Egerszólát, Felsőtárkány, Kerecsend, Novaj, Ostoros, Egyházasdengeleg,
Ercsi, Erdőkertes, Erdőkürt, Erdőtarcsa, Felsőzsolca, Fót, Galgagyörk, Galgamácsa, Gárdony, Göd, Gödöllő,
Gyöngyös, Gyöngyössolymos, Gyúró, Halásztelek, Hatvan, Héhalom, Heréd, Iklad, Inota, Isaszeg,
Jászárokszállás, Jászberény, Jobbágyi, Kajászó, Kálló, Kapuvár, Kazár, Kazár-Mizserfa, Kazincbarcika, Kerepes,
Kisbágyon, Kisnémedi, Kistarcsa, Kozárd, Kozármisleny, Lajosmizse, Leányfalu, Lőrinci, Martonvásár, Miskolc,
Mogyoród, Nagykálló, Nagykanizsa, Nagytarcsa, Nógrád, Nyíregyháza, Nyíregyháza (Sóstófürdő), Nyíregyháza
(Sóstóhegy), Onga, Őrbottyán, Palotás, Penc, Pereces, Pétfürdő, Petőfibánya, Pilisborosjenő, Piliscsaba,
Pilisszentlászló, Pomáz, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Rád, Rákóczibánya, Salgótarján, Somoskőújfalu, Sopron,
Szada, Szarvasgede, Százhalombatta, Szendehely, Szentendre, Szentes, Szigetszentmárton, Ráckeve,
Kiskunlacháza, Makád, Szigetbecse, Szigetcsép, Szigetújfalu, Szikszó, Szirák, Szolnok, Szombathely, Sződ,
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Sződliget, Táplánszentkereszt, Taksony, Tárnok, Tordas, Tura, Üröm, Vác, Vácduka, Vácegres, Váchartyán,
Váckisújfalu, Vácrátót, Vanyarc, Várpalota, Várpalota (Inotai Erőmű), Velence, Verseg, Vizslás, Vizslás-Újlak,
Zagyvaszántó, Andornaktálya, Balaton, Bánd, Bátor, Bekölce, Bélapátfalva, Besenyszög, Bogács,
Bükkszentmárton, Bükkzsérc, Cegléd, Csemő, Cserépfalu, Cserépváralja, Dunaújváros, Egerbocs, Egercsehi,
Farmos, Fegyvernek, Gyomaendrőd, Herend, Hevesaranyos, Jászladány, Kötelek, Maklár, Mátraszőlős,
Mátraverebély, Mikófalva, Mónosbél, Nagytálya, Nagyvisnyó, Noszvaj, Nyergesújfalu, Sarkad, Szárliget,
Szarvaskő, Szeghalom, Szentgál, Szilvásvárad, Szomolya, Szúcs, Szurdokpüspöki, Tápiógyörgye, Tápiószele,
Tápiószőlős, Tar, Tard, Tatabánya, Tiszasüly, Újszilvás, Vértesszőlős, Veszprém, Gyulafirátót, Hajmáskér,
Kádárta, Nemesvámos, Öskü, Szentkirályszabadja, Balatonfüred, Balatonalmádi, Balatonfűzfő-Gyártelep, Alsóörs,
Csopak, Felsőörs, Lovas, Paloznak, Székesfehérvár, Guttamási, Úrhida, Isztimér, Iszkaszentgyörgy,
Sárszentmihály, Kincsesbánya, Fehérvárcsurgó, Mór, Nagyveleg, Kőszárhegy, Moha, Pécs, Hird, Hosszúhetény,
Komló, Kozármisleny, Nagykozár, Bogád, Romonya, Püspökladány, Kál, Kompolt, Törökszentmiklós,
Sárkeresztes, Pilisjászfalu, Tinnye, Nyékládháza, Gesztely, Páty, Telki, Budajenő, Karcag, Hernádkak,
Kápolnásnyék, Kiskunmajsa, Hajdúszoboszló, Aldebrő, Feldebrő, Tófalu, Verpelét, Köröstarcsa, Mezőberény,
Lábatlan, Süttő, Szigetszentmiklós, Makó, Hajdúnánás, Kápolna, Polgárdi, Vásárosnamény, Seregélyes,
Tiszaalpár, Lakitelek, Baj, Kisvarsány, Nagyvarsány, Hódmezővásárhely, Gyula, Kiskunfélegyháza, Martfű, Tök,
Zsámbék, Vál, Rimóc, Varsány, Andornaktálya, Mezőkeresztes, Jenő, Újfehértó, Rákóczifalva, Rákócziújfalu,
Mátraszele, Kenderes, Ceglédbercel, Karancslapújtő, Etes, Pécel, Karancsalja, Karancsberény, Karancskeszi,
Harka, Dánszentmiklós, Jászszentlászló, Bárna, Cered, Nyírpazony, Gencsapáti, Perenye, Lukácsháza,
Gyöngyösfalu, Nárai, Sé, Söpte, Torony, Bucsu, Dozmat, Narda, Felsőcsatár
Az Internet 1000 és Business Office Net 1000 szolgáltatások az alábbi településeken érhetőek el:
Budapest (egyes területei), Budaörs, Diósd, Halásztelek, Szigetszentmiklós, Aszaló, Felsőzsolca, Alsóvadász,
Gesztely, Miskolc, Szikszó, Hernádkak, Onga, Pereces, Fehérvárcsurgó, Iszkaszentgyörgy, Isztimér, Jenő,
Kincsesbánya, Kőszárhegy, Moha, Polgárdi, Sárkeresztes, Sárszentmihály, Székesfehérvár, Úrhida,
Hosszúhetény, Pécs, Nagykozár, Bogád, Romonya, Kozármisleny, Komló, Debrecen, Ebes, Nyíregyháza,
Nyíregyháza- Oros, Nagykálló, Nyírpazony- Kabalás, Nyírpazony, Nyíregyháza- Sóstófürdő, NyíregyházaSóstóhegy, Nyíregyháza- Nyírszőlős, Szigetbecse, Szigetcsép, Szigetújfalu, Szigetszentmárton, Makád, Ráckeve,
Kiskunlacháza
29-es Monor primer körzeten belüli réz-érpáras hálózaton nyújtott internet szolgáltatások esetén:
Alsónémedi, Bénye, Bugyi, Dabas, Ecser, Felsőpakony, Gomba, Gyál, Gyömrő, Hernád, Inárcs, Kakucs, Kóka,
Maglód, Mende, Monor, Nagykáta, Ócsa, Örkény, Péteri Pilis, Pusztavacs, Sülysáp, Szentlőrinckáta,
Tatárszentgyörgy, Táborfalva, Tápióbicske, Tápióság, Tápiószecső, Tápiószentmárton, Tóalmás, Újhartyán,
Újlengyel, Úri, Üllő, Vecsés
29-es Monor primer körzeten belüli optikai hálózaton nyújtott internet szolgáltatások esetén:
Alsónémedi, Bénye, Bugyi, Csévharaszt, Dabas, Ecser, Felsőpakony, Gomba, Gyál, Gyömrő, Hernád, Inárcs,
Kakucs, Káva, Kóka, Maglód, Mende, Monor, Monorierdő, Nagykáta, Nyáregyháza, Ócsa, Örkény, Pánd, Péteri
Pilis, Pusztavacs, Sülysáp, Szentlőrinckáta, Szentmártonkáta, Tatárszentgyörgy, Táborfalva, Tápióbicske,
Tápióság, Tápiószecső, Tápiószentmárton, Tóalmás, Újhartyán, Újlengyel, Úri, Üllő, Vasad, Vecsés
FTTH-RFoG optikai kábelhálózaton nyújtott internet szolgáltatások esetén:
A Fiber Power 30 optika, Fiber Power 50 optika, Fiber Power 120 optika, Fiber Power 150 optika, Fiber Power 250
optika, Fiber Power 500 optika, Internet 150 optika, Internet 300 optika, Internet 500 optika és Business Office Net
30 optika, Business Office Net 50 optika, Business Office Net 100 optika, Business Office Net 150 optika, Business
Office Net 170 optika, Business Office Net 200 optika, Business Office Net 220 optika,Business Office Net 250
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optika, Power Business 350 optika, Business Office Net 500 optika szolgáltatás az alábbi településeken érhető el:
Monor, Monorierdő, Nagykáta, Dabas, Nyáregyháza, Szentmártonkáta, Alsónémedi, Bugyi, Káva, Pánd, Bénye,
Gomba, Kakucs, Újhartyán, Csévharaszt, Inárcs, Vasad, Ócsa, Péteri, Újlengyel, Pusztavacs, Tatárszentgyörgy
A hálózat kiépítésével fokozatosan történik az előfizetők bekapcsolása az új FTTH-RFoG hálózaton. A Szolgáltató
a bekapcsolás pontos üteméről a 1270-es és 1420-as ügyfélszolgálati telefonszámon ad tájékoztatást az előfizetők
részére.
Az Internet 1000 optika és Business Office Net 1000 optika szolgáltatások az alábbi településeken érhetőek
el:
Alsónémedi, Bugyi, Dabas, Inárcs, Kakucs, Ócsa, Pusztavacs, Tatárszentgyörgy, Újhartyán, Újlengyel, Bénye,
Csévharaszt, Gomba, Káva, Monor, Monorierdő, Nyáregyháza, Pánd, Péteri, Vasad, Nagykáta, Szentmártonkáta.
(A felsorolt területeken az Internet 1000 optika és Business Office Net 1000 optika csomagok 2020.10.13.-tól
kezdődően értékesíthetők)
FTTH-GPON optikai kábelhálózaton nyújtott internet szolgáltatások esetén:
Apaj, Áporka, Lórév, Dömsöd
29-es Monor primer körzeten kívüli optikai vagy réz-érpáras hálózaton nyújtott internet szolgáltatások
esetén:
Magyar Telekom és Invitel szolgáltatási területek
Volt Optanet területek:
Rimóc, Varsány
Ethernet alapú internet szolgáltatás esetén:
Budapest
Mobil internet szolgáltatás esetén
Magyarország területe a Honlapon található lefedettségi térkép alapján. A Szolgáltató külföldön történő roaming
szolgáltatást nem biztosít.
2. Szolgáltatási területek helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatás esetén:
A szolgáltatási területeket az 1. számú melléklet 1. számú függelékében található csatornakiosztások tartalmazzák.
3. Szolgáltatási területek helyhez kötött telefon szolgáltatás esetén:
A Vodafone Magyarország Zrt. által nyújtott helyhez kötött telefon szolgáltatás szolgáltatási területe az alábbi:
Kábelhálózaton nyújtott szolgáltatások:
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Budapest (I., II., III. (Platánliget lakópark), IV., V., VI., VII., VIII., IX., X., XI., XI. (Budapest Albertfalva, Nádorliget
lakópark), XII., XIII., XIV., XVI., XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXII., XXIII. kerületek)
Budaörs, Miskolc, Debrecen, Debrecen-Józsa, Berettyóújfalu Nagykanizsa, Sopron, Szombathely, Tatabánya,
Pécs, Eger, Felsőtárkány, Egerbakta, Egerszalók, Egerszólát, Kerecsend, Ostoros, Novaj, Demjén, Gyöngyös,
Felsőzsolca, Miskolcpereces, Onga, Szikszó, Alsóvadász, Aszaló, Szolnok, Nyíregyháza, Székesfehérvár, Pécel,
Salgótarján, Veszprém, Várpalota, Dunaújváros, Somoskőújfalu, Hosszúhetény, Kazár, Kazár-Mizserfa,
Rákóczibánya, Vizslás-Újlak, Szárliget, Vértesszőlős, Gyulafirátót, Kádárta, Pétfürdő, Szentkirályszabadja,
Berhida, Mór; Nemesvámos; Gyöngyössolymos, Vizslás, Ebes, Nagykálló, Bátonyterenye, Kazincbarcika,
Táplánszentkereszt, Balatonalmádi, Balatonfűzfő, Balatonfüred, Csopak, Alsóörs, Paloznak, Lovas, Öskü,
Hajmáskér, Felsőörs, Nagykozár, Bogád, Romonya, Sárszentmihály, Úrhida, Iszkaszentgyörgy, Fehérvárcsurgó,
Kincsesbánya, Isztimér, Guttamási, Lőrinci, Apc, Zagyvaszántó, Petőfibánya, Ecseg, Csécse, Kozárd, Vanyarc,
Szirák, Bér, Jobbágyi, Kálló, Erdőtarcsa, Erdőkürt, Héhalom, Palotás, Szarvasgede, Egyházasdengeleg,
Kisbágyon, Buják, Heréd, Erdőkertes, Gödöllő, Kerepes, Kistarcsa, Nagytarcsa, Mogyoród, Őrbottyán, Szada,
Ercsi, Tárnok, Százhalombatta, Szentendre, Leányfalu, Pilisszentlászló, Baracska, Gyúró, Kajászó, Martonvásár,
Tordas, Gárdony, Agárd, Dinnyés, Velence, Üröm, Csongrád, Sarkad, Szeghalom, Bánd, Herend, Szentgál,
Gyomaendrőd, Kétegyháza, Nyergesújfalu, Okány, Bajna, Nagysáp Szigetszentmárton, Szigetújfalu, Szigetcsép,
Szigetbecse, Ráckeve, Makád, Kiskunlacháza, Délegyháza, Jenő, Kőszárhegy, Moha, Nagyveleg, Cegléd,
Budakalász, Pomáz, Biatorbágy, Tura, Hatvan, Taksony, Halásztelek, Jászberény, Bicske, Piliscsaba,
Dunaharaszti, Diósd, Lajosmizse, Kozármisleny, Kapuvár, Jászárokszállás, Püspökladány, Kál, Kompolt,
Törökszentmiklós, Sárkeresztes, Pilisjászfalu, Tinnye, Nyékládháza, Gesztely, Páty, Telki, Budajenő,
Kápolnásnyék, Karcag, Hernádkak, Kiskunmajsa, Hajdúszoboszló, Aldebrő, Feldebrő, Tófalu, Verpelét,
Köröstarcsa, Mezőberény, Lábatlan, Süttő, Szigetszentmiklós, Makó, Hajdúnánás, Kápolna, Polgárdi,
Vásárosnamény, Seregélyes, Tiszaalpár, Lakitelek, Baj, Kisvarsány, Nagyvarsány, Hódmezővásárhely, Gyula,
Kiskunfélegyháza, Martfű, Tök, Zsámbék, Vál, Újfehértó, Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Mátraszele, Kenderes,
Ceglédbercel, Karancslapújtő, Etes, Karancsalja, Karancsberény, Karancskeszi, Harka, Dánszentmiklós,
Jászszentlászló, Bárna, Cered, Szécsény, Nyírpazony, Gencsapáti, Perenye, Lukácsháza, Gyöngyösfalu, Nárai,
Sé, Söpte, Torony, Bucsu, Dozmat, Narda, Felsőcsatár
Hagyományos telefon szolgáltatással ellátott területek
29-es Monor primer körzet:
Alsónémedi, Bénye, Bugyi, Dabas, Ecser, Felsőpakony, Gomba, Gyál, Gyömrő, Hernád, Inárcs, Kakucs, , Kóka,
Maglód, Mende, Monor, Nagykáta, , Ócsa, Örkény, Péteri Pilis, Pusztavacs, Sülysáp, Szentlőrinckáta,
Tatárszentgyörgy, Táborfalva, Tápióbicske, Tápióság, Tápiószecső, Tápiószentmárton, Tóalmás, Újhartyán,
Újlengyel, Úri, Üllő, Vecsés
29-es Monor primer körzeten kívüli területek:
1, 22, 23, 25, 28, 32, 34, 36, 42, 46, 48, 52, 56, 72, 87, 88, 93, 94, 99-es számozási körzetek
FTTH-RFoG optikai kábelhálózaton nyújtott telefon szolgáltatások esetén:
Monor, Monorierdő. Nagykáta, Dabas, Nyáregyháza, Szentmártonkáta, Alsónémedi, Bugyi, Káva, Pánd, Gomba,
Bénye, Kakucs, Újhartyán, Csévharaszt, Inárcs, Vasad, Ócsa, Péteri, Újlengyel, Pusztavacs, Tatárszentgyörgy
A hálózat kiépítésével fokozatosan történik az előfizetők bekapcsolása az új FTTH-RFoG optikai kábelhálózaton.
A Szolgáltató a bekapcsolás pontos üteméről a 1270-es és 1420-as ügyfélszolgálati telefonszámon ad tájékoztatást
az előfizetők részére.
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Volt Rubicom területek:
2012. május 1. napjával átvezetésre kerül Acsa, Aszód, Berkenye, Csomád, Csongrád, Csömör, Csörög, Csővár,
Diósjenő, Domony, Fót, Galgagyörk, Galgamácsa, Göd, Gödöllő, Iklad, Isaszeg, Kisnémedi, Mogyoród-Szentjakab
parkfalu, Nógrád, Őrbottyán, Penc, Püspökhatvan, Püsökszilágy, Rád, Szendehely, Szentes, Sződ, Sződliget, Vác,
Vácduka, Vácegres, Váchartyán, Váckisújfalu, Vácrátót, Verseg, Adács, Andornaktálya, Atkár, Balaton, Bátor,
Bekölce, Bélapátfalva, Besenyszög, Bogács, Bükkszentmárton, Bükkzsérc, Csemő, Cserépfalu, Cserépváralja,
Egerbocs, Egercsehi, Farmos, Fegyvernek, Hevesaranyos, Jászladány, Karácsond, Kőtelek, Maklár, Mátraszőlős,
Mátraverebély, Mezőkeresztes, Mikófalva, Mónosbél, Nagytálya, Nagyvisnyó, Noszvaj, Öcsöd, Pilisborosjenő,
Szarvaskő, Szihalom, Szilvásvárad, Szomolya, Szúcs, Szúcs-Bányatelep Szurdokpüspöki, Tápiógyörgye,
Tápiószele, Tápiószőlős, Tar, Tard, Tiszasüly, Újszilvás, Dunakeszi*, Cegléd **
A *-gal jelzett területen új értékesítés nincs LAN hálózaton.
A **-gal jelzett területen módosítás és új értékesítés nincs LAN hálózaton.
Volt Optanet területek
Rimóc, Varsány
A Szolgáltató egyetemes szolgáltatási területei:
29-es Monor primer körzet
32-es Salgótarján primer körzet
88-as Veszprém primer körzet
Az egyes földrajzi számozási területekhez tartozó települések felsorolása a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
honlapján (www.nmhh.hu) /„Azonosítógazdálkodás” - „Jogszabályban meghatározott kötelezettségek
meghatározása” - „Földrajzi számozási területekhez tartozó Települések”/ található.

4. Szolgáltatási területek nagykereskedelmi partner hálózatán nyújtott helyhez kötött szolgáltatás esetén:
Abaliget, Abasár, Abaújszántó, Abda, Adács, Ágasegyháza, Ágfalva, Ajak, Albertirsa, Alcsútdoboz, Aldebrő,
Almásháza, Álmosd, Alsópáhok, Alsórajk, Alsószenterzsébet, Alsótelekes, Alsózsolca, Andornaktálya, Apc,
Ásványráró, Áta, Bagamér, Baj, Baja, Bakonszeg, Bakonya, Bakonykúti, Balassagyarmat, Balatonfüred,
Balatonlelle, Balatonmagyaród, Balinka, Ballószög, Balmazújváros, Balogunyom, Bánokszentgyörgy, Barabás,
Baracska, Baranyajenő, Barcs, Bátorliget, Batyk, Becsehely, Bedő, Bekecs, Belezna, Benk, Bérbaltavár,
Beregdaróc, Berekböszörmény, Beremend, Berkesz, Berzék, Besenyőtelek, Beszterec, Bezeréd, Biatorbágy,
Bicsérd, Bicske, Bocska, Bodajk, Bodony, Bogács, Bogád, Bojt, Bokod, Boldog, Borsfa, Borsodivánka, Bosta, Bőcs,
Böde, Bőny, Börzönce, Bucsuta, Budakalász, Budaörs, Budapest I. kerület, Budapest II. kerület, Budapest III.
kerület, Budapest V. kerület, Budapest VI. kerület, Budapest VII. kerület, Budapest VIII. kerület, Budapest X.
kerület, Budapest XI. kerület, Budapest XII. kerület, Budapest XIII. kerület, Budapest XIV. kerület, Budapest XIX.
kerület, Budapest XV. kerület, Budapest XVI. kerület, Budapest XVII. kerület, Budapest XVIII. kerület, Budapest
XX. kerület, Budapest XXII. kerület, Budapest XXIII. kerület, Bugac, Bugacpusztaháza, Bük, Bükkábrány,
Bükkaranyos, Bükkösd, Bükkszék, Bükkszenterzsébet, Bükkszentkereszt, Cegléd, Cirák, Csabdi, Csákberény,
Csány, Csapi, Császártöltés, Csegöld, Csemő, Csépa, Csesztreg, Csincse, Csókakő, Csörnyeföld, Csurgó, Dad,
Damak, Darnózseli, Darvas, Demjén, Dénesfa, Diósd, Diósjenő, Dobronhegy, Dombóvár, Dormánd, Döbröce,
Dötk, Dunabogdány, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszentmiklós, Ebes, Edve, Eger, Egerfarmos, Egerlövő,
Egerszalók, Ellend, Emőd, Encs, Enying, Eperjeske, Érd, Erdőkövesd, Érsekvadkert, Esztár, Eszteregnye,
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1. Az előfizetői szolgáltatásokhoz kapcsolódó általános rendelkezések
1.1. A díjfizetés alapelvei utólag fizető előfizetői szolgáltatások esetén
1.1.1. A Vodafone havi előfizetési díjas (utólag fizető) előfizetői szolgáltatásával az Ügyfelek
rákapcsolódhatnak a Vodafone hálózatára, és számla ellenében utólag fizetik ki a hívások és a
szolgáltatások ellenértékét, a havi előfizetési díjat, valamint az egyéb szolgáltatások havidíjait pedig
előre.
1.1.2. Minden ár forintban értendő, az árak az áfát tartalmazzák, kivéve azokban a pontokban, ahol ez
eltérően került megjelölésre.
1.1.3. A hívások számlázási egysége a tarifacsomagok leírásánál található.
1.1.4. Azon hívások díjazására, melyeket időzóna végén kezdeményeztek és átnyúlnak a következő
időzónába, a hívás indításakor érvényes díjzóna szerinti percdíjak alapján kerül sor. A számlázási
egységre való kerekítés árazása a hívás indítása szerinti időzóna díja alapján történik.
1.1.5. A díjazási időszakok a naptár szerinti munkarendhez igazodnak, kivéve, amikor a jogszabály ettől
eltérő munkarendet ír elő. Ez esetben a díjazási időszakok a jogszabály által előírt munkarendmódosulás szerint változnak.
1.1.6. A hívások elszámolása a Díjszabásban meghatározott díjakon történik. Az átirányított hívások
forgalmi díját a hívásátirányítást kezdeményező Előfizető fizeti.
1.1.7. A rövid szöveges üzenetek küldésének díja minden esetben üzenetenként értendő. A rövid
szöveges üzenetek fogadása díjmentes. Az árak nem vonatkoznak a speciális díjazású rövid
szöveges üzenetszolgáltatásokra. Az aktuális, a Vodafone hálózatából elérhető SMS-alapú
tartalomszolgáltatások listája és azoknak díjazása a Szolgáltató honlapján elérhető.
1.1.8. Azon esetekben, amikor a Díjszabásban közölt bruttó árak nettó értéke végtelen tizedestört, két
tizedesjegyig lefelé kerekítünk.
1.1.9. Speciális díjazású hívások és SMS-ek: a normál díjazástól eltérő díjazású hívások és SMS-ek,
amelyek nem minősülnek az ÁSZF Szolgáltatások leírása mellékletében meghatározott Emelt díjas
szolgáltatásnak, többek között:
•
•
•
•
•

Tudakozó,
Különleges
tudakozó,
Belföldi
11818/11824/11888/11811/11800,
Autóklub: 188,
Pontos idő: 180,
21-es körzetszámra irányuló hívások: 21abcdefg,
Hangposta hívások.

Egyetemes

Tudakozó:

1.1.10.Nem emelt díjas hívások és SMS-ek: belföldi hálózatba irányuló normál díjas hívások és SMS-ek,
amelyek nem speciális díjazású hívások és SMS-ek, és nem minősülnek az ÁSZF Szolgáltatások
leírása mellékletében meghatározott Emelt díjas szolgáltatásnak.
1.1.11.Mobil rádiótelefon-szolgáltatás esetén a belföldi, hálózaton belüli hívások alatt minden esetben a
Szolgáltató mobil hálózatáról a Szolgáltató mobil hálózatába indított hívások értendők.
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1.2. Ügyfélelszámolás utólag fizető előfizetői szolgáltatások esetén
1.2.1. Díjak
Az előfizetők elszámolásához a következő elemek tartoznak, amely hozzáadódhat havi számlájukhoz:
1. Belépési díj – egyszeri díjtétel, a csatlakozáskor fizetendő.
2. Havi előfizetési díj és Kiegészítő havi előfizetési díj – havonta, előre fizetendő.
A Szolgáltató által nyújtott helyhez kötött és mobil rádiótelefon-szolgáltatás igénybevételének, a
Szolgáltató rendszeréhez való csatlakozásnak egyik előfeltétele az utólag fizető – havi előfizetési díjas –
Előfizetők számára a havonta előre fizetendő havi előfizetési díj és a Kiegészítő havi előfizetési díj
megfizetése (kivéve, ha más – a Szolgáltató és az Előfizető között létrejött – megállapodás ettől eltérően
rendelkezik).
3. A havi előfizetési díj és a Kiegészítő havi előfizetési díj előre esedékes. Minden egyéb díj – forgalmi díjak,
egyéb szolgáltatások egyszeri, illetve havidíjai – ezen felül értendők.
4. Hívások díja – havonta, utólag fizetendő.
5. Egyéb szolgáltatások díjai
Az igénybe vett egyéb szolgáltatások egy része díjköteles, illetve – a szolgáltatás típusától függően –
egyszeri díjas, illetve havidíjas. A havidíjak – a havi előfizetési díjhoz hasonlóan – előre esedékesek.
6. Kiegészítő havi előfizetési díj
• Minden, bármely típusú SIM kártyára fizetendő havidíj tétel, mely nem lebeszélhető és nem
leforgalmazható.
• Ezen tétel:
o Flotta tarifacsomaggal rendelkező ügyfél esetén bruttó 889 Ft / hó / SIM kártya
o Üzleti Előfizető esetén bruttó 3 175 Ft/hó/SIM kártya.

1.2.2. Elektronikus Számlainformációs szolgáltatás Üzleti Előfizetők részére
Ügyfeleink Internetkapcsolaton keresztül a számlázási adataikat – beleértve a hívásrészletezőt is –
számítógépükön megjeleníthetik, letölthetik, valamint azokról elemzéseket készíthetnek. A szolgáltatást a
Vodafone ügyfelei díjmentesen vehetik igénybe.

1.2.3. ATM automatákon keresztüli számlafizetés
A Vodafone és az ATM operátor/Bank nem számít fel külön tranzakciós díjat az ügyfél felé a készpénzkiadó
automatákon (ATM) keresztül történő számlabefizetés esetében. A tranzakciók a bankkártya használat szabályai
szerinti vásárlási tranzakciónak minősülnek, így a kártyakibocsátó bankok a bankkártyával történő vásárlásokra
vonatkozó mindenkori díjszabásukat alkalmazzák.

1.2.4. Gyorsfizetés regisztrált bankkártyával Egyéni Előfizetők részére
A gyorsfizetés az online ügyfélszolgálaton bankkártyával vehető igénybe. A bankkártya regisztrációja díjmentes. A
gyorsfizetéssel történő feltöltésért és számlabefizetésért a Vodafone díjat nem számol fel.
A bankkártyával történő fizetésért a kártyakibocsátó bankok általában nem számolnak fel tranzakciós költséget,
azonban ez bankonként eltérő lehet, ezért a Vodafone felelősséget nem vállal.
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1.3. A díjfizetés alapelvei előre fizetett mobil előfizetői szolgáltatások esetén
1.3.1. Az Előre Fizetett szolgáltatás esetén az Előfizetők adott összeget fizetnek be előre a SIM
kártyájukhoz tartozó ügyfélszámlájukra (egyenlegükre) hívásaik költségének fedezésére. A SIM
kártyájukhoz tartozó ügyfélszámlán lévő összeg valós időben csökken a hívások folyamán. A SIM
kártyájukhoz tartozó ügyfélszámla (egyenleg) feltölthető, így az előfizető további hívásokat
eszközölhet.
1.3.2. Minden ár forintban, áfával együtt értendő.
1.3.3. A TUTI100, TUTI+, TUTI+ Net 1 GB, TUTI+ Net 3 GB, TUTI+ Net 5 GB, Vodafone Tuti, Vodafone
Perc+, Vodafone Net+, Vodafone Max S, Vodafone Max M, Vodafone Max L, Vodafone Max XL
esetén a hívásokat percenként számlázzuk.
1.3.4. Azon hívások díjazására, melyeket időzóna végén kezdeményeztek és átnyúlnak a következő
időzónába, a hívás indításakor érvényes díjzóna szerinti percdíjak alapján kerül sor. A számlázási
egységre –1, 2 és 3 percre – való kerekítés árazása a hívás indítása szerinti időzóna díja alapján
történik.
1.3.5. A díjazási időszakok a naptár szerinti munkarendhez igazodnak, kivéve, amikor a jogszabály ettől
eltérő munkarendet ír elő. Ez esetben a díjazási időszakok a jogszabály által előírt munkarendmódosulás szerint változnak.
1.3.6. A hívások elszámolása alapdíjon történik. Az átirányított hívások forgalmi díját a hívásátirányítást
kezdeményező Előfizető fizeti. A rövid szöveges üzenetek küldésének díja minden esetben
üzenetenként értendő. A rövid szöveges üzenetek fogadása díjmentes. Az árak nem vonatkoznak
a speciális díjazású rövid szöveges üzenetszolgáltatásokra. Az aktuális, a Vodafone hálózatából
elérhető SMS-alapú tartalomszolgáltatások listája és azoknak díjazása a Szolgáltató honlapján
elérhető.
1.3.7. Az előre fizető szolgáltatáshoz feltöltés nélkül a Szolgáltatási Időszak megkezdésétől számítva 90
napos Egyenleg-felhasználási idő, majd azt követően 30 napos rendelkezésre állási idő tartozik. A
feltöltéseknél az Egyenleg-felhasználási idő a feltöltéshez használt legutolsó feltöltőkártya értékétől
függően módosul. A TUTI100, TUTI+, TUTI+ Net 1 GB, TUTI+ Net 3 GB, TUTI+ Net 5 GB, Vodafone
Tuti, Vodafone Perc+, Vodafone Net+, Vodafone Max S, Vodafone Max M, Vodafone Max L,
Vodafone Max XL tarifacsomagok esetében a feltöltés értékétől függetlenül az egyes
tarifacsomagok egyenleg-felhasználási ideje az irányadó. Egyenlegfeltöltésre lehetőség van a
Szolgáltatási Időszak megkezdése előtt, az Előfizetői (SIM) kártya csomagoláson szereplő
érvényességi ideje alatt is TUTI100, TUTI+, TUTI+ Net 1 GB, TUTI+ Net 3 GB, TUTI+ Net 5 GB,
Vodafone Tuti, Vodafone Perc+, Vodafone Net+, Vodafone Max S, Vodafone Max M, Vodafone
Max L tarifacsomagok esetén. Amennyiben az ügyfélszámla egyenlegének feltöltése a
Szolgáltatási időszak megkezdését megelőzően történik, úgy az egyenleg-felhasználási időtartam
a Szolgáltatási Időszak megkezdésekor veszi kezdetét. Ebben az esetben, az Egyenlegfelhasználási Idő a Szolgáltatási Időszak megkezdésétől (nem a feltöltéstől) számított (a feltöltő
kártyához, elektronikus feltöltő kártyához vagy az egyes tarifacsomagokhoz tartozó) egyenlegfelhasználási időtartam.
A Szolgáltatási Időszak megkezdése előtti feltöltés esetén, az Előfizetői (SIM) kártya, csomagoláson
szereplő érvényességi ideje alatt az ügyfélszámla egyenlege maximum 6 000 Ft összeghatárig
tölthető fel, mely összeghatárba beletartozik a SIM-kártya kezdőegyenlege is.
A Szolgáltatási Időszak megkezdése előtti feltöltések összesített értéke alapján a Szolgáltatási
Időszak megkezdését követően az ügyfél jogosult a feltöltések után járó kedvezményekre:
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▪
▪
▪

Vodafone Max tarifacsomagok esetén a Vodafone Max tarifacsomagok aktiválására,
Vodafone Perc+ tarifacsomag esetén a kedvezményes perc és SMS díjra,
Vodafone Net+ tarifacsomag esetén internet bónuszra.

A tarifacsomagok szerinti kedvezmények a Szolgáltatási Időszak megkezdése előtti feltöltések
összesített értéke alapján kerül kiszámításra a Szolgáltatási Időszak megkezdésekor, érvényességi
idejük a Szolgáltatási Időszak megkezdésétől számítva kezdődik és megegyezik az egyes
kedvezmények érvényességi idejével.
Az igénybe vehető feltöltési címletekről az ÁSZF-ben, továbbá az ÁSZF Díjszabás mellékletében
tájékozódhat. Az egyenleg-felhasználási időszak kiszámítására vonatkozó logikáról bővebben az
ÁSZF-ben az Egyenleg-felhasználási időszak fejezetben olvashat. Az előfizetőre a feltöltést
követően érvényes egyenleg-felhasználási időszak számítása, illetve a feltöltési címletek
igénybevétele a kifejezetten feltüntetett esetek kivételével ezen általános szabályok szerint történik.
A feltöltésekhez járó egyenleg-felhasználási idő az ÁSZF Akciók mellékletében feltüntetett egyes
tarifacsomagok kivételével egységesen a következőképpen alakul: 1 000-től 1 999 Ft-os feltöltésig
az egyenleg-felhasználási idő a feltöltéstől számított 30, 2 000 Ft-os vagy afeletti összegű feltöltés
esetén legfeljebb 365 napig érvényes.
1.3.8. Általános Bónusz Egyenleg
1.3.8.1. Az Előfizetők számára, forint értékben nyújtott bónusz kedvezmények jóváírása az Előfizető
számára a bónusz kedvezmény jóváíráskor vagy az azt megelőzően már aktivált Általános
Bónusz Egyenlegen történik.
1.3.8.2. Az Általános Bónusz Egyenlegre az Előfizető által egyenleg feltöltés nem kezdeményezhető,
az Általános Bónusz Egyenleg az Előfizető által nem feltölthető.
1.3.8.3. Az Előfizetők számára forint értékben nyújtott bónusz kedvezmények felhasználhatók normál
díjas, belföldi mobilhálózatokba és a normál díjas, belföldi vezetékes telefonokra irányuló
hívásokra és normáldíjas, belföldi SMS-ekre.
1.3.8.4. Amennyiben az Előfizető az Általános Bónusz Egyenlege terhére nem tudja igénybe venni a
B./1.8.3. pontban írt szolgáltatásokat, úgy azokat ügyfélszámlájának terhére és erejéig veheti
igénybe.
1.3.8.5. Az Általános Bónusz Egyenleg aktuális értéke és felhasználhatósági ideje lekérdezhető
SMS-ben a FEI vagy IEGYENLEG kód 171-es számra történő elküldésével. A küldött
szöveges üzenetek díjmentesek, a fogadott SMS ára bruttó 49 Ft fogadott SMS-enként,
TUTI100, TUTI+, TUTI+ Net 1 GB, TUTI+ Net 3 GB, TUTI+ Net 5 GB, Vodafone Tuti
tarifacsomag esetén 19 Ft. Az Általános Bónusz Egyenleg aktuális értéke és
felhasználhatósági ideje díjmentesen lekérdezhető a www.vodafone.hu oldalon keresztül is.
1.3.8.6. Szolgáltató az Általános Bónusz Egyenleg aktiválásáról, kimerüléséről és az egyenlegfelhasználási idő lejáratáról SMS-ben tájékoztatja az Előfizetőt.
1.3.8.7. Az ügyfélszámla és az Általános Bónusz Egyenleg egyenlegfelhasználási időszaka az az
időszak, mely alatt az Előfizető az ügyfélszámláján és az Általános Bónusz Egyenlegén
rendelkezésre álló forint egyenlegét felhasználhatja az általa választott tarifacsomaghoz
tartozó szolgáltatások megvásárlására, az egyes szolgáltatásokhoz meghatározott feltételek
szerint. Az ügyfélszámla egyenleg-felhasználási időszakának lejártával az Általános Bónusz
Egyenleg egyenleg-felhasználási ideje is lejár.
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1.3.8.8. Az ügyfélszámla Általános Szerződési Feltételek szerinti Rendelkezésre Állási Időszakra
vonatkozó szabályai az Általános Bónusz Egyenleg felhasználhatósága esetében is
irányadók.
1.3.8.9. Az ügyfélszámla Rendelkezésre Állási Időszakának végét követően az Általános Szerződési
Feltételeknek megfelelően a Szolgáltatási Időszak és az előfizetés automatikusan lejár.
Ebben az esetben az Előfizető elveszti az ügyfélszámláján és az Általános Bónusz
Egyenlegén megmaradó összegeket, a Szolgáltató az előfizetői ügyfélszámlát és az
Általános Bónusz Egyenleget megszünteti, így az ügyfélszámla az Előfizető által, illetve az
Általános Bónusz Egyenleg a szolgáltató által a továbbiakban nem tölthető fel.
1.3.8.10.
Az Általános Bónusz Egyenlegre továbbá az Egyenlegre történő feltöltés esetén az
egyenleg-felhasználási időszak kiszámítására vonatkozó logikáról bővebben az ÁSZF-ben
az Egyenleg-felhasználási Időszak fejezetben olvashat.
1.3.8.11.
Az Előfizető számára forintban nyújtott bónusz kedvezmények egyedi,
felhasználhatóságra vonatkozó feltételeit az egyes tarifacsomaghoz és opcióhoz tartozó
díjszabás tartalmazza.
1.3.8.12.
Tarifacsomag-váltás és Utólag Fizető Előfizetésre történő váltás esetén az Általános
Bónusz Egyenlegen lévő forint kedvezmények a továbbiakban nem vehetők igénybe.
1.3.9. Speciális díjazású hívások és SMS-ek: a normál díjazástól eltérő díjazású hívások és SMS-ek,
amelyek nem minősülnek az ÁSZF-ben meghatározott Emelt díjas szolgáltatásnak, többek között:
•
•
•
•
•

Tudakozó,
Különleges
tudakozó,
11818/11824/11888/11811/11800,
Autóklub: 188,
Pontos idő: 180,
21-es körzetszámra irányuló hívások: 21abcdefg,
Egyenleg információ: 171.

Belföldi

Egyetemes

Tudakozó:

1.3.10. Nem emelt díjas hívások és SMS-ek: belföldi hálózatba irányuló normál díjas hívások és SMSek, amelyek nem speciális díjazású hívások és SMS-ek, és nem minősülnek az ÁSZF-ben
meghatározott Emelt díjas szolgáltatásnak.

26

A./ HAVI ELŐFIZETŐI DÍJAS (UTÓLAG FIZETŐ) MOBIL SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ
DÍJSZABÁS EGYÉNI ELŐFIZETŐK SZÁMÁRA
1. Tarifacsomagok és opciók díjszabása
1.1. Kereskedelmi forgalomban elérhető tarifacsomagok

1.1.1. Hang+Adat Alaptarifa
Hang+Adat Alaptarifa a lakossági havi előfizetési díjas tarifacsomaggal rendelkező Előfizetők alap tarifacsomagja,
amely a lakossági havi előfizetési díjas tarifacsomagok megszűnése esetén kerül alkalmazásra, kivéve, ha a felek
ettől eltérően állapodnak meg.
Hang+Adat
Alaptarifa
Induló költségek
Belépési díj (Ft)
Havidíjak
Tarifacsomag havidíj (Ft)
Internet havidíj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft) összesen
Havidíjba foglalt forgalom
Felhasználható egységek (perc/SMS) bármely
belföldi hálózatba
Adatforgalom (MB)
Havidíjon felüli belföldi díjak
Percdíj bármely belföldi hálózatba (Ft)
SMS díj bármely belföldi mobil hálózatba (Ft)

10 000
29 942,40
47,63
29 990,03
100
15
50
50

A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifacsomagokban a hívások számlázása 1
perces egységekben történik.
A havidíjban foglalt egységek csak belföldi hálózatba indított normál díjas hívásokra, és belföldi mobil hálózatba
küldött normál díjas SMS-ekre használhatóak fel. A havidíjban foglalt, de fel nem használt leforgalmazható perc,
SMS, illetve adatforgalom nem vihető át a következő hónapra, más személyre-, illetve más kapcsolási számra nem
ruházható át és más szolgáltatásra sem használható fel. A díjak kizárólag belföldön érvényesek, külföldön a
mindenkori Roaming díjszabás érvényes.
A Vodafone a havidíjban foglalt adatmennyiség feletti forgalom esetén az adatforgalom sebességét lassítja. A
számlázási ciklus lezárultával a forgalomlassítás megszűnik. A lassítás maximális értéke: 0 Mbit/s le és feltöltés
esetén.
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1.1.2. Flotta Alaptarifa
A Flotta Alaptarifa a Flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetők határozatlan idejű alap tarifacsomagja, amely
minden Flotta Előfizető számára elérhető, valamint a flotta tarifacsomagok megszűnése esetén kerül alkalmazásra,
kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodnak meg.
A Flotta Alaptarifához viszonyítva kerülnek meghatározásra – az Előfizetői Szerződésben meghatározott
kedvezményes tarifacsomaggal összevetve - az Előfizető által igénybe vett kedvezmények a kötbér számítások
során.
A Flotta tarifacsomag megszűnésére az alábbi események bekövetkeztekor kerülhet sor:
a) amennyiben a Flotta Együttműködési Megállapodásban rögzített tarifacsomagok között már nem elérhető,
lezárásra került a tarifacsomag.
b) amennyiben a Flotta Együttműködési Megállapodás bármely okból megszűnik.
A táblázatban bruttó árak szerepelnek, a feltüntetett árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.
Flotta Alaptarifa
csomag
Induló költségek
Belépési díj (Ft)

10.000

Összesen, havonta fizetendő előfizetési díj (Ft)

12.319

Havidíjak
Havi előfizetési díj (Ft)
Havidíjból lebeszélhető rész (Ft)
Kiegészítő Havi Előfizetési Díj (Ft)

6.350
0
889

Hívásdíjak bármely belföldi mobil vagy vezetékes hálózatba
(percenként)
Bármely időszakban (Ft)

25,4

Üzenetküldés
Rövid Szöveges Üzenet küldése (SMS) belföldi mobil hálózatba

25,4

Csoporton belüli opció
Havi előfizetési díj (Ft)
Havidíjból lebeszélhető rész (Ft)
Hívás csoporton belül, belföldi hívások esetén bármely időszakban (Ft)

5.080
0
10,16

A hívások számlázása 60 másodperces egységekben történik. Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás
érvényes.
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1.1.3. Vodafone Red Free, Red Max és Red Infinity World tarifacsomagok

Red Free

Red Max
(szerződéshosszabbításra)

Red Infinity World

10 000

10 000

10 000

Tarifacsomag havidíj (Ft)

5 279,14

6 077,03

12 765,338

Internet havidíj (Ft)

7 710,86

8 912,97

9 224,67

12 990

14 990

21 990

Tarifacsomag havidíj (Ft)

4 279,14

5 077,03

7 765,33

Internet havidíj (Ft)

7 710,86

8 912,97

9 224,67

1 év határozott idejű szerződéssel vagy
2 év határozott idejű szerződéssel készülékkel
összesen
Kiegészítő Havi előfizetési díj

11 990

13 990

16 990

nem magánszemély (minden adószámmal rendelkező)

3 175

3 175

3 175

Hívások

korlátlan

korlátlan

korlátlan

SMS

korlátlan

korlátlan

korlátlan

MMS (minden típus)

korlátlan

korlátlan

korlátlan

korlátlan

korlátlan

korlátlan

20 GB

20 GB

20 GB

letöltési sebesség: 10 Mbit/s
feltöltési sebesség: 10 Mbit/s

az ÁSZF 6. mellékletében
meghatározottak szerint

az ÁSZF 6. mellékletében
meghatározottak szerint

Induló költségek
Belépési díj (Ft)
Havidíjak

Havi előfizetési díj (Ft)
határozatlan idejű szerződéssel
összesen

Havi előfizetési díj (Ft)

előfizető által fizetendő díjtétel (Ft)
Havidíjban foglalt, normál díjas irányban
felhasználható tartalom
- belföldön magyarországi hívószámokra;
- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming
díjzónából magyarországi és az 1. roaming díjzóna
országainak hívószámaira;
- belföldről az EU nemzetközi díjzóna érvényességi
területén belüli országok hívószámaira.
- Red Infinity World tarifacsomag esetén a Világ
Napijegy érvényességi területéről magyarországi és a
Világ Napijegy érvényességi területén belüli országok
hívószámaira.

Havidíjban foglalt egyéb tartalom
Belföldi adatforgalom
Adatforgalom, mely felhasználható
- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming
díjzónában;
- Red Infinity World tarifacsomag esetén a Világ
Napijegy érvényességi területén belül.
Becsült maximális sebesség
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Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban
foglalt roaming adatforgalom felett

letöltési sebesség: 0,125
Mbit/s
feltöltési sebesség: 0,125
Mbit/s

letöltési sebesség: 0,125
Mbit/s
feltöltési sebesség: 0,125
Mbit/s

letöltési sebesség: 0,125
Mbit/s
feltöltési sebesség: 0,125
Mbit/s

5G/NR hálózat (a lefedettségi térképen megjelölt
helyeken)

-

igénybe vehető

igénybe vehető

EU Roaming

A Vodafone EU Roaming díjmentesen aktiválható, egyebekben külföldön a mindenkori
Roaming díjszabás érvényes.

A Red Infinity World tarifacsomaghoz elérhető a MultiNet EU+ (mobilinternet alapú) tarifacsomag, melyek kizárólag
a fenti Red Infinity World tarifacsomagokkal együtt, másodlagos SIM-ként használható.
MultiNet EU+
Induló költségek
Belépési díj (Ft)
Havidíjak
Havi előfizetési díj (Ft)
határozatlan idejű vagy 1 év határozott idejű szerződéssel összesen
Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű szerződéssel készülékkel összesen
Havidíjban foglalt adatforgalom,
mely felhasználható
- belföldön;
- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming díjzónában.
Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban foglalt adatforgalom felett
(le- és feltöltési sebesség - Mbit/s)
Becsült maximális sebesség
EU Roaming
Egyéb díjak
SMS (Ft)
- belföldön magyarországi, normál díjas hívószámokra;
- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming díjzónából
magyarországi és az 1. roaming díjzóna országainak normál díjas
hívószámaira;
- belföldről az EU nemzetközi díjzóna érvényességi területén belüli országok
normál díjas hívószámaira.

10 000
590
590
10 GB
0/0
az ÁSZF 6. mellékletében
A Vodafone EU Roaming díjmentesen aktiválható,
egyebekben külföldön a mindenkori Roaming díjszabás
érvényes.

30,48

A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifacsomagokban a számlázás 1 perces
egységekben történik.
A Kiegészítő havi előfizetési díj minden nem magánszemély (minden adószámmal rendelkező) ügyfél által
fizetendő díjtétel, mely előre esedékes és hozzáadódik az Előfizető havi számlájához. Ezen tétel minden, bármely
típusú SIM kártyára fizetendő havidíj tétel, mely nem lebeszélhető és nem leforgalmazható.
A havidíjban foglalt korlátlan percek, SMS-ek és MMS-ek belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint
külföldön, normál díjas hívások, SMS-, illetve MMS-küldés esetén érvényesek. Belföldi normál díjas irányoknak
minősülnek a Vodafone, illetve más mobilszolgáltatók belföldi hálózatába és belföldi vezetékes irányba indított
normál díjas hívások, normál díjas SMS-ek és normál díjas MMS-ek, valamint a Vodafone Red tarifacsomagok
esetében – díjazás tekintetében – belföldi normál díjas iránynak minősül a belföldi, speciális díjazású számok
hívása is (kivéve: 11811 és 11824 Különleges tudakozók).
A Red Max és Red Infinity World tarifacsomaghoz Előfizető kérése esetén a video tartalmakhoz való hozzáférést
a Szolgáltató 1080p felbontásban, korlátozott minőségben teszi elérhetővé. Ezen korlátozással az Előfizető a
hálózati leterheltség függvényében optimalizált hálózati kapacitáshoz jut, amely elősegíti számára a videótartalmak
zavartalan használatát. Az Előfizetőnek az 1080p videó felbontás igénylésére és lemondására az Előfizetői
Szerződés megkötése során, illetve a Szolgáltató személyes vagy telefonos Ügyfélszolgálatán van lehetősége.
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A Red tarifacsomagokban a havonta felhasználható belföldi adat mennyisége korlátlan, a mindenkori Roaming
díjszabás szerint külföldön, valamint Red Infinity World tarifacsomag esetén a havidíjban foglalt díjmentes Világ
Napijegy érvényességi területén belül felhasználható adatmennyiség 20 GB, továbbá Red Free tarifacsomag
esetén a felhasználó által igénybe vehető, a becsült maximális sebességhez tartozó le- és feltöltési sebesség
maximalizálva van 10/10 Mbit/s-ban. Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban foglalt adatforgalom
felett az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint.
A Vodafone Red tarifacsomagban a havidíjban foglalt, a mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön és Red
Infinity World tarifacsomag esetén a havidíjban foglalt díjmentes Világ Napijegy érvényességi területén belül
felhasználható adatmennyiség felhasználását követően az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone
alkalmazásban kiegészítő adatopció vásárlása szükséges, ellenkező esetben a roaming adatforgalom sebessége
a számlázási ciklus végéig lassításra kerül. A számlázási ciklus lezárultával a forgalomlassítás megszűnik.
Lassításkor becsült maximális sebesség 0,125 Mbit/s le- és 0,125 Mbit/s feltöltési sebesség, a Becsült maximális
sebesség az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint.
A MultiNet EU+ kártya csak adatátviteli szolgáltatást nyújt, hangszolgáltatás azon nem vehető igénybe. A MultiNet
EU+ tarifacsomagok igénybevételére kizárólag azon ügyfeleink jogosultak, akik Red Infinity World tarifacsomagon
előfizetéssel rendelkeznek. Egy Red Infinity World előfizetéshez maximum 1 darab MultiNet EU+ csomag
vásárolható az ajánlatban. MultiNet EU+ csomagra mindaddig jogosult az Előfizető, ameddig határozott vagy
határozatlan idejű Red Infinity World előfizetését fenntartja. Amennyiben Red Infinity World tarifacsomagokra kötött
elsődleges előfizetés megszűnik, vagy leváltásra kerül, abban az esetben a 2. SIM kártyát az Internet Alaptarifára
váltjuk.
A MultiNet EU+ tarifacsomagok esetén a havi adatforgalmi keret felhasználása esetében a számlazárásig történő
további internetezéshez nem lesz elérhető számára az internet szolgáltatás a számlázási ciklus végéig. Becsült
maximális sebesség a havi előfizetési díjban foglalt adatforgalom felett az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak
szerint. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul.
A Vodafone Red Free, Red Max és Red Infinity World tarifacsomag határozatlan idejű és 1 éves határozott idejű
szerződéssel kedvezményes készülékvásárlással nem érhető el.
A Red Free, Red Max és Red Infinity World tarifacsomagok kizárólag a lakossági felhasználás szabályainak
betartása mellett, természetes személy felhasználók személyes hírközlési igényeinek kielégítésére használhatóak
(személyi használat). A rendeltetésszerű személyi használatba nem értendő bele, ha a Vodafone Red
tarifacsomaghoz tartozó SIM kártyát nem mobiltelefon készülékben használja az Előfizető vagy felhasználó;
hívások automatizált - a felhasználó személyes közreműködését nem igénylő - indítása; hívások tömeges (a
kimenő hívások összidőtartamának 10%-át meghaladó időtartamban) indítása automatikus hívásfogadó eszközök,
berendezések (pl., de nem kizárólag IVR) felé; hívások tömeges indítása szolgáltatások, műszaki eszközök,
berendezések, stb. tesztelése, próbaüzeme, terhelhetőségének vizsgálata, sérülékenységének vizsgálata, stb.
céljából; hívások napi 180 percet rendszeresen meghaladó időtartamban történő indítása személyek, objektumok,
események, stb. távolról történő megfigyelése céljából (pl. de nem kizárólag: vagyonőrzési, bébiőr funkciók);
hívások indítása gép-gép kapcsolat (M2M) létrehozása céljából; hívások indítása vagy átirányítása napi 24 órát
meghaladó összidőtartamban – kifejezetten a nemzetközi EU hálózatokba irányuló hívás- és SMS-forgalom
tekintetében; olyan hívások, SMS-ek, MMS-ek tömeges indítása, melyekről a Szolgáltató alappal feltételezheti,
hogy a hívások létrehozásának, vagy az SMS-ek, MMS-ek küldésének célja az Előfizető, Felhasználó vagy bármely
harmadik fél közvetlen haszonszerzése a Szolgáltató kárára. A tarifacsomagot szigorúan tilos olyan eszközzel
használni, amely nem rendelkezik saját kijelzővel, hangszóróval, mikrofonnal és billentyűzettel (beleértve az
érintőképernyős billentyűzetet), ilyen pl. az adapter, modem. A tarifacsomagok visszaélésszerűen, többek között
telemarketing, ügyfélszolgálati tevékenység, vagy más üzleti célokra nem használhatók. A visszaélésszerű
használatba beleértendő és ezáltal ellentétes a személyi használat feltételeivel az olyan SMS és MMS küldési
magatartás, amely során az előfizetésről elküldött SMS/MMS-ek darabszáma meghaladja a napi több százat, az
érintett előfizetésről elküldött SMS/MMS-ek címzettjeinek száma meghaladja az elküldött SMS/MMS-ek
darabszámának 10%-át, illetve az elküldött SMS/MMS-ek darabszámához viszonyítva a válaszüzenetek aránya
80%-nál kisebb, valamint az SMS/MMS üzeneteket jellemzően egy helyszínről küldi az Előfizető. A visszaélésszerű
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használat, illetve a személyi használati feltételek megsértése esetén Szolgáltató előzetes értesítését követően az
Előfizető a szolgáltatást a Hang+Adat Alaptarifa feltételei szerint veheti tovább igénybe.
Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. A Vodafone EU Roaming szolgáltatás részletes feltételei
jelen Díjszabás mellékletben találhatók.
A Red EU Nemzetközi díjzónán, illetve a Világ Napijegy érvényességi területén kívüli nemzetközi hívások díjait
jelen Díjszabás melléklet tartalmazza.
A Red Free, Red Max és Red Infinity World tarifacsomag havidíjában foglalt, az EU nemzetközi szolgáltatás
érvényességi területén belül nemzetközi irányba felhasználható szolgáltatás keretében Előfizető a Vodafone
belföldi hálózatáról díjmentesen hívhatja az alább meghatározott országok (EU nemzetközi díjzóna) normál díjas
hívószámait és azokra díjmentesen küldhet normál díjas SMS és MMS üzenetet.
EU nemzetközi díjzóna: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Svédország, Egyesült Királyság,
Észtország, Finnország, Franciaország, Francia Guyana, Gibraltár, Görögország, Guadeloupe, Hollandia,
Horvátország, Izland, Írország, Olaszország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Martinique,
Monaco, Németország, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Reunion, Románia, Szlovákia, Szlovénia,
Spanyolország, Svájc, Törökország.
A Red Infinity World tarifacsomag havidíjában foglalt díjmentes, illetve a Red Free és Red Max tarifacsomaghoz
vásárolható Világ Napijegy szolgáltatás keretében a Világ Napijegy érvényességi területéről magyarországi és a
Világ Napijegy érvényességi területén belüli országok hívószámaira az Előfizető díjmentesen indíthat normál díjas
hívásokat és azokra díjmentesen küldhet normál díjas SMS és MMS üzenetet, valamint a mindenkori Roaming
díjszabás szerint az 1. roaming díjzónában és a Világ Napijegy érvényességi területén belül összesen 20 GB
adatmennyiséget díjmentesen forgalmazhat le.
A 2020. június 2. napjától vásárolt Vodafone RED Infinity World tarifacsomagok esetén a díjmentes Világ Napijegy
szolgáltatás kizárólag az utazási célú felhasználás szabályainak betartása mellett, életvitelszerű magyarországi
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, természetes személynek minősülő felhasználók személyes
hírközlési igényeinek kielégítésére használható (magán utazások céljára), azaz a díjmentes Világ Napijegy
életvitelszerű magyarországi tartózkodás esetén, EU-n kívüli külföldi utazások során vehető igénybe akként, hogy
a szolgáltatás használata során a külföldi, a Világ Napijegy szolgáltatás érvényességi területén belüli, illetve
magyarországi hívószámokra irányuló hívások, SMS-ek és MMS-ek használata; illetve a külföldön, a Világ Napijegy
szolgáltatás érvényességi területén belüli felhasznált adatmennyiség mértéke nem haladhatja meg a belföldi
használat négy havi számlázási ciklusonként vett átlagát, valamint a vizsgált időszakban az EU-n kívüli külföldi,
illetve a Világ Napijegy szolgáltatás érvényességi területén belüli 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. Amennyiben a figyelmeztetést követő két héten belül az Előfizető tényleges
fogyasztásra vagy jelenlétre vonatkozó használati mintázatát nem változtatja meg, a Vodafone fenntartja magának
a jogot, hogy előzetes értesítést követően a díjmentes Világ Napijegy szolgáltatást adott előfizetés tekintetében
törölje. Azon ügyfelek, akik előfizetéséről a díjmentes Világ Napijegy szolgáltatás törölve lett, a Világ Napijegy
szolgáltatás, illetve a forgalmi díjas roaming díjszabás mindenkori feltételei alapján használhatják készüléküket
külföldön.
A Világ Napijegy szolgáltatás, a Forgalmi alapú roaming hívás, SMS és MMS, illetve a külföldi internethasználat és
adatroaming részletes feltételei a jelen Díjszabás mellékletben találhatóak.
A Red Free, Red Max és Red Infinity World tarifacsomagokra vonatkozó 1 vagy 2 éves határozott idejű szerződés
esetén, amennyiben a határozott idejű szerződés lejárata előtt az Előfizető nem köt a mindenkori szerződéshosszabbítási szabályok figyelembevételével újabb 1 vagy 2 éves határozott idejű szerződést, a határozott idő
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lejártát követően szerződése határozatlan idejűre változik. A határozott idejű szerződés lejáratát követően a
szolgáltatást a határozott idejű szerződésben meghatározott díjakon nyújtjuk tovább.
A Red Max tarifacsomag kizárólag hangalapú, havidíjas előfizetéssel rendelkező, szerződést hosszabbító
Előfizetők számára, szerződés hosszabbítás céljából érhető el.
Gigaboost opció (kiegészítő opció)
A megjelölt tarifacsomagokhoz 2020.06.10-től kiegészítő opció vásárolható, melyek részletes leírását az alábbi
táblázat tartalmazza. Gigaboost opció vásárlására és lemondására az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a
My Vodafone alkalmazásban van lehetőség.
Megrendelhető Gigaboost
opció
24 órás Gigaboost opció
72 órás Gigaboost opció

Díj (bruttó)

Tarifacsomag

500 Ft
1 200 Ft

Red Free

Ezzel az opcióval rendelkezésre áll az adott területen elérhető technológián a Szolgáltató által biztosított becsült
maximális sebesség. Amennyiben az Előfizető 4G/LTE képes készülékkel rendelkezik, úgy a Vodafone 4G/LTE
hálózatán a 4G/LTE technológiával biztosított becsült maximális sávszélességen (100 Mbit/s letöltési és 20 Mbit/s
feltöltési sebesség), illetve amennyiben 5G/NR képes készülékkel rendelkezik, úgy a Vodafone 5G/NR hálózatán
az 5G/NR technológiával biztosított becsült maximális sebességen (450 Mbit/s letöltési és 70 Mbit/s feltöltési
sebesség) veheti igénybe a szolgáltatásokat, az ÁSZF-ben rögzített minőségi mutatók és feltételek szerint. Becsült
maximális sebesség az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint 0/0 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 függvénye. Az
aktuális hálózati lefedettség megtekinthető a https://www.vodafone.hu/lefedettsegi-terkep oldalon.
A Gigaboost opció számlázási ciklustól függetlenül, a lejárat napján éjfélig felhasználható, egyebekben a
tarifacsomag havidíjában foglalt adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül
tetszőleges számú opció vásárolható. Az opció nem megújuló, minden alkalommal, illetve minden számlaciklusban
igény szerint újra kell vásárolni. Az opció lejártát követően a tarifacsomag havidíjában foglalt becsült maximális
sebességhez kapcsolódó le- és feltöltési sebesség az irányadó.
PluszAdat (kiegészítő opció)
A megjelölt tarifacsomagokhoz kiegészítő adatopció (PluszAdat) vásárolható, melyek részletes leírását az alábbi
táblázat tartalmazza. PluszAdat vásárlására és lemondására az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My
Vodafone alkalmazásban van lehetőség.
Megrendelhető
PluszAdat
PluszAdat 5 GB

Benne foglalt
adatmennyiség

Díj (bruttó)

Tarifacsomag

5 GB

3 400 Ft

Red Free
Red Max
Red Infinity World

Amennyiben egy PluszAdat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő PluszAdat opció
vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő PluszAdat opció fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A
PluszAdat opció nem osztható és az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt
roaming adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú PluszAdat
opció vásárolható. A PluszAdat opció nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell igény szerint
vásárolni.

33

1.1.4. Vodafone Go Mini, Go Next, Go Net+ és Go Talk+ tarifacsomagok
Go Mini

Go Next

Go Net+

Go Talk+

10 000

10 000

10 000

10 000

Tarifacsomag havidíj (Ft)

2 214,34

2 712

2 657,01

3 973,33

Internet havidíj (Ft)

1 775,66

4 278

6 332,99

5 016,67

3 990

6 990

8 990

8 990

Tarifacsomag havidíj (Ft)

1 714,34

2 212

2 157,01

3 473,33

Internet havidíj (Ft)

1 775,66

4 278

6 332,99

5 016,67

3 490

6 490

8 490

8 490

3 175

3 175

3 175

3 175

-

korlátlan

-

korlátlan

100

200

100

korlátlan

Induló költségek
Belépési díj (Ft)
Havidíjak

Havi előfizetési díj (Ft)
határozatlan idejű szerződéssel összesen

Havi előfizetési díj (Ft)
1 év határozott idejű szerződéssel vagy
2 év határozott idejű szerződéssel készülékkel
összesen
Kiegészítő Havi előfizetési díj
nem magánszemély (minden adószámmal
rendelkező) előfizető által fizetendő díjtétel (Ft)
Havidíjban foglalt, normál díjas irányban
felhasználható tartalom
Hívás (perc) vagy SMS a Vodafone Magyarország
Zrt. hálózatán belül (belföldön és a mindenkori
Roaming díjszabás szerint az 1. roaming
díjzónából a Vodafone Magyarország Zrt.
hívószámaira)
Hívás (perc) vagy SMS
- belföldön magyarországi hívószámokra;
- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1.
roaming díjzónából magyarországi és az 1.
roaming díjzóna országainak hívószámaira;
- belföldről az EU nemzetközi díjzóna
érvényességi
területén
belüli
országok
hívószámaira.
Havidíjban foglalt egyéb tartalom
Belföldi adatforgalom
Adatforgalom
- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1.
roaming díjzónában,
- aktív Világ Napijegy szolgáltatással a Világ
Napijegy érvényességi területén belül.
Becsült maximális sebesség a havi előfizetési
díjban foglalt adatforgalom felett (le- és feltöltési
sebesség - Mbit/s)
Becsült maximális sebesség
EU Roaming

40 GB
2 GB

3 GB

2 GB
15 GB

0/0

0/0

0/0

0/0

az ÁSZF 6. mellékletében
A Vodafone EU Roaming díjmentesen aktiválható,
egyebekben külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes.

Havidíjon felül, normál díjas irányban irányadó
díjak
- belföldön magyarországi hívószámokra;
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- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1.
roaming díjzónából magyarországi és az 1.
roaming díjzóna országainak hívószámaira.
Percdíj (Ft)

40

40

40

-

SMS (Ft)

40

40

40

-

MMS (minden típus) (Ft)

75

75

75

korlátlan

76

76

76

korlátlan

Havidíjon felül, nemzetközi, normál díjas
irányban irányadó díjak
- belföldről az EU nemzetközi díjzóna
érvényességi területén belüli és kívüli országok
hívószámaira.
Nemzetközi percdíjak az EU nemzetközi
díjzónába (Ft)
Nemzetközi percdíjak az EU nemzetközi díjzónán
kívülre (Ft)
Nemzetközi SMS díja az EU nemzetközi
díjzónába (Ft)
Nemzetközi SMS díja az EU nemzetközi díjzónán
kívülre (Ft)

A mindenkori ÁSZF Díjszabás melléklet Külföldre irányuló hívások díja (nemzetközi
hívások) feltételek és díjszabás szerint.
24

24

24

korlátlan

80

80

80

48

A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifákban a hívások számlázása 1 perces
egységekben történik.
A Kiegészítő havi előfizetési díj minden nem magánszemély (minden adószámmal rendelkező) ügyfél által
fizetendő díjtétel, mely előre esedékes és hozzáadódik az Előfizető havi számlájához. Ezen tétel minden, bármely
típusú SIM kártyára fizetendő havidíj tétel, mely nem lebeszélhető és nem leforgalmazható.
A havidíjban foglalt egységek belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön, normál díjas
hívásokra és mobil hálózatba küldött normál díjas SMS-ekre használhatóak fel. A havidíjban foglalt, de fel nem
használt leforgalmazható perc, SMS, illetve adatforgalom nem vihető át a következő hónapra, más személyre-,
illetve más kapcsolási számra nem ruházható át és más szolgáltatásra sem használható fel. A Vodafone Go Next
tarifacsomagok havidíjában foglalt Vodafone hálózaton belüli korlátlan percek és SMS-ek belföldön és a mindenkori
Roaming díjszabás szerint külföldön, normál díjas Vodafone Magyarország Zrt. hálózatán belüli hívások és SMSek esetén érvényesek.
A Go Talk+ havidíjban foglalt korlátlan percek, SMS-ek és MMS-ek belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás
szerint külföldön, normál díjas hívások, SMS-, illetve MMS-küldés esetén érvényesek. Belföldi normál díjas
irányoknak minősülnek a Vodafone, illetve más mobilszolgáltatók belföldi hálózatába és belföldi vezetékes irányba
indított normál díjas hívások, normál díjas SMS-ek és normál díjas MMS-ek, valamint a Go Talk+ tarifacsomag
esetében – díjazás tekintetében – belföldi normál díjas iránynak minősül a belföldi, speciális díjazású számok
hívása is (kivéve: 11811 és 11824 Különleges tudakozók).
A Go Talk+ tarifacsomag kizárólag a lakossági felhasználás szabályainak betartása mellett, természetes személy
felhasználók személyes hírközlési igényeinek kielégítésére használhatóak (személyi használat). A
rendeltetésszerű személyi használatba nem értendő bele, ha a Go Talk+ tarifacsomaghoz tartozó SIM kártyát nem
mobiltelefon készülékben használja az Előfizető vagy felhasználó; hívások automatizált - a felhasználó személyes
közreműködését nem igénylő - indítása; hívások tömeges (a kimenő hívások összidőtartamának 10%-át
meghaladó időtartamban) indítása automatikus hívásfogadó eszközök, berendezések (pl., de nem kizárólag IVR)
felé; hívások tömeges indítása szolgáltatások, műszaki eszközök, berendezések, stb. tesztelése, próbaüzeme,
terhelhetőségének vizsgálata, sérülékenységének vizsgálata, stb. céljából; hívások napi 180 percet rendszeresen
meghaladó időtartamban történő indítása személyek, objektumok, események, stb. távolról történő megfigyelése
céljából (pl. de nem kizárólag: vagyonőrzési, bébiőr funkciók); hívások indítása gép-gép kapcsolat (M2M)
létrehozása céljából; hívások indítása vagy átirányítása napi 24 órát meghaladó összidőtartamban – kifejezetten a
nemzetközi EU hálózatokba irányuló hívás- és SMS-forgalom tekintetében; olyan hívások, SMS-ek, MMS-ek
tömeges indítása, melyekről a Szolgáltató alappal feltételezheti, hogy a hívások létrehozásának, vagy az SMS-ek,
MMS-ek küldésének célja az Előfizető, Felhasználó vagy bármely harmadik fél közvetlen haszonszerzése a
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Szolgáltató kárára. A tarifacsomagot szigorúan tilos olyan eszközzel használni, amely nem rendelkezik saját
kijelzővel, hangszóróval, mikrofonnal és billentyűzettel (beleértve az érintőképernyős billentyűzetet), ilyen pl. az
adapter, modem. A tarifacsomagok visszaélésszerűen, többek között telemarketing, ügyfélszolgálati tevékenység,
vagy más üzleti célokra nem használhatók. A visszaélésszerű használatba beleértendő és ezáltal ellentétes a
személyi használat feltételeivel az olyan SMS és MMS küldési magatartás, amely során az előfizetésről elküldött
SMS/MMS-ek darabszáma meghaladja a napi több százat, az érintett előfizetésről elküldött SMS/MMS-ek
címzettjeinek száma meghaladja az elküldött SMS/MMS-ek darabszámának 10%-át, illetve az elküldött
SMS/MMS-ek darabszámához viszonyítva a válaszüzenetek aránya 80%-nál kisebb, valamint az SMS/MMS
üzeneteket jellemzően egy helyszínről küldi az Előfizető. A visszaélésszerű használat, illetve a személyi használati
feltételek megsértése esetén Szolgáltató előzetes értesítését követően az Előfizető a szolgáltatást a Hang+Adat
Alaptarifa feltételei szerint veheti tovább igénybe.
Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. A Vodafone EU Roaming szolgáltatás részletes feltételei
jelen Díjszabás mellékletben találhatók.
A Vodafone Go Mini, Go Next, Go Net+ és Go Talk+ tarifacsomagok havidíjában foglalt, az EU nemzetközi
szolgáltatás érvényességi területén belül nemzetközi irányba felhasználható szolgáltatás keretében Előfizető a Go
Talk tarifacsomagban foglalt korlátlanul, illetve a Go Mini, Go Next és Go Net+ tarifacsomagokban foglalt, 100,
illetve 200 perc- és SMS-keret erejéig a Vodafone belföldi hálózatáról további költségek nélkül hívhatja az alább
meghatározott országok (EU nemzetközi díjzóna) normál díjas hívószámait és küldhet azokra normál díjas SMS
üzenetet.
EU nemzetközi díjzóna: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Svédország, Egyesült Királyság,
Észtország, Finnország, Franciaország, Francia Guyana, Gibraltár, Görögország, Guadeloupe, Hollandia,
Horvátország, Izland, Írország, Olaszország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Martinique,
Monaco, Németország, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Reunion, Románia, Szlovákia, Szlovénia,
Spanyolország, Svájc, Törökország.
Az EU nemzetközi díjzónán kívüli nemzetközi percdíjak jelen Díjszabás melléklet (Külföldre irányuló hívások díja
(nemzetközi hívások)) szerinti nemzetközi díjazás szerint árazódnak.
A Vodafone Go tarifacsomagok esetén a havidíjban foglalt, belföldön és/vagy a mindenkori Roaming díjszabás
szerint külföldön felhasználható adatmennyiség felhasználását követően, a számlazárásig történő további
internetezéshez a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követően az Online ügyfélszolgálaton
keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban kiegészítő adatopció vásárlása szükséges. Adatopció vásárlása
nélkül a belföldi és/vagy roaming adatforgalom túllépés nem lehetséges, amennyiben az Előfizető felhasználta a
csomagban foglalt belföldi és/vagy roaming adatmennyiséget, nem lesz elérhető számára belföldön és/vagy
roaming során az internet szolgáltatás a számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás
megújul.
A Világ Napijegy szolgáltatás, a Forgalmi alapú roaming hívás, SMS és MMS, illetve a külföldi internethasználat és
adatroaming részletes feltételei a jelen Díjszabás mellékletben találhatóak.
A Vodafone Go Mini, Go Next, Go Net+ és Go Talk+ tarifacsomagokra vonatkozó 1 vagy 2 éves határozott idejű
szerződés esetén, amennyiben a határozott idejű szerződés lejárata előtt az Előfizető nem köt a mindenkori
szerződés-hosszabbítási szabályok figyelembevételével újabb 1 vagy 2 éves határozott idejű szerződést, a
határozott idő lejártát követően szerződése határozatlan idejűre változik. A határozott idejű szerződés lejáratát
követően a szolgáltatást a határozott idejű szerződésben meghatározott díjakon nyújtjuk tovább.
PluszAdat (kiegészítő opció)
A megjelölt tarifacsomagokhoz kiegészítő adatopció (PluszAdat) vásárolható, melyek részletes leírását az alábbi
táblázat tartalmazza. PluszAdat vásárlására és lemondására az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My
Vodafone alkalmazásban van lehetőség.
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Benne foglalt
adatmennyiség

Díj (bruttó)

Tarifacsomag

300 MB

500 Ft

PluszAdat 1 GB

1 GB

1 200 Ft

PluszAdat 5 GB

5 GB

3 400 Ft

Go Mini
Go Next
Go Net+
Go Talk+

Megrendelhető PluszAdat

PluszAdat 300 MB

Amennyiben egy PluszAdat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő PluszAdat opció
vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő PluszAdat opció fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A
PluszAdat opció nem osztható és az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt
belföldi és/vagy roaming adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges
számú PluszAdat opció vásárolható. A PluszAdat opció nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell
igény szerint vásárolni.
Megújuló PluszAdat (kiegészítő opció)
A megjelölt tarifacsomagokhoz Megújuló PluszAdat kiegészítő opciót az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a
My Vodafone alkalmazásban lehet vásárolni és lemondani. A Megújuló PluszAdat kiegészító opció megújuló
adatopció, számlaciklusonként újra aktiválódik, nem szükséges minden számlaciklusban újra igényelni.

Benne foglalt
adatmennyiség

Díj (bruttó)

Tarifacsomag

300 MB

500 Ft

Megújuló PluszAdat 1 GB

1 GB

1 200 Ft

Megújuló PluszAdat 5 GB

5 GB

3 400 Ft

Go Mini
Go Next
Go Net+
Go Talk+

Megrendelhető Megújuló PluszAdat

Megújuló PluszAdat 300 MB

Amennyiben adott számlázási ciklusban a Megújuló PluszAdat kiegészítő opció nem kerül teljes egészében
felhasználásra, akkor a fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A Megújuló PluszAdat kiegészítő opció
nem osztható és az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt belföldi és/vagy
roaming adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú PluszAdat
kiegészítő opció vásárolható a Megújuló PluszAdat kiegészítő opció mellé.

37

1.1.5. Vodafone Red Free+, Red Max+ és Red Infinity World+ tarifacsomagok
Red Free+

Red Max+
(szerződéshosszabbításra)

Red Infinity World+

10 000

10 000

10 000

Tarifacsomag havidíj (Ft)

5 445,06

6 843,84

15 048,7

Internet havidíj (Ft)

7 544,94

8 146,16

6 941,3

12 990

14 990

21 990

Tarifacsomag havidíj (Ft)

4 445,06

5 843,84

10 048,7

Internet havidíj (Ft)

7 544,94

8 146,16

6 941,3

11 990

13 990

16 990

3 175

3 175

3 175

Hívások

korlátlan

korlátlan

korlátlan

SMS

korlátlan

korlátlan

korlátlan

MMS (minden típus)

korlátlan

korlátlan

korlátlan

korlátlan

korlátlan

korlátlan

20 GB

25 GB

25 GB

az ÁSZF 6. mellékletében
meghatározottak szerint
letöltési sebesség: 0,125
Mbit/s
feltöltési sebesség: 0,125
Mbit/s

az ÁSZF 6. mellékletében
meghatározottak szerint
letöltési sebesség: 0,125
Mbit/s
feltöltési sebesség: 0,125
Mbit/s

Induló költségek
Belépési díj (Ft)
Havidíjak

Havi előfizetési díj (Ft)
határozatlan idejű szerződéssel
összesen

Havi előfizetési díj (Ft)
1 év határozott idejű szerződéssel vagy
2 év határozott idejű szerződéssel készülékkel
összesen
Kiegészítő Havi előfizetési díj
nem
magánszemély
(minden
rendelkező)

adószámmal

előfizető által fizetendő díjtétel (Ft)
Havidíjban foglalt, normál
felhasználható tartalom

díjas

irányban

- belföldön magyarországi hívószámokra;
- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1.
roaming díjzónából magyarországi és az 1. roaming
díjzóna országainak hívószámaira;
- belföldről az EU nemzetközi díjzóna érvényességi
területén belüli országok hívószámaira.
- Red Infinity World+ tarifacsomag esetén a Világ
Napijegy érvényességi területéről magyarországi és a
Világ Napijegy érvényességi területén belüli országok
hívószámaira.

Havidíjban foglalt egyéb tartalom
Belföldi adatforgalom
Adatforgalom, mely felhasználható
- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1.
roaming díjzónában;
- Red Infinity World+ tarifacsomag esetén a Világ
Napijegy érvényességi területén belül.

letöltési sebesség: 10 Mbit/s
feltöltési sebesség: 10 Mbit/s
letöltési sebesség: 0,125
Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban
Mbit/s
foglalt roaming adatforgalom felett
feltöltési sebesség: 0,125
Mbit/s
Becsült maximális sebesség
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5G/NR hálózat (a lefedettségi térképen megjelölt
helyeken)
EU Roaming

igénybe vehető

igénybe vehető

igénybe vehető

A Vodafone EU Roaming díjmentesen aktiválható, egyebekben külföldön a mindenkori
Roaming díjszabás érvényes.

A Red Free+, Red Max+ és Red Infinity World+ tarifacsomaghoz elérhető a MultiNet EU 5GB (mobilinternet alapú)
tarifacsomag, melyek kizárólag a fenti tarifacsomagokkal együtt, másodlagos SIM-ként használható.
MultiNet EU 5GB
Induló költségek
Belépési díj (Ft)
Havidíjak
Havi előfizetési díj (Ft)
határozatlan idejű vagy 1 év határozott idejű szerződéssel összesen
Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű szerződéssel készülékkel összesen
Havidíjban foglalt adatforgalom,
mely felhasználható
- belföldön;
- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming díjzónában.
Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban foglalt adatforgalom felett
(le- és feltöltési sebesség - Mbit/s)
Becsült maximális sebesség
EU Roaming
Egyéb díjak
SMS (Ft)
- belföldön magyarországi, normál díjas hívószámokra;
- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming díjzónából
magyarországi és az 1. roaming díjzóna országainak normál díjas
hívószámaira;
- belföldről az EU nemzetközi díjzóna érvényességi területén belüli országok
normál díjas hívószámaira.

10 000
590
590
5 GB

0/0
az ÁSZF 6. mellékletében
A Vodafone EU Roaming díjmentesen aktiválható,
egyebekben külföldön a mindenkori Roaming díjszabás
érvényes.

30,48

A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifacsomagokban a számlázás 1 perces
egységekben történik.
A Kiegészítő havi előfizetési díj minden nem magánszemély (minden adószámmal rendelkező) ügyfél által
fizetendő díjtétel, mely előre esedékes és hozzáadódik az Előfizető havi számlájához. Ezen tétel minden, bármely
típusú SIM kártyára fizetendő havidíj tétel, mely nem lebeszélhető és nem leforgalmazható.
A havidíjban foglalt korlátlan percek, SMS-ek és MMS-ek belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint
külföldön, normál díjas hívások, SMS-, illetve MMS-küldés esetén érvényesek. Belföldi normál díjas irányoknak
minősülnek a Vodafone, illetve más mobilszolgáltatók belföldi hálózatába és belföldi vezetékes irányba indított
normál díjas hívások, normál díjas SMS-ek és normál díjas MMS-ek, valamint a Vodafone Red tarifacsomagok
esetében – díjazás tekintetében – belföldi normál díjas iránynak minősül a belföldi, speciális díjazású számok
hívása is (kivéve: 11811 és 11824 Különleges tudakozók).
A Red Max+ és Red Infinity World+ tarifacsomaghoz Előfizető kérése esetén a video tartalmakhoz való hozzáférést
a Szolgáltató 1080p felbontásban, korlátozott minőségben teszi elérhetővé. Ezen korlátozással az Előfizető a
hálózati leterheltség függvényében optimalizált hálózati kapacitáshoz jut, amely elősegíti számára a videótartalmak
zavartalan használatát. Az Előfizetőnek az 1080p videó felbontás igénylésére és lemondására az Előfizetői
Szerződés megkötése során, illetve a Szolgáltató személyes vagy telefonos Ügyfélszolgálatán van lehetősége.
A Red tarifacsomagokban a havonta felhasználható belföldi adat mennyisége korlátlan, a mindenkori Roaming
díjszabás szerint külföldön, valamint Red Infinity World+ tarifacsomag esetén a havidíjban foglalt díjmentes Világ
Napijegy érvényességi területén belül felhasználható adatmennyiség 25 GB, továbbá Red Free+ tarifacsomag
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esetén a felhasználó által igénybe vehető, a becsült maximális sebességhez tartozó le- és feltöltési sebesség
maximalizálva van 10/10 Mbit/s-ban. Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban foglalt adatforgalom
felett az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint.
A Vodafone Red tarifacsomagban a havidíjban foglalt, a mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön és Red
Infinity World+ tarifacsomag esetén a havidíjban foglalt díjmentes Világ Napijegy érvényességi területén belül
felhasználható adatmennyiség felhasználását követően az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone
alkalmazásban kiegészítő adatopció vásárlása szükséges, ellenkező esetben a roaming adatforgalom sebessége
a számlázási ciklus végéig lassításra kerül. A számlázási ciklus lezárultával a forgalomlassítás megszűnik.
Lassításkor becsült maximális sebesség 0,125 Mbit/s le- és 0,125 Mbit/s feltöltési sebesség, a becsült maximális
sebesség az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint.
A MultiNet EU 5GB kártya csak adatátviteli szolgáltatást nyújt, hangszolgáltatás azon nem vehető igénybe. A
MultiNet EU 5GB tarifacsomagok igénybevételére kizárólag azon ügyfeleink jogosultak, akik Red Free +, Red Max+
vagy Red Infinity World+ tarifacsomagon előfizetéssel rendelkeznek. Egy Red előfizetéshez maximum 1 darab
MultiNet EU 5GB csomag vásárolható az ajánlatban. MultiNet EU 5GB csomagra mindaddig jogosult az Előfizető,
ameddig határozott vagy határozatlan idejű Red Free +, Red Max+ vagy Red Infinity World+ előfizetését fenntartja.
Amennyiben a Red Free +, Red Max+ vagy Red Infinity World+ tarifacsomagokra kötött elsődleges előfizetés
megszűnik, vagy leváltásra kerül, abban az esetben a 2. SIM kártyát az Internet Alaptarifára váltjuk.
A MultiNet EU 5GB tarifacsomagok esetén a havi adatforgalmi keret felhasználása esetében a számlazárásig
történő további internetezéshez nem lesz elérhető számára az internet szolgáltatás a számlázási ciklus végéig.
Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban foglalt adatforgalom felett az ÁSZF 6. mellékletében
meghatározottak szerint. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul.
A Vodafone Red Free+, Red Max+ és Red Infinity World+ tarifacsomag határozatlan idejű és 1 éves határozott
idejű szerződéssel kedvezményes készülékvásárlással nem érhető el.
A Red Free+, Red Max+ és Red Infinity World+ tarifacsomagok kizárólag a lakossági felhasználás szabályainak
betartása mellett, természetes személy felhasználók személyes hírközlési igényeinek kielégítésére használhatóak
(személyi használat). A rendeltetésszerű személyi használatba nem értendő bele, ha a Vodafone Red
tarifacsomaghoz tartozó SIM kártyát nem mobiltelefon készülékben használja az Előfizető vagy felhasználó;
hívások automatizált - a felhasználó személyes közreműködését nem igénylő - indítása; hívások tömeges (a
kimenő hívások összidőtartamának 10%-át meghaladó időtartamban) indítása automatikus hívásfogadó eszközök,
berendezések (pl., de nem kizárólag IVR) felé; hívások tömeges indítása szolgáltatások, műszaki eszközök,
berendezések, stb. tesztelése, próbaüzeme, terhelhetőségének vizsgálata, sérülékenységének vizsgálata, stb.
céljából; hívások napi 180 percet rendszeresen meghaladó időtartamban történő indítása személyek, objektumok,
események, stb. távolról történő megfigyelése céljából (pl. de nem kizárólag: vagyonőrzési, bébiőr funkciók);
hívások indítása gép-gép kapcsolat (M2M) létrehozása céljából; hívások indítása vagy átirányítása napi 24 órát
meghaladó összidőtartamban – kifejezetten a nemzetközi EU hálózatokba irányuló hívás- és SMS-forgalom
tekintetében; olyan hívások, SMS-ek, MMS-ek tömeges indítása, melyekről a Szolgáltató alappal feltételezheti,
hogy a hívások létrehozásának, vagy az SMS-ek, MMS-ek küldésének célja az Előfizető, Felhasználó vagy bármely
harmadik fél közvetlen haszonszerzése a Szolgáltató kárára. A tarifacsomagot szigorúan tilos olyan eszközzel
használni, amely nem rendelkezik saját kijelzővel, hangszóróval, mikrofonnal és billentyűzettel (beleértve az
érintőképernyős billentyűzetet), ilyen pl. az adapter, modem. A tarifacsomagok visszaélésszerűen, többek között
telemarketing, ügyfélszolgálati tevékenység, vagy más üzleti célokra nem használhatók. A visszaélésszerű
használatba beleértendő és ezáltal ellentétes a személyi használat feltételeivel az olyan SMS és MMS küldési
magatartás, amely során az előfizetésről elküldött SMS/MMS-ek darabszáma meghaladja a napi több százat, az
érintett előfizetésről elküldött SMS/MMS-ek címzettjeinek száma meghaladja az elküldött SMS/MMS-ek
darabszámának 10%-át, illetve az elküldött SMS/MMS-ek darabszámához viszonyítva a válaszüzenetek aránya
80%-nál kisebb, valamint az SMS/MMS üzeneteket jellemzően egy helyszínről küldi az Előfizető. A visszaélésszerű
használat, illetve a személyi használati feltételek megsértése esetén Szolgáltató előzetes értesítését követően az
Előfizető a szolgáltatást a Hang+Adat Alaptarifa feltételei szerint veheti tovább igénybe.
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Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. A Vodafone EU Roaming szolgáltatás részletes feltételei
jelen Díjszabás mellékletben találhatók.
A Red EU Nemzetközi díjzónán, illetve a Világ Napijegy érvényességi területén kívüli nemzetközi hívások díjait
jelen Díjszabás melléklet tartalmazza.
A Red Free+, Red Max+ és Red Infinity World+ tarifacsomag havidíjában foglalt, az EU nemzetközi szolgáltatás
érvényességi területén belül nemzetközi irányba felhasználható szolgáltatás keretében Előfizető a Vodafone
belföldi hálózatáról díjmentesen hívhatja az alább meghatározott országok (EU nemzetközi díjzóna) normál díjas
hívószámait és azokra díjmentesen küldhet normál díjas SMS és MMS üzenetet.
EU nemzetközi díjzóna: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Svédország, Egyesült Királyság,
Észtország, Finnország, Franciaország, Francia Guyana, Gibraltár, Görögország, Guadeloupe, Hollandia,
Horvátország, Izland, Írország, Olaszország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Martinique,
Monaco, Németország, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Reunion, Románia, Szlovákia, Szlovénia,
Spanyolország, Svájc, Törökország.
A Red Infinity World+ tarifacsomag havidíjában foglalt díjmentes, illetve a Red Free+ és Red Max+ tarifacsomaghoz
vásárolható Világ Napijegy szolgáltatás keretében a Világ Napijegy érvényességi területéről magyarországi és a
Világ Napijegy érvényességi területén belüli országok hívószámaira az Előfizető díjmentesen indíthat normál díjas
hívásokat és azokra díjmentesen küldhet normál díjas SMS és MMS üzenetet, valamint a mindenkori Roaming
díjszabás szerint az 1. roaming díjzónában és a Világ Napijegy érvényességi területén belül Red Free+ esetében
összesen 20 GB adatmennyiséget, Red Max+ és Red Infinity World+ esetében 25 GB adatmennyiséget
díjmentesen forgalmazhat le.
A Vodafone Red Infinity World+ tarifacsomagok esetén a díjmentes Világ Napijegy szolgáltatás kizárólag az utazási
célú felhasználás szabályainak betartása mellett, életvitelszerű magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező, természetes személynek minősülő felhasználók személyes hírközlési igényeinek kielégítésére
használható (magán utazások céljára), azaz a díjmentes Világ Napijegy életvitelszerű magyarországi tartózkodás
esetén, EU-n kívüli külföldi utazások során vehető igénybe akként, hogy a szolgáltatás használata során a külföldi,
a Világ Napijegy szolgáltatás érvényességi területén belüli, illetve magyarországi hívószámokra irányuló hívások,
SMS-ek és MMS-ek használata; illetve a külföldön, a Világ Napijegy szolgáltatás érvényességi területén belüli
felhasznált adatmennyiség mértéke nem haladhatja meg a belföldi használat négy havi számlázási ciklusonként
vett átlagát, valamint a vizsgált időszakban az EU-n kívüli külföldi, illetve a Világ Napijegy szolgáltatás érvényességi
területén belüli 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. Amennyiben a figyelmeztetést követő két héten belül az Előfizető tényleges
fogyasztásra vagy jelenlétre vonatkozó használati mintázatát nem változtatja meg, a Vodafone fenntartja magának
a jogot, hogy előzetes értesítést követően a díjmentes Világ Napijegy szolgáltatást adott előfizetés tekintetében
törölje. Azon ügyfelek, akik előfizetéséről a díjmentes Világ Napijegy szolgáltatás törölve lett, a Világ Napijegy
szolgáltatás, illetve a forgalmi díjas roaming díjszabás mindenkori feltételei alapján használhatják készüléküket
külföldön.
A Világ Napijegy szolgáltatás, a Forgalmi alapú roaming hívás, SMS és MMS, illetve a külföldi internethasználat és
adatroaming részletes feltételei a jelen Díjszabás mellékletben találhatóak.
A Red Free+, Red Max+ és Red Infinity World+ tarifacsomagokra vonatkozó 1 vagy 2 éves határozott idejű
szerződés esetén, amennyiben a határozott idejű szerződés lejárata előtt az Előfizető nem köt a mindenkori
szerződés-hosszabbítási szabályok figyelembevételével újabb 1 vagy 2 éves határozott idejű szerződést, a
határozott idő lejártát követően szerződése határozatlan idejűre változik. A határozott idejű szerződés lejáratát
követően a szolgáltatást a határozott idejű szerződésben meghatározott díjakon nyújtjuk tovább.
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A Red Max+ tarifacsomag kizárólag hangalapú, havidíjas előfizetéssel rendelkező, szerződést hosszabbító
Előfizetők számára, szerződés hosszabbítás céljából érhető el.
Gigaboost opció (kiegészítő opció)
A megjelölt tarifacsomaghoz kiegészítő opció vásárolható, melyek részletes leírását az alábbi táblázat tartalmazza.
Gigaboost opció vásárlására és lemondására az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone
alkalmazásban van lehetőség.
Megrendelhető Gigaboost opció
24 órás Gigaboost opció
72 órás Gigaboost opció

Díj (bruttó)

Tarifacsomag

500 Ft
1 200 Ft

Red Free+

Ezzel az opcióval rendelkezésre áll az adott területen elérhető technológián a Szolgáltató által biztosított becsült
maximális sebesség. Amennyiben az Előfizető 4G/LTE képes készülékkel rendelkezik, úgy a Vodafone 4G/LTE
hálózatán a 4G/LTE technológiával biztosított becsült maximális sávszélességen (100 Mbit/s letöltési és 20 Mbit/s
feltöltési sebesség), illetve amennyiben 5G/NR képes készülékkel rendelkezik, úgy a Vodafone 5G/NR hálózatán
az 5G/NR technológiával biztosított becsült maximális sebességen (450 Mbit/s letöltési és 70 Mbit/s feltöltési
sebesség) veheti igénybe a szolgáltatásokat, az ÁSZF-ben rögzített minőségi mutatók és feltételek szerint. Becsült
maximális sebesség az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint 0/0 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 függvénye. Az
aktuális hálózati lefedettség megtekinthető a https://www.vodafone.hu/lefedettsegi-terkep oldalon.
A Gigaboost opció számlázási ciklustól függetlenül, a lejárat napján éjfélig felhasználható, egyebekben a
tarifacsomag havidíjában foglalt adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül
tetszőleges számú opció vásárolható. Az opció nem megújuló, minden alkalommal, illetve minden számlaciklusban
igény szerint újra kell vásárolni. Az opció lejártát követően a tarifacsomag havidíjában foglalt becsült maximális
sebességhez kapcsolódó le- és feltöltési sebesség az irányadó.
Roaming PluszAdat (kiegészítő opció)
A megjelölt tarifacsomagokhoz kiegészítő roaming adatopció (PluszAdat) vásárolható, melyek részletes leírását az
alábbi táblázat tartalmazza. A Roaming PluszAdat vásárlására és lemondására az Online ügyfélszolgálaton
keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban van lehetőség.
Megrendelhető PluszAdat
Roaming PluszAdat 5 GB

Benne foglalt
adatmennyiség

Díj (bruttó)

Tarifacsomag

5 GB

600 Ft

Red Free+
Red Max+
Red Infinity World+

Amennyiben egy PluszAdat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő PluszAdat opció
vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő PluszAdat opció fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A
PluszAdat opció nem osztható és az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt
roaming adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú PluszAdat
opció vásárolható. A PluszAdat opció nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell igény szerint
vásárolni.
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1.1.6. Vodafone Go Light, Go Midi, Go Net+ és Go Super tarifacsomagok
Go Light

Go Midi

Go Super

10 000

10 000

10 000

Tarifacsomag havidíj (Ft)

2 309,93

2 606,51

3 845,57

Internet havidíj (Ft)

2 180,07

4 383,49

5 644,43

4 490

6 990

9 490

Tarifacsomag havidíj (Ft)

1 809,93

2 106,51

3 345,57

Internet havidíj (Ft)

Induló költségek
Belépési díj (Ft)
Havidíjak

Havi előfizetési díj (Ft)
határozatlan idejű szerződéssel összesen

2 180,07

4 383,49

5 644,43

Havi előfizetési díj (Ft)
1 év határozott idejű szerződéssel vagy
2 év határozott idejű szerződéssel készülékkel
összesen

3 990

6 490

8 990

Kiegészítő Havi előfizetési díj
nem magánszemély (minden adószámmal rendelkező)
előfizető által fizetendő díjtétel (Ft)

3 175

3 175

3 175

-

korlátlan

korlátlan

130

200

korlátlan

2 GB

3 GB

3 GB

0/0

0/0

0/0

Havidíjban foglalt, normál díjas irányban felhasználható
tartalom
Hívás (perc) vagy SMS a Vodafone Magyarország Zrt.
hálózatán belül (belföldön és a mindenkori Roaming
díjszabás szerint az 1. roaming díjzónából a Vodafone
Magyarország Zrt. hívószámaira)
Hívás (perc) vagy SMS
- belföldön magyarországi hívószámokra;
- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming
díjzónából magyarországi és az 1. roaming díjzóna
országainak hívószámaira;
- belföldről az EU nemzetközi díjzóna érvényességi területén
belüli országok hívószámaira.
Havidíjban foglalt egyéb tartalom
Belföldi adatforgalom
Adatforgalom
- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming
díjzónában,
- aktív Világ Napijegy szolgáltatással a Világ Napijegy
érvényességi területén belül.
Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban foglalt
adatforgalom felett (le- és feltöltési sebesség - Mbit/s)
Becsült maximális sebesség
EU Roaming

az ÁSZF 6. mellékletében
A Vodafone EU Roaming díjmentesen aktiválható,
egyebekben külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes.

Havidíjon felül, normál díjas irányban irányadó díjak
- belföldön magyarországi hívószámokra;
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- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming
díjzónából magyarországi és az 1. roaming díjzóna
országainak hívószámaira.
Percdíj (Ft)

40

40

-

SMS (Ft)

40

40

-

MMS (minden típus) (Ft)

75

75

korlátlan

76

76

korlátlan

Havidíjon felül, nemzetközi, normál díjas irányban
irányadó díjak
- belföldről az EU nemzetközi díjzóna érvényességi területén
belüli és kívüli országok hívószámaira.
Nemzetközi percdíjak az EU nemzetközi díjzónába (Ft)
Nemzetközi percdíjak az EU nemzetközi díjzónán kívülre (Ft)

A mindenkori ÁSZF Díjszabás melléklet Külföldre irányuló hívások díja
(nemzetközi hívások) feltételek és díjszabás szerint.

Nemzetközi SMS díja az EU nemzetközi díjzónába (Ft)

24

24

korlátlan

Nemzetközi SMS díja az EU nemzetközi díjzónán kívülre (Ft)

80

80

48

A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifákban a hívások számlázása 1 perces
egységekben történik.
A Kiegészítő havi előfizetési díj minden nem magánszemély (minden adószámmal rendelkező) ügyfél által
fizetendő díjtétel, mely előre esedékes és hozzáadódik az Előfizető havi számlájához. Ezen tétel minden, bármely
típusú SIM kártyára fizetendő havidíj tétel, mely nem lebeszélhető és nem leforgalmazható.
A havidíjban foglalt egységek belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön, normál díjas
hívásokra és mobil hálózatba küldött normál díjas SMS-ekre használhatóak fel. A havidíjban foglalt, de fel nem
használt leforgalmazható perc, SMS, illetve adatforgalom nem vihető át a következő hónapra, más személyre-,
illetve más kapcsolási számra nem ruházható át és más szolgáltatásra sem használható fel. A Vodafone Go Midi
tarifacsomagok havidíjában foglalt Vodafone hálózaton belüli korlátlan percek és SMS-ek belföldön és a mindenkori
Roaming díjszabás szerint külföldön, normál díjas Vodafone Magyarország Zrt. hálózatán belüli hívások és SMSek esetén érvényesek.
A Go Super havidíjban foglalt korlátlan percek, SMS-ek és MMS-ek belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás
szerint külföldön, normál díjas hívások, SMS-, illetve MMS-küldés esetén érvényesek. Belföldi normál díjas
irányoknak minősülnek a Vodafone, illetve más mobilszolgáltatók belföldi hálózatába és belföldi vezetékes irányba
indított normál díjas hívások, normál díjas SMS-ek és normál díjas MMS-ek, valamint a Go Super tarifacsomag
esetében – díjazás tekintetében – belföldi normál díjas iránynak minősül a belföldi, speciális díjazású számok
hívása is (kivéve: 11811 és 11824 Különleges tudakozók).
A Go Super tarifacsomag kizárólag a lakossági felhasználás szabályainak betartása mellett, természetes személy
felhasználók személyes hírközlési igényeinek kielégítésére használhatóak (személyi használat). A
rendeltetésszerű személyi használatba nem értendő bele, ha a Go Super tarifacsomaghoz tartozó SIM kártyát nem
mobiltelefon készülékben használja az Előfizető vagy felhasználó; hívások automatizált - a felhasználó személyes
közreműködését nem igénylő - indítása; hívások tömeges (a kimenő hívások összidőtartamának 10%-át
meghaladó időtartamban) indítása automatikus hívásfogadó eszközök, berendezések (pl., de nem kizárólag IVR)
felé; hívások tömeges indítása szolgáltatások, műszaki eszközök, berendezések, stb. tesztelése, próbaüzeme,
terhelhetőségének vizsgálata, sérülékenységének vizsgálata, stb. céljából; hívások napi 180 percet rendszeresen
meghaladó időtartamban történő indítása személyek, objektumok, események, stb. távolról történő megfigyelése
céljából (pl. de nem kizárólag: vagyonőrzési, bébiőr funkciók); hívások indítása gép-gép kapcsolat (M2M)
létrehozása céljából; hívások indítása vagy átirányítása napi 24 órát meghaladó összidőtartamban – kifejezetten a
nemzetközi EU hálózatokba irányuló hívás- és SMS-forgalom tekintetében; olyan hívások, SMS-ek, MMS-ek
tömeges indítása, melyekről a Szolgáltató alappal feltételezheti, hogy a hívások létrehozásának, vagy az SMS-ek,
MMS-ek küldésének célja az Előfizető, Felhasználó vagy bármely harmadik fél közvetlen haszonszerzése a
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Szolgáltató kárára. A tarifacsomagot szigorúan tilos olyan eszközzel használni, amely nem rendelkezik saját
kijelzővel, hangszóróval, mikrofonnal és billentyűzettel (beleértve az érintőképernyős billentyűzetet), ilyen pl. az
adapter, modem. A tarifacsomagok visszaélésszerűen, többek között telemarketing, ügyfélszolgálati tevékenység,
vagy más üzleti célokra nem használhatók. A visszaélésszerű használatba beleértendő és ezáltal ellentétes a
személyi használat feltételeivel az olyan SMS és MMS küldési magatartás, amely során az előfizetésről elküldött
SMS/MMS-ek darabszáma meghaladja a napi több százat, az érintett előfizetésről elküldött SMS/MMS-ek
címzettjeinek száma meghaladja az elküldött SMS/MMS-ek darabszámának 10%-át, illetve az elküldött
SMS/MMS-ek darabszámához viszonyítva a válaszüzenetek aránya 80%-nál kisebb, valamint az SMS/MMS
üzeneteket jellemzően egy helyszínről küldi az Előfizető. A visszaélésszerű használat, illetve a személyi használati
feltételek megsértése esetén Szolgáltató előzetes értesítését követően az Előfizető a szolgáltatást a Hang+Adat
Alaptarifa feltételei szerint veheti tovább igénybe.
Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. A Vodafone EU Roaming szolgáltatás részletes feltételei
jelen Díjszabás mellékletben találhatók.
A Vodafone Go Light, Go Midi és Go Super tarifacsomagok havidíjában foglalt, az EU nemzetközi szolgáltatás
érvényességi területén belül nemzetközi irányba felhasználható szolgáltatás keretében Előfizető a Go Super
tarifacsomagban foglalt korlátlanul, illetve a Go Light és Go Midi tarifacsomagokban foglalt, 130, illetve 200 percés SMS-keret erejéig a Vodafone belföldi hálózatáról további költségek nélkül hívhatja az alább meghatározott
országok (EU nemzetközi díjzóna) normál díjas hívószámait és küldhet azokra normál díjas SMS üzenetet.
EU nemzetközi díjzóna: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Svédország, Egyesült Királyság,
Észtország, Finnország, Franciaország, Francia Guyana, Gibraltár, Görögország, Guadeloupe, Hollandia,
Horvátország, Izland, Írország, Olaszország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Martinique,
Monaco, Németország, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Reunion, Románia, Szlovákia, Szlovénia,
Spanyolország, Svájc, Törökország.
Az EU nemzetközi díjzónán kívüli nemzetközi percdíjak jelen Díjszabás melléklet (Külföldre irányuló hívások díja
(nemzetközi hívások)) szerinti nemzetközi díjazás szerint árazódnak.
A Vodafone Go tarifacsomagok esetén a havidíjban foglalt, belföldön és/vagy a mindenkori Roaming díjszabás
szerint külföldön felhasználható adatmennyiség felhasználását követően, a számlazárásig történő további
internetezéshez a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követően az Online ügyfélszolgálaton
keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban kiegészítő adatopció vásárlása szükséges. Adatopció vásárlása
nélkül a belföldi és/vagy roaming adatforgalom túllépés nem lehetséges, amennyiben az Előfizető felhasználta a
csomagban foglalt belföldi és/vagy roaming adatmennyiséget, nem lesz elérhető számára belföldön és/vagy
roaming során az internet szolgáltatás a számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás
megújul.
A Világ Napijegy szolgáltatás, a Forgalmi alapú roaming hívás, SMS és MMS, illetve a külföldi internethasználat és
adatroaming részletes feltételei a jelen Díjszabás mellékletben találhatóak.
A Vodafone Go Light, Go Midi és Go Super tarifacsomagokra vonatkozó 1 vagy 2 éves határozott idejű szerződés
esetén, amennyiben a határozott idejű szerződés lejárata előtt az Előfizető nem köt a mindenkori szerződéshosszabbítási szabályok figyelembevételével újabb 1 vagy 2 éves határozott idejű szerződést, a határozott idő
lejártát követően szerződése határozatlan idejűre változik. A határozott idejű szerződés lejáratát követően a
szolgáltatást a határozott idejű szerződésben meghatározott díjakon nyújtjuk tovább.
Megújuló 5G opció (kiegészítő opció)
A megjelölt tarifacsomaghoz 5G kiegészítő opció vásárolható, melyek részletes leírását az alábbi táblázat
tartalmazza. Az 5G opció vásárlására és lemondására az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone
alkalmazásban van lehetőség.
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Megrendelhető Gigaboost opció
5G opció

Díj (bruttó)

Tarifacsomag

1 600 Ft

Go Light
Go Midi
Go Super

Amennyiben az Előfizető 5G/NR képes készülékkel rendelkezik, úgy a Vodafone 5G/NR hálózatán az 5G/NR
technológiával biztosított becsült maximális sebességen (450 Mbit/s letöltési és 70 Mbit/s feltöltési sebesség)
veheti igénybe a szolgáltatásokat, az ÁSZF-ben rögzített minőségi mutatók és feltételek szerint. Becsült maximális
sebesség az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint 0/0 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 függvénye. Az aktuális hálózati
lefedettség megtekinthető a https://www.vodafone.hu/lefedettsegi-terkep oldalon.
Az 5G opció a tarifacsomag havidíjában foglalt adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel használható. Az opció
megújuló és lemondását követően a tarifacsomag havidíjában foglalt becsült maximális sebességhez kapcsolódó
le- és feltöltési sebesség az irányadó.
Gigaboost opció (kiegészítő opció)
A megjelölt tarifacsomaghoz kiegészítő opció vásárolható, melyek részletes leírását az alábbi táblázat tartalmazza.
Gigaboost opció vásárlására és lemondására az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone
alkalmazásban van lehetőség.
Megrendelhető Gigaboost opció
24 órás Gigaboost opció

Díj (bruttó)

Tarifacsomag

500 Ft

Go Light
Go Midi
Go Super

Ezzel az opcióval rendelkezésre áll az adott területen elérhető technológián a Szolgáltató által biztosított becsült
maximális sebesség. Amennyiben az Előfizető 4G/LTE képes készülékkel rendelkezik, úgy a Vodafone 4G/LTE
hálózatán a 4G/LTE technológiával biztosított becsült maximális sávszélességen (100 Mbit/s letöltési és 20 Mbit/s
feltöltési sebesség), illetve amennyiben 5G/NR képes készülékkel rendelkezik, úgy a Vodafone 5G/NR hálózatán
az 5G/NR technológiával biztosított becsült maximális sebességen (450 Mbit/s letöltési és 70 Mbit/s feltöltési
sebesség) veheti igénybe a szolgáltatásokat, az ÁSZF-ben rögzített minőségi mutatók és feltételek szerint. Becsült
maximális sebesség az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint 0/0 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 függvénye. Az
aktuális hálózati lefedettség megtekinthető a https://www.vodafone.hu/lefedettsegi-terkep oldalon.
A Gigaboost opció számlázási ciklustól függetlenül, a lejárat napján éjfélig felhasználható, egyebekben a
tarifacsomag havidíjában foglalt adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül
tetszőleges számú opció vásárolható. Az opció nem megújuló, minden alkalommal, illetve minden számlaciklusban
igény szerint újra kell vásárolni. Az opció lejártát követően a tarifacsomag havidíjában foglalt becsült maximális
sebességhez kapcsolódó le- és feltöltési sebesség az irányadó.
PluszAdat (kiegészítő opció)
A megjelölt tarifacsomagokhoz kiegészítő adatopció (PluszAdat) vásárolható, melyek részletes leírását az alábbi
táblázat tartalmazza. PluszAdat vásárlására és lemondására az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My
Vodafone alkalmazásban van lehetőség.
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Benne foglalt
adatmennyiség

Díj (bruttó)

300 MB

500 Ft

PluszAdat 1 GB

1 GB

1 200 Ft

PluszAdat 5 GB

5 GB

3 400 Ft

Megrendelhető PluszAdat
PluszAdat 300 MB

Tarifacsomag
Go Light
Go Midi
Go Super

Amennyiben egy PluszAdat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő PluszAdat opció
vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő PluszAdat opció fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A
PluszAdat opció nem osztható és az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt
belföldi és/vagy roaming adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges
számú PluszAdat opció vásárolható. A PluszAdat opció nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell
igény szerint vásárolni.
Megújuló PluszAdat (kiegészítő opció)
A megjelölt tarifacsomagokhoz Megújuló PluszAdat kiegészítő opciót az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a
My Vodafone alkalmazásban lehet vásárolni és lemondani. A Megújuló PluszAdat kiegészító opció megújuló
adatopció, számlaciklusonként újra aktiválódik, nem szükséges minden számlaciklusban újra igényelni.

Benne foglalt
adatmennyiség

Díj (bruttó)

300 MB

500 Ft

Megújuló PluszAdat 1 GB

1 GB

1 200 Ft

Megújuló PluszAdat 5 GB

5 GB

3 400 Ft

Megrendelhető Megújuló PluszAdat

Megújuló PluszAdat 300 MB

Tarifacsomag

Go Light
Go Midi
Go Super

Amennyiben adott számlázási ciklusban a Megújuló PluszAdat kiegészítő opció nem kerül teljes egészében
felhasználásra, akkor a fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A Megújuló PluszAdat kiegészítő opció
nem osztható és az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt belföldi és/vagy
roaming adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú PluszAdat
kiegészítő opció vásárolható a Megújuló PluszAdat kiegészítő opció mellé.

47

1.2. Kereskedelmi forgalomban elérhető okos termékekhez kapcsolódó tarifacsomagok

1.2.1. Kid Gyerekóra tarifacsomag
Kid Gyerekóra
tarifacsomag
Induló költségek
Belépési díj (Ft)

10 000

Havidíjak
Tarifacsomag havidíj (Ft)

2 490

Internet havidíj (Ft)

1 500

Havi előfizetési díj (Ft)
határozatlan idejű szerződéssel összesen

3 990

Tarifacsomag havidíj (Ft)

1 990

Internet havidíj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft)
1 év határozott idejű szerződéssel vagy
2 év határozott idejű szerződéssel készülékkel
összesen
Kiegészítő Havi előfizetési díj
nem magánszemély (minden adószámmal rendelkező) előfizető által fizetendő díjtétel (Ft)
Havidíjban foglalt, belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön,
normál díjas irányban felhasználható tartalom
Perc bármely belföldi hálózatba
Belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön rendelkezésre álló technikai
háttér-adatforgalom
Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban foglalt adatforgalom felett (le- és
feltöltési sebesség - Mbit/s)

1 500

Becsült maximális sebesség
Havidíjon felüli, belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön,
normál díjas irányban irányadó díjak
Percdíj bármely belföldi hálózatba (Ft)

EU Roaming

3 490

3 175

50
500 MB
0/0
az ÁSZF 6. mellékletében
meghatározottak szerint

40
A Vodafone EU Roaming
díjmentesen aktiválható,
egyebekben külföldön a
mindenkori Roaming
díjszabás érvényes.

A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifacsomagokban a hívások számlázása 1
perces egységekben történik.
A Kiegészítő havi előfizetési díj minden nem magánszemély (minden adószámmal rendelkező) ügyfél által
fizetendő díjtétel, mely előre esedékes és hozzáadódik az Előfizető havi számlájához. Ezen tétel minden, bármely
típusú SIM kártyára fizetendő havidíj tétel, mely nem lebeszélhető és nem leforgalmazható.
A havidíjban foglalt egységek belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön, normál díjas
hívásokra használhatóak fel. A havidíjban foglalt, de fel nem használt leforgalmazható perc, illetve adatforgalom
nem vihető át a következő hónapra, más személyre-, illetve más kapcsolási számra nem ruházható át és más
szolgáltatásra sem használható fel.
Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. A Vodafone EU Roaming szolgáltatás részletes feltételei
jelen Díjszabás mellékletben találhatók.
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A nemzetközi hívások díjait jelen Díjszabás melléklet tartalmazza.
A Kid Gyerekóra tarifacsomagokra a havidíjban foglalt belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint
külföldön felhasználható adatmennyiség felhasználását követően az internet hozzáférés megszűnik a számlázási
ciklus végéig.
A számlazárásig történő további internetezéshez a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását
követően az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban kiegészítő adatopció
vásárlása szükséges. Adatopció vásárlása nélkül adatforgalom túllépés nem lehetséges, amennyiben az Előfizető
felhasználta a csomagban foglalt adatmennyiséget, nem lesz elérhető számára az internet szolgáltatás a
számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul.
A tarifacsomagban foglalt vagy vásárolt adatforgalom kizárólag a beépített funkciók működéséhez kapcsolódó
technikai háttérszolgáltatásként elérhető, webböngészési célra nem használható.
A Kid Gyerekóra tarifacsomagokra vonatkozó 1 vagy 2 éves határozott idejű szerződés esetén, amennyiben a
határozott idejű szerződés lejárata előtt az Előfizető nem köt a mindenkori szerződés-hosszabbítási szabályok
figyelembevételével újabb 1 vagy 2 éves határozott idejű szerződést, a határozott idő lejártát követően szerződése
határozatlan idejűre változik. A határozott idejű szerződés lejáratát követően a szolgáltatást a határozott idejű
szerződésben meghatározott díjakon nyújtjuk tovább.
A Kid Gyerekóra tarifacsomag kizárólag a tarifacsomag rendeltetésének megfelelő okosóra eszközzel vehető
igénybe. Nem rendeltetésszerű használat esetén (például, de nem kizárólag amennyiben Előfizető a szolgáltatást
nem a tarifacsomag rendeltetésének megfelelő célra vagy eszközzel használja), a Vodafone fenntartja magának a
jogot, hogy előzetes értesítést követően az előfizetést a Hang+Adat Alaptarifára átváltsa.
A Kid Gyerekóra tarifacsomag célja az Előfizető jogszerű felügyelete alatt lévő gyermekek mozgásának felügyelete,
a velük történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás megkönnyítése.
A szolgáltatás sajátosságából kifolyólag a Kid Gyerekóra tarifacsomag igénybevételéhez használt okosóra
egyrészt geolokációs adatok továbbítására alkalmas, másrészt az okosóráról korlátozott számú hívószám hívható,
illetve hívásfogadás is csak korlátozott számú hívószámról lehetséges, melyeket előzőleg a Kid Gyerekórához
csatlakoztatott okostelefonra letölthető alkalmazáson keresztül lehetséges beállítani. A beállított telefonszámok
köre díjmentesen és tetszőleges gyakorisággal változtatható. További információ az okosóra használati
utasításában, illetve a Vodafone honlapján (www.vodafone.hu) található.
Bármely egyéb célra történő felhasználás kizárólag az érintettek tájékoztatásával és hozzájárulásával lehetséges,
mely az Előfizető kötelessége és felelőssége. A jogosulatlan vagy jogsértő használatból eredő felelősség kizárólag
az Előfizetőt terheli.
PluszAdat (kiegészítő opció)
A megjelölt tarifacsomagokhoz kiegészítő adatopció (PluszAdat) vásárolható, melyek részletes leírását az alábbi
táblázat tartalmazza. PluszAdatot a belföldről díjmentesen hívható 1270 telefonos ügyfélszolgálaton, az Online
ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet vásárolni és lemondani.
Megrendelhető PluszAdat
PluszAdat 300 MB
PluszAdat 1 GB

Benne foglalt
adatmennyiség

Díj (bruttó)

300 MB

500 Ft

1 GB

1 200 Ft

Tarifacsomag
Kid Gyerekóra
tarifacsomag
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Amennyiben egy PluszAdat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő PluszAdat opció
vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő PluszAdat opció fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A
PluszAdat opció nem osztható és az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt
adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú PluszAdat opció
vásárolható. A PluszAdat opció nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell igény szerint vásárolni.
Megújuló PluszAdat (kiegészítő opció)
A megjelölt tarifacsomagokhoz Megújuló PluszAdat kiegészítő opciót a belföldről díjmentesen hívható 1270
telefonos ügyfélszolgálaton, az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet
vásárolni és lemondani. A Megújuló PluszAdat kiegészító opció megújuló adatopció, számlaciklusonként újra
aktiválódik, nem szükséges minden számlaciklusban újra igényelni.
Megrendelhető Megújuló
PluszAdat
Megújuló PluszAdat 300 MB
Megújuló PluszAdat 1 GB

Benne foglalt
adatmennyiség

Díj (bruttó)

Tarifacsomag

300 MB

500 Ft/hó

1 GB

1 200 Ft/hó

Kid Gyerekóra
tarifacsomag

Amennyiben adott számlázási ciklusban a Megújuló PluszAdat kiegészítő opció nem kerül teljes egészében
felhasználásra, akkor a fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A Megújuló PluszAdat kiegészítő opció
nem osztható és az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt adatforgalomra
irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú PluszAdat kiegészítő opció
vásárolható a Megújuló PluszAdat kiegészítő opció mellé.
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1.2.2. Senior Okosóra tarifacsomag
Senior Okosóra tarifacsomag
Induló költségek
Belépési díj (Ft)

10 000

Havidíjak
Tarifacsomag havidíj (Ft)

3 490

Internet havidíj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft)
határozatlan idejű szerződéssel összesen
Tarifacsomag havidíj (Ft)

1 500

Internet havidíj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft)
1 év határozott idejű szerződéssel vagy
2 év határozott idejű szerződéssel készülékkel
összesen

1 500

Kiegészítő Havi előfizetési díj
nem magánszemély (minden adószámmal rendelkező)
előfizető által fizetendő díjtétel (Ft)
Havidíjban foglalt, a szolgáltatáshoz mindenkor hozzárendelt, normál díjas
telefonszám irányában felhasználható tartalom
- belföldön magyarországi hívószámokra;
- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming díjzónából a hozzárendelt
mindenkori magyarországi vagy az 1. roaming díjzóna országainak hívószámaira.
Hívás (perc)
Havidíjban foglalt egyéb tartalom
Belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming díjzónában
rendelkezésre álló technikai háttér-adatforgalom
Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban foglalt adatforgalom felett
(le- és feltöltési sebesség - Mbit/s)
Becsült maximális sebesség

EU Roaming
Havidíjon felül, a szolgáltatáshoz mindenkor hozzárendelt, normál díjas
telefonszám irányában irányadó díjak
- belföldön magyarországi hívószámokra;
- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming díjzónából magyarországi
vagy az 1. roaming díjzóna országainak hívószámaira.
Percdíj (Ft)

4 990
2 990

4 490

3 175

100
500 MB
0/0
az ÁSZF 6. mellékletében
meghatározottak szerint
A Vodafone EU Roaming
díjmentesen aktiválható,
egyebekben külföldön a
mindenkori
Roaming díjszabás érvényes.
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A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifacsomagokban a hívások számlázása 1
perces egységekben történik.
A Kiegészítő havi előfizetési díj minden nem magánszemély (minden adószámmal rendelkező) ügyfél által
fizetendő díjtétel, mely előre esedékes és hozzáadódik az Előfizető havi számlájához. Ezen tétel minden, bármely
típusú SIM kártyára fizetendő havidíj tétel, mely nem lebeszélhető és nem leforgalmazható.
A havidíjban foglalt egységek belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön, a szolgáltatáshoz
mindenkor hozzárendelt, normál díjas telefonszámra indított hívásokra használhatóak fel. A havidíjban foglalt, de
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fel nem használt leforgalmazható perc, illetve adatforgalom nem vihető át a következő hónapra, más személyre-,
illetve más kapcsolási számra nem ruházható át és más szolgáltatásra sem használható fel.
Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. A Vodafone EU Roaming szolgáltatás részletes feltételei
jelen Díjszabás mellékletében találhatók.
A nemzetközi hívások díjait jelen Díjszabás melléklet tartalmazza.
A Senior Okosóra tarifacsomagokra a havidíjban foglalt belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint
külföldön felhasználható adatmennyiség felhasználását követően az internet hozzáférés megszűnik a számlázási
ciklus végéig.
A számlazárásig történő további internetezéshez a havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását követően az
Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban kiegészítő adatopció vásárlása szükséges.
Adatopció vásárlása nélkül adatforgalom túllépés nem lehetséges, amennyiben az Előfizető felhasználta a
csomagban foglalt adatmennyiséget, nem lesz elérhető számára az internet szolgáltatás a számlázási ciklus
végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul. A tarifacsomagban foglalt vagy vásárolt
adatforgalom kizárólag a beépített funkciók működéséhez kapcsolódó technikai háttérszolgáltatásként elérhető,
webböngészési célra nem használható.
A Senior Okosóra tarifacsomagokra vonatkozó 1 vagy 2 éves határozott idejű szerződés esetén, amennyiben a
határozott idejű szerződés lejárata előtt az Előfizető nem köt a mindenkori szerződés-hosszabbítási szabályok
figyelembevételével újabb 1 vagy 2 éves határozott idejű szerződést, a határozott idő lejártát követően szerződése
határozatlan idejűre változik. A határozott idejű szerződés lejáratát követően a szolgáltatást a határozott idejű
szerződésben meghatározott díjakon nyújtjuk tovább.
A Senior Okosóra tarifacsomag kizárólag a tarifacsomag rendeltetésének megfelelő okosóra eszközzel vehető
igénybe. Nem rendeltetésszerű használat esetén (például, de nem kizárólag amennyiben Előfizető a szolgáltatást
nem a tarifacsomag rendeltetésének megfelelő célra vagy eszközzel használja), a Vodafone fenntartja magának a
jogot, hogy előzetes értesítést követően az előfizetést a Hang+Adat Alaptarifára átváltsa.
Az Előfizető, amennyiben az órát nem saját használatra vásárolja, úgy az Előfizetőn kívüli természetes személy,
mint felhasználó személyes adatainak birtokába jut, melyek megismerésére csak akkor jogosult, ha ahhoz a
felhasználó hozzájárult. A hozzájárulás beszerzése Előfizető kötelessége és felelőssége, Szolgáltató a
hozzájárulás meglétét vagy annak tartalmát nem köteles vizsgálni.
A Senior Okosóra tarifacsomag célja az Előfizető saját vagy más felhasználó, családtag mozgásának, helyzetének
megismerése, a kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás megkönnyítése. A szolgáltatás sajátosságából kifolyólag a
Senior Okosóra tarifacsomag igénybevételéhez használt okosóra egyrészt geolokációs adatok továbbítására
alkalmas, másrészt az okosóráról egy hívószám hívható, melyet előzőleg a Senior Okosórához csatlakoztatott
okostelefonra letölthető alkalmazáson keresztül, illetve a https://www.vodafone.hu/mobiltarifak/family/seniorokosora internetes oldalon lehetséges beállítani. Az óra és a hozzá kapcsolódó alkalmazás, weblap
regisztrációjához, használatához elengedhetetlen a harmadik fél szerződéses feltételeinek elfogadása (Általános
Szerződési Feltételek, Felhasználási Feltételek, Adatvédelmi Irányelv). A beállított telefonszám díjmentesen és
tetszőleges gyakorisággal változtatható. További tájékoztatás az okosóra használati utasításában, illetve a
Vodafone honlapján (www.vodafone.hu) található. Bármely egyéb célra történő felhasználás kizárólag az érintettek
tájékoztatásával és hozzájárulásával lehetséges, mely az Előfizető kötelessége és felelőssége. A jogosulatlan vagy
jogsértő használatból eredő felelősség kizárólag az Előfizetőt terheli. A Senior Okosóra alkalmas a viselőjének
pulzus és vérnyomás értékeinek mérésére és az eredmények továbbítására, de a mért eredmények csak
tájékoztató adatok és nem minősülnek orvostechnikai eszköz által hitelesített adatoknak.
PluszAdat (kiegészítő opció)
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A megjelölt tarifacsomagokhoz kiegészítő adatopció (PluszAdat) vásárolható, melyek részletes leírását az alábbi
táblázat tartalmazza. PluszAdatot a belföldről díjmentesen hívható 1270 telefonos ügyfélszolgálatokon, az Online
ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet vásárolni és lemondani.
Megrendelhető PluszAdat
PluszAdat 300 MB
PluszAdat 1 GB

Benne foglalt adatmennyiség
300 MB

Díj (bruttó)
500 Ft

1 GB

1 200 Ft

Tarifacsomag
Senior Okosóra
tarifacsomag

Amennyiben egy PluszAdat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő PluszAdat opció
vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő PluszAdat opció fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A
PluszAdat opció nem osztható és az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt
adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú PluszAdat opció
vásárolható. A PluszAdat opció nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell igény szerint vásárolni.
Megújuló PluszAdat (kiegészítő opció)
A megjelölt tarifacsomagokhoz Megújuló PluszAdat kiegészítő opciót a belföldről díjmentesen hívható 1270
telefonos ügyfélszolgálatokon, az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet
vásárolni és lemondani. A Megújuló PluszAdat kiegészító opció megújuló adatopció, számlaciklusonként újra
aktiválódik, nem szükséges minden számlaciklusban újra igényelni.
Megrendelhető Megújuló
PluszAdat
Megújuló PluszAdat 300 MB
Megújuló PluszAdat 1 GB

Benne foglalt adatmennyiség

Díj (bruttó)

Tarifacsomag

300 MB

500 Ft/hó

1 GB

1200 Ft/hó

Senior
Okosóra
tarifacsomag

Amennyiben adott számlázási ciklusban a Megújuló PluszAdat kiegészítő opció nem kerül teljes egészében
felhasználásra, akkor a fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A Megújuló PluszAdat kiegészítő opció
nem osztható és az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt adatforgalomra
irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú PluszAdat kiegészítő opció
vásárolható a Megújuló PluszAdat kiegészítő opció mellé.
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1.2.3. Lokátor tarifacsomag
A Lokátor tarifacsomag 2020. december 7-től érhető el kereskedelmi forgalomban az alábbi feltételek mellett:
Lokátor tarifacsomag
Induló költségek
Belépési díj (Ft)

10 000

Havidíjak
Tarifacsomag havidíj (Ft)

90

Internet havidíj (Ft)

900

Havi előfizetési díj (Ft)
határozatlan idejű szerződéssel összesen

990

Tarifacsomag havidíj (Ft)

90

Internet havidíj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft)
1 év határozott idejű szerződéssel,
készülékkel vagy anélkül összesen
Kiegészítő Havi előfizetési díj
nem magánszemély (minden adószámmal rendelkező) Előfizető által fizetendő díjtétel (Ft)
Havidíjban foglalt, belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön,
normál díjas irányban felhasználható tartalom
Belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön rendelkezésre álló technikai
háttér-adatforgalom
Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban foglalt adatforgalom felett (le- és
feltöltési sebesség - Mbit/s)

400

Becsült maximális sebesség
Havidíjon felüli, belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön,
normál díjas irányban irányadó díjak
Percdíj bármely belföldi hálózatba (Ft)

EU Roaming

490
3 175

500 MB
0/0
az ÁSZF 6. mellékletében
meghatározottak szerint

19
A Vodafone EU Roaming
díjmentesen aktiválható,
egyebekben külföldön a
mindenkori Roaming
díjszabás érvényes.

A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifacsomagokban a hívások számlázása 1
perces egységekben történik.
A Kiegészítő havi előfizetési díj minden nem magánszemély (minden adószámmal rendelkező) ügyfél által
fizetendő díjtétel, mely előre esedékes és hozzáadódik az Előfizető havi számlájához. Ezen tétel minden, bármely
típusú SIM kártyára fizetendő havidíj tétel, mely nem lebeszélhető és nem leforgalmazható.
A havidíjban foglalt egységek belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön használhatók fel. A
havidíjban foglalt, de fel nem használt adatforgalom nem vihető át a következő hónapra, más személyre-, illetve
más kapcsolási számra nem ruházható át és más szolgáltatásra sem használható fel.
Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. A Vodafone EU Roaming szolgáltatás részletes feltételei
jelen Díjszabás mellékletben találhatók.
A nemzetközi hívások díjait jelen Díjszabás melléklet tartalmazza.
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A Lokátor tarifacsomagokra a havidíjban foglalt belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön
felhasználható adatmennyiség felhasználását követően az internet hozzáférés megszűnik a számlázási ciklus
végéig. A tarifacsomagban foglalt adatforgalom kizárólag a beépített funkciók működéséhez kapcsolódó technikai
háttérszolgáltatásként elérhető, webböngészési célra nem használható.
A Lokátor tarifacsomagra vonatkozó 1 éves határozott idejű szerződés esetén, amennyiben a határozott idejű
szerződés lejárata előtt az Előfizető nem köt a mindenkori szerződés-hosszabbítási szabályok figyelembevételével
újabb 1 éves határozott idejű szerződést, a határozott idő lejártát követően szerződése határozatlan idejűre
változik. A határozott idejű szerződés lejáratát követően a szolgáltatást a határozott idejű szerződésben
meghatározott díjakon nyújtjuk tovább.
A Lokátor tarifacsomag kizárólag a tarifacsomag rendeltetésének megfelelő nyomkövető eszközzel vehető
igénybe. Nem rendeltetésszerű használat esetén (például, de nem kizárólag, amennyiben Előfizető a szolgáltatást
nem a tarifacsomag rendeltetésének megfelelő célra vagy eszközzel használja) a Vodafone fenntartja magának a
jogot, hogy előzetes értesítést követően az előfizetést a Hang+Adat Alaptarifára átváltsa.
A nyomkövető szolgáltatás célja dolgok, kisállatok vagy az Előfizető tárgyi értékeinek valós idejű
helymeghatározása navigációs funkcióval. Az eszköz saját SIM-kártyát használ a távoli eléréshez, működtetéséhez
szükséges a kapcsolódó applikáció okostelefonra történő letöltése. Az értesítések és helyelőzmények a Blaupunkt
SOS okostelefonos alkalmazásban jelennek meg, ahol biztonsági zóna beállítására is van lehetőség. A
nyomkövető egyszerűen rögzíthető dolgokra, pl. a kisállatra/táskára, vagy betehető a tárgyi értékek mellé. Bármely
egyéb célra történő felhasználás kizárólag az érintettek tájékoztatásával és hozzájárulásával lehetséges, mely az
Előfizető kötelessége és felelőssége. A jogosulatlan vagy jogsértő használatból eredő felelősség kizárólag az
Előfizetőt terheli.
A szolgáltatás sajátosságából kifolyólag a Lokátor tarifacsomag igénybevételéhez használt nyomkövető eszköz
egyrészt geolokációs adatok továbbítására alkalmas, másrészt az eszköz az SOS gomb megnyomásakor felhívja
a Telefonkönyvben beállított első telefonszámot (ha az első szám nem tudja fogadni a hívást, akkor a másodikat
hívja és így tovább).
A nyomkövető és a hozzá kapcsolódó alkalmazás, weblap regisztrációjához, használatához elengedhetetlen a
harmadik fél szerződéses feltételeinek elfogadása (Általános Szerződési Feltételek, Felhasználási Feltételek,
Adatvédelmi Tájékoztató). A beállított telefonszámok díjmentesen és tetszőleges gyakorisággal változtathatók.
További tájékoztatás a nyomkövető használati utasításában, illetve a Vodafone honlapján (www.vodafone.hu)
található.
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1.3. Kereskedelmi forgalomban elérhető Internet tarifacsomagok

1.3.1. MobilNet+ tarifacsomagok
Új Előfizetők vagy internet, havidíjas előfizetéssel rendelkező, szerződést hosszabbító Előfizetők számára,
illetve internet, havidíjas határozott időre 2017. október 24. után szerződött Előfizetők
szerződéshosszabbítással nem járó tarifacsomag-váltásakor:
MobilNet Start+

MobilNet Medium+

10 000

10 000

3 990

5 990

3 490

4 990

5 GB

10 GB

0/0

0/0

Induló költségek
Belépési díj (Ft)
Havidíjak
Havi előfizetési díj (Ft)
határozatlan idejű szerződéssel összesen
Havi előfizetési díj (Ft)
1 év határozott idejű szerződéssel vagy
2 év határozott idejű szerződéssel készülékkel
összesen
Havidíjban foglalt, belföldön és a mindenkori
Roaming díjszabás szerint külföldön
felhasználható adatforgalom
Becsült maximális sebesség a havidíjban foglalt
adatforgalom felett
(le- és feltöltési sebesség - Mbit/s)
Becsült maximális sebesség

az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak
szerint

Egyéb díjak
SMS díja bármely belföldi hálózatba (Ft), mely a
mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön is
felhasználható

30,48

30,48

A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák.
A MobilNet Start+, MobilNet Medium+ tarifacsomagok csak adatátviteli szolgáltatást nyújtanak, hangszolgáltatás a
fenti tarifacsomagokkal nem vehető igénybe. Az adatforgalom a belföldi és a mindenkori Roaming díjszabás szerint
külföldön felhasználható, küldött és fogadott adatmennyiség együttes összegét jelenti.
Számlázási egység MobilNet Start+, MobilNet Medium+ tarifacsomagok esetében 10 Kbyte. A külföldön történő
internet adatforgalomra eltérő díjak vonatkoznak. A tarifacsomagok az Internet mellett SMS szolgáltatást is
tartalmaznak, melyek díja a fenti táblázatban került rögzítésre.
Amennyiben az Előfizető nem használja fel a havidíjba foglalt forgalmi keretet, a fennmaradó részt nem viheti át a
következő számlázási ciklusra. A havidíjban foglalt forgalmi keret időkorlátozás nélkül bármely napszakban
felhasználható (kivéve kiegészítő éjszakai ExtraAdat).
A tarifacsomag aktiválásától a számlazárásig a teljes havi díjtétel figyelembevételével arányos törthavi díj, illetve
forgalmi keret kerül kiszámlázásra. Adatforgalomra vonatkozó havi keretet tartalmazó tarifacsomagoknál
tarifacsomag-váltás esetén a számlázási időszak kezdetétől a tarifacsomag-váltásig, illetve a tarifacsomagváltástól a számlázási időszak lezártáig tarifacsomagonként a teljes havi díjtétel figyelembevételével arányos
törthavi díj kerül kiszámlázásra, és a keret is arányosan vehető igénybe.
A MobilNet Start+, MobilNet Medium+ tarifacsomag esetén a havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását
követően az internet hozzáférés megszűnik a számlázási ciklus végéig. Becsült maximális sebesség az ÁSZF 6.
mellékletében meghatározottak szerint.
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A havidíjban foglalt adatmennyiség és a kiegészítő éjszakai ExtraAdat közötti kapcsolat:
A MobilNet Start+ (A, B, C, D, E) MobilNet Medium+ (A, B, C, D, E) tarifacsomagokkal rendelkező Előfizető havonta
éjszakai adat igénybevételére jogosult. Az éjszakai ExtraAdat mindennap 00:00-06:00 óra között használható fel a
szerződés határozott időtartama alatt, belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön. A fenti
tarifacsomagokkal rendelkező Előfizető a 00:00-06:00 óra közötti időszakban automatikusan a kiegészítő éjszakai
ExtraAdatot, a kijelölt időszak előtti, illetve utáni időszakban, továbbá, ha az adott hónapban elfogy a kiegészítő
éjszakai ExtraAdat, akkor a tarifacsomag havidíjában foglalt belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint
külföldön felhasználható adatmennyiséget használja, majd az adott tarifacsomagnak megfelelő alapfeltételekkel
történik a további adatforgalmazás.
Amennyiben az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban kiegészítő adatopció
vásárlására kerül sor, a kiegészítő éjszakai ExtraAdat 00:00-06:00 óra között továbbra is felhasználható. A
kiegészítő éjszakai ExtraAdat felhasználását követően az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone
alkalmazásban vásárolt kiegészítő adatopció kerül felhasználásra éjszaka is. Az Online ügyfélszolgálaton keresztül
vagy a My Vodafone alkalmazásban vásárolt kiegészítő opcióban foglalt adatmennyiség felhasználását követően
az internet hozzáférés megszűnik a MobilNet Start+, MobilNet Medium+ tarifacsomagok esetén.
A havidíjban foglalt adatmennyiség és a kiegészítő adatopciók közötti kapcsolat:
A számlazárásig történő további internetezéshez a havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását megelőzően
az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban kiegészítő adatopció vásárlása
szükséges. Adatopció vásárlása nélkül adatforgalom túllépés nem lehetséges, amennyiben az Előfizető
felhasználta a csomagban foglalt adatmennyiséget, nem lesz elérhető számára az internet szolgáltatás a
számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul.
Amennyiben a határozott idejű szerződés lejárata előtt az Előfizető nem köt a mindenkori szerződés-hosszabbítási
szabályok figyelembevételével újabb 1 vagy 2 éves határozott idejű szerződést, a határozott idő lejártát követően
szerződése határozatlan idejűre változik. A határozott idejű szerződés lejáratát követően a szolgáltatást a
határozott idejű szerződésben meghatározott díjakon nyújtjuk tovább.
PluszAdat (kiegészítő opció)
A megjelölt tarifacsomagokhoz kiegészítő adatopció (PluszAdat) vásárolható, melyek részletes leírását az alábbi
táblázat tartalmazza. PluszAdatot a belföldről díjmentesen hívható 1270 telefonos ügyfélszolgálatokon, az Online
ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet vásárolni és lemondani.
Megrendelhető PluszAdat
PluszAdat 300 MB
PluszAdat 1 GB

Benne foglalt
adatmennyiség

Díj (bruttó)

300 MB

750 Ft

1 GB

1 800 Ft

Tarifacsomag
MobilNet Start+
MobilNet Medium+

Amennyiben egy PluszAdat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő PluszAdat opció
vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő PluszAdat opció fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A
PluszAdat opció nem osztható és az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt
adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú PluszAdat opció
vásárolható. A PluszAdat opció nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell igény szerint vásárolni.
Megújuló PluszAdat (kiegészítő opció)
A megjelölt tarifacsomagokhoz Megújuló PluszAdat kiegészítő opciót a belföldről díjmentesen hívható 1270
telefonos ügyfélszolgálatokon, az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet
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vásárolni és lemondani. A Megújuló PluszAdat kiegészító opció megújuló adatopció, számlaciklusonként újra
aktiválódik, nem szükséges minden számlaciklusban újra igényelni.
Megrendelhető Megújuló
PluszAdat

Benne foglalt
adatmennyiség

Díj (bruttó)

Tarifacsomag

Megújuló PluszAdat 300 MB

300 MB

500 Ft/hó

1 GB

1 400 Ft/hó

MobilNet Start+
MobilNet
Medium+

Megújuló PluszAdat 1 GB

Amennyiben adott számlázási ciklusban a Megújuló PluszAdat kiegészítő opció nem kerül teljes egészében
felhasználásra, akkor a fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A Megújuló PluszAdat kiegészítő opció
nem osztható és az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt adatforgalomra
irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú PluszAdat kiegészítő opció
vásárolható a Megújuló PluszAdat kiegészítő opció mellé.
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1.3.2. Vodafone HomeNet tarifacsomagok
1.3.2.1.

Vodafone HomeNet+ tarifacsomag
Vodafone HomeNet+

Induló költségek
Belépési díj (Ft)

10 000

Havidíjak
Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű szerződéssel
Havi előfizetési díj (Ft) 1 év határozott idejű
szerződéssel
Havi előfizetési díj (Ft) 1 év határozott idejű
szerződéssel, e-Pack-kel
Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű
szerződéssel
Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű
szerződéssel, e-Pack-kel

7 110

Havidíjban foglalt belföldi adatforgalom

50 GB

Havidíjban foglalt éjszakai ExtraAdat

150 GB

Becsült maximális sebesség a havidíjban foglalt
adatforgalom felett
Becsült maximális sebesség

6 220
5 330
6 220
5 330

letöltési sebesség: 0,146 Mbit/s
feltöltési sebesség 0,125 Mbit/s
az ÁSZF 6. mellékletében

Havidíjon felüli szolgáltatások és díjaik
SMS díja bármely belföldi hálózatba (Ft)

30,48

SMS díja EU nemzetközi díjzónába (Ft)

24,00

SMS díja EU nemzetközi díjzónán kívülre (Ft)

60,96

A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák.
A Vodafone HomeNet+ tarifacsomagra 2017. február 1-től szerződött előfizetők 150 GB éjszakai adat díjmentes
igénybevételére jogosultak. Az éjszakai ExtraAdat 150 GB mindennap 00:00-06:00 óra között használható fel a
szerződés időtartama alatt, kizárólag belföldön. A Vodafone HomeNet+ tarifacsomagokkal rendelkező Előfizető a
00:00-06:00 óra közötti időszakban automatikusan a kedvezményes adatmennyiséget használja, a kedvezményes
időszak előtti, illetve utáni időszakban, továbbá, ha az adott hónapban elfogy a 150 GB éjszakai adat, akkor a
tarifacsomag havidíjában foglalt belföldi adatmennyiséget használja, majd az adott tarifacsomagnak megfelelő
alapfeltételekkel történik a további adatforgalmazás.
A Vodafone HomeNet+ tarifacsomag csak adatátviteli szolgáltatást nyújt, hangszolgáltatás a fenti tarifacsomaggal
nem vehető igénybe. Az adatforgalom a belföldi küldött és fogadott adatmennyiség együttes összegét jelenti. A
tarifacsomagban az adatforgalom számlázása 10 Kbyte-os egységekben történik. A tarifacsomagok az Internet
mellett SMS szolgáltatást is tartalmaznak, melyek díja a fenti táblázatban került rögzítésre. SMS üzenetek fogadása
díjmentes.
Külföldön a Vodafone HomeNet+ tarifacsomag keretében mobil internet szolgáltatás nem vehető igénybe.
Amennyiben az Előfizető nem használja fel a havidíjban foglalt forgalmi keretet, a fennmaradó részt nem viheti át
a következő számlázási ciklusra. A havidíjban foglalt forgalmi keret időkorlátozás nélkül bármely napszakban
felhasználható.
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A tarifacsomag aktiválásától a számlazárásig a teljes havi díjtétel figyelembevételével arányos törthavi díj, illetve
forgalmi keret kerül kiszámlázásra. Adatforgalomra vonatkozó havi keretet tartalmazó tarifacsomagoknál
tarifacsomag-váltás esetén a számlázási időszak kezdetétől a tarifacsomag-váltásig, illetve a tarifacsomagváltástól a számlázási időszak lezártáig tarifacsomagonként a teljes havi díjtétel figyelembevételével arányos
törthavi díj kerül kiszámlázásra, és a keret is arányosan vehető igénybe.
A Vodafone HomeNet+ tarifacsomaghoz a havidíjba foglalt adatmennyiség felhasználása után az Online
ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban ExtraAdat és/vagy Havonta Megújuló ExtraAdat
kiegészítő adatopció vásárlása választható, ellenkező esetben a sebességet a számlázási ciklus végéig lassítjuk.
A számlázási ciklus lezárultával a forgalomlassítás megszűnik. Lassításkor becsült maximális sebesség 0,146
Mbit/s le- és 0,125 Mbit/s feltöltési sebesség, a Becsült maximális sebesség az ÁSZF 6. mellékletében
meghatározottak szerint.
Vodafone a Vodafone HomeNet+ tarifacsomag Előfizetőjével szemben az adatforgalom megkezdésekor (0 GB
adatforgalomtól) folyamatosan, minden számlázási ciklusban alkalmazza a hálózati erőforrások kiosztásánál az
Általános Szerződési Feltételekben 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). Ennek
következtében a Vodafone Homenet+ tarifacsomag Előfizetője 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, mint a Vodafone HomeNet+ tarifacsomag Előfizetője, azaz
az egyéb Előfizető a hálózat túlterheltsége idején azonos körülmények esetén nagyobb sebességgel képes
adatkommunikációt folytatni, mint a Vodafone HomeNet+ tarifacsomag Előfizetője. Normál terhelésű hálózat
esetén a Vodafone HomeNet+ tarifacsomag Előfizetője nincs hátrányosan megkülönböztetve a többi Előfizetővel
szemben, ugyanolyan adatsebességre képes, mint az egyéb felhasználók. Szolgáltató az Általános Szerződési
Feltételekben meghatározott garantált le- és feltöltési sebességet bármely korlátozás esetén biztosítja.
Amennyiben a határozott idejű szerződés lejárata előtt az Előfizető nem köt a mindenkori szerződés-hosszabbítási
szabályok figyelembevételével újabb 1 vagy 2 éves határozott idejű szerződést, a határozott idő lejártát követően
szerződése határozatlan idejűre változik. A határozott idejű szerződés lejáratát követően a szolgáltatást a
határozott idejű szerződésben meghatározott díjakon nyújtjuk tovább.

1.3.2.2.

Havonta Megújuló és Egyszeri ExtraAdat (kiegészítő adatopciók)

A Vodafone HomeNet+ tarifacsomaghoz az Előfizető vásárolhat Havonta Megújuló vagy Egyszeri ExtraAdatot.
ExtraAdatot az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet vásárolni arról a SIM
kártyáról és eszközről, amelyhez a Vodafone HomeNet+ előfizetés tartozik. Az ExtraAdat opciók kizárólag az adott
számlaciklus végéig belföldi hálózatban használhatóak fel.
A Havonta Megújuló ExtraAdat egy megújuló opció, így számlaciklusonként újra aktiválódik, nem szükséges
minden számlaciklusban újra igényelni. Amennyiben adott számlázási ciklusban a Havonta Megújuló ExtraAdat
nem kerül teljes egészében felhasználásra, akkor a fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A táblázatban
bruttó árak szerepelnek, a feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák.
Megrendelhető Havonta
Megújuló ExtraAdat
opciók

Benne foglalt
belföldi
adatmennyiség

Díj (bruttó)

Megújuló ExtraAdat 5 GB

5 GB

2 885Ft/hó

Megújuló ExtraAdat 10 GB

10 GB

4 126Ft/hó

Tarifacsomag
Vodafone
HomeNet+
Vodafone
HomeNet+

Az Egyszeri ExtraAdat nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell igény szerint vásárolni. Amennyiben
egy ExtraAdat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő ExtraAdat vásárlásának pillanatáig,
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akkor a fel nem használt hátralévő adatforgalom elvész. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú Egyszeri
ExtraAdat opció vásárolható. A táblázatban bruttó árak szerepelnek, a feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák.
Megrendelhető
Egyszeri ExtraAdat
opciók
Egyszeri ExtraAdat 5 GB

Benne foglalt
belföldi
adatmennyiség

Díj (bruttó)

Tarifacsomag

5 GB

3 299Ft/opció

Vodafone
HomeNet+
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1.3.3. MobilNet Alap 1 GB tarifacsomag
MobilNet Alap 1 GB
Induló költségek
Belépési díj (Ft)

10 000

Havidíjak
Havi előfizetési díj (Ft)határozatlan idejű szerződéssel összesen

1 490

Havidíjban foglalt adatforgalom

1 GB

Becsült maximális sebesség a havidíjban foglalt adatforgalom felett
(le- és feltöltési sebesség - Mbit/s)

0/0

Egyéb díjak
SMS díja bármely belföldi hálózatba (Ft)

30,48

SMS díja EU nemzetközi díjzónába (Ft)

24,00

SMS díja EU nemzetközi díjzónán kívülre (Ft)

60,96

A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák.
A MobilNet Alap 1 GB tarifacsomag csak adatátviteli szolgáltatást nyújt, hangszolgáltatás a fenti tarifacsomaggal
nem vehető igénybe. Az adatforgalom a belföldi küldött és fogadott adatmennyiség együttes összegét jelenti.
Számlázási egység MobilNet Alap 1 GB tarifacsomag esetében 10 Kbyte.
Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes, a roaming környezetben történő felhasználás részletes
feltételei a Díjszabás mellékletben találhatók.
Amennyiben az Előfizető nem használja fel a havidíjba foglalt forgalmi keretet, a fennmaradó részt nem viheti át a
következő számlázási ciklusra. A havidíjban foglalt forgalmi keret időkorlátozás nélkül bármely napszakban
felhasználható.
A tarifacsomag aktiválásától a számlazárásig a teljes havi díjtétel figyelembevételével arányos törthavi díj, illetve
forgalmi keret kerül kiszámlázásra. Adatforgalomra vonatkozó havi keretet tartalmazó tarifacsomagoknál
tarifacsomag-váltás esetén a számlázási időszak kezdetétől a tarifacsomag-váltásig, illetve a tarifacsomagváltástól a számlázási időszak lezártáig tarifacsomagonként a teljes havi díjtétel figyelembevételével arányos
törthavi díj kerül kiszámlázásra, és a keret is arányosan vehető igénybe.
A MobilNet Alap 1 GB tarifacsomag esetén a havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását követően az internet
hozzáférés megszűnik a számlázási ciklus végéig. Becsült maximális sebesség az ÁSZF 6. mellékletében
meghatározottak szerint.
PluszAdat (kiegészítő opció)
A megjelölt tarifacsomagokhoz kiegészítő adatopció (PluszAdat) vásárolható, melyek részletes leírását az alábbi
táblázat tartalmazza. PluszAdatot a belföldről díjmentesen hívható 1270 telefonos ügyfélszolgálatokon, az Online
ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet vásárolni és lemondani. A Megújuló
PluszAdat kiegészító opció megújuló adatopció, számlaciklusonként újra lehet vásárolni és lemondani.
Megrendelhető PluszAdat
PluszAdat 300 MB

Benne foglalt
adatmennyiség

Díj (bruttó)

Tarifacsomag

300 MB

750 Ft

MobilNet Alap 1 GB
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PluszAdat 1 GB

1 GB

1 800 Ft

Amennyiben egy PluszAdat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő PluszAdat opció
vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő PluszAdat opció fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A
PluszAdat opció nem osztható és az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt
adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú PluszAdat opció
vásárolható. A PluszAdat opció nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell igény szerint vásárolni.
Megújuló PluszAdat (kiegészítő opció)
A megjelölt tarifacsomagokhoz Megújuló PluszAdat kiegészítő opciót a belföldről díjmentesen hívható 1270
telefonos ügyfélszolgálaton, az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet
vásárolni és lemondani. A Megújuló PluszAdat kiegészító opció megújuló adatopció, számlaciklusonként újra lehet
vásárolni és lemondani. A Megújuló PluszAdat kiegészító opció megújuló adatopció, számlaciklusonként újra
aktiválódik, nem szükséges minden számlaciklusban újra igényelni.
Megrendelhető Megújuló
PluszAdat
Megújuló PluszAdat 300 MB
Megújuló PluszAdat 1 GB

Benne foglalt
adatmennyiség

Díj (bruttó)

300 MB

500 Ft/hó

1 GB

1 400 Ft/hó

Tarifacsomag

MobilNet Alap 1 GB

Amennyiben adott számlázási ciklusban a Megújuló PluszAdat kiegészítő opció nem kerül teljes egészében
felhasználásra, akkor a fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A Megújuló PluszAdat kiegészítő opció
nem osztható és az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt adatforgalomra
irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú PluszAdat kiegészítő opció
vásárolható a Megújuló PluszAdat kiegészítő opció mellé.
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1.3.4. Internet Alaptarifa
Az Internet Alaptarifa az Internet tarifacsomaggal rendelkező Előfizetők alap tarifacsomagja, amely az Internet
tarifacsomagok megszűnése esetén kerül alkalmazásra, kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodnak meg.
A táblázatban bruttó árak szerepelnek, a feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák.
Internet Alaptarifa
Internet Alaptarifa belépési díj (Ft)
Internet Alaptarifa havidíj (Ft)
Felhasználható adatforgalom (GB)
Becsült maximális sebesség

10 000
8 186
0,488
letöltési sebesség 7 Mbit/s
feltöltési sebesség: 2,5 Mbit/s

Becsült maximális sebesség a havi 0,488 GB adatforgalom felett
(Mbit/s)
SMS díja bármely belföldi hálózatba (Ft)
SMS díja EU nemzetközi díjzónába (Ft)
SMS díja EU nemzetközi díjzónán kívülre (Ft)

0/0
50
24
100

Az Internet Alaptarifához ExtraAdat (kiegészítő opció) opció nem vásárolható.
Az Internet Alaptarifa csak adatátviteli szolgáltatást nyújt, hangszolgáltatás nem vehető igénybe ezzel. Az
adatforgalom a belföldi küldött és fogadott adatmennyiség együttes összegét jelenti. Számlázás 10 Kbyte-onként
történik. A külföldön történő adatforgalomra eltérő díjak vonatkoznak.
A tarifacsomag SMS szolgáltatást is tartalmaz, mely díja a fenti táblázatban került rögzítésre.
Amennyiben az Előfizető nem használja fel a havidíjba foglalt forgalmi keretet, a fennmaradó részt nem viheti át a
következő számlázási ciklusra. A havidíjban foglalt forgalmi keret időkorlátozás nélkül bármely napszakban
felhasználható.
A tarifacsomag aktiválásától a számlazárásig a teljes havi díjtétel figyelembevételével arányos tört havi díj, illetve
forgalmi keret kerül kiszámlázásra.
Plusz Adat (kiegészítő opciók)
Plusz Adat opciót az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet vásárolni .
Amennyiben egy Plusz Adat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő Plusz Adat opció
vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő Plusz Adat (kiegészítő opció) opció fel nem használt hátralévő
adatforgalma elvész. A Kiegészítő opció kizárólag az adott számlaciklus végéig belföldi hálózatban használható
fel. A Plusz Adat opció kizárólag az adott számlaciklus végéig használható fel. Egy számlacikluson belül
tetszőleges számú Plusz Adat opció vásárolható. A Plusz Adat opció nem megújuló opció, minden számlaciklusban
újra kell igény szerint vásárolni.

64

1.3.5. Digitális Jólét Alapcsomag
Digitális Jólét Alapcsomag
Havidíjak
Tarifacosmag havidíj (Ft) 1 év határozott idejű szerződéssel vagy
2 év határozott idejű szerződéssel készülékkel
összesen (Ft)

990

Havidíjban foglalt adatforgalom

1 GB

Becsült maximális sebesség a havidíjban foglalt adatforgalom felett (leés feltöltési sebesség - Mbit/s)
Becsült maximális sebesség

0/0
az ÁSZF 6. mellékletében

Egyéb díjak
SMS díja bármely belföldi hálózatba (Ft)

30,48

SMS díja EU nemzetközi díjzónába (Ft)

24,00

SMS díja EU nemzetközi díjzónán kívülre (Ft)

60,96

A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák.
Mobil internet-hozzáférés szolgáltatás esetén olyan természetes személy (előfizető) veheti igénybe a Digitális Jólét
Alapcsomag mobil internet-hozzáférés szolgáltatást, akinek nem volt bármely hazai szolgáltatóval kötött mobil
internet előfizetés a nevén a Szolgáltatóval kötendő előfizetői szerződés aláírását megelőző egy évben.
A Digitális Jólét Alapcsomag csak adatátviteli szolgáltatást nyújt, hangszolgáltatás a fenti tarifacsomaggal nem
vehető igénybe. Az adatforgalom a belföldi küldött és fogadott adatmennyiség együttes összegét jelenti.
Számlázási egység Digitális Jólét Alapcsomag esetében 10 Kbyte. A külföldön történő internet adatforgalomra
eltérő díjak vonatkoznak. Az Alapcsomag az Internet mellett SMS szolgáltatást is tartalmaznak, melyek díja a fenti
táblázatban került rögzítésre. Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes, a roaming környezetben
történő felhasználás részletes feltételei a Díjszabás mellékletben találhatók.
Amennyiben az Előfizető nem használja fel a havidíjba foglalt forgalmi keretet, a fennmaradó részt nem viheti át a
következő számlázási ciklusra. A havidíjban foglalt forgalmi keret időkorlátozás nélkül bármely napszakban
felhasználható.
A tarifacsomag aktiválásától a számlazárásig a teljes havi díjtétel figyelembevételével arányos törthavi díj, illetve
forgalmi keret kerül kiszámlázásra. Adatforgalomra vonatkozó havi keretet tartalmazó tarifacsomagoknál
tarifacsomag-váltás esetén a számlázási időszak kezdetétől a tarifacsomag-váltásig, illetve a tarifacsomagváltástól a számlázási időszak lezártáig tarifacsomagonként a teljes havi díjtétel figyelembevételével arányos
törthavi díj kerül kiszámlázásra, és a keret is arányosan vehető igénybe.
A Digitális Jólét Alapcsomag esetén a havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását követően az internet
hozzáférés megszűnik a számlázási ciklus végéig. Becsült maximális sebességaz ÁSZF 6. mellékletében.
A Digitális Jólét Alapcsomagra kötött határozott idejű Előfizetői Szerződés időtartama alatt, az első számlazárást
követően a kereskedelmi forgalomban aktuálisan elérhető utólag fizető Internet csomagokra díjmentesen lehet
váltani. A tarifacsomag-váltásra egyebekben az ÁSZF-ben foglaltak alkalmazandóak.
A Digitális Jólét Alapcsomagra 2018. április 11. előtt kötött határozott idejű Előfizetői Szerződés megszűnése
esetén az ÁSZFben rögzített kötbér fizetési szabályok nem alkalmazandók.
PluszAdat (kiegészítő opció)
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A megjelölt tarifacsomagokhoz kiegészítő adatopció (PluszAdat) vásárolható, melyek részletes leírását az alábbi
táblázat tartalmazza. PluszAdatot a belföldről díjmentesen hívható 1270 telefonos ügyfélszolgálatokon, az Online
ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet vásárolni és lemondani. A Megújuló
PluszAdat kiegészító opció megújuló adatopció, számlaciklusonként újra lehet vásárolni és lemondani.
Megrendelhető PluszAdat

Benne foglalt
adatmennyiség

Díj (bruttó)

300 MB

750 Ft

1 GB

1 800 Ft

PluszAdat 300 MB
PluszAdat 1 GB

Tarifacsomag

Digitális Jólét Alapcsomag

Amennyiben egy PluszAdat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő PluszAdat opció
vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő PluszAdat opció fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A
PluszAdat opció nem osztható és az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt
adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú PluszAdat opció
vásárolható. A PluszAdat opció nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell igény szerint vásárolni.
Megújuló PluszAdat (kiegészítő opció)
A megjelölt tarifacsomagokhoz Megújuló PluszAdat kiegészítő opciót a belföldről díjmentesen hívható 1270
telefonos ügyfélszolgálaton, az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet
vásárolni és lemondani. A Megújuló PluszAdat kiegészító opció megújuló adatopció, számlaciklusonként újra lehet
vásárolni és lemondani. A Megújuló PluszAdat kiegészító opció megújuló adatopció, számlaciklusonként újra
aktiválódik, nem szükséges minden számlaciklusban újra igényelni.
Megrendelhető Megújuló
PluszAdat
Megújuló PluszAdat 300 MB
Megújuló PluszAdat 1 GB

Benne foglalt
adatmennyiség

Díj (bruttó)

300 MB

500 Ft/hó

1 GB

1 400 Ft/hó

Tarifacsomag

Digitális Jólét Alapcsomag

Amennyiben adott számlázási ciklusban a Megújuló PluszAdat kiegészítő opció nem kerül teljes egészében
felhasználásra, akkor a fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A Megújuló PluszAdat kiegészítő opció
nem osztható és az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt adatforgalomra
irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú PluszAdat kiegészítő opció
vásárolható a Megújuló PluszAdat kiegészítő opció mellé.
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1.3.6. SZIP Mobil tarifacsomag
SZIP Mobil
Induló költségek
Belépési díj (Ft)
Havidíjak
Havi előfizetési díj (Ft) 24 hónap határozott idejű
szerződéssel
Havi előfizetési díj (Ft) 24 hónap határozott idejű
szerződéssel, e-Pack-kel
Havidíjban foglalt belföldi adatforgalom
Becsült maximális sebesség 200 GB adatforgalom alatt
Becsült maximális sebesség 200 GB adatforgalom alatt
az Előfizetői Szerződés időtartamának 95%-ában
Becsült maximális sebesség 200 GB adatforgalom felett
Becsült maximális sebesség
Havidíjon felüli szolgáltatások és díjaik

10 000
10 990
10 490
letöltési sebesség: 30 Mbit/s
feltöltési sebesség: 6 Mbit/s
letöltési sebesség: 5 Mbit/s
feltöltési sebesség: 1,7 Mbit/s
letöltési sebesség: 1 Mbit/s
feltöltési sebesség: 1 Mbit/s
az ÁSZF 6. mellékletében

SMS Küldés díja bármely belföldi hálózatba (Ft)

30,48

SMS díja EU nemzetközi díjzónába (Ft)
SMS díja EU nemzetközi díjzónán kívülre (Ft)

24,00
60,96

A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák.
A SZIP Mobil (Szupergyors Internet Program) tarifacsomag vezeték nélküli internet szolgáltatásként csak
adatátviteli szolgáltatást nyújt, hangszolgáltatás a fenti tarifacsomaggal nem vehető igénybe. A SZIP Mobil
tarifacsomag tárgyát képező internetszolgáltatás csak helyhez kötötten, az egyedi Előfizetői Szerződésben
meghatározott előfizetői hozzáférési ponton, címen vehető igénybe. Az adatforgalom a belföldi küldött és fogadott
adatmennyiség együttes összegét jelenti. A tarifacsomagban az adatforgalom elszámolása 10 Kbyte-os
egységekben történik. A SZIP Mobil tarifacsomag keretében mobil internet szolgáltatás sem belföldön, sem
külföldön nem vehető igénybe. A tarifacsomag az Internet mellett SMS szolgáltatást is tartalmaz, melyek díja a fenti
táblázatban került rögzítésre. SMS üzenetek fogadása díjmentes.
A SZIP Mobil tarifacsomag kizárólag csak a SZIP keretében meghatározott igényhelyeken vehető igénybe, azon
ügyfelek számára, akik életvitelszerűen a megadott igényhelyek egyikén tartózkodnak. Az igényhelyek kapcsán a
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) ad tájékoztatást (e-mail: ugyfelszolgalat@kifu.gov.hu,
telefon: +36 1 450 3070). Egy háztartásban kizárólag egy SZIP Mobil előfizetés vehető igénybe. A Vodafone
fenntartja a jogot, hogy az adott területen lévő adatátviteli kapacitás és cellák kihasználtságának függvényében
elutasítsa a szerződéskötést.
Amennyiben az Előfizető nem használja fel a 200 GB forgalmi keretet (becsült maximális sebesség: 30 Mbit/s
letöltési és 6 Mbit/s feltöltési sebesség, becsült maximális sebesség az Előfizetői Szerződés időtartamának 95%ában: 5 Mbit/s letöltési és 1,7 Mbit/s feltöltési sebesség) a fennmaradó részt nem viheti át a következő számlázási
ciklusra. A 200 GB adatkeret időkorlátozás nélkül bármely napszakban felhasználható, felhasználása után a
sebességet a számlázási ciklus végéig lassítjuk. A számlázási ciklus lezárultával a forgalomlassítás megszűnik.
Lassításkor becsült maximális sebesség 1 Mbit/s letöltési és 1 Mbit/s feltöltési sebesség. Becsült maximális
sebesség az ÁSZF 6. mellékletében.
A tarifacsomag aktiválásától a számlazárásig a teljes havi díjtétel figyelembevételével arányos törthavi díj, illetve
forgalmi keret kerül kiszámlázásra.
A SZIP Mobil tarifacsomag 24 hónapos határozott idejű változata esetén e-Pack szolgáltatás igénybevétele esetén,
kedvezőbb havi előfizetési díj ellenében az Előfizető vállalja az alábbi feltételek teljesítését minden hónapban, amíg
az e-Pack szolgáltatást igénybe veszi:
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•
•

•

Az Előfizető valamennyi, egy ügyfélszám alá tartozó előfizetése tekintetében E-számlát vesz igénybe az
ÁSZF Elektronikus Számla- és Dokumentum Bemutatás (E-számla) pontban foglalt tartalommal.
A számla kiegyenlítése a következő fizetési módok valamelyikével történik:
o www.vodafone.hu/szamlabefizetés oldalon keresztül,
o a Vodafone mobil alkalmazáson keresztül,
o banki átutalással,
o csoportos beszedési megbízással,
o OTP bankautomatákon keresztül.
A számla kiegyenlítése a számlán feltüntetett fizetési határidőig megtörténik.

Amennyiben az Előfizető valamely hónapban nem tesz eleget a fenti feltételek bármelyikének, a következő havi
számlájában egy bruttó 500 Ft-os egyszeri díj kerül kiterhelésre. Ha az Előfizető egy hónapban több e-Pack
feltételnek nem tesz eleget, az e-Pack feltételek nem teljesítésének díja ebben az esetben is csak havi egy
alkalommal, előfizetésenként kerül kiszámlázásra.
Ha egy Előfizető több előfizetéssel is rendelkezik, melyek közül valamelyiket e-Pack-kel veszi igénybe, ebben az
esetben minden előfizetésre vonatkozóan az e-Pack feltételeknek eleget téve kell a havi számláit kiegyenlítenie.
Amennyiben az Előfizető valamely hónapban fizetési haladékot vesz igénybe és a számláját nem egyenlíti ki a
számlán feltüntetett fizetési határidőig, az e-Pack nem teljesítésének egyszeri díja ebben az esetben is
kiszámlázásra kerül. Az e-Pack szolgáltatás lemondása tarifacsomag-váltásnak minősül. Egyazon tarifacsomag ePack és anélküli változata közti tarifacsomag-váltás kötbérfizetés nélkül vehető igénybe.
Vodafone a SZIP Mobil tarifacsomag Előfizetőjével szemben a 200 GB adatforgalom átlépését követően, minden
számlázási ciklusban alkalmazza a hálózati erőforrások kiosztásánál az Általános Szerződési Feltételekben
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). Ennek következtében a SZIP Mobil szolgáltatás
Előfizetője a 200 GB-os adatforgalom meghaladásakor alacsonyabb prioritási szintre kerül, mint a többi Előfizető
és a hálózat túlterheltségekor a többi Előfizető nagyobb valószínűséggel fér hozzá a hálózati erőforrásokhoz, mint
a SZIP Mobil tarifacsomag Előfizetője, azaz az egyéb Előfizető a hálózat túlterheltsége idején azonos körülmények
esetén nagyobb sebességgel képes adatkommunikációt folytatni, mint a SZIP Mobil tarifacsomag Előfizetője.
Normál terhelésű hálózat esetén a SZIP Mobil tarifacsomag Előfizetője nincs hátrányosan megkülönböztetve a
többi Előfizetővel szemben, ugyanolyan adatsebességre képes a becsült maximális sebesség eléréséig, mint az
egyéb felhasználók.
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1.4. Kereskedelmi forgalomban nem elérhető tarifacsomagok
A kereskedelmi forgalomból kivont tarifacsomagokra a tarifacsomag-váltás és migráció nem lehetséges, valamint
új Előfizető nem köthet rá szerződést.

1.4.1. Akadálymentes Flotta Tarifacsomagok
Az akadálymentes flottacsomagok érvényes és névre szóló
-

Magyar Államkincstár által kiállított Hatósági Igazolvány,
Mozgáskorlátozottak Parkolási Igazolványa,
MEOSZ, SINOSZ, AOSZ, valamint ÉFOÉSZ tagsági igazolvány bemutatásával vehetők igénybe.

Az Előfizető saját nevére maximum 5 db akadálymentes flotta előfizetést köthet.
Akadálymentes
Flotta Tarifa 1
Induló költségek
Belépési díj (Ft)
Havidíjak
Tarifacsomag havidíj (Ft)
Internet havidíj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű
szerződéssel összesen
Tarifacsomag havidíj (Ft)
Internet havidíj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft) 1 év határozott idejű
szerződéssel összesen
Tarifacsomag havidíj (Ft)
Internet havidíj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű
szerződéssel összesen
Kiegészítő Havi Előfizetési Díj (Ft)
Havidíjban foglalt tartalom
Havidíjból lebeszélhető percek bármely belföldi hálózatba
Havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség
Havidíjon felüli belföldi díjak
Hívásdíjak a Vodafone Magyarország Zrt. hálózatába
bármely időszakban (Ft)
Hívásdíjak más mobil hálózatba bármely időszakban (Ft)
Hívásdíjak vezetékes hálózatba bármely időszakban (Ft)
Rövid Szöveges Üzenet küldése (SMS) belföldi mobil
hálózatba (Ft)
Csoporton belüli opció
Havi előfizetési díj (Ft)
Hívás csoporton belül, belföldi hívások esetén bármely
időszakban (Ft) (Havonta, belföldi, flotta csoporton belüli
használatra)
Rövid Szöveges Üzenet küldése (SMS) flottacsoporton
belüli belföldi Vodafone mobil hálózatba bármely
időszakban (Ft)

10 000,00
4635,50
806,4
5441,9
3365,50
806,4
4171,9
2095,50
806,4
2901,9
790,00
100 perc
200 MB
17,00
17,00
10,00
25,40
0,00
0,00
0,00

A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. Az Akadálymentes Flotta Tarifa 1 csomag esetén
a számlázás 30 másodperces egységekben történik.
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Akadálymentes Flotta
Nettarifa csomag
Induló költségek
Belépési díj (Ft)
Havidíjak
Tarifacsomag havidíj (Ft)
Internet havidíj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű szerződéssel összesen
Tarifacsomag havidíj (Ft)
Internet havidíj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft) 1 év határozott idejű szerződéssel összesen
Tarifacsomag havidíj (Ft)
Internet havidíj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű szerződéssel összesen
Kiegészítő Havi Előfizetési Díj (Ft)
Havidíjban foglalt tartalom
Havidíjból lebeszélhető percek bármely belföldi hálózatba
Havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség
Havidíjon felüli belföldi díjak
Hívásdíjak a Vodafone Magyarország Zrt. hálózatába bármely időszakban (Ft)
Hívásdíjak más mobil hálózatba bármely időszakban (Ft)
Hívásdíjak vezetékes hálózatba bármely időszakban (Ft)
Rövid Szöveges Üzenet küldése (SMS) belföldi mobil hálózatba (Ft)
Csoporton belüli opció
Havi előfizetési díj (Ft)
Hívás csoporton belül, belföldi hívások esetén bármely időszakban (Ft) (Havonta, belföldi,
flotta csoporton belüli használatra)
Rövid Szöveges Üzenet küldése (SMS) flottacsoporton belüli belföldi Vodafone mobil
hálózatba bármely időszakban (Ft)

10 000,00
3492,50
2016
5508,5
2222,50
2016
4238,5
952,50
2016
2968,5
790,00
2 GB
25,40
25,40
25,40
19,05
0,00
0,00
0,00

A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. Az Akadálymentes Flotta Nettarifa csomag
esetén a számlázás 60 másodperces egységekben történik.
A Kiegészítő havi előfizetési díj minden nem magánszemély (minden adószámmal rendelkező) ügyfél által
fizetendő díjtétel, mely előre esedékes és hozzáadódik az előfizető havi számlájához. Ezen tétel minden, bármely
típusú SIM kártyára fizetendő havidíj tétel, mely nem lebeszélhető és nem leforgalmazható.
A havidíjban foglalt egységek csak belföldi hálózatba indított normál díjas hívásokra használhatóak fel a
kedvezményes percdíjakon. A havidíjban foglalt, de fel nem használt leforgalmazható perc, illetve adatforgalom
nem vihető át a következő hónapra, más személyre-, illetve más kapcsolási számra nem ruházható át és más
szolgáltatásra sem használható fel.
A Csoporton belüli díjmentes beszélgetés szolgáltatás az Akadálymentes Flotta összes előfizetése közötti
díjmentes beszélgetést és Rövid Szöveges Üzenet (SMS) küldést biztosítja.
A nemzetközi hívások díjait az ÁSZF Díjszabás melléklet tartalmazza.
Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes.
Az Akadálymentes Flotta Tarifa 1 és Flotta Nettarifa csomagok havidíjában foglalt forgalmi keret időkorlátozás
nélkül bármely napszakban felhasználható. A számlázási egység egységesen 10 KB. Amennyiben az Előfizető
nem használja fel a havidíjba foglalt havi forgalmi keretet, a fennmaradó részt nem viheti át a következő számlázási
ciklusra. A havidíjba foglalt adatmennyiség felhasználása után az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My
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Vodafone alkalmazásban PluszAdat opció (kiegészítő adatopció) vagy Flotta Osztható Adatopció vásárolható,
ellenkező esetben az elérhető maximális le/feltöltési sebességet 9,6 kbit/s (0,009 Mbit/s)-re lassítjuk a számlázási
ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a forgalomlassítás megszűnik. A Becsült maximális sebesség a havi
előfizetési díjban foglalt adatforgalom felett (le/fel, Mbit/s) az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint,
0/0Mbit/s.
Flotta Osztható Adat (kiegészítő opció)
Az Akadálymentes Flotta Tarifa 1 és Flotta Nettarifa csomagokhoz a csomagokban foglalt adatmennyiség
felhasználása után Flotta Osztható Adatopció vásárolható, melynek részletes leírását az alábbi táblázat
tartalmazza. Az Akadálymentes Flotta Tarifa 1 és Flotta Nettarifa csomagokhoz Flotta Osztható az Online
ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet vásárolni, arról a SIM kártyáról, amelyhez
az Akadálymentes Flotta Alaptarifa vagy Flotta Nettarifa előfizetés tartozik.
Osztható adatszolgáltatás 3 GB

Osztható
adatszolgáltatás 5 GB

Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű
szerződéssel

5787,4

8267,72

Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű
szerződéssel

4133,86

6614,17

Megrendelhető Flotta Osztható Adatopciók

A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A Flotta Osztható Adatopciók extra megosztható
belföldi adatmennyiséget tartalmazó, összesen maximum 5 utólag fizető tag között megosztható opciók
(Akadálymentes Flotta Alaptarifa vagy Flotta Nettarifa Előfizetője + a megosztható adatmennyiség használatára
általa feljogosított maximum 4 utólag fizető tag). Az opció készülék vásárlása nélkül és készülékvásárlás esetén is
határozatlan és 2 éves határozott idejű szerződéssel is igénybe vehető. Az adatopciók havidíjában foglalt forgalmi
keret időkorlátozás nélkül bármely napszakban felhasználható. A Flotta Osztható Adatopció kizárólag az adott
számlaciklus végéig belföldi hálózatban használható fel. Amennyiben a Flotta Osztható Adatopció nem kerül teljes
egészében felhasználásra a számlaciklus végéig, akkor a meglévő Flotta Osztható Adatopció fel nem használt
hátralévő adatforgalma elvész. Számlázási egység 10 Kbyte.
A Flotta Osztható Adatopció esetén az Előfizető az opcióban foglalt belföldi adatmennyiség megosztása során az
Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban technikai okokból kizárólag a saját, azaz
az elsődleges SIM kártyához tartozó adatfelhasználást tudja nyomon követni és nem rendelkezik információval a
megosztható adatmennyiséget esetlegesen használó tag(ok) adatfelhasználásának konkrét mértékéről.
Plusz Osztható Adat (kiegészítő opció)
Az Akadálymentes Flotta Tarifa 1 és Flotta Nettarifa csomagokhoz a Flotta Osztható Adatopcióban foglalt
adatmennyiség felhasználása után további kiegészítő opció (Plusz Osztható Adat) vásárolható, melyek részletes
leírását az alábbi táblázat tartalmazza. A Plusz Osztható Adatot az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My
Vodafone alkalmazásban lehet vásárolni Akadálymentes Flotta Tarifa 1 és Flotta Nettarifához tartozó (elsődleges)
SIM kártyáról vagy az általa a Flotta Osztható Adatopcióban foglalt adatmennyiség használatára feljogosított
másodlagos kártyá(k)ról egyaránt.
Megrendelhető Plusz Osztható
Adat
Plusz Osztható Adat 100 MB
Plusz Osztható Adat 1 GB

Benne foglalt belföldi
adatmennyiség

Díj (bruttó)

Tarifacsomag

100 MB

578,74 Ft

1 GB

1653,54 Ft

Akadálymentes Flotta Tarifa 1 és
Flotta Nettarifa tartozó SIM
és az általa a Flotta Osztható
Adatopcióban foglalt
adatmennyiség használatára
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feljogosított másodlagos SIM
kártya használó(k)

Amennyiben egy Plusz Osztható Adat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő Plusz Osztható
Adat opció vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő Plusz Osztható Adat (kiegészítő opció) opció fel nem használt
hátralévő adatforgalma elvész. A Plusz Osztható Adat opció kizárólag az adott számlaciklus végéig belföldi
hálózatban használható fel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú Plusz Osztható Adat opció vásárolható.
A Plusz Osztható Adat opció nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell igény szerint vásárolni.
Az adatforgalom aktuális állapotáról az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban
tájékozódhat az ügyfél. A Plusz Osztható Adatopció esetén az Előfizető az opcióban foglalt belföldi adatmennyiség
megosztása során az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban technikai okokból
kizárólag a saját, azaz az elsődleges SIM kártyához tartozó adatfelhasználást tudja nyomon követni és nem
rendelkezik információval a megosztható adatmennyiséget esetlegesen használó tag(ok) adatfelhasználásának
konkrét mértékéről.
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1.4.2. Vodafone Red Smart, Red Prime, Red Platinum és Red Infinity tarifacsomagok
A Vodafone Red Smart, Prime, Platinum és Infinity tarifacsomagok 2018. július 1-től kereskedelmi forgalomban
nem elérhetőek.
Új Előfizetők vagy havidíjas előfizetéssel rendelkező, szerződést hosszabbító Előfizetők számára:
Red Smart

Red Prime

Red Platinum

Red Infinity

10 000

10 000

10 000

10 000

Tarifacsomag havidíj (Ft)

5 990

5 990

6 066

10 066

Internet havidíj (Ft)

4 449

7 119

8 831

9 720

Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű
szerződéssel összesen

10 439

13 109

14 897

19 786

Tarifacsomag havidíj (Ft)

5 990

5 990

6 066

10 066

Internet havidíj (Ft)

4 449

7 119

8 831

9 720

Havi előfizetési díj (Ft) 1 év határozott idejű
szerződéssel összesen

10 439

13 109

14 897

19 786

Tarifacsomag havidíj (Ft)

4 990

4 990

5 066

9 066

Internet havidíj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft) 1 év határozott idejű
szerződéssel, e-Packkel összesen
Tarifacsomag havidíj (Ft)

4 449

7 119

8 831

9 720

9 439

12 109

13 897

18 786

5 990

5 990

6 066

10 066

Internet havidíj (Ft)

4 449

7 119

8 831

9 720

Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű
szerződéssel készülékkel összesen

10 439

13 109

14 897

19 786

Tarifacsomag havidíj (Ft)

4 990

4 990

5 066

9 066

Internet havidíj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű
szerződéssel, e-Pack-kel készülékkel
összesen
Kiegészítő Havi előfizetési díj nem
magánszemély (minden adószámmal
rendelkező) előfizető által fizetendő díjtétel
(Ft)
Havidíjban foglalt tartalom

4 449

7 119

8 831

9 720

9 439

12 109

13 897

18 786

3 175

3 175

3 175

3 175

Belföldi normál díjas hívások

korlátlan

korlátlan

korlátlan

korlátlan

Belföldi normál díjas SMS

korlátlan

korlátlan

korlátlan

korlátlan

Belföldi normál díjas MMS (minden típus)

korlátlan

korlátlan

korlátlan

korlátlan

Induló költségek
Belépési díj (Ft)
Havidíjak

Belföldi adatforgalom
Adatforgalom
- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az
1. roaming díjzónában;
- aktív Világ Napijegy szolgáltatással a Világ
Napijegy érvényességi területén belül.
Becsült maximális sebesség a havi előfizetési
díjban foglalt belföldi adatforgalom felett
(le- és feltöltési sebesség - Mbit/s)
Becsült maximális sebesség a havi előfizetési
díjban foglalt roaming adatforgalom felett (leés feltöltési sebesség - Mbit/s)
Becsült maximális sebesség
Készülékbiztosítás 2 éves határozott idejű
szerződéssel, készülékkel

korlátlan
2 GB

8 GB

20 GB

0/0

0/0

0/0

-

0/0

letöltési sebesség:
0,125 Mbit/s
feltöltési sebesség:
0,125 Mbit/s

0/0

0/0

20 GB

az ÁSZF 6. mellékletében
Alap

Alap

Alap

Alap
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Nemzetközi irányba felhasználható perc és
SMS keret a Vodafone EU Roaming
szolgáltatás érvényességi területén belül

-

50

50

A Vodafone EU Roaming díjmentesen aktiválható,
egyebekben külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes.

EU Roaming
Egyéb díjak
Nemzetközi SMS díja az EU nemzetközi
díjzónába (Ft)
Nemzetközi SMS díja az EU nemzetközi
díjzónán kívülre (Ft)

-

.
24

24

24

24

48

48

48

48

A Red Prime és Red Platinum tarifacsomagokhoz elérhetők a MultiNet+ (mobilinternet alapú) tarifacsomagok,
melyek kizárólag a fenti Red Prime és Platinum tarifacsomagokkal együtt, másodlagos SIM-ként használhatóak, a
Red Prime és Platinum tarifacsomagokban foglalt adatforgalom megosztásával:
Új Előfizetők vagy havidíjas előfizetéssel rendelkező, szerződést hosszabbító Előfizetők számára:
MultiNet+
Induló költségek
Belépési díj (Ft)

10 000

Havidíjak
Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű szerződéssel összesen

8 899

Havi előfizetési díj (Ft) 1 év határozott idejű szerződéssel
összesen

0

Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű szerződéssel
készülékkel összesen

0

Havidíjban foglalt belföldi adatforgalom
Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban foglalt
adatforgalom felett (le- és feltöltési sebesség - Mbit/s)
Becsült maximális sebesség
Készülékbiztosítás
EU Roaming

Red Prime vagy Red Platinum csomaggal megegyező, azzal
megosztva
0/0
az ÁSZF 6. mellékletében
A Vodafone EU Roaming díjmentesen aktiválható, egyebekben
külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes.

Egyéb díjak
SMS díja bármely belföldi hálózatba (Ft)

30,48

A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifacsomagokban a számlázás 1 perces
egységekben történik.
A Kiegészítő havi előfizetési díj minden nem magánszemély (minden adószámmal rendelkező) ügyfél által
fizetendő díjtétel, mely előre esedékes és hozzáadódik az Előfizető havi számlájához. Ezen tétel minden, bármely
típusú SIM kártyára fizetendő havidíj tétel, mely nem lebeszélhető és nem leforgalmazható.
A havidíjban foglalt korlátlan percek, SMS-ek és MMS-ek belföldi, normál díjas hívások, SMS-, illetve MMS-küldés
esetén érvényesek. Belföldi normál díjas irányoknak minősülnek a Vodafone, illetve más mobilszolgáltatók belföldi
hálózatába és belföldi vezetékes irányba indított normál díjas hívások, normál díjas SMS-ek és normál díjas MMSek, valamint a Vodafone Red tarifacsomagok esetében – díjazás tekintetében – belföldi normál díjas iránynak
minősül minden belföldi, speciális díjazású szám hívása is (kivéve: 11811 és 11824 Különleges tudakozók).
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A havidíjban foglalt belföldi adatforgalom belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön is
felhasználható.
A Red Prime és Red Platinum tarifacsomagokban foglalt, havonta felhasználható adatmennyiség teljes egészében
megosztható két SIM kártya – egy hang- és adat alapú, valamint egy kizárólag mobilinternet alapú – között egy
ügyfélszámon belül. Amennyiben az Előfizető nem használja fel a havidíjba foglalt havi forgalmi keretet, a
fennmaradó részt nem viheti át a következő számlázási ciklusra. A havidíjban foglalt forgalmi keret (kivéve
kiegészítő éjszakai ExtraAdat) időkorlátozás nélkül bármely napszakban felhasználható. Számlázási egység 10
Kbyte.
A Red Infinity tarifacsomaghoz Előfizető kérése esetén a video tartalmakhoz való hozzáférést a Szolgáltató 480p
felbontásban korlátozott minőségben teszi lehetővé. Ezen korlátozással az Előfizető a mobiltelefon készülékre és
a hálózati kapacitásra optimalizált minőségben veheti igénybe a szolgáltatást, ez az opció nagyobb képernyőjű
készülékek esetében a képminőség romlását eredményezheti. Az Előfizetőnek a 480p videó felbontás igénylésére
és lemondására az Előfizetői Szerződés megkötése során, illetve a Szolgáltató személyes vagy telefonos
Ügyfélszolgálatán van lehetősége.
A Vodafone Red Smart, Red Prime és Red Platinum tarifacsomagok esetén a havidíjban foglalt belföldi
adatmennyiség felhasználását követően a sebesség 0/0 Mbit/s-ra korlátozódik a számlázási ciklus végéig. Becsült
maximális sebesség az ÁSZF 6. mellékletében.
A számlazárásig történő további internetezéshez a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását
követően az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban kiegészítő adatopció
vásárlása szükséges. Adatopció vásárlása nélkül adatforgalom túllépés nem lehetséges, amennyiben az Előfizető
felhasználta a csomagban foglalt adatmennyiséget, nem lesz elérhető számára az internet szolgáltatás a
számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul.
A Red Prime és Red Platinum tarifacsomagokban foglalt megosztható adat csak a Red Prime és Platinum
tarifacsomagokhoz elérhető MultiNet+ tarifacsomaghoz tartozó másodlagos SIM kártyával használható megosztva,
egyéb, nem a Red Prime és Red Platinum előfizetői szerződéshez kapcsolódó előfizetéssel nem.
A Red Prime és Platinum tarifacsomag esetén az Előfizető a tarifacsomagban foglalt adatmennyiség felhasználása
után, a számlazárásig történő további internetezéshez az általa megrendelhető, osztható kiegészítő adatopció
megosztása során az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban technikai okokból
kizárólag a saját, azaz az elsődleges SIM kártyához tartozó adatfelhasználást tudja nyomon követni és nem
rendelkezik információval a megosztható adatmennyiséget esetlegesen használó másodlagos SIM kártya
adatfelhasználásának konkrét mértékéről.
2017.11.01 előtt kötött előfizetői szerződés esetén a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását
követően, illetve ha a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását megelőzően az Online
ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban egy vagy több alkalommal kiegészítő adatopció(k)
vásárlására kerül sor, úgy a kiegészítő adatopció(k)ban, majd a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség
felhasználását követően a Vodafone Red Smart, Red Prime és Red Platinum tarifacsomagokhoz számlázási
ciklusonként egy alkalommal automatikusan aktiválódó, 300 MB belföldi adatforgalmat tartalmazó Automatikus
PluszAdat opció kapcsolódik, melynek díja 445 Ft. Az Automatikus PluszAdat 300 MB opció adatforgalma az adott
számlaciklus végéig, a tarifacsomag havidíjában foglalt belföldi adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel, azaz
belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön is felhasználható, nem megosztható. Az
Automatikus PluszAdat 300 MB opció minden hónapban megújul, de csak a havidíjban vagy a kiegészítő
adatopció(k)ban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követő további használattal aktiválódik és kerül
kiszámlázásra. Az Automatikus PluszAdat 300 MB opcióban foglalt adatmennyiség felhasználását követően a
sebesség 0/0 Mbit/s-ra korlátozódik. A számlazárásig történő további internetezéshez a havidíjban foglalt belföldi
adatmennyiség felhasználását megelőzően vagy az Automatikus PluszAdat 300 MB opcióban foglalt
adatmennyiség felhasználását követően az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban
kiegészítő adatopció vásárlása szükséges. Adatopció vásárlása nélkül az Automatikus PluszAdat 300 MB opcióba
foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követően adatforgalom túllépés nem lehetséges, amennyiben az
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Előfizető felhasználta a csomagban és az Automatikus PluszAdat 300 MB opcióba foglalt adatmennyiséget, nem
lesz elérhető számára az internet szolgáltatás a számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a
szolgáltatás megújul.
A MultiNet+ kártya csak adatátviteli szolgáltatást nyújt, hangszolgáltatás azon nem vehető igénybe. A MultiNet+
tarifacsomagok igénybevételére kizárólag azon ügyfeleink jogosultak, akik új vagy meglévő Red Prime vagy Red
Platinum tarifacsomagon előfizetéssel rendelkeznek. Egy Red Prime vagy Red Platinum előfizetéshez maximum 1
darab MultiNet+ csomag vásárolható az ajánlatban. MultiNet+ csomagra mindaddig jogosult az Előfizető, ameddig
határozott vagy határozatlan idejű Red Prime vagy Red Platinum előfizetését fenntartja. Amennyiben Red Prime
vagy Red Platinum tarifacsomagokra kötött elsődleges előfizetés megszűnik, vagy leváltásra kerül, abban az
esetben a 2. SIM kártyát az Internet Alaptarifára váltjuk.
Ha a Red Extra EU, Red Extra EU+, Red Prime vagy Red Platinum tarifacsomagokra kötött elsődleges előfizetés
Red Infinity tarifacsomagra történő váltás okán szűnik meg, az Előfizetőnek lehetősége van arra, hogy a havi
előfizetési díjat fizetve a határozott idő végéig megtartsa a másodlagos MultiNet Tablet szerződést egy új előfizetői
azonosító alatt. Ebben az esetben tekintettel arra, hogy Red Infinity tarifacsomagban foglalt adatforgalom nem
megosztható, Előfizető kizárólag a másodlagos MultiNet Tablet tarifacsomagok havidíjában foglalt kiegészítő
éjszakai ExtraAdat szolgáltatásra jogosult.
A MultiNet+ tarifacsomagok esetén a havi adatforgalmi keret felhasználása esetében a számlazárásig történő
további internetezéshez az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban Osztható Plusz
Adat kiegészítő adatopció vásárlása szükséges. Adatopció vásárlása nélkül adatforgalom túllépés nem lehetséges,
amennyiben az Előfizető felhasználta a csomagban foglalt adatmennyiséget, nem lesz elérhető számára az internet
szolgáltatás a számlázási ciklus végéig. Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban foglalt adatforgalom
felett az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul.
A MultiNet+ Tablet (A, B, C, D, E) csomagokkal rendelkező Előfizető havonta éjszakai adat igénybevételére
jogosult. Az éjszakai ExtraAdat mindennap 00:00-06:00 óra között használható fel a szerződés időtartama alatt,
azzal, belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön is felhasználható. A fenti tarifacsomagokkal
rendelkező Előfizető a 00:00-06:00 óra közötti időszakban automatikusan a kiegészítő éjszakai ExtraAdatot, a
kijelölt időszak előtti, illetve utáni időszakban, továbbá, ha az adott hónapban elfogy a kiegészítő éjszakai
ExtraAdat, akkor a Red Prime vagy Red Platinum tarifacsomag havidíjában foglalt osztható adatmennyiséget
használja, majd a tarifacsomagnak megfelelő alapfeltételekkel történik a további adatforgalmazás.
Amennyiben az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban kiegészítő osztható
adatopció vásárlására kerül sor, a kiegészítő éjszakai ExtraAdat 00:00-06:00 óra között továbbra is felhasználható.
A kiegészítő éjszakai ExtraAdat felhasználását követően az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My
Vodafone alkalmazásban vásárolt kiegészítő osztható adatopció kerül felhasználásra éjszaka is. Az Online
ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban vásárolt kiegészítő opcióban foglalt
adatmennyiség felhasználását követően a sebesség 0/0 Mbit/s-ra korlátozódik a MultiNet+ Tablet (A, B, C, D, E)
csomagok esetén.
A Vodafone Red Smart, Red Prime, Red Platinum, Red Infinity és MultiNet+ Tablet 2 éves határozott idejű
szerződéssel készülékkel tarifacsomagok havidíjai készülékbiztosítás szolgáltatást is tartalmaznak a fenti
tarifacsomag táblázatnak megfelelően, melyek igénybevételi feltételeire vonatkozóan minden esetben a mindenkori
Vodafone Készülékbiztosítás Ügyféltájékoztató és Általános Szerződési Feltételekben foglaltak az irányadóak. A
készülékbiztosítás szolgáltatás a Vodafone Red csomagok esetében is csak a Vodafone-tól 60 napnál nem
régebben vásárolt készülékekre érvényes. A készülékbiztosítás szolgáltatás mindenkori Vodafone
Készülékbiztosítás Ügyféltájékoztató és Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerinti megszűnése esetén
a fent említett tarifacsomagok havidíja nem változik. Amennyiben a készülékbiztosítás szolgáltatás igénybevételi
feltételei adottak, a szolgáltatás havidíjával megegyező összegű kedvezményt biztosítunk a tarifacsomag
havidíjából.
A Vodafone Red Smart, Red Prime, Red Platinum, Red Infinity és MultiNet+ tarifacsomag határozatlan idejű és 1
éves határozott idejű szerződéssel kedvezményes készülékvásárlással nem érhető el.
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Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. A Vodafone EU Roaming szolgáltatás részletes feltételei a
Díjszabás mellékletben találhatók.
A nemzetközi hívások díjait az ÁSZF Díjszabás melléklete tartalmazza.
A Red Platinum és Red Infinity tarifacsomag havidíjában foglalt, a Vodafone EU Roaming szolgáltatás érvényességi
területén belül nemzetközi irányba felhasználható keret kizárólag normál díjas nemzetközi hívásokra és SMS-ekre
érvényes. A Vodafone EU Roaming szolgáltatás érvényességi területén elérhető partnerhálózatok aktuális listája
a www.vodafone.hu/eu internetes oldalon található meg.
A Red Smart, Red Prime és Red Platinum és Red Infinity tarifacsomagok kizárólag a lakossági felhasználás
szabályainak betartása mellett, természetes személy felhasználók személyes hírközlési igényeinek kielégítésére
használhatóak (személyi használat). A rendeltetésszerű személyi használatba nem értendő bele, ha a Vodafone
Red tarifacsomaghoz tartozó SIM kártyát nem mobiltelefon készülékben használja az Előfizető vagy felhasználó;
hívások automatizált - a felhasználó személyes közreműködését nem igénylő - indítása; hívások tömeges (a
kimenő hívások összidőtartamának 10%-át meghaladó időtartamban) indítása automatikus hívásfogadó eszközök,
berendezések (pl., de nem kizárólag IVR) felé; hívások tömeges indítása szolgáltatások, műszaki eszközök,
berendezések stb. tesztelése, próbaüzeme, terhelhetőségének vizsgálata, sérülékenységének vizsgálata, stb.
céljából; hívások napi 180 percet rendszeresen meghaladó időtartamban történő indítása személyek, objektumok,
események stb. távolról történő megfigyelése céljából (pl. de nem kizárólag: vagyonőrzési, bébiőr funkciók);
hívások indítása gép-gép kapcsolat (M2M) létrehozása céljából; hívások indítása vagy átirányítása napi 24 órát
meghaladó összidőtartamban; olyan hívások, SMS-ek, MMS-ek tömeges indítása, melyekről a Szolgáltató alappal
feltételezheti, hogy a hívások létrehozásának, vagy az SMS-ek, MMS-ek küldésének célja az Előfizető, Felhasználó
vagy bármely harmadik fél közvetlen haszonszerzése a Szolgáltató kárára. A tarifacsomagot szigorúan tilos olyan
eszközzel használni, amely nem rendelkezik saját kijelzővel, hangszóróval, mikrofonnal és billentyűzettel (beleértve
az érintőképernyős billentyűzetet), ilyen pl. az adapter, modem. A tarifacsomagok visszaélésszerűen, többek között
telemarketing, ügyfélszolgálati tevékenység, vagy más üzleti célokra nem használhatók. A visszaélésszerű
használatba beleértendő és ezáltal ellentétes a személyi használat feltételeivel az olyan SMS és MMS küldési
magatartás, amely során az előfizetésről elküldött SMS/MMS-ek darabszáma meghaladja a napi több százat, illetve
az érintett előfizetésről elküldött SMS/MMS-ek száma és azok címzettjeinek aránya meghaladja a 10%-ot, illetve
az elküldött SMS/MMS-ekre érkezett válaszüzenetek darabszámának aránya 80%-nál kisebb, illetve az SMS/MMS
üzeneteket jellemzően egy helyszínről küldi az előfizető. A visszaélésszerű használat, illetve a személyi használati
feltételek megsértése esetén Szolgáltató előzetes értesítését követően az Előfizető a szolgáltatást a Hang+Adat
Alaptarifa feltételei szerint veheti tovább igénybe.
A Red Smart, Red Prime, Red Platinum és Red Infinity tarifacsomagok 1 éves, illetve a Red Smart, Red Prime,
Red Platinum és Red Infinity 2 éves határozott időre, e-Pack szolgáltatással történő igénybevétele esetén,
kedvezőbb havi előfizetési díj ellenében az Előfizető vállalja az alábbi feltételek teljesítését minden hónapban, amíg
az e-Pack szolgáltatást igénybe veszi:
•
•

•

Az Előfizető valamennyi, egy ügyfélszám alá tartozó előfizetése tekintetében E-számlát vesz igénybe az
ÁSZF Elektronikus Számla- és Dokumentum Bemutatás (E-számla) pontban foglalt tartalommal.
A számla kiegyenlítése a következő fizetési módok valamelyikével történik:
o www.vodafone.hu/szamlabefizetés oldalon keresztül,
o a Vodafone mobil alkalmazáson keresztül,
o banki átutalással,
o csoportos beszedési megbízással,
o ATM automatákon keresztül.
A számla kiegyenlítése a számlán feltüntetett fizetési határidőig megtörténik.

Amennyiben az Előfizető valamely hónapban nem tesz eleget a fenti feltételek bármelyikének, a következő havi
számlájában egy bruttó 1000 Ft-os egyszeri díj kerül kiterhelésre. Ha az Előfizető egy hónapban több e-Pack
feltételnek nem tesz eleget, az e-Pack feltételek nem teljesítésének díja ebben az esetben is csak havi egy
alkalommal, előfizetésenként kerül kiszámlázásra.
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Ha egy Előfizető több előfizetéssel is rendelkezik, melyek közül valamelyiket e-Pack-kel veszi igénybe, ebben az
esetben minden előfizetésre vonatkozóan az e-Pack feltételeknek eleget téve kell a havi számláit kiegyenlítenie.
Amennyiben az Előfizető valamely hónapban fizetési haladékot vesz igénybe és a számláját nem egyenlíti ki a
számlán feltüntetett fizetési határidőig, az e-Pack nem teljesítésének egyszeri díja ebben az esetben is
kiszámlázásra kerül.
Az e-Pack szolgáltatás lemondása tarifacsomag-váltásnak minősül. Egyazon tarifacsomag e-Pack és anélküli
változata közti tarifacsomag-váltás kötbérfizetés nélkül vehető igénybe.
A Red Smart, Red Prime, Red Platinum és Red Infinity tarifacsomagokra vonatkozó 1 vagy 2 éves határozott idejű
szerződés esetén, amennyiben a határozott idejű szerződés lejárata előtt az Előfizető nem köt a mindenkori
szerződés-hosszabbítási szabályok figyelembevételével újabb 1 vagy 2 éves határozott idejű szerződést, a
határozott idő lejártát követően szerződése határozatlan idejűre változik. A határozott idejű szerződés lejáratát
követően a szolgáltatást a határozott idejű szerződésben meghatározott díjakon nyújtjuk tovább.
Automatikus PluszAdat
2017. november 01. napját követően szerződő Előfizetők esetén az Automatikus PluszAdat nem képezi a Red
Smart, Red Prime, Red Platinum tarifacsomagok részét. Az Automatikus PluszAdat kiegészítő adatopcióként az
Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban keresztül vásárolható meg az előfizetői
szerződés teljes időtartama alatt.
Megrendelhető
Automatikus
PluszAdat
PlusAdat 300 MB

Benne foglalt
adatmennyiség

Díj (bruttó)

300 MB

445 Ft

Tarifacsomag
Red Smart
Red Prime
Red Platinum

A havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követően, illetve ha a havidíjban foglalt belföldi
adatmennyiség felhasználását megelőzően az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone
alkalmazásban egy vagy több alkalommal kiegészítő adatopció(k) vásárlására kerül sor, úgy a kiegészítő
adatopció(k)ban, majd a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követően a Vodafone Red Smart,
Red Prime és Red Platinum tarifacsomagokhoz számlázási ciklusonként egy alkalommal automatikusan
aktiválódó, 300 MB belföldi adatforgalmat tartalmazó Automatikus PluszAdat opció vásárolható. Az Automatikus
PluszAdat 300 MB opció adatforgalma az adott számlaciklus végéig, a tarifacsomag havidíjában foglalt belföldi
adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel, azaz belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön
is felhasználható, nem megosztható. Az Automatikus PluszAdat 300 MB opció minden hónapban megújul, de csak
a havidíjban vagy a kiegészítő adatopció(k)ban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követő további
használattal aktiválódik és kerül kiszámlázásra. Az Automatikus PluszAdat 300 MB opcióban foglalt adatmennyiség
felhasználását követően a sebesség 0/0 Mbit/s-ra korlátozódik.
A számlazárásig történő további internetezéshez a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását
megelőzően vagy az Automatikus PluszAdat 300 MB opcióban foglalt adatmennyiség felhasználását követően az
Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban kiegészítő adatopció vásárlása szükséges.
Adatopció vásárlása nélkül az Automatikus PluszAdat 300 MB opcióba foglalt belföldi adatmennyiség
felhasználását követően adatforgalom túllépés nem lehetséges, amennyiben az Előfizető felhasználta a
csomagban és az Automatikus PluszAdat 300 MB opcióba foglalt adatmennyiséget, nem lesz elérhető számára az
internet szolgáltatás a számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul.
PlusAdat (kiegészítő opció)
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A megjelölt tarifacsomagokhoz kiegészítő adatopció (PlusAdat) vásárolható, melyek részletes leírását az alábbi
táblázat tartalmazza. PlusAdatot a belföldről díjmentesen hívható 1270 telefonos ügyfélszolgálatokon lehet
vásárolni és lemondani.
Megrendelhető
PlusAdat
PlusAdat 300 MB
PlusAdat 1 GB
PlusAdat 5 GB

Benne foglalt
adatmennyiség
300 MB
1 GB
5 GB

Díj (bruttó)
1 112 Ft
2 669 Ft
7 119 Ft

Tarifacsomag
Red Smart
Red Prime
Red Platinum

Amennyiben egy PlusAdat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő PlusAdat opció
vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő PlusAdat opció fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A
PlusAdat opció nem osztható és az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt
adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú PlusAdat opció
vásárolható. A PlusAdat opció nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell igény szerint vásárolni.
Megújuló PlusAdat (kiegészítő opció)
A megjelölt tarifacsomagokhoz Megújuló PlusAdat kiegészítő opciót a belföldről díjmentesen hívható 1270
telefonos ügyfélszolgálaton lehet vásárolni és lemondani. A Megújuló PlusAdat kiegészító opció megújuló
adatopció, számlaciklusonként újra aktiválódik, nem szükséges minden számlaciklusban újra igényelni.
Megrendelhető Megújuló
PlusAdat
Megújuló PlusAdat 300 MB
Megújuló PlusAdat 1 GB
Megújuló PlusAdat 5 GB

Benne foglalt
adatmennyiség
300 MB
1 GB
5 GB

Díj (bruttó)

Tarifacsomag

890 Ft/hó
1 780 Ft/hó
5 339 Ft/hó

Red Smart
Red Prime
Red Platinum

Amennyiben adott számlázási ciklusban a Megújuló PlusAdat kiegészítő opció nem kerül teljes egészében
felhasználásra, akkor a fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A Megújuló PlusAdat kiegészítő opció nem
osztható és az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt adatforgalomra
irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú PlusAdat kiegészítő opció vásárolható
a Megújuló PlusAdat kiegészítő opció mellé, kivéve az Automatikus PluszAdat 300 MB opciót, mely csak egy
alkalommal aktiválódik egy számlaciklusban.
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1.4.3. Vodafone Go Start és Go Extra tarifacsomagok
A Vodafone Go Start és Go Extra tarifacsomagok 2018. július 1-től kereskedelmi forgalomban nem elérhetőek.
Új Előfizetők vagy havidíjas előfizetéssel rendelkező, szerződést hosszabbító Előfizetők számára:
Go Start

Go Extra

10 000

10 000

Tarifacsomag havidíj (Ft)

2 490

3 990

Internet havidíj (Ft)

1 335

2 669

Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű szerződéssel összesen

3 825

6 659

Tarifacsomag havidíj (Ft)

1 990

3 490

Internet havidíj (Ft)

1 335

2 669

Havi előfizetési díj (Ft) 1 év határozott idejű szerződéssel összesen

3 325

6 159

Tarifacsomag havidíj (Ft)

1 490

2 990

Internet havidíj (Ft)

1 335

2 669

Havi előfizetési díj (Ft) 1 év határozott idejű szerződéssel, e-Packkel összesen

2 825

Tarifacsomag havidíj (Ft)

1 990

3 490

Internet havidíj (Ft)

1 335

2 669

Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű szerződéssel készülékkel összesen

3 325

6 159

Tarifacsomag havidíj (Ft)

1 490

2 990

Internet havidíj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű szerződéssel, e-Pack-kel készülékkel
összesen
Kiegészítő Havi előfizetési díj nem magánszemély (minden adószámmal rendelkező)
előfizető által fizetendő díjtétel (Ft)
Havidíjban foglalt tartalom

1 335

2 669

2 825

5 659

3 175

3 175

-

korlátlan

100

200

500 MB

1 GB

Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban foglalt adatforgalom felett (le- és
feltöltési sebesség - Mbit/s)

0/0

0/0

Becsült maximális sebesség

az ÁSZF 6.
mellékletében

Induló költségek
Belépési díj (Ft)
Havidíjak

Perc vagy SMS a Vodafone Magyarország Zrt. hálózatán belül
Perc vagy SMS bármely belföldi hálózatba
Belföldi adatforgalom

5 659

Havidíjon felüli belföldi díjak
Percdíj bármely belföldi hálózatba (Ft)
SMS díj bármely egyéb belföldi mobil hálózatba (Ft)

EU Roaming

Egyéb díjak
Nemzetközi SMS díja az EU nemzetközi díjzónába (Ft)

40

40

40

40

A Vodafone EU
Roaming
díjmentesen
aktiválható,
egyebekben
külföldön a
mindenkori Roaming
díjszabás érvényes.
24

24

80

Nemzetközi SMS díja az EU nemzetközi díjzónán kívülre (Ft)

80

80

A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifacsomagokban a hívások számlázása 1
perces egységekben történik.
A Kiegészítő havi előfizetési díj minden nem magánszemély (minden adószámmal rendelkező) ügyfél által
fizetendő díjtétel, mely előre esedékes és hozzáadódik az Előfizető havi számlájához. Ezen tétel minden, bármely
típusú SIM kártyára fizetendő havidíj tétel, mely nem lebeszélhető és nem leforgalmazható.
A havidíjban foglalt egységek csak belföldi hálózatba indított normál díjas hívásokra és belföldi mobil hálózatba
küldött normál díjas SMS-ekre használhatóak fel. A havidíjban foglalt, de fel nem használt leforgalmazható perc,
SMS, illetve adatforgalom nem vihető át a következő hónapra, más személyre-, illetve más kapcsolási számra nem
ruházható át és más szolgáltatásra sem használható fel. A Vodafone Go Extra tarifacsomagok havidíjában foglalt
Vodafone hálózaton belüli korlátlan percek és SMS-ek belföldi, normál díjas Vodafone Magyarország Zrt. hálózatán
belüli hívások és SMS-ek esetén érvényesek.
A nemzetközi hívások díjait az ÁSZF Díjszabás melléklete tartalmazza.
Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. A Vodafone EU Roaming szolgáltatás részletes feltételei a
Díjszabás mellékletben találhatók.
A Vodafone Go Start és Vodafone Go Extra tarifacsomagokra a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség
felhasználását követően a sebesség 0/0 Mbit/s-ra korlátozódik a számlázási ciklus végéig. Becsült maximális
sebesség az ÁSZF 6. mellékletében. A számlazárásig történő további internetezéshez a havidíjban foglalt belföldi
adatmennyiség felhasználását követően az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban
kiegészítő adatopció vásárlása szükséges. Adatopció vásárlása nélkül adatforgalom túllépés nem lehetséges,
amennyiben az Előfizető felhasználta a csomagban foglalt adatmennyiséget, nem lesz elérhető számára az internet
szolgáltatás a számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul.
2017.11.01 előtt kötött előfizetői szerződés esetén a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását
követően, illetve ha a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását megelőzően az Online
ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban egy vagy több alkalommal kiegészítő adatopció(k)
vásárlására kerül sor, úgy a kiegészítő adatopció(k)ban, majd a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség
felhasználását követően a Vodafone Go Start és Vodafone Go Extra tarifacsomagokhoz számlázási ciklusonként
egy alkalommal automatikusan aktiválódó, 300 MB belföldi adatforgalmat tartalmazó Automatikus PluszAdat opció
kapcsolódik, melynek díja 445 Ft. Az Automatikus PluszAdat 300 MB opció adatforgalma az adott számlaciklus
végéig, a tarifacsomag havidíjában foglalt belföldi adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel, azaz belföldön és
a mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön is felhasználható, nem megosztható. Az Automatikus PluszAdat
300 MB opció minden hónapban megújul, de csak a havidíjban vagy a kiegészítő adatopció(k)ban foglalt belföldi
adatmennyiség felhasználását követő további használattal aktiválódik és kerül kiszámlázásra. Az Automatikus
PluszAdat 300 MB opcióban foglalt adatmennyiség felhasználását követően a sebesség 0/0 Mbit/s-ra korlátozódik.
A számlazárásig történő további internetezéshez a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását
megelőzően vagy az Automatikus PluszAdat 300 MB opcióban foglalt adatmennyiség felhasználását követően az
Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban kiegészítő adatopció vásárlása szükséges.
Adatopció vásárlása nélkül az Automatikus PluszAdat 300 MB opcióba foglalt belföldi adatmennyiség
felhasználását követően adatforgalom túllépés nem lehetséges, amennyiben az Előfizető felhasználta a
csomagban és az Automatikus PluszAdat 300 MB opcióba foglalt adatmennyiséget, nem lesz elérhető számára az
internet szolgáltatás a számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul.
A számlazárásig történő további internetezéshez a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását
megelőzően vagy az Automatikus PluszAdat 300 MB opcióba foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását
követően az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban kiegészítő adatopció
vásárlása szükséges. Adatopció vásárlása nélkül az Automatikus PluszAdat 300 MB opcióba foglalt belföldi
adatmennyiség felhasználását követően adatforgalom túllépés nem lehetséges, amennyiben az Előfizető
felhasználta a csomagban és az Automatikus PluszAdat 300 MB opcióba foglalt belföldi adatmennyiséget, nem
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lesz elérhető számára az internet szolgáltatás a számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a
szolgáltatás megújul.
A Go Start és Go Extra tarifacsomagok 1 éves, valamint a Vodafone Go Start és Go Extra tarifacsomagok 2 éves
határozott időre, e-Pack szolgáltatással történő igénybevétele esetén, kedvezőbb havi előfizetési díj ellenében az
Előfizető vállalja az alábbi feltételek teljesítését minden hónapban, amíg az e-Pack szolgáltatást igénybe veszi:
•
•

•

Az Előfizető valamennyi, egy ügyfélszám alá tartozó előfizetése tekintetében E-számlát vesz igénybe az
ÁSZF Elektronikus Számla- és Dokumentum Bemutatás (E-számla) pontban foglalt tartalommal.
A számla kiegyenlítése a következő fizetési módok valamelyikével történik:
o www.vodafone.hu/szamlabefizetés oldalon keresztül,
o a Vodafone mobil alkalmazáson keresztül,
o banki átutalással,
o csoportos beszedési megbízással,
o ATM automatákon keresztül.
A számla kiegyenlítése a számlán feltüntetett fizetési határidőig megtörténik.

Amennyiben az Előfizető valamely hónapban nem tesz eleget a fenti feltételek bármelyikének, a következő havi
számlájában egy bruttó 500 Ft-os egyszeri díj kerül kiterhelésre. Ha az Előfizető egy hónapban több e-Pack
feltételnek nem tesz eleget, az e-Pack feltételek nem teljesítésének díja ebben az esetben is csak havi egy
alkalommal, előfizetésenként kerül kiszámlázásra.
Ha egy Előfizető több előfizetéssel is rendelkezik, melyek közül valamelyiket e-Pack-kel veszi igénybe, ebben az
esetben minden előfizetésre vonatkozóan az e-Pack feltételeknek eleget téve kell a havi számláit kiegyenlítenie.
Amennyiben az Előfizető valamely hónapban fizetési haladékot vesz igénybe és a számláját nem egyenlíti ki a
számlán feltüntetett fizetési határidőig, az e-Pack nem teljesítésének egyszeri díja ebben az esetben is
kiszámlázásra kerül.
Az e-Pack szolgáltatás lemondása tarifacsomag-váltásnak minősül. Egyazon tarifacsomag e-Pack és anélküli
változata közti tarifacsomag-váltás kötbérfizetés nélkül vehető igénybe.
A Vodafone Go Start és Go Extra tarifacsomagokra vonatkozó 1 vagy 2 éves határozott idejű szerződés esetén,
amennyiben a határozott idejű szerződés lejárata előtt az Előfizető nem köt a mindenkori szerződés-hosszabbítási
szabályok figyelembevételével újabb 1 vagy 2 éves határozott idejű szerződést, a határozott idő lejártát követően
szerződése határozatlan idejűre változik. A határozott idejű szerződés lejáratát követően a szolgáltatást a
határozott idejű szerződésben meghatározott díjakon nyújtjuk tovább.
Automatikus PluszAdat
2017. november 01. napját követően szerződő Előfizetők esetén az Automatikus PluszAdat nem képezi a Vodafone
Go Start és Go Extra tarifacsomagok részét. Az Automatikus PluszAdat kiegészítő adatopcióként az Online
ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban keresztül vásárolható meg az előfizetői szerződés
teljes időtartama alatt.
Megrendelhető
Automatikus
PluszAdat
PlusAdat 300 MB

Benne foglalt
adatmennyiség

Díj (bruttó)

300 MB

445 Ft

Tarifacsomag
Go Start
Go Extra

A havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követően, illetve ha a havidíjban foglalt belföldi
adatmennyiség felhasználását megelőzően az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone
alkalmazásban egy vagy több alkalommal kiegészítő adatopció(k) vásárlására kerül sor, úgy a kiegészítő
adatopció(k)ban, majd a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követően a Vodafone Go Start
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és Go Extra tarifacsomagokhoz számlázási ciklusonként egy alkalommal automatikusan aktiválódó, 300 MB
belföldi adatforgalmat tartalmazó Automatikus PluszAdat opció vásárolható. Az Automatikus PluszAdat 300 MB
opció adatforgalma az adott számlaciklus végéig, a tarifacsomag havidíjában foglalt belföldi adatforgalomra
irányadó, azonos feltételekkel, azaz belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön is
felhasználható, nem megosztható. Az Automatikus PluszAdat 300 MB opció minden hónapban megújul, de csak a
havidíjban vagy a kiegészítő adatopció(k)ban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követő további
használattal aktiválódik és kerül kiszámlázásra. Az Automatikus PluszAdat 300 MB opcióban foglalt adatmennyiség
felhasználását követően a sebesség 0/0 Mbit/s-ra korlátozódik.
PlusAdat (kiegészítő opció)
A megjelölt tarifacsomagokhoz kiegészítő adatopció (PlusAdat) vásárolható, melyek részletes leírását az alábbi
táblázat tartalmazza. PlusAdatot a belföldről díjmentesen hívható 1270 telefonos ügyfélszolgálaton lehet vásárolni
és lemondani.
Megrendelhető
PlusAdat

Benne foglalt
adatmennyiség

Díj (bruttó)

300 MB

1 112 Ft

PlusAdat 1 GB

1 GB

2 669 Ft

PlusAdat 5 GB

5 GB

7 119 Ft

PlusAdat 300 MB

Tarifacsomag
Go Start
Go Extra

Amennyiben egy PlusAdat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő PlusAdat opció
vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő PlusAdat opció fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A
PlusAdat opció nem osztható és az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt
adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú PlusAdat opció
vásárolható. A PlusAdat opció nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell igény szerint vásárolni.
Megújuló PlusAdat (kiegészítő opció)
A megjelölt tarifacsomagokhoz Megújuló PlusAdat kiegészítő opciót a belföldről díjmentesen hívható 1270
telefonos ügyfélszolgálaton lehet vásárolni és lemondani. A Megújuló PlusAdat kiegészító opció megújuló
adatopció, számlaciklusonként újra aktiválódik, nem szükséges minden számlaciklusban újra igényelni.
Megrendelhető Megújuló
PlusAdat

Benne foglalt
adatmennyiség

Díj (bruttó)

300 MB

890 Ft/hó

Megújuló PlusAdat 1 GB

1 GB

1 780 Ft/hó

Megújuló PlusAdat 5 GB

5 GB

5 339 Ft/hó

Megújuló PlusAdat 300 MB

Tarifacsomag
Go Start
Go Extra

Amennyiben adott számlázási ciklusban a Megújuló PlusAdat kiegészítő opció nem kerül teljes egészében
felhasználásra, akkor a fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A Megújuló PlusAdat kiegészítő opció nem
osztható és az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt adatforgalomra
irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú PlusAdat kiegészítő opció vásárolható
a Megújuló PlusAdat kiegészítő opció mellé, kivéve az Automatikus PluszAdat 300 MB opciót, mely csak egy
alkalommal aktiválódik egy számlaciklusban.
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1.4.4. Vodafone Red S, Red M, Red L és Red Infinity+ tarifacsomagok
A Red S, Red M, Red L és Red Infinity+ tarifacsomagok 2019. július 1-től kereskedelmi forgalomban nem
elérhetőek.
Új Előfizetők vagy hangalapú, havidíjas előfizetéssel rendelkező, szerződést hosszabbító Előfizetők
számára, illetve hangalapú, havidíjas határozott időre 2017. október 24. után szerződött Előfizetők
szerződéshosszabbítással nem járó tarifacsomag-váltásakor:
Red S

Red M

Red L

Red Infinity+

10 000

10 000

10 000

10 000

Tarifacsomag havidíj (Ft)

7 990

7 390

7 990

12 790

Internet havidíj (Ft)

2 000

4 600

7 000

9 200

Havi előfizetési díj (Ft)
határozatlan idejű szerződéssel összesen

9 990

11 990

14 990

21 990

Tarifacsomag havidíj (Ft)

6 990

6 390

6 990

11 790

Internet havidíj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft)
1 év határozott idejű szerződéssel vagy
2 év határozott idejű szerződéssel készülékkel
összesen
Kiegészítő Havi előfizetési díj
nem magánszemély (minden adószámmal rendelkező)
előfizető
által fizetendő díjtétel (Ft)
Havidíjban foglalt, belföldön és a mindenkori Roaming
díjszabás szerint külföldön, normál díjas irányban
felhasználható tartalom
Hívások

2 000

4 600

7 000

9 200

8 990

10 990

13 990

20 990

3 175

3 175

3 175

3 175

korlátlan

korlátlan

korlátlan

korlátlan

SMS

korlátlan

korlátlan

korlátlan

korlátlan

MMS (minden típus)

korlátlan

korlátlan

korlátlan

korlátlan

korlátlan

korlátlan

korlátlan

korlátlan

Induló költségek
Belépési díj (Ft)
Havidíjak

Havidíjban foglalt egyéb tartalom
Nemzetközi irányba felhasználható perc/SMS/MMS keret
az EU nemzetközi díjzónába
Belföldi (Red L esetén megosztható) adatforgalom
Adatforgalom
- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming
díjzónában;
- aktív Világ Napijegy szolgáltatással a Világ Napijegy
érvényességi területén belül.
Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban
foglalt belföldi adatforgalom felett (le- és feltöltési
sebesség - Mbit/s)
Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban
foglalt roaming adatforgalom felett (le- és feltöltési
sebesség - Mbit/s)

korlátlan
1 GB

4 GB

10 GB

0/0

0/0

0/0

-

0/0

letöltési
sebesség:
0,125 Mbit/s
feltöltési
sebesség:
0,125 Mbit/s

0/0

0/0

20 GB
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Becsült maximális sebesség
EU Roaming

az ÁSZF 6. mellékletében
A Vodafone EU Roaming díjmentesen aktiválható, egyebekben
külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes.

A Red L tarifacsomagokhoz elérhetők a MultiNet EU (mobilinternet alapú) tarifacsomagok, melyek kizárólag a fenti
Red L tarifacsomagokkal együtt, másodlagos SIM-ként használhatóak, a Red L tarifacsomagokban foglalt
adatforgalom megosztásával:
Új Előfizetők vagy havidíjas előfizetéssel rendelkező, szerződést hosszabbító Előfizetők számára:
MultiNet EU
Induló költségek
Belépési díj (Ft)
Havidíjak
Havi előfizetési díj (Ft)
határozatlan idejű vagy 1 év határozott idejű szerződéssel
összesen
Havi előfizetési díj (Ft)
2 év határozott idejű szerződéssel készülékkel összesen
Havidíjban foglalt adatforgalom
Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban foglalt
adatforgalom felett
(le- és feltöltési sebesség - Mbit/s)
Becsült maximális sebesség
EU Roaming

10 000

590
590
Red L csomaggal megegyező, azzal megosztva
0/0
az ÁSZF 6. mellékletében
A Vodafone EU Roaming díjmentesen aktiválható,
egyebekben külföldön a mindenkori Roaming díjszabás
érvényes.

Egyéb díjak
SMS díja bármely belföldi hálózatba (Ft)

30,48

A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifacsomagokban a számlázás 1 perces
egységekben történik.
A Kiegészítő havi előfizetési díj minden nem magánszemély (minden adószámmal rendelkező) ügyfél által
fizetendő díjtétel, mely előre esedékes és hozzáadódik az Előfizető havi számlájához. Ezen tétel minden, bármely
típusú SIM kártyára fizetendő havidíj tétel, mely nem lebeszélhető és nem leforgalmazható.
A havidíjban foglalt korlátlan percek, SMS-ek és MMS-ek belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint
külföldön, normál díjas hívások, SMS-, illetve MMS-küldés esetén érvényesek. Belföldi normál díjas irányoknak
minősülnek a Vodafone, illetve más mobilszolgáltatók belföldi hálózatába és belföldi vezetékes irányba indított
normál díjas hívások, normál díjas SMS-ek és normál díjas MMS-ek, valamint a Vodafone Red tarifacsomagok
esetében – díjazás tekintetében – belföldi normál díjas iránynak minősül minden belföldi, speciális díjazású szám
hívása is (kivéve: 11811 és 11824 Különleges tudakozók).
A Red L tarifacsomagokban foglalt, havonta felhasználható adatmennyiség teljes egészében megosztható két SIM
kártya – egy hang- és adat alapú, valamint egy kizárólag mobilinternet alapú – között egy ügyfélszámon belül.
Amennyiben az Előfizető nem használja fel a havidíjba foglalt havi forgalmi keretet, a fennmaradó részt nem viheti
át a következő számlázási ciklusra. A havidíjban foglalt forgalmi keret (kivéve kiegészítő éjszakai ExtraAdat)
időkorlátozás nélkül bármely napszakban felhasználható. Számlázási egység 10 Kbyte.
A Red Infinity+ tarifacsomaghoz Előfizető kérése esetén a video tartalmakhoz való hozzáférést a Szolgáltató 480p
felbontásban korlátozott minőségben teszi lehetővé. Ezen korlátozással az Előfizető a mobiltelefon készülékre és
a hálózati kapacitásra optimalizált minőségben veheti igénybe a szolgáltatást, ez az opció nagyobb képernyőjű
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készülékek esetében a képminőség romlását eredményezheti. Az Előfizetőnek a 480p videó felbontás igénylésére
és lemondására az Előfizetői Szerződés megkötése során, illetve a Szolgáltató személyes vagy telefonos
Ügyfélszolgálatán van lehetősége.
A Vodafone Red tarifacsomagok esetén a havidíjban foglalt belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint
külföldön felhasználható adatmennyiség felhasználását követően Red S, Red M és Red L tarifacsomagok esetén
az internet hozzáférés megszűnik a számlázási ciklus végéig. A számlazárásig történő további internetezéshez a
havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását követően az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My
Vodafone alkalmazásban kiegészítő adatopció vásárlása szükséges. Adatopció vásárlása nélkül adatforgalom
túllépés nem lehetséges, amennyiben az Előfizető felhasználta a csomagban foglalt adatmennyiséget, nem lesz
elérhető számára az internet szolgáltatás a számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás
megújul.
A Red L tarifacsomagokban foglalt megosztható adat csak a Red L tarifacsomagokhoz elérhető MultiNet EU
tarifacsomaghoz tartozó másodlagos SIM kártyával használható megosztva, egyéb, nem a Red L előfizetői
szerződéshez kapcsolódó előfizetéssel nem.
A Red L tarifacsomag esetén az Előfizető a tarifacsomagban foglalt adatmennyiség felhasználása után, a
számlazárásig történő további internetezéshez az általa megrendelhető, osztható kiegészítő adatopció
megosztása során az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban technikai okokból
kizárólag a saját, azaz az elsődleges SIM kártyához tartozó adatfelhasználást tudja nyomon követni és nem
rendelkezik információval a megosztható adatmennyiséget esetlegesen használó másodlagos SIM kártya
adatfelhasználásának konkrét mértékéről.
A MultiNet EU kártya csak adatátviteli szolgáltatást nyújt, hangszolgáltatás azon nem vehető igénybe. A MultiNet
EU tarifacsomagok igénybevételére kizárólag azon ügyfeleink jogosultak, akik Red L tarifacsomagon előfizetéssel
rendelkeznek. Egy Red L előfizetéshez maximum 1 darab MultiNet EU csomag vásárolható az ajánlatban. MultiNet
EU csomagra mindaddig jogosult az Előfizető, ameddig határozott vagy határozatlan idejű Red L előfizetését
fenntartja. Amennyiben Red L tarifacsomagokra kötött elsődleges előfizetés megszűnik, vagy leváltásra kerül,
abban az esetben a 2. SIM kártyát az Internet Alaptarifára váltjuk.
Ha a Red Extra EU, Red Extra EU+, Red Prime, Red Platinum vagy Red L tarifacsomagokra kötött elsődleges
előfizetés Red Infinity+ tarifacsomagra történő váltás okán szűnik meg, az Előfizetőnek lehetősége van arra, hogy
a havi előfizetési díjat fizetve a határozott idő végéig megtartsa a másodlagos MultiNet Tablet szerződést egy új
előfizetői azonosító alatt. Ebben az esetben tekintettel arra, hogy Red Infinity+ tarifacsomagban foglalt
adatforgalom nem megosztható, Előfizető kizárólag a másodlagos MultiNet (EU) Tablet tarifacsomagok havidíjában
foglalt kiegészítő éjszakai ExtraAdat szolgáltatásra jogosult.
A MultiNet EU tarifacsomagok esetén a havi adatforgalmi keret felhasználása esetében a számlazárásig történő
további internetezéshez az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban osztható
kiegészítő adatopció vásárlása szükséges. Adatopció vásárlása nélkül adatforgalom túllépés nem lehetséges,
amennyiben az Előfizető felhasználta a csomagban foglalt adatmennyiséget, nem lesz elérhető számára az internet
szolgáltatás a számlázási ciklus végéig. Becsült maximális sebességaz ÁSZF 6. mellékletében. A számlázási ciklus
lezárultával a szolgáltatás megújul.
A MultiNet EU Tablet (A, B, C, D, E) csomagokkal rendelkező Előfizető havonta éjszakai adat igénybevételére
jogosult. Az éjszakai ExtraAdat mindennap 00:00-06:00 óra között használható fel a szerződés időtartama alatt
belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön. A fenti tarifacsomagokkal rendelkező Előfizető a
00:00-06:00 óra közötti időszakban automatikusan a kiegészítő éjszakai ExtraAdatot, a kijelölt időszak előtti, illetve
utáni időszakban, továbbá, ha az adott hónapban elfogy a kiegészítő éjszakai ExtraAdat, akkor a Red L
tarifacsomag havidíjában foglalt osztható adatmennyiséget használja, majd a tarifacsomagnak megfelelő
alapfeltételekkel történik a további adatforgalmazás.
Amennyiben az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban osztható kiegészítő
adatopció vásárlására kerül sor, a kiegészítő éjszakai ExtraAdat 00:00-06:00 óra között továbbra is felhasználható.
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A kiegészítő éjszakai ExtraAdat felhasználását követően az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My
Vodafone alkalmazásban vásárolt osztható kiegészítő adatopció kerül felhasználásra éjszaka is. Az Online
ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban vásárolt kiegészítő opcióban foglalt
adatmennyiség felhasználását követően nem lesz elérhető az internet szolgáltatás a számlázási ciklus végéig.
A Vodafone Red S, Red M, Red L, Red Infinity+ és MultiNet EU tarifacsomag határozatlan idejű és 1 éves határozott
idejű szerződéssel kedvezményes készülékvásárlással nem érhető el.
A Red S, Red M, Red L és Red Infinity+ tarifacsomagok kizárólag a lakossági felhasználás szabályainak betartása
mellett, természetes személy felhasználók személyes hírközlési igényeinek kielégítésére használhatóak (személyi
használat). A rendeltetésszerű személyi használatba nem értendő bele, ha a Vodafone Red tarifacsomaghoz
tartozó SIM kártyát nem mobiltelefon készülékben használja az Előfizető vagy felhasználó; hívások automatizált a felhasználó személyes közreműködését nem igénylő - indítása; hívások tömeges (a kimenő hívások
összidőtartamának 10%-át meghaladó időtartamban) indítása automatikus hívásfogadó eszközök, berendezések
(pl., de nem kizárólag IVR) felé; hívások tömeges indítása szolgáltatások, műszaki eszközök, berendezések, stb.
tesztelése, próbaüzeme, terhelhetőségének vizsgálata, sérülékenységének vizsgálata, stb. céljából; hívások napi
180 percet rendszeresen meghaladó időtartamban történő indítása személyek, objektumok, események, stb.
távolról történő megfigyelése céljából (pl. de nem kizárólag: vagyonőrzési, bébiőr funkciók); hívások indítása gépgép kapcsolat (M2M) létrehozása céljából; hívások indítása vagy átirányítása napi 24 órát meghaladó
összidőtartamban – kifejezetten a nemzetközi EU hálózatokba irányuló hívás- és SMS-forgalom tekintetében; olyan
hívások, SMS-ek, MMS-ek tömeges indítása, melyekről a Szolgáltató alappal feltételezheti, hogy a hívások
létrehozásának, vagy az SMS-ek, MMS-ek küldésének célja az Előfizető, Felhasználó vagy bármely harmadik fél
közvetlen haszonszerzése a Szolgáltató kárára. A tarifacsomagot szigorúan tilos olyan eszközzel használni, amely
nem rendelkezik saját kijelzővel, hangszóróval, mikrofonnal és billentyűzettel (beleértve az érintőképernyős
billentyűzetet), ilyen pl. az adapter, modem. A tarifacsomagok visszaélésszerűen, többek között telemarketing,
ügyfélszolgálati tevékenység, vagy más üzleti célokra nem használhatók. A visszaélésszerű használatba
beleértendő és ezáltal ellentétes a személyi használat feltételeivel az olyan SMS és MMS küldési magatartás,
amely során az előfizetésről elküldött SMS/MMS-ek darabszáma meghaladja a napi több százat, illetve az érintett
előfizetésről elküldött SMS/MMS-ek száma és azok címzettjeinek aránya meghaladja a 10%-ot, illetve az elküldött
SMS/MMS-ekre érkezett válaszüzenetek darabszámának aránya 80%-nál kisebb, illetve az SMS/MMS üzeneteket
jellemzően egy helyszínről küldi az előfizető. A visszaélésszerű használat, illetve a személyi használati feltételek
megsértése esetén Szolgáltató előzetes értesítését követően az Előfizető a szolgáltatást a Hang+Adat Alaptarifa
feltételei szerint veheti tovább igénybe.
Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. A Vodafone EU Roaming szolgáltatás részletes feltételei
jelen Díjszabás mellékletben találhatók.
A nemzetközi hívások díjait jelen Díjszabás melléklet tartalmazza.
A Red S, Red M, Red L és Red Infinity+ tarifacsomag havidíjában foglalt, az EU nemzetközi szolgáltatás
érvényességi területén belül nemzetközi irányba felhasználható szolgáltatás keretében Előfizető a Vodafone
belföldi hálózatáról díjmentesen hívhatja az alább meghatározott országok (EU Nemzetközi díjzóna) normál díjas
hívószámait és azokra díjmentesen küldhet normál díjas SMS és MMS üzenetet.
EU Nemzetközi díjzóna: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Svédország, Egyesült Királyság,
Észtország, Finnország, Franciaország, Francia Guyana, Gibraltár, Görögország, Guadeloupe, Hollandia,
Horvátország, Izland, Írország, Olaszország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Martinique,
Monaco, Németország, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Reunion, Románia, Szlovákia, Szlovénia,
Spanyolország, Svájc, Törökország.
Az EU nemzetközi díjzónán kívüli perc- és SMS-díjak jelen Díjszabás melléklete szerinti nemzetközi díjazás szerint
árazódnak.
A Red S, Red M, Red L és Red Infinity+ tarifacsomagokra vonatkozó 1 vagy 2 éves határozott idejű szerződés
esetén, amennyiben a határozott idejű szerződés lejárata előtt az Előfizető nem köt a mindenkori szerződés87

hosszabbítási szabályok figyelembevételével újabb 1 vagy 2 éves határozott idejű szerződést, a határozott idő
lejártát követően szerződése határozatlan idejűre változik. A határozott idejű szerződés lejáratát követően a
szolgáltatást a határozott idejű szerződésben meghatározott díjakon nyújtjuk tovább.
PluszAdat (kiegészítő opció)
A megjelölt tarifacsomagokhoz kiegészítő adatopció (PluszAdat) vásárolható, melyek részletes leírását az alábbi
táblázat tartalmazza. PluszAdatot a belföldről díjmentesen hívható 1270 telefonos ügyfélszolgálaton, az Online
ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet vásárolni és lemondani.
Megrendelhető PluszAdat

Benne foglalt
adatmennyiség

Díj (bruttó)

300 MB

750 Ft

1 GB

1 800 Ft

PluszAdat 300 MB
PluszAdat 1 GB

Tarifacsomag
Red S
Red M

Amennyiben egy PluszAdat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő PluszAdat opció
vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő PluszAdat opció fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A
PluszAdat opció nem osztható és az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt
adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú PluszAdat opció
vásárolható. A PluszAdat opció nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell igény szerint vásárolni.
Megújuló PluszAdat (kiegészítő opció)
A megjelölt tarifacsomagokhoz Megújuló PluszAdat kiegészítő opciót a belföldről díjmentesen hívható 1270
telefonos ügyfélszolgálaton, az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet
vásárolni és lemondani. A Megújuló PluszAdat kiegészító opció megújuló adatopció, számlaciklusonként újra
aktiválódik, nem szükséges minden számlaciklusban újra igényelni.
Megrendelhető Megújuló
PluszAdat

Benne foglalt
adatmennyiség

Díj (bruttó)

300 MB

500 Ft/hó

1 GB

1 400 Ft/hó

Megújuló PluszAdat 300 MB
Megújuló PluszAdat 1 GB

Tarifacsomag
Red S
Red M

Amennyiben adott számlázási ciklusban a Megújuló PluszAdat kiegészítő opció nem kerül teljes egészében
felhasználásra, akkor a fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A Megújuló PluszAdat kiegészítő opció
nem osztható és az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt adatforgalomra
irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú PluszAdat kiegészítő opció
vásárolható a Megújuló PluszAdat kiegészítő opció mellé.
Osztható Plusz Adatok (kiegészítő opciók)
A Red L tarifacsomagokhoz Osztható PluszAdat, illetve Osztható Megújuló PluszAdat kiegészítő opciót a belföldről
díjmentesen hívható 1270 telefonos ügyfélszolgálaton, az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone
alkalmazásban lehet vásárolni Red L elsődleges SIM kártyáról.
Megrendelhető
Osztható PluszAdat
Osztható PluszAdat 300 MB
Osztható PluszAdat 1 GB

Benne foglalt
adatmennyiség

Díj (bruttó)

Tarifacsomag

300 MB

750 Ft

1 GB

1 800 Ft

Red L tarifacsomaghoz tartozó
elsődleges SIM és MultiNet
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tarifacsomaghoz
másodlagos SIM

tartozó

Amennyiben egy Osztható PluszAdat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő PluszAdat
opció vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő Osztható PluszAdat opció fel nem használt hátralévő adatforgalma
elvész. Az Osztható PluszAdat opció az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában
foglalt adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú Osztható
PluszAdat opció vásárolható. Az Osztható PluszAdat opció nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell
igény szerint vásárolni.
Megrendelhető
Osztható Megújuló PluszAdat
Osztható Megújuló PluszAdat 300 MB
Osztható Megújuló PluszAdat 1 GB

Benne foglalt
adatmennyiség

Díj (bruttó)

Tarifacsomag

300 MB

500 Ft/hó

1 GB

1 400 Ft/hó

Red L tarifacsomaghoz tartozó
elsődleges SIM és MultiNet
tarifacsomaghoz
tartozó
másodlagos SIM

Amennyiben adott számlázási ciklusban az Osztható Megújuló PluszAdat kiegészítő opció nem kerül teljes
egészében felhasználásra, akkor a fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. Az Osztható Megújuló
PluszAdat kiegészítő opció az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt
adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú Osztható PluszAdat
kiegészítő opció vásárolható az Osztható Megújuló PluszAdat kiegészítő opció mellé.
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1.4.5. Vodafone Go S, Go M és Go L tarifacsomagok
A Vodafone Go S, Go M, Go L tarifacsomagok 2019. július 1-től kereskedelmi forgalomban nem elérhetőek.
2019. február 8-ától a jelen fejezetben található Go tarifacsomagokban foglalt, bármely belföldi hálózatba
felhasználható perc- és SMS-mennyiségek EU nemzetközi irányba is leforgalmazhatóak.
Új Előfizetők vagy hangalapú, havidíjas előfizetéssel rendelkező, szerződést hosszabbító Előfizetők
számára, illetve hangalapú, havidíjas határozott időre 2017. október 24. után szerződött Előfizetők
szerződéshosszabbítással nem járó tarifacsomag-váltásakor:
Go S

Go M

Go L

10 000

10 000

10 000

Tarifacsomag havidíj (Ft)

2 490

4 490

2 490

Internet havidíj (Ft)

1 500

2 500

4 500

Havi előfizetési díj (Ft)
határozatlan idejű szerződéssel összesen

3 990

6 990

6 990

Tarifacsomag havidíj (Ft)

1 990

3 990

1 990

Internet havidíj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft)
1 év határozott idejű szerződéssel vagy
2 év határozott idejű szerződéssel készülékkel
összesen
Kiegészítő Havi előfizetési díj
nem magánszemély (minden adószámmal rendelkező)
előfizető
által fizetendő díjtétel (Ft)
Havidíjban foglalt, normál díjas irányban
felhasználható tartalom
Perc vagy SMS a Vodafone Magyarország Zrt.
hálózatán belül, belföldön és a mindenkori Roaming
díjszabás szerint külföldön
Perc vagy SMS bármely belföldi hálózatba, belföldön és
a mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön, illetve
az EU nemzetközi díjzónába
Belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint
külföldön felhasználható adatforgalom
Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban
foglalt adatforgalom felett (le- és feltöltési sebesség Mbit/s)
Becsült maximális sebesség

1 500

2 500

4 500

3 490

6 490

6 490

3 175

3 175

3 175

-

korlátlan

-

100

200

100

1 GB

2 GB

10 GB

0/0

0/0

0/0

Induló költségek
Belépési díj (Ft)
Havidíjak

az ÁSZF 6. mellékletében

Havidíjon felüli, normál díjas irányban irányadó díjak
Percdíj bármely belföldi hálózatba (Ft)
SMS díj bármely egyéb belföldi mobil hálózatba (Ft)
EU Roaming
Nemzetközi percdíjak az EU nemzetközi díjzónába (Ft)

40
40
40
40
40
40
A Vodafone EU Roaming díjmentesen aktiválható,
egyebekben külföldön a mindenkori Roaming díjszabás
érvényes.
76

76

76
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Nemzetközi percdíjak az EU nemzetközi díjzónán
kívülre
Nemzetközi SMS díja az EU nemzetközi díjzónába (Ft)
Nemzetközi SMS díja az EU nemzetközi díjzónán
kívülre (Ft)

A mindenkori ÁSZF Díjszabás melléklet Külföldre
irányuló hívások díja (nemzetközi hívások) feltételek és
díjszabás szerint.
24
24
24
80

80

80

A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifacsomagokban a hívások számlázása 1
perces egységekben történik.
A Kiegészítő havi előfizetési díj minden nem magánszemély (minden adószámmal rendelkező) ügyfél által
fizetendő díjtétel, mely előre esedékes és hozzáadódik az Előfizető havi számlájához. Ezen tétel minden, bármely
típusú SIM kártyára fizetendő havidíj tétel, mely nem lebeszélhető és nem leforgalmazható.
A havidíjban foglalt egységek belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön, normál díjas
hívásokra és mobil hálózatba küldött normál díjas SMS-ekre használhatóak fel. A havidíjban foglalt, de fel nem
használt leforgalmazható perc, SMS, illetve adatforgalom nem vihető át a következő hónapra, más személyre-,
illetve más kapcsolási számra nem ruházható át és más szolgáltatásra sem használható fel. A Vodafone Go M
tarifacsomagok havidíjában foglalt Vodafone hálózaton belüli korlátlan percek és SMS-ek belföldön és a mindenkori
Roaming díjszabás szerint külföldön, normál díjas Vodafone Magyarország Zrt. hálózatán belüli hívások és SMSek esetén érvényesek.
Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. A Vodafone EU Roaming szolgáltatás részletes feltételei
jelen Díjszabás mellékletben találhatók.
A Vodafone Go S, Go M és Go L tarifacsomag havidíjában foglalt, az EU nemzetközi szolgáltatás érvényességi
területén belül nemzetközi irányba felhasználható szolgáltatás keretében Előfizető a fenti tarifacsomagokban
foglalt, bármely belföldi hálózatba felhasználható 100, illetve 200 perc- és SMS-keret erejéig a Vodafone belföldi
hálózatáról további költségek nélkül hívhatja az alább meghatározott országok (EU nemzetközi díjzóna) normál
díjas hívószámait és küldhet azokra normál díjas SMS üzenetet.
EU nemzetközi díjzóna: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Svédország, Egyesült Királyság,
Észtország, Finnország, Franciaország, Francia Guyana, Gibraltár, Görögország, Guadeloupe, Hollandia,
Horvátország, Izland, Írország, Olaszország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Martinique,
Monaco, Németország, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Réunion, Románia, Szlovákia, Szlovénia,
Spanyolország, Svájc, Törökország.
Az EU nemzetközi díjzónán kívüli, illetve a tarifacsomagokban foglalt percek és SMS-ek feletti nemzetközi percdíjak
jelen Díjszabás ((Külföldre irányuló hívások díja (nemzetközi hívások)) melléklete szerinti nemzetközi díjazás, a
nemzetközi SMS-ek a fenti táblázatban foglaltak szerint árazódnak.
A Vodafone Go S, Vodafone Go M és Vodafone Go L tarifacsomagokra a havidíjban foglalt belföldön és a
mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön felhasználható adatmennyiség felhasználását követően az internet
hozzáférés megszűnik a számlázási ciklus végéig.
A számlazárásig történő további internetezéshez a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását
követően az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban kiegészítő adatopció
vásárlása szükséges. Adatopció vásárlása nélkül adatforgalom túllépés nem lehetséges, amennyiben az Előfizető
felhasználta a csomagban foglalt adatmennyiséget, nem lesz elérhető számára az internet szolgáltatás a
számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul.
A Vodafone Go S, Go M és Go L tarifacsomagokra vonatkozó 1 vagy 2 éves határozott idejű szerződés esetén,
amennyiben a határozott idejű szerződés lejárata előtt az Előfizető nem köt a mindenkori szerződés-hosszabbítási
szabályok figyelembevételével újabb 1 vagy 2 éves határozott idejű szerződést, a határozott idő lejártát követően
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szerződése határozatlan idejűre változik. A határozott idejű szerződés lejáratát követően a szolgáltatást a
határozott idejű szerződésben meghatározott díjakon nyújtjuk tovább.
PluszAdat (kiegészítő opció)
A megjelölt tarifacsomagokhoz kiegészítő adatopció (PluszAdat) vásárolható, melyek részletes leírását az alábbi
táblázat tartalmazza. PluszAdatot a belföldről díjmentesen hívható 1270 telefonos ügyfélszolgálaton, az Online
ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet vásárolni és lemondani.
Megrendelhető PluszAdat

Benne foglalt
adatmennyiség

Díj (bruttó)

Tarifacsomag

300 MB

750 Ft

1 GB

1 800 Ft

Go S
Go M
Go L

PluszAdat 300 MB
PluszAdat 1 GB

Amennyiben egy PluszAdat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő PluszAdat opció
vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő PluszAdat opció fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A
PluszAdat opció nem osztható és az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt
adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú PluszAdat opció
vásárolható. A PluszAdat opció nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell igény szerint vásárolni.
Megújuló PluszAdat (kiegészítő opció)
A megjelölt tarifacsomagokhoz Megújuló PluszAdat kiegészítő opciót a belföldről díjmentesen hívható 1270
telefonos ügyfélszolgálaton, az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet
vásárolni és lemondani. A Megújuló PluszAdat kiegészító opció megújuló adatopció, számlaciklusonként újra
aktiválódik, nem szükséges minden számlaciklusban újra igényelni.
Megrendelhető Megújuló
PluszAdat
Megújuló PluszAdat 300 MB
Megújuló PluszAdat 1 GB

Benne foglalt
adatmennyiség

Díj (bruttó)

Tarifacsomag

300 MB

500 Ft/hó

1 GB

1 400 Ft/hó

Go S
Go M
Go L

Amennyiben adott számlázási ciklusban a Megújuló PluszAdat kiegészítő opció nem kerül teljes egészében
felhasználásra, akkor a fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A Megújuló PluszAdat kiegészítő opció
nem osztható és az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt adatforgalomra
irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú PluszAdat kiegészítő opció
vásárolható a Megújuló PluszAdat kiegészítő opció mellé.
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1.4.6. Vodafone Red Live, Red Live+ és Red Infinity Pro tarifacsomagok
A Vodafone Red Live, Red Live+ és Red Infinity Pro tarifacsomagok 2020. augusztus 3-tól kereskedelmi
forgalomban nem elérhetőek.
Új Előfizetők vagy hangalapú, havidíjas előfizetéssel rendelkező, szerződést hosszabbító Előfizetők
számára, illetve hangalapú, havidíjas határozott időre 2017. október 24. után szerződött Előfizetők
szerződéshosszabbítással nem járó tarifacsomag-váltásakor:
Red Live

Red Live+

Red Infinity
Pro

10 000

10 000

10 000

Tarifacsomag havidíj (Ft)

5 494

6 380

12 645

Internet havidíj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft)
határozatlan idejű szerződéssel
összesen
Tarifacsomag havidíj (Ft)

6 496

8 610

9 345

11 990

14 990

21 990

4 494

5 380

7 645

6 496

8 610

9 345

10 990

13 990

16 990

3 175

3 175

3 175

korlátlan

korlátlan

korlátlan

korlátlan

korlátlan

korlátlan

korlátlan

korlátlan

korlátlan

Induló költségek
Belépési díj (Ft)
Havidíjak

Internet havidíj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft)
1 év határozott idejű szerződéssel vagy
2 év határozott idejű szerződéssel készülékkel
összesen
Kiegészítő Havi előfizetési díj
nem magánszemély (minden adószámmal rendelkező)
előfizető által fizetendő díjtétel (Ft)
Havidíjban foglalt, normál díjas irányban
felhasználható tartalom
- belföldön magyarországi hívószámokra;
- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming
díjzónából magyarországi és az 1. roaming díjzóna
országainak hívószámaira;
- belföldről az EU nemzetközi díjzóna érvényességi
területén belüli országok hívószámaira.
Hívások
SMS
MMS (minden típus)
Havidíjban foglalt egyéb tartalom
Belföldi (Red Live+ esetén megosztható) adatforgalom
Adatforgalom
- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming
díjzónában;
- aktív Világ Napijegy szolgáltatással a Világ Napijegy
érvényességi területén belül.
Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban
foglalt belföldi adatforgalom felett (le- és feltöltési
sebesség - Mbit/s)

korlátlan
5 GB

10 GB

0/0

0/0

20 GB

-

93

Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban
foglalt roaming adatforgalom felett (le- és feltöltési
sebesség – Mbit/s)

5G/NR hálózat
Becsült maximális sebesség
EU Roaming

letöltési
sebesség:
0,125 Mbit/s
0/0
0/0
feltöltési
sebesség:
0,125 Mbit/s
Igénybe vehető, a lefedettségi térképen megjelölt
helyeken
az ÁSZF 6. mellékletében
A Vodafone EU Roaming díjmentesen aktiválható,
egyebekben külföldön a mindenkori Roaming
díjszabás érvényes.

A Red Live+ tarifacsomagokhoz elérhetők a MultiNet EU (mobilinternet alapú) tarifacsomagok, melyek kizárólag a
fenti Red Live+ tarifacsomagokkal együtt, másodlagos SIM-ként használhatóak, a Red Live+ tarifacsomagokban
foglalt adatforgalom megosztásával:
Új Előfizetők vagy havidíjas előfizetéssel rendelkező, szerződést hosszabbító Előfizetők számára:
MultiNet EU
Induló költségek
Belépési díj (Ft)
Havidíjak
Havi előfizetési díj (Ft)
határozatlan idejű vagy 1 év határozott idejű szerződéssel
összesen
Havi előfizetési díj (Ft)
2 év határozott idejű szerződéssel készülékkel összesen
Havidíjban foglalt adatforgalom
Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban foglalt
adatforgalom felett
(le- és feltöltési sebesség - Mbit/s)
Becsült maximális sebesség
EU Roaming
Egyéb díjak
SMS (Ft)
- belföldön magyarországi, normál díjas hívószámokra;
- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming
díjzónából magyarországi és az 1. roaming díjzóna
országainak normál díjas hívószámaira;
- belföldről az EU nemzetközi díjzóna érvényességi területén
belüli országok normál díjas hívószámaira.

10 000

590
590
Red Live+ csomaggal megegyező, azzal megosztva
0/0
az ÁSZF 6. mellékletében
A Vodafone EU Roaming díjmentesen aktiválható,
egyebekben külföldön a mindenkori Roaming díjszabás
érvényes.

30,48

A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifacsomagokban a számlázás 1 perces
egységekben történik.
A Kiegészítő havi előfizetési díj minden nem magánszemély (minden adószámmal rendelkező) ügyfél által
fizetendő díjtétel, mely előre esedékes és hozzáadódik az Előfizető havi számlájához. Ezen tétel minden, bármely
típusú SIM kártyára fizetendő havidíj tétel, mely nem lebeszélhető és nem leforgalmazható.
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A havidíjban foglalt korlátlan percek, SMS-ek és MMS-ek belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint
külföldön, normál díjas hívások, SMS-, illetve MMS-küldés esetén érvényesek. Belföldi normál díjas irányoknak
minősülnek a Vodafone, illetve más mobilszolgáltatók belföldi hálózatába és belföldi vezetékes irányba indított
normál díjas hívások, normál díjas SMS-ek és normál díjas MMS-ek, valamint a Vodafone Red tarifacsomagok
esetében – díjazás tekintetében – belföldi normál díjas iránynak minősül a belföldi, speciális díjazású számok
hívása is (kivéve: 11811 és 11824 Különleges tudakozók).
A Red Live+ tarifacsomagokban foglalt, havonta felhasználható adatmennyiség teljes egészében megosztható két
SIM kártya – egy hang- és adat alapú, valamint egy kizárólag mobilinternet alapú – között egy ügyfélszámon belül.
Amennyiben az Előfizető nem használja fel a havidíjba foglalt havi forgalmi keretet, a fennmaradó részt nem viheti
át a következő számlázási ciklusra. A havidíjban foglalt forgalmi keret (kivéve kiegészítő éjszakai ExtraAdat)
időkorlátozás nélkül bármely napszakban felhasználható. Számlázási egység 10 Kbyte.
A Red Infinity Pro tarifacsomaghoz Előfizető kérése esetén a video tartalmakhoz való hozzáférést a Szolgáltató
1080p felbontásban, korlátozott minőségben teszi elérhetővé. Ezen korlátozással az Előfizető a hálózati
leterheltség függvényében optimalizált hálózati kapacitáshoz jut, amely elősegíti számára a videótartalmak
zavartalan használatát. Az Előfizetőnek az 1080p videó felbontás igénylésére és lemondására az Előfizetői
Szerződés megkötése során, illetve a Szolgáltató személyes vagy telefonos Ügyfélszolgálatán van lehetősége.
A Vodafone Red Live és Red Live+ tarifacsomagok esetén a havidíjban foglalt, belföldön és a mindenkori Roaming
díjszabás szerint külföldön felhasználható adatmennyiség felhasználását követően az internet hozzáférés
megszűnik a számlázási ciklus végéig. A számlazárásig történő további internetezéshez a havidíjban foglalt
adatmennyiség felhasználását követően az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban
kiegészítő adatopció vásárlása szükséges. Adatopció vásárlása nélkül adatforgalom túllépés nem lehetséges,
amennyiben az Előfizető felhasználta a csomagban foglalt adatmennyiséget, nem lesz elérhető számára az internet
szolgáltatás a számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul.
A Red Live+ tarifacsomagokban foglalt megosztható adat csak a Red Live+ tarifacsomagokhoz elérhető MultiNet
EU tarifacsomaghoz tartozó másodlagos SIM kártyával használható megosztva, egyéb, nem a Red Live+ Előfizetői
Szerződéshez kapcsolódó előfizetéssel nem.
A Red Live+ tarifacsomag esetén az Előfizető a tarifacsomagban foglalt adatmennyiség felhasználása után, a
számlazárásig történő további internetezéshez az általa megrendelhető, osztható kiegészítő adatopció
megosztása során az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban technikai okokból
kizárólag a saját, azaz az elsődleges SIM kártyához tartozó adatfelhasználást tudja nyomon követni és nem
rendelkezik információval a megosztható adatmennyiséget esetlegesen használó másodlagos SIM kártya
adatfelhasználásának konkrét mértékéről.
A MultiNet EU kártya csak adatátviteli szolgáltatást nyújt, hangszolgáltatás azon nem vehető igénybe. A MultiNet
EU tarifacsomagok igénybevételére kizárólag azon ügyfeleink jogosultak, akik Red Live+ tarifacsomagon
előfizetéssel rendelkeznek. Egy Red Live+ előfizetéshez maximum 1 darab MultiNet EU csomag vásárolható az
ajánlatban. MultiNet EU csomagra mindaddig jogosult az Előfizető, ameddig határozott vagy határozatlan idejű
Red Live+ előfizetését fenntartja. Amennyiben Red Live+ tarifacsomagokra kötött elsődleges előfizetés megszűnik,
vagy leváltásra kerül, abban az esetben a 2. SIM kártyát az Internet Alaptarifára váltjuk.
Ha a Red Extra EU, Red Extra EU+, Red Prime, Red Platinum, Red L tarifacsomagokra kötött elsődleges előfizetés
Red Infinity Pro tarifacsomagra történő váltás okán szűnik meg, az Előfizetőnek lehetősége van arra, hogy a havi
előfizetési díjat fizetve a határozott idő végéig megtartsa a másodlagos MultiNet Tablet szerződést egy új előfizetői
azonosító alatt. Ebben az esetben tekintettel arra, hogy Red Infinity Pro tarifacsomagban foglalt adatforgalom nem
megosztható, Előfizető kizárólag a másodlagos MultiNet (EU) Tablet tarifacsomagok havidíjában foglalt kiegészítő
éjszakai ExtraAdat szolgáltatásra jogosult.
A MultiNet EU tarifacsomagok esetén a havi adatforgalmi keret felhasználása esetében a számlazárásig történő
további internetezéshez az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban osztható
kiegészítő adatopció vásárlása szükséges. Adatopció vásárlása nélkül adatforgalom túllépés nem lehetséges,
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amennyiben az Előfizető felhasználta a csomagban foglalt adatmennyiséget, nem lesz elérhető számára az internet
szolgáltatás a számlázási ciklus végéig. Becsült maximális sebesség az ÁSZF 6. mellékletében. A számlázási
ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul.
A MultiNet EU Tablet (A, B, C, D, E) csomagokkal rendelkező Előfizető havonta éjszakai adat igénybevételére
jogosult. Az éjszakai ExtraAdat mindennap 00:00-06:00 óra között használható fel a szerződés időtartama alatt
belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön. A fenti tarifacsomagokkal rendelkező Előfizető a
00:00-06:00 óra közötti időszakban automatikusan a kiegészítő éjszakai ExtraAdatot, a kijelölt időszak előtti, illetve
utáni időszakban, továbbá, ha az adott hónapban elfogy a kiegészítő éjszakai ExtraAdat, akkor a Red Live+
tarifacsomag havidíjában foglalt osztható adatmennyiséget használja, majd a tarifacsomagnak megfelelő
alapfeltételekkel történik a további adatforgalmazás.
Amennyiben az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban osztható kiegészítő
adatopció vásárlására kerül sor, a kiegészítő éjszakai ExtraAdat 00:00-06:00 óra között továbbra is felhasználható.
A kiegészítő éjszakai ExtraAdat felhasználását követően az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My
Vodafone alkalmazásban vásárolt osztható kiegészítő adatopció kerül felhasználásra éjszaka is. Az Online
ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban vásárolt kiegészítő opcióban foglalt
adatmennyiség felhasználását követően nem lesz elérhető az internet szolgáltatás a számlázási ciklus végéig.
A Vodafone Red Live, Red Live+, Red Infinity Pro és MultiNet EU tarifacsomag határozatlan idejű és 1 éves
határozott idejű szerződéssel kedvezményes készülékvásárlással nem érhető el.
A Red Live, Red Live+ és Red Infinity Pro tarifacsomagok kizárólag a lakossági felhasználás szabályainak
betartása mellett, természetes személy felhasználók személyes hírközlési igényeinek kielégítésére használhatóak
(személyi használat). A rendeltetésszerű személyi használatba nem értendő bele, ha a Vodafone Red
tarifacsomaghoz tartozó SIM kártyát nem mobiltelefon készülékben használja az Előfizető vagy felhasználó;
hívások automatizált - a felhasználó személyes közreműködését nem igénylő - indítása; hívások tömeges (a
kimenő hívások összidőtartamának 10%-át meghaladó időtartamban) indítása automatikus hívásfogadó eszközök,
berendezések (pl., de nem kizárólag IVR) felé; hívások tömeges indítása szolgáltatások, műszaki eszközök,
berendezések, stb. tesztelése, próbaüzeme, terhelhetőségének vizsgálata, sérülékenységének vizsgálata, stb.
céljából; hívások napi 180 percet rendszeresen meghaladó időtartamban történő indítása személyek, objektumok,
események, stb. távolról történő megfigyelése céljából (pl. de nem kizárólag: vagyonőrzési, bébiőr funkciók);
hívások indítása gép-gép kapcsolat (M2M) létrehozása céljából; hívások indítása vagy átirányítása napi 24 órát
meghaladó összidőtartamban – kifejezetten a nemzetközi EU hálózatokba irányuló hívás- és SMS-forgalom
tekintetében; olyan hívások, SMS-ek, MMS-ek tömeges indítása, melyekről a Szolgáltató alappal feltételezheti,
hogy a hívások létrehozásának, vagy az SMS-ek, MMS-ek küldésének célja az Előfizető, Felhasználó vagy bármely
harmadik fél közvetlen haszonszerzése a Szolgáltató kárára. A tarifacsomagot szigorúan tilos olyan eszközzel
használni, amely nem rendelkezik saját kijelzővel, hangszóróval, mikrofonnal és billentyűzettel (beleértve az
érintőképernyős billentyűzetet), ilyen pl. az adapter, modem. A tarifacsomagok visszaélésszerűen, többek között
telemarketing, ügyfélszolgálati tevékenység, vagy más üzleti célokra nem használhatók. A visszaélésszerű
használatba beleértendő és ezáltal ellentétes a személyi használat feltételeivel az olyan SMS és MMS küldési
magatartás, amely során az előfizetésről elküldött SMS/MMS-ek darabszáma meghaladja a napi több százat, az
érintett előfizetésről elküldött SMS/MMS-ek címzettjeinek száma meghaladja az elküldött SMS/MMS-ek
darabszámának 10%-át, illetve az elküldött SMS/MMS-ek darabszámához viszonyítva a válaszüzenetek aránya
80%-nál kisebb, valamint az SMS/MMS üzeneteket jellemzően egy helyszínről küldi az Előfizető. A visszaélésszerű
használat, illetve a személyi használati feltételek megsértése esetén Szolgáltató előzetes értesítését követően az
Előfizető a szolgáltatást a Hang+Adat Alaptarifa feltételei szerint veheti tovább igénybe.
Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. A Vodafone EU Roaming szolgáltatás részletes feltételei
jelen Díjszabás mellékletben találhatók.
A nemzetközi hívások díjait jelen Díjszabás melléklet tartalmazza.
A Red Live, Red Live+ és Red Infinity Pro tarifacsomag havidíjában foglalt, az EU nemzetközi szolgáltatás
érvényességi területén belül nemzetközi irányba felhasználható szolgáltatás keretében Előfizető a Vodafone
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belföldi hálózatáról díjmentesen hívhatja az alább meghatározott országok (EU nemzetközi díjzóna) normál díjas
hívószámait és azokra díjmentesen küldhet normál díjas SMS és MMS üzenetet.
EU nemzetközi díjzóna: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Svédország, Egyesült Királyság,
Észtország, Finnország, Franciaország, Francia Guyana, Gibraltár, Görögország, Guadeloupe, Hollandia,
Horvátország, Izland, Írország, Olaszország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Martinique,
Monaco, Németország, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Reunion, Románia, Szlovákia, Szlovénia,
Spanyolország, Svájc, Törökország.
A Red Live, Red Live+ és Red Infinity Pro tarifacsomagokra vonatkozó 1 vagy 2 éves határozott idejű szerződés
esetén, amennyiben a határozott idejű szerződés lejárata előtt az Előfizető nem köt a mindenkori szerződéshosszabbítási szabályok figyelembevételével újabb 1 vagy 2 éves határozott idejű szerződést, a határozott idő
lejártát követően szerződése határozatlan idejűre változik. A határozott idejű szerződés lejáratát követően a
szolgáltatást a határozott idejű szerződésben meghatározott díjakon nyújtjuk tovább.
PluszAdat (kiegészítő opció)
A megjelölt tarifacsomagokhoz kiegészítő adatopció (PluszAdat) vásárolható, melyek részletes leírását az alábbi
táblázat tartalmazza. PluszAdat vásárlására és lemondására az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My
Vodafone alkalmazásban van lehetőség.
Benne foglalt
adatmennyiség

Díj (bruttó)

300 MB

500 Ft

PluszAdat 1 GB

1 GB

1 200 Ft

PluszAdat 5 GB

5 GB

3 400 Ft

Megrendelhető PluszAdat
PluszAdat 300 MB

Tarifacsomag

Red Live

Amennyiben egy PluszAdat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő PluszAdat opció
vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő PluszAdat opció fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A
PluszAdat opció nem osztható és az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt
adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú PluszAdat opció
vásárolható. A PluszAdat opció nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell igény szerint vásárolni.
Megújuló PluszAdat (kiegészítő opció)
A megjelölt tarifacsomagokhoz Megújuló PluszAdat kiegészítő opciót az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a
My Vodafone alkalmazásban lehet vásárolni és lemondani. A Megújuló PluszAdat kiegészító opció megújuló
adatopció, számlaciklusonként újra aktiválódik, nem szükséges minden számlaciklusban újra igényelni.
Megrendelhető Megújuló
PluszAdat

Benne foglalt
adatmennyiség

Díj (bruttó)

Megújuló PluszAdat 300 MB

300 MB

500 Ft/hó

1 GB
5 GB

1 200 Ft/hó
3 400 Ft/hó

Megújuló PluszAdat 1 GB
Megújuló PluszAdat 5 GB

Tarifacsomag

Red Live

Amennyiben adott számlázási ciklusban a Megújuló PluszAdat kiegészítő opció nem kerül teljes egészében
felhasználásra, akkor a fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A Megújuló PluszAdat kiegészítő opció
nem osztható és az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt adatforgalomra
irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú PluszAdat kiegészítő opció
vásárolható a Megújuló PluszAdat kiegészítő opció mellé.
Osztható Plusz Adatok (kiegészítő opciók)
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A Red Live+ tarifacsomagokhoz Osztható PluszAdat, illetve Osztható Megújuló PluszAdat kiegészítő opciót az
Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet vásárolni Red Live+ elsődleges SIM
kártyáról és másodlagos MultiNet EU SIM kártyáról egyaránt.
Megrendelhető Osztható
PluszAdat

Benne foglalt
adatmennyiség

Díj (bruttó)

Tarifacsomag

300 MB

500 Ft

Osztható PluszAdat 1 GB

1 GB

1 200 Ft

Osztható PluszAdat 5 GB

5 GB

3 400 Ft

Red Live+ tarifacsomaghoz tartozó
elsődleges SIM és MultiNet
tarifacsomaghoz tartozó
másodlagos SIM

Osztható PluszAdat 300 MB

Amennyiben egy Osztható PluszAdat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő PluszAdat
opció vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő Osztható PluszAdat opció fel nem használt hátralévő adatforgalma
elvész. Az Osztható PluszAdat opció az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában
foglalt adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú Osztható
PluszAdat opció vásárolható. Az Osztható PluszAdat opció nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell
igény szerint vásárolni.
Megrendelhető Osztható Megújuló
PluszAdat

Benne foglalt
adatmennyiség

Díj (bruttó)

Tarifacsomag

300 MB

500 Ft/hó

Osztható Megújuló PluszAdat 1 GB

1 GB

1 200 Ft/hó

Osztható Megújuló PluszAdat 5 GB

5 GB

3 400 Ft/hó

Red Live+ tarifacsomaghoz
tartozó elsődleges SIM és
MultiNet tarifacsomaghoz tartozó
másodlagos SIM

Osztható Megújuló PluszAdat 300 MB

Amennyiben adott számlázási ciklusban az Osztható Megújuló PluszAdat kiegészítő opció nem kerül teljes
egészében felhasználásra, akkor a fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. Az Osztható Megújuló
PluszAdat kiegészítő opció az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt
adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú Osztható PluszAdat
kiegészítő opció vásárolható az Osztható Megújuló PluszAdat kiegészítő opció mellé.
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1.4.7. Vodafone Go Basic, Go Max, Go Net és Go Talk tarifacsomagok
A Vodafone Go Basic, Go Max, Go Net és Go Talk tarifacsomagok 2020. augusztus 3-tól kereskedelmi forgalomban
nem elérhetőek.
Új Előfizetők vagy hangalapú, havidíjas előfizetéssel rendelkező, szerződést hosszabbító Előfizetők
számára, illetve hangalapú, havidíjas határozott időre 2017. október 24. után szerződött Előfizetők
szerződéshosszabbítással nem járó tarifacsomag-váltásakor:
Go Basic

Go Max

Go Net

Go Talk

10 000

10 000

10 000

10 000

Tarifacsomag havidíj (Ft)

2 219

2 758

2 444

4 125

Internet havidíj (Ft)

1 771

4 232

6 546

4 865

Havi előfizetési díj (Ft)
határozatlan idejű szerződéssel összesen

3 990

6 990

8 990

8 990

Tarifacsomag havidíj (Ft)

1 719

2 258

1 944

3 625

Internet havidíj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft)
1 év határozott idejű szerződéssel vagy
2 év határozott idejű szerződéssel
készülékkel
összesen
Kiegészítő Havi előfizetési díj
nem magánszemély (minden adószámmal
rendelkező) előfizető által fizetendő díjtétel (Ft)
Havidíjban foglalt, normál díjas irányban
felhasználható tartalom
Hívás (perc) vagy SMS a Vodafone
Magyarország Zrt. hálózatán belül (belföldön és
a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1.
roaming díjzónából a Vodafone Magyarország
Zrt. hívószámaira)
Hívás (perc) vagy SMS
- belföldön magyarországi hívószámokra;
- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1.
roaming díjzónából magyarországi és az 1.
roaming díjzóna országainak hívószámaira;
- belföldről az EU nemzetközi díjzóna
érvényességi területén belüli országok
hívószámaira.
Havidíjban foglalt egyéb tartalom
Adatforgalom (belföldön és a mindenkori
Roaming díjszabás szerint az 1. roaming
díjzónában)
Becsült maximális sebesség a havi előfizetési
díjban foglalt adatforgalom felett (le- és feltöltési
sebesség - Mbit/s)
Becsült maximális sebesség

1 771

4 232

6 546

4 865

3 490

6 490

8 490

8 490

3 175

3 175

3 175

3 175

-

korlátlan

-

korlátlan

100

200

100

korlátlan

1 GB

2 GB

15 GB

1 GB

0/0

0/0

0/0

0/0

Induló költségek
Belépési díj (Ft)
Havidíjak

EU Roaming

az ÁSZF 6. mellékletében
A Vodafone EU Roaming díjmentesen aktiválható,
egyebekben külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes.

Havidíjon felül, normál díjas irányban
irányadó díjak
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- belföldön magyarországi hívószámokra;
- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1.
roaming díjzónából magyarországi és az 1.
roaming díjzóna országainak hívószámaira.
Percdíj (Ft)
SMS (Ft)
MMS (minden típus) (Ft)
Havidíjon felül, nemzetközi, normál díjas
irányban irányadó díjak
- belföldről az EU nemzetközi díjzóna
érvényességi területén belüli és kívüli országok
hívószámaira.
Nemzetközi percdíjak az EU nemzetközi
díjzónába (Ft)
Nemzetközi percdíjak az EU nemzetközi
díjzónán kívülre (Ft)
Nemzetközi SMS díja az EU nemzetközi
díjzónába (Ft)
Nemzetközi SMS díja az EU nemzetközi
díjzónán kívülre (Ft)

40
40
75

40
40
75

40
40
75

korlátlan

76

76

76

korlátlan

A mindenkori ÁSZF Díjszabás melléklet Külföldre irányuló hívások díja
(nemzetközi hívások) feltételek és díjszabás szerint.
24

24

24

korlátlan

80

80

80

48

A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifacsomagokban a hívások számlázása 1
perces egységekben történik.
A Kiegészítő havi előfizetési díj minden nem magánszemély (minden adószámmal rendelkező) ügyfél által
fizetendő díjtétel, mely előre esedékes és hozzáadódik az Előfizető havi számlájához. Ezen tétel minden, bármely
típusú SIM kártyára fizetendő havidíj tétel, mely nem lebeszélhető és nem leforgalmazható.
A havidíjban foglalt egységek belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön, normál díjas
hívásokra és mobil hálózatba küldött normál díjas SMS-ekre használhatóak fel. A havidíjban foglalt, de fel nem
használt leforgalmazható perc, SMS, illetve adatforgalom nem vihető át a következő hónapra, más személyre-,
illetve más kapcsolási számra nem ruházható át és más szolgáltatásra sem használható fel. A Vodafone Go Max
tarifacsomagok havidíjában foglalt Vodafone hálózaton belüli korlátlan percek és SMS-ek belföldön és a mindenkori
Roaming díjszabás szerint külföldön, normál díjas Vodafone Magyarország Zrt. hálózatán belüli hívások és SMSek esetén érvényesek.
A Go Talk havidíjban foglalt korlátlan percek, SMS-ek és MMS-ek belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás
szerint külföldön, normál díjas hívások, SMS-, illetve MMS-küldés esetén érvényesek. Belföldi normál díjas
irányoknak minősülnek a Vodafone, illetve más mobilszolgáltatók belföldi hálózatába és belföldi vezetékes irányba
indított normál díjas hívások, normál díjas SMS-ek és normál díjas MMS-ek, valamint a Go Talk tarifacsomag
esetében – díjazás tekintetében – belföldi normál díjas iránynak minősül a belföldi, speciális díjazású számok
hívása is (kivéve: 11811 és 11824 Különleges tudakozók).
A Go Talk tarifacsomag kizárólag a lakossági felhasználás szabályainak betartása mellett, természetes személy
felhasználók személyes hírközlési igényeinek kielégítésére használhatóak (személyi használat). A
rendeltetésszerű személyi használatba nem értendő bele, ha a Go Talk tarifacsomaghoz tartozó SIM kártyát nem
mobiltelefon készülékben használja az Előfizető vagy felhasználó; hívások automatizált - a felhasználó személyes
közreműködését nem igénylő - indítása; hívások tömeges (a kimenő hívások összidőtartamának 10%-át
meghaladó időtartamban) indítása automatikus hívásfogadó eszközök, berendezések (pl., de nem kizárólag IVR)
felé; hívások tömeges indítása szolgáltatások, műszaki eszközök, berendezések, stb. tesztelése, próbaüzeme,
terhelhetőségének vizsgálata, sérülékenységének vizsgálata, stb. céljából; hívások napi 180 percet rendszeresen
meghaladó időtartamban történő indítása személyek, objektumok, események, stb. távolról történő megfigyelése
céljából (pl. de nem kizárólag: vagyonőrzési, bébiőr funkciók); hívások indítása gép-gép kapcsolat (M2M)
létrehozása céljából; hívások indítása vagy átirányítása napi 24 órát meghaladó összidőtartamban – kifejezetten a
nemzetközi EU hálózatokba irányuló hívás- és SMS-forgalom tekintetében; olyan hívások, SMS-ek, MMS-ek
tömeges indítása, melyekről a Szolgáltató alappal feltételezheti, hogy a hívások létrehozásának, vagy az SMS-ek,
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MMS-ek küldésének célja az Előfizető, Felhasználó vagy bármely harmadik fél közvetlen haszonszerzése a
Szolgáltató kárára. A tarifacsomagot szigorúan tilos olyan eszközzel használni, amely nem rendelkezik saját
kijelzővel, hangszóróval, mikrofonnal és billentyűzettel (beleértve az érintőképernyős billentyűzetet), ilyen pl. az
adapter, modem. A tarifacsomagok visszaélésszerűen, többek között telemarketing, ügyfélszolgálati tevékenység,
vagy más üzleti célokra nem használhatók. A visszaélésszerű használatba beleértendő és ezáltal ellentétes a
személyi használat feltételeivel az olyan SMS és MMS küldési magatartás, amely során az előfizetésről elküldött
SMS/MMS-ek darabszáma meghaladja a napi több százat, az érintett előfizetésről elküldött SMS/MMS-ek
címzettjeinek száma meghaladja az elküldött SMS/MMS-ek darabszámának 10%-át, illetve az elküldött
SMS/MMS-ek darabszámához viszonyítva a válaszüzenetek aránya 80%-nál kisebb, valamint az SMS/MMS
üzeneteket jellemzően egy helyszínről küldi az Előfizető. A visszaélésszerű használat, illetve a személyi használati
feltételek megsértése esetén Szolgáltató előzetes értesítését követően az Előfizető a szolgáltatást a Hang+Adat
Alaptarifa feltételei szerint veheti tovább igénybe.
Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. A Vodafone EU Roaming szolgáltatás részletes feltételei
jelen Díjszabás mellékletben találhatók.
A Vodafone Go Basic, Go Max, Go Net és Go Talk tarifacsomagok havidíjában foglalt, az EU nemzetközi
szolgáltatás érvényességi területén belül nemzetközi irányba felhasználható szolgáltatás keretében Előfizető a Go
Talk tarifacsomagban foglalt korlátlan, illetve a Go Basic, Go Max és Go Net tarifacsomagokban foglalt, 100, illetve
200 perc- és SMS-keret erejéig a Vodafone belföldi hálózatáról további költségek nélkül hívhatja az alább
meghatározott országok (EU nemzetközi díjzóna) normál díjas hívószámait és küldhet azokra normál díjas SMS
üzenetet.
EU nemzetközi díjzóna: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Svédország, Egyesült Királyság,
Észtország, Finnország, Franciaország, Francia Guyana, Gibraltár, Görögország, Guadeloupe, Hollandia,
Horvátország, Izland, Írország, Olaszország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Martinique,
Monaco, Németország, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Reunion, Románia, Szlovákia, Szlovénia,
Spanyolország, Svájc, Törökország.
Az EU nemzetközi díjzónán kívüli nemzetközi percdíjak jelen Díjszabás ((Külföldre irányuló hívások díja
(nemzetközi hívások)) melléklete szerinti nemzetközi díjazás szerint árazódnak.
A Vodafone Go Basic, Vodafone Go Max Vodafone Go Net és Vodafone Go Talk tarifacsomagokra a havidíjban
foglalt belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön felhasználható adatmennyiség
felhasználását követően az internet hozzáférés megszűnik a számlázási ciklus végéig.
A számlazárásig történő további internetezéshez a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását
követően az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban kiegészítő adatopció
vásárlása szükséges. Adatopció vásárlása nélkül adatforgalom túllépés nem lehetséges, amennyiben az Előfizető
felhasználta a csomagban foglalt adatmennyiséget, nem lesz elérhető számára az internet szolgáltatás a
számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul.
A Vodafone Go Basic, Go Max, Go Net és Go Talk tarifacsomagokra vonatkozó 1 vagy 2 éves határozott idejű
szerződés esetén, amennyiben a határozott idejű szerződés lejárata előtt az Előfizető nem köt a mindenkori
szerződés-hosszabbítási szabályok figyelembevételével újabb 1 vagy 2 éves határozott idejű szerződést, a
határozott idő lejártát követően szerződése határozatlan idejűre változik. A határozott idejű szerződés lejáratát
követően a szolgáltatást a határozott idejű szerződésben meghatározott díjakon nyújtjuk tovább.
PluszAdat (kiegészítő opció)
A megjelölt tarifacsomagokhoz kiegészítő adatopció (PluszAdat) vásárolható, melyek részletes leírását az alábbi
táblázat tartalmazza. PluszAdat vásárlására és lemondására az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My
Vodafone alkalmazásban van lehetőség.
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Benne foglalt
adatmennyiség

Díj (bruttó)

Tarifacsomag

300 MB

500 Ft

PluszAdat 1 GB

1 GB

1 200 Ft

PluszAdat 5 GB

5 GB

3 400 Ft

Go Basic
Go Max
Go Net
Go Talk

Megrendelhető PluszAdat
PluszAdat 300 MB

Amennyiben egy PluszAdat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő PluszAdat opció
vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő PluszAdat opció fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A
PluszAdat opció nem osztható és az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt
adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú PluszAdat opció
vásárolható. A PluszAdat opció nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell igény szerint vásárolni.
Megújuló PluszAdat (kiegészítő opció)
A megjelölt tarifacsomagokhoz Megújuló PluszAdat kiegészítő opciót az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a
My Vodafone alkalmazásban lehet vásárolni és lemondani. A Megújuló PluszAdat kiegészító opció megújuló
adatopció, számlaciklusonként újra aktiválódik, nem szükséges minden számlaciklusban újra igényelni.
Megrendelhető Megújuló
PluszAdat

Benne foglalt
adatmennyiség

Díj (bruttó)

Tarifacsomag

Megújuló PluszAdat 300 MB

300 MB

500 Ft/hó

Megújuló PluszAdat 1 GB

1 GB

1 200 Ft/hó

Megújuló PluszAdat 5 GB

5 GB

3 400 Ft/hó

Go Basic
Go Max
Go Net
Go Talk

Amennyiben adott számlázási ciklusban a Megújuló PluszAdat kiegészítő opció nem kerül teljes egészében
felhasználásra, akkor a fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A Megújuló PluszAdat kiegészítő opció
nem osztható és az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt adatforgalomra
irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú PluszAdat kiegészítő opció
vásárolható a Megújuló PluszAdat kiegészítő opció mellé.
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1.5. Kereskedelmi forgalomban nem elérhető opciók
1.6. Kereskedelmi forgalomban nem elérhető Internet tarifacsomagok

1.6.1. Vodafone HomeNet tarifacsomag
A Vodafone HomeNet tarifacsomagok 2017. május 1-jei hatállyal kerültek át a kereskedelmi forgalomban nem
elérhető tarifacsomagok közé.
Vodafone HomeNet
Induló költségek
Belépési díj (Ft)

10 000

Havidíjak
Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű szerződéssel
Havi előfizetési díj (Ft) 1 év határozott idejű
szerződéssel
Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű
szerződéssel
Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű
szerződéssel, e-Pack-kel

7 433

Havidíjban foglalt belföldi adatforgalom

50 GB

Becsült maximális sebesség a havidíjban foglalt
adatforgalom felett
Havidíjon felüli szolgáltatások és díjaik

7 433
5 779
4 952

letöltési sebesség: 0,146 Mbit/s
feltöltési sebesség 0,125 Mbit/s

SMS díja bármely belföldi hálózatba (Ft)

30,48

SMS díja EU nemzetközi díjzónába (Ft)

24,00

SMS díja EU nemzetközi díjzónán kívülre (Ft)

60,96

A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák.
A Vodafone HomeNet tarifacsomag csak adatátviteli szolgáltatást nyújt, hangszolgáltatás a fenti tarifacsomaggal
nem vehető igénybe. Az adatforgalom a belföldi küldött és fogadott adatmennyiség együttes összegét jelenti. A
tarifacsomagban az adatforgalom számlázása 10 Kbyte-os egységekben történik. A tarifacsomagok az Internet
mellett SMS szolgáltatást is tartalmaznak, melyek díja a fenti táblázatban került rögzítésre. SMS üzenetek fogadása
díjmentes.
Külföldön a Vodafone HomeNet tarifacsomag keretében mobil internet szolgáltatás nem vehető igénybe.
Amennyiben az Előfizető nem használja fel a HomeNet tarifacsomag havidíjában foglalt forgalmi keretet, a
fennmaradó részt nem viheti át a következő számlázási ciklusra. A havidíjban foglalt forgalmi keret időkorlátozás
nélkül bármely napszakban felhasználható.
A tarifacsomag aktiválásától a számlazárásig a teljes havi díjtétel figyelembevételével arányos törthavi díj, illetve
forgalmi keret kerül kiszámlázásra. Adatforgalomra vonatkozó havi keretet tartalmazó tarifacsomagoknál
tarifacsomag-váltás esetén a számlázási időszak kezdetétől a tarifacsomag-váltásig, illetve a tarifacsomagváltástól a számlázási időszak lezártáig tarifacsomagonként a teljes havi díjtétel figyelembevételével arányos
törthavi díj kerül kiszámlázásra, és a keret is arányosan vehető igénybe.
A Vodafone HomeNet tarifacsomaghoz a havidíjba foglalt adatmennyiség felhasználása után az Online
ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban ExtraAdat és/vagy Havonta Megújuló ExtraAdat
103

kiegészítő adatopció vásárlása választható, ellenkező esetben a sebességet a számlázási ciklus végéig lassítjuk.
A számlázási ciklus lezárultával a forgalomlassítás megszűnik. Lassításkor becsült maximális sebesség 0,146
Mbit/s le- és 0,125 Mbit/s feltöltési sebesség. Becsült maximális sebesség az ÁSZF 6. mellékletében.
A Vodafone HomeNet tarifacsomag 2 éves határozott idejű változata esetén e-Pack szolgáltatás igénybevétele
esetén, kedvezőbb havi előfizetési díj ellenében az Előfizető vállalja az alábbi feltételek teljesítését minden
hónapban, amíg az e-Pack szolgáltatást igénybe veszi:
•
•

•

Az Előfizető valamennyi, egy ügyfélszám alá tartozó előfizetése tekintetében E-számlát vesz igénybe az
ÁSZF Elektronikus Számla- és Dokumentum Bemutatás (E-számla) pontban foglalt tartalommal.
A számla kiegyenlítése a következő fizetési módok valamelyikével történik:
o www.vodafone.hu/szamlabefizetés oldalon keresztül,
o a Vodafone mobil alkalmazáson keresztül,
o banki átutalással,
o csoportos beszedési megbízással,
o OTP bankautomatákon keresztül.
A számla kiegyenlítése a számlán feltüntetett fizetési határidőig megtörténik.

Amennyiben az Előfizető valamely hónapban nem tesz eleget a fenti feltételek bármelyikének, a következő havi
számlájában egy bruttó 827 Ft-os egyszeri díj kerül kiterhelésre. Ha az Előfizető egy hónapban több e-Pack
feltételnek nem tesz eleget, az e-Pack feltételek nem teljesítésének díja ebben az esetben is csak havi egy
alkalommal, előfizetésenként kerül kiszámlázásra.
Ha egy Előfizető több előfizetéssel is rendelkezik, melyek közül valamelyiket e-Pack-kel veszi igénybe, ebben az
esetben minden előfizetésre vonatkozóan az e-Pack feltételeknek eleget téve kell a havi számláit
kiegyenlítenie. Amennyiben az Előfizető valamely hónapban fizetési haladékot vesz igénybe és a számláját nem
egyenlíti ki a számlán feltüntetett fizetési határidőig, az e-Pack nem teljesítésének egyszeri díja ebben az esetben
is kiszámlázásra kerül.
Az e-Pack szolgáltatás lemondása tarifacsomag-váltásnak minősül. Egyazon tarifacsomag e-Pack és anélküli
változata közti tarifacsomag-váltás kötbérfizetés nélkül vehető igénybe.
Vodafone a Vodafone HomeNet tarifacsomag Előfizetőjével szemben az adatforgalom megkezdésekor (0 GB
adatforgalomtól) folyamatosan, minden számlázási ciklusban alkalmazza a hálózati erőforrások kiosztásánál az
Általános Szerződési Feltételekben 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). Ennek
következtében a Vodafone Homenet szolgáltatás Előfizetője 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, mint a Vodafone HomeNet tarifacsomag Előfizetője, azaz az
egyéb Előfizető a hálózat túlterheltsége idején azonos körülmények esetén nagyobb sebességgel képes
adatkommunikációt folytatni, mint a Vodafone HomeNet tarifacsomag Előfizetője. Normál terhelésű hálózat esetén
a Vodafone HomeNet tarifacsomag Előfizetője nincs hátrányosan megkülönböztetve a többi Előfizetővel szemben,
ugyanolyan adatsebességre képes, mint az egyéb felhasználók. Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételekben
meghatározott garantált le- és feltöltési sebességet bármely korlátozás esetén biztosítja.

1.6.1.1.

Havonta Megújuló és Egyszeri ExtraAdat (kiegészítő adatopciók)

A Vodafone HomeNet tarifacsomaghoz az Előfizető vásárolhat Havonta Megújuló vagy Egyszeri ExtraAdatot.
ExtraAdatot az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet vásárolni arról a SIM
kártyáról és eszközről, amelyhez a Vodafone HomeNet előfizetés tartozik. Az ExtraAdat opciók kizárólag az adott
számlaciklus végéig belföldi hálózatban használhatóak fel.
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A Havonta Megújuló ExtraAdat egy megújuló opció, így számlaciklusonként újra aktiválódik, nem szükséges
minden számlaciklusban újra igényelni. Amennyiben adott számlázási ciklusban a Havonta Megújuló ExtraAdat
nem kerül teljes egészében felhasználásra, akkor a fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A táblázatban
bruttó árak szerepelnek, a feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák.
Megrendelhető
Havonta Megújuló
ExtraAdat opciók

Benne foglalt
belföldi
adatmennyiség

Díj (bruttó)

Megújuló ExtraAdat 5 GB

5 GB

2 885 Ft/hó

Megújuló ExtraAdat 10
GB

10 GB

4 126 Ft/hó

Tarifacsomag
Vodafone
HomeNet
Vodafone
HomeNet

Az Egyszeri ExtraAdat nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell igény szerint vásárolni. Amennyiben
egy ExtraAdat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő ExtraAdat vásárlásának pillanatáig,
akkor a fel nem használt hátralévő adatforgalom elvész. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú Egyszeri
ExtraAdat opció vásárolható. A táblázatban bruttó árak szerepelnek, a feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák.
Megrendelhető
Egyszeri ExtraAdat
opciók
Egyszeri ExtraAdat 5 GB

Benne foglalt
belföldi
adatmennyiség

Díj (bruttó)

Tarifacsomag

5 GB

3 299 Ft/opció

Vodafone
HomeNet
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1.6.2. MobilNet tarifacsomagok
A Mobilnet tarifacsomagok 2018. szeptember 3-i hatállyal kerültek át a kereskedelmi forgalomban nem elérhető
tarifacsomagok közé.
Új Előfizetők vagy havidíjas előfizetéssel rendelkező, szerződést hosszabbító Előfizetők számára:
MobilNet Start

MobilNet Medium

10 000

10 000

3 996

5 775

3 551

4 886

3 106

3 996

3 551

4 886

3 106

3 996

4 GB

10 GB

0/0

0/0

30,48

30,48

Induló költségek
Belépési díj (Ft)
Havidíjak
Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű szerződéssel
összesen
Havi előfizetési díj (Ft) 1 év határozott idejű
szerződéssel összesen
Havi előfizetési díj (Ft) 1 év határozott idejű
szerződéssel, e-Packkel összesen
Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű szerződéssel
készülékkel összesen
Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű
szerződéssel, e-Pack-kel készülékkel összesen
Havidíjban foglalt belföldi adatforgalom
Becsült maximális sebesség a havidíjban foglalt
adatforgalom felett (le- és feltöltési sebesség - Mbit/s)
Egyéb díjak
SMS díja bármely belföldi hálózatba (Ft)

Meglévő, havidíjas, határozott időre MobilNet tarifacsomagra tablettel 2017. október 24. előtt szerződött
Előfizetők Mobilnet tablet tarifacsomagok szerződéshosszabbítással nem járó tarifacsomag-váltáskor az
alábbi csomagokra szerződhetnek:
MobilNet
Start A

MobilNet
Start B

MobilNet
Start C

MobilNet
Start D

MobilNet
Start E

Induló költségek
Belépési díj (Ft)
Havidíjak
Tarifacsomag havidíj (Ft) 2 év
határozott idejű szerződéssel,
készülék nélkül
Kiegészítő éjszakai Extra Adat
havidíja (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft) 2 év
határozott idejű szerződéssel
összesen
Tarifacsomag havidíj (Ft) 2 év
határozott idejű szerződéssel,
készülék nélkül, e-Pack-kel
Kiegészítő éjszakai Extra Adat
havidíja (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft) 2 év
határozott idejű szerződéssel, ePack-kel összesen

-

3 550

3 550

3 550

3 550

3 550

7 119

4 449

2 670

1 780

890

10 669

8 000

6 220

5 330

4 440

3 106

3 106

3 106

3 106

3 106

7 119

4 449

2 670

1 780

890

10 224

7 555

5 775

4 885

3 995
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Havidíjban foglalt belföldi
adatforgalom
Havidíjban foglalt belföldi
kiegészítő éjszakai ExtraAdat
Becsült maximális sebesség a
havidíjban foglalt adatforgalom felett
(le- és feltöltési sebesség - Mbit/s)
Egyéb díjak
SMS díja bármely belföldi hálózatba
(Ft)

4 GB
8 GB

5 GB

3 GB

2 GB

1 GB

0/0
.
30,48

MobilNet MobilNet
Medium A Medium B

MobilNet
Medium C

MobilNet
Medium D

MobilNet
Medium E

Induló költségek
Belépési díj (Ft)
Havidíjak
Tarifacsomag havidíj (Ft) 2 év
határozott idejű szerződéssel,
készülék nélkül
Kiegészítő éjszakai Extra Adat
havidíja (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft) 2 év
határozott idejű szerződéssel
összesen
Tarifacsomag havidíj (Ft) 2 év
határozott idejű szerződéssel,
készülék nélkül, e-Pack-kel
Kiegészítő éjszakai Extra Adat
havidíja (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft) 2 év
határozott idejű szerződéssel, ePack-kel összesen
Havidíjban foglalt belföldi
adatforgalom
Havidíjban foglalt belföldi
kiegészítő éjszakai ExtraAdat
Becsült maximális sebesség a
havidíjban foglalt adatforgalom felett
(le- és feltöltési sebesség - Mbit/s)
Egyéb díjak
SMS díja bármely belföldi hálózatba
(Ft)

-

4 885

4 885

4 885

4 885

4 885

7 119

4 449

2 670

1 780

890

12 004

9 334

7 555

6 665

5 775

3 995

3 995

3 995

3 995

3 995

7 119

4 449

2 670

1 780

890

11 114

8 445

6 665

5 775

4 885

10 GB

5 GB

10 GB
40 GB

30 GB

20 GB
0/0

30,48

A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák.
A MobilNet Start, MobilNet Medium tarifacsomagok csak adatátviteli szolgáltatást nyújtanak, hangszolgáltatás a
fenti tarifacsomagokkal nem vehető igénybe. Az adatforgalom a belföldi küldött és fogadott adatmennyiség
együttes összegét jelenti.
Számlázási egység MobilNet Start, MobilNet Medium tarifacsomagok esetében 10 Kbyte. A külföldön történő
internet adatforgalomra eltérő díjak vonatkoznak. A tarifacsomagok az Internet mellett SMS szolgáltatást is
tartalmaznak, melyek díja a fenti táblázatban került rögzítésre.
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Amennyiben az Előfizető nem használja fel a havidíjba foglalt forgalmi keretet, a fennmaradó részt nem viheti át a
következő számlázási ciklusra. A havidíjban foglalt forgalmi keret időkorlátozás nélkül bármely napszakban
felhasználható (kivéve kiegészítő éjszakai ExtraAdat).
A tarifacsomag aktiválásától a számlazárásig a teljes havi díjtétel figyelembevételével arányos törthavi díj, illetve
forgalmi keret kerül kiszámlázásra. Adatforgalomra vonatkozó havi keretet tartalmazó tarifacsomagoknál
tarifacsomag-váltás esetén a számlázási időszak kezdetétől a tarifacsomag-váltásig, illetve a tarifacsomagváltástól a számlázási időszak lezártáig tarifacsomagonként a teljes havi díjtétel figyelembevételével arányos
törthavi díj kerül kiszámlázásra, és a keret is arányosan vehető igénybe.
A MobilNet Start, MobilNet Medium tarifacsomag esetén a havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását
követően a sebesség 0/0 Mbit/s-ra korlátozódik a számlázási ciklus végéig. Becsült maximális sebesség az ÁSZF
6. mellékletében.
A havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség és a kiegészítő éjszakai ExtraAdat közötti kapcsolat:
A MobilNet Start (A, B, C, D, E) és MobilNet Medium (A, B, C, D, E) tarifacsomagokkal rendelkező Előfizető havonta
éjszakai adat igénybevételére jogosult. Az éjszakai ExtraAdat mindennap 00:00-06:00 óra között használható fel a
szerződés határozott időtartama alatt, kizárólag belföldön. A fenti tarifacsomagokkal rendelkező Előfizető a 00:0006:00 óra közötti időszakban automatikusan a kiegészítő éjszakai ExtraAdatot, a kijelölt időszak előtti, illetve utáni
időszakban, továbbá, ha az adott hónapban elfogy a kiegészítő éjszakai ExtraAdat, akkor a tarifacsomag
havidíjában foglalt belföldi adatmennyiséget használja, majd az adott tarifacsomagnak megfelelő alapfeltételekkel
történik a további adatforgalmazás.
Amennyiben az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban kiegészítő adatopció
vásárlására kerül sor, illetve akitválódik az Automatikus ExtraAdat opció, a kiegészítő éjszakai ExtraAdat 00:0006:00 óra között továbbra is felhasználható. A kiegészítő éjszakai ExtraAdat felhasználását követően az
Automatikus ExtraAdat opció, illetve az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban
vásárolt kiegészítő adatopció kerül felhasználásra éjszaka is. Az Automatikus ExtraAdat opció, illetve az Online
ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban vásárolt kiegészítő opcióban foglalt
adatmennyiség felhasználását követően a sebesség 0/0 Mbit/s-ra korlátozódik a MobilNet Start, MobilNet Medium
tarifacsomagok esetén.
A havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség és a kiegészítő adatopciók közötti kapcsolat:
A számlazárásig történő további internetezéshez a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását
megelőzően vagy követően az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban kiegészítő
adatopció vásárlása szükséges. Adatopció vásárlása nélkül adatforgalom túllépés nem lehetséges, amennyiben
az Előfizető felhasználta a csomagban belföldi adatmennyiséget, nem lesz elérhető számára az internet
szolgáltatás a számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul.
Amennyiben az Előfizető a határozott időtartamú előfizetői szerződés lejárta előtt a szerződésmódosításra
vonatkozó szabályok szerint nem köt újabb határozott időtartamú előfizetői szerződést, a fenti tarifacsomagok a
határozott időtartam lejártát követően is a szerződéskötéskor megállapított havidíjon kerülnek kiszámlázásra.
A MobilNet Start (SIM) és MobilNet Medium (SIM) tarifacsomagok 1 éves, illetve a MobilNet Start (A, B, C, D, E)
és MobilNet Medium (A, B, C, D, E) tarifacsomagok 2 éves határozott idejű változata esetén e-Pack szolgáltatás
is igénybe vehető. Az e-Pack igénybevétele esetén, kedvezőbb havi előfizetési díj ellenében az Előfizető vállalja
az alábbi feltételek teljesítését minden hónapban, amíg az e-Pack szolgáltatást igénybe veszi:
•
•

Az Előfizető valamennyi, egy ügyfélszám alá tartozó előfizetése tekintetében E-számlát vesz igénybe az
ÁSZF Elektronikus Számla- és Dokumentum Bemutatás (E-számla) pontban foglalt tartalommal.
A számla kiegyenlítése a következő fizetési módok valamelyikével történik:
o www.vodafone.hu/szamlabefizetés oldalon keresztül,
o a Vodafone mobil alkalmazáson keresztül,
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•

o banki átutalással,
o csoportos beszedési megbízással,
o ATM automatákon keresztül.
A számla kiegyenlítése a számlán feltüntetett fizetési határidőig megtörténik.

Amennyiben az Előfizető valamely hónapban nem tesz eleget a fenti feltételek bármelyikének, a következő havi
számlájában MobilNet Start tarifacsomagok esetén egy bruttó 445 Ft-os, MobilNet Medium tarifacsomagok esetén
egy bruttó 890 Ft-os egyszeri díj kerül kiterhelésre. Ha az Előfizető egy hónapban több e-Pack feltételnek nem tesz
eleget, az e-Pack feltételek nem teljesítésének díja ebben az esetben is csak havi egy alkalommal, előfizetésenként
kerül kiszámlázásra.
Ha egy Előfizető több előfizetéssel is rendelkezik, melyek közül valamelyiket e-Pack-kel veszi igénybe, ebben az
esetben minden előfizetésre vonatkozóan az e-Pack feltételeknek eleget téve kell a havi számláit kiegyenlítenie.
Amennyiben az Előfizető valamely hónapban fizetési haladékot vesz igénybe és a számláját nem egyenlíti ki a
számlán feltüntetett fizetési határidőig, az e-Pack nem teljesítésének egyszeri díja ebben az esetben is
kiszámlázásra kerül.
Az e-Pack szolgáltatás lemondása tarifacsomag-váltásnak minősül. Egyazon tarifacsomag e-Pack és anélküli
változata közti tarifacsomag-váltás kötbérfizetés nélkül vehető igénybe.
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1.7. Kereskedelmi forgalomban nem elérhető Internet opciók
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2. Szolgáltatások díja
2.1. Egyéb szolgáltatások díja
Egyéb percenkénti belföldi hívásdíjak
Ügyfélszolgálat (Vodafone számról)
Segélykérő hívások
Belföldi zöld számok
Alapszolgáltatások
Hívásvárakoztatás
Hívástartás
Hívásátirányítás
Hívószám kijelzés
Hívószám kijelzés korlátozása
Egyéb szolgáltatások
Konferencia-beszélgetés havidíja
Hívástiltás havidíja (Ft)

Díjmentes
Díjmentes
Díjmentes
Díjmentes
Díjmentes
Díjmentes
Díjmentes
Díjmentes
600
Díjmentes

A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák.
Egyéb megjegyzések:
• Hívásátirányítás: Belföldi nem emelt díjas irányokba történő átirányítás esetén 50 Ft/perc (a számlázás 1
perces egységekben történik), egyéb irányok esetén az adott tarifacsomag hívásirányainak megfelelően
történik az árazás. Nemzetközi barangolás (roaming) ideje alatt a nemzetközi számra történő
hívásátirányítás nem elérhető.
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2.2. MMS szolgáltatás
Az MMS küldés számlázása a sikeresen elküldött üzenetek után történik, a kézbesítés sikerességétől függetlenül.
Az MMS sikeresen elküldöttnek minősül, ha a Szolgáltató üzenetközpontjába megérkezett, és a Szolgáltató a
kézbesítést megkísérelte. A Vodafone Magyarország Zrt. hálózatán belülre küldött MMS-ek díjazása az elküldött
üzenet típusától is függ, a nemzetközi MMS üzenetek nincsenek típus szerint megkülönböztetve.
MMS Üzenet Küldése Üzenetenként
Vodafone Magyarország Zrt. hálózatán belülre vagy e-mail címre
Szöveg
Kép / hang
Mozgókép (videó) / alkalmazás
Más mobil hálózatra
Szöveg
Kép / hang
Mozgókép (videó) / alkalmazás
Nemzetközi hálózatba
Egységesen

50 Ft
100 Ft
150 Ft
100 Ft
150 Ft
200 Ft
200 Ft

Minden ár forintban értendő és az árak bruttó árak, az áfát tartalmazzák.
A legnagyobb küldhető MMS üzenet mérete 300 KB. A hordozó csatorna, a 2G/GSM forgalom nem kerül
kiszámlázásra MMS küldés esetén.
Amennyiben az MMS üzenet több eltérő típusú üzenetrészt is tartalmaz, a Szolgáltató mindig a legmagasabb
kategóriájú üzenetrész típusának megfelelő díjat számítja fel. Amennyiben több azonos típusú üzenetrészt
tartalmaz, az adott típusnak megfelelő díjat egyszer számítja fel.
Magyarázat: Egy MMS üzenet akkor számít Szöveg MMS üzenetnek, ha csak szöveg típusú üzenetrészt tartalmaz.
Egy MMS üzenet akkor számít Kép / Hang típusú MMS üzenetnek, ha kép vagy hang közül legalább az egyiket
tartalmazza. Egy MMS üzenet akkor számít Mozgókép (videó) / alkalmazás típusú MMS üzenetnek, amennyiben
a mozgókép (videó) vagy alkalmazás közül legalább az egyiket tartalmazza.
A Szolgáltató által támogatott MMS üzenetek (szöveg, kép, hang, mozgókép, alkalmazás) típusainak további
részletes leírása megtalálható a www.vodafone.hu oldalon.
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2.3. Hang a Hálón – VoIP
A Hang a Hálón szolgáltatás nemzetközi hívásokat tesz lehetővé az internet protokoll segítségével a hagyományos
nemzetközi hívásoknál lényegesen olcsóbban. A szolgáltatás igénybevételének módja: az országkód előtt a +0,
illetve a 000 előhívót kell használni, nincs sem aktiválási díja, sem havi díja. A VoIP hívásokat az Előfizető aktuális
tarifacsomagja szerinti számlázási egységenként számlázza a Szolgáltató.
A VoIP szolgáltatásnak négy zónája, illetve díjszabása van. Utólag fizető előfizetéses szerződés esetén:
Hang a Hálón EU nemzetközi
Hang a Hálón I
Hang a Hálón II
Hang a Hálón III

76 Ft
40 Ft
80 Ft
100 Ft

Minden ár forintban értendő és az árak bruttó árak, az áfát tartalmazzák.
Hang a Hálón EU nemzetközi: Ausztria, Horvátország, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Belgium, Ciprus,
Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Gibraltár, Görögország, Hollandia, Írország,
Lengyelország, Luxemburg, Liechtenstein, Málta, Monaco, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália,
Spanyolország, Svájc, Svédország, Bulgária, Észtország, Lettország, Litvánia, Törökország, Izland, Vatikán
Hang a Hálón I: Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Kína, Hong-Kong, Oroszország
Hang a Hálón II: Andorra, Szerbia, Montenegró, Ukrajna, Izrael, Koszovó, San Marino, Ausztrália
Hang a Hálón III: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Fehéroroszország, Líbia, Macedónia, Moldova, Japán, Koreai
Köztársaság, Mexikó.
Adott külföldi országba irányuló hívások esetében a különböző szolgáltatók hálózatának elérhetősége az aktuális
nagykereskedelmi szerződések függvénye.
A felsorolásban nem említett országokat csak nemzetközi hívással (00 vagy + előtettel) lehet elérni.
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2.4. Vodafone Pass csomagok
A Vodafone Pass
A Vodafone Pass csomagok tartalma:
csomagok
A megjelölt tarifacsomagokkal az Előfizető
internet hozzáférésben részesül a
www.vodafone.hu/vodafone-pass
Social Pass
weboldalon megjelölt közösségi oldalak
szöveges és képi megjelenítésű tartalmai
tekintetében.

Díj (bruttó)

Tarifacsomagok, melyekkel elérhető:

1 000 Ft/hó

egyes flotta tarifacsomagoknál

Go Light

Connect Pass

A megjelölt tarifacsomagokkal az Előfizető
internet hozzáférésben részesül a
www.vodafone.hu/vodafone-pass
weboldalon megjelölt online chat- és
telefon
szolgáltatást
biztosító
alkalmazások üzenetküldési, hang- és
videóhívási tartalmai tekintetében.

Go Mini
Go Next
Go Net+

1 200 Ft/hó

Go Basic (SIM, E)
Go Max (SIM, B, C, D, E)
Go Net (SIM, XM, X, A, B, C, D, E)
Go L (SIM, B, C, D, E)
Go M (SIM, B, C, D, E)
Go S (SIM, E)
Go Extra (SIM, B, C, D, E)
Go Start (SIM, E)

A megjelölt tarifacsomagokkal az Előfizető
internet hozzáférésben részesül a
www.vodafone.hu/vodafone-pass
weboldalon megjelölt video néző
alkalmazások tekintetében.

EU Video Pass

Az EU Video Pass opcióhoz az Előfizető
kérése esetén a weboldalon megjelölt
harmadik felek által nyújtott video
szolgáltatásokhoz való hozzáférést a
Szolgáltató 480p felbontásban korlátozott
minőségben teszi lehetővé. Ezen
korlátozással az Előfizető a mobiltelefon
készülékre és a hálózati kapacitásra
optimalizált minőségben veheti igénybe a
szolgáltatást, mely nagyobb képernyőjű
készülékek esetében a képminőség
romlását eredményezheti. Az Előfizetőnek
a 480p videó felbontás igénylésére és
lemondására az Előfizetői Szerződés
megkötése során, illetve a Szolgáltató
személyes
vagy
telefonos
Ügyfélszolgálatán van lehetősége.

Go Light
Go Midi
Go Super

5 000 Ft/hó

Go Mini
Go Next
Go Net+
Go Talk+
Go Basic (SIM, E)
Go Max (SIM, B, C, D, E)
Go Net (SIM, XM, X, A, B, C, D, E)
Go Talk (SIM, XM, X, A, B, C, D, E)

Az opció a video szolgáltatást nyújtó
harmadik fél által havidíj ellenében
elérhető prémium funkcióik elérését nem
tartalmazza, ezen fizetős tartalmak
igénybevételéhez
külön
előfizetés
szükséges a video szolgáltatónál.
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A megjelölt tarifacsomagokkal az Előfizető
internet hozzáférésben részesül a
www.vodafone.hu/vodafone-pass
weboldalon megjelölt video néző
alkalmazások tekintetében.

Video Pass

A Video Pass opcióhoz az Előfizető kérése
esetén a weboldalon megjelölt harmadik
felek által nyújtott video szolgáltatásokhoz
való hozzáférést a Szolgáltató 480p
felbontásban korlátozott minőségben teszi
lehetővé. Ezen korlátozással az Előfizető
a mobiltelefon készülékre és a hálózati
kapacitásra optimalizált minőségben
veheti igénybe a szolgáltatást, mely
nagyobb képernyőjű készülékek esetében
a képminőség romlását eredményezheti.
Az Előfizetőnek a 480p videó felbontás
igénylésére és lemondására az Előfizetői
Szerződés megkötése során, illetve a
Szolgáltató személyes vagy telefonos
Ügyfélszolgálatán van lehetősége.

Red S (SIM, XM, X, A, B, C, D, E)
Red M (SIM, XM, X, A, B, C, D, E)
Red L (SIM, XM, X, A, B, C, D, E)

5 000 Ft/hó

Red Smart (SIM, XM, X, A, B, C, D, E)
Red Prime (SIM, XM, X, A, B, C, D, E)
Red Platinum (SIM, XL, XM, X, A, B, C,
D)
Go L (SIM, B, C, D, E)
Go M (SIM, B, C, D, E)
Go S (SIM, E)
Go Extra (SIM, B, C, D, E)
Go Start (SIM, E)

Az opció a video szolgáltatást nyújtó
harmadik fél által havidíj ellenében
elérhető prémium funkcióik elérését nem
tartalmazza, ezen fizetős tartalmak
igénybevételéhez
külön
előfizetés
szükséges a video szolgáltatónál.
A megjelölt tarifacsomagokkal az Előfizető
internet hozzáférésben részesül a
www.vodafone.hu/vodafone-pass
weboldalon megjelölt közösségi oldalak
zene
megjelenítésű
tartalmai
tekintetében.
Music Pass EU

1 200 Ft/hó

Go Light
Go Midi

Az opció a zene szolgáltatást nyújtó
harmadik fél által havidíj ellenében
elérhető prémium funkcióik elérését nem
tartalmazza, ezen fizetős tartalmak
igénybevételéhez
külön
előfizetés
szükséges a zene szolgáltatónál.

A Vodafone Pass csomagok meghatározott tartalmakra felhasznált adatmennyisége a tarifacsomagban, illetve a
kiegészítő adatopció(k)ba foglalt adatforgalmi keretet nem fogyasztja. A tarifacsomagba és a kiegészítő
adatopcióba vagy az Automatikus PluszAdat opcióba foglalt adatmennyiség felhasználását követően a Vodafone
Pass csomagok a tarifacsomag havi előfizetési díjában foglalt adatforgalom felett irányadó, becsült maximális
sebességgel lesznek elérhetőek.
Az adatforgalom opciók által meghatározott forgalomtípusok szerinti szétválasztása megközelítőleg, de nem
garantáltan 100% pontosságú. Előfordulhat, hogy a felhasznált adatforgalmat nem lehetséges egyértelműen
beazonosítani minden esetben, illetve az alkalmazások tartalomszolgáltató általi frissítése esetén eltelhet rövidebbhosszabb átfutási idő az alkalmazás legfrissebb verziójának eléréséig, mely esetek a tarifacsomagban foglalt
adatforgalmi keretet fogyasztják.
A Vodafone Pass csomagok csak egyéni adathasználatra vonatkoznak, az osztott adatra nem.
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A Vodafone jogosult előzetes értesítés nélkül módosítani a Vodafone Pass csomagokhoz kapcsolódó, weboldalon
szereplő alkalmazások körét. Az itt megjelölt alkalmazások jellemzően harmadik fél szolgáltatók által nyújtott
szolgáltatások, azokért a szolgáltatást nyújtó harmadik fél felel. A díjmentes adatforgalom nem foglalja magában
az adott tematikus tartalmon kívüli egyéb tartalmakat, pl. a Vodafone Pass szolgáltatásból hivatkozott, harmadik
felek által publikált, tárolt vagy üzemeltetett tartalmakra és funkciókra (pl. regisztráció, alkalmazás-letöltés, frissítés,
beágyazott videó stb.) felhasznált adatmennyiséget.
A Vodafone Pass csomagok használatához szükséges az adott szolgáltató mobil alkalmazásának letöltése vagy a
szolgáltatás hivatalos elérési címének használata. Az adott alkalmazásokra az egyes szolgáltatók által definiált
felhasználási feltételek érvényesek, a Vodafone kizárólag az internet hozzáférést biztosítja ezekhez és nincs
ráhatással a felhasználási feltételekre. Az alkalmazások rendeltetésszerű megjelenítése és használhatósága a
telefon készüléktípusától is függhet, ezzel kapcsolatban a Vodafone nem vállal felelősséget. A Vodafone Pass
csomagok a szabványos protokolloktól eltérő módon (proxy, vagy egyéb titkosított hálózaton keresztül) vagy
virtuális magánhálózaton (VPN) keresztül nem érhetőek el.
A Vodafone Pass csomagok aktív Vodafone EU Roaming opció esetén felhasználhatóak külföldön is, a Vodafone
EU Roaming szolgáltatásban meghatározott roaming hálózatokon és feltételekkel. A Video Pass csomag belföldön
és a Vodafone EU Roaming szolgáltatásban meghatározott roaming hálózatokon és feltételekkel, valamint a Világ
Napijegy szolgáltatás igénybevétele esetén annak érvényességi területén használható. Az EU Video Pass csomag
belföldön és a Vodafone EU Roaming szolgáltatásban meghatározott roaming hálózatokon és feltételekkel
használható, a Világ Napijegy szolgáltatás érvényességi területén, illetve a jelen bekezdésben nem meghatározott
egyéb roaming hálózatokon nem elérhető. Azon Előfizetők számára, akiknek nem aktív a Vodafone EU Roaming
opció, a tematikus csomagok roaming környezetben való használata esetén a mindenkori Szabályozott Európai
Roaming díjszabás kerül alkalmazásra Kérjük ellenőrizze külföldi használat előtt készüléke és előfizetése roaming
beállításait az esetleges díjviták elkerülése érdekében.
A Vodafone Pass kizárólag az internet.vodafone.net APN-nel érhető el.
Megrendelés vagy lemondás esetén, tört havi időszakra is a számlázási ciklus teljes havi díja fizetendő, tört havi
díjak számlázása nem lehetséges.
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2.5. Értéknövelt szolgáltatások
Az alábbi táblázat mutatja, az előfizetők rendelkezésére álló szolgáltatásokat:
Tele-szolgáltatások

Utólag fizető tarifacsomagok

Telefonbeszélgetések

Rendelkezésre áll

Segélyhívások

Rendelkezésre áll

Rövid üzenet fogadása

Rendelkezésre áll

Rövid üzenet küldése

Rendelkezésre áll

Adat

Kérésre rendelkezésre áll

Kiegészítő szolgáltatások
Hívó fél azonosító kijelzése
Hívó fél azonosító kijelzésének letiltása

Rendelkezésre áll
Kérésre rendelkezésre áll

Hívásátirányítás feltétel nélkül

Rendelkezésre áll

Hívásátirányítás
foglalt

Rendelkezésre áll

mobil

előfizetőnek;

Hívásátirányítás, ha nem veszik fel

Rendelkezésre áll

Hívásátirányítás, ha a mobil előfizető
nem elérhető

Rendelkezésre áll

Hívásvárakoztatás

Rendelkezésre áll

Hívástartás

Rendelkezésre áll

Konferencia-beszélgetés

Kérésre rendelkezésre áll

Egyéb szolgáltatások
Ügyfélszolgálat

Rendelkezésre áll

Tudakozó (Magyar Telekom)

Rendelkezésre áll

Belföldi Egyetemes Tudakozó (Invitel)

Rendelkezésre áll

Az értéknövelt szolgáltatások árait a jelen Díjszabás megfelelő pontja tartalmazza.
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3. Kereskedelmi forgalomban nem elérhető szolgáltatások
3.1. Music Pass
A Music Pass szolgáltatás 2019. augusztus 1-től kereskedelmi forgalomban nem elérhető
Go Basic (SIM, E)
Go Max (SIM, B, C, D, E)
Go Net (SIM, XM, X, A, B, C, D, E)
Go Talk (SIM, XM, X, A, B, C, D, E)
A megjelölt tarifacsomagokkal az Előfizető
internet hozzáférésben részesül a
www.vodafone.hu/vodafone-pass
weboldalon megjelölt közösségi oldalak
zene megjelenítésű tartalmai tekintetében.
Music Pass

Az opció a zene szolgáltatást nyújtó
harmadik fél által havidíj ellenében
elérhető prémium funkcióik elérését nem
tartalmazza, ezen fizetős tartalmak
igénybevételéhez
külön
előfizetés
szükséges a zene szolgáltatónál.

Red Live (SIM, XM, X, A, B, C, D, E)
Red Live+ (SIM, XM, X, A, B, C, D, E)

1 000 Ft/hó

Red S (SIM, XM, X, A, B, C, D, E)
Red M (SIM, XM, X, A, B, C, D, E)
Red L (SIM, XM, X, A, B, C, D, E)
Red Smart (SIM, XM, X, A, B, C, D, E)
Red Prime (SIM, XM, X, A, B, C, D, E)
Red Platinum (SIM, XL, XM, X, A, B, C, D)
Go L (SIM, B, C, D, E)
Go M (SIM, B, C, D, E)
Go S (SIM, E)
Go Extra (SIM, B, C, D, E)
Go Start (SIM, E)

A Vodafone Pass csomagok meghatározott tartalmakra felhasznált adatmennyisége a tarifacsomagban, illetve a
kiegészítő adatopció(k)ba foglalt adatforgalmi keretet nem fogyasztja. A tarifacsomagba és a kiegészítő
adatopcióba vagy az Automatikus PluszAdat opcióba foglalt adatmennyiség felhasználását követően a Vodafone
Pass csomagok a tarifacsomag havi előfizetési díjában foglalt adatforgalom felett irányadó, becsült maximális
sebességgel lesznek elérhetőek.
Az adatforgalom opciók által meghatározott forgalomtípusok szerinti szétválasztása megközelítőleg, de nem
garantáltan 100% pontosságú. Előfordulhat, hogy a felhasznált adatforgalmat nem lehetséges egyértelműen
beazonosítani minden esetben, illetve az alkalmazások tartalomszolgáltató általi frissítése esetén eltelhet rövidebbhosszabb átfutási idő az alkalmazás legfrissebb verziójának eléréséig, mely esetek a tarifacsomagban foglalt
adatforgalmi keretet fogyasztják.
A Vodafone Pass csomagok csak egyéni adathasználatra vonatkoznak, az osztott adatra nem.
A Vodafone jogosult előzetes értesítés nélkül módosítani a Vodafone Pass csomagokhoz kapcsolódó, weboldalon
szereplő alkalmazások körét. Az itt megjelölt alkalmazások jellemzően harmadik fél szolgáltatók által nyújtott
szolgáltatások, azokért a szolgáltatást nyújtó harmadik fél felel. A díjmentes adatforgalom nem foglalja magában
az adott tematikus tartalmon kívüli egyéb tartalmakat, pl. a Vodafone Pass szolgáltatásból hivatkozott, harmadik
felek által publikált, tárolt vagy üzemeltetett tartalmakra és funkciókra (pl. regisztráció, alkalmazás-letöltés, frissítés,
beágyazott videó stb.) felhasznált adatmennyiséget.
A Vodafone Pass csomagok használatához szükséges az adott szolgáltató mobil alkalmazásának letöltése vagy a
szolgáltatás hivatalos elérési címének használata. Az adott alkalmazásokra az egyes szolgáltatók által definiált
felhasználási feltételek érvényesek, a Vodafone kizárólag az internet hozzáférést biztosítja ezekhez és nincs
ráhatással a felhasználási feltételekre. Az alkalmazások rendeltetésszerű megjelenítése és használhatósága a
telefon készüléktípusától is függhet, ezzel kapcsolatban a Vodafone nem vállal felelősséget. A Vodafone Pass
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csomagok a szabványos protokolloktól eltérő módon (proxy, vagy egyéb titkosított hálózaton keresztül) vagy
virtuális magánhálózaton (VPN) keresztül nem érhetőek el.
A Vodafone Pass csomagok aktív Vodafone EU Roaming opció esetén felhasználhatóak külföldön is, a Vodafone
EU Roaming szolgáltatásban meghatározott roaming hálózatokon és feltételekkel. A Video Pass csomag belföldön
és a Vodafone EU Roaming szolgáltatásban meghatározott roaming hálózatokon és feltételekkel, valamint a Világ
Napijegy szolgáltatás igénybevétele esetén annak érvényességi területén használható. Az EU Video Pass csomag
belföldön és a Vodafone EU Roaming szolgáltatásban meghatározott roaming hálózatokon és feltételekkel
használható, a Világ Napijegy szolgáltatás érvényességi területén, illetve a jelen bekezdésben nem meghatározott
egyéb roaming hálózatokon nem elérhető. Azon Előfizetők számára, akiknek nem aktív a Vodafone EU Roaming
opció, a tematikus csomagok roaming környezetben való használata esetén a mindenkori Szabályozott Európai
Roaming díjszabás kerül alkalmazásra. Kérjük ellenőrizze külföldi használat előtt készüléke és előfizetése roaming
beállításait az esetleges díjviták elkerülése érdekében.
A Vodafone Pass kizárólag az internet.vodafone.net APN-nel érhető el.
Megrendelés vagy lemondás esetén, tört havi időszakra is a számlázási ciklus teljes havi díja fizetendő, tört havi
díjak számlázása nem lehetséges.
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4. Nemzetközi barangolás, mobil használat külföldi hálózatokon (roaming)
A nemzetközi roaming szolgáltatás igénybevételével az Előfizető külföldön is használhatja mobiltelefonját
amennyiben készüléke alkalmas az adott hálózat használatára. Nemzetközi barangolás (roaming) ideje alatt a
nemzetközi számra történő hívásátirányítás nem elérhető.
A nemzetközi roaming szolgáltatás a https://www.vodafone.hu/szolgaltatasok/roaming internetes oldalon közzétett
szolgáltatók hálózatán érhető el.
Szolgáltató honlapján folyamatosan tájékoztatja Előfizetőit az aktuálisan elérhető roaming-hálózatokról, és az adott
hálózaton elérhető szolgáltatásokról.
4.1. Forgalmi alapú roaming hívás és SMS díjszabás
Szolgáltató a nemzetközi roaming szolgáltatást utólag fizető előfizetők részére a forgalmi alapú roaming díjszabás
mindenkori feltételei szerint nyújtja. Új előfizetések esetén Előfizető erre irányuló kérése esetén Szolgáltató a
forgalmi alapú roaming szolgáltatást aktiválja alapértelmezett roaming szolgáltatásként. A roaming szolgáltatás
aktiválása díjmentes.
A forgalmi alapú roaming díjszabás a világ országait 7 zónába sorolja, valamint megkülönböztet Szatelit (tengeri
és repülőgép-fedélzeti) hálózatokat. Az aktuális zónabesorolás elérhető a Szolgáltató internetes oldalán
(https://www.vodafone.hu/szolgaltatasok/roaming).
A forgalmi alapú roaming díjszabás 1. roaming díjzóna árazása a hatályos jogszabályokban meghatározott
Szabályozott Európai Roaming tarifának felel meg.
A Szabályozott Európai Roaming tarifa aktiválása a forgalmi alapú roaming szolgáltatás megrendelésével
lehetséges, az aktiválást Szolgáltató az igényléstől számított 24 órán belül végrehajtja.
Előfizető az Európai Unióban érvényes roaming díjakról a +3670 700 1702-es számon tájékozódhat. Az információs
vonal az EU országaiból díjmentesen hívható.

4.1.1. Forgalmi alapú roaming hívás, SMS és MMS díjak
Szabályozott Európai Roaming díjszabás:
2016. április 30. napjától az Eurotarifa tarifa megszűnik az Európai Parlament és Tanács 531/2012. számú
rendelete értelmében.
A forgalmi alapú roaming hívásindításra, hívásfogadásra, valamint SMS/MMS küldésre és fogadásra vonatkozó
díjait az alábbi az 1-es roaming díjzóna országaira vonatkozó Szabályozott Európai Roaming díjszabás tartalmazza
2017. június 15.-től:
Az 1. roaming díjzónába az alábbi országok tartoznak:
Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Svédország, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország,
Franciaország, Francia Guyana, Gibraltár, Görögország, Guadeloupe, Hollandia, Horvátország, Izland, Írország,
Olaszország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Martinique, Németország, Norvégia,
Lengyelország, Portugália, Reunion, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország.
Díjak:
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Hívásindítás magyarországi mobil hálózatba: Előfizető által használt tarifacsomag Magyarországon érvényes
belföldi, hálózaton kívüli mobil hívás díja.
Hívásindítás magyarországi vezetékes hálózatba: Előfizető által használt tarifacsomag Magyarországon érvényes
belföldi, vezetékes irányú hívás díja.
Hívásindítás az 1-es roaming díjzóna országaiba: Előfizető által használt tarifacsomag Magyarországon érvényes
belföldi, hálózaton kívüli mobil hívás díja.
Hívásfogadás: díjmentes.
SMS küldés magyarországi mobil hálózatba: Előfizető által használt tarifacsomag Magyarországon érvényes
belföldi, hálózaton kívüli SMS díja.
SMS küldés az 1-es roaming díjzóna országaiba: Előfizető által használt tarifacsomag Magyarországon érvényes
belföldi, hálózaton kívüli SMS díja.
SMS küldés harmadik országbeli hívószámokra (nem magyarországi hívószámra és nem az 1-es roaming díjzóna
országaiba) és Szatelit hálózatba: az előfizető által használt tarifacsomag Magyarországról nemzetközi irányba
indított SMS-ek díjazása szerinti SMS díja a nemzetközi irányokra vonatkozó számlázási egységenként.
MMS küldés magyarországi mobil hálózatba: Előfizető által használt tarifacsomag Magyarországon érvényes
belföldi, hálózaton kívüli MMS díja.
MMS küldés az 1-es roaming díjzóna országaiba: Előfizető által használt tarifacsomag Magyarországon érvényes
belföldi, hálózaton kívüli MMS díja.
MMS küldés harmadik országbeli hívószámokra (nem magyarországi hívószámra és nem az 1-es roaming díjzóna
országaiba) és Szatelit hálózatba: az előfizető által használt tarifacsomag Magyarországról nemzetközi irányba
indított MMS-ek díjazása szerinti MMS díja a nemzetközi irányokra vonatkozó számlázási egységenként.
SMS és MMS fogadása díjmentes.
Az alábbi táblázat tartalmazza a forgalmi alapú roaming szolgáltatás hívásindításra, hívásfogadásra, valamint SMS
küldésre vonatkozó díjait.
2. roaming díjzóna
3. roaming díjzóna
4. roaming díjzóna
5. roaming díjzóna
6. roaming díjzóna
Szatelit tengeri és
repülőgép-fedélzeti
hálózatok
(7. roaming díjzóna)
8. roaming díjzóna

Hívásindítás
369 Ft/perc
469 Ft/perc
699 Ft/perc
889 Ft/perc
999 Ft/perc

Hívásfogadás
139 Ft/perc
169 Ft/perc
249 Ft/perc
299 Ft/perc
329 Ft/perc

SMS küldés
109 Ft/SMS
129 Ft/SMS
209 Ft/SMS
219 Ft/SMS
239 Ft/SMS

MMS Küldés
249 Ft/MMS
249 Ft/MMS
249 Ft/MMS
249 Ft/MMS
249 Ft/MMS

1599 Ft/perc

1099 Ft/perc

299 Ft/SMS

249 Ft/MMS

369 Ft/perc

139 Ft/perc

109 Ft/SMS

249 Ft/MMS

Az árak ÁFA-val növelt bruttó árak.
A Szabályozott Európai Roaming díjszabásban meghatározott díjakat az Európai Unión belüli időszakos utazásuk
során azok a barangolást végző Előfizetők vehetik igénybe, akik szokásos lakóhellyel rendelkeznek
Magyarországon, illetve Magyarországgal szoros kapcsolatban állnak, ami miatt gyakran és jelentős ideig
Magyarországon kell tartózkodniuk. A Szolgáltató jogosult ezen igazolások bekérésére az Előfizetői Szerződés
fennállásának időtartama alatt.
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Előfizető a tarifacsomagjában meghatározott belföldön irányadó adatkerete erejéig és annak terhére forgalmazhat
adatot, kivéve a jelen Díjszabás A./2.1-es fejezetben felsorolt azon tarifacsomagok esetén, amelyek kifejezetten
külön dedikált hazai és roaming adatmennyiséget tartalmaznak. Amennyiben a belföldi és roaming adatkeret
azonos, annak felhasználása esetén, amennyiben Előfizető nem vásárol további kiegészítő adatopciót, a külföldi
adathozzáférés lehetősége is megszűnik. Amennyiben a belföldi és roaming adatkeret eltérő, a roaming adatkeret
felhasználása esetén, amennyiben Előfizető nem vásárol további kiegészítő adatopciót, a külföldi adathozzáférés
lehetősége a tarifacsomagnál jelzettek szerint megszűnik vagy az adatforgalom le- és feltöltési sebessége
lassításra kerül. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul.
Az időszakos utazási célú felhasználás során a magyarországi hívószámokra irányuló, illetve az 1. roaming
díjzónába indított hívások, SMS-ek és MMS-ek mennyisége, illetve az 1. roaming díjzónában felhasznált
adatmennyiség mértéke nem haladhatja meg a belföldi használat négyhavi 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 Előfizetőt tájékoztatjuk, és
figyelmeztetjük a méltányos használat feltételeire. 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 6. e cikke szerinti többletdíj alkalmazására jogosult a figyelmeztetés napjától kezdve.
A többletdíj mértéke:
Hívásindítás 1-es roaming díjzóna országaiba: 12,56 Ft/perc;
SMS küldés az 1-es roaming díjzóna országaiba: 3,92 Ft/SMS;
MMS küldés az 1-es roaming díjzóna országaiba: 3,02 Ft/MMS;
Adatforgalom az 1-es roaming díjzóna országaiban: 1,11 Ft/MB.

4.1.2. Számlázás
Az 1. roaming díjzónában indított hívások – ha a hívás magyarországi hálózatba vagy egy 1. roaming díjzónában
lévő országba irányul – számlázása a következő módon történik:
•

a belföldi hálózaton kívüli mobil irányú percdíj az Előfizető tarifacsomagja szerint a belföldön alkalmazandó
számlázási egység szerint kerül kiszámlázásra;

Amennyiben a hívás harmadik országbeli hívószámra (nem magyarországi hívószámra és nem az 1-es roaming
díjzóna országaiba) vagy Szatelit hálózatba irányul, a hívás számlázása 60 másodperces egységekben történik.
Az 1. roaming díjzónában fogadott hívások számlázása másodperces egységekben történik.
A harmadik országban (nem Magyarországon és nem az 1-es roaming díjzóna országaiban) vagy Szatelit
hálózatokon indított és fogadott hívások elszámolása a 60 másodperces egységekben történik.
Az 1. roaming díjzóna hívásindítási díjai abban az esetben érvényesek, ha a hívást az 1. roaming díjzóna valamely
országából indították egy magyarországi hálózatba vagy egy az 1. roaming díjzónában lévő országba.
Amennyiben a hívás az 1. roaming díjzónából harmadik országbeli hívószámra (nem magyarországi hívószámra
és nem az 1-es roaming díjzónában lévő országba) vagy Szatelit hálózatba irányul, az előfizető által használt
tarifacsomag Magyarországról nemzetközi irányba indított hívások díjazása szerinti hívás díja a nemzetközi
irányokra vonatkozó számlázási egységenként kerül kiszámlázásra.
A harmadik országban (nem Magyarországon és nem az 1-es roaming díjzóna országaiban) vagy Szatelit
hálózatokon kezdeményezett és fogadott hívások esetén az ár kizárólag annak függvénye, hogy az Előfizető melyik
roaming díjzónában tartózkodik.
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Roaming során az SMS-üzenetek fogadása díjmentes.
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4.2. Vodafone EU Roaming
A Vodafone EU Roaming megrendelésének feltétele, hogy Előfizető a használat megkezdése előtt rendelkezzen
aktív roaming szolgáltatással, valamint Go Light, Go Midi, Go Super, Go Start, Go Extra, Go S, Go M, Go L, Go
Basic, Go Max, Go Net, Go Talk, Go Mini, Go Next, Go Net+, Go Talk+, Red Free+, Red Max+, Red Infinity World+,
Red Free, Red Max, Red Infinity World, Red Live, Red Live+, Red Infinity Pro, Red Smart, Red Prime, Red
Platinum, Red Infinity, Red S, Red M, Red L, Red Infinity+ tarifacsomaggal, illetve Kid Gyerekóra, Senior Okosóra
vagy Lokátor tarifacsomaggal. A Vodafone EU Roaming szolgáltatás aktiválásának külön díja nincs. A szolgáltatás
a sikeres megrendelést követően annak lemondásáig aktív marad. A kedvezményes roaming-díjak a Vodafone EU
Roaming használata során:
1. Magyarországi hívószámokra irányuló normál díjas hívások, SMS-ek és MMS-ek esetén:
Előfizető által használt tarifacsomag Vodafone Magyarország hálózatán alkalmazott belföldi normál díjas
hívás/SMS/MMS díja.
2. A kijelölt országok valamelyikében roamingolva az 1-es roaming díjzóna országainak bármely
mobil vagy vezetékes hívószámára irányuló hívások, SMS-ek és MMS-ek esetén:
Hívásindítás 1-es roaming díjzóna országaiba: Előfizető által használt tarifacsomag Magyarországon
érvényes belföldi, hálózaton kívüli mobil hívás díja.
SMS küldés az 1-es roaming díjzóna országaiba: Előfizető által használt tarifacsomag Magyarországon
érvényes belföldi, hálózaton kívüli SMS díja.
MMS küldés az 1-es roaming díjzóna országaiba: Előfizető által használt tarifacsomag Magyarországon
érvényes belföldi, hálózaton kívüli MMS díja.
Hívásindítás, SMS, MMS küldés Monacóból, Svájcból vagy Törökországból az 1-es roaming díjzóna
országaiba: Előfizető által használt tarifacsomag Magyarországon érvényes belföldi, hálózaton kívüli
hívás, SMS, MMS díja
3. Harmadik országbeli hívószámokra (azaz nem 1-es roaming díjzóna országaiba) irányuló
hívások, SMS-ek és MMS-ek esetén:
Előfizető által használt tarifacsomag Magyarországról nemzetközi irányba indított hívások, SMS-ek és
MMS-ek díjazása szerinti hívás/SMS/MMS díja a nemzetközi irányokra vonatkozó számlázási
egységenként.
4. Fogadott hívások esetén (a listában szereplő hálózatok bármelyikén roamingolva fogadott
hívások, SMS-ek, MMS-ek):
Előfizető által használt tarifacsomag Vodafone Magyarország hálózatán fogadott hívásokra, SMS-ekre,
MMS-ekre alkalmazott díjazása szerint díjmentes.
5. Adatroaming használata esetén
Előfizető a tarifacsomagjában meghatározott belföldön irányadó adatkerete erejéig és annak terhére
forgalmazhat adatot, kivéve a jelen Díjszabás A./1.1-es fejezetben felsorolt azon tarifacsomagok esetén,
amelyek kifejezetten külön dedikált hazai és roaming adatmennyiséget tartalmaznak. Amennyiben a
belföldi és roaming adatkeret azonos, annak felhasználása esetén, amennyiben Előfizető nem vásárol
további kiegészítő adatopciót, a külföldi adathozzáférés lehetősége is megszűnik. Amennyiben a belföldi
és roaming adatkeret eltérő, a roaming adatkeret felhasználása esetén, amennyiben Előfizető nem vásárol
további kiegészítő adatopciót, a külföldi adathozzáférés lehetősége a tarifacsomagnál jelzettek szerint
megszűnik vagy az adatforgalom le- és feltöltési sebessége lassításra kerül. A számlázási ciklus
lezárultával a szolgáltatás megújul.
Az 1. roaming díjzónába az alábbi országok tartoznak:
Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Svédország, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország,
Franciaország, Francia Guyana, Gibraltár, Görögország, Guadeloupe, Hollandia, Horvátország, Izland, Írország,
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Olaszország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Martinique, Németország, Norvégia,
Lengyelország, Portugália, Reunion, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország.
A Vodafone EU Roaming szolgáltatás továbbá elérhető Svájcban, Monacóban, és Törökországban.
Az országok mindenkori zónabesorolása a https://www.vodafone.hu/szolgaltatasok/roaming oldalon találtható.
A 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 (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, erről az Előfizetőt
tájékoztatjuk, és figyelmeztetjük a méltányos használat feltételeire. 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 6. e cikke szerinti többletdíj alkalmazására jogosult a figyelmeztetés napjától
kezdve.
A többletdíj mértéke:
Hívásindítás 1-es roaming díjzóna országaiba: 12,56 Ft/perc;
SMS küldés az 1-es roaming díjzóna országaiba: 3,92 Ft/SMS;
MMS küldés az 1-es roaming díjzóna országaiba: 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.
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
nemzetközi barangolás szolgáltatást adott előfizetés tekintetében törölje. Törlés esetén a szolgáltatás a
továbbiakban újbóli aktiválással nem elérhető.
A számlazárásig történő további internetezéshez a havidíjba foglalt adatmennyiség felhasználását megelőzően
vagy az Automatikus PluszAdat opcióba foglalt adatmennyiség felhasználását követően az Online
ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban kiegészítő adatopció vásárlása szükséges a
hazaival megegyező árak és feltételek szerint. Adatopció vásárlása nélkül az Automatikus PluszAdat opcióba
foglalt adatmennyiség felhasználását követően adatforgalom túllépés nem lehetséges, amennyiben az Előfizető
felhasználta a csomagban és az Automatikus PluszAdat opcióban foglalt adatmennyiséget, nem lesz elérhető
számára az internet szolgáltatás a számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás
ismételten igénybe vehető.
A megosztható adatforgalmú Red Extra EU tarifacsomagok (elsődleges SIM) esetén a hozzájuk kapcsolódó
MultiNet tarifacsomagokon (másodlagos SIM) az adatforgalom a Red EU szolgáltatás aktiválása esetén is, roaming
díjszabás érvényes.
A megosztható adatforgalmú Red Prime, Red Platinum és Red Extra EU+ tarifacsomagok (elsődleges SIM) esetén
a hozzájuk kapcsolódó MultiNet tarifacsomagokon (másodlagos SIM) az adatforgalom a Red EU szolgáltatás
aktiválása estén belföldön és a Vodafone EU Roaming szolgáltatás érvényességi területén, külföldön is
felhasználható az A/1.4. pontban részletezett tarifacsomag-leírásban feltüntetett belföldi kiegészítő éjszakai
ExtraAdat adatforgalomból az 1. roaming díjzónában díjmentesen felhasználható adatmennyiség
figyelembevételével.
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A megosztható adatforgalmú Red L tarifacsomagok (elsődleges SIM) esetén a hozzájuk kapcsolódó MultiNet EU
tarifacsomagokon (másodlagos SIM) az adatforgalom a Red EU szolgáltatás aktiválása estén belföldön és a
Vodafone EU Roaming szolgáltatás érvényességi területén, külföldön is felhasználható - MultiNet EU Tablet
tarifacsomagok esetén az A/1.4. pontban részletezett tarifacsomag-leírásban feltüntetett kiegészítő éjszakai
ExtraAdat adatforgalomból az 1. roaming díjzónában díjmentesen felhasználható adatmennyiség
figyelembevételével.
Vodafone EU Roaming használata során több adatcsatlakozás lehetséges a rendelkezésre álló adatmennyiség
felhasználásáig. A hazai adatkeret roaming környezetben történő felhasználásának technikai részletei
megegyeznek a belföldi felhasználási feltételekkel. Az elérhető adatmennyiség felhasználásának 80-, illetve 100%ánál Előfizető SMS-ben tájékoztatást kap. Technikai okokból előfordulhat, hogy a tájékoztató SMS-ek csak az
adatkapcsolat lezárása után kerülnek kiküldésre.
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4.3. Kedvezményes roaming napijegyek

4.3.1. Világ Napijegy
A Világ Napijegy szolgáltatás a Szolgáltató által meghatározott érvényességi területen és a Szolgáltató által
megjelölt roaming hálózatokon érvényes. Aktív Világ Napijegy szolgáltatás esetén Utólag fizető Előfizetők számára
a roaming-szolgáltatás kizárólag a Szolgáltató által meghatározott érvényességi terület Szolgáltató által megjelölt
hálózatain érhető el. A Világ Napijegy szolgáltatás érvényességi területéhez tartozó országok listája, valamint ezen
érvényességi
terület
meghatározott
partnerhálózatainak
aktuális
listája
a
https://www.vodafone.hu/szolgaltatasok/roaming/vilag-napijegy internetes oldalon érhető el.
A Világ Napijegy megrendelésének feltétele, hogy Előfizető a használat megkezdése előtt rendelkezzen aktív
roaming szolgáltatással. A Világ Napijegy szolgáltatás aktiválásának külön díja nincs. Az aktiválás történhet SMSben, a VJEGY kód elküldésével a 1270-re, az SMS küldése a Vodafone Magyarország Zrt. hálózatáról díjmentes,
külföldről az aktuális roaming díjszabás szerinti SMS ár fizetendő, személyesen a Vodafone üzletekben, illetve
Online és Telefonos Ügyfélszolgálat segítségével. A szolgáltatás a sikeres megrendelést követően annak
lemondásáig aktív marad. A szolgáltatás lemondása a fenti csatornák segítségével történhet, a lemondáshoz
szükséges SMS-kód: XVJEGY.
A Világ Napijegy szolgáltatás utólag fizető (havidíjas), hang alapú tarifacsomagokkal érhető el.
A Red Infinity World és Red Infinity World+ tarifacsomag havidíja tartalmazza a Világ Napijegy szolgáltatást, így
azt külön megrendelni nem kell, illetve a Világ Napijegy szolgáltatás a Red Infinity World és Red Infinity World+
tarifacsomag havi díján kívüli további költségek nélkül használható.
A Világ Napijegy szolgáltatás az alábbiakban feltüntetett tarifacsomagok részét képezi, azaz a szolgáltatást nem
szükséges előzetesen aktiválni, annak díja a tarifacsomag havidíján felül értendő:
•
•

Vodafone Red tarifacsomagok (Red Smart Red Prime Red Platinum Red Infinity)
Vodafone Go Start és Go Extra tarifacsomagok

•
•
•
•
•

Vodafone Red tarifacsomagok (Red S, Red M, Red L, Red Infinity+)
Vodafone Go tarifacsomagok (Go S, Go M, Go L)
Kid Gyerekóra tarifacsomag
Senior Okosóra tarifacsomag
Lokátor tarifacsomag

•
•

Vodafone Red tarifacsomagok (Red Live, Red Live+, Red Infinity Pro)
Vodafone Go tarifacsomagok (Go Basic, Go Max, Go Net, Go Talk)

•
•

Vodafone Red szolgáltatácsomagok (Red Free, Red Max)
Vodafone Go tarifacsomagok (Go Mini, Go Next, Go Net+, Go Talk+)

•
•

Vodafone Red szolgáltatáscsomagok (Red Free+, Red Max+)
Vodafone Go tarifacsomagok (Go Light, Go Midi, Go Super)

A Világ Napijegy kiszámlázása automatikusan, az adott Magyarországi idő szerint számított naptári napon Előfizető
által generált első számlázható esemény (roaming környezetben indított vagy fogadott hívás, küldött SMS, fel- vagy
letöltött adatforgalom) alapján megtörténik, ezután a kedvezményes díjazás (lásd lenti táblázat) szerint telefonálhat,
küldhet SMS-t, és használhatja a rendelkezésére álló adatmennyiséget. Az érvényességi idő az adott Világ
Napijegy kiszámlázásával megegyező napon, magyarországi idő szerint 24:00-ig, azaz adott naptári napra szólóan
érvényes. Az érvényességi idő leteltéről Szolgáltató nem küld értesítést. Ha az Előfizető a Világ Napijegy
érvényességi idejének lejárta után (naptári nap) újabb számlázható forgalmat generál, egy újabb Világ Napijegy
kerül kiszámlázásra. A megkezdett, de az érvényességi idő végén túl befejeződő események (hívás, SMS vagy
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adatforgalom) a következő naptári napra is kiváltják a Világ Napijegy kiszámlázását. A Világ Napijegy díja nem
kerül kiszámlázásra a segélyhívó, illetve a +3670 700 1702-es szám hívása esetén.
A Világ Napijegy díjszabása
Hangalapú utólag fizető Előfizető
esetén, amennyiben a tarifacsomag,
vagy adat-opció használata során
jogosult az Online Ügyfélszolgálat
használatára
Red Infinity World és Red Infinity
World+ tarifacsomag esetén
Hangalapú utólag fizető Előfizető
esetén, amennyiben a tarifacsomag,
vagy adat-opció használata során
nem
jogosult
az
Online
Ügyfélszolgálat használatára

•
•
•

Világ Napijegy - Amerika napi díja: bruttó 1 990 Ft (nettó 1 566,92 Ft)
Világ Napijegy - Afrika napi díja: bruttó 1 990 Ft (nettó 1 566,92 Ft)
Világ Napijegy – K- Európa/Ázsia napi díja: bruttó 2 990 Ft (nettó 2 354,33 Ft)

•

Világ Napijegy – Amerika/Afrika/K-Európa/Ázsia napi díja: díjmentes

•
•
•

Világ Napijegy - Amerika napi díja: bruttó 1 924 Ft (nettó 1 514,54 Ft)
Világ Napijegy - Afrika napi díja: bruttó 1 924 Ft (nettó 1 514,54 Ft)
Világ Napijegy – K- Európa/Ázsia napi díja: bruttó 2 924 Ft (nettó 2 301,95 Ft)

Napi 1440 perc hívásforgalom felett a szolgáltató túlforgalmazás díjat számol fel, amelynek mértéke: 50 Ft/ perc
Az 1440 perc hívásforgalom GMT+1 időzóna szerinti 0 óra 00 perc és 23 óra 59 perc között kerül meghatározásra
és tartalmazza mind a fogadott mind az indított hívások forgalmát. A túlforgalmazási díj elszámolása fogadott
hívások esetén 1 másodperces egységekben történik, míg indított hívások esetén, a hazai árazás számlázási
egysége szerint.
A Világ Napijegy szolgáltatást szigorúan tilos olyan eszközzel használni, amely nem rendelkezik saját kijelzővel,
hangszóróval, mikrofonnal és billentyűzettel (beleértve az érintőképernyős billentyűzetet), ilyen pl. az adapter,
modem. A tarifacsomagok visszaélésszerűen, többek között telemarketing, ügyfélszolgálati tevékenység, vagy más
üzleti célokra nem használhatók. A visszaélésszerű használatba beleértendő és ezáltal ellentétes a személyi
használat feltételeivel az olyan SMS és MMS küldési magatartás, amely során az előfizetésről elküldött SMS/MMSek darabszáma meghaladja a napi több százat, illetve az érintett előfizetésről elküldött SMS/MMS-ek száma és
azok címzettjeinek aránya meghaladja a 10%-ot, illetve az elküldött SMS/MMS-ekre érkezett válaszüzenetek
darabszámának aránya 80%-nál kisebb, illetve az SMS/MMS üzeneteket jellemzően egy helyszínről küldi az
előfizető.
A kedvezményes roaming-díjak a Világ Napijegy használata során:
1. Magyarországi hívószámokra irányuló normál díjas hívások és SMS-ek esetén:
Előfizető által használt tarifacsomag Vodafone Magyarország hálózatán alkalmazott belföldi hívás-/SMS-díja
számlázási egységenként (megkülönböztetve a hálózaton kívüli és belüli hívások, csúcsidőben és csúcsidőn kívüli
hívások, amennyiben ez az adott tarifacsomagra értelmezhető).
2. A kijelölt országok valamelyikében roamingolva ugyanezen ország bármely mobil vagy vezetékes
hívószámára irányuló hívások és SMS-ek esetén:
Előfizető által használt tarifacsomag Magyarországon érvényes belföldi, hálózaton kívüli hívás-/SMS-díja a
tarifacsomaghoz tartozó számlázási egységenként.
3. Harmadik országbeli hívószámokra (azaz nem magyarországi vagy a roamingolás helye szerinti
országbeli hívószámra) irányuló hívások és SMS-ek esetén:
Magyarországról nemzetközi irányba indított hívások és SMS-ek díjazása szerinti hívás-/SMS-díj a nemzetközi
irányokra vonatkozó számlázási egységenként
4. Fogadott hívások esetén (a listában szereplő hálózatok bármelyikén roamingolva fogadott hívások):
Előfizető által használt tarifacsomag Vodafone Magyarország hálózatán fogadott hívásokra alkalmazott díjazása
szerint díjmentes.
5. Adatroaming használata esetén
Azon Előfizetők, akik tarifacsomagjuknak vagy adatopciójuknak köszönhetően jogosultak az Online Ügyfélszolgálat
használatára, külföldön is a tarifacsomagjukban meghatározott belföldön irányadó adatkeretük erejéig és annak
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terhére forgalmazhatnak adatot, kivéve a jelen Díjszabás A./1.1-es fejezetben felsorolt azon tarifacsomagok esetén,
amelyek kifejezetten külön dedikált hazai és roaming adatmennyiséget tartalmaznak. Amennyiben a belföldi és
roaming adatkeret azonos, annak felhasználása esetén, amennyiben Előfizető nem vásárol további kiegészítő
adatopciót, a külföldi adathozzáférés lehetősége is megszűnik. Amennyiben a belföldi és roaming adatkeret eltérő,
a roaming adatkeret felhasználása esetén, amennyiben Előfizet nem vásárol további kiegészítő adatopciót, a
külföldi adathozzáférés lehetősége a tarifacsomagnál jelzettek szerint megszűnik vagy az adatforgalom le- és
feltöltési sebessége lassításra kerül. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul. Minden további
Előfizetőnek adott naptári napon az első 100 MB díjmentes. Az érvényességi időn belül, a kedvezményes
adatmennyiséget a kijelölt hálózatokon meghaladó forgalmat a Szolgáltató bruttó 50 Ft/ MB -os egységekben
számlázza.
Egyéb szabályok
Az Előfizető tarifacsomagja szerinti lebeszélhető percek, lebeszélhető havidíj, illetve további kedvezmények a Világ
Napijegy hívásokra is felhasználhatóak.
A hazai adatkeret külföldi felhasználására minden olyan hangalapú Utólag fizető Előfizető jogosult, aki
tarifacsomagja, vagy adat-opciója használata során jogosult az Online ügyfélszolgálat vagy a My Vodafone
alkalmazás használatára. Belföldi adatkeret felhasználása esetén a külföldi adathozzáférés sebessége az aktuális
számlázási ciklus végéig 0/0 Mbit/s-re lassításra kerül, ezt a lassítás Magyarországra visszatéréskor az Előfizető
szerződésében meghatározott lassítási szabályok szerint módosul. Az adatkeret felhasználása után Utólag fizető
Előfizetőnek lehetősége van az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban kiegészítő
adatkeret vásárlására, a hazaival megegyező árak és feltételek szerint. A számlázási ciklus lezárultával vagy
kiegészítő adatkeret vásárlása esetén a forgalomlassítás megszűnik. Azon Utólag fizető Előfizető, aki forgalmi
díjas-, túlforgalmazási díjjal rendelkező-, speciális (egyedi) hozzáférési ponttal (APN) rendelkező-, BlackBerry-,
internet opciót vagy Internet tarifacsomagot használ, nem használhatja fel belföldi adatkeretét, számára a Világ
Napijegy naptári naponként 100MB külföldi adatforgalmazást biztosít.
A Világ Napijegy használata során több adatcsatlakozás lehetséges a kedvezményes adatmennyiség eléréséig. A
hazai adatkeret felhasználásának részletei megegyeznek a belföldi felhasználási feltételekkel. A napi 100 MB
adatkeretet használó ügyfelek részére az adatforgalom a küldött és a fogadott adatmennyiség együttes összegét
jelenti, a számlázási egység 100 kB. Az adatforgalom felhasználható roaming internet, illetve a napi 100MB külföldi
adatkerettel rendelkező ügyfelek részére BlackBerry Mobil E-mail szolgáltatásokra. Az adott naptári napon fel nem
használt 100MB adatmennyiség a következő kedvezményes periódusra nem vihető át, belföldön nem használható
fel. Az elérhető adatmennyiség felhasználásának 80-, illetve 100%-ánál Előfizető SMS-ben tájékoztatást kap.
Technikai okokból előfordulhat, hogy a tájékoztató SMS-ek csak az adatkapcsolat lezárása után kerülnek
kiküldésre. A Világ Napijegy napidíja nem kerül beszámításra az adatroaming számlázási limitbe (Díjszabás 5.6os pont).
A Világ Napijegy nem aktiválható azon előfizetésekre, amelyeken határozott időre szóló szerződéssel megkötött
adatroaming opció aktív, vagy ha Előfizető olyan tarifacsomaggal rendelkezik, melynek havi előfizetési díjában
roaming forgalom (roaming során felhasználható percek, SMS-ek vagy adatforgalom) is található.
A Világ Napijegy használata során a hanghívások, SMS-küldés és az adatforgalom számlázása, illetve a napidíj
kiszámlázása a magyarországi időzóna szerint történik.

4.3.1.1.

Adat Világ Napijegy

Az Adat Világ Napijegy szolgáltatás a Szolgáltató által meghatározott érvényességi területen és a Szolgáltató által
megjelölt roaming hálózatokon érvényes. Aktív Világ Napijegy szolgáltatás esetén Utólag fizető Előfizetők számára
a roaming-szolgáltatás kizárólag a Szolgáltató által meghatározott érvényességi terület Szolgáltató által megjelölt
hálózatain érhető el. A Világ Napijegy szolgáltatás érvényességi területéhez tartozó országok listája, valamint ezen
érvényességi
terület
meghatározott
partnerhálózatainak
aktuális
listája
a
https://www.vodafone.hu/szolgaltatasok/roaming/vilag-napijegy internetes oldalon érhető el.
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Az Adat Világ Napijegy megrendelésének feltétele, hogy Előfizető a használat megkezdése előtt rendelkezzen
aktív roaming szolgáltatással. A Világ Napijegy szolgáltatás aktiválásának külön díja nincs. Az aktiválás történhet
SMS-ben, az ADATVJEGY kód elküldésével a 1270-re, az SMS küldése a Vodafone Magyarország Zrt. hálózatáról
díjmentes, külföldről az aktuális roaming díjszabás szerinti SMS ár fizetendő, személyesen a Vodafone üzletekben,
illetve Online és Telefonos Ügyfélszolgálat segítségével. A szolgáltatás a sikeres megrendelést követően annak
lemondásáig aktív marad. A szolgáltatás lemondása a fenti csatornák segítségével történhet, a lemondáshoz
szükséges SMS-kód: XADATVJEGY.
Az Adat Világ Napijegy kiszámlázása automatikusan, az adott naptári napon Előfizető által generált első
számlázható esemény (fel- vagy letöltött adatforgalom) alapján megtörténik, ezután a kedvezményes díjazás
szerint forgalmazhat adatot. Az érvényességi idő az adott Adat Világ Napijegy kiszámlázásával megegyező napon,
magyarországi idő szerint 24:00-ig, azaz adott naptári napra szólóan érvényes. Az érvényességi idő leteltéről
Szolgáltató nem küld értesítést. Ha az Előfizető az Adat Világ Napijegy érvényességi idejének lejárta után (naptári
nap) újabb számlázható forgalmat generál, egy újabb Adat Világ Napijegy kerül kiszámlázásra. A megkezdett, de
az érvényességi idő végén túl befejeződő események (adatforgalom) a következő naptári napra is kiváltják az Adat
Világ Napijegy kiszámlázását.
Az Adat Világ Napijegy díja a következőként alakul:
•
•
•

Világ Napijegy - Amerika napi díja: bruttó 1 646 Ft
Világ Napijegy - Afrika napi díja: bruttó 1 646 Ft
Világ Napijegy – K- Európa/Ázsia napi díja: bruttó 2 473 Ft

A kedvezményes adatroaming-díjak az Adat Világ Napijegy használata során: adott naptári napon az első 100 MB
díjmentes. Az érvényességi időn belül, a kedvezményes adatmennyiséget meghaladó forgalmat, a kijelölt
hálózatokon a Szolgáltató bruttó 50 Ft/Mbyte-os egységekben számlázza.
Egyéb szabályok
Az Adat Világ Napijegy használata során több adatcsatlakozás lehetséges a kedvezményes adatmennyiség
eléréséig. Az adatforgalom a küldött és a fogadott adatmennyiség együttes összegét jelenti, a számlázási egység
100 Kbyte. Az adatforgalom roaming internet szolgáltatásokra használható fel. Az adott naptári napon fel nem
használt adatmennyiség a következő kedvezményes periódusra nem vihető át, belföldön nem használható fel. A
napi adatmennyiség felhasználásának 80-, illetve 100%-ánál Előfizető SMS-ben tájékoztatást kap. Technikai
okokból előfordulhat, hogy a tájékoztató SMS-ek csak az adatkapcsolat lezárása után kerülnek kiküldésre. Az Adat
Világ Napijegy díja nem kerül beszámításra az adatroaming számlázási limitbe.
A napijegy érvényességi ideje, a le- és feltöltött adatforgalom számlázása, valamint a napijegy díjának
kiszámlázása a magyarországi időzóna szerint történik.
A tarifacsomagok visszaélésszerűen, többek között telemarketing, ügyfélszolgálati tevékenység, vagy más üzleti
célokra nem használhatók. A visszaélésszerű használatba beleértendő és ezáltal ellentétes a személyi használat
feltételeivel az olyan SMS és MMS küldési magatartás, amely során az előfizetésről elküldött SMS/MMS-ek
darabszáma meghaladja a napi több százat, illetve az érintett előfizetésről elküldött SMS/MMS-ek száma és azok
címzettjeinek aránya meghaladja a 10%-ot, illetve az elküldött SMS/MMS-ekre érkezett válaszüzenetek
darabszámának aránya 80%-nál kisebb, illetve az SMS/MMS üzeneteket jellemzően egy helyszínről küldi az
előfizető.
Az Adat Világ Napijegy utólag fizető (havidíjas), Internet tarifacsomagokkal érhető el.
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Az Adat Világ Napijegy nem aktiválható azon előfizetésekre, amelyeken határozott időre szóló szerződéssel
megkötött adatroaming opció aktív, vagy ha Előfizető olyan tarifacsomaggal rendelkezik, melynek havi előfizetési
díjában roaming forgalom (roaming során felhasználható percek, SMS-ek vagy adatforgalom) is található.
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4.4. Speciális számok hívása roaming során
A következő számok külföldről történő hívása az Előfizető roaming tarifacsomagja szerinti Magyarországra irányuló
hívás díjával egyezik meg:
•
•
•
•

Ügyfélszolgálat
Belföldi zöld szám
Belföldi formátumban hívható nemzetközi zöld szám
Nemzetközi zöld szám.
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4.5. Internethasználat külföldön (2G/GSM, 3G/UMTS, 4G/LTE, 5G/NR alapú szolgáltatások)
Nemzetközi roaming során az előfizető a partnerszolgáltatóink hálózatában is kezdeményezhet
internetkapcsolatot. Azon roaming hálózatok aktuális listája, melyeken elérhető az internet külföldön megtalálható
a https://www.vodafone.hu/szolgaltatasok/roaming internetes oldalon.
A külföldi internethasználat feltétele, hogy Előfizető a használat megkezdése előtt rendelkezzen valamely belföldi
internet-hozzáférést biztosító aktív opcióval vagy az adott hálózattípusok használatára jogosult tarifacsomaggal és
aktív roaming szolgáltatással.

4.5.1. Adatroaming alaptarifa
Az internet-hozzáférést külföldön alaphelyzetben a Szolgáltató forgalom alapú számlázási rendszerben nyújtja
Előfizetői részére. Az alábbi táblázat tartalmazza a külföldi internethasználatra vonatkozó bruttó díjakat:
2016. április 30. napjától az EuroAdat tarifa megszűnik az Európai Parlament és Tanács 2015/2120. számú
rendelete értelmében.
A forgalmi alapú adatroamingra vonatkozó, valamint az 1-es roaming díjzóna országaira vonatkozó Szabályozott
Európai Adatroaming tarifa díjszabása 2018. szeptember 3-tól:

1. roaming díjzóna (Szabályozott Európai
Adatroaming tarifa)
2. roaming díjzóna
3., 4., 5., 6. roaming díjzóna
Szatelit tengeri és repülőgép-fedélzeti hálózatok
(7. roaming díjzóna)
8. roaming díjzóna

Előfizető által használt tarifacsomagban
megjelölt, a mindenkori Roaming díjszabás
szerinti 1. roaming díjzónában érvényes
adatkerete
1 984,26 Ft/MB (nettó 1 889,77 Ft/MB)
2 893,71 Ft/MB (nettó 2755,91 Ft/MB)
4 547,25 Ft/MB (nettó 4 330, 71 Ft/MB)
32,13 Ft/MB (nettó 30,60 Ft/MB)

Az alkalmazott zónabesorolás megegyezik a forgalmi alapú roaming díjszabás során alkalmazott zónabesorolással
(Díjszabás 5.1.).
A forgalom elszámolása Internet esetén 100 KB-os, az 1. roaming díjzónában (Szabályozott Európai Adatroaming
tarifa) 1kB-os egységekben történik, minden megkezdett kapcsolat minimum egy egységnek számít.
A külföldi internethasználat során a le- és feltöltött adatmennyiség összege kerül kiszámlázásra.

133

4.6. Adatroaming limit (költési maximum) szolgáltatás
Az adatroaming limit szolgáltatás az Előfizető részére lehetővé teszi, hogy kontrollálja havi adatroaming költségét
(számlázási ciklusra vonatkozó költség). Ha Előfizető havi adatroaming költése eléri a meghatározott limitösszeget,
az adatroaming szolgáltatást Szolgáltató szünetelteti.
Szolgáltató három számlázási limitet kínál Előfizetői számára:
(1) havi bruttó 2 480,31 Ft,
(2) havi bruttó 16 390,5 Ft és
(3) havi bruttó 57 874,02 Ft.
Az adatroaming limit szolgáltatás esetében kizárólag az adatroaming forgalmi díjak képezik az összegzés alapját.
A roaming opciók napi-, heti-, illetve havidíjai nem kerülnek beszámításra a számlázási limitbe. Az adatroaming
limit szolgáltatás Szolgáltató minden adatroaming partnerhálózatán érvényes (kivéve Szatelit, tengeri és
repülőgép-fedélzeti szolgáltatók).
Az Európai Parlament és a Tanács 544/2009/EK rendeletének megfelelően, mint alapértelmezett összeghatárt
Szolgáltató Utólag fizető Előfizetői részére automatikusan aktiválja a 16 390,5 Ft-os adatroaming limit szolgáltatást.
Az Előfizető díjmentesen kérheti az alapértelmezett adatroaming limit szolgáltatás más limit értékre való
módosítását.
Ha az adott számlázási ciklusban Előfizető adatroaming forgalmi költése eléri a limit 80%-át, SMS üzenetben
tájékoztatást kap erről. A számlázási limit 100%-ának elérésekor Előfizető részére Szolgáltató újabb tájékoztatást
küld. A 100% elérése után az adatroaming szolgáltatást Előfizető számára a Szolgáltató szünetelteti, azt nem tudja
adott számlázási ciklus további részében használni.
Ha az adott számlázási ciklusban Előfizető adatroaming forgalmi költése eléri a limit 100%-át, lehetősége van a
szüneteltetést követően az adatroaming szolgáltatás további használatára, ha:
•
•

kéri az adatroaming limit ideiglenes felfüggesztését a számlázási ciklus hátralévő részére (ez esetben a
következő számlázási ciklus elején a limit szolgáltatás automatikusan érvénybe lép) vagy
lemondja azt (ez esetben a szolgáltatás újabb aktiválásáig az adatroaming szolgáltatást korlátozás nélkül
veheti igénybe).

A szolgáltatás aktiválásnak külön díja nincs, megrendelésére, felfüggesztésére, módosítására és lemondására
Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatán, illetve SMS-megrendelésen keresztül van lehetőség.
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4.7. Roaming árhívó szolgáltatás
A roaming árhívó szolgáltatás igénybevételével az előfizető a 1702-es rövid hívószámra küldött üzenetre (a
kiválasztott ország nevével) válasz SMS-ben kap tájékoztatást a kért ország hívásindításra és hívásfogadásra
vonatkozó díjait illetően. A szolgálatatás belföldön és külföldön is – azokon a hálózatokon, amelyekkel a Vodafonenak nemzetközi roaming megállapodása van – elérhető. Azon országok listája, amelyekre a roaming árhívó
szolgáltatás igénybe vehető, a www.vodafone.hu internetes oldalon található.
Az SMS-küldés a 1702-es számra belföldön díjmentes, külföldön a forgalmi alapú roaming díjak szerint kerül
kiszámlázásra.
A 1702-es számon elérhető információk tájékoztató jellegűek.

135

4.8. Hívásátirányítás hazai számra nemzetközi barangolás esetén
Nemzetközi barangolás (roaming) esetén, a hazai számokra vonatkozó hívásátirányítás díjazása a következőképp
alakul:
•

•
•

Ha az Előfizető nem elérhető:
o Ha az Előfizető készüléke kikapcsolt állapotban van, a hívásátirányítás árazása a hazai
díjszabás szerint alakul
o Ha az Előfizető készüléke bekapcsolt állapotban van, viszont nem kapcsolódik a hálózatra
(lefedettségi területen kívül van), akkor 2G/3G hanghívás esetén egy roaming fogadott, illetve
egy roaming indított hívás, 4G hanghívás (VoLTE) esetén egy hazai átirányított hívás kerül
kiszámlázásra
Ha az Előfizető nem veszi fel a telefont, vagy foglalt: 2G/3G hanghívás esetén egy roaming fogadott,
illetve egy roaming indított hívás, 4G hanghívás (VoLTE) esetén egy hazai átirányított hívás kerül
kiszámlázásra
Ha az Előfizető hangpostára irányítja a hívásait: A hívásátirányítás hazai árazásnak megfelelően
számlázódik.
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5. Mobilvásárlás szolgáltatások
5.1. A Mobil-Vásárlás Szolgáltatás igénybevétele során az Előfizető tudomásul veszi, hogy köteles megfizetni
a termék vételárát, a termék megvásárlásához küldött SMS-ek díját és a tranzakciós vagy kényelmi díjat,
amennyiben ez külön felszámolásra kerül.
5.2. A termékek megvásárlása során a Szolgáltató a hírközlési szolgáltatás keretében felszámítja a MobilVásárlás Szolgáltatás során küldött SMS-ek díját az Előfizető tarifacsomagjának megfelelő, Vodafone
Magyarország Zrt. hálózatán belüli normál díjas SMS díjazása szerint.
5.3. A termékek vételárát minden esetben a Kereskedők határozzák meg, azt saját honlapjukon, illetve az
adott szolgáltatásnak megfelelő, az Egyéb Szolgáltatások Szerződési Feltételeiben megjelölt módon
hozzák nyilvánosságra.
5.4. A tranzakciós vagy kényelmi díjakat az alábbi táblázat tartalmazza:
Szolgáltatás neve
Autópálya használati jogosultság
vásárlása
Kültéri vagy felszíni parkolójegy fizetés
az NMFSZ rendszerén keresztül
(0670763xxxx)
Zárttéri parkolójegy fizetés az NMFSZ
rendszerén keresztül (0670763xxxx)
Mobil Lottó Szolgáltatás

Szolgáltatás értékesítője (Kereskedő)
Nemzeti Mobilfizetési Zrt.
Székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.
Cégjegyzékszám: 01-10-047569
Nemzeti Mobilfizetési Zrt.
Székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.
Cégjegyzékszám: 01-10-047569
Nemzeti Mobilfizetési Zrt.
Székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.
Cégjegyzékszám: 01-10-047569
Szerencsejáték Zrt.
Székhely: 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.
Cégjegyzékszám: 01-10-041628

Tranzakciós díj
/ kényelmi díj
(bruttó)
160 Ft
115 Ft
115 Ft
0 Ft

5.5. A MobilVásárlás szolgáltatás keretében igénybe vehető szolgáltatások leírását és további részleteit az
Egyéb Szolgáltatások Szerződési Feltételei tartalmazza.
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6. Magyarországi számok
Az alábbi táblázat a Vodafone előfizetői által hívható számokat mutatja. A táblázatban nem jelzett számok hívása
nem lehetséges az alábbi okok valamelyike miatt:
•
•

a számtartomány nincs kiadva
a Vodafone nem engedélyezi minden Előfizetőnek bizonyos szolgáltatások igénybevételét.
Hívott szám

Szolgáltatás

Induló állapot

Hívások díja

061

Közcélú Távbeszélő Hálózat

Hívható

Alapdíj

0620

Telenor
Helytől független elektronikus hírközlési szolgáltatók
hálózatába indított hívások

Hívható

Alapdíj

Hívható

20 Ft/perc

06-22-től 29-ig

Közcélú Távbeszélő Hálózat

Hívható

Alapdíj

0630

Magyar Telekom

Hívható

Alapdíj

0631 200 0000 – 200 9999 Netfone Telecom Kft.

Hívható

Alapdíj

0631 201 0000 – 201 9999 Netfone Telecom Kft.

Hívható

Alapdíj

0631 202 0000 – 202 0999 Netfone Telecom Kft.

Hívható

Alapdíj

0631 202 1000 – 202 1999 Netfone Telecom Kft.

Hívható

Alapdíj

0631 202 2000 - 202 2999 Mobil4 Zrt.

Hívható

Alapdíj

0631 310 0000 - 319 7999 Vodafone Magyarország Zrt.

Hívható

Alapdíj

0631 319 9000 - 329 9999 Vodafone Magyarország Zrt.

Hívható

Alapdíj

0631 330 0000 - 332 9999 Vodafone Magyarország Zrt.

Hívható

Alapdíj

0631 333 0000- 333 0999

ViDaNet Zrt.

Hívható

Alapdíj

0631 333 1000- 333 1999

ViDaNet Zrt.

Hívható

Alapdíj

0631 366 6000 – 366 6999 Vodafone Magyarország Zrt.

Hívható

Alapdíj

0631 700 0000 – 700 4999 Tarr Kft.

Hívható

Alapdíj

0631 700 5000 – 700 9999 Tarr Kft.

Hívható

Alapdíj

0631 780 0000 - 780 0999 Vodafone Magyarország Zrt.

Hívható

Alapdíj

0631 788 8000 - 788 8999 Vodafone Magyarország Zrt.

Hívható

Alapdíj

0631 790 0000 - 790 0999 Vodafone Magyarország Zrt.

Hívható

Alapdíj

06-32 –től 39-ig

Közcélú Távbeszélő Hálózat

Hívható

Alapdíj

06-42 –től 49-ig

Közcélú Távbeszélő Hálózat

Hívható

Alapdíj

0650

Digi

Hívható

Alapdíj

06-52-től 59-ig

Közcélú Távbeszélő Hálózat

Hívható

Alapdíj

06-62 –től 69-ig

Közcélú Távbeszélő Hálózat

Hívható

Alapdíj

0670

Vodafone

Hívható

Alapdíj

06707001000

SMS-árhívó

SMS-t fogad

Díjmentes

06707002489

Információs szám

Hívható

Díjmentes

0670-8100100

Autópálya e-matrica

SMS-t fogad, küld

Alapdíjas

0670-8100100

Autópálya e-matrica infoline

Hívható

Alapdíjas

0670 850 0000 – 850 9999 Netfone mobil

Hívható

Alapdíj

0670 851 0000 – 851 4999 Netfone mobil

Hívható

Alapdíj

06-72 –től 79-ig

Közcélú Távbeszélő Hálózat

Hívható

Alapdíj

06-82 –től 89-ig

Közcélú Távbeszélő Hálózat

Hívható

Alapdíj

06-21-xxx-xxxx
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06-92 –től 99-ig

Közcélú Távbeszélő Hálózat

Hívható

Alapdíj

104

Mentők

Hívható

Díjmentes

105

Tűzoltóság

Hívható

Díjmentes

107

Rendőrség

Hívható

Díjmentes

Hívható,
SMS-t fogad,
MMS-t fogad

Az indított hívás
belföldről és az EGT
tagállamokon belül
díjmentes. A küldött
szöveges üzenet és
MMS küldése a
Vodafone
Magyarország Zrt.
hálózatáról díjmentes;
külföldről a forgalmi
alapú roaming
díjszabás szerinti díj
fizetendő.

Rendelkezésre áll

Alapdíj

112

Segélyhívószám

171

Feltöltőkártyás számlaegyenleg

180

Pontos idő

Hívható

70 Ft/perc

185

Munkavonal

Hívható

Belföldi vezetékes

188

Autóklub

Hívható

Alapdíj

11800

Belföldi Egyetemes Tudakozó

Hívható

140 Ft/perc

11818

Telekom Belföldi Tudakozó

Hívható

140 Ft/perc

11824

Telekom Különleges Tudakozó

Hívható

210 Ft/perc

11888

Invitel Belföldi Tudakozó

Hívható

140 Ft/perc

11811

Invitel Különleges Tudakozó

Hívható

210 Ft/perc

1200

Amtel Kft. Ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1201

EXTERNET Ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1202

KeviWLAN Informatikai Kft. Ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1203

Vidanet Ügyfélszolgálati Szám

Hívható

Díjmentes

1204

Remicro Táv.Kft. Ügyfélszolgálat

Hívható

Belföldi vezetékes

1210

Eurointernet Távközlési Kft. Ügyfélszolgálat

Hívható

Belföldi vezetékes

1211

Mindig Tv Extra Ügyfélszolgálat

Hívható

Belföldi vezetékes

1213

NOVI-COM Kft. Ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1214

Direct One Ügyfélszolgálati szám

Hívható

Belföldi vezetékes

1216

INVI-16 Ügyfélszolgálat

Hívható

Belföldi vezetékes

1218

NISZ Zrt. Ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1219

Dunakanyar Ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1220

Telenor Ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1221

Kábel Média Kft. Ügyfélszolgálat

Hívható

Belföldi vezetékes

1222

KAPULAN Ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1223

Tarr Kft. Ügyfélszolgálat

Hívható

Belföldi vezetékes

1224

PICKUP Kft. Ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1225

Dunaújváros Kft. Ügyfélszolgálat

Hívható

Belföldi vezetékes

1231

PR Telecom Ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1232

NET-TV Zrt.

Hívható

Díjmentes

1234

Calgo Kft. Ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes
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1236

WaveCom Kft. Ügyfélszolgálat

Hívható

Belföldi vezetékes

1240

EuroCable Ügyfélszolgálat

Hívható

Belföldi vezetékes

1241

HBCom Kft. ügyfélszolgálat

Hívható

Belföldi vezetékes

1242

42NETMedia Szolgáltató Kft. Ügyfélszolgálat

Hívható

Belföldi vezetékes

1244

iTV Ügyfélszolgálat

Hívható

Belföldi vezetékes

1245

NARACOM Informatikai Kft.

Hívható

Belföldi vezetékes

1246

Gelka Hirtech Kft.

Hívható

Belföldi vezetékes

1248

ACE Telecom Ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1250

Netfone Telecom Kft ügyfélszolgálat

Hívható

Belföldi vezetékes

1251

JuPiNet Kft. ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1252

WLA ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1255

Incom Technologies Kft. Ügyfélszolgálata

Hívható

Belföldi vezetékes

1256

Net-Portal Ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1258

Last-Mile Ügyfélszolgálat

Hívható

Belföldi vezetékes

1260

Wnet Ügyfélszolgálat

Hívható

Belföldi vezetékes

1266

Antenna Kft. Ügyfélszolgálat

Hívható

Belföldi vezetékes

1267

GTS Ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1270

Vodafone Ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1271

Fonio Voip Kft. Ügyfélszolgálat

Hívható

Belföldi vezetékes

1272

Digi Kft. Ügyfélszolgálat

Hívható

Belföldi vezetékes

1275

Satelit Híradástechnikai Kft.

Hívható

Belföldi vezetékes

1276

OPTICON Kft. Ügyfélszolgálat

Hívható

Belföldi vezetékes

1277

Gyl Com Kft. Ügyfélszolgálat.

Hívható

Belföldi vezetékes

1280

Rendszerinformatika Ügyfélszolgálat

Hívható

Belföldi vezetékes

1282

TraffiCOM Ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1288

Invitel Rt. Ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1290

Deltakon Ügyfélszolgálat

Hívható

Belföldi vezetékes

1298

Dogunet Kft.

Hívható

Belföldi vezetékes

13700

GYITOSZ Segélyvonal

Hívható

Díjmentes

13737

Háttér Társaság Lelki segélyvonala

Hívható

Díjmentes

13770

Drog-Stop Segélyvonal

Hívható

Díjmentes

13777

DélUtán Segélyvonal

Hívható

Díjmentes

1400

Magyar Telekom Vállalati Ügyfélszolgálata

Hívható

Díjmentes

1401

Vodafone telefonos értékesítési vonal

Hívható

Díjmentes

1402

Telenor Telefonos Értékesítési vonal

Hívható

Díjmentes

1403

E.ON Energiakereskedelmi Kft. Ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1404

„DIGI Ügyfélszolgálat”

Hívható

Díjmentes

1405

Unix Autó információs vonal

Hívható

Díjmentes

1410

VPT Group Kft. Ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1411

Cofidis Magyarország Ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1413

NISZ Zrt.

Hívható

Díjmentes

1414

Magyar Telekom Ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1415

Bárdi Autó Zrt. Ügyfélszolgálata

Hívható

Díjmentes
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1417

Budapest Taxisok Saját Taxitársasága Egyesület
ügyfélszolgálati szám
Pannonjob Ügyfélszolgálat

1418

UNIQA – Ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1420

Vodafone Ügyfélszolgálat (üzleti előfizetők részére)

Hívható

Díjmentes

1422

Szuperszerviz Ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1423

E. On Ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1424

EURO Gaz Hungária Kft.

Hívható

Díjmentes

1432

3C Kft. ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1433

NN Biztosító Zrt. Ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1440

Budapest Bank ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1442

TLT Telecom Kft.

Hívható

Díjmentes

1443

Invitel Telefonos Ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1444

Budapest Bank ügyfélszolgálati szám

Hívható

Díjmentes

1445

Invitel Technikai Ügyelet

Hívható

Díjmentes

1446

Flip Ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1447

G4S Ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1448

E. On Hungária Zrt.

Hívható

Díjmentes

1449

Banktel ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

14505

RSOE tűzjelző diszpécser központ

Hívható

Díjmentes

14541

Neofone hálózati behívószám

Hívható

Díjmentes

14555

"Barangoló kártya" szolgáltatás

Hívható

Díjmentes

14567

Europe Assistance

Hívható

Díjmentes

1416

Hívható

Díjmentes

Hívható

Díjmentes

Hívható (csak
külföldről)

A küldött szöveges
üzenet a Vodafone
Magyarország Zrt.
hálózatáról díjmentes.
Az indított hívások
díjmentesek

Hívható, SMS

Díjmentes

SMS-t fogad, küld
1702**

Roaming árhívó

1748

Számhordozási tudakozó

1756

Mobil Lottó szolgáltatás

SMS-t fogad, küld

Alapdíjas

1770

Díjmentesen igénybe vehető mobilmarketing
szolgáltatás

SMS-t fogad, küld

Díjmentes

1770

Díjmentesen igénybe vehető mobilmarketing
szolgáltatás

17170**

SMS küldés ajánlat lekérdezéséhez és aktiválásához

1817

Vízi segélyhívó

Hívható

Díjmentes

1818

Kormányzati Ügyfél Vonal

Hívható

Díjmentes

1819

NAV Infóvonal

Hívható

Díjmentes

1820

Országos Mentőszolgálat

Hívható

Díjmentes

1824

Őrzött betegszállítás

Hívható

Belföldi vezetékes

116000

Eltűnt Gyerekek Segélyvonala

Hívható

116111

Gyermek- és Ifjúsági Telefonszolgálat

Hívható

Díjmentes
Díjmentes

116123

Magyar Lelki Elsősegély szolgálat

Hívható

MMS-t küld

SMS-t fogad, küld

A mindenkor hatályos
Díjszabás és
tarifacsomag szerinti
MMS díja
A küldött szöveges
üzenet a Vodafone
Magyarország Zrt.
hálózatáról díjmentes

Díjmentes
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06 80 100 000 – 999 999ig*, ***
06 80 000 000 – 099 999ig*, ***

Belföldi zöld szám

Hívható

Díjmentes

Belföldi formában tárcsázható nemzetközi zöld szám

Hívható

Díjmentes

*A számhasználó kérésére a szolgáltatónak korlátoznia kell a díjmentes szolgáltatás mobil, valamint nemzetközi
hálózatból való elérését.
** Külföldről a forgalmi alapú roaming díjszabás szerinti díj fizetendő. A fogadott SMS-ek díjmentesek.
*** A barangolásból adódó többletköltségeket a hívó fél viseli.
A Különleges Tudakozó, a Belföldi Egyetemes Tudakozó és a Helytől független elektronikus hírközlési szolgáltatók
hálózatába indított hívások esetén a hívásidő számlázása 1 perces egységekben történik.
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7. Emelt díjas, díjkorlátmentes szolgáltatás (SHS=90, 164de, 165def); emelt díjas, díjkorlátos
szolgáltatás (SHS=91, 160de, 161def) és emelt díjas felnőtt szolgáltatás, valamint Vodafone
hálózatához rendelt számok (17cde) és adománygyűjtő számok (135d, 136de)
Az Emelt díjas SMS szolgáltatás 2021. augusztus 1-jétől nem érhető el.
Az emelt díjas hívás szolgáltatás Magyarország területén vehető igénybe.
Amennyiben az Előfizető külföldről emelt díjas hívószámra SMS-t küld, az emelt díjas SMS árán kívül a külföldön
küldött SMS díját is meg kell fizetnie, a mindenkori roaming díjszabás szerint.
Az emelt díjas szolgáltatás elérését az Előfizető kérésére a Szolgáltató díjmentesen letiltja, a letiltás módjáról
részletek a Lakossági Mobil Általános Szerződési Feltételekben olvashatóak.
7.1. Emelt díjas díjkorlátos esemény alapú hanghívás szolgáltatás díjai: A Vodafone weboldalán érhető
el a http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf címen.
7.2. Emelt díjas díjkorlátmentes esemény alapú hanghívás szolgáltatás díjai: A Vodafone weboldalán
érhető el a http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf címen.
7.3. Emelt díjas felnőtt esemény alapú hanghívás szolgáltatás díjai: A Vodafone weboldalán érhető el a
http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf címen.
7.4. Emelt díjas díjkorlátos esemény alapú hanghívás szolgáltatás díjai: A Vodafone weboldalán érhető
el a http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf címen.
7.5. Emelt díjas díjkorlátmentes esemény alapú hanghívás szolgáltatás díjai: A Vodafone weboldalán
érhető el a http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf címen.
7.6. Emelt díjas Felnőtt esemény alapú hanghívás szolgáltatás díjai: A Vodafone weboldalán érhető el a
http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf címen.
7.7. Emelt díjas díjkorlátos, perc alapú hanghívás szolgáltatás díjai: A Vodafone weboldalán érhető el a
http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf címen.
7.8. Emelt díjas díjkorlátmentes, perc alapú hanghívás szolgáltatás díjai: A Vodafone weboldalán érhető
el a http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf címen.
7.9. Vodafone hálózatához rendelt számok
A 1777 és 1766 számokra küldött SMS-ek díjazása:
A 1777 és 1766 rövid számon elérhető szolgáltatás: Vodafone által szervezett sms/IVR játékok
bonyolítása. Mind a küldött, mind a fogadott SMS-ek belföldön díjmentesek.
7.10. Adománygyűjtő számok
7.10.1. Adománygyűjtés – Kiemelt adománygyűjtő számokon. A Vodafone weboldalán érhető el a
http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf címen.
7.10.2. Adománygyűjtés – Közcélú adománygyűjtő számokon. A Vodafone weboldalán érhető el a
http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf címen.
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8. Külföldre irányuló hívások díja (nemzetközi hívások)
A következő országok hívhatók nemzetközi távhívással:
EU nemzetközi díjzóna: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország,
Finnország, Franciaország, Francia Guyana, Gibraltár, Görögország, Guadeloupe, Hollandia, Horvátország,
Izland, Írország, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Martinique, Monaco,
Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Réunion, Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország,
Szlovákia, Szlovénia, Törökország, Vatikán
1. nemzetközi díjzóna: Szerbia, Ukrajna
2. nemzetközi díjzóna: Albánia, Algéria, Amerikai Egyesült Államok, Amerikai Virgin-szigetek, Andorra, Ausztrália,
Bosznia-Hercegovina, Brit Virgin-szigetek, Egyiptom, Fehéroroszország, Feröer-szigetek, Izrael, Japán, Jersey,
Kanada, Koszovó, Mexikó, Moldova, Montenegró, Nyugat-Szahara, Líbia, Macedónia, Marokkó, Oroszország,
Pitcairn-szigetek, San Marino, Tunézia, Új-Zéland
3. nemzetközi díjzóna: Afganisztán, Anguilla, Antigua, Argentína, Aruba, Azerbajdzsán, Bahama-szigetek,
Bahrain, Banglades, Barbados, Belize, Bermuda-szigetek, Bhután, Bolívia, Bonaire, Brazília, Brunei, Chile, Costa
Rica, Curacao, Dominika, Dominikai Köztársaság, Ecuador, Egyesült Arab Emírség, El Salvador, Észak-Marianaszigetek, Falkland-szigetek, Francia Polinézia, Fülöp-szigetek, Grenada, Grönland, Grúzia, Guatemala, Guernseysziget, Guyana, Honduras, Hong Kong, India, Indonézia, Irak, Irán, Jamaica, Jemen, Jordánia, Kajmán-szigetek,
Kambodzsa, Katar, Kazahsztán, Kelet Timor, Kína, Kirgizisztán, Kolumbia, Koreai Köztársaság Kuba, Kuvait,
Laosz, Libanon, Makaó, Maldív-szigetek, Malaysia, Mongólia, Monserat, Nepál, Nicaragua, Örményország,
Panama, Pápua Új-Guinea, Pakisztán, Palesztina, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Sri Lanka, Szaúd-Arábia, Szent
Kitts és Nevis, Sierra Leone, Szent Ilona, Szent Lucia, Szent Pierre és Miquelon, Szent Vincent, Szingapúr, Szíria,
Szurinam, Tádzsikisztán, Tajvan, Thaiföld, Tokelau, Trinidad és Tobago, Turks és Caicos, Türkmenisztán,
Uruguay, Üzbegisztán, Venezuela, Vietnám
4. nemzetközi díjzóna: Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Comore-szigetek, Csád, Dél Afrikai
Köztársaság, Dél-Szudán, Egyenlítői Guinea, Elefántcsontpart, Eritrea, Etiópia, Gabon, Gambia, Ghána, Guinea,
Kamerun, Kenya, Kongó, Kongói Demokratikus Köztársaság (Zaire), Közép Afrika, Lesotho, Libéria, Madagaszkár,
Malawi, Mali, Man sziget, Mauritius, Mauritánia, Mayotte, Mozambik, Namíbia, Niger, Nigéria, Omán, Ruanda,
Seychelle-szigetek, Szenegál, Szomália, Szudán, Szváziföld, Tanzánia, Togo, Uganda, Zöld-foki Köztársaság,
Zambia, Zanzibár, Zimbabwe
5. nemzetközi díjzóna: Amerikai Szamoa, Antarktisz, Ascension-szigetek, Bissau-Guinea, Cook-szigetek, Diego
Garcia, Dzsibuti, Fidzsi-szigetek, Guantanamo, Guam, Haiti, Koreai Népi Demokratikus Köztársaság, Kiribati
(Karolina-szigetek), Marshall-szigetek, Midway-szigetek Mikronézia, Myanmar (Burma), Nauru, Niue, Norfolkszigetek, Palau, Salamon-szigetek, Sao Tome and Principe, Szamoa, Tonga, Tuvalu, Új-Kaledónia, Vanuatu,
Wallis és Futuna
Adott külföldi országba irányuló hívások esetében a különböző szolgáltatók hálózatának elérhetősége az aktuális
nagykereskedelmi szerződések függvénye.
A nemzetközi hívás-lehetőség minden előfizetőnek automatikusan és díjmentesen rendelkezésére áll.
Nemzetközi díjzóna
EU nemzetközi
1
2
3
4
5

Előfizetői ár ÁFA-val
Ft/perc
76
100
160
220
280
340
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A nemzetközi hívásokat az Előfizető aktuális tarifacsomagja szerinti számlázási egységenként számlázza a
Szolgáltató.
Műholdas irány
Műholdas hálózatok
Inmarsat
Iridium
Hajófedélzeti hálózatok
Repülőgép-fedélzeti hálózatok

Előfizetői ár ÁFA-val
Ft/perc
490
490
1290
490
990

A műholdas hívásokat 1 másodperces egységekben számlázza a Szolgáltató.
Nemzetközi zöld szám híváslehetőségek:
Hívott szám
06 80 000 000 – 099 999-ig
(00-800)

Szolgáltatás
Belföldi formában tárcsázható
nemzetközi zöld szám
Nemzetközi (szolgáltatókhoz
kapcsolódó) zöld számok

Induló állapot

Hívások díja

Hívható

Díjmentes

Hívható

Díjmentes

Nemzetközi irányba küldött SMS-ek ára az alábbiak szerint alakul:
Nemzetközi díjzóna
EU nemzetközi díjzóna
Minden más (EU nemzetközi díjzónán kívüli) irányba

Előfizetői ár ÁFA-val (Ft/SMS)
24 Ft
az alap (hálózaton kívülre belföldön küldött) SMS ár
kétszerese, Red és Go Talk tarifacsomagok esetén 48 Ft

Nemzetközi irányba küldött MMS egységesen bruttó 200 Ft.
A feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A számlázás 1 perces egységekben történik.
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9. Egyéb rendelkezések
A Szolgáltató számlája a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. §. (4) bekezdés 1. Pontjában írtak szerinti
közvetített szolgáltatást is tartalmaz.
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B./ ELŐRE FIZETETT MOBIL SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ DÍJSZABÁS EGYÉNI
ELŐFIZETŐK SZÁMÁRA
1. Tarifacsomagok és opciók díjszabása
1.1. Kereskedelmi forgalomban elérhető tarifacsomagok
1.1.1. Feltöltőkártyás (előre fizető) hang alaptarifa
A Feltöltőkártyás (előre fizető) hang alaptarifa az Előre Fizetett (feltöltőkártyás) szolgáltatással rendelkező
Előfizetők alap tarifacsomagja, amely a feltöltőkártyás tarifacsomagok megszűnése esetén kerül alkalmazásra.
Feltöltőkártyás (előre
fizető) hang alaptarifa
Induló költségek
Belépési díj (Ft)

0

Havidíjak
Havi előfizetési díj (Ft)

0

Hívások percenkénti alapdíja
Bármely időszakban (Ft)

120

Egyéb percenkénti hívásdíjak
Ügyfélszolgálat

Díjmentes

Segélyhívások

Díjmentes

Belföldi zöld számok

Díjmentes

Alapszolgáltatás
Hívásvárakoztatás

Díjmentes

Hívástartás

Díjmentes

Hívásátirányítás

Díjmentes

Hívásazonosítás

Díjmentes

Üzenetküldés
Rövid szöveges üzenetküldés (SMS)
belföldi mobil hálózatba (Ft)

120

A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifacsomagban a hívások számlázása 1
perces egységekben történik. Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes.
Az előfizetőre a feltöltést követően érvényes egyenleg-felhasználási időszak számítása, illetve a feltöltési címletek
igénybevétele is az általános szabályok szerint történik, amelyről bővebb információt az ÁSZF Díjszabás
mellékletében találhat.
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1.1.2. TUTI+
TUTI+
Induló költségek
Belépési díj (Ft)
Havidíjak
Havi előfizetési díj (Ft)
Belföldi normál díjas forgalom
alapdíjai
Percdíj bármely időszakban
bármely hálózatba (Ft)
Percdíj a napi 300 Ft-os
értékhatár elérését követően, az
adott nap végéig (Ft)
Rövid szöveges üzenetküldés
(SMS) bármely időszakban
bármely hálózatba (Ft)
Egyéb percenkénti hívásdíjak
Ügyfélszolgálat
Segélyhívások
Belföldi zöld számok
Alapszolgáltatás
Hívásvárakoztatás
Hívástartás
Hívásátirányítás
Hívásazonosítás

0
0

19
0
19
Díjmentes
Díjmentes
Díjmentes
Díjmentes
Díjmentes
Díjmentes
Díjmentes

A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifacsomagban a hívások számlázása 1
perces egységekben történik. Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes.
Az Előfizetőre a feltöltést követően érvényes egyenleg-felhasználási időszak számítása, illetve a feltöltési címletek
igénybevétele is az általános szabályok szerint történik, amelyről bővebb információt az ÁSZF Díjszabás
mellékletében találhat.
A belföldi és mindenkori roaming díjszabás szerint külföldi, normál díjas hívások esetén a napi 300 Ft-os értékhatár
elérését követően, az adott napon magyarországi időzóna szerint nap végéig felhasználható díjmentes percek
kerülnek az ügyfél számára jóváírásra, mely percek kizárólag hangalapú hívás indítására, belföldön és a
mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön, normál díjas hívások esetén érvényesek. Belföldi normál díjas
irányoknak minősülnek a Vodafone, illetve más mobilszolgáltatók belföldi hálózatába és belföldi vezetékes irányba
indított normál díjas hívások. Külföldön a mindenkori roaming díjszabás érvényes. A díjmentes percek eléréséről
az Előfizető részére SMS értesítést küldünk, valamint minden díjmentes hívás előtt az Előfizető egy hangot hall a
hívás felépülése előtt, ami azt jelzi, hogy a hívás díjmentes lesz. Amennyiben a napi 300 Ft-os értékhatár elérése
hívás közben történik, úgy a díjmentes percek felhasználása már az adott hívás közben elkezdődik.
A 300 Ft-os értékhatár aktuális egyenlege díjmentesen lekérdezhető a PLUSZ kód 171-es rövid számra történő
elküldésével.
A tarifacsomag kizárólag a lakossági felhasználás szabályainak betartása mellett, természetes személy
felhasználók személyes hírközlési igényeinek kielégítésére használhatóak (személyi használat). A
rendeltetésszerű személyi használatba nem értendő bele, ha a tarifacsomaghoz tartozó SIM kártyát nem
mobiltelefon készülékben használja az Előfizető vagy felhasználó; hívások automatizált - a felhasználó személyes
közreműködését nem igénylő - indítása; hívások tömeges (a kimenő hívások összidőtartamának 10%-át
meghaladó időtartamban) indítása automatikus hívásfogadó eszközök, berendezések (pl., de nem kizárólag IVR)
felé; hívások tömeges indítása szolgáltatások, műszaki eszközök, berendezések, stb. tesztelése, próbaüzeme,
terhelhetőségének vizsgálata, sérülékenységének vizsgálata, stb. céljából; hívások napi 180 percet rendszeresen
meghaladó időtartamban történő indítása személyek, objektumok, események, stb. távolról történő megfigyelése
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céljából (pl. de nem kizárólag: vagyonőrzési, bébiőr funkciók); hívások indítása gép-gép kapcsolat (M2M)
létrehozása céljából; hívások indítása vagy átirányítása napi 24 órát meghaladó összidőtartamban – kifejezetten a
nemzetközi EU hálózatokba irányuló hívásforgalom tekintetében; olyan hívások tömeges indítása, melyekről a
Szolgáltató alappal feltételezheti, hogy a hívások létrehozásának célja az Előfizető, Felhasználó vagy bármely
harmadik fél közvetlen haszonszerzése a Szolgáltató kárára. A tarifacsomagot szigorúan tilos olyan eszközzel
használni, amely nem rendelkezik saját kijelzővel, hangszóróval, mikrofonnal és billentyűzettel (beleértve az
érintőképernyős billentyűzetet), ilyen pl. az adapter, modem. A tarifacsomagok telemarketing, ügyfélszolgálati
tevékenység, vagy más, nem rendeltetésszerű használat útján megvalósuló üzleti célokra nem használhatók. A
nem rendeltetésszerű használat esetén a Vodafone fenntartja magának a jogot, hogy SMS-ben történő előzetes
értesítést követően az előfizetést az Alaptarifára átváltsa.
A TUTI+ és egyéb internet opció/szolgáltatás közötti kapcsolat
A TUTI+ tarifacsomaghoz bármely kereskedelmi forgalomban elérhető internet opció megvásárolható.
A TUTI+ tarifacsomagot használó Előfizetőinknek a VitaMAX Extra szolgáltatások nem elérhetők.
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1.1.3. TUTI+ Net 1 GB
TUTI+ Net 1 GB
Induló költségek
Belépési díj (Ft)
Időszaki díj
Tarifacsomag időszaki díja 30
napra (Ft)
Internet időszaki díja 30 napra
(Ft)
A tarifacsomag időszaki díja 30
napra összesen (Ft)
A tarifacsomag időszaki
díjában foglalt belföldi tartalom
Felhasználható adatforgalom
(GB)
Belföldi normál díjas forgalom
alapdíjai
Percdíj bármely időszakban
bármely hálózatba (Ft)
Percdíj a napi 300 Ft-os
értékhatár elérését követően, az
adott nap végéig (Ft)
Rövid szöveges üzenetküldés
(SMS) bármely időszakban
bármely hálózatba (Ft)
Egyéb percenkénti hívásdíjak
Ügyfélszolgálat
Segélyhívások
Belföldi zöld számok
Alapszolgáltatás
Hívásvárakoztatás
Hívástartás
Hívásátirányítás
Hívásazonosítás

0
0
1 190
1 190

1

19
0
19
Díjmentes
Díjmentes
Díjmentes
Díjmentes
Díjmentes
Díjmentes
Díjmentes

A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifacsomagban a hívások számlázása 1
perces egységekben történik. Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes.
Az Előfizetőre a feltöltést követően érvényes egyenleg-felhasználási időszak számítása, illetve a feltöltési címletek
igénybevétele is az általános szabályok szerint történik, amelyről bővebb információt az ÁSZF Díjszabás
mellékletében találhat.
A belföldi és mindenkori roaming díjszabás szerint külföldi, normál díjas hívások esetén a napi 300 Ft-os értékhatár
elérését követően, az adott napon magyarországi időzóna szerint nap végéig felhasználható díjmentes percek
kerülnek az ügyfél számára jóváírásra, mely percek kizárólag hangalapú hívás indítására, belföldön és a
mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön, normál díjas hívások esetén érvényesek. Belföldi normál díjas
irányoknak minősülnek a Vodafone, illetve más mobilszolgáltatók belföldi hálózatába és belföldi vezetékes irányba
indított normál díjas hívások. Külföldön a mindenkori roaming díjszabás érvényes. A díjmentes percek eléréséről
az Előfiető részére SMS értesítést küldünk, valamint minden díjmentes hívás előtt az Előfizető egy hangot hall a
hívás felépülése előtt, ami azt jelzi, hogy a hívás díjmentes lesz. Amennyiben a napi 300 Ft-os értékhatár elérése
hívás közben történik, úgy a díjmentes percek felhasználása már az adott hívás közben elkezdődik.
A 300 Ft-os értékhatár aktuális egyenlege díjmentesen lekérdezhető a PLUSZ kód 171-es rövid számra történő
elküldésével.
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A tarifacsomag kizárólag a lakossági felhasználás szabályainak betartása mellett, természetes személy
felhasználók személyes hírközlési igényeinek kielégítésére használhatóak (személyi használat). A
rendeltetésszerű személyi használatba nem értendő bele, ha a tarifacsomaghoz tartozó SIM kártyát nem
mobiltelefon készülékben használja az Előfizető vagy felhasználó; hívások automatizált - a felhasználó személyes
közreműködését nem igénylő - indítása; hívások tömeges (a kimenő hívások összidőtartamának 10%-át
meghaladó időtartamban) indítása automatikus hívásfogadó eszközök, berendezések (pl., de nem kizárólag IVR)
felé; hívások tömeges indítása szolgáltatások, műszaki eszközök, berendezések, stb. tesztelése, próbaüzeme,
terhelhetőségének vizsgálata, sérülékenységének vizsgálata, stb. céljából; hívások napi 180 percet rendszeresen
meghaladó időtartamban történő indítása személyek, objektumok, események, stb. távolról történő megfigyelése
céljából (pl. de nem kizárólag: vagyonőrzési, bébiőr funkciók); hívások indítása gép-gép kapcsolat (M2M)
létrehozása céljából; hívások indítása vagy átirányítása napi 24 órát meghaladó összidőtartamban – kifejezetten a
nemzetközi EU hálózatokba irányuló hívásforgalom tekintetében; olyan hívások tömeges indítása, melyekről a
Szolgáltató alappal feltételezheti, hogy a hívások létrehozásának célja az Előfizető, Felhasználó vagy bármely
harmadik fél közvetlen haszonszerzése a Szolgáltató kárára. A tarifacsomagot szigorúan tilos olyan eszközzel
használni, amely nem rendelkezik saját kijelzővel, hangszóróval, mikrofonnal és billentyűzettel (beleértve az
érintőképernyős billentyűzetet), ilyen pl. az adapter, modem. A tarifacsomagok telemarketing, ügyfélszolgálati
tevékenység, vagy más, nem rendeltetésszerű használat útján megvalósuló üzleti célokra nem használhatók. A
nem rendeltetésszerű használat esetén a Vodafone fenntartja magának a jogot, hogy SMS-ben történő előzetes
értesítést követően az előfizetést az Alaptarifára átváltsa.
A TUTI+ Net 1 GB tarifacsomagban foglalt adatforgalom felhasználhatósága
• A tarifacsomagba foglalt 1GB adatforgalom belföldön, valamint a mindenkori roaming díjszabás szerint
külföldön használható fel, bármely időszakban. A tarifacsomagban az adatforgalom számlázása 1 Kbyte-os
egységekben történik.
• A tarifacsomag időszaki díja az Előfizető egyenlegéből kerül levonásra, amennyiben az Előfizető rendelkezik a
megfelelő összegű egyenleggel, először az aktiválást vagy tarifacsomag-váltást követően, majd 30 naponta
automatikusan. A tarifacsomag az Általános Bónusz Egyenlegből nem aktiválható és nem újítható meg. A
tarifacsomagba foglalt ismétlődő internet opció a 30. nap végéig használható fel, melybe az aktiválás
(esetlegesen töredék) napja is beleszámít.
• Az Előfizetőnek lehetősége van a 30. nap letelte előtt újrarendelni a tarifacsomagba foglalt 1GB ismétlődő
internet opciót, amennyiben az esetlegesen fennmaradó és újrarendelt megújuló 1GB adatmennyiség összege
együttesen nem haladja meg az 3 GB-ot. Az újrarendelést követően az internet opció díja levonásra kerül, az
esetlegesen fennmaradó és az újrarendelést követően rendelkezésre álló adatmennyiség összeadódik és az
újabb ciklus 30. napjának végéig lesz elérhető, illetve felhasználható.
• Amennyiben a tarifacsomagba foglalt fennmaradó és újrarendelt ismétlődő 1GB adatmennyiség összege
meghaladná az 3 GB-ot, úgy SMS értesítést küldünk arról, hogy az újrarendelés sikertelen, és az internet opció
időszaki díja ebben az esetben nem kerül levonásra az egyenlegből.
• Amennyiben nem történik újrarendelés a 30 napos periódus alatt, a 30. nap elteltével a tarifacsomagba foglalt
1 GB adatforgalom megújulásával az esetlegesen fel nem használt adatforgalom elveszik.
• Amennyiben a 30. napon az Előfizető nem rendelkezik megfelelő összegű egyenleggel, ahhoz, hogy a
tarifacsomagba foglalt 1GB ismétlődő internet opció meg tudjon újulni, úgy az egyenleg megfelelő feltöltéséig
és az időszaki díj levonásáig az adatopció „Aktív periódus”-on kívülre kerül. (Az Előfizetőnek az egyenlege
erejéig továbbra is lehetősége van bármely kereskedelmi forgalomban elérhető egyszeri és ismétlődő internet
opció, illetve hang alapú szolgáltatások megvásárlására, illetve felhasználására.)
A TUTI+ Net 1 GB és egyéb internet opció/szolgáltatás közötti kapcsolat
A TUTI+ Net 1 GB tarifacsomaghoz a fent részletezett 1GB ismétlődő internet opción túl, bármely kereskedelmi
forgalomban elérhető egyszeri és ismétlődő internet opció megvásárolható. Ebben az esetben a tarifacsomagba
foglalt 1GB adatforgalom és az egyéb megvásárolt adatforgalmak lejárati ideje eltérhet, a tarifacsomagba foglalt
1GB adatforgalom az esetlegesen vásárolt kiegészítő adatopciókat követően kerül felhasználásra, illetve azokat
megelőzően kerül megújításra, amennyiben az Előfizető nem rendelkezik megfelelő összegű egyenleggel ahhoz,
hogy a tarifacsomagba foglalt 1GB ismétlődő internet opció és a vásárolt kiegészítő adatopció egyaránt meg tudjon
újulni.
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1.1.4. TUTI+ Net 5 GB
TUTI+ Net 5 GB
Induló költségek
Belépési díj (Ft)
Időszaki díj
Tarifacsomag időszaki díja 30
napra (Ft)
Internet időszaki díja 30 napra
(Ft)
A tarifacsomag időszaki díja 30
napra összesen (Ft)
A tarifacsomag időszaki
díjában foglalt belföldi tartalom
Felhasználható adatforgalom
(GB)
Belföldi normál díjas forgalom
alapdíjai
Percdíj bármely időszakban
bármely hálózatba (Ft)
Percdíj a napi 300 Ft-os
értékhatár elérését követően, az
adott nap végéig (Ft)
Rövid szöveges üzenetküldés
(SMS) bármely időszakban
bármely hálózatba (Ft)
Egyéb percenkénti hívásdíjak
Ügyfélszolgálat
Segélyhívások
Belföldi zöld számok
Alapszolgáltatás
Hívásvárakoztatás
Hívástartás
Hívásátirányítás
Hívásazonosítás

0
0
2 490
2 490

5

19
0
19
Díjmentes
Díjmentes
Díjmentes
Díjmentes
Díjmentes
Díjmentes
Díjmentes

A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifacsomagban a hívások számlázása 1
perces egységekben történik. Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes.
Az Előfizetőre a feltöltést követően érvényes egyenleg-felhasználási időszak számítása, illetve a feltöltési címletek
igénybevétele is az általános szabályok szerint történik, amelyről bővebb információt az ÁSZF Díjszabás
mellékletben találhat.
A belföldi és mindenkori roaming díjszabás szerint külföldi, normál díjas hívások esetén a napi 300 Ft-os értékhatár
elérését követően, az adott napon magyarországi időzóna szerint nap végéig felhasználható díjmentes percek
kerülnek az ügyfél számára jóváírásra, mely percek kizárólag hangalapú hívás indítására, belföldön és a
mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön, normál díjas hívások esetén érvényesek. Belföldi normál díjas
irányoknak minősülnek a Vodafone, illetve más mobilszolgáltatók belföldi hálózatába és belföldi vezetékes irányba
indított normál díjas hívások. Külföldön a mindenkori roaming díjszabás érvényes. A díjmentes percek eléréséről
az Előfizető részére SMS értesítést küldünk, valamint minden díjmentes hívás előtt az Előfizető egy hangot hall a
hívás felépülése előtt, ami azt jelzi, hogy a hívás díjmentes lesz. Amennyiben a napi 300 Ft-os értékhatár elérése
hívás közben történik, úgy a díjmentes percek felhasználása már az adott hívás közben elkezdődik.
A 300 Ft-os értékhatár aktuális egyenlege díjmentesen lekérdezhető a PLUSZ kód 171-es rövid számra történő
elküldésével.
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A tarifacsomag kizárólag a lakossági felhasználás szabályainak betartása mellett, természetes személy
felhasználók személyes hírközlési igényeinek kielégítésére használhatóak (személyi használat). A
rendeltetésszerű személyi használatba nem értendő bele, ha a tarifacsomaghoz tartozó SIM kártyát nem
mobiltelefon készülékben használja az Előfizető vagy felhasználó; hívások automatizált - a felhasználó személyes
közreműködését nem igénylő - indítása; hívások tömeges (a kimenő hívások összidőtartamának 10%-át
meghaladó időtartamban) indítása automatikus hívásfogadó eszközök, berendezések (pl., de nem kizárólag IVR)
felé; hívások tömeges indítása szolgáltatások, műszaki eszközök, berendezések, stb. tesztelése, próbaüzeme,
terhelhetőségének vizsgálata, sérülékenységének vizsgálata, stb. céljából; hívások napi 180 percet rendszeresen
meghaladó időtartamban történő indítása személyek, objektumok, események, stb. távolról történő megfigyelése
céljából (pl. de nem kizárólag: vagyonőrzési, bébiőr funkciók); hívások indítása gép-gép kapcsolat (M2M)
létrehozása céljából; hívások indítása vagy átirányítása napi 24 órát meghaladó összidőtartamban – kifejezetten a
nemzetközi EU hálózatokba irányuló hívásforgalom tekintetében; olyan hívások tömeges indítása, melyekről a
Szolgáltató alappal feltételezheti, hogy a hívások létrehozásának célja az Előfizető, Felhasználó vagy bármely
harmadik fél közvetlen haszonszerzése a Szolgáltató kárára. A tarifacsomagot szigorúan tilos olyan eszközzel
használni, amely nem rendelkezik saját kijelzővel, hangszóróval, mikrofonnal és billentyűzettel (beleértve az
érintőképernyős billentyűzetet), ilyen pl. az adapter, modem. A tarifacsomagok telemarketing, ügyfélszolgálati
tevékenység, vagy más, nem rendeltetésszerű használat útján megvalósuló üzleti célokra nem használhatók. A
nem rendeltetésszerű használat esetén a Vodafone fenntartja magának a jogot, hogy SMS-ben történő előzetes
értesítést követően az előfizetést az Alaptarifára átváltsa.
A TUTI+ Net 5 GB tarifacsomagban foglalt adatforgalom felhasználhatósága
• A tarifacsomagba foglalt 5GB adatforgalom belföldön, valamint a mindenkori roaming díjszabás szerint
külföldön használható fel, bármely időszakban. A tarifacsomagban az adatforgalom számlázása 1 Kbyte-os
egységekben történik.
• A tarifacsomag időszaki díja az Előfizető egyenlegéből kerül levonásra, amennyiben az Előfizető rendelkezik a
megfelelő összegű egyenleggel, először az aktiválást vagy tarifacsomag-váltást követően, majd 30 naponta
automatikusan. A tarifacsomag az Általános Bónusz Egyenlegből nem aktiválható és nem újítható meg. A
tarifacsomagba foglalt ismétlődő internet opció a 30. nap végéig használható fel, melybe az aktiválás
(esetlegesen töredék) napja is beleszámít.
• Az Előfizetőnek lehetősége van a 30. nap letelte előtt újrarendelni a tarifacsomagba foglalt 5GB ismétlődő
internet opciót, amennyiben az esetlegesen fennmaradó és újrarendelt megújuló 5GB adatmennyiség összege
együttesen nem haladja meg az 15 GB-ot. Az újrarendelést követően az internet opció díja levonásra kerül, az
esetlegesen fennmaradó és az újrarendelést követően rendelkezésre álló adatmennyiség összeadódik és az
újabb ciklus 30. napjának végéig lesz elérhető, illetve felhasználható.
• Amennyiben a tarifacsomagba foglalt fennmaradó és újrarendelt ismétlődő 5GB adatmennyiség összege
meghaladná az 15 GB-ot, úgy SMS értesítést küldünk arról, hogy az újrarendelés sikertelen, és az internet
opció időszaki díja ebben az esetben nem kerül levonásra az egyenlegből.
• Amennyiben nem történik újrarendelés a 30 napos periódus alatt, a 30. nap elteltével a tarifacsomagba foglalt
5 GB adatforgalom megújulásával az esetlegesen fel nem használt adatforgalom elveszik.
• Amennyiben a 30. napon az Előfizető nem rendelkezik megfelelő összegű egyenleggel, ahhoz, hogy a
tarifacsomagba foglalt 5GB ismétlődő internet opció meg tudjon újulni, úgy az egyenleg megfelelő feltöltéséig
és az időszaki díj levonásáig az adatopció „Aktív periódus”-on kívülre kerül. (Az Előfizetőnek az egyenlege
erejéig továbbra is lehetősége van bármely kereskedelmi forgalomban elérhető egyszeri és ismétlődő internet
opció, illetve hang alapú szolgáltatások megvásárlására, illetve felhasználására.)
A TUTI+ Net 5 GB és egyéb internet opció/szolgáltatás közötti kapcsolat
A TUTI+ Net 5 GB tarifacsomaghoz a fent részletezett 5GB ismétlődő internet opción túl, bármely kereskedelmi
forgalomban elérhető egyszeri és ismétlődő internet opció megvásárolható. Ebben az esetben a tarifacsomagba
foglalt 5GB adatforgalom és az egyéb megvásárolt adatforgalmak lejárati ideje eltérhet, a tarifacsomagba foglalt
5GB adatforgalom az esetlegesen vásárolt kiegészítő adatopciókat követően kerül felhasználásra, illetve azokat
megelezően kerül megújításra, amennyiben az Előfizető nem rendelkezik megfelelő összegű egyenleggel ahhoz,
hogy a tarifacsomagba foglalt 5GB ismétlődő internet opció és a vásárolt kiegészítő adatopció egyaránt meg tudjon
újulni.
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1.1.5. TUTI+ Net 3 GB
TUTI+ Net 3 GB
Induló költségek
Belépési díj (Ft)
Időszaki díj

0

Tarifacsomag időszaki díja 30 napra (Ft)

0

Internet időszaki díja 30 napra (Ft)
A tarifacsomag időszaki díja 30 napra összesen
(Ft)
A tarifacsomag időszaki díjában foglalt belföldi
tartalom
Felhasználható adatforgalom (GB)

1 990
1 990

3

Belföldi normál díjas forgalom alapdíjai
Percdíj bármely időszakban bármely hálózatba (Ft)

19

Percdíj a napi 300 Ft-os értékhatár elérését követően,
az adott nap végéig (Ft)

0

Rövid szöveges üzenetküldés (SMS) bármely
időszakban bármely hálózatba (Ft)

19

Egyéb percenkénti hívásdíjak
Ügyfélszolgálat
Segélyhívások
Belföldi zöld számok
Alapszolgáltatás
Hívásvárakoztatás
Hívástartás
Hívásátirányítás
Hívásazonosítás

Díjmentes
Díjmentes
Díjmentes
Díjmentes
Díjmentes
Díjmentes
Díjmentes

A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifacsomagban a hívások számlázása 1
perces egységekben történik. Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes.
Az Előfizetőre a feltöltést követően érvényes egyenleg-felhasználási időszak számítása, illetve a feltöltési címletek
igénybevétele is az általános szabályok szerint történik, az ÁSZF Díjszabás melléklete alapján.
A belföldi és mindenkori roaming díjszabás szerint külföldi, normál díjas hívások esetén a napi 300 Ft-os értékhatár
elérését követően, az adott napon magyarországi időzóna szerint nap végéig felhasználható díjmentes percek
kerülnek az ügyfél számára jóváírásra, mely percek kizárólag hangalapú hívás indítására, belföldön és a
mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön, normál díjas hívások esetén érvényesek. Belföldi normál díjas
irányoknak minősülnek a Vodafone, illetve más mobilszolgáltatók belföldi hálózatába és belföldi vezetékes irányba
indított normál díjas hívások. Külföldön a mindenkori roaming díjszabás érvényes. A díjmentes percek eléréséről
az Előfizető részére SMS értesítést küldünk, valamint minden díjmentes hívás előtt az Előfizető egy hangot hall a
hívás felépülése előtt, ami azt jelzi, hogy a hívás díjmentes lesz. Amennyiben a napi 300 Ft-os értékhatár elérése
hívás közben történik, úgy a díjmentes percek felhasználása már az adott hívás közben elkezdődik.
A 300 Ft-os értékhatár aktuális egyenlege díjmentesen lekérdezhető a PLUSZ kód 171-es rövid számra történő
elküldésével.
A tarifacsomag kizárólag a lakossági felhasználás szabályainak betartása mellett, természetes személy
felhasználók személyes hírközlési igényeinek kielégítésére használhatóak (személyi használat). A
rendeltetésszerű személyi használatba nem értendő bele, ha a tarifacsomaghoz tartozó SIM kártyát nem
mobiltelefon készülékben használja az Előfizető vagy felhasználó; hívások automatizált - a felhasználó személyes
156

közreműködését nem igénylő - indítása; hívások tömeges (a kimenő hívások összidőtartamának 10%-át
meghaladó időtartamban) indítása automatikus hívásfogadó eszközök, berendezések (pl., de nem kizárólag IVR)
felé; hívások tömeges indítása szolgáltatások, műszaki eszközök, berendezések, stb. tesztelése, próbaüzeme,
terhelhetőségének vizsgálata, sérülékenységének vizsgálata, stb. céljából; hívások napi 180 percet rendszeresen
meghaladó időtartamban történő indítása személyek, objektumok, események, stb. távolról történő megfigyelése
céljából (pl. de nem kizárólag: vagyonőrzési, bébiőr funkciók); hívások indítása gép-gép kapcsolat (M2M)
létrehozása céljából; hívások indítása vagy átirányítása napi 24 órát meghaladó összidőtartamban – kifejezetten a
nemzetközi EU hálózatokba irányuló hívásforgalom tekintetében; olyan hívások tömeges indítása, melyekről a
Szolgáltató alappal feltételezheti, hogy a hívások létrehozásának célja az Előfizető, Felhasználó vagy bármely
harmadik fél közvetlen haszonszerzése a Szolgáltató kárára. A tarifacsomagot szigorúan tilos olyan eszközzel
használni, amely nem rendelkezik saját kijelzővel, hangszóróval, mikrofonnal és billentyűzettel (beleértve az
érintőképernyős billentyűzetet), ilyen pl. az adapter, modem. A tarifacsomagok telemarketing, ügyfélszolgálati
tevékenység, vagy más, nem rendeltetésszerű használat útján megvalósuló üzleti célokra nem használhatók. A
nem rendeltetésszerű használat esetén a Vodafone fenntartja magának a jogot, hogy SMS-ben történő előzetes
értesítést követően az előfizetést az Alaptarifára átváltsa.
A TUTI+ Net 3 GB tarifacsomagban foglalt adatforgalom felhasználhatósága
•
•

•

•
•
•

A tarifacsomagba foglalt 3GB adatforgalom belföldön, valamint a mindenkori roaming díjszabás szerint
külföldön használható fel, bármely időszakban. A tarifacsomagban az adatforgalom számlázása 1 Kbyteos egységekben történik.
A tarifacsomag időszaki díja az Előfizető egyenlegéből kerül levonásra, amennyiben az Előfizető
rendelkezik a megfelelő összegű egyenleggel, először az aktiválást vagy tarifacsomag-váltást követően,
majd 30 naponta automatikusan. A tarifacsomag az Általános Bónusz Egyenlegből nem aktiválható és
nem újítható meg. A tarifacsomagba foglalt ismétlődő internet opció a 30. nap végéig használható fel,
melybe az aktiválás (esetlegesen töredék) napja is beleszámít.
Az Előfizetőnek lehetősége van a 30. nap letelte előtt újrarendelni a tarifacsomagba foglalt 3GB ismétlődő
internet opciót, amennyiben az esetlegesen fennmaradó és újrarendelt megújuló 3GB adatmennyiség
összege együttesen nem haladja meg az 9 GB-ot. Az újrarendelést követően az internet opció díja
levonásra kerül, az esetlegesen fennmaradó és az újrarendelést követően rendelkezésre álló
adatmennyiség összeadódik és az újabb ciklus 30. napjának végéig lesz elérhető, illetve felhasználható.
Amennyiben a tarifacsomagba foglalt fennmaradó és újrarendelt ismétlődő 3GB adatmennyiség összege
meghaladná az 9 GB-ot, úgy SMS értesítést küldünk arról, hogy az újrarendelés sikertelen, és az internet
opció időszaki díja ebben az esetben nem kerül levonásra az egyenlegből.
Amennyiben nem történik újrarendelés a 30 napos periódus alatt, a 30. nap elteltével a tarifacsomagba
foglalt 3 GB adatforgalom megújulásával az esetlegesen fel nem használt adatforgalom elveszik.
Amennyiben a 30. napon az Előfizető nem rendelkezik megfelelő összegű egyenleggel, ahhoz, hogy a
tarifacsomagba foglalt 3GB ismétlődő internet opció meg tudjon újulni, úgy az egyenleg megfelelő
feltöltéséig és az időszaki díj levonásáig az adatopció „Aktív periódus”-on kívülre kerül. (Az Előfizetőnek
az egyenlege erejéig továbbra is lehetősége van bármely kereskedelmi forgalomban elérhető egyszeri és
ismétlődő internet opció, illetve hang alapú szolgáltatások megvásárlására, illetve felhasználására.)

A TUTI+ Net 3 GB és egyéb internet opció/szolgáltatás közötti kapcsolat
A TUTI+ Net 3 GB tarifacsomaghoz a fent részletezett 3GB ismétlődő internet opción túl, bármely kereskedelmi
forgalomban elérhető egyszeri és ismétlődő internet opció megvásárolható. Ebben az esetben a tarifacsomagba
foglalt 3GB adatforgalom és az egyéb megvásárolt adatforgalmak lejárati ideje eltérhet, a tarifacsomagba foglalt
3GB adatforgalom az esetlegesen vásárolt kiegészítő adatopciókat követően kerül felhasználásra, illetve azokat
megelőzően kerül megújításra, amennyiben az Előfizető nem rendelkezik megfelelő összegű egyenleggel ahhoz,
hogy a tarifacsomagba foglalt 3GB ismétlődő internet opció és a vásárolt kiegészítő adatopció egyaránt meg tudjon
újulni.
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1.1.6. A tarifacsomagokhoz elérhető szolgáltatások
Egyenleg-felhasználási idő meghoszabbítása, elérhető minden Vodafone Tuti, Vodafone Perc+, Vodafone Net+
tarifacsomaggal rendelkező ügyfélnek. A szolgáltatás 3 havonta egyszer díjmentes, minden egyéb alkalommal
bruttó 500 Ft. A szolgáltatás aktiválásával az egyenleg-felhasználási idő 7 nappal kitolódik.
A szolgáltatások megrendelése SMS-ben vagy az Online Ügyfélszolgálaton lehetséges. A szolgáltatások SMS
kódjairól a www.vodafone.hu oldalon tájékozódhat.

1.1.7. Tarifacsomag-váltás
Tarifacsomag-váltás lehetséges SMS-ben vagy az Online Ügyfélszolgálaton.

1.1.7.1.

Tarifacsomag-váltás szabályai

Kereskedelmi forgalomban nem elérhető előre fizető tarifacsomagról vált az ügyfél:
Minden kereskedelmi forgalomban nem elérhető előre fizető tarifacsomagról elérhető a tarifacsomag-váltás a
kereskedelmi forgalomban elérhető előre fizető tarifacsomagok bármelyikére, a visszaváltás azonban nem
lehetséges.
•

•

•

VitaMAX Prémium Perc&Net tarifacsomagról vált az ügyfél TUTI+, TUTI+ Net 1 GB, TUTI+ Net 3 GB,
TUTI+ Net 5 GB, TUTI100 tarifacsomagra:
A váltás után a Bónuszok nem lesznek elérhetők, törlődnek. Az egyenleg-felhasználási idő változik a
tarifacsomagnak megfelelőre. Az egyenleg-felhasználási időt csak a feltöltés hosszabbítja meg.
Vodafone Max S / Vodafone Max M / Vodafone Max L / Vodafone Max XL tarifacsomagról vált az Előfizető
TUTI+, TUTI+ Net 1 GB, TUTI+ Net 3 GB, TUTI+ Net 5 GB, TUTI100 tarifacsomagra:
A Max tarifacsomagban foglalt tartalom törlődik. Az egyenleg-felhasználási idő változik a tarifacsomagnak
megfelelőre. Az egyenleg-felhasználási időt csak a feltöltés hosszabbítja meg.
Vodafone Tuti / Vodafone Perc+ / Vodafone Net+ tarifacsomagról vált az ügyfél TUTI+, TUTI+ Net 1 GB,
TUTI+ Net 3 GB, TUTI+ Net 5 GB, TUTI100 tarifacsomagra:
A váltás után a Bónuszok nem lesznek elérhetőek, törlődnek. Az egyenleg-felhasználási idő változik a
tarifacsomagnak megfelelőre. Az egyenleg-felhasználási időt csak a feltöltés hosszabbítja meg.

Kereskedelmi forgalomban elérhető előre fizető tarifacsomagról vált az ügyfél:
Minden kereskedelmi forgalomban elérhető előre fizető tarifáról elérhető a tarifacsomag-váltás a kereskedelmi
forgalomban elérhető előre fizető tarifacsomagok bármelyikére, és a visszaváltás is lehetséges.
•

•
•

TUTI+ tarifacsomagról vált az Előfizető TUTI+ Net 1 GB, TUTI+ Net 3 GB, TUTI+ Net 5 GB, TUTI100
tarifacsomagra:
Az egyenleg felhasználási idő változatlan marad. Az új tarifacsomag tartalma kerül aktiválásra és az új
tarifacsomag időszaki díja kerül levonásra.
TUTI+ Net 1 GB, TUTI+ Net 3 GB, TUTI+ Net 5 GB, TUTI100 tarifacsomagról vált az Előfizető Vodafone
TUTI+ Net 5 GB, TUTI+ Net 3 GB, TUTI+ Net 1 GB, TUTI100 tarifacsomagra:
Az egyenleg felhasználási idő változatlan marad. A tarifacsomagban foglalt adatmennyiség törlődik.
TUTI+ Net 1 GB, TUTI+ Net 3 GB, TUTI+ Net 5 GB, TUTI100 tarifacsomagról vált az Előfizető TUTI+
tarifacsomagra:
Az egyenleg felhasználási idő változatlan marad. A tarifacsomagban foglalt adatmennyiség törlődik.
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1.1.8. TUTI100
TUTI100
Induló költségek
Belépési díj (Ft)
Havidíjak

0

Havi előfizetési díj (Ft)

0

A tarifacsomag időszaki díjában foglalt belföldi tartalom
Felhasználható adatforgalom (MB)

100

Belföldi normál díjas forgalom alapdíjai
Percdíj bármely időszakban bármely hálózatba (Ft)

19

Rövid szöveges üzenetküldés (SMS) bármely időszakban
bármely hálózatba (Ft)

25

Egyéb percenkénti hívásdíjak
Ügyfélszolgálat
Segélyhívások
Belföldi zöld számok
Alapszolgáltatás
Hívásvárakoztatás
Hívástartás
Hívásátirányítás
Hívásazonosítás

Díjmentes
Díjmentes
Díjmentes
Díjmentes
Díjmentes
Díjmentes
Díjmentes

A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifacsomagban a hívások számlázása 1
perces egységekben történik. Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes.
Az Előfizetőre a feltöltést követően érvényes egyenleg-felhasználási időszak számítása, illetve a feltöltési címletek
igénybevétele is az általános szabályok szerint történik, amelyről bővebb információt az ÁSZF Díjszabás
mellékletében találhat.
A tarifacsomag kizárólag a lakossági felhasználás szabályainak betartása mellett, természetes személy
felhasználók személyes hírközlési igényeinek kielégítésére használhatóak (személyi használat). A
rendeltetésszerű személyi használatba nem értendő bele, ha a tarifacsomaghoz tartozó SIM kártyát nem
mobiltelefon készülékben használja az Előfizető vagy felhasználó; hívások automatizált - a felhasználó személyes
közreműködését nem igénylő - indítása; hívások tömeges (a kimenő hívások összidőtartamának 10%-át
meghaladó időtartamban) indítása automatikus hívásfogadó eszközök, berendezések (pl., de nem kizárólag IVR)
felé; hívások tömeges indítása szolgáltatások, műszaki eszközök, berendezések, stb. tesztelése, próbaüzeme,
terhelhetőségének vizsgálata, sérülékenységének vizsgálata, stb. céljából; hívások napi 180 percet rendszeresen
meghaladó időtartamban történő indítása személyek, objektumok, események, stb. távolról történő megfigyelése
céljából (pl. de nem kizárólag: vagyonőrzési, bébiőr funkciók); hívások indítása gép-gép kapcsolat (M2M)
létrehozása céljából; hívások indítása vagy átirányítása napi 24 órát meghaladó összidőtartamban – kifejezetten a
nemzetközi EU hálózatokba irányuló hívásforgalom tekintetében; olyan hívások tömeges indítása, melyekről a
Szolgáltató alappal feltételezheti, hogy a hívások létrehozásának célja az Előfizető, Felhasználó vagy bármely
harmadik fél közvetlen haszonszerzése a Szolgáltató kárára. A tarifacsomagot szigorúan tilos olyan eszközzel
használni, amely nem rendelkezik saját kijelzővel, hangszóróval, mikrofonnal és billentyűzettel (beleértve az
érintőképernyős billentyűzetet), ilyen pl. az adapter, modem. A tarifacsomagok telemarketing, ügyfélszolgálati
tevékenység, vagy más, nem rendeltetésszerű használat útján megvalósuló üzleti célokra nem használhatók. A
nem rendeltetésszerű használat esetén a Vodafone fenntartja magának a jogot, hogy SMS-ben történő előzetes
értesítést követően az előfizetést az Alaptarifára átváltsa.
A TUTI100 tarifacsomagban foglalt adatforgalom felhasználhatósága
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•
•
•

A tarifacsomagba foglalt 100MB adatforgalom belföldön, valamint a mindenkori roaming díjszabás szerint
külföldön használható fel, bármely időszakban. A tarifacsomagban az adatforgalom számlázása 1 Kbyteos egységekben történik.
A tarifacsomagba foglalt ismétlődő internet opció a 30. nap végéig használható fel, melybe az aktiválás
(esetlegesen töredék) napja is beleszámít.
A 30. nap elteltével a tarifacsomagba foglalt 100 MB adatforgalom megújul, az esetlegesen fel nem
használt adatforgalom elveszik.

A TUTI100 és egyéb internet opció/szolgáltatás közötti kapcsolat
A TUTI100 tarifacsomaghoz a fent részletezett 100MB ismétlődő internet opción túl, bármely kereskedelmi
forgalomban elérhető egyszeri és ismétlődő internet opció megvásárolható. Ebben az esetben a tarifacsomagba
foglalt 100MB adatforgalom és az egyéb megvásárolt adatforgalmak lejárati ideje eltérhet, a tarifacsomagba foglalt
100MB adatforgalom az esetlegesen vásárolt kiegészítő adatopciókat követően kerül felhasználásra, illetve azokat
megelőzően kerül megújításra, amennyiben az Előfizető nem rendelkezik megfelelő összegű egyenleggel ahhoz,
hogy a tarifacsomagba foglalt 100MB ismétlődő internet opció és a vásárolt kiegészítő adatopció egyaránt meg
tudjon újulni.
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1.2. Kereskedelmi forgalomban elérhető Internet tarifacsomagok
1.2.1. Vodafone Netjegy
Vodafone Netjegy
1 napos
7 napos
30 napos

Ár

Időablak

570 (Ft)
2 058 (Ft)
3 298 (Ft)

24 óra
168 óra
720 óra

Felhasználható
adatmennyiség
500 MB
1 GB
3 GB

Minden ár forintban értendő és az árak bruttó árak, az áfát tartalmazzák. A tarifacsomagban az adatforgalom
számlázása 1 Kbyte-os egységekben történik.
A Vodafone Netjegy tarifacsomag díjai csak a Vodafone belföldi hálózatán történő adatforgalomra vonatkoznak.
Külföldi hálózat használata a Vodafone Netjegy tarifacsomaggal nem lehetséges. Az internetezésre felhasználható
időkeret, mely a jegy vásárlásától számlálódik, és a jegy vásárlását követő 24/168/720 órán keresztül vagy az
időablakon belül, az adott internetjegyhez tartozó adatforgalmi limit eléréséig él. A fel nem használt adatforgalom
későbbi időszakra nem vihető át. Az Előfizető egyidejűleg kizárólag 1 db aktív internetjeggyel rendelkezhet, újabb
vásárlása az aktív internetjegy lejártát követően vagy az internetjegyhez tartozó adatforgalmi limit elérésekor
javasolt. Amennyiben az Előfizető az aktív internetjegy lejártát megelőzően vagy az internetjegyhez tartozó
adatforgalmi limit elérése előtt vásárol újabb Netjegyet, úgy a hátralévő idő, illetve a korábban fel nem használt
adatforgalmi keret elvész. Az online SMS küldő szolgáltatás esetén a mindenkori Bázis tarifacsomag árai az
irányadóak.
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1.2.2. Feltöltőkártyás Alap Adat tarifa
A Feltöltőkártyás Alap Adat tarifa az Előre Fizetett (feltöltőkártyás) szolgáltatással rendelkező Előfizetők alap
tarifacsomagja, amely a feltöltőkártyás adat tarifacsomagok megszűnése esetén kerül alkalmazásra.

Induló költség

Feltöltőkártyás Alap
Adat tarifa
bruttó 7 423 Ft

Belépési költség

6 605 Ft

Tarifacsomag neve

Havidíjak
Havi előfizetési díj
Elérhető internet jegyek
Alap Napijegy (24 óra érvényesség, 500 MB
adatforgalom)
Alap Hetijegy (168 óra érvényesség, 1 GB
adatforgalom)
Alap Havijegy (30 nap érvényesség, 3 GB
adatforgalom)
Belföldi SMS küldés díja

0 Ft

3 298 Ft
6 192 Ft
8 259 Ft
120 Ft

A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A szolgáltatás belföldi internet elérést biztosít.
Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. A tarifacsomagban az adatforgalom számlázása 1 Kbyte-os
egységekben történik.
Az előfizetőre a feltöltést követően érvényes egyenleg-felhasználási időszak számítása, illetve a feltöltési címletek
igénybevétele is az általános szabályok szerint történik, amelyről bővebb információt az ÁSZF Díjszabás
mellékletben találhat.
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1.3. Kereskedelmi forgalomban elérhető opciók
1.3.1. Hangerő opciók
A Hangerő opciók megrendelése esetén a Vodafone az adott Hangerő opciónak megfelelő időszakra és opciós díj
ellenében korlátlan percet bocsát az ügyfél számára jóváírásra, mely percek kizárólag hangalapú hívás indítására,
belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön, normál díjas hívások esetén érvényesek. Belföldi
normál díjas irányoknak minősülnek a Vodafone, illetve más mobilszolgáltatók belföldi hálózatába és belföldi
vezetékes irányba indított normál díjas hívások. Külföldön a mindenkori roaming díjszabás érvényes.
Az egyszeri szolgáltatás a megrendeléstől kezdve rendelkezésre áll és mindaddig aktív marad, amíg a
meghatározott időszak le nem jár. Az opciós díjban foglalt korlátlan percek a megrendeléstől számított, a
táblázatban feltüntetett nap, magyarországi időzóna szerint éjfélig (amelybe a megrendelés napja is beleszámít)
használhatók fel.
Opció neve
Hangerő 3
Hangerő 7
Hangerő 30

Benne foglalt percek
korlátlan
korlátlan
korlátlan

Érvényesség
3 nap
7 nap
30 nap

Díj
900 Ft
1 890 Ft
6 990 Ft

Megrendelő kód
HANGERO3
HANGERO7
HANGERO30

Lemondó kód
XHANGERO3
XHANGERO7
XHANGERO30

A szolgáltatást a Vodafone Magyarország hálózatából és az EU országaiból a 1270-es telefonszámra díjmentes
SMS-ben, a megfelelő kód elküldésével lehet megrendelni, illetve lemondani. A szolgáltatás aktiválásáról az
Előfizető SMS értesítést kap.
Egyidejűleg csak egy Hangerő opció szolgáltatás lehet aktív. TUTI+ és TUTI+ Net tarifacsomaggal rendelkező
Előfizetőink részére a Hangerő 3 opció megrendelése a tarifacsomagban foglalt, felhasználható tartalomhoz képest
további előnnyel nem jár.
A Hangerő opciók kizárólag a lakossági felhasználás szabályainak betartása mellett, természetes személy
felhasználók személyes hírközlési igényeinek kielégítésére használhatóak (személyi használat). A
rendeltetésszerű személyi használatba nem értendő bele, ha a Hangerő opcióhoz tartozó SIM kártyát nem
mobiltelefon készülékben használja az Előfizető vagy felhasználó; hívások automatizált - a felhasználó személyes
közreműködését nem igénylő - indítása; hívások tömeges (a kimenő hívások összidőtartamának 10%-át
meghaladó időtartamban) indítása automatikus hívásfogadó eszközök, berendezések (pl., de nem kizárólag IVR)
felé; hívások tömeges indítása szolgáltatások, műszaki eszközök, berendezések, stb. tesztelése, próbaüzeme,
terhelhetőségének vizsgálata, sérülékenységének vizsgálata, stb. céljából; hívások napi 180 percet rendszeresen
meghaladó időtartamban történő indítása személyek, objektumok, események, stb. távolról történő megfigyelése
céljából (pl. de nem kizárólag: vagyonőrzési, bébiőr funkciók); hívások indítása gép-gép kapcsolat (M2M)
létrehozása céljából; hívások indítása vagy átirányítása napi 24 órát meghaladó összidőtartamban – kifejezetten a
nemzetközi EU hálózatokba irányuló hívásforgalom tekintetében; olyan hívások tömeges indítása, melyekről a
Szolgáltató alappal feltételezheti, hogy a hívások létrehozásának célja az Előfizető, Felhasználó vagy bármely
harmadik fél közvetlen haszonszerzése a Szolgáltató kárára. A Hangerő opciókat szigorúan tilos olyan eszközzel
használni, amely nem rendelkezik saját kijelzővel, hangszóróval, mikrofonnal és billentyűzettel (beleértve az
érintőképernyős billentyűzetet), ilyen pl. az adapter, modem. A Hangerő opciók telemarketing, ügyfélszolgálati
tevékenység, vagy más, nem rendeltetésszerű használat útján megvalósuló üzleti célokra nem használhatók. A
nem rendeltetésszerű használat esetén a Vodafone fenntartja magának a jogot, hogy SMS-ben történő előzetes
értesítést követően az előfizetést az Alaptarifára átváltsa.
Aktív Hangerő opció esetén az opció lejáratának dátuma díjmentesen lekérdezhető a HANG kód 171-es rövid
számra történő elküldésével.
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1.3.2. Egyszeri internet opciók

Adatopció neve

Havi egyszeri 300 MB

Adatforgalom, mely
felhasználható
belföldön és a
mindenkori
Roaming
belföldön
díjszabás
szerint az 1.
roaming
díjzónában
300 MB

1 GB egyszeri adat
1 GB egyszeri adat 60
napra
Havi egyszeri 3 GB
5 GB egyszeri adat
20 GB egyszeri adat
100 GB egyszeri adat
5GB adat 3x 30 naponta
1GB adat 3x 30 naponta
1GB adat 12x 30 naponta
Havi egyszeri 10 GB
Havi egyszeri 500 GB

Díj

Megrendelő
kód

Lemondó kód

HAVI300E
HAVI1000E /
1GBE

XHAVI300E
XHAVI1000E /
X1GBE

30 nap

590 Ft

1 GB

30 nap

1 290 Ft

1 GB

60 nap

1 490 Ft

1GB60

X1GB60

3 GB

30 nap

2 190 Ft

5 GB

30 nap

2 590 Ft

30 nap
30 nap
90 nap
90 nap
360 nap
30 nap
30 nap

4 990 Ft
6 990 Ft
4 990 Ft
2 270 Ft
5 690 Ft
4 490 Ft
7 990 Ft

HAVI3GBE
HAVI5000E /
5GBE
20GBE
100GBE
5GBX3
1GBX3
1GBX12
HAVI10GBE
HAVI500GBE

XHAVI3GBE
XHAVI5000E /
X5GBE
X20GBE
X100GBE
X5GBX3
X1GBX3
X1GBX12
XHAVI10GBE
XHAVI500GBE

9 GB
85 GB

11 GB
15 GB
3x5 GB
3x1 GB
12x1 GB
10 GB

500 GB

Érvényesség

15 GB

A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, amely az ÁFÁ-t tartalmazzák.
Az egyszeri internet opciók megrendelése esetén a Vodafone az adott csomagnak megfelelő adatmennyiséget
bocsát az Előfizető rendelkezésére. Az adatforgalom a küldött és fogadott adatmennyiség együttes összegét
jelenti. Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes.
Az egyszeri internet opciókban foglalt adatmennyiség felhasználható belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás
szerint az 1. roaming díjzónában, a tarifacsomag havidíjában foglalt adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel,
kivétel ez alól a havi egyszeri 20 GB , illetve 100 GB adatopció, mellyekből 11 GB, illetve 15 GB használható fel
belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming díjzónában, a tarifacsomag havidíjában foglalt
belföldi és/vagy roaming adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel.
Az egyszeri internet opciókban foglalt adatmennyiség felhasználható belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás
szerint az 1. roaming díjzónában, a tarifacsomag havidíjában foglalt adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel,
kivétel ez alól a havi egyszeri 500 GB adatopció, mellyel az 500 GB belföldi adatmennységen túl további 15 GB
használható fel belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming díjzónában, a tarifacsomag
havidíjában foglalt belföldi és/vagy roaming adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel.
Az opciós díjban foglalt forgalmi keret a megrendeléstől számított, a táblázatban feltüntetett nap éjfélig (amelybe a
megrendelés napja is beleszámít) vagy az opcióban foglalt adatforgalmi keret eléréséig használható fel.
Az egyszeri szolgáltatás a megrendeléstől kezdve rendelkezésre áll és mindaddig aktív marad, amíg a
meghatározott időszak le nem jár, vagy a benne foglalt adatmennyiség teljes mértékben felhasználásra nem kerül.
Egyidejűleg csak egy egyszeri internet opció lehet aktív.
Amennyiben az adatmennyiség nem kerül teljes egészében felhasználásra az adott érvényességi perióduson belül,
akkor az opció keretében biztosított, fel nem használt hátralévő adatforgalom elvész. Az opcióban foglalt
adatforgalmi keret 80 és 100%-ának felhasználásakor SMS-ben értesítjük Ügyfeleinket. A rendelkezésre álló
adatmennyiség felhasználása után az opció törlésre kerül.
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A szolgáltatást a Vodafone Magyarország hálózatából és az EU országaiból a 1270-es telefonszámra díjmentes
SMS-ben, a megfelelő kód elküldésével lehet megrendelni, illetve lemondani. A szolgáltatás aktiválásáról az
Előfizető SMS értesítést kap.
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1.3.3. Korlátlan belföldi hívás opciók
A Korlátlan belföldi hívás opciók megrendelése esetén a Vodafone az adott Korlátlan belföldi hívás opciónak
megfelelő időszakra és opciós díj ellenében korlátlan percet bocsát az ügyfél számára jóváírásra, mely percek
kizárólag hangalapú hívás indítására, belföldön normál díjas hívások esetén érvényesek. Belföldi normál díjas
irányoknak minősülnek a Vodafone, illetve más mobilszolgáltatók belföldi hálózatába és belföldi vezetékes irányba
indított normál díjas hívások. Külföldön a mindenkori roaming díjszabás érvényes.
Az egyszeri szolgáltatás a megrendeléstől kezdve rendelkezésre áll és mindaddig aktív marad, amíg a
meghatározott időszak le nem jár. Az opciós díjban foglalt korlátlan percek a megrendeléstől számított, a
táblázatban feltüntetett nap, magyarországi időzóna szerint éjfélig (amelybe a megrendelés napja is beleszámít)
használhatók fel.
Opció neve
Korlátlan
belföldi
hívás 3 napra
Korlátlan
belföldi
hívás 30 napra

Benne foglalt percek

Érvényesség

Díj

Megrendelő kód

Lemondó kód

korlátlan

3 nap

900 Ft

UNL3

XUNL3

korlátlan

30 nap

4 990 Ft

UNL30

30XUNL30

A szolgáltatást a Vodafone Magyarország hálózatából és az EU országaiból a 1270-es telefonszámra díjmentes
SMS-ben, a megfelelő kód elküldésével lehet megrendelni, illetve lemondani. A szolgáltatás aktiválásáról az
Előfizető SMS értesítést kap.
Tuti+, Tuti+Net tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőink részére a Korlátlan belföldi hívás 3 opció megrendelése a
tarifacsomagban foglalt, felhasználható tartalomhoz képest további előnnyel nem jár.
A Korlátlan belföldi hívás opciók kizárólag a lakossági felhasználás szabályainak betartása mellett, természetes
személy felhasználók személyes hírközlési igényeinek kielégítésére használhatóak (személyi használat). A
rendeltetésszerű személyi használatba nem értendő bele, ha a Korlátlan belföldi hívás opcióhoz tartozó SIM kártyát
nem mobiltelefon készülékben használja az Előfizető vagy felhasználó; hívások automatizált - a felhasználó
személyes közreműködését nem igénylő - indítása; hívások tömeges (a kimenő hívások összidőtartamának 10%át meghaladó időtartamban) indítása automatikus hívásfogadó eszközök, berendezések (pl., de nem kizárólag IVR)
felé; hívások tömeges indítása szolgáltatások, műszaki eszközök, berendezések, stb. tesztelése, próbaüzeme,
terhelhetőségének vizsgálata, sérülékenységének vizsgálata, stb. céljából; hívások napi 180 percet rendszeresen
meghaladó időtartamban történő indítása személyek, objektumok, események, stb. távolról történő megfigyelése
céljából (pl. de nem kizárólag: vagyonőrzési, bébiőr funkciók); hívások indítása gép-gép kapcsolat (M2M)
létrehozása céljából; hívások indítása vagy átirányítása napi 24 órát meghaladó összidőtartamban – kifejezetten a
nemzetközi EU hálózatokba irányuló hívásforgalom tekintetében; olyan hívások tömeges indítása, melyekről a
Szolgáltató alappal feltételezheti, hogy a hívások létrehozásának célja az Előfizető, Felhasználó vagy bármely
harmadik fél közvetlen haszonszerzése a Szolgáltató kárára. A Korlátlan belföldi hívás opciókat szigorúan tilos
olyan eszközzel használni, amely nem rendelkezik saját kijelzővel, hangszóróval, mikrofonnal és billentyűzettel
(beleértve az érintőképernyős billentyűzetet), ilyen pl. az adapter, modem. A Korlátlan belföldi hívás opciók
telemarketing, ügyfélszolgálati tevékenység, vagy más, nem rendeltetésszerű használat útján megvalósuló üzleti
célokra nem használhatók. A nem rendeltetésszerű használat esetén a Vodafone fenntartja magának a jogot, hogy
SMS-ben történő előzetes értesítést követően az előfizetést az Alaptarifára átváltsa.
Aktív Korlátlan belföldi hívás opció esetén az opció lejáratának dátuma díjmentesen lekérdezhető a HANG kód
171-es rövid számra történő elküldésével.
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1.3.4. Egyszeri beszédopciók
1.3.4.1.

100 perc belföldi hívás 3x 30 naponta

A 100 perc belföldi hívás 3x 30 naponta opció megrendelése esetén a Vodafone az adott opciónak megfelelő
időszakra és opciós díj ellenében 100 percet bocsát az ügyfél számára jóváírásra, mely percek kizárólag hangalapú
hívás indítására belföldön használhatóak fel. Belföldi normál díjas irányoknak minősülnek a Vodafone, illetve más
mobilszolgáltatók belföldi hálózatába és belföldi vezetékes irányba indított normál díjas hívások. Külföldön a
mindenkori roaming díjszabás érvényes.
Az egyszeri szolgáltatás a megrendeléstől kezdve rendelkezésre áll és mindaddig aktív marad, amíg a
meghatározott időszak le nem jár. Az opciós díjban foglalt percek a megrendeléstől számított, a táblázatban
feltüntetett nap, magyarországi időzóna szerint éjfélig (amelybe a megrendelés napja is beleszámít) használhatók
fel.
A 100 perc belföldi hívás 3x 30 naponta opcióval havonta megújuló 100 perc belföldi beszélgetést nyújtunk 3
hónapon keresztül.
Opció neve
100 perc belföldi hívás
3x 30 naponta

1.3.4.2.

Benne foglalt percek

Érvényesség

Díj

Megrendelő kód

Lemondó kód

100

90 nap

4 990 Ft

100PX3

X100PX3

10 Ft-os percdíj hálózaton belül 30 napra

Az egyszeri 10 Ft-os percdíj hálózaton belül 30 napra opció megrendelése esetén a Vodafone az adott opciónak
megfelelő időszakra és opciós díj ellenében 10 forintos percdíj alapon biztosít beszélgetést, hálozaton belüli
hívások esetén. Külföldön a mindenkori roaming díjszabás érvényes.
Az egyszeri szolgáltatás a megrendeléstől kezdve rendelkezésre áll és mindaddig aktív marad, amíg a
meghatározott időszak le nem jár. Az opciós díjban foglalt kedvezményes percdíj a megrendeléstől számított, a
táblázatban feltüntetett nap, magyarországi időzóna szerint éjfélig (amelybe a megrendelés napja is beleszámít)
érvényes.
Opció neve
10 Ft-os percdíj hálózaton belül 30 napra

Benne foglalt percek
feltöltött egyenleg
erejéig

Érvényesség

Díj

Megrendelés

30 nap

290 Ft

MyVodafone
alkalmazás

A szolgáltatást a Vodafone Magyarország hálózatából és az EU országaiból a MyVodafone alkalmazáson keresztül
lehet megrendelni, illetve lemondani. A szolgáltatás aktiválásáról az Előfizető SMS értesítést kap.
Az egyszeri beszédopciók kizárólag a lakossági felhasználás szabályainak betartása mellett, természetes személy
felhasználók személyes hírközlési igényeinek kielégítésére használhatóak (személyi használat). A
rendeltetésszerű személyi használatba nem értendő bele, ha a hang opcióhoz tartozó SIM kártyát nem mobiltelefon
készülékben használja az Előfizető vagy felhasználó; hívások automatizált - a felhasználó személyes
közreműködését nem igénylő - indítása; hívások tömeges (a kimenő hívások összidőtartamának 10%-át
meghaladó időtartamban) indítása automatikus hívásfogadó eszközök, berendezések (pl., de nem kizárólag IVR)
felé; hívások tömeges indítása szolgáltatások, műszaki eszközök, berendezések, stb. tesztelése, próbaüzeme,
terhelhetőségének vizsgálata, sérülékenységének vizsgálata, stb. céljából; hívások napi 180 percet rendszeresen
meghaladó időtartamban történő indítása személyek, objektumok, események, stb. távolról történő megfigyelése
céljából (pl. de nem kizárólag: vagyonőrzési, bébiőr funkciók); hívások indítása gép-gép kapcsolat (M2M)
létrehozása céljából; hívások indítása vagy átirányítása napi 24 órát meghaladó összidőtartamban – kifejezetten a
nemzetközi EU hálózatokba irányuló hívásforgalom tekintetében; olyan hívások tömeges indítása, melyekről a
Szolgáltató alappal feltételezheti, hogy a hívások létrehozásának célja az Előfizető, Felhasználó vagy bármely
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harmadik fél közvetlen haszonszerzése a Szolgáltató kárára. A hang opciókat szigorúan tilos olyan eszközzel
használni, amely nem rendelkezik saját kijelzővel, hangszóróval, mikrofonnal és billentyűzettel (beleértve az
érintőképernyős billentyűzetet), ilyen pl. az adapter, modem. A hang opciók telemarketing, ügyfélszolgálati
tevékenység, vagy más, nem rendeltetésszerű használat útján megvalósuló üzleti célokra nem használhatók. A
nem rendeltetésszerű használat esetén a Vodafone fenntartja magának a jogot, hogy SMS-ben történő előzetes
értesítést követően az előfizetést az Alaptarifára átváltsa.

168

1.3.5. Megújuló internet opciók
Adatopció neve
1 GB megújuló adat
5 GB megújuló adat

Benne foglalt
adatmennyiség
1 GB
5 GB

Érvényesség

Díj

Megrendelő kód

Lemondó kód

30 nap
30 nap

1 290 Ft
2 590 Ft

1GBM
5GBM

X1GBM
X5GBM

A táblázatban feltüntetett ár bruttó ár, amely az ÁFÁ-t tartalmazza.
A megújuló internet opciók megrendelése esetén a Vodafone az adott csomagnak megfelelő adatmennyiséget
bocsát az Előfizető rendelkezésére.
Az opciós díjban foglalt forgalmi keret a megrendeléstől számított, a táblázatban feltüntetett napig (amelybe a
megrendelés napja is beleszámít) vagy az opcióban foglalt adatforgalmi keret eléréséig használható fel. Az opció
a 30 nap leteltével automatikusan megújul, és az opció díja automatikusan az egyenlegből levonásra kerül. Az
adatforgalom küldött és fogadott adatmennyiség együttes összegét jelenti.
A megújuló szolgáltatás az első megrendeléstől kezdve folyamatosan rendelkezésre áll és mindaddig aktív marad,
és nem kell ismételten megrendelni, míg az opció törlésre, vagy a benne foglalt adatmennyiség adott időszakban
teljes mértékben felhasználásra nem kerül.
Az adatmennyiség belföldi adatforgalomra vonatkozik, a küldött és fogadott adatmennyiség együttes összegét
jelenti. Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes.
Amennyiben az adatmennyiség nem kerül teljes egészében felhasználásra az adott érvényességi perióduson belül,
akkor az opció keretében biztosított, fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. Az opcióban foglalt keret 80
és 100%-ának felhasználásakor SMS-ben értesítjük Ügyfeleinket. A rendelkezésre álló felhasznált adatmennyiség
leforgalmazása után az adatforgalom kikapcsolásra kerül.
A szolgáltatást a 1270-es telefonszámra díjmentes SMS-ben a megfelelő kód elküldésével lehet megrendelni. A
szolgáltatás bekapcsolásáról az Előfizető SMS értesítést kap.
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1.3.6. Korlátlan csevegés opciók
Korlátlan
csevegés
csomagok
Korlátlan
csevegés
(megújuló)
Korlátlan
csevegés
(egyszeri)

A Korlátlan csevegés csomagok
Érvényesség
tartalma:
A megjelölt tarifacsomagokkal az
Előfizető internet hozzáférésben
részesül
a
www.vodafone.hu/vodafone-pass
weboldalon megjelölt online chatés telefon szolgáltatást biztosító
alkalmazások üzenetküldési, hangés
videóhívási
tartalmai
tekintetében.

30 nap

Díj
(bruttó)

Megrendelő
kód

Lemondó
kód

CPASSM

XCPASSM

2 490
Ft/hó

Tarifacsomagok,
melyekkel
elérhető:

TUTI100
CPASSE

XCPASSE

A Korlátlan csevegés csomagok meghatározott tartalmakra felhasznált adatmennyisége a tarifacsomagban, illetve
a kiegészítő adatopció(k)ba foglalt adatforgalmi keretet nem fogyasztja. A tarifacsomagba és a kiegészítő
adatopcióba foglalt adatmennyiség felhasználását követően a Korlátlan csevegés csomagok a tarifacsomag havi
előfizetési díjában foglalt adatforgalom felett irányadó, becsült maximális sebességgel lesznek elérhetőek.
Az adatforgalom opciók által meghatározott forgalomtípusok szerinti szétválasztása megközelítőleg, de nem
garantáltan 100% pontosságú. Előfordulhat, hogy a felhasznált adatforgalmat nem lehetséges egyértelműen
beazonosítani minden esetben, illetve az alkalmazások tartalomszolgáltató általi frissítése esetén eltelhet rövidebbhosszabb átfutási idő az alkalmazás legfrissebb verziójának eléréséig, mely esetek a tarifacsomagban foglalt
adatforgalmi keretet fogyasztják.
A Korlátlan csevegés csomagok csak egyéni adathasználatra vonatkoznak.
A Vodafone jogosult előzetes értesítés nélkül módosítani a Korlátlan csevegés csomagokhoz kapcsolódó,
weboldalon szereplő alkalmazások körét. Az itt megjelölt alkalmazások jellemzően harmadik fél szolgáltatók által
nyújtott szolgáltatások, azokért a szolgáltatást nyújtó harmadik fél felel. A díjmentes adatforgalom nem foglalja
magában az adott tematikus tartalmon kívüli egyéb tartalmakat, pl. a Korlátlan csevegés szolgáltatásból
hivatkozott, harmadik felek által publikált, tárolt vagy üzemeltetett tartalmakra és funkciókra (pl. regisztráció,
alkalmazás-letöltés, frissítés, beágyazott videó stb.) felhasznált adatmennyiséget.
A Korlátlan csevegés csomagok használatához szükséges az adott szolgáltató mobil alkalmazásának letöltése
vagy a szolgáltatás hivatalos elérési címének használata. Az adott alkalmazásokra az egyes szolgáltatók által
definiált felhasználási feltételek érvényesek, a Vodafone kizárólag az internet hozzáférést biztosítja ezekhez és
nincs ráhatással a felhasználási feltételekre. Az alkalmazások rendeltetésszerű megjelenítése és használhatósága
a telefon készüléktípusától is függhet, ezzel kapcsolatban a Vodafone nem vállal felelősséget. A Korlátlan csevegés
csomagok a szabványos protokolloktól eltérő módon (proxy, vagy egyéb titkosított hálózaton keresztül) vagy
virtuális magánhálózaton (VPN) keresztül nem érhetőek el.
A Korlátlan csevegés csomagok aktív Vodafone EU Roaming opció esetén felhasználhatóak külföldön is, a
Vodafone EU Roaming szolgáltatásban meghatározott roaming hálózatokon és feltételekkel. A Video Pass csomag
belföldön és a Vodafone EU Roaming szolgáltatásban meghatározott roaming hálózatokon és feltételekkel,
valamint a Világ Napijegy szolgáltatás igénybevétele esetén annak érvényességi területén használható. Az EU
Video Pass csomag belföldön és a Vodafone EU Roaming szolgáltatásban meghatározott roaming hálózatokon és
feltételekkel használható, a Világ Napijegy szolgáltatás érvényességi területén, illetve a jelen bekezdésben nem
meghatározott egyéb roaming hálózatokon nem elérhető. Azon Előfizetők számára, akiknek nem aktív a Vodafone
EU Roaming opció, a tematikus csomagok roaming környezetben való használata esetén a mindenkori
Szabályozott Európai Roaming díjszabás kerül alkalmazásra Kérjük ellenőrizze külföldi használat előtt készüléke
és előfizetése roaming beállításait az esetleges díjviták elkerülése érdekében.
A Vodafone Pass kizárólag az internet.vodafone.net APN-nel érhető el.
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Lemondás esetén minden megkezdett hónap teljes havi díja fizetendő, tört havi díjak számlázása nem lehetséges.
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1.4. Kereskedelmi forgalomban nem elérhető tarifacsomagok
1.4.1. Vodafone Tuti
A Vodafone Tuti tarifacsomag 2019. február 22-től került át a kereskedelmi forgalomban nem elérhető
tarifacsomagok közé.
Vodafone Tuti
Induló költségek
Belépési díj (Ft)
Havidíjak
Havi előfizetési díj (Ft)
Belföldi normál díjas forgalom
alapdíjai
Percdíj bármely időszakban
bármely hálózatba (Ft)
Rövid szöveges üzenetküldés
(SMS) bármely időszakban
bármely hálózatba (Ft)
Egyéb percenkénti hívásdíjak
Ügyfélszolgálat
Segélyhívások
Belföldi zöld számok
Alapszolgáltatás
Hívásvárakoztatás
Hívástartás
Hívásátirányítás
Hívásazonosítás

0
0

19
19
Díjmentes
Díjmentes
Díjmentes
Díjmentes
Díjmentes
Díjmentes
Díjmentes

A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifacsomagban a hívások számlázása 1
perces egységekben történik. Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes.
Az előfizetőre a feltöltést követően érvényes egyenleg-felhasználási időszak számítása, illetve a feltöltési címletek
igénybevétele is az általános szabályok szerint történik, amelyről bővebb információt az ÁSZF Díjszabás
mellékletben találhat.
A Vodafone Tuti és egyéb internet opció/szolgáltatás közötti kapcsolat
A Vodafone Tuti tarifacsomaghoz bármely kereskedelmi forgalomban elérhető internet opció megvásárolható.
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1.4.2. Vodafone Perc+
A Vodafone Perc+ tarifacsomag 2019. február 22-től került át a kereskedelmi forgalomban nem elérhető
tarifacsomagok közé.
Vodafone Perc+
Induló költségek
Belépési díj (Ft)

0

Havi díjak
Havi előfizetési díj (Ft)

0

Belföldi normál díjas forgalom alapdíjai
Percdíj bármely időszakban bármely hálózatba (Ft)
Rövid szöveges üzenetküldés (SMS) bármely
időszakban bármely hálózatba (Ft)
Alapszolgáltatás

49
49

Hívásvárakoztatás

Díjmentes

Hívástartás

Díjmentes

Hívásátirányítás

Díjmentes

Hívásazonosítás

Díjmentes

Egyéb percenkénti hívásdíjak
Ügyfélszolgálat

Díjmentes

Segélyhívások

Díjmentes

Belföldi zöld számok

Díjmentes

A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifacsomagokban a hívások számlázása 1
perces egységekben történik. Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes.
Az előfizetőre a feltöltést követően érvényes egyenleg-felhasználási időszak számítása, illetve a feltöltési címletek
igénybevétele is az általános szabályok szerint történik, amelyről bővebb információt az ÁSZF Díjszabás
mellékletben találhat.
Egyenlegfeltöltésre lehetőség van a Szolgáltatási Időszak megkezdése előtt, az Előfizetői (SIM) kártya
csomagoláson szereplő érvényességi ideje alatt is Vodafone Perc+, Vodafone Net+, Vodafone Max S, Vodafone
Max M, Vodafone Max L tarifacsomagok esetén. 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.
A belföldi normál díjas forgalom díjainak változása feltöltési összegtől függően a feltöltéstől számított 30 napon
keresztül:

Feltöltési összeg
1000 Ft-tól 1999 Ft-ig
2000 Ft-tól 2999 Ft-ig
3000 Ft-tól 4990 Ft-ig
5000 Ft-tól

Perc és SMS díj
Vodafone
Magyarország Zrt.
hálózatán belüli
49 Ft
49 Ft
30 Ft
25 Ft

Perc és SMS díj egyéb
mobil és vezetékes
belföldi hálózatba
49 Ft
49 Ft
30 Ft
25 Ft
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Belföldi normál díjas forgalom díjainak meghatározásánál mindig az utolsó feltöltés összege a mérvadó és 30
napos periódusra érvényes. Amennyiben az ügyfél a kedvezményes időszak alatt egy alacsonyabb feltöltési
összeggel tölti fel egyenlegét, abban az esetben a korábbi kedvezményes perc- és SMS-díjai helyett az utolsó
feltöltési összegre mérvadó kedvezményes percíjak lesznek érvényesek a következő 30 napos periódusra.
Amennyiben az ügyfél a kedvezményes időszak alatt kevesebb, mint 3 000 Ft-tal tölti fel egyenlegét úgy az aktuális
kedvezményes percdíjai nem változnak és érvényesek a 30. nap lejártáig. Azaz a kedvezményes időszakban
történő ismételt feltöltés esetén mindig az utolsó feltöltési összegre irányadó kedvezményes percíjak érvényesek
a következő 30 napos periódusra, kivéve 3 000 Ft-nál kisebb összegű feltöltéskor, mely esetben az aktuális
kedvezményes percdíjak nem változnak és a korábbi, kedvezményre jogosító feltöltéstől számított, eredeti 30.
napig érvényesek.
A Szolgáltatási Időszak megkezdése előtti feltöltések összesített értéke alapján a Szolgáltatási Időszak
megkezdését követően az ügyfél jogosult a feltöltések után járó kedvezményes perc és SMS díjra. A
kedvezményes perc és SMS díj a Szolgáltatási Időszak megkezdéskor kerül érvényesítésre, érvényességi ideje az
SIM kártya aktiválásától számított 30 nap.
A Vodafone Perc+ és egyéb internet opció/szolgáltatás közötti kapcsolat
Vodafone Perc+ tarifacsomaghoz bármely kereskedelmi forgalomban elérhető internet opció megvásárolható.
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1.4.3. Vodafone Net+
A Vodafone Net+ tarifacsomag 2019. február 22-től került át a kereskedelmi forgalomban nem elérhető
tarifacsomagok közé.
Vodafone Net+
Induló költségek
Belépési díj (Ft)

0

Havi díjak
Havi előfizetési díj (Ft)
Belföldi normál díjas forgalom alapdíjai
Percdíj bármely időszakban bármely hálózatba (Ft)
Rövid szöveges üzenetküldés (SMS) bármely
időszakban bármely hálózatba (Ft)
Alapszolgáltatás

0
49
49

Hívásvárakoztatás

Díjmentes

Hívástartás

Díjmentes

Hívásátirányítás

Díjmentes

Hívásazonosítás

Díjmentes

Egyéb percenkénti hívásdíjak
Ügyfélszolgálat

Díjmentes

Segélyhívások

Díjmentes

Belföldi zöld számok

Díjmentes

A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifacsomagokban a hívások számlázása 1
perces egységekben történik. Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes.
Az előfizetőre a feltöltést követően érvényes egyenleg-felhasználási időszak számítása, illetve a feltöltési címletek
igénybevétele is az általános szabályok szerint történik, amelyről bővebb információt az ÁSZF Díjszabás
mellékletben találhat.
Egyenlegfeltöltésre lehetőség van a Szolgáltatási Időszak megkezdése előtt, az Előfizetői (SIM) kártya
csomagoláson szereplő érvényességi ideje alatt is Vodafone Perc+, Vodafone Net+, Vodafone Max S, Vodafone
Max M, Vodafone Max L tarifacsomagok esetén. 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 6 000
Ft összeghatárig tölthető fel, mely összeghatárba beletartozik a SIM-kártya kezdőegyenlege is.
Az internetbónusz feltöltési összegtől függően a feltöltéstől számított 30 napon keresztül használható fel:
Feltöltési összeg
1 000 Ft-tól 1 999 Ft-ig
2 000 Ft-tól 2 999 Ft-ig
3 000 Ft-tól 4 999 Ft-ig
5 000 Ft-tól

Bónusz Net
0 Mbyte
0 Mbyte
500 Mbyte
1 Gbyte

Az internetbónusz felhasználható belföldi adatforgalomra a mindenkori Roaming díjszabás érvényes bármely
időszakban. A bónuszok az egyenlegfeltöltéstől számított 30 napig használhatóak fel. Ha az Előfizető a bónusz
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felhasználási időn belül ismételten feltölt, akkor a felhasználható Bónusz Net adatmennyiség legfeljebb 2GB-ig
adódik össze, felhasználhatósági ideje pedig az utolsó feltöltéstől számított 30 nap.
A Szolgáltatási Időszak megkezdése előtti feltöltések összesített értéke alapján a Szolgáltatási Időszak
megkezdését követően az ügyfél jogosult a feltöltések után járó internet bónuszra. Az internet bónusz a
Szolgáltatási Időszak megkezdéskor kerül érvényesítésre, érvényességi ideje az SIM kártya aktiválásától számított
30 nap. A tarifacsomagban az adatforgalom számlázása 1 Kbyte-os egységekben történik.
A Vodafone Net+ és egyéb internet opció/szolgáltatás közötti kapcsolat
•

Vodafone Net+ tarifacsomaghoz bármely kereskedelmi forgalomban elérhető internet opció
megvásárolható.
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1.4.4. Vodafone Max S
A Vodafone MAX S tarifacsomag 2019. február 22-től került át a kereskedelmi forgalomban nem elérhető
tarifacsomagok közé.
Vodafone Max S
Induló költségek
Belépési díj (Ft)

0

Időszaki díj
A tarifacsomag időszaki díja 30 napra (Ft)

2 000

A tarifacsomag időszaki díjában foglalt belföldi tartalom
Csoporton belüli díjmentes beszélgetés
Felhasználható egységek (perc/SMS) bármely hálózatba
A tarifacsomag időszaki díjában foglalt tartalmon felüli belföldi
díjak a tarifacsomag „Aktív periódus”-án belül
Hívások percenkénti díja
bármely időszakban (Ft)
Rövid szöveges üzenetküldés (SMS) bármely mobil hálózatba (Ft)

igen
30

40
40

Egyéb percenkénti hívásdíjak
A tarifacsomag belföldi díjai a tarifacsomag „Aktív periódus”-án
kívül:
Hívások percenkénti díja bármely időszakban (Ft)

49

Rövid szöveges üzenetküldés (SMS) bármely mobil hálózatba (Ft)

49

Egyéb percenkénti hívásdíjak
Díjmentes hívások minden időszakban
Ügyfélszolgálat

Díjmentes

Segélyhívások

Díjmentes

Belföldi zöld számok

Díjmentes

Alapszolgáltatás
Hívásvárakoztatás

Díjmentes

Hívástartás

Díjmentes

Hívásátirányítás

Díjmentes

Hívásazonosítás

Díjmentes

A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifacsomagokban a hívások számlázása 1
perces egységekben történik. Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes.
Az előfizetőre a feltöltést követően érvényes egyenleg-felhasználási időszak számítása, illetve a feltöltési címletek
igénybevétele is az általános szabályok szerint történik, amelyről bővebb információt az ÁSZF Díjszabás
mellékletben találhat.
Egyenlegfeltöltésre lehetőség van a Szolgáltatási Időszak megkezdése előtt, az Előfizetői (SIM) kártya
csomagoláson szereplő érvényességi ideje alatt is Vodafone Perc+, Vodafone Net+, Vodafone Max S, Vodafone
Max M, Vodafone Max L tarifacsomagok esetén. 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 6 000
Ft összeghatárig tölthető fel, mely összeghatárba beletartozik a SIM-kártya kezdőegyenlege is.
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A tarifacsomag időszaki díja az Előfizető egyenlegéből kerül levonásra, amennyiben az Előfizető rendelkezik a
megfelelő összegű egyenleggel, először az aktiválást vagy tarifacsomag-váltást követően, majd 30 naponta
automatikusan. A tarifacsomag az Általános Bónusz Egyenlegből nem aktiválható és nem újítható meg. A
tarifacsomag tartalma a 30. nap végéig használható fel, melybe az aktiválás (esetlegesen töredék) napja is
beleszámít. A tarifacsomag tartalmának 30 napos felhasználási ideje a tarifacsomag „Aktív periódusa”.
A Szolgáltatási Időszak megkezdése előtti feltöltések összesített értéke alapján a Szolgáltatási Időszak
megkezdését követően az ügyfél jogosult a Max tarifacsomag aktiválására. A Max tarifacsomag aktiválására a
Szolgáltatási Időszak megkezdésekor kerül sor, érvényességi ideje megegyezik a Max tarifacsomag aktív
periódusával.
Amennyiben a 30. napon az Előfizető rendelkezik a megfelelő összegű egyenleggel, a tarifacsomag automatikusan
aktiválódik, megújul, azaz a tarifacsomag időszaki díja levonásra kerül az Előfizető egyenlegéből és a tarifacsomag
tartalma újra elérhető lesz az Előfizetőnek, tehát a tarifacsomag „Aktív periódusban” marad.
Az Előfizetőnek lehetősége van a 30. nap letelte előtt is újrarendelni a tarifacsomagját. Ebben az esetben a
tarifacsomag időszaki díja levonásra kerül, a tarifacsomag újrarendelését megelőzően esetlegesen fennmaradó és
az újrarendelést követően rendelkezésre álló tartalma (perc/SMS) összeadódik és az újabb ciklus 30. napjának
végéig lesz elérhető, illetve felhasználható.
Amennyiben a 30. napon az Előfizető nem rendelkezik megfelelő összegű egyenleggel, hogy a tarifacsomag meg
tudjon újulni, úgy az egyenleg megfelelő feltöltéséig és az időszaki díj levonásáig a tarifacsomag „Aktív periódus”on kívülre kerül.
Ebben az időszakban a Csoporton belüli díjmentes beszélgetés és a tarifacsomagban foglalt perc/SMS nem
elérhető, és az Előfizető belföldi hívásai a tarifacsomag-táblában rögzített, a tarifacsomag „Aktív periódus”-án kívüli
díjak szerint árazódnak.
A Vodafone Max S tarifacsomagban foglalt Csoporton belüli díjmentes beszélgetés felhasználhatósága
• Amennyiben az Előfizető Csoporton belüli díjmentes beszélgetése aktív a Vodafone Max S tarifacsomagban,
az Előfizető minden aktív Csoporton belüli díjmentes beszélgetéssel rendelkező Vodafone Max SIM kártyát
korlátlanul, díjmentesen hívhat a Vodafone Magyarország Zrt. hálózatán, azaz az Előfizető és minden aktív
Csoporton belüli díjmentes beszélgetéssel rendelkező Vodafone Max SIM kártya közötti – kizárólag
hanghívásból eredő – forgalom 0 Forintos percdíjon kerül elszámolásra. Amennyiben a hívott fél Vodafone
Max tarifacsomagja, illetve Csoporton belüli díjmentes beszélgetése nem aktív, a hívás díja az Előfizető saját
tarifacsomagjának díjszabásban szereplő árával egyezik meg.
• Minden díjmentes Csoporton belüli díjmentes beszélgetésen belüli hívás esetén az Előfizető egy hangot hall a
hívás felépülése előtt, ami azt jelzi, hogy a hívás díjmentes lesz.
A Vodafone Max S tarifacsomagban foglalt percek/SMS-ek felhasználhatósága
• A tarifacsomag időszaki díjában foglalt egységek (perc/SMS) csak belföldi hálózatba indított normál díjas
hívásokra és belföldi mobil hálózatba küldött normál díjas SMS-ekre használhatóak fel, bármely időszakban.
• A tarifacsomagban foglalt percek/SMS-ek nem használhatóak fel belföldi normál díjas szolgáltatásokra (pl.:
különböző normál díjas interaktív játékokban való részvétel) küldött SMS-ekre, valamint nem használható fel a
Roaming-olás közben elküldött SMS-ekre.
• A tarifacsomagban foglalt percek/SMS-ek felhasználása után minden indított hívás vagy elküldött SMS amennyiben nem a Csoporton belüli díjmentes beszélgetésen belüli hívást indít az Előfizető - a saját
tarifacsomagjának díjszabásban szereplő árával egyezik meg.
• A tarifacsomag megújulásával a fel nem használt percek/SMS-ek elvesznek, későbbi időszakra nem vihetők át.
Kivételt képez ez alól a tarifacsomag - 30 nap letelte előtti - újrarendelése, melynek során a tarifacsomagban
foglalt percek/SMS összeadódnak a következő 30 napos ciklus erejéig.
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A Vodafone Max S és egyéb internet opció/szolgáltatás közötti kapcsolat:
• Amennyiben az Előfizetőnek adatra van szüksége, az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone
alkalmazásban tud internet opciót vásárolni, mely megrendelhető, valamint felhasználható a csomag aktív és
inaktív állapotában is, amennyiben ehhez elegendő fedezet áll rendelkezésre.
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1.4.5. Vodafone Max M
A Vodafone MAX M tarifacsomag 2019. február 22-től került át a kereskedelmi forgalomban nem elérhető
tarifacsomagok közé.
Vodafone Max M
Induló költségek
Belépési díj (Ft)

0

Időszaki díj
Tarifacsomag időszaki díja 30 napra (Ft)
Internet időszaki díja 30 napra (Ft)
A tarifacsomag időszaki díja 30 napra összesen (Ft)

2 250
619
2 869

A tarifacsomag időszaki díjában foglalt belföldi tartalom
Csoporton belüli díjmentes beszélgetés
Felhasználható egységek (perc/SMS) bármely hálózatba
Felhasználható adatforgalom (MB)
A tarifacsomag időszaki díjában foglalt tartalmon felüli belföldi
díjak tarifacsomag „Aktív periódus”-án belül
Hívások percenkénti díja bármely időszakban (Ft)

igen
100
100

40

Rövid szöveges üzenetküldés (SMS) bármely mobil hálózatba (Ft)

40

Egyéb percenkénti hívásdíjak
A tarifacsomag belföldi díjai a tarifacsomag „Aktív periódus”-án
kívül:
Hívások percenkénti díja bármely időszakban (Ft)
Rövid szöveges üzenetküldés (SMS) bármely mobil hálózatba (Ft)
Egyéb percenkénti hívásdíjak
Díjmentes hívások minden időszakban
Ügyfélszolgálat

49
49

Díjmentes

Segélyhívások

Díjmentes

Belföldi zöld számok

Díjmentes

Alapszolgáltatás
Hívásvárakoztatás

Díjmentes

Hívástartás

Díjmentes

Hívásátirányítás

Díjmentes

Hívásazonosítás

Díjmentes

A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifacsomagokban a hívások számlázása 1
perces egységekben történik. Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes.
Az előfizetőre a feltöltést követően érvényes egyenleg-felhasználási időszak számítása, illetve a feltöltési címletek
igénybevétele is az általános szabályok szerint történik, amelyről bővebb információt a Mobil ÁSZF Díjszabás
mellékletben találhat.
Egyenlegfeltöltésre lehetőség van a Szolgáltatási Időszak megkezdése előtt, az Előfizetői (SIM) kártya
csomagoláson szereplő érvényességi ideje alatt is Vodafone Perc+, Vodafone Net+, Vodafone Max S, Vodafone
Max M, Vodafone Max L tarifacsomagok esetén. Amennyiben az ügyfélszámla egyenlegének feltöltése a
Szolgáltatási időszak megkezdését megelőzően történik, úgy az egyenleg-felhasználási idő a Szolgáltatási Időszak
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megkezdésétől számított adott tarifacsomaghoz tartozó egyenleg-felhasználási időtartam. 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 tarifacsomag időszaki díja az Előfizető egyenlegéből kerül levonásra, amennyiben az Előfizető rendelkezik a
megfelelő összegű egyenleggel, először az aktiválást vagy tarifacsomag-váltást követően, majd 30 naponta
automatikusan. A tarifacsomag az Általános Bónusz Egyenlegből nem aktiválható és nem újítható meg. A
tarifacsomag tartalma a 30. nap végéig használható fel, melybe az aktiválás (esetlegesen töredék) napja is
beleszámít. A tarifacsomag tartalmának 30 napos felhasználási ideje a tarifacsomag „Aktív periódusa”.
A Szolgáltatási Időszak megkezdése előtti feltöltések összesített értéke alapján a Szolgáltatási Időszak
megkezdését követően az ügyfél jogosult a Max tarifacsomag aktiválására. A Max tarifacsomag aktiválására a
Szolgáltatási Időszak megkezdésekor kerül sor, érvényességi ideje megegyezik a Max tarifacsomag aktív
periódusával.
Amennyiben a 30. napon az Előfizető rendelkezik a megfelelő összegű egyenleggel, a tarifacsomag automatikusan
aktiválódik, megújul, azaz a tarifacsomag időszaki díja levonásra kerül az Előfizető egyenlegéből és a tarifacsomag
tartalma újra elérhető lesz az Előfizetőnek, tehát a tarifacsomag „Aktív periódusban” marad.
Az Előfizetőnek lehetősége van a 30. nap letelte előtt is újrarendelni a tarifacsomagját. Ebben az esetben a
tarifacsomag időszaki díja levonásra kerül, a tarifacsomag újrarendelését megelőzően esetlegesen fennmaradó és
az újrarendelést követően rendelkezésre álló tartalma (perc/SMS) összeadódik és az újabb ciklus 30. napjának
végéig lesz elérhető, illetve felhasználható.
Amennyiben a 30. napon az Előfizető nem rendelkezik megfelelő összegű egyenleggel, hogy a tarifacsomag meg
tudjon újulni, úgy az egyenleg megfelelő feltöltéséig és az időszaki díj levonásáig a tarifacsomag „Aktív periódus”on kívülre kerül.
Ebben az időszakban a Csoporton belüli díjmentes beszélgetés és a tarifacsomagban foglalt perc/SMS nem
elérhető, és az Előfizető belföldi hívásai a tarifacsomag-táblában rögzített, a tarifacsomag „Aktív periódus”-án kívüli
díjak szerint árazódnak.
A Vodafone Max M tarifacsomagban foglalt Csoporton belüli díjmentes beszélgetés felhasználhatósága
• Amennyiben az Előfizető Csoporton belüli díjmentes beszélgetése aktív a Vodafone Max M tarifacsomagban,
az Előfizető minden aktív Csoporton belüli díjmentes beszélgetéssel rendelkező Vodafone Max SIM kártyát
korlátlanul, díjmentesen hívhat a Vodafone Magyarország Zrt. hálózatán, azaz az Előfizető és minden aktív
Csoporton belüli díjmentes beszélgetéssel rendelkező Vodafone Max SIM kártya közötti – kizárólag
hanghívásból eredő – forgalom 0 Forintos percdíjon kerül elszámolásra. Amennyiben a hívott fél Vodafone Max
tarifacsomagja, illetve Csoporton belüli díjmentes beszélgetése nem aktív, a hívás díja az Előfizető saját
tarifacsomagjának díjszabásban szereplő árával egyezik meg.
• Minden díjmentes Csoporton belüli díjmentes beszélgetésen belüli hívás esetén az Előfizető egy hangot hall a
hívás felépülése előtt, ami azt jelzi, hogy a hívás díjmentes lesz.
A Vodafone Max M tarifacsomagban foglalt percek/SMS-ek felhasználhatósága
• A tarifacsomag időszaki díjában foglalt egységek (perc/SMS) csak belföldi hálózatba indított normál díjas
hívásokra és belföldi mobil hálózatba küldött normál díjas SMS-ekre használhatóak fel, bármely időszakban.
• A tarifacsomagban foglalt percek/SMS-ek nem használhatóak fel belföldi normál díjas szolgáltatásokra (pl.:
különböző normál díjas interaktív játékokban való részvétel) küldött SMS-ekre, valamint nem használható fel a
Roaming-olás közben elküldött SMS-ekre.
• A tarifacsomagban foglalt percek/SMS-ek felhasználása után minden indított hívás vagy elküldött SMS amennyiben nem a Csoporton belüli díjmentes beszélgetésen belüli hívást indít az Előfizető - a saját
tarifacsomagjának díjszabásban szereplő árával egyezik meg.
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• A tarifacsomag megújulásával a fel nem használt percek/SMS-ek elvesznek, későbbi időszakra nem vihetők át.
Kivételt képez ez alól a tarifacsomag - 30 nap letelte előtti - újrarendelése, melynek során a tarifacsomagban
foglalt percek/SMS összeadódnak a következő 30 napos ciklus erejéig.
A Vodafone Max M tarifacsomagban foglalt adatforgalom felhasználhatósága
• A tarifacsomag időszaki díjában foglalt adatforgalom belföldön használható fel, bármely időszakban. A
tarifacsomagban az adatforgalom számlázása 1 Kbyte-os egységekben történik.
• Amennyiben az Előfizetőnek adatra van szüksége, az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone
alkalmazásban tud internet opciót vásárolni, mely megrendelhető, valamint felhasználható a csomag aktív és
inaktív állapotában is, amennyiben ehhez elegendő fedezet áll rendelkezésre.
• A tarifacsomag megújulásával a fel nem használt adatforgalom elveszik, későbbi időszakra nem vihető át.
Kivételt képez ez alól a tarifacsomag 30 nap letelte előtti újrarendelése, melynek során a tarifacsomagban
foglalt adatforgalom összeadódik a következő 30 napos ciklus erejéig.
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1.4.6. Vodafone Max L
A Vodafone MAX L tarifacsomag 2019. február 22-től került át a kereskedelmi forgalomban nem elérhető
tarifacsomagok közé.
Vodafone Max L
Induló költségek
Belépési díj (Ft)

0

Időszaki díj
Tarifacsomag időszaki díja 30 napra (Ft)

2 000

Internet időszaki díja 30 napra (Ft)

1 653

A tarifacsomag időszaki díja 30 napra összesen (Ft)

3 653

A tarifacsomag időszaki díjában foglalt belföldi tartalom
Csoporton belüli díjmentes beszélgetés
Felhasználható egységek (perc/SMS) bármely hálózatba
Felhasználható adatforgalom (MB)
A tarifacsomag időszaki díjában foglalt tartalmon felüli belföldi
díjak tarifacsomag „Aktív periódus”-án belül
Hívások percenkénti díja bármely időszakban (Ft)

igen
100
1 024

40

Rövid szöveges üzenetküldés (SMS) bármely mobil hálózatba (Ft)

40

Egyéb percenkénti hívásdíjak
A tarifacsomag belföldi díjai a tarifacsomag „Aktív periódus”-án
kívül:
Hívások percenkénti díja bármely időszakban (Ft)
Rövid szöveges üzenetküldés (SMS) bármely mobil hálózatba (Ft)
Egyéb percenkénti hívásdíjak
Díjmentes hívások minden időszakban
Ügyfélszolgálat

49
49

Díjmentes

Segélyhívások

Díjmentes

Belföldi zöld számok

Díjmentes

Alapszolgáltatás
Hívásvárakoztatás

Díjmentes

Hívástartás

Díjmentes

Hívásátirányítás

Díjmentes

Hívásazonosítás

Díjmentes

A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifacsomagokban a hívások számlázása 1
perces egységekben történik. Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes.
Az előfizetőre a feltöltést követően érvényes egyenleg-felhasználási időszak számítása, illetve a feltöltési címletek
igénybevétele is az általános szabályok szerint történik, amelyről bővebb információt az ÁSZF Díjszabás
mellékletben találhat.
Egyenlegfeltöltésre lehetőség van a Szolgáltatási Időszak megkezdése előtt, az Előfizetői (SIM) kártya
csomagoláson szereplő érvényességi ideje alatt is Vodafone Perc+, Vodafone Net+, Vodafone Max S, Vodafone
Max M, Vodafone Max L tarifacsomagok esetén. Amennyiben az ügyfélszámla egyenlegének feltöltése a
Szolgáltatási időszak megkezdését megelőzően történik, úgy az egyenleg-felhasználási idő a Szolgáltatási Időszak
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megkezdésétől számított adott tarifacsomaghoz tartozó egyenleg-felhasználási időtartam. 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 tarifacsomag időszaki díja az Előfizető egyenlegéből kerül levonásra, amennyiben az Előfizető rendelkezik a
megfelelő összegű egyenleggel, először az aktiválást vagy tarifacsomag-váltást követően, majd 30 naponta
automatikusan. A tarifacsomag az Általános Bónusz Egyenlegből nem aktiválható és nem újítható meg. A
tarifacsomag tartalma a 30. nap végéig használható fel, melybe az aktiválás (esetlegesen töredék) napja is
beleszámít. A tarifacsomag tartalmának 30 napos felhasználási ideje a tarifacsomag „Aktív periódusa”.
A Szolgáltatási Időszak megkezdése előtti feltöltések összesített értéke alapján a Szolgáltatási Időszak
megkezdését követően az ügyfél jogosult a Max tarifacsomag aktiválására. A Max tarifacsomag aktiválására a
Szolgáltatási Időszak megkezdésekor kerül sor, érvényességi ideje megegyezik a Max tarifacsomag aktív
periódusával.
Amennyiben a 30. napon az Előfizető rendelkezik a megfelelő összegű egyenleggel, a tarifacsomag automatikusan
aktiválódik, megújul, azaz a tarifacsomag időszaki díja levonásra kerül az Előfizető egyenlegéből és a tarifacsomag
tartalma újra elérhető lesz az Előfizetőnek, tehát a tarifacsomag „Aktív periódusban” marad.
Az Előfizetőnek lehetősége van a 30. nap letelte előtt is újrarendelni a tarifacsomagját. Ebben az esetben a
tarifacsomag időszaki díja levonásra kerül, a tarifacsomag újrarendelését megelőzően esetlegesen fennmaradó és
az újrarendelést követően rendelkezésre álló tartalma (perc/SMS) összeadódik és az újabb ciklus 30. napjának
végéig lesz elérhető, illetve felhasználható.
Amennyiben a 30. napon az Előfizető nem rendelkezik megfelelő összegű egyenleggel, hogy a tarifacsomag meg
tudjon újulni, úgy az egyenleg megfelelő feltöltéséig és az időszaki díj levonásáig a tarifacsomag „Aktív periódus”on kívülre kerül.
Ebben az időszakban a Csoporton belüli díjmentes beszélgetés és a tarifacsomagban foglalt perc/SMS nem
elérhető, és az Előfizető belföldi hívásai a tarifacsomag-táblában rögzített, a tarifacsomag „Aktív periódus”-án kívüli
díjai szerint árazódnak.
A Vodafone Max L tarifacsomagban foglalt Csoporton belüli díjmentes beszélgetés felhasználhatósága
• Amennyiben az Előfizető Csoporton belüli díjmentes beszélgetése aktív a Vodafone Max L tarifacsomagban,
az Előfizető minden aktív Csoporton belüli díjmentes beszélgetéssel rendelkező Vodafone Max SIM kártyát
korlátlanul, díjmentesen hívhat a Vodafone Magyarország Zrt. hálózatán, azaz az Előfizető és minden aktív
Csoporton belüli díjmentes beszélgetéssel rendelkező Vodafone Max SIM kártya közötti – kizárólag
hanghívásból eredő – forgalom 0 Forintos percdíjon kerül elszámolásra. Amennyiben a hívott fél Vodafone Max
tarifacsomagja, illetve Csoporton belüli díjmentes beszélgetése nem aktív, a hívás díja az Előfizető saját
tarifacsomagjának díjszabásban szereplő árával egyezik meg.
• Minden díjmentes Csoporton belüli díjmentes beszélgetésen belüli hívás esetén az Előfizető egy hangot hall a
hívás felépülése előtt, ami azt jelzi, hogy a hívás díjmentes lesz.
A Vodafone Max L tarifacsomagban foglalt percek/SMS-ek felhasználhatósága
• A tarifacsomag időszaki díjában foglalt egységek (perc/SMS) csak belföldi hálózatba indított normál díjas
hívásokra és belföldi mobil hálózatba küldött normál díjas SMS-ekre használhatóak fel, bármely időszakban.
• A tarifacsomagban foglalt percek/SMS-ek nem használhatóak fel belföldi normál díjas szolgáltatásokra (pl.:
különböző normál díjas interaktív játékokban való részvétel) küldött SMS-ekre, valamint nem használható fel a
Roaming-olás közben elküldött SMS-ekre.
• A tarifacsomagban foglalt percek/SMS-ek felhasználása után minden indított hívás vagy elküldött SMS amennyiben nem a Csoporton belüli díjmentes beszélgetésen belüli hívást indít az Előfizető - a saját
tarifacsomagjának díjszabásban szereplő árával egyezik meg.
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• A tarifacsomag megújulásával a fel nem használt percek/SMS-ek elvesznek, későbbi időszakra nem vihetők át.
Kivételt képez ez alól a tarifacsomag 30 nap letelte előtti újrarendelése, melynek során a tarifacsomagban
foglalt percek/SMS összeadódnak a következő 30 napos ciklus erejéig.
A Vodafone Max L tarifacsomagban foglalt adatforgalom felhasználhatósága
• A tarifacsomag időszaki díjában foglalt adatforgalom belföldön használható fel, bármely időszakban. A
tarifacsomagban az adatforgalom számlázása 1 Kbyte-os egységekben történik.
• Amennyiben az Előfizetőnek adatra van szüksége, az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone
alkalmazásban tud internet opciót vásárolni, mely megrendelhető, valamint felhasználható a csomag aktív és
inaktív állapotában is, amennyiben ehhez elegendő fedezet áll rendelkezésre.
• A tarifacsomag megújulásával a fel nem használt adatforgalom elveszik, későbbi időszakra nem vihető át.
Kivételt képez ez alól a tarifacsomag 30 nap letelte előtti újrarendelése, melynek során a tarifacsomagban
foglalt adatforgalom összeadódik a következő 30 napos ciklus erejéig.
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1.4.7. Vodafone Max XL
A Vodafone MAX XL tarifacsomag 2019. február 22-től került át a kereskedelmi forgalomban nem elérhető
tarifacsomagok közé.
Vodafone Max XL
Induló költségek
Belépési díj (Ft)

0

Időszaki díj
Tarifacsomag időszaki díja 30 napra (Ft)

4 000

Internet időszaki díja 30 napra (Ft)

1 653

A tarifacsomag időszaki díja 30 napra összesen (Ft)

5 653

A tarifacsomag időszaki díjában foglalt belföldi tartalom
Csoporton belüli díjmentes beszélgetés
Perc vagy SMS a Vodafone Magyarország Zrt. hálózatán belül
Felhasználható egységek (perc/SMS) bármely hálózatba
Felhasználható adatforgalom (MB)
A tarifacsomag időszaki díjában foglalt tartalmon felüli belföldi díjak
tarifacsomag „Aktív periódus”-án belül
Hívások percenkénti díja bármely időszakban (Ft)

igen
korlátlan
150
1 024

40

Rövid szöveges üzenetküldés (SMS) bármely mobil hálózatba (Ft)

40

Egyéb percenkénti hívásdíjak
A tarifacsomag belföldi díjai a tarifacsomag „Aktív periódus”-án
kívül:
Hívások percenkénti díja bármely időszakban (Ft)
Rövid szöveges üzenetküldés (SMS) bármely mobil hálózatba (Ft)
Egyéb percenkénti hívásdíjak
Díjmentes hívások minden időszakban
Ügyfélszolgálat

49
49

Díjmentes

Segélyhívások

Díjmentes

Belföldi zöld számok

Díjmentes

Alapszolgáltatás
Hívásvárakoztatás

Díjmentes

Hívástartás

Díjmentes

Hívásátirányítás

Díjmentes

Hívásazonosítás

Díjmentes

A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifacsomagokban a hívások számlázása 1
perces egységekben történik. Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes.
Az előfizetőre a feltöltést követően érvényes egyenleg-felhasználási időszak számítása, illetve a feltöltési címletek
igénybevétele is az általános szabályok szerint történik, amelyről bővebb információt az ÁSZF Díjszabás
mellékletben találhat.
A tarifacsomag időszaki díja az Előfizető egyenlegéből kerül levonásra, amennyiben az Előfizető rendelkezik a
megfelelő összegű egyenleggel, először az aktiválást vagy tarifacsomag-váltást követően, majd 30 naponta
automatikusan. A tarifacsomag az Általános Bónusz Egyenlegből nem aktiválható és nem újítható meg. A
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tarifacsomag tartalma a 30. nap végéig használható fel, melybe az aktiválás (esetlegesen töredék) napja is
beleszámít. A tarifacsomag tartalmának 30 napos felhasználási ideje a tarifacsomag „Aktív periódusa”, amelyben
a „Tarifacsomag aktív”.
Amennyiben a 30. napon az Előfizető rendelkezik a megfelelő összegű egyenleggel, a tarifacsomag automatikusan
aktiválódik, megújul, azaz a tarifacsomag időszaki díja levonásra kerül az Előfizető egyenlegéből és a tarifacsomag
tartalma újra elérhető lesz az Előfizetőnek, tehát a tarifacsomag „Aktív periódusban” marad.
Az Előfizetőnek lehetősége van a 30. nap letelte előtt is újrarendelni a tarifacsomagját. Ebben az esetben a
tarifacsomag időszaki díja levonásra kerül, a tarifacsomag újrarendelését megelőzően esetlegesen fennmaradó és
az újrarendelést követően rendelkezésre álló tartalma (perc/SMS) összeadódik és az újabb ciklus 30. nap végéig
lesz elérhető, illetve felhasználható.
Amennyiben a 30. napon az Előfizető nem rendelkezik megfelelő összegű egyenleggel, hogy a tarifacsomag meg
tudjon újulni, úgy az egyenleg megfelelő feltöltéséig és az időszaki díj levonásáig a tarifacsomag „Aktív periódus”on kívülre kerül.
Ebben az időszakban a Csoporton belüli díjmentes beszélgetés és a tarifacsomagban foglalt perc/SMS nem
elérhető, és az Előfizető belföldi hívásai a tarifacsomag-táblában rögzített, a tarifacsomag „Aktív periódus”-án kívüli
díjak szerint árazódnak.
A Vodafone Max XL tarifacsomagban foglalt Csoporton belüli díjmentes beszélgetés felhasználhatósága
• Amennyiben az Előfizető Csoporton belüli díjmentes beszélgetése aktív a Vodafone Max XL tarifacsomagban,
az Előfizető minden aktív Csoporton belüli díjmentes beszélgetéssel rendelkező Vodafone Max SIM kártyát
korlátlanul, díjmentesen hívhat a Vodafone Magyarország Zrt. hálózatán, azaz az Előfizető és minden aktív
Csoporton belüli díjmentes beszélgetéssel rendelkező Vodafone Max SIM kártya közötti – kizárólag
hanghívásból eredő – forgalom 0 Forintos percdíjon kerül elszámolásra. Amennyiben a hívott fél Vodafone Max
tarifacsomagja, illetve Csoporton belüli díjmentes beszélgetése nem aktív, a hívás díja az Előfizető saját
tarifacsomagjának díjszabásban szereplő árával egyezik meg.
• Minden díjmentes Csoporton belüli díjmentes beszélgetésen belüli hívás esetén az Előfizető egy hangot hall a
hívás felépülése előtt, ami azt jelzi, hogy a hívás díjmentes lesz.
A Vodafone Max XL tarifacsomagban foglalt percek/SMS-ek felhasználhatósága
• A tarifacsomag időszaki díjában foglalt Vodafone Magyarország Zrt. hálózatán belüli korlátlan percek és SMSek kizárólag, normál díjas a Vodafone Magyarország Zrt. hálózatán belüli hívások és normál díjas SMS-ekre
használhatóak fel, bármely időszakban.
• A tarifacsomag időszaki díjában foglalt egységek (perc/SMS) csak belföldi hálózatba indított normál díjas
hívásokra és belföldi mobil hálózatba küldött normál díjas SMS-ekre használhatóak fel, bármely időszakban.
• A tarifacsomagban foglalt percek/SMS-ek nem használhatóak fel belföldi normál díjas szolgáltatásokra (pl.:
különböző normál díjas interaktív játékokban való részvétel) küldött SMS-ekre, valamint nem használható fel a
Roaming-olás közben elküldött SMS-ekre.
• A tarifacsomagban foglalt percek/SMS-ek felhasználása után minden nem Vodafone hálózatba indított hívás
vagy elküldött SMS – amennyiben nem a Csoporton belüli díjmentes beszélgetésen belüli hívást indít az
Előfizető - a saját tarifacsomagjának díjszabásban szereplő árával egyezik meg.
• A tarifacsomag megújulásával a fel nem használt percek/SMS-ek elvesznek, későbbi időszakra nem vihetők át.
Kivételt képez ez alól a tarifacsomag - 30 nap letelte előtti - újrarendelése, melynek során a tarifacsomagban
foglalt percek/SMS összeadódnak a következő 30 napos ciklus erejéig.
A Vodafone Max XL tarifacsomagban foglalt adatforgalom felhasználhatósága
• A tarifacsomag időszaki díjában foglalt adatforgalom belföldön használható fel, bármely időszakban. A
tarifacsomagban az adatforgalom számlázása 1 Kbyte-os egységekben történik.
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• Amennyiben az Előfizetőnek adatra van szüksége, az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone
alkalmazásban tud internet opciót vásárolni, mely megrendelhető, valamint felhasználható a csomag aktív és
inaktív állapotában is, amennyiben ehhez elegendő fedezet áll rendelkezésre.
• A tarifacsomag megújulásával a fel nem használt adatforgalom elveszik, későbbi időszakra nem vihető át.
Kivételt képez ez alól a tarifacsomag 30 nap letelte előtti újrarendelése, melynek során a tarifacsomagban
foglalt adatforgalom összeadódik a következő 30 napos ciklus erejéig.
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1.4.8. VitaMAX Prémium Perc&Net
A VitaMAX Prémium Perc&Net tarifacsomag 2014. szeptember 16-tól került át a kereskedelmi forgalomban nem
elérhető tarifacsomagok közé.
VitaMAX Prémium
Perc&Net
Induló költségek
Belépési díj (Ft)

0

Havidíjak
Havi előfizetési díj (Ft)

0

Hívások percenkénti alapdíja
Bármely időszakban (Ft)

49

Egyéb percenkénti hívásdíjak
Ügyfélszolgálat

Díjmentes

Segélyhívások

Díjmentes

Belföldi zöld számok

Díjmentes

Alapszolgáltatás
Hívásvárakoztatás

Díjmentes

Hívástartás

Díjmentes

Hívásátirányítás

Díjmentes

Hívásazonosítás

Díjmentes

Üzenetküldés
Rövid szöveges üzenetküldés (SMS)
belföldi mobil hálózatba (Ft)

49

A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifacsomagokban a hívások számlázása 1
perces egységekben történik. Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes.
Az előfizetőre a feltöltést követően érvényes egyenleg-felhasználási időszak számítása, illetve a feltöltési címletek
igénybevétele is az általános szabályok szerint történik, amelyről bővebb információt az ÁSZF Díjszabás
mellékletben találhat.
A tarifacsomaghoz minden 3 000 Ft feletti egyenlegfeltöltés esetén bónuszokat adunk. Minél nagyobb összeggel
töltenek fel az Előfizetők, annál nagyobb bónuszt kapnak a feltöltésekhez.
Feltöltés összege

Bónusz Percek

Bónusz Net

1 000-1 999 Ft

-

-

2 000-2 999 Ft

-

-

3 000-4 999 Ft

50

50MB

5 000 Ft felett

100

100MB

A VitaMAX Prémium Perc&Net tarifacsomaghoz járó Bónusz Percek felhasználhatósága
•

A Bónusz Percek - az egyenlegfeltöltéstől 30 napig – kizárólag a Vodafone Magyarország Zrt. hálózatán
belüli, normál díjas, hanghívásokra használhatóak fel, bármely időszakban.
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•
•
•
•

Amennyiben az Előfizető a bónusz felhasználási időn belül ismételten feltölt, akkor a bónusz felhasználási
idő (napok száma) legfeljebb 30 napig, a felhasználható percek száma legfeljebb 1 000 percig
összeadódik. A bónusz felhasználási idő mindig a legutolsó feltöltéstől számított legfeljebb 30 napig tart.
A Bónusz Percek felhasználása után minden hívás percdíja az Előfizető saját tarifacsomagjának
díjszabásban szereplő árával egyezik meg.
A bónusz felhasználási időn belül fel nem használt Bónusz Percek elvesznek, azok későbbi időszakra
nem vihetőek át.
A Bónusz Percek marketing, PR, illetve egyéb kereskedelmi vagy üzleti célt szolgáló tevékenységre nem
használhatóak fel. Ellenkező esetben a Vodafone fenntartja a jogot, hogy az akció által kínált szolgáltatást
az Előfizetőtől azonnali hatállyal megvonja. A Bónusz Percek készpénzre nem válthatók, más előfizetőre
át nem ruházhatók, másik kapcsolási számra vonatkozó előfizetésre át nem vihetők.

A VitaMAX Prémium Perc&Net tarifacsomaghoz járó Bónusz Net felhasználhatósága
•
•

•
•

A Bónusz Net - az egyenlegfeltöltést követően 48 órán belül aktiválódik, és aktiválástól számított 30 napig
- belföldön használható fel. A felhasználási időn belül fel nem használt adatmennyiség elveszik.
Amennyiben az Előfizető a bónusz felhasználási időn belül ismételten feltölt, akkor a bónusz felhasználási
idő (napok száma) legfeljebb 30 napig, a felhasználható Bónusz Net adatmennyiség legfeljebb 1GB-ig
összeadódik. A bónusz felhasználási idő mindig a legutolsó feltöltéstől számított legfeljebb 30 napig tart.
Az adatmennyiség felhasználása után az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone
alkalmazásban további adat opciók vásárolhatóak.
A tarifacsomagban az adatforgalom számlázása 1 Kbyte-os egységekben történik.

A Bónusz Net és egyéb internet opció/szolgáltatás közötti kapcsolat
Amennyiben az Előfizető egyéb aktív internetes szolgáltatással rendelkezik, először az ezekben foglalt
adatmennyiség kerül felhasználásra, ezt követően használható fel a Bónusz Netben foglalt adatforgalom.
Amennyiben az ügyfélnek több adatra van szüksége, az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone
alkalmazásban tud vásárolni plusz adatot.
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1.4.9. Bázis tarifacsomag
Bázis tarifacsomag
Induló költségek
Belépési díj (Ft)

0

Havidíjak
Havi előfizetési díj (Ft)

0

Belföldi normál díjas forgalom alapdíjai
Percdíj bármely időszakban bármely
hálózatba (Ft)
Rövid szöveges üzenetküldés (SMS)
bármely időszakban bármely hálózatba
(Ft)
Egyéb percenkénti hívásdíjak
Ügyfélszolgálat

Díjmentes

Segélyhívások

Díjmentes

Belföldi zöld számok

Díjmentes

49
49

Alapszolgáltatás
Hívásvárakoztatás

Díjmentes

Hívástartás

Díjmentes

Hívásátirányítás

Díjmentes

Hívásazonosítás

Díjmentes

A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifacsomagban a hívások számlázása 1
perces egységekben történik. Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes.
Az előfizetőre a feltöltést követően érvényes egyenleg-felhasználási időszak számítása, illetve a feltöltési címletek
igénybevétele is az általános szabályok szerint történik, amelyről bővebb információt az ÁSZF Díjszabás
mellékletben találhat.
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1.5. Kereskedelmi forgalomban nem elérhető Internet tarifacsomagok
1.6. Kereskedelmi forgalomban nem elérhető Internet opciók
1.6.1. Megújuló internet opciók
A Megújuló internet opciók 2017. július 2-i hatállyal kerültek át a kereskedelmi forgalomban nem elérhető Internet
opciók közé.
Adatopció neve
Havi megújuló 500 MB
Havi megújuló 1 GB

Benne foglalt
belföldi
adatmennyiség
500 MB
1 GB

Érvényesség

Díj

30 nap
30 nap

889 Ft
1 239 Ft

Lemondó kód
xHAVI500M
xHAVI1000M

A táblázatban feltüntetett ár bruttó ár, amely az ÁFÁ-t tartalmazza.
A megújuló internet opciók megrendelése esetén a Vodafone az adott csomagnak megfelelő adatmennyiséget
bocsát az Előfizető rendelkezésére.
Az opciós díjban foglalt forgalmi keret a megrendeléstől számított, a táblázatban feltüntetett napig (amelybe a
megrendelés napja is beleszámít) vagy az opcióban foglalt adatforgalmi keret eléréséig használható fel. Az opció
a 7 nap / 30 nap leteltével automatikusan megújul, és az opció díja automatikusan az egyenlegből levonásra kerül.
Az adatforgalom küldött és fogadott adatmennyiség együttes összegét jelenti.
A megújuló szolgáltatás az első megrendeléstől kezdve folyamatosan rendelkezésre áll és mindaddig aktív marad,
és nem kell ismételten megrendelni, míg az opció törlésre, vagy a benne foglalt adatmennyiség adott időszakban
teljes mértékben felhasználásra nem kerül.
Az adatmennyiség belföldi adatforgalomra vonatkozik, a küldött és fogadott adatmennyiség együttes összegét
jelenti. Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes.
Amennyiben az adatmennyiség nem kerül teljes egészében felhasználásra az adott érvényességi perióduson belül,
akkor az opció keretében biztosított, fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. Az opcióban foglalt keret 80
és 100%-ának felhasználásakor SMS-ben értesítjük Ügyfeleinket. A rendelkezésre álló felhasznált adatmennyiség
leforgalmazása után az adatforgalom kikapcsolásra kerül.
A szolgáltatást a 1270-es telefonszámra díjmentes SMS-ben a megfelelő kód elküldésével lehet megrendelni. A
szolgáltatás bekapcsolásáról az Előfizető SMS értesítést kap.
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1.6.2. Ismétlődő internet opciók
Az Ismétlődő internet opciók 2020. szeptember 16-i hatállyal kerültek át a kereskedelmi forgalomban nem elérhető
Internet opciók közé. Korábbi megrendelés esetén, lemondásig változatlan feltételekkel használhatóak.
Adatopció neve
Heti ismétlődő 150 MB
Havi ismétlődő 300 MB
Havi ismétlődő 1 GB
Havi ismétlődő 5 GB

Benne foglalt
adatmennyiség
150 MB
300 MB
1 GB
5 GB

Érvényesség
7 nap
30 nap
30 nap
30 nap

Díj
266 Ft
444 Ft
1 245 Ft
3 559 Ft

Megrendelő
kód
HETI150
HAVI300
HAVI1000
HAVI5000

Lemondó kód
XHETI150
XHAVI300
XHAVI1000
XHAVI5000

A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, amely az ÁFÁ-t tartalmazzák.
Az ismétlődő internet opciók megrendelése esetén a Vodafone az adott csomagnak megfelelő adatmennyiséget
bocsát az Előfizető rendelkezésére, mely ismétlődő szolgáltatásként a megrendeléstől kezdve annak lemondásáig
folyamatosan az Előfizető rendelkezésére áll.
Az adatmennyiség belföldi adatforgalomra vonatkozik, a küldött és fogadott adatmennyiség együttes összegét
jelenti. Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes.
Az opciós díjban foglalt forgalmi keret a megrendeléstől számított, a táblázatban feltüntetett nap éjfélig (amelybe a
megrendelés napja is beleszámít) vagy az opcióban foglalt adatforgalmi keret eléréséig használható fel. Az opció
a 7 nap / 30 nap leteltével automatikusan megújul és az opció díja az egyenlegből automatikusan levonásra kerül.
Ha az Előfizetőnek nem áll rendelkezésére elegendő egyenleg az opció aktiválásához megrendeléskor, az opció
nem aktiválódik, az Előfizető a benne foglalt adatmennyiséget nem tudja felhasználni, mely esetben 90 napon belül,
a megfelelő feltöltés után, az opciós díj automatikus levonásával történik meg az aktiválás, amennyiben a
szolgáltatás időközben nem került lemondásra. Ha az Előfizetőnek nem áll rendelkezésére elegendő egyenleg az
opció érvényességi idejének lejártakor, az opció nem újul meg, a benne foglalt adatmennyiséget nem tudja
felhasználni, mely esetben 30 napon belül, a megfelelő feltöltés után, az opciós díj automatikus levonásával történik
meg az aktiválás, amennyiben a szolgálatás időközben nem került lemondásra.
Amennyiben az adatmennyiség nem kerül teljes egészében felhasználásra az adott érvényességi perióduson belül,
akkor az opció keretében biztosított, fel nem használt hátralévő adatforgalom elvész. Az opcióban foglalt
adatforgalmi keret 80 és 100%-ának felhasználásakor SMS-ben értesítjük Ügyfeleinket. A rendelkezésre álló
adatmennyiség érvényességi időn belüli felhasználása esetén az Előfizetőnek lehetősége van egyszeri internet
opció vásárlására. Az érvényességi idő leteltével az adatforgalmi keret automatikusan megújul.
A szolgáltatást a Vodafone Magyarország hálózatából és az EU országaiból a 1270-es telefonszámra díjmentes
SMS-ben, a megfelelő kód elküldésével lehet megrendelni, illetve lemondani. A szolgáltatás aktiválásáról az
Előfizető SMS értesítést kap.
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1.7. Kereskedelmi forgalomban nem elérhető opciók
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2. Elektronikus feltöltőkártya
Az elektronikus feltöltés szolgáltatás az előfizető számlájának elektronikus úton, az Általános Szerződési
Feltételekben közzétett módon történő feltöltésére szolgál.

2.1. Készpénzkiadó automatákon (ATM), bankok telefonos ügyintéző- és Internetbank
szolgáltatáson keresztül, bankkártya segítségével igénybe vehető feltöltés
a. A készpénzkiadó automatákon (ATM), bankok telefonos ügyintéző- és Internetbank szolgáltatáson
keresztül, bankkártya segítségével igénybe vehető feltöltési címletek értéke és az egyenlegfelhasználási idő hossza
Ajánlott bruttó fogyasztói ár

A feltöltés bruttó értéke

1 000 Ft
3 000 Ft
5 000 Ft
7 500 Ft
12 500 Ft

1 000 Ft
3 000 Ft
5 000 Ft
7 500 Ft
12 500 Ft

Egyenleg-felhasználási
idő
90 nap
365 nap
365 nap
365 nap
365 nap

b. Készpénzkiadó automatákon (ATM), bankok telefonos ügyintéző- és Internetbank szolgáltatáson
keresztüli feltöltés leírása, a szolgáltatás díjazása, és a számlakérés menete
A tranzakció során az Előfizető bankkártyájához tartozó számla egyenlegéről automatikusan levonásra kerül a
feltöltési címlet ára, míg a megadott előre fizető ügyfélszámlán megtörténik a feltöltési címlethez tartozó feltöltési
érték jóváírása.
Előfizető az egyenleg feltöltésről nem igényelhet Áfás számlát.
Előfizető az egyenleg felhasználásról szóló Áfás számla igényét a www.vodafone.hu oldalon vagy a 1270-en
hívható központi ügyfélszolgálaton keresztül jelezheti. Ebben az esetben a Szolgáltató az Előfizető által
meghatározott naptári hónap egyenleg felhasználása alapján Áfás számlát készít és azt az Előfizető kérésére
postai vagy elektronikus úton juttatja el az Előfizető számára a teljesítést követő 15 napon belül. Egyenleg
felhasználásról szóló számla-igénylését akár 12 hónapra előre is jelezheti. Tájékoztatjuk, hogy az egyenleg
felhasználásról szóló számlát csak az előfizetői szerződésben szereplő névre és címre tudjuk kiállítani. Az előfizető
nevének vagy címének módosítását csak személyesen igényelheti üzleteinkben.
A Vodafone és az ATM operátor/ Bank nem számít fel külön tranzakciós díjat az Előfizető felé a készpénzkiadó
automatákon (ATM) keresztül történő feltöltések esetében. A tranzakciók a bankkártya használat szabályai szerinti
vásárlási tranzakciónak minősülnek, így a kártyakibocsátó bankok a bankkártyával történő vásárlásokra vonatkozó
mindenkori díjszabásukat alkalmazzák.

195

2.2. Feltöltő-terminálokon keresztül igénybe vehető feltöltés
a. A feltöltő-terminálokon keresztül igénybe vehető feltöltési címletek értéke és az egyenlegfelhasználási idő hossza
Ajánlott bruttó fogyasztói ár

A kártya bruttó értéke

1 000 Ft
2 000 Ft
3 000 Ft
5 000 Ft
7 000 Ft
12 000 Ft

1 000 Ft
2 000 Ft
3 000 Ft
5 000 Ft
7 000 Ft
12 000 Ft

Egyenleg-felhasználási
idő
90 nap
365 nap
365 nap
365 nap
365 nap
365 nap

Az előfizetőre a feltöltést követően érvényes egyenleg-felhasználási időszak számítása, illetve a feltöltési címletek
igénybevétele is az általános szabályok szerint történik, amelyről bővebb információt az ÁSZF Díjszabás
mellékletében találhat.
b. Feltöltő terminálokon keresztüli feltöltés leírása, a szolgáltatás díjazása, és a számlakérés menete
A tranzakció során a terminálon megadott telefonszámra megtörténik a kifizetett feltöltési címlethez tartozó feltöltési
érték jóváírása.
Előfizető az egyenleg felhasználásról szóló Áfás számla igényét a www.vodafone.hu oldalon vagy a 1270-en
hívható központi ügyfélszolgálaton keresztül jelezheti. Ebben az esetben a Szolgáltató az Előfizető által
meghatározott naptári hónap egyenleg felhasználása alapján Áfás számlát készít és azt az Előfizető kérésére
postai vagy elektronikus úton juttatja el az Előfizető számára a teljesítést követő 15 napon belül. Egyenleg
felhasználásról szóló számla-igénylését akár 12 hónapra előre is jelezheti. Tájékoztatjuk, hogy az egyenleg
felhasználásról szóló számlát csak az előfizetői szerződésben szereplő névre és címre tudjuk kiállítani. Az előfizető
nevének vagy címének módosítását csak személyesen igényelheti üzleteinkben.
A Vodafone nem számít fel külön tranzakciós díjat az Előfizető felé.
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2.3. A Vodafone honlapján (www.vodafone.hu) keresztül igénybe vehető feltöltés
a. A Vodafone honlapján (www.vodafone.hu) keresztül igénybe vehető feltöltési címletek értéke és az
egyenleg felhasználási idejének hossza
Ajánlott bruttó fogyasztói ár

A kártya bruttó értéke

1 000
2 000
3 000
5 000
7 000
12000

1 000
2 000
3 000
5 000
7 000
12000

Egyenleg-felhasználási
idő
90 nap
365 nap
365 nap
365 nap
365 nap
365 nap

Az előfizetőre a feltöltést követően érvényes egyenleg-felhasználási időszak számítása, illetve a feltöltési címletek
igénybevétele is az általános szabályok szerint történik, amelyről bővebb információt az ÁSZF Díjszabás
mellékletben találhat.
Továbbá a Vodafone honlapján (www.vodafone.hu) keresztül lehetőség van 2 000 Ft és 99 999 Ft között
választható tetszőleges összegű egyenlegfeltöltésre, amely felhasználási idejének kiszámítására vonatkozó
logikáról bővebben az ÁSZF Egyenleg-felhasználási Időszak fejezetben olvashat.
Továbbá a Vodafone honlapján (www.vodafone.hu) keresztül lehetőség van 1 000 Ft és 99 999 Ft között
választható tetszőleges összeggel egyenlegfeltöltésre, mely feltöltések felhasználási ideje az egyes
tarifacsomagokra irányadó szabályoktól függ.
b. A Vodafone honlapján (www.vodafone.hu) keresztüli feltöltés leírása, a szolgáltatás díjazása és a
számlakérés menete
A tranzakció során a Vodafone honlapján (www.vodafone.hu) megadott telefonszámra történik a kifizetett feltöltési
címlethez tartozó feltöltési érték jóváírása.
Előfizető az egyenleg felhasználásról szóló Áfás számla igényét a www.vodafone.hu oldalon vagy a 1270-en
hívható központi ügyfélszolgálaton keresztül jelezheti. Ebben az esetben a Szolgáltató az Előfizető által
meghatározott naptári hónap egyenleg felhasználása alapján Áfás számlát készít és azt az Előfizető kérésére
postai vagy elektronikus úton juttatja el az Előfizető számára a teljesítést követő 15 napon belül. Egyenleg
felhasználásról szóló számla-igénylését akár 12 hónapra előre is jelezheti. Tájékoztatjuk, hogy az egyenleg
felhasználásról szóló számlát csak az előfizetői szerződésben szereplő névre és címre tudjuk kiállítani. Az előfizető
nevének vagy címének módosítását csak személyesen igényelheti üzleteinkben.
A Vodafone nem számít fel külön tranzakciós díjat az Előfizető felé.
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3. Szolgáltatások díja
3.1. SOS Feltöltés
Az SOS Feltöltés igényelhető összege 800 Ft. Az igényelt SOS feltöltéssel megegyező összeg a következő
feltöltőkártyával, elektronikus feltöltőkártyával, promóciós feltöltéssel, illetőleg roaming feltöltéssel történő
egyenlegfeltöltéskor kerül levonásra, a szolgáltatás díjával együtt. A szolgáltatás díja 200 Ft. Az SOS Feltöltést
azon ügyfeleink vehetik igénybe, akik aktív státuszú kártyával rendelkeznek, egyenlegüket az elmúlt 3 hónapban
legalább 2 000 Ft összértékben feltöltötték, egyenlegük 1-69 Ft közötti és olyan kimenő hívást kezdeményeznek,
melyre nincs elég egyenleg, bónusz, jutalom vagy tarifacsomagba foglalt tartalom, amely ezt lehetővé tenné. A
szolgáltatás törlesztése nem minősül egyenleg feltöltésnek.
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3.2. MMS szolgáltatás
Az MMS küldés számlázása a sikeresen elküldött üzenetek után történik, a kézbesítés sikerességétől függetlenül.
Az MMS sikeresen elküldöttnek minősül, ha a Szolgáltató üzenetközpontjába megérkezett, és a Szolgáltató a
kézbesítést megkísérelte. A Vodafone Magyarország Zrt. hálózatán belülre küldött MMS-ek díjazása az elküldött
üzenet típusától is függ, a nemzetközi MMS üzenetek nincsenek típus szerint megkülönböztetve.
MMS Üzenet Küldése Üzenetenként
Vodafone Magyarország Zrt. hálózatán belülre vagy e-mail címre
Szöveg
Kép / hang
Mozgókép (videó) / alkalmazás
Más mobil hálózatra
Szöveg
Kép / hang
Mozgókép (videó) / alkalmazás
Nemzetközi hálózatba
Egységesen

50 Ft
100 Ft
150 Ft
100 Ft
150Ft
200 Ft
200 Ft

A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák.
A legnagyobb küldhető MMS üzenet mérete 300 KB. A hordozó csatorna, a 2G/GSM forgalom nem kerül
kiszámlázásra MMS küldés esetén.
Amennyiben az MMS üzenet több eltérő típusú üzenetrészt is tartalmaz, a Szolgáltató mindig a legmagasabb
kategóriájú üzenetrész típusának megfelelő díjat számítja fel. Amennyiben több azonos típusú üzenetrészt
tartalmaz, az adott típusnak megfelelő díjat egyszer számítja fel.
Magyarázat: Egy MMS üzenet akkor számít Szöveg MMS üzenetnek, ha csak szöveg típusú üzenetrészt tartalmaz.
Egy MMS üzenet akkor számít Kép / Hang típusú MMS üzenetnek, ha kép vagy hang közül legalább az egyiket
tartalmazza. Egy MMS üzenet akkor számít Mozgókép (videó) / alkalmazás típusú MMS üzenetnek, amennyiben
a mozgókép (videó) vagy alkalmazás közül legalább az egyiket tartalmazza.
A Szolgáltató által támogatott MMS üzenetek (szöveg, kép, hang, mozgókép, alkalmazás) típusainak további
részletes leírása megtalálható a www.vodafone.hu oldalon.
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3.3. Hang a Hálón – VoIP
A Hang a Hálón szolgáltatás nemzetközi hívásokat tesz lehetővé az internet protokoll segítségével a hagyományos
nemzetközi hívásoknál lényegesen olcsóbban. A szolgáltatás igénybevételének módja: az országkód előtt a +0,
illetve a 000 előhívót kell használni, nincs sem aktiválási díja, sem havi díja. A VoIP hívásokat az Előfizető aktuális
tarifacsomagja szerinti számlázási egységenként számlázza a Szolgáltató.
A VoIP szolgáltatásnak négy zónája, illetve díjszabása van. Előre fizető (kártyás) előfizetéses szerződés esetén:
Hang a Hálón EU nemzetközi
Hang a Hálón I
Hang a Hálón II
Hang a Hálón III

76 Ft/perc
40Ft/ perc
80 Ft/ perc
100 Ft/ perc

A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák.
Hang a Hálón EU nemzetközi díjzóna: Ausztria, Horvátország, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Belgium, Ciprus,
Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Gibraltár, Görögország, Hollandia, Írország,
Lengyelország, Luxemburg, Liechtenstein, Málta, Monaco, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália,
Spanyolország, Svájc, Svédország, Bulgária, Észtország, Lettország, Litvánia, Törökország, Izland, Vatikán.
Hang a Hálón I: Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Kína, Hong-Kong, Oroszország.
Hang a Hálón II: Andorra, Szerbia, Montenegró, Ukrajna, Izrael, Koszovó, San Marino, Ausztrália.
Hang a Hálón III: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Fehéroroszország, Líbia, Macedónia, Moldova, Japán, Koreai
Köztársaság, Mexikó.
Adott külföldi országba irányuló hívások esetében a különböző szolgáltatók hálózatának elérhetősége az aktuális
nagykereskedelmi szerződések függvénye.
A felsorolás által nem tartalmazott országokat csak nemzetközi hívással (00 vagy + előtettel) lehet elérni.
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3.4. Értéknövelt szolgáltatások
Az alábbi táblázat mutatja, hogy mely szolgáltatások állnak rendelkezésre a Prepaid előfizetők számára:
Tele-szolgáltatások
Telefonbeszélgetések
Segélyhívások
Rövid üzenet fogadása
Rövid üzenet küldése
Adat
Kiegészítő szolgáltatások

Feltöltőkártyás Csomagok
Rendelkezésre áll
Rendelkezésre áll
Rendelkezésre áll
Rendelkezésre áll
Kérésre rendelkezésre áll

Hívó fél azonosító kijelzése

Rendelkezésre áll

Hívó fél azonosító kijelzésének letiltása

Kérésre rendelkezésre áll

Hívásátirányítás feltétel nélkül
Hívásátirányítás mobil előfizetőnek;
foglalt

Rendelkezésre áll
Rendelkezésre áll (roaming használata során a hívások
nem kerülnek átirányításra).
Rendelkezésre áll (roaming használata során a hívások
Hívásátirányítás, ha nem veszik fel
nem kerülnek átirányításra).
Rendelkezésre áll (roaming használata során a hívások
Hívásátirányítás, ha a mobil előfizető nem
nem kerülnek átirányításra, kivéve, ha az Előfizető
elérhető
telefonja kikapcsolt állapotban van).
Hívásvárakoztatás
Rendelkezésre áll
Hívástartás
Rendelkezésre áll
Konferencia-beszélgetés
Nem áll rendelkezésre
Egyéb szolgáltatások
Ügyfélszolgálat
Rendelkezésre áll
Tudakozó (Magyar Telekom)
Rendelkezésre áll
Belföldi Egyetemes Tudakozó (Invitel)
Rendelkezésre áll

Az értéknövelt szolgáltatások árait a Díjszabás melléklet tartalmazza.
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3.5. TUTI Hétfő
A TUTI Hétfő szolgáltatás keretében minden hétfőn 12-13 óra között díjmentes hívásra jogosultak a TUTI100
tarifacsomaggal rendelkező előfizetők. A szolgáltatás kizárólag hangalapú hívás indítására, belföldön és a
mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön, normál díjas hívások esetén érvényesek. Belföldi normál díjas
irányoknak minősülnek a Vodafone, illetve más mobilszolgáltatók belföldi hálózatába és belföldi vezetékes irányba
indított normál díjas hívások. Külföldön a mindenkori roaming díjszabás érvényes.A szolgáltatás díjmentesen
aktiválható a MyVodafone applikációban, melyet 30 naponta szükséges újra aktiválni a változatlan
felhasználáshoz. A szolgáltatás lejárata előtt SMS-ben tájékoztatjuk ügyfeleinket a szolgáltatás megújításának
szükségéről. A változtatás jogát fenntartjuk.
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4. Kereskedelmi forgalomban nem elérhető szolgáltatások
5. Nemzetközi barangolás, mobil használat külföldi hálózatokon (roaming)
Előre fizető Előfizető részére lehetőség van nemzetközi roaming szolgáltatás segítségével külföldi hálózatokon is
mobiltelefonja használatára, amennyiben készüléke alkalmas az adott hálózat használatára.
A nemzetközi roaming szolgáltatás a https://www.vodafone.hu/szolgaltatasok/roaming internetes oldalon közzétett
szolgáltatók hálózatán érhető el.
Szolgáltató honlapján folyamatosan tájékoztatja Előfizetőit az aktuálisan elérhető roaming-hálózatokról, és az adott
hálózaton elérhető szolgáltatásokról.

5.1. Forgalmi alapú roaming hívás és SMS díjszabás
Szolgáltató a nemzetközi roaming szolgáltatást előre fizető előfizetők részére a forgalmi alapú roaming hívás és
SMS díjszabás mindenkori feltételei szerint nyújtja. Új előfizetések esetén Előfizető erre irányuló kérése esetén
Szolgáltató a forgalmi alapú hívás és SMS szolgáltatást aktiválja alapértelmezett roaming szolgáltatásként. A
roaming szolgáltatás aktiválása díjmentes.
A roaming díjszabás a világ országait 6 zónába sorolja, az aktuális zónabesorolás elérhető a Szolgáltató internetes
oldalán (https://www.vodafone.hu/szolgaltatasok/roaming).
A forgalmi alapú roaming díjszabás 1. roaming díjzóna árazása a hatályos jogszabályokban meghatározott
Szabályozott Európai Roaming tarifának felel meg.
A Szabályozott Európai Roaming tarifa aktiválása a roaming szolgáltatás megrendelésével lehetséges, az
aktiválást Szolgáltató az igényléstől számított 24 órán belül végrehajtja.
Előfizető az Európai Unióban érvényes roaming díjakról a +3670 700 1702-es számon tájékozódhat. Az információs
vonal az EU országaiból díjmentesen hívható.
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5.2. Forgalmi alapú roaming hívás és SMS díjak
Szabályozott Európai Roaming díjszabás:
A forgalmi alapú roaming hívásindításra, hívásfogadásra, valamint SMS/MMS küldésre és fogadásra vonatkozó
díjait az alábbi az 1-es roaming díjzóna országaira vonatkozó Szabályozott Európai Roaming díjszabás tartalmazza
2017. június 15.-től:
Az 1. roaming díjzónába az alábbi országok tartoznak:
Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Svédország, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország,
Franciaország, Francia Guyana, Gibraltár, Görögország, Guadeloupe, Hollandia, Horvátország, Izland, Írország,
Olaszország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Martinique, Németország, Norvégia,
Lengyelország, Portugália, Reunion, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország.
Díjak:
Hívásindítás magyarországi mobil hálózatba: Előfizető által használt tarifacsomag Magyarországon érvényes
belföldi, hálózaton kívüli mobil hívás díja.
Hívásindítás magyarországi vezetékes hálózatba: Előfizető által használt tarifacsomag Magyarországon érvényes
belföldi, vezetékes irányú hívás díja.
Hívásindítás 1-es roaming díjzóna országaiba: Előfizető által használt tarifacsomag Magyarországon érvényes
belföldi, hálózaton kívüli mobil hívás díja.
Hívásfogadás: díjmentes.
SMS küldés magyarországi mobil hálózatba: Előfizető által használt tarifacsomag Magyarországon érvényes
belföldi, hálózaton kívüli SMS díja.
SMS küldés az 1-es roaming díjzóna országaiba: Előfizető által használt tarifacsomag Magyarországon belföldi,
hálózaton kívüli SMS díja.
SMS küldés nem magyarországi és nem az 1-es roaming díjzóna országaiba: a 2. roaming díjzóna SMS küldésre
vonatkozó díja kerül kiszámlázásra.
MMS küldés magyarországi mobil hálózatba: Előfizető által használt tarifacsomag Magyarországon érvényes
belföldi, hálózaton kívüli MMS díja.
MMS küldés az 1-es roaming díjzóna országaiba: Előfizető által használt tarifacsomag Magyarországon érvényes
belföldi, hálózaton kívüli MMS díja.
MMS küldés nem magyarországi és nem az 1-es roaming díjzóna országaiba: a 2. roaming díjzóna MMS küldésre
vonatkozó díja kerül kiszámlázásra.
SMS és MMS fogadása díjmentes.
A forgalmi alapú roaming szolgáltatás hívásindításra, hívásfogadásra, valamint SMS küldésre vonatkozó díjai előre
fizető ügyfelek részére a következők:
Hívásindítás
Preferált
Egyéb
hálózatok
hálózatok

Hívásfogadás
Preferált
Egyéb
hálózatok
hálózatok

SMS küldés

MMS küldés
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1. roaming díjzóna
(Szabályozott Európai
Roaming
2. roaming díjzóna
3., 4., 5., 6. roaming
díjzóna
Szatelit tengeri és
repülőgép-fedélzeti
hálózatok
(7. roaming díjzóna)
8. roaming díjzóna

A Szabályozott Európai Roaming díjszabás díjai a fenti táblázatban találhatóak.
319 Ft/perc

369 Ft/perc

129 Ft/perc

169 Ft/perc

129 Ft/SMS

869 Ft/perc

869 Ft/perc

539 Ft/perc

539/perc

239 Ft/SMS

249 Ft/MMS
249 Ft/MMS
249 Ft/MMS

1599 Ft/perc
319 Ft/perc

369 Ft/perc

1099 Ft/perc
129 Ft/perc

169 Ft/perc

299 Ft/db
129 Ft/SMS

249 Ft/MMS

Az árak áfával növelt bruttó árak.
A Szabályozott Európai Roaming díjszabásban meghatározott díjakat az Európai Unión belüli időszakos utazásuk
során azok a barangolást végző Előfizetők vehetik igénybe, akik szokásos lakóhellyel rendelkeznek
Magyarországon, illetve Magyarországgal szoros kapcsolatban állnak, ami miatt gyakran és jelentős ideig
Magyarországon kell tartózkodniuk. Szoros kapcsolatot Üzleti Előfizetők esetében a vállalkozás bejegyzésének
helye vagy székhelye, a fő gazdasági tevékenység tényleges végzésének helye, vagy olyan hely jelenthet, ahol
okirattal igazolhatóan, a megadott SIM-kártyát használó meghatározott munkavállalók a feladataikat végzik.
Az időszakos utazási célú felhasználás során a magyarországi hívószámokra irányuló, illetve az 1. roaming
díjzónába indított hívások, SMS-ek és MMS-ek mennyisége, illetve az 1. roaming díjzónában felhasznált
adatmennyiség mértéke nem haladhatja meg a belföldi használat négyhavi számlázási ciklusonként vett átlagát
(méltányos használat), 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. Amennyiben a méltányos használat feltételei nem teljesülnek, erről Előfizetőt SMS-ben tájékoztatjuk, és
figyelmeztetjük a méltányos használat feltételeire. 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 6. e cikke szerinti többletdíj alkalmazására jogosult a figyelmeztetés napjától kezdve.
A többletdíj mértéke:
Hívásindításnál 1-es roaming díjzóna országaiba: 12,56 Ft/perc,
SMS küldésnél az 1-es roaming díjzóna országaiba: 3,92 Ft/SMS,
MMS küldésnél az 1-es roaming díjzóna országaiba: 3,02 Ft/MMS,
Adatforgalom az 1-es roaming díjzóna országaiban: 1,11 Ft/MB.

5.2.1. Számlázás
Az 1. roaming díjzónában indított hívások - ha a hívás magyarországi hálózatba vagy egy 1. roaming díjzónában
lévő országba irányul - számlázása a következő módon történik:
•

a belföldi hálózaton kívüli mobil irányú percdíj az Előfizető tarifacsomagja szerint a belföldön alkalmazandó
számlázási egység szerint kerül kiszámlázásra;

Az 1. roaming díjzónában fogadott hívások számlázása másodperces egységekben történik.
Az indított és a fogadott hívások elszámolása a nem magyarországi és nem az 1-es roaming díjzóna országaiba
60 másodperces egységekben történik.
Az 1. roaming díjzóna hívásindítási díjai abban az esetben érvényesek, ha a hívást az 1. roaming díjzóna valamely
országából indították egy magyarországi hálózatba vagy egy 1. roaming díjzónában lévő országba.
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Amennyiben a hívás az 1. roaming díjzónából egy nem magyarországi és nem az 1-es roaming díjzóna országaiba
irányul a 2. roaming díjzóna hívásindításra vonatkozó percdíja kerül kiszámlázásra.
A nem magyarországi és nem az 1-es roaming díjzóna országaiba kezdeményezett és fogadott hívások esetén az
ár kizárólag annak függvénye, hogy az Előfizető melyik roaming díjzónában tartózkodik. Roaming során az SMSüzenetek fogadása díjmentes.

5.2.2. Kiegészítő megjegyzések
Roaming környezetben a speciális díjazású SMS szolgáltatások használata esetén a forgalmi alapú roaming SMS
ára és a hazai speciális SMS díj egyaránt felszámításra kerül.
Az előre fizető előfizető a roaming szolgáltatás használata során is kizárólag az ügyfélszámláján rendelkezésre
álló összeg erejéig veheti igénybe az elérhető szolgáltatásokat. Továbbá, a roaming szolgáltatás használata
esetében a hívások kezdeményezésének és fogadásának feltétele, hogy a hívás megkezdésekor az előfizető
ügyfélszámláján a használt hálózat szerinti forgalmi alapú roaming percdíjak alapján legalább egy percnyi
beszélgetésre elegendő összeg álljon rendelkezésre. Amennyiben a fenti összeg nem áll rendelkezésre az
előfizető számláján, sem a hívások kezdeményezése, sem a hívások fogadása nem engedélyezett külföldi
hálózatokban.
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5.3. Speciális számok hívása roaming során
A következő számok külföldről történő hívása az Előfizető roaming tarifacsomagja szerinti az adott számra a
Vodafone Magyarország hálózatából indított hívás díjával egyezik meg.
•
•
•
•
•

Ügyfélszolgálat
171-es és 179-es rövid hívószámok
Belföldi zöld szám
Belföldi formátumban hívható nemzetközi zöld szám
Nemzetközi zöld szám.
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5.4. Roaming árhívó szolgáltatás
A roaming árhívó szolgáltatás igénybevételével az előfizető a 1702-es rövid hívószámra küldött üzenetre (a
kiválasztott ország nevével) válasz SMS-ben kap tájékoztatást a kért ország hívásindításra és hívásfogadásra
vonatkozó díjait illetően. A szolgálatatás belföldön és külföldön is – azokon a hálózatokon, amelyekkel a Vodafonenak nemzetközi roaming megállapodása van – elérhető. Azon országok listája, amelyekre a roaming árhívó
szolgáltatás igénybe vehető, a https://www.vodafone.hu/szolgaltatasok/roaming internetes oldalon található.
Az SMS-küldés a 1702-es számra belföldön díjmentes, külföldön a forgalmi alapú roaming díjak szerint kerül
kiszámlázásra.
A 1702-es számon elérhető információk tájékoztató jellegűek.
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5.5. Internethasználat külföldön (2G/GSM, 3G/UMTS, 4G/LTE, 5G/NR alapú szolgáltatások)
Nemzetközi roaming során az előfizető a partnerszolgáltatóink hálózatában is kezdeményezhet
internetkapcsolatot. Azon roaming hálózatok aktuális listája, melyeken elérhető az internet külföldön, megtalálható
a https://www.vodafone.hu/szolgaltatasok/roaming internetes oldalon.
A külföldi internethasználat feltétele, hogy Előfizető a használat megkezdése előtt rendelkezzen valamely belföldi
internet-hozzáférést biztosító aktív opcióval vagy az adott hálózattípusok használatára jogosult tarifacsomaggal és
aktív roaming szolgáltatással.

5.5.1. Adatroaming alaptarifa
Az Adatroaming alaptarifát Szolgáltató Előre Fizető Előfizetők részére nem aktiválja alapértelmezettként. A
szolgáltatás megrendelése díjmentes.
Az alábbi táblázat tartalmazza a külföldi internethasználatra vonatkozó bruttó díjakat:
Preferált hálózatok
1. roaming díjzóna
(Szabályozott Európai
Adatroaming tarifa)

Előfizető által használt tarifacsomag
Magyarországon érvényes belföldi
adatkerete
1,11 Ft/MB többletdíj

Egyéb hálózatok
Előfizető által használt
tarifacsomagban megjelölt,
mindenkori Roaming díjszabás
szerinti 1. roaming díjzónában
érvényes adatkerete
1,11 Ft/MB többletdíj

Az alkalmazott zónabesorolás megegyezik a forgalmi alapú roamingszolgáltatás során alkalmazott
zónabesorolással.
A forgalom elszámolása Internet esetén 1kB-os egységekben történik, minden megkezdett kapcsolat minimum egy
egységnek számít.
A külföldi internethasználat során a le- és feltöltött adatmennyiség összege kerül kiszámlázásra.
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5.6. Adatroaming limit (költési maximum) szolgáltatás
Az adatroaming limit szolgáltatás az Előfizető részére lehetővé teszi, hogy kontrollálja havi adatroaming költségét
(ügyfelenkénti egyedi ciklusra vonatkozó költség). Előre fizető ügyfelek esetében, a limitfigyeléskor alkalmazott
periódus az első roaming csomag aktiválásakor kezdődik (külföldi használattól függetlenül), majd 30 naptári
naponként ismétlődik. Ha Előfizető 30 napra eső adatroaming költése eléri a meghatározott limitösszeget, az
adatroaming szolgáltatást Szolgáltató szünetelteti.
Szolgáltató egy számlázási limitet kínál Előfizetői számára:
Havi bruttó 16 390,5 Ft.
Az adatroaming limit szolgáltatás esetében kizárólag az adatroaming forgalmi díjak képezik az összegzés alapját.
A roaming opciók napi-, heti-, illetve havidíjai nem kerülnek beszámításra a számlázási limitbe. Az adatroaming
limit szolgáltatás Szolgáltató minden adatroaming partnerhálózatán érvényes (kivéve Szatelit, tengeri és
repülőgép-fedélzeti szolgáltatók).
Az Európai Parlament és a Tanács 544/2009/EK rendeletének megfelelően a havi bruttó 16 390,5 Ft-os
adatroaming limitet, mint alapértelmezett összeghatárt, Szolgáltató Előfizetői részére automatikusan aktiválja.
Ha az adott 30 napos periódusban Előfizető adatroaming forgalmi költése eléri a limit 80%-át, SMS üzenetben
tájékoztatást kap erről. A számlázási limit 100%-ának elérésekor Előfizető részére Szolgáltató újabb tájékoztatást
küld. A 100% elérése után az adatroaming szolgáltatást Előfizető számára a Szolgáltató szünetelteti, azt nem tudja
adott 30 napos periódus további részében használni.
Ha az adott 30 napos periódusban Előfizető adatroaming forgalmi költése eléri a limit 100%-át, lehetősége van a
szüneteltetést követően az adatroaming szolgáltatás további használatára, ha:
•
•

kéri az adatroaming limit ideiglenes felfüggesztését a 30 napos periódus hátralévő részére (ez esetben a
következő periódus elején a limit szolgáltatás automatikusan érvénybe lép) vagy
lemondja azt (ez esetben a szolgáltatás újabb aktiválásáig az adatroaming szolgáltatást korlátozás nélkül
veheti igénybe).

A szolgáltatás aktiválásnak külön díja nincs, megrendelésére, felfüggesztésére és lemondására Szolgáltató
telefonos ügyfélszolgálatán, illetve SMS-megrendelésen keresztül van lehetőség.
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6. Mobilvásárlás szolgáltatások
6.1. A Mobil-Vásárlás Szolgáltatás igénybevétele során az Előfizető tudomásul veszi, hogy köteles megfizetni
a termék vételárát, a termék megvásárlásához küldött SMS-ek díját és a tranzakciós vagy kényelmi díjat,
amennyiben ez külön felszámolásra kerül.
6.2. A termékek megvásárlása során a Szolgáltató a hírközlési szolgáltatás keretében felszámítja a MobilVásárlás Szolgáltatás során küldött SMS-ek díját az Előfizető tarifacsomagjának megfelelő, a Vodafone
Magyarország Zrt. hálózatán belüli normál díjas SMS díjazása szerint.
6.3. A termékek vételárát minden esetben a Kereskedők határozzák meg, azt saját honlapjukon, illetve az
adott szolgáltatásnak megfelelő, az Egyéb Szolgáltatások Szerződési Feltételeiben megjelölt módon
hozzák nyilvánosságra.
6.4. A tranzakciós vagy kényelmi díjakat az alábbi táblázat tartalmazza:
Szolgáltatás neve

Szolgáltatás értékesítője (Kereskedő)

Tranzakciós díj /
kényelmi díj
(bruttó)

Nemzeti Mobilfizetési Zrt.
Székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.
Cégjegyzékszám: 01-10-047569

160 Ft

Nemzeti Mobilfizetési Zrt.
Kültéri vagy felszíni parkolójegy fizetés az
Székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.
NMFSZ rendszerén keresztül (0670763xxxx)
Cégjegyzékszám: 01-10-047569

115 Ft

Zárttéri parkolójegy fizetés az NMFSZ
rendszerén keresztül (0670763xxxx)

Nemzeti Mobilfizetési Zrt.
Székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.
Cégjegyzékszám: 01-10-047569

115 Ft

Mobil Lottó Szolgáltatás

Szerencsejáték Zrt.
Székhely: 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.
Cégjegyzékszám: 01-10-041628

Autópálya használati jogosultság vásárlása

0 Ft

6.5. A MobilVásárlás szolgáltatás keretében igénybe vehető szolgáltatások leírását és további részleteit az
Egyéb Szolgáltatások Szerződési Feltételei tartalmazza.
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7. Magyarországi számok
Az alábbi táblázat a Vodafone előre fizető ügyfelei által hívható számokat mutatja. A táblázatban nem jelzett
számok hívása nem lehetséges az alábbi okok valamelyike miatt:
•
•

a számtartomány nincs kiadva
a Vodafone bizonyos szolgáltatások igénybevételét nem engedélyezi előre fizető ügyfeleinek.

Hívott szám

Szolgáltatás

Induló állapot

Hívások díja

061

Közcélú távbeszélő hálózat

Rendelkezésre áll

Alapdíj

0620

Telenor
Helytől független elektronikus hírközlési
szolgáltatók hálózatába indított hívások

Rendelkezésre áll

Alapdíj

Hívható

20 Ft/perc

06-22-től 29-ig

Közcélú távbeszélő hálózat

Rendelkezésre áll

Alapdíj

0630

Magyar Telekom

Rendelkezésre áll

Alapdíj

0631 200 0000 – 200 9999

Netfone Telecom Kft.

Hívható

Alapdíj

0631 201 0000 – 201 9999

Netfone Telecom Kft.

Hívható

Alapdíj

0631 202 0000 – 202 0999

Netfone Telecom Kft.

Hívható

Alapdíj

0631 202 1000 – 202 1999

Netfone Telecom Kft.

Hívható

Alapdíj

0631 202 2000 - 202 2999

Mobil4 Zrt.

Hívható

Alapdíj

0631 310 0000 - 319 7999

Vodafone Magyarország Zrt.

Hívható

Alapdíj

0631 319 9000 - 329 9999

Vodafone Magyarország Zrt.

Hívható

Alapdíj

0631 330 0000 - 332 9999

Vodafone Magyarország Zrt.

Hívható

Alapdíj

0631 333 0000- 333 0999

ViDaNet Zrt.

Hívható

Alapdíj

0631 333 1000- 333 1999

ViDaNet Zrt.

Hívható

Alapdíj

0631 366 6000 – 366 6999

Vodafone Magyarország Zrt.

Hívható

Alapdíj

0631 700 0000 – 700 4999

Tarr Kft.

Hívható

Alapdíj

0631 700 5000 – 700 9999

Tarr Kft.

Hívható

Alapdíj

0631 780 0000 - 780 0999

Vodafone Magyarország Zrt.

Hívható

Alapdíj

0631 788 8000 - 788 8999

Vodafone Magyarország Zrt.

Hívható

Alapdíj

0631 790 0000 - 790 0999

Vodafone Magyarország Zrt.

Hívható

Alapdíj

06-32 –től 39-ig

Közcélú távbeszélő hálózat

Rendelkezésre áll

Alapdíj

06-42 –től 49-ig

Közcélú távbeszélő hálózat

Rendelkezésre áll

Alapdíj

0650

Digi

Hívható

Alapdíj

06-52-től 59-ig

Közcélú távbeszélő hálózat

Rendelkezésre áll

Alapdíj

06-62 –től 69-ig

Közcélú távbeszélő hálózat

Rendelkezésre áll

Alapdíj

0670

Vodafone

Rendelkezésre áll

Alapdíj

06707001000

SMS-árhívó

SMS-t fogad

Díjmentes

06707002489

Információs szám

Hívható

Díjmentes

0670 850 0000 – 850 9999

Netfone mobil

Hívható

Alapdíj

0670 851 0000 – 851 4999

Netfone mobil

Hívható

Alapdíj

06-72 –től 79-ig

Közcélú távbeszélő hálózat

Rendelkezésre áll

Alapdíj

06-82 –től 89-ig

Közcélú távbeszélő hálózat

Rendelkezésre áll

Alapdíj

06-92 –től 99-ig

Közcélú távbeszélő hálózat

Rendelkezésre áll

Alapdíj

104

Mentők

Rendelkezésre áll

Díjmentes

06-21-xxx-xxxx
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105

Tűzoltóság

Rendelkezésre áll

Díjmentes

107

Rendőrség

Rendelkezésre áll

112

Segélyhívószám

171

Feltöltőkártyás számlaegyenleg (hívással és
SMS-ben), illetve amennyiben van az adott
tarifacsomagban foglalt, vagy a
tarifacsomaghoz tartozó adatforgalom adathálózati szolgáltatás (Internet) forgalom
lekérdezés (SMS-ben)

Díjmentes
Az indított hívás belföldről
és az EGT tagállamokon
belül díjmentes. A küldött
szöveges üzenet és MMS
küldése a Vodafone
Magyarország Zrt.
hálózatáról díjmentes;
külföldről a forgalmi alapú
roaming díjszabás
szerinti díj fizetendő.
A számlaegyenleget
automata beolvassa,
illetve amennyiben van
az adott tarifacsomagban
foglalt, vagy a
tarifacsomaghoz tartozó
adatforgalom, az
adathálózati szolgáltatás
(Internet)forgalom és
számlaegyenleg SMSben kérhető. Csak a
fogadott SMS díjköteles:
bruttó 49Ft fogadott
SMS-enként, TUTI+,
TUTI+ Net 1 GB, TUTI+
Net 3 GB, TUTI+ Net 5
GB, Vodafone Tuti
tarifacsomag esetén 19
Ft. (A küldött szöveges
üzenetek díjmentesek, a
hívások bruttó 49 Ft-tal,
TUTI+, TUTI+ Net 1 GB,
TUTI+ Net 3 GB, TUTI+
Net 5 GB, Vodafone Tuti
tarifacsomag esetén 19
Ft-tal számlázódnak)
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171

TUTI+, TUTI+ Net 1 GB, TUTI+ Net 3 GB,
TUTI+ Net 5 GB tarifacsomag esetén a 300
Ft-os értékhatár aktuális egyenleg lekérdezés
PLUSZ kód elküldésével (SMS-ben)
Aktív Hangerő opció és Korlátlan belföldi
hívás opció esetén az opció lejárati
dátumának lekérdezése a HANG kód
elküldésével SMS-ben

Hívható,
SMS-t fogad,
MMS-t fogad

Rendelkezésre áll

Rendelkezésre áll

Díjmentes

Rendelkezésre áll

Díjmentes

Rendelkezésre áll

Díjmentes

177

Számla-újrafeltöltés

180

Pontos idő

Hívható

70 Ft/hívás

185

Munkavonal

Hívható

Belföldi vezetékes

188

Autóklub

Rendelkezésre áll

Alapdíj

11800

Belföldi Egyetemes Tudakozó

Hívható

140 Ft/perc

11818

Telekom Belföldi Tudakozó

Hívható

140 Ft/perc

11824

Telekom Különleges Tudakozó

Hívható

210 Ft/perc

11888

Invitel Belföldi Tudakozó

Hívható

140 Ft/perc

11811

Invitel Különleges Tudakozó

Hívható

210 Ft/perc

1200

Amtel Kft. Ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1201

EXTERNET Ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1202

KeviWLAN Informatikai Kft. Ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

213

1203

Vidanet Ügyfélszolgálati Szám

Hívható

Díjmentes

1204

Remicro Táv.Kft. Ügyfélszolgálat

Hívható

Belföldi vezetékes

1210

Eurointernet Távközlési Kft. Ügyfélszolgálat

Hívható

Belföldi vezetékes

1211

MindigTV Extra Ügyfélszolgálat

Hívható

Belföldi vezetékes

1213

NOVI-COM Kft. Ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1214

Direct One Ügyfélszolgálati szám

Hívható

Belföldi vezetékes

1216

INVI-16 Ügyfélszolgálat

Hívható

Belföldi vezetékes

1218

NISZ Zrt. Ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1219

Dunakanyar Ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1220

Telenor Ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1221

Kábel Média Kft. Ügyfélszolgálat

Hívható

Belföldi vezetékes

1222

KAPULAN Ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1223

Tarr Kft. Ügyfélszolgálat

Hívható

Belföldi vezetékes

1224

PICKUP Kft. Ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1225

Dunaújváros Kft. Ügyfélszolgálat

Hívható

Belföldi vezetékes

1231

PR Telecom Ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1232

NET-TV Zrt.

Hívható

Díjmentes

1234

Calgo Kft. Ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1236

WaveCom Kft. Ügyfélszolgálat

Hívható

Belföldi vezetékes

1240

EuroCable Ügyfélszolgálat

Hívható

Belföldi vezetékes

1241

HBCom Kft. ügyfélszolgálat

Hívható

Belföldi vezetékes

1242

42NETMedia Szolgáltató Kft. Ügyfélszolgálat

Hívható

Belföldi vezetékes

1244

iTV Ügyfélszolgálat

Hívható

Belföldi vezetékes

1245

NARACOM Informatikai Kft.

Hívható

Belföldi vezetékes

1246

Gelka Hirtech Kft.

Hívható

Belföldi vezetékes

1248

ACE Telecom Ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1250

Netfone Telecom Kft ügyfélszolgálat

Hívható

Belföldi vezetékes

1251

JuPiNet Kft. ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1252

WLA ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1255

Incom Technologies Kft. Ügyfélszolgálata

Hívható

Belföldi vezetékes

1256

Net-Portal Ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1258

Last-Mile Ügyfélszolgálat

Hívható

Belföldi vezetékes

1260

Wnet Ügyfélszolgálat

Hívható

Belföldi vezetékes

1266

Antenna Kft. Ügyfélszolgálat

Hívható

Belföldi vezetékes

1267

GTS Ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1270

Vodafone Ügyfélszolgálat

Rendelkezésre áll

Díjmentes

1271

Fonio Voip Kft. Ügyfélszolgálat

Hívható

Belföldi vezetékes

1272

Digi Kft Ügyfélszolgálat

Hívható

Belföldi vezetékes

1275

Satelit Híradástechnikai Kft.

Hívható

Belföldi vezetékes

1276

OPTICON Kft. Ügyfélszolgálat

Hívható

Belföldi vezetékes

1277

Gyl Com Kft. Ügyfélszolgálat

Hívható

Belföldi vezetékes

1280

Rendszerinformatika Ügyfélszolgálat

Hívható

Belföldi vezetékes

1282

TraffiCOM Ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes
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1288

Invitel Rt. Ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1290

Deltakon Ügyfélszolgálat

Hívható

Belföldi vezetékes

1298

Dogunet Kft.

Hívható

Belföldi vezetékes

13700

GYITOSZ Segélyvonal

Hívható

Díjmentes

13737

Háttér Társaság Lelki segélyvonala

Hívható

Díjmentes

13770

Drog-Stop Segélyvonal

Hívható

Díjmentes

13777

DélUtán Segélyvonal

Hívható

Díjmentes

1400

Magyar Telekom Vállalati Ügyfélszolgálata

Hívható

Díjmentes

1401

Vodafone telefonos értékesítési vonal

Hívható

Díjmentes

1402

Telenor Telefonos Értékesítési vonal

Hívható

Díjmentes

1403

E.ON Energiakereskedelmi Kft.
Ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1404

DIGI Ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1405

Unix Autó információs vonal

Hívható

Díjmentes

1410

VPT Group Kft. Ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1411

Cofidis Magyarország Ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1413

NISZ Zrt.

Hívható

Díjmentes

1414

Magyar Telekom Ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1415

Bárdi Autó Zrt. Ügyfélszolgálata

Hívható

Díjmentes

1416

Budapest Taxisok Saját Taxitársasága
Egyesület ügyfélszolgálati szám

Hívható

Díjmentes

1417

Pannonjob Ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1418

UNIQA – Ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1420

Vodafone Ügyfélszolgálat (üzleti előfizetők
részére)

Hívható

Díjmentes

1422

Szuperszerviz Ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1423

E. On Ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1424

EURO Gaz Hungária Kft.

Hívható

Díjmentes

1432

3C Kft. ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1433

NN Biztosító Zrt. Ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1440

Budapest Bank ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1442

TLT Telecom Kft.

Hívható

Díjmentes

1443

Invitel Telefonos Ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1444

Budapest Bank ügyfélszolgálati szám

Hívható

Díjmentes

1445

Invitel Technikai Ügyelet

Hívható

Díjmentes

1446

Flip Ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1447

G4S Ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1448

E. On Hungária Zrt.

Hívható

Díjmentes

1449

Banktel ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

14505

RSOE tűzjelző diszpécser központ

Hívható

Díjmentes

14541

Neofone hálózati behívószám

Hívható

Díjmentes

14555

"Barangoló kártya" szolgáltatás

Hívható

Díjmentes

14567

Europe Assistance

Hívható

1702**

Roaming árhívó

Díjmentes
A küldött szöveges
üzenet a Vodafone

SMS-t fogad, küld
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Hívható (csak külföldről)
1748

Számhordozási tudakozó

1756

Magyarország Zrt.
hálózatáról díjmentes.
A külföldről indított
hívások díjmentesek

Hívható, SMS

Díjmentes

Mobil Lottó szolgáltatás

SMS-t fogad, küld

Alapdíjas

1770

Díjmentesen igénybe vehető mobilmarketing
szolgáltatás

SMS-t fogad, küld

Díjmentes

1770

Díjmentesen igénybe vehető mobilmarketing
szolgáltatás

1717**

SMS küldés ajánlat lekérdezéséhez és
aktiválásához

SMS-t fogad, küld

17170**

SMS küldés ajánlat lekérdezéséhez és
aktiválásához

SMS-t fogad, küld

17177**

SMS küldés ajánlat lekérdezéséhez és
aktiválásához

SMS-t fogad, küld

1817

Vízi segélyhívó

Hívható

A mindenkor hatályos
Díjszabás és
tarifacsomag szerinti
MMS díja
A küldött szöveges
üzenet a Vodafone
Magyarország Zrt.
hálózatáról díjmentes
A küldött szöveges
üzenet a Vodafone
Magyarország Zrt.
hálózatáról díjmentes
A küldött szöveges
üzenet a Vodafone
Magyarország Zrt.
hálózatáról díjmentes
Díjmentes

1818

Kormányzati Ügyfél Vonal

Hívható

Díjmentes

1819

NAV Infóvonal

Hívható

Díjmentes

1820

Országos Mentőszolgálat

Hívható

Díjmentes

1824

Őrzött betegszállítás

Hívható

Belföldi vezetékes

116000

Eltűnt Gyerekek Segélyvonala

Hívható

Díjmentes

116111

Gyermek- és Ifjúsági Telefonszolgálat

Hívható

Díjmentes

116123

Magyar Lelki Elsősegély szolgálat

Hívható

Díjmentes

06 80 100 000 – 999 999-ig*,
Belföldi zöld szám
***

Hívható

Díjmentes

06 80 000 000 – 099 999-ig*, Belföldi formában tárcsázható nemzetközi
***
zöld szám

Hívható

Díjmentes

MMS-t küld

*A számhasználó kérésére a szolgáltatónak korlátoznia kell a díjmentes szolgáltatás mobil, valamint nemzetközi
hálózatból való elérését.
** Külföldről a forgalmi alapú roaming díjszabás szerinti díj fizetendő. A fogadott SMS-ek díjmentesek.
*** A barangolásból adódó többletköltségeket a hívó fél viseli.
A Különleges Tudakozó, a Belföldi Egyetemes Tudakozó és a Helytől független elektronikus hírközlési szolgáltatók
hálózatába indított hívások esetén a hívásidő számlázása 1 perces egységekben történik.
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8. Külföldre irányuló hívások díja (nemzetközi hívások)
A következő országok hívhatók nemzetközi távhívással:
EU nemzetközi díjzóna: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország,
Finnország, Franciaország, Francia Guyana, Gibraltár, Görögország, Guadeloupe, Hollandia, Horvátország,
Izland, Írország, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Martinique, Monaco,
Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Réunion, Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország,
Szlovákia, Szlovénia, Törökország, Vatikán.
1. nemzetközi díjzóna: Szerbia, Ukrajna.
2. nemzetközi díjzóna: Albánia, Algéria, Amerikai Egyesült Államok, Amerikai Virgin-szigetek, Andorra, Ausztrália,
Bosznia-Hercegovina, Brit Virgin-szigetek, Egyiptom, Fehéroroszország, Feröer-szigetek, Izrael, Japán, Jersey,
Kanada, Koszovó, Mexikó, Moldova, Montenegró, Nyugat-Szahara, Líbia, Macedónia, Marokkó, Oroszország,
Pitcairn-szigetek, San Marino, Tunézia, Új-Zéland.
3. nemzetközi díjzóna: Afganisztán, Alaska, Anguilla, Antigua, Argentína, Aruba, Azerbajdzsán, Bahama-szigetek,
Bahrain, Banglades, Barbados, Belize, Bermuda-szigetek, Bhután, Bonaire, Bolívia, Brazília, Brunei, Chile, Costa
Rica, Curacao, Dominika, Dominikai Köztársaság, Ecuador, Egyesült Arab Emírség, El Salvador, Észak-Marianaszigetek, Falkland-szigetek, Francia Polinézia, Fülöp-szigetek, Grenada, Grönland, Grúzia, Guatemala, Guernseysziget, Guyana, Honduras, Hong Kong, India, Indonézia, Irak, Irán, Jamaica, Jemen, Jordánia, Kajmán-szigetek,
Kambodzsa, Katar, Kazahsztán, Kelet Timor, Kína, Kirgizisztán, Kolumbia, Koreai Köztársaság, Kuba, Kuvait,
Laosz, Libanon, Makaó, Maldív-szigetek, Malaysia, Mongólia, Monserat, Nepál, Nicaragua, Örményország,
Panama, Pápua Új-Guinea, Pakisztán, Palesztina, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Sri Lanka, Szaúd-Arábia, Szent
Kitts és Nevis, Sierra Leone, Szent Ilona, Szent Lucia, Szent Pierre és Miquelon, Szent Vincent, Szingapúr, Szíria,
Szurinam, Tádzsikisztán, Tajvan, Thaiföld, Tokelau, Trinidad és Tobago, Turks és Caicos, Türkmenisztán,
Uruguay, USA Hawaii, Üzbegisztán, Venezuela, Vietnám.
4. nemzetközi díjzóna: Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Comore-szigetek, Csád, Dél Afrikai
Köztársaság, Dél-Szudán, Egyenlítői Guinea, Elefántcsontpart, Eritrea, Etiópia, Gabon, Gambia, Ghána, Guinea,
Kamerun, Kenya, Kongó, Kongói Demokratikus Köztársaság (Zaire), Közép Afrika, Lesotho, Libéria, Madagaszkár,
Malawi, Mali, Man sziget, Mauritius, Mauritánia, Mayotte, Mozambik, Namíbia, Niger, Nigéria, Omán, Ruanda,
Seychelle-szigetek, Szenegál, Szomália, Szudán, Szváziföld, Tanzánia, Togo, Uganda, Zöld-foki Köztársaság,
Zambia, Zanzibár, Zimbabwe.
5. nemzetközi díjzóna: Amerikai Szamoa, Antarktisz, Ascension-szigetek, Bissau-Guinea, Cook-szigetek, Diego
Garcia, Dzsibuti, Fidzsi-szigetek, Guantanamo, Guam, Haiti, Koreai Népi Demokratikus Köztársaság, Kiribati
(Karolina-szigetek), Marshall-szigetek, Midway-szigetek Mikronézia, Myanmar (Burma), Nauru, Niue, Norfolkszigetek, Palau, Salamon-szigetek, Sao Tome and Principe, Szamoa, Tonga, Tuvalu, Új-Kaledónia, Vanuatu,
Wallis és Futuna.
Adott külföldi országba irányuló hívások esetében a különböző szolgáltatók hálózatának elérhetősége az aktuális
nagykereskedelmi szerződések függvénye.
A nemzetközi hívások automatikusan indíthatóak bármely előre fizető előfizetői díjcsomag esetében az alábbi
díjszabás alapján.
Nemzetközi díjzóna
EU nemzetközi
1
2
3
4
5

Előfizetői ár áfával (Ft/perc)
76
100
160
220
280
340
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A nemzetközi hívásokat az Előfizető aktuális tarifacsomagja szerinti számlázási egységenként számlázza a
Szolgáltató.
Műholdas irányok
Műholdas hálózatok
Inmarsat
Iridium
Hajófedélzeti hálózatok
Repülőgép-fedélzeti hálózatok

Előfizetői ár áfával (Ft/perc)
490
490
1290
490
990

A műholdas hívásokat 1 másodperces egységekben számlázza a Szolgáltató.
A nemzetközi zöld szám hívása:
1. belföldi zöld szám; 06 80 100 000 – 999 999-ig: Díjmentes
2. belföldi formában tárcsázható nemzetközi zöld szám; 06 80 000 000 – 099 999-ig: Díjmentes
3. nemzetközi (szolgáltatókhoz kapcsolódó) zöld számok; (00-800): Díjmentes
A nemzetközi zöld számok hívását 1 másodperces egységekben számlázza a Szolgáltató.
Az EU nemzetközi díjzónába küldött SMS-ek ára minden tarifacsomagban bruttó 24 Ft/SMS.
Az egyéb (EU nemzetközi díjzónán kívüli) irányba küldött SMS-ek ára a tarifacsomagban az alábbiak szerint
árazódik:
Vodafone Max S: 98 Ft
Vodafone Max M: 98 Ft
Vodafone Max L: 98 Ft
Vodafone Max XL: 98 Ft
Vodafone Perc+: 98 Ft
Vodafone Net+: 98 Ft
Vodafone Tuti: 38 Ft
TUTI+: 38 Ft
TUTI+ Net 1 GB: 38 Ft
TUTI+ Net 3 GB: 38 Ft
TUTI+ Net 5 GB: 38 Ft
Vodafone TUTI100: 38 Ft
Nemzetközi irányba küldött MMS egységesen bruttó 200 Ft.
A feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A számlázás 1 perces egységekben történik.
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9. Emelt díjas, díjkorlátmentes szolgáltatás (SHS=90, 164de, 165def); emelt díjas, díjkorlátos
szolgáltatás (SHS=91, 160de, 161def) és emelt díjas felnőtt szolgáltatás, valamint Vodafone
hálózatához rendelt számok (17cde) és adománygyűjtő számok (135d, 136de)
Az Emelt díjas SMS szolgáltatás 2021. augusztus 1-jétől nem érhető el.
Az emelt díjas hívás szolgáltatás Magyarország területén vehető igénybe.
Amennyiben az Előfizető külföldről emelt díjas hívószámra SMS-t küld, az emelt díjas SMS árán kívül a külföldön
küldött SMS díját is meg kell fizetnie, a mindenkori roaming díjszabás szerint.
Az emelt díjas szolgáltatás elérését az Előfizető kérésére a Szolgáltató díjmentesen letiltja, a letiltás módjáról
részletek a Lakossági Mobil Általános Szerződési Feltételekben olvashatóak.
9.1. Emelt díjas díjkorlátos Küldött SMS és emelt díjas díjkorlátos esemény alapú hanghívás
szolgáltatás díjai: A Vodafone weboldalán érhető el a http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf címen.
9.2. Emelt díjas díjkorlátmentes Küldött SMS és emelt díjas díjkorlátmentes esemény alapú
hanghívás
szolgáltatás
díjai:
A
Vodafone
weboldalán
érhető
el
a
http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf címen.
9.3. Emelt díjas Felnőtt Küldött SMS és emelt díjas felnőtt esemény alapú hanghívás szolgáltatás
díjai: A Vodafone weboldalán érhető el a http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf címen.
9.4. Emelt díjas díjkorlátos Fogadott SMS és emelt díjas díjkorlátos esemény alapú hanghívás
szolgáltatás díjai: A Vodafone weboldalán érhető el a http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf címen.
9.5. Emelt díjas díjkorlátmentes Fogadott SMS és emelt díjas díjkorlátmentes esemény alapú
hanghívás
szolgáltatás
díjai:
A
Vodafone
weboldalán
érhető
el
a
http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf címen.
9.6. Emelt díjas Felnőtt Fogadott SMS és emelt díjas Felnőtt esemény alapú hanghívás szolgáltatás
díjai: A Vodafone weboldalán érhető el a http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf címen.
9.7. Emelt díjas díjkorlátos, perc alapú hanghívás szolgáltatás díjai: A Vodafone weboldalán érhető el a
http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf címen.
9.8. Emelt díjas díjkorlátmentes, perc alapú hanghívás szolgáltatás díjai: A Vodafone weboldalán érhető
el a http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf címen.
9.9. Vodafone hálózatához rendelt számok
A 1777 és 1766 számokra küldött SMS-ek díjazása:
A 1777 és 1766 rövid számon elérhető szolgáltatás: Vodafone által szervezett sms/IVR játékok
bonyolítása. Mind a küldött, mind a fogadott SMS-ek belföldön díjmentesek.
9.10. Adománygyűjtő számok
9.10.1. Adománygyűjtés – Kiemelt adománygyűjtő számokon. A Vodafone weboldalán érhető el a
http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf címen.
9.10.2. Adománygyűjtés – Közcélú adománygyűjtő számokon. A Vodafone weboldalán érhető el a
http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf címen.
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C./ MOBIL SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ DÍJSZABÁS ÜZLETI ELŐFIZETŐK RÉSZÉRE
1. Tarifacsomagok és opciók díjszabása
1.1. Kereskedelmi forgalomban elérhető tarifacsomagok
1.1.1. Business Kid Watch tarifacsomag Üzleti Ügyfelek részére
Az alábbi tarifacsomagot kizárólag (új és meglévő), utólag fizető előfizetést kötő Üzleti Előfizetők vásárolhatják.
Az alábbi táblázatokban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifacsomagban a hívások
számlázása 1 perces egységekben történik.
Business Kid Watch tarifacsomag
Induló költségek
Belépési díj (Ft)

10 000

Havidíjak
Tarifacsomag havidíj (Ft)
Internet havidíj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű szerződéssel összesen
Havidíjban foglalt, belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás
szerint az 1. roaming díjzónában külföldön, normál díjas irányban
felhasználható tartalom
Lebeszélhető percek bármely belföldi hálózatba
Belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming
díjzónában külföldön rendelkezésre álló technikai háttér-adatforgalom
Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban foglalt adatforgalom
felett (le- és feltöltési sebesség - Mbit/s)
Becsült maximális sebesség
Havidíjon felül, belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint
az 1. roaming díjzónában külföldön, normál díjas irányban irányadó
díjak
Percdíj bármely belföldi hálózatba (Ft)
EU Roaming

1 500
990
2 490

50
500 MB
0/0
az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak
szerint

40
A Vodafone EU Roaming díjmentesen
aktiválható, egyebekben külföldön a
mindenkori Roaming díjszabás érvényes.

A havidíjban foglalt egységek belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön, normál díjas
hívásokra használhatóak fel. A havidíjban foglalt, de fel nem használt leforgalmazható perc, illetve adatforgalom
nem vihető át a következő hónapra, más személyre-, illetve más kapcsolási számra nem ruházható át és más
szolgáltatásra sem használható fel.
Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. A Vodafone EU Roaming szolgáltatás részletes feltételei
jelen Díjszabás mellékletben találhatók.
A nemzetközi hívások díjait jelen Díjszabás melléklet tartalmazza.
A tarifacsomagban foglalt Zárt csoport opció díját a tarifacsomag havidíja tartalmazza, nem a havidíjon felül
számlázódik. További részletek a Zárt csoport opcióval kapcsolatban jelen Díjszabás mellékletben találhatók,
azzal, hogy a Zárt csoport opció a Kid Gyerekórához tartozó applikációban beállított hívószámokra vehető igénybe,
azaz amennyiben a Kid Gyerekórához tartozó applikációban beállított hívószámok, adott cégen belüli, azaz a Zárt
csoporthoz tartozó hívószámok, úgy az egymás közti hangforgalom elszámolása 0 Ft-os percdíjon történik, tehát
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a csomagban foglalt percek nem csökkennek, míg adott cégen kívüli hívószám beállítása esetén a csomagban
foglalt percek terhére, majd azt követően a tarifacsomagban rögzített percdíjon történik a hangforgalom
elszámolása.
A Business Kid Watch tarifacsomagokra a havidíjban foglalt belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint
külföldön felhasználható adatmennyiség felhasználását követően az internet hozzáférés megszűnik a számlázási
ciklus végéig, így az eszköz a helyadatokat nem tudja továbbítani.
A számlazárásig történő további internet eléréshez a havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását követően az
Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban ) kiegészítő adatopció vásárlása
szükséges. Adatopció vásárlása nélkül adatforgalom túllépés nem lehetséges, amennyiben az Előfizető
felhasználta a csomagban foglalt adatmennyiséget, nem lesz elérhető számára az internet szolgáltatás a
számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul.
A tarifacsomagban foglalt vagy vásárolt adatforgalom kizárólag a beépített funkciók működéséhez kapcsolódó
technikai háttérszolgáltatásként elérhető, webböngészési célra nem használható.
A Business Kid Watch tarifacsomagokra vonatkozó 2 éves határozott idejű szerződés esetén, amennyiben a
határozott idejű szerződés lejárata előtt az Előfizető nem köt a mindenkori szerződés-hosszabbítási szabályok
figyelembevételével újabb 2 éves határozott idejű szerződést, a határozott idő lejártát követően szerződése
határozatlan idejűre változik. A határozott idejű szerződés lejáratát követően a szolgáltatást a határozott idejű
szerződésben meghatározott díjakon nyújtjuk tovább.
A Business Kid Watch tarifacsomag kizárólag a tarifacsomag rendeltetésének megfelelő okosóra eszközzel vehető
igénybe. Nem rendeltetésszerű használat esetén (például, de nem kizárólag, amennyiben Előfizető a szolgáltatást
nem a tarifacsomag rendeltetésének megfelelő célra vagy eszközzel használja) a Vodafone fenntartja magának a
jogot, hogy előzetes értesítést követően az előfizetést a Kisvállalati Alaptarifára átváltsa.
A Business Kid Watch szolgáltatás célja az Előfizető jogszerű felügyelete alatt lévő gyermekek mozgásának
felügyelete, a velük történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás megkönnyítése.
A szolgáltatás sajátosságából kifolyólag a Business Kid Watch tarifacsomag igénybevételéhez használt okosóra
egyrészt geolokációs adatok továbbítására alkalmas, másrészt az okosóráról korlátozott számú hívószám hívható,
illetve hívásfogadás is csak korlátozott számú hívószámról lehetséges, melyeket előzőleg a Kid Gyerekórához
csatlakoztatott okostelefonra letölthető alkalmazáson keresztül lehetséges beállítani. A beállított telefonszámok
köre díjmentesen és tetszőleges gyakorisággal változtatható. További információ az okosóra használati
utasításában, illetve a Vodafone honlapján (https://www.vodafone.hu/kisvallalkozasok/tarifak-es-opciok/businesskid-watch) található.
Bármely egyéb célra történő felhasználás kizárólag az érintettek tájékoztatásával és hozzájárulásával lehetséges,
mely az Előfizető kötelessége és felelőssége. A jogosulatlan vagy jogsértő használatból eredő felelősség kizárólag
az Előfizetőt terheli.
PluszAdat (kiegészítő opció)
A megjelölt tarifacsomagokhoz kiegészítő adatopció (PluszAdat) vásárolható, melyek részletes leírását az alábbi
táblázat tartalmazza. PluszAdatot az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet
vásárolni és lemondani.
Megrendelhető PluszAdat
Kiegészítő Adat 1GB

Benne foglalt adatmennyiség

Díj (bruttó)

Tarifacsomag

1 GB

2 000 Ft

Business Kid Watch tarifacsomag
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Amennyiben egy PluszAdat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő PluszAdat opció
vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő PluszAdat opció fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A
PluszAdat opció nem osztható és az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt
adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú PluszAdat opció
vásárolható. A PluszAdat opció nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell igény szerint vásárolni.
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1.1.2. Business Senior Okosóra tarifacsomag Üzleti Előfizetők részére
A Senior Okosóra tarifacsomag 2019. augusztus 5-től érhető el Üzleti Előfizetők részére.

Induló költségek

Business Senior Okosóra tarifacsomag
Bruttó árak

Belépési díj (Ft)*

10 000

Havidíjak
Tarifacsomag havidíj (Ft)

2 000

Internet havidíj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft)
határozatlan idejű vagy 2 év határozott idejű szerződéssel
összesen
Havidíjban foglalt, a szolgáltatáshoz mindenkor
hozzárendelt, normál díjas telefonszám irányában
felhasználható tartalom
- belföldön magyarországi hívószámokra;
- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming
díjzónából a hozzárendelt mindenkori magyarországi vagy az
1. roaming díjzóna országainak hívószámaira.
Hívás (perc)

1 490
3 490

100

Havidíjban foglalt egyéb tartalom
Belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1.
roaming díjzónában rendelkezésre álló technikai háttéradatforgalom
„Zárt Csoport” opció
Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban foglalt
adatforgalom felett (le- és feltöltési sebesség - Mbit/s)

500 MB
√
0/0
az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak
szerint

Becsült maximális sebesség
EU Roaming

A Vodafone EU Roaming díjmentesen
aktiválható, egyebekben külföldön a mindenkori
Roaming díjszabás érvényes.

Havidíjon felül, a szolgáltatáshoz mindenkor hozzárendelt,
normál díjas telefonszám irányában irányadó díjak
- belföldön magyarországi hívószámokra;
- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming
díjzónából magyarországi vagy az 1. roaming díjzóna
országainak hívószámaira.
Percdíj (Ft)

40

A tarifacsomagokban a hívások számlázása 1 perces egységekben történik.
A havidíjban foglalt egységek belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön, a szolgáltatáshoz
mindenkor hozzárendelt, normál díjas telefonszámra indított hívásokra használhatóak fel. A havidíjban foglalt, de
fel nem használt leforgalmazható perc, illetve adatforgalom nem vihető át a következő hónapra, más személyre-,
illetve más kapcsolási számra nem ruházható át és más szolgáltatásra sem használható fel.
Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. A Vodafone EU Roaming szolgáltatás részletes feltételei
jelen Díjszabás mellékletben találhatók.
A nemzetközi hívások díjait jelen Díjszabás melléklet tartalmazza.
A tarifacsomagban foglalt Zárt csoport opció díját a tarifacsomag havidíja tartalmazza, nem a havidíjon felül
számlázódik. További részletek a Zárt csoport opcióval kapcsolatban jelen Díjszabás mellékletben találhatók,
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azzal, hogy a Zárt csoport opció a Business Senior Okosórához tartozó applikációban beállított hívószámra vehető
igénybe, azaz amennyiben a Business Senior Okosórához tartozó applikációban beállított hívószám, adott cégen
belüli, azaz a Zárt csoporthoz tartozó hívószám, úgy az egymás közti hangforgalom elszámolása 0 Ft-os percdíjon
történik, tehát a csomagban foglalt percek nem csökkennek, míg adott cégen kívüli hívószám beállítása esetén a
csomagban foglalt percek terhére, majd azt követően a tarifacsomagban rögzített percdíjon történik a hangforgalom
elszámolása.
A Business Senior Okosóra tarifacsomagokra a havidíjban foglalt belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás
szerint külföldön felhasználható adatmennyiség felhasználását követően az internet hozzáférés megszűnik a
számlázási ciklus végéig.
A számlazárásig történő további internetezéshez a havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását követően az
Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban kiegészítő adatopció vásárlása szükséges.
Adatopció vásárlása nélkül adatforgalom túllépés nem lehetséges, amennyiben az Előfizető felhasználta a
csomagban foglalt adatmennyiséget, nem lesz elérhető számára az internet szolgáltatás a számlázási ciklus
végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul. A tarifacsomagban foglalt vagy vásárolt
adatforgalom kizárólag a beépített funkciók működéséhez kapcsolódó technikai háttérszolgáltatásként elérhető,
webböngészési célra nem használható.
A Business Senior Okosóra tarifacsomagokra vonatkozó 2 éves határozott idejű szerződés esetén, amennyiben a
határozott idejű szerződés lejárata előtt az Előfizető nem köt a mindenkori szerződés-hosszabbítási szabályok
figyelembevételével újabb 2 éves határozott idejű szerződést, a határozott idő lejártát követően szerződése
határozatlan idejűre változik. A határozott idejű szerződés lejáratát követően a szolgáltatást a határozott idejű
szerződésben meghatározott díjakon nyújtjuk tovább.
A Business Senior Okosóra tarifacsomag kizárólag a tarifacsomag rendeltetésének megfelelő okosóra eszközzel
vehető igénybe. Nem rendeltetésszerű használat esetén (például, de nem kizárólag, amennyiben Előfizető a
szolgáltatást nem a tarifacsomag rendeltetésének megfelelő célra vagy eszközzel használja) a Vodafone fenntartja
magának a jogot, hogy előzetes értesítést követően az előfizetést a Kisvállalati Alaptarifára átváltsa.
Az Előfizető, amennyiben az órát nem saját használatra vásárolja, úgy az Előfizetőn kívüli természetes személy,
mint felhasználó személyes adatainak birtokába jut, melyek megismerésére csak akkor jogosult, ha ahhoz a
felhasználó hozzájárult. A hozzájárulás beszerzése Előfizető kötelessége és felelőssége, Szolgáltató a
hozzájárulás meglétét vagy annak tartalmát nem köteles vizsgálni.
A Business Senior Okosóra szolgáltatás célja a felhasználó mozgásának, helyzetének megismerése, a
kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás megkönnyítése. A szolgáltatás sajátosságából kifolyólag a Business Senior
Okosóra tarifacsomag igénybevételéhez használt okosóra egyrészt geolokációs adatok továbbítására alkalmas,
másrészt az okosóráról egy hívószám hívható, melyet előzőleg a Senior Okosórához csatlakoztatott okostelefonra
letölthető alkalmazáson keresztül, illetve a https://www.vodafone.hu/kisvallalkozasok/tarifak-es-opciok/businesssenior-okosora internetes oldalon lehetséges beállítani. Az óra és a hozzá kapcsolódó alkalmazás, weblap
regisztrációjához, használatához elengedhetetlen a harmadik fél szerződéses feltételeinek elfogadása (Általános
Szerződési Feltételek, Felhasználási Feltételek, Adatvédelmi Irányelv). A beállított telefonszám díjmentesen és
tetszőleges gyakorisággal változtatható. További tájékoztatás az okosóra használati utasításában, illetve a
Vodafone honlapján (www.vodafone.hu) található. Bármely egyéb célra történő felhasználás kizárólag az érintettek
tájékoztatásával és hozzájárulásával lehetséges, mely az Előfizető kötelessége és felelőssége. A jogosulatlan vagy
jogsértő használatból eredő felelősség kizárólag az Előfizetőt terheli. A Business Senior Okosóra alkalmas a
viselőjének pulzus és vérnyomás értékeinek mérésére és az eredmények továbbítására, de a mért eredmények
csak tájékoztató adatok és nem minősülnek orvostechnikai eszköz által hitelesített adatoknak.
PluszAdat (kiegészítő opció)
A megjelölt tarifacsomagokhoz kiegészítő adatopció (PluszAdat) vásárolható, melyek részletes leírását az alábbi
táblázat tartalmazza. PluszAdatot az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet
vásárolni és lemondani.
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Megrendelhető
PluszAdat
Kiegészítő Adat 1GB

Benne foglalt adatmennyiség

Díj (bruttó)

Díj (nettó)

Tarifacsomag

1 GB

2000 Ft

1574,8 Ft

Business Senior Okosóra
tarifacsomag

Amennyiben egy PluszAdat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő PluszAdat opció
vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő PluszAdat opció fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A
PluszAdat opció nem osztható és az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt
adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú PluszAdat opció
vásárolható. A PluszAdat opció nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell igény szerint vásárolni.
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1.1.3. Kisvállalati Alaptarifa
A Kisvállalati Alaptarifa az Üzleti Előfizetők alap tarifacsomagja, amely az Üzleti tarifacsomagok megszűnése
esetén kerül alkalmazásra, kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodnak meg.
A táblázatban bruttó árak szerepelnek, a feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák.
Kisvállalati Alaptarifa
Induló költségek
Belépési díj (Ft)
Havidíjak
Havi előfizetési díj (Ft)
Havidíjból lebeszélhető rész (Ft)
Kiegészítő havi előfizetési díj (Ft)
Összesen, havonta fizetendő előfizetési díj (Ft)
Hívásdíjak bármely belföldi mobil vagy vezetékes
hálózatba (percenként)
Bármely időszakban (Ft)
Üzenetküldés
Rövid Szöveges Üzenet küldése (SMS) belföldi mobil
hálózatba (Ft)

10 000
30 000
0
3 175
33 175
50
50

Hanghívások esetén a számlázás 60 másodperces egységekben történik. Külföldön a mindenkori Roaming
díjszabás érvényes.
A fenti tarifacsomaghoz az alábbi opció érhető el:
•

Zárt Csoport opció

Az opció részletes leírása jelen Díjszabás mellékletben található.
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1.1.4. Flotta Alaptarifa
A Flotta Alaptarifa a Flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetők alap tarifacsomagja, amely a flotta
tarifacsomagok megszűnése esetén kerül alkalmazásra, kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodnak meg.
A Flotta Alaptarifához viszonyítva kerülnek meghatározásra – az Előfizetői Szerződésben meghatározott
kedvezményes tarifacsomaggal összevetve - az Előfizető által igénybe vett kedvezmények a kötbér számítások
során.
A Flotta tarifacsomag megszűnésére az alábbi események bekövetkeztekor kerülhet sor:
a) amennyiben a Flotta Együttműködési Megállapodásban rögzített tarifacsomagok között már nem elérhető,
lezárásra került a tarifacsomag.
b) amennyiben a Flotta Együttműködési Megállapodás bármely okból megszűnik.
A táblázatban bruttó árak szerepelnek, a feltüntetett árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.
Flotta Alaptarifa csomag
Induló költségek
Belépési díj (Ft)
Összesen, havonta fizetendő előfizetési díj (Ft)
Havidíjak
Havi előfizetési díj (Ft)
Havidíjból lebeszélhető rész (Ft)
Kiegészítő havi előfizetési díj (Ft)
Hívásdíjak bármely belföldi mobil vagy
vezetékes hálózatba (percenként)
Bármely időszakban (Ft)
Üzenetküldés
Rövid Szöveges Üzenet küldése (SMS) belföldi
mobil hálózatba (Ft)
Csoporton belüli opció
Havi előfizetési díj (Ft)
Havidíjból lebeszélhető rész (Ft)
Hívás csoporton belül, belföldi hívások esetén
bármely időszakban (Ft)

10 000
12 319
6 350
0
889
25,4
25,4
5 080
0
10,16

A hívások számlázása 60 másodperces egységekben történik. Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás
érvényes.
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1.1.5. Business Mobile RED tarifacsomagok Üzleti Előfizetőknek
Az alábbi tarifacsomagokat kizárólag (új és meglévő), utólag fizető előfizetést kötő Üzleti Előfizetők vásárolhatják.
A tarifacsomagokban a számlázás 1 másodperces egységekben történik.
Business Mobile RED 5GB

Induló költségek
Belépési díj (Ft)
Havidíjak
Tarifacsomag havidíj (Ft)
Internet havidíj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft)
határozatlan idejű szerződéssel összesen
Tarifacsomag havidíj (Ft)

Business Mobile RED 20GB

Nettó árak

Bruttó árak

Nettó árak

Bruttó árak

7 874,02

10 000

7 874,02

10 000

8 500

10 795

8 500

10 795

3 490

3 664,50

8 490

8 914,50

11 990

14 459,50

16 990

19 709,50

6 500

8 255

6 500

8 255

Internet havidíj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft)
2 év határozott idejű szerződéssel összesen
Tarifacsomag havidíj (Ft)

3 490

3 664,50

8 490

8 914,50

9 990

11 919,50

14 990

17 169,50

8 500

10 795

8 500

10 795

Internet havidíj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft)
határozatlan idejű szerződéssel
osztható internettel összesen
Tarifacsomag havidíj (Ft)

3 990

4 189,50

8 990

9 439,50

12 490

14 984

17 490

20 234,50

6 500

8 255

6 500

8 255

3 990

4 189,50

8 990

9 439,50

10 490

12 444,50

15 490

17 694,50

Internet havidíj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft)
2 év határozott idejű szerződéssel
osztható internettel összesen
Havidíjban foglalt, normál díjas irányban
felhasználható tartalom
- belföldön magyarországi hívószámokra;
- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1.
roaming díjzónából magyarországi és az 1. roaming
díjzóna országainak hívószámaira;
- belföldről a Red EU Nemzetközi díjzóna
érvényességi területén belüli országok hívószámaira.
Hívások

Korlátlan

Korlátlan

SMS

Korlátlan

Korlátlan

MMS
Havidíjban foglalt egyéb tartalom
Belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint az
1. roaming díjzónában felhasználható adatforgalom
Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban
foglalt adatforgalom felett (le- és feltöltési sebesség –
Mbit/s)
Becsült maximális sebesség

Korlátlan

Korlátlan

5 GB

20 GB

0/0

0/0

5G/NR hálózat
Vodafone EU Roaming
Havidíjon felül, nemzetközi, normál díjas irányban
irányadó díjak
- belföldről a Red EU Nemzetközi díjzóna érvényességi
területén kívüli országok hívószámaira.
Nemzetközi SMS és MMS díja a Red EU Nemzetközi
díjzóna érvényességi területén kívüli országok
hívószámaira (Ft)

az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint
Igénybe vehető, a lefedettségi térképen megjelölt helyeken
A Vodafone EU Roaming díjmentesen aktiválható, egyebekben külföldön a
mindenkori Roaming díjszabás érvényes

40

50,80

40

50,80
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Egyéb díjak
Adatforgalmi keret felhasználása után számlázási
ciklusonként egyszer aktiválódó Automatikus Kiegészítő
Adat 200 MB (Ft)

500

525

500

525

Business Mobile RED Superior

Business Mobile RED World

Nettó árak

Bruttó árak

Nettó árak

Bruttó árak

7 874,02

10 000

7 874,02

10 000

8 500

10 795

23 500

29 845

Internet havidíj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft)
határozatlan idejű szerződéssel összesen
Tarifacsomag havidíj (Ft)

11 490

12 064,5

22 490

23 614,50

19 990

22 859,5

45 990

53 495,50

6 500

8 255

21 500

27 305

Internet havidíj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft)
2 év határozott idejű szerződéssel összesen
Havidíjban foglalt, normál díjas irányban
felhasználható tartalom
- belföldön magyarországi hívószámokra;
- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming
díjzónából magyarországi és az 1. roaming díjzóna
országainak hívószámaira;
- belföldről a Red EU Nemzetközi díjzóna érvényességi
területén belüli országok hívószámaira.
- Business RED World tarifacsomag esetén belföldről a
Világ Napijegy érvényességi területén belüli országok
hívószámaira, valamint a Világ Napijegy érvényességi
területéről magyarországi és a Világ Napijegy
érvényességi területén belüli országok hívószámaira.
Hívások

11 490

12 064,50

22 490

23 614,50

17 990

20 319,50

43 990

50 919,50

Induló költségek
Belépési díj (Ft)
Havidíjak
Tarifacsomag havidíj (Ft)

Korlátlan

Korlátlan

SMS

Korlátlan

Korlátlan

MMS

Korlátlan

Korlátlan

Korlátlan

Korlátlan

30 GB

30 GB

Havidíjban foglalt egyéb tartalom
Belföldi adatforgalom
Adatforgalom
- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming
díjzónában;
- aktív Világ Napijegy szolgáltatással a Világ Napijegy
érvényességi területén belül.
Becsült maximális sebesség
Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban
foglalt roaming adatforgalom felett (le- és feltöltési
sebesség - Mbit/s)
5G/NR hálózat
Vodafone EU Roaming
Havidíjon felül, nemzetközi, normál díjas irányban
irányadó díjak
- belföldről a Red EU Nemzetközi díjzóna érvényességi
területén kívüli, illetve Business RED World tarifacsomag
esetén a Világ Napijegy érvényességi területén belüli és
kívüli országok hívószámaira.
Nemzetközi SMS és MMS díja Világ Napijegy
érvényességi területén belüli országok hívószámaira (Ft)

az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint
letöltési sebesség: 0,125 Mbit/s
feltöltési sebesség: 0,125 Mbit/s
Igénybe vehető, a lefedettségi térképen megjelölt helyeken
A Vodafone EU Roaming díjmentesen aktiválható, egyebekben külföldön a
mindenkori Roaming díjszabás érvényes

40

50,80

0

0
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Nemzetközi SMS és MMS díja a Világ Napijegy
érvényességi területén kívüli országok hívószámaira (Ft)

40

50,80

40

50,80

A Business Mobile RED 5GB, Business Mobile RED 20GB tarifacsomaghoz elérhetők a Business MultiNet
(mobilinternet alapú) tarifacsomagok, melyek kizárólag a Business Mobile RED 5GB, Business Mobile RED 20GB
tarifacsomaggal együtt, másodlagos SIM-ként használhatóak. A megosztható adatforgalmú Business Mobile RED
5GB, Business Mobile RED 20GB tarifacsomagok (elsődleges SIM) esetén a hozzájuk kapcsolódó Business
MultiNet tarifacsomagokon (másodlagos SIM) az adatforgalom belföldön, a mindenkori Roaming díjszabás szerint,
valamint a Vodafone EU Roaming szolgáltatás aktiválása esetén a Vodafone EU Roaming szolgáltatás
érvényességi területén, külföldön is felhasználható.
Business MultiNet csomagok:
Business MultiNet Mifi
Induló költségek
Belépési díj (Ft)
Havidíjak
Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan
idejű szerződéssel
Havi előfizetési díj (Ft) 2 év
határozott idejű szerződéssel
Havidíjban foglalt adatforgalom
Becsült maximális sebesség a havi
megosztható adatforgalom felett
(le- és feltöltési sebesség – Mbit/s)
Becsült maximális sebesség
SMS díja (Ft)
- belföldön magyarországi, normál
díjas hívószámokra;
- a mindenkori Roaming díjszabás
szerint az 1. roaming díjzónából
magyarországi és az 1. roaming
díjzóna országainak normál díjas
hívószámaira;

Business MultiNet SIM

Nettó árak

Bruttó árak

Nettó árak

Bruttó árak

7 874,02

10 000

7 874,02

10 000

7 874,02

8 267,72

7 874,02

8 267,72

0

0

0

0

a Business Mobile RED 5GB, Business Mobile RED 20GB csomaggal megegyező, azzal
megosztva
0/0
az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint

24

30,48

24

30,48

A Business Mobil RED 5GB, Business Mobile RED 20GB, Business Mobile RED Superior és Business Mobile RED
World tarifacsomagok havidíjában foglalt korlátlan percek, SMS-ek és MMS-ek normál díjas hívások, SMS-, illetve
MMS-küldés esetén érvényesek. Belföldi normál díjas irányoknak minősülnek a Vodafone, illetve más
mobilszolgáltatók belföldi hálózatába és belföldi vezetékes irányba indított normál díjas hívások, normál díjas SMSek és normál díjas MMS-ek, valamint a Business Mobile RED tarifacsomagok esetében – díjazás tekintetében –
belföldi normál díjas iránynak minősül minden belföldi speciális díjazású szám hívása is.
A Business Mobile RED tarifacsomagok havidíjában foglalt korlátlanság, kizárólag normál díjas és speciális
díjazású belföldi és normál díjas, illetve speciális díjazású (zöld számok) nemzetközi hívásokra és belföldi
hálózatba küldött normál díjas és speciális díjazású, illetve nemzetközi hálózatba küldött normál díjas és speciális
díjazású (zöld számok) SMS-ek esetén érvényes.
Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. A Vodafone EU Roaming szolgáltatás részletes leírását jelen
Díjszabás melléklet tartalmazza.
A Red EU Nemzetközi díjzóna területe a jelen Díjszabás mellékletben került meghatározásra.
A Red EU Nemzetközi díjzónán, illetve a Világ Napijegy érvényességi területén kívüli nemzetközi hívások díjait
jelen Díjszabás melléklet tartalmazza. A Világ Napijegy érvényességi területe jelen Díjszabás mellékletben
található.
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A havidíjban foglalt forgalmi keret időkorlátozás nélkül bármely napszakban felhasználható. Számlázási egység 10
Kbyte. Business Mobile RED 5GB és Business Mobile RED 20GB tarifacsomag esetén amennyiben Előfizető nem
használja fel a havidíjban foglalt havi forgalmi keretet, a fennmaradó részt nem viheti át a következő számlázási
ciklusra. A havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását követően az internet szolgáltatás megszűnik a
számlázási ciklus végéig. Becsült maximális sebesség az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint.
A Business Mobil RED Superior és Business Mobil RED World tarifacsomagok esetén az Előfizető számára a video
tartalmakhoz való hozzáférést a Szolgáltató 480p felbontásban korlátozott minőségben teszi lehetővé. Ezen
korlátozással az Előfizető a mobiltelefon készülékre és a hálózati kapacitásra optimalizált minőségben veheti
igénybe a szolgáltatást, ez az opció nagyobb képernyőjű készülékek esetében a képminőség romlását
eredményezheti. Az Előfizetőnek a 480p videó felbontás igénylésére és lemondására az Előfizetői Szerződés
megkötése során, illetve a Szolgáltató személyes vagy telefonos Ügyfélszolgálatán van lehetősége.
A Business Mobil RED 5GB és Business Mobil RED 20GB havidíjában foglalt adatmennyiség felhasználását
követően, illetve ha a havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását megelőzően az Online ügyfélszolgálaton
keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban egy vagy több alkalommal kiegészítő adatopció(k) vásárlására kerül
sor, úgy a kiegészítő adatopcióban, majd a havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását követően a Business
Mobile RED 5GB és Business Mobile RED 20GB tarifacsomagokhoz számlázási ciklusonként egy alkalommal
automatikusan aktiválódó 200 MB adatforgalmat tartalmazó Automatikus Kiegészítő Adat opció kapcsolódik,
melynek díját a tarifatáblázat tartalmazza. Az Automatikus Kiegészítő Adat 200 MB opció adatforgalma az adott
számlaciklus végéig felhasználható, nem megosztható. Az Automatikus Kiegészítő Adat 200 MB opció minden
hónapban megújul, de csak a havidíjban vagy a kiegészítő adatopció(k)ba foglalt adatmennyiség felhasználását
követő további használattal aktiválódik és kerül kiszámlázásra. Az Automatikus Kiegészítő Adat 200 MB opcióban
foglalt adatmennyiség felhasználását követően az internet szolgáltatás megszűnik.
A számlazárásig történő további internetezéshez a havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását megelőzően
vagy az Automatikus Kiegészítő Adat opcióba foglalt adatmennyiség felhasználását követően az Online
ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban kiegészítő adatopció vásárlása szükséges.
Adatopció vásárlása nélkül az Automatikus Kiegészítő Adat opcióba foglalt adatmennyiség felhasználását
követően adatforgalom túllépés nem lehetséges, amennyiben az Előfizető felhasználta a csomagban és az
Automatikus Kiegészítő Adat opcióban foglalt adatmennyiséget, nem lesz elérhető számára az internet szolgáltatás
a számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul.
A Business MultiNet kártya csak adatátviteli szolgáltatást nyújt, hangszolgáltatás azon nem vehető igénybe. A
Business MultiNet tarifák igénybevételére kizárólag azon ügyfeleink jogosultak, akik új vagy meglévő Business
Mobile RED 5GB, vagy Business Mobile RED 20GB előfizetéssel rendelkeznek. Egy Business Mobile RED 5GB
vagy Business Mobile RED 20GB előfizetéshez maximum 1 darab Business MultiNet csomag vásárolható az
ajánlatban. A Business MultiNet csomagra mindaddig jogosult az Előfizető, ameddig határozott vagy határozatlan
idejű Business Mobile RED 5GB vagy Business Mobile RED 20GB előfizetését fenntartja. Amennyiben a
tarifacsomagokra kötött elsődleges előfizetés megszűnik, vagy leváltásra kerül, abban az esetben a 2. SIM kártyát
az Internet Alaptarifára váltjuk.
A Business MultiNet tarifacsomagok esetén a havi adatforgalmi keret felhasználása esetében a számlazárásig
történő további internetezéshez az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban
kiegészítő adatopció vásárlása szükséges. Adatopció vásárlása nélkül adatforgalom túllépés nem lehetséges,
amennyiben az Előfizető felhasználta a csomagban foglalt adatmennyiséget, nem lesz elérhető számára az internet
szolgáltatás a számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul. Becsült maximális
sebesség az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint.
A Business Mobile RED 5GB és Business Mobile RED 20GB tarifacsomag esetén az Előfizető a csomagban foglalt
adatmennyiség felhasználása után, a számlazárásig történő további internetezéshez az általa, vagy az általa az
Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban erre feljogosított másodlagos Business
MultiNet tarifacsomaghoz tartozó SIM kártyát használók által megrendelhető osztható kiegészítő adatopciók
megosztása során az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban technikai okokból
kizárólag a saját, azaz az elsődleges SIM kártyához tartozó adatfelhasználást tudja nyomon követni és nem
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rendelkezik információval a megosztható adatmennyiséget esetlegesen használó másodlagos SIM kártya
adatfelhasználásának konkrét mértékéről. Amennyiben az Előfizető által az Online ügyfélszolgálaton keresztül
vagy a My Vodafone alkalmazásban erre feljogosított másodlagos Business MultiNet tarifacsomaghoz tartozó SIM
kártya használója a kiegészítő adatopciót megrendeli, a kiegészítő adatopció díja az elsődleges SIM kártya
Előfizetője részére kerül kiszámlázásra és megfizetésre.
A Business Mobile RED 5GB, Business Mobile RED 20GB, Business Mobile RED Superior és Business Mobile
RED World tarifacsomagok kizárólag az Üzleti Előfizető általi felhasználás szabályainak betartása mellett,
természetes személy felhasználók személyes hírközlési igényeinek kielégítésére használhatóak (személyi
használat). A rendeltetésszerű személyi használatba nem értendő bele, ha a tarifacsomaghoz tartozó SIM kártyát
nem mobiltelefon készülékben használja az Előfizető vagy felhasználó; hívások automatizált - a felhasználó
személyes közreműködését nem igénylő - indítása; hívások tömeges (a kimenő hívások összidőtartamának 10%át meghaladó időtartamban) indítása automatikus hívásfogadó eszközök, berendezések (pl., de nem kizárólag IVR)
felé; hívások tömeges indítása szolgáltatások, műszaki eszközök, berendezések, stb. tesztelése, próbaüzeme,
terhelhetőségének vizsgálata, sérülékenységének vizsgálata, stb. céljából; hívások napi 180 percet rendszeresen
meghaladó időtartamban történő indítása személyek, objektumok, események, stb. távolról történő megfigyelése
céljából (pl. de nem kizárólag: vagyonőrzési, bébiőr funkciók); hívások indítása gép-gép kapcsolat (M2M)
létrehozása céljából; hívások indítása vagy átirányítása napi 24 órát meghaladó összidőtartamban; olyan hívások,
SMS-ek tömeges indítása, melyekről a Szolgáltató alappal feltételezheti, hogy a hívások létrehozásának, vagy az
SMS-ek küldésének célja az Előfizető, Felhasználó vagy bármely harmadik fél közvetlen haszonszerzése a
Szolgáltató kárára. A tarifacsomagot szigorúan tilos olyan eszközzel használni, amely nem rendelkezik saját
kijelzővel, hangszóróval, mikrofonnal és billentyűzettel (beleértve az érintőképernyős billentyűzetet), ilyen pl. az
adapter, modem. A tarifacsomagok visszaélésszerűen, többek között telemarketing, ügyfélszolgálati tevékenység,
vagy más üzleti célokra nem használhatók. A visszaélésszerű használatba beleértendő és ezáltal ellentétes a
személyi használat feltételeivel az olyan SMS és MMS küldési magatartás, amely során az előfizetésről elküldött
SMS/MMS-ek darabszáma meghaladja a napi több százat, illetve az érintett előfizetésről elküldött SMS/MMS-ek
száma és azok címzettjeinek aránya meghaladja a 10%-ot, illetve az elküldött SMS/MMS-ekre érkezett
válaszüzenetek darabszámának aránya 80%-nál kisebb, illetve az SMS/MMS üzeneteket jellemzően egy
helyszínről küldi az előfizető. A visszaélésszerű használat, illetve a személyi használati feltételek megsértése
esetén Szolgáltató előzetes értesítését követően az Előfizető a szolgáltatást a Kisvállalati Alaptarifa feltételei
szerint veheti tovább igénybe.
A Business Mobile RED tarifacsomagokkal a Konferenciahívás szolgáltatás nem vehető igénybe.
Egyszeri Kiegészítő Adat (kiegészítő opció)
A Business Mobile RED 5GB és Business Mobile RED 20GB tarifacsomagokhoz kiegészítő adatopció vásárolható,
melyek részletes leírását az alábbi táblázat tartalmazza. Kiegészítő opciót az Online ügyfélszolgálaton keresztül
vagy a My Vodafone alkalmazásban oldalon lehet vásárolni arról a SIM kártyáról és eszközről, amelyhez a
Business Mobile RED előfizetés tartozik.
Benne foglalt
adatmennyiség

Díj
(nettó)

Díj (bruttó)

500 MB

1 000 Ft

1 050 Ft

Kiegészítő Adat 3 GB

3 GB

3 000 Ft

3 150 Ft

Kiegészítő Adat 5 GB

5 GB

4 000 Ft

4 200 Ft

Megrendelhető Kiegészítő Adat
Kiegészítő Adat 500 MB

Tarifacsomag, mellyel
elérhető:
Business Mobile RED 5 GB
Business Mobile RED 20 GB
Business Mobile RED 5GB
Business Mobile RED 20GB
Business Mobile RED 5GB
Business Mobile RED 20GB

Amennyiben az Egyszeri Kiegészítő Adat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő Egyszeri
Kiegészítő Adat opció vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő kiegészítő adatopció fel nem használt hátralévő
adatforgalma elvész. A kiegészítő adatopció az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag
havidíjában foglalt adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú
Egyszeri Kiegészítő Adat opció vásárolható, mely nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell igény
szerint vásárolni.
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1.1.6. Business Mobile Smart 3GB és Business Mobile Smart 5GB tarifacsomagok Üzleti
Előfizetőknek
Az alábbi tarifacsomagokat kizárólag (új és meglévő), utólag fizető előfizetést kötő üzleti előfizetők vásárolhatják.
Hanghívások esetén a számlázás 1 másodperc alapú.
Business Mobile Smart 3GB
Induló költségek
Belépési díj (Ft)
Havidíjak
Tarifacsomag havidíj (Ft)
Internet havidíj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft)
határozatlan idejű szerződéssel összesen
Tarifacsomag havidíj (Ft)
Internet havidíj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft)
2 év határozott idejű szerződéssel összesen
Tarifacsomag havidíj (Ft)
Internet havidíj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft)
határozatlan idejű szerződéssel,
osztható internettel összesen
Tarifacsomag havidíj (Ft)
Internet havidíj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft)
2 év határozott idejű szerződéssel,
osztható internettel összesen
Havidíjban foglalt, normál díjas irányban
felhasználható tartalom
Felhasználható a meghatározott keret:
- belföldről magyarországi hívószámokra;
- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1.
roaming díjzónából magyarországi és az 1.
roaming díjzóna országainak hívószámaira;
- valamint belföldről a Red EU Nemzetközi
díjzóna érvényességi területén belüli országok
hívószámaira indított hívásokra.
Havidíjban foglalt egyéb tartalom
„Zárt Csoport” opció
Belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás
szerint az 1. roaming díjzónában felhasználható
adatforgalom
Becsült maximális sebesség a havi előfizetési
díjban foglalt adatforgalom felett (le- és feltöltési
sebesség – Mbit/s)
Becsült maximális sebesség
Adatforgalmi keret felhasználása után
számlázási ciklusonként egyszer aktiválódó
Automatikus Kiegészítő Adat 200 MB (Ft)
Vodafone EU Roaming
Havidíjon felül, normál díjas irányban
irányadó díjak
- belföldön magyarországi hívószámokra;
- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1.
roaming díjzónából magyarországi és az 1.
roaming díjzóna országainak hívószámaira.
Percdíj (Ft)
SMS és MMS (Ft)

Business Mobile Smart 5GB

Nettó árak

Bruttó árak

Nettó árak

Bruttó árak

7 874,02

10 000

7 874,02

10 000

3 000
2 490

3 810
2 614,50

4 000
3 490

5 080
3 664,50

5 490

6 424,50

7 490

8 744,50

2 000
2 490

2 540
2 614,50

3 000
3 490

3 810
3 664,50

4 490

5 154,50

6 490

7 474,50

3 000
2 990

3 810
3 139,50

4 000
3 990

5 080
4 189,50

5 990

6 949,50

7 990

9 269,50

2 000
2 990

2 540
3 139,50

3 000
3 990

3 810
4 189,50

4 990

5 679,50

6 990

7 999,50

100 perc

250 perc





3 GB

5 GB

0/0

0/0

az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint
500

525

500

525

A Vodafone EU Roaming díjmentesen aktiválható, egyebekben külföldön a
mindenkori Roaming díjszabás érvényes

18
18

22,86
22,86

18
18

22,86
22,86
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Havidíjon felül, nemzetközi, normál díjas
irányban irányadó díjak
- belföldről a Red EU Nemzetközi díjzóna
érvényességi területén belüli és kívüli országok
hívószámaira.
Percdíj a Red EU Nemzetközi díjzóna
érvényességi
területén
belüli
országok
hívószámaira (Ft)
Percdíj a Red EU Nemzetközi díjzóna
érvényességi
területén
kívüli
országok
hívószámaira (Ft)
Nemzetközi SMS és MMS díja a Red EU
Nemzetközi díjzóna érvényességi területén belüli
országok hívószámaira (Ft)
Nemzetközi SMS és MMS díja a Red EU
Nemzetközi díjzóna területen kívüli országok
hívószámaira (Ft)

18

22,86

18

22,86

A mindenkori ÁSZF Díjszabás Külföldre irányuló hívások díja (nemzetközi
hívások) feltételek és díjszabás szerint.
18

22,86

18

22,86

40

50,80

40

50,80

A Business Mobile Smart 3GB és Business Mobile Smart 5GB tarifacsomagokhoz elérhetők a Business MultiNet
(mobilinternet alapú) tarifacsomagok, melyek kizárólag fenti tarifacsomagokkal együtt, azzal azonos ügyfélszámon
számlázott, másodlagos SIM-ként használhatóak. Egy elsődleges SIM-hez legfeljebb 1 db másodlagos SIM
kapcsolódhat. A megosztható adattartalmú Business Mobile Smart 3GB és Business Mobile Smart 5GB kizárólag
a másodlagos SIM kártyával (Business MultiNet) oszthatja meg az adatot. A megosztható adatforgalmú Business
Mobile Smart 3GB és Business Mobile Smart 5GB (elsődleges SIM) esetén a hozzájuk kapcsolódó Business
MultiNet tarifacsomagokon (másodlagos SIM) az adatforgalom belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás
szerint az 1. roaming díjzónában, valamint a Vodafone EU Roaming szolgáltatás aktiválása esetén a Vodafone EU
Roaming szolgáltatás érvényességi területén, külföldön is felhasználható.
Business MultiNet csomagok:
Business MultiNet Mifi
Induló költségek
Belépési díj (Ft)
Havidíjak
Havi előfizetési díj (Ft)
határozatlan idejű szerződéssel
Havi előfizetési díj (Ft)
2 év határozott idejű szerződéssel
Havidíjban foglalt adatforgalom
Becsült maximális sebesség a havi
megosztható adatforgalom felett (le- és
feltöltési sebesség – Mbit/s)
Becsült maximális sebesség
SMS díja (Ft)
- belföldön magyarországi normál díjas
hívószámokra
- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az
1. roaming díjzónából magyarországi és az
1. roaming díjzóna országainak normál díjas
hívószámaira;

Business MultiNet SIM

Nettó árak

Bruttó árak

Nettó árak

Bruttó árak

7 874,02

10 000

7 874,02

10 000

7 874,02

8 267,72

7 874,02

8 267,72

0

0

0

0

a Business Mobile Smart 3GB és Business Mobile Smart 5GB csomaggal
megegyező,
azzal megosztva
0/0
az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint

24

30,48

24

30,48

A Business Mobile Smart 3GB és Business Mobile Smart 5GB tarifacsomagok esetén a havidíjban foglalt
adatmennyiség felhasználását követően az internet hozzáférés megszűnik a számlázási ciklus végéig. Becsült
maximális sebesség az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint.
A havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását követően, illetve ha a havidíjban foglalt adatmennyiség
felhasználását megelőzően az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban egy vagy
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több alkalommal kiegészítő adatopció(k) vásárlására kerül sor, úgy a kiegészítő adatopcióban, majd a havidíjban
foglalt adatmennyiség felhasználását követően a Business Mobile Smart 3GB és Business Mobile Smart 5GB
tarifacsomagokhoz számlázási ciklusonként egy alkalommal automatikusan aktiválódó Automatikus Kiegészítő
Adat opció kapcsolódik, melynek díját a tarifacsomag-táblázat tartalmazza. Az Automatikus Kiegészítő Adat opció
adatforgalma az adott számlaciklus végéig felhasználható, nem megosztható. Az Automatikus Kiegészítő Adat
opció minden hónapban megújul, de csak a havidíjban vagy a kiegészítő adatopció(k)ban foglalt adatmennyiség
felhasználását követő további használattal aktiválódik és kerül kiszámlázásra. Az Automatikus Kiegészítő Adat
opcióban foglalt adatmennyiség felhasználását követően az internet hozzáférés megszűnik.
A számlazárásig történő további internetezéshez a havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását megelőzően
vagy az Automatikus Kiegészítő Adat opcióba foglalt adatmennyiség felhasználását követően az Online
ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban kiegészítő adatopció vásárlása szükséges.
Adatopció vásárlása nélkül az Automatikus Kiegészítő Adat opcióba foglalt adatmennyiség felhasználását
követően adatforgalom túllépés nem lehetséges, amennyiben az Előfizető felhasználta a csomagban és az
Automatikus Kiegészítő Adat opcióban foglalt adatmennyiséget, nem lesz elérhető számára az internet szolgáltatás
a számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul.
A Business MultiNet kártya csak adatátviteli szolgáltatást nyújt, hangszolgáltatás azon nem vehető igénybe. A
Business MultiNet tarifacsomagok igénybevételére kizárólag azon ügyfeleink jogosultak, akik új vagy meglévő
Business Mobile Smart 3GB vagy Business Mobile Smart 5GB előfizetéssel rendelkeznek. Business Mobile Smart
3GB vagy Business Mobile Smart 5GB előfizetéshez maximum 1 darab Business MultiNet csomag vásárolható az
ajánlatban. A Business MultiNet csomagra mindaddig jogosult az Előfizető, ameddig határozott vagy határozatlan
idejű Business Mobile Smart 3GB vagy Business Mobile Smart 5GB előfizetését fenntartja. Amennyiben a
tarifacsomagokra kötött elsődleges előfizetés megszűnik, vagy leváltásra kerül, abban az esetben a 2. SIM kártyát
az Internet Alaptarifára váltjuk.
A Business MultiNet tarifacsomagok esetén a havi adatforgalmi keret felhasználása esetében a számlazárásig
történő további internetezéshez az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban
kiegészítő adatopció vásárlása szükséges. Adatopció vásárlása nélkül adatforgalom túllépés nem lehetséges,
amennyiben az Előfizető felhasználta a csomagban foglalt adatmennyiséget, nem lesz elérhető számára az internet
szolgáltatás a számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul. Becsült maximális
sebesség az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint.
A Business Mobile Smart 3GB és Business Mobile Smart 5GB tarifacsomag esetén az Előfizető a csomagban
foglalt adatmennyiség felhasználása után, a számlazárásig történő további internetezéshez az általa, vagy az általa
az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban erre feljogosított másodlagos Business
MultiNet tarifacsomaghoz tartozó SIM kártyát használók által megrendelhető osztható kiegészítő adatopciók
megosztása során az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban technikai okokból
kizárólag a saját, azaz az elsődleges SIM kártyához tartozó adatfelhasználást tudja nyomon követni és nem
rendelkezik információval a megosztható adatmennyiséget esetlegesen használó másodlagos SIM kártya
adatfelhasználásának konkrét mértékéről. Amennyiben az Előfizető által az Online ügyfélszolgálaton keresztül
vagy a My Vodafone alkalmazásban erre feljogosított másodlagos Business MultiNet tarifacsomaghoz tartozó SIM
kártya használója a kiegészítő adatopciót megrendeli, a kiegészítő adatopció díja az elsődleges SIM kártya
Előfizetője részére kerül kiszámlázásra és megfizetésre.
A tarifacsomagban foglalt Zárt csoport opció díját a tarifacsomag havidíja tartalmazza, nem a havidíjon felül
számlázódik. További részletek a Zárt csoport opcióval kapcsolatban jelen Díjszabás mellékletben találhatók.
A havidíjban foglalt, de fel nem használt leforgalmazható perc, illetve adatforgalom nem vihető át a következő
hónapra, más személyre-, illetve más kapcsolási számra nem ruházható át és más szolgáltatásra sem használható
fel.
A Business Mobile Smart tarifacsomagokkal a Konferenciahívás szolgáltatás nem vehető igénybe.
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Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. A Vodafone EU Roaming szolgáltatás részletes leírását jelen
Díjszabás melléklet tartalmazza.
A Red EU nemzetközi szolgáltatással, amely a Business Mobile Smart tarifacsomagok részét képezi, az Előfizetők
a Vodafone magyarországi hálózatáról a fent meghatározott feltételekkel hívhatják a jelen Díjszabás mellékletben
meghatározott országok (Red EU Nemzetközi díjzóna) normál díjas hívószámait, és azokra a fent meghatározott
feltételekkel küldhetnek normál díjas SMS és MMS üzenetet.
A Red EU Nemzetközi díjzónán kívüli nemzetközi hívások díjait jelen Díjszabás melléklet tartalmazza.
Egyszeri Kiegészítő Adat (kiegészítő adatopció)
A Business Mobile Smart 3GB és Business Mobile Smart 5GB tarifacsomagokhoz kiegészítő adatopció (Egyszeri
Kiegészítő Adat) vásárolható, melynek részletes leírását az alábbi táblázat tartalmazza.
Megrendelhető Egyszeri
Kiegészítő Adat
Kiegészítő Adat 500 MB

Benne foglalt
Díj (nettó)
adatmennyiség

Díj (bruttó)

500 MB

1 000 Ft

1 050 Ft

Kiegészítő Adat 3 GB

3 GB

3 000 Ft

3 150 Ft

Kiegészítő Adat 5 GB

5 GB

4 000 Ft

4 200 Ft

Tarifacsomag, mellyel elérhető:
Business Mobile Smart 3GB
Business Mobile Smart 5GB
Business Mobile Smart 3GB
Business Mobile Smart 5GB
Business Mobile Smart 5GB

Egyszeri Kiegészítő Adat opciót az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban oldalon
lehet vásárolni .
Amennyiben a kiegészítő adatopció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő kiegészítő adatopció
vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő kiegészítő adatopció fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész.
Az Egyszeri Kiegészítő Adat opció az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt
adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú Egyszeri Kiegészítő
Adat opció vásárolható. Az Egyszeri Kiegészítő Adat opció nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell
igény szerint vásárolni.
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1.1.7. Irodai Díjcsomag
Az Irodai díjcsomagot kizárólag (új és meglévő), utólag fizető előfizetést kötő Üzleti Előfizetők vásárolhatják,
amennyiben rendelkeznek vagy ezzel a tarifacsomaggal egyidejűleg megkötnek legalább egy Business EU Red,
Business EU Group, Business EU, Business RED EU, Business Group EU, Vodafone Business RED, Vodafone
Business Smart, Business Mobile RED, Business Mobile Smart vagy Vodafone Business Mobile előfizetést,
továbbá legalább egy Vezetékes telefonszám 1000 vagy Vezetékes telefonszám 200 vagy Vezetékes telefonszám
Basic szolgáltatásra is előfizetnek.
Az Irodai díjcsomag legfeljebb 30 SIM kártyára kiterjedő előfizetői jogviszony esetén tartható fenn.
Az Irodai díjcsomag speciálisan irodai használatra kialakított díjcsomag, havidíja magában foglalja a zárt csoport
opciót, valamint 200 perc belföldi normál díjas vezetékes irányú beszélgetést. A díjcsomag az alábbi feltételek
mellett vehető igénybe:
•
•
•

Kötelező hozzá Vodafone asztali telefont vásárolni – megegyezés alapján ettől a felek eltérhetnek,
kizárólag SIM kártya vásárlása mellett nem elérhető;
Az Irodai díjcsomag keretében vásárolt SIM kártyák kizárólag a Vodafone-tól megvásárolt asztali
telefonnal használhatók;
Az Irodai díjcsomag keretében vásárolt SIM kártyák darabszáma maximum az Előfizető céges
előfizetéseinek 10%-át érheti el.

A mobilvásárlás szolgáltatás, kiegészítő adat igénybevétele Irodai díjcsomag szolgáltatás esetén nem elérhető.
Hanghívások esetén a számlázás 1 másodperc alapú.
Az alábbi táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák.
2017. október 24. előtt kötött előfizetői szerződés esetén:
Irodai díjcsomag
Induló költségek
Belépési díj (Ft)

10 000

Havidíjak
Tarifacsomag havidíj (Ft)

2 350

Internet havidíj (Ft)

124,02

Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű szerződéssel összesen
Tarifacsomag havidíj (Ft)
Internet havidíj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft) 1 év határozott idejű szerződéssel összesen
Tarifacsomag havidíj (Ft)
Internet havidíj (Ft)

2 474,02
2 350
124,02
2 474,02
600
124,02

Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű szerződéssel összesen

724,02

Kiegészítő havi előfizetési díj (Ft)

3 175

Havidíjban foglalt tartalom
Havidíjban foglalt belföldi normáldíjas vezetékes hálózatba irányuló
hívások percdíja 200 perc mennyiségig (Ft)
Kötelező „Zárt Csoport” opció
Adatforgalom
Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban foglalt
adatforgalom felett (le- és feltöltési sebesség - Mbit/s)
Becsült maximális sebesség

0
√
20 MB
0,031/0,031
az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint
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Havidíjon felüli belföldi díjak
Belföldi vezetékes irányú hívások percdíja (Ft)
Vodafone Magyarország Zrt. mobil hálózatán belülre irányuló hívások
díja (Ft)
Más belföldi mobil hálózatba irányuló hívások díja (Ft)
Hangposta-hívások
Bármely időszakban (Ft)
Üzenetküldés
Rövid Szöveges Üzenet küldése (SMS) bármely belföldi hálózatba (Ft)
Nemzetközi SMS díja a Red EU Nemzetközi díjzóna irányába (Ft)

7,50
49
49
25
49
az ÁSZF Díjszabás mellékletében meghatározottak
szerint

Nemzetközi SMS díja a Red EU Nemzetközi díjzónán kívüli országokba
(Ft)

98

2017. október 24. után kötött előfizetői szerződés esetén:
Irodai díjcsomag
Induló költségek
Belépési díj (Ft)

10 000

Havidíjak
Tarifacsomag havidíj (Ft)
Internet havidíj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű, 1 év vagy 2 év határozott
idejű szerződéssel összesen
Kiegészítő havi előfizetési díj (Ft)

2 350
124,02
2 474,02
3 175

Havidíjban foglalt tartalom
Havidíjban foglalt belföldi normáldíjas vezetékes hálózatba irányuló
hívások percdíja 200 perc mennyiségig (Ft)
Kötelező „Zárt Csoport” opció
Adatforgalom
Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban foglalt
adatforgalom felett (le- és feltöltési sebesség - Mbit/s)
Becsült maximális sebesség
Havidíjon felüli belföldi díjak
Belföldi vezetékes irányú hívások percdíja (Ft)
Vodafone Magyarország Zrt. mobil hálózatán belülre irányuló hívások
díja (Ft)
Más belföldi mobil hálózatba irányuló hívások díja (Ft)
Hangposta-hívások
Bármely időszakban (Ft)
Üzenetküldés
Rövid Szöveges Üzenet küldése (SMS) bármely belföldi hálózatba (Ft)
Nemzetközi SMS díja a Red EU Nemzetközi díjzóna irányába (Ft)
Nemzetközi SMS díja a Red EU Nemzetközi díjzónán kívüli országokba
(Ft)

0
√
20 MB
0,031/0,031
az ÁSZF 6.
mellékletében
meghatározottak
szerint
7,50
49
49
25
49
az ÁSZF Díjszabás
mellékletében
meghatározottak szerint
98

A tarifacsomagban foglalt opciók és szolgáltatások díjait a tarifacsomag havidíja tartalmazza, nem a havidíjon felül
számlázódnak.
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Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben az Előfizető Irodai díjcsomagra való jogosultsága megszűnik (pl.
a Vezetékes telefonszám szolgáltatás lemondása miatt), az Előfizető Irodai díjcsomag előfizetéseit előzetes
értesítés nélkül Kisvállalati Alaptarifára váltsa.
További részleteket a Zárt csoport opcióval kapcsolatban jelen Díjszabás mellékletben talál. A fenti táblázatban
szereplő Irodai díjcsomag határozatlan idejű szerződéssel vagy 2 éves határozott idejű szerződés aláírásával
érhetők el. A havidíjban foglalt, de fel nem használt leforgalmazható perc, illetve adatforgalom nem vihető át a
következő számlázási időszakra, más személyre-, illetve más kapcsolási számra nem ruházható át, és más
szolgáltatásra sem használható fel. A kedvezmények kizárólag belföldön vehetők igénybe.
Az Irodai díjcsomag esetén a havidíjban foglalt adatmennyiség felett az adatforgalom sebessége lassításra kerül.
A lassítás maximális értéke: 0,031 Mbit/s le- és feltöltés esetén.
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1.1.8. Telemetria szolgáltatás
1.1.8.1. Telemetria (Internet of Things - IoT) tarifacsomagok üzleti előfizetők részére
2017. október 24. előtt kötött előfizetői szerződés esetén:
IoT tarifacsomag 30 MB

IOT tarifacsomag 50 MB

IOT tarifacsomag 100 MB

10 000 Ft

10 000 Ft

10 000 Ft

1 050 Ft

1 050 Ft

1 050 Ft

1 050 Ft

1 050 Ft

1 050 Ft

525 Ft

630 Ft

735 Ft

30MB

50MB

100MB

1kb

az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint
1kb

1kb

25,40 Ft

25,40 Ft

25,40 Ft

Induló költségek
Belépési díj
Havi díjak
Havi előfizetési díj
határozatlan idejű
szerződéssel
Havi előfizetési díj 1 év
határozott idejű szerződéssel
Havi előfizetési díj 2 év
határozott idejű szerződéssel
Havidíjban foglalt tartalom
Havidíjban foglalt belföldi
adatforgalom
Becsült maximális sebesség
Számlázási egység
Egyéb díjak
SMS küldés díja belföldi
hálózatra
SMS küldés díja a Red EU
Nemzetközi díjzóna irányába
SMS küldés díja a Red EU
Nemzetközi díjzónán kívüli
országokba
Hívásindítás díja belföldi
hálózatra
Havidíjba foglalt
adatmennyiség felhasználása
utáni adatforgalom díja

az ÁSZF Díjszabás mellékletében meghatározottak szerint
50,8 Ft

50,8 Ft

50,8 Ft

25,40 Ft

25,40 Ft

25,40 Ft

0,021 Ft/1kb

0,021 Ft/1kb

0,021 Ft/1kb

2017. október 24. után és 2020. augusztus 31. előtt kötött előfizetői szerződés esetén:

Induló költségek
Belépési díj
Havi díjak
Havi előfizetési díj határozatlan idejű, 1
év vagy 2 év határozott idejű
szerződéssel
Havidíjban foglalt tartalom
Havidíjban foglalt belföldi adatforgalom
Becsült maximális sebesség
Számlázási egység
Egyéb díjak
SMS küldés díja belföldi hálózatra
SMS küldés díja Red EU Nemzetközi
díjzóna irányába
SMS küldés díja a Red EU Nemzetközi
díjzónán kívüli országokba
Hívásindítás díja belföldi hálózatra
Havidíjba foglalt adatmennyiség
felhasználása utáni adatforgalom díja

IoT tarifacsomag 30
MB

IOT tarifacsomag 50
MB

IOT tarifacsomag 100 MB

10 000 Ft

10 000 Ft

10 000 Ft

1 050 Ft

1 050 Ft

1 050 Ft

30MB
1kb

50MB
100MB
az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint
1kb
1kb

25,40 Ft

25,40 Ft

25,40 Ft

az ÁSZF Díjszabás mellékletében meghatározottak szerint
50,8 Ft

50,8 Ft

50,8 Ft

25,40 Ft

25,40 Ft

25,40 Ft

0,021 Ft/1Kb

0,021 Ft/1Kb

0,021 Ft/1Kb

2020. szeptermber 1. után kötött előfizetői szerződés esetén:
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Induló költségek
Belépési díj
Havi díjak
Havi előfizetési díj határozatlan idejű, 1
év vagy 2 év határozott idejű
szerződéssel
Havidíjban foglalt tartalom
Havidíjban foglalt belföldi adatforgalom
Becsült maximális sebesség
Számlázási egység
Egyéb díjak
SMS küldés díja belföldi hálózatra
SMS küldés díja Red EU Nemzetközi
díjzóna irányába
SMS küldés díja a Red EU Nemzetközi
díjzónán kívüli országokba
Hívásindítás díja belföldi hálózatra
Havidíjba foglalt adatmennyiség
felhasználása utáni adatforgalom díja

IoT tarifacsomag 30
MB

IOT tarifacsomag 50
MB

IOT tarifacsomag 100 MB

10 000 Ft

10 000 Ft

10 000 Ft

1 270 Ft

1 270 Ft

1 270 Ft

30MB
1kb

50MB
100MB
az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint
1kb
1kb

25,40 Ft

25,40 Ft

25,40 Ft

az ÁSZF Díjszabás mellékletében meghatározottak szerint
50,8 Ft

50,8 Ft

50,8 Ft

25,40 Ft

25,40 Ft

25,40 Ft

0,021 Ft/1Kb

0,021 Ft/1Kb

0,021 Ft/1Kb

A táblázatban bruttó árak szerepelnek, a feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák.
A havidíjban foglalt forgalmi keret időkorlátozás nélkül bármely napszakban felhasználható. Amennyiben a
havidíjba foglalt forgalmi keret nem kerül felhasználásra, a fennmaradó rész nem vihető át a következő számlázási
ciklusra. Az adatforgalom a belföldi és külföldi küldött és fogadott adatmennyiség együttes összegét jelenti.
Számlázási egység 1Kb. A külföldön történő adatforgalomra eltérő díjak vonatkoznak. Külföldön a mindenkori
Roaming díjszabás érvényes.
A Telemetria tarifacsomagokhoz kiegészítő adatopció vásárlása nem lehetséges, a havidíjba foglalt adatmennyiség
felhasználása után a számlaciklus lezárásáig a forgalmazott adatmennyiség díja bruttó 0,021 Ft/1Kb.
A mobilvásárlás szolgáltatás igénybevétele Telemetria szolgáltatás esetén nem elérhető.
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1.1.8.2. Vodafone ReadyFleet szolgáltatás Üzleti Előfizetők részére
Az alábbi táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák.
2017. október 24. előtt kötött előfizetői szerződés esetén:
ReadyFleet tarifacsomag
Induló költségek
Belépési díj
Havi díjak
Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű
szerződéssel
Havi előfizetési díj (Ft) 1 év határozott idejű
szerződéssel
Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű
szerződéssel
Választható kiegészítő opciók
Telemetria roaming 15 MB (Nyugat Európa)
Telemetria roaming 15 MB (Kelet Európa)
Havidíjban foglalt tartalom
Havidíjban foglalt belföldi adatforgalom
Becsült maximális sebesség a havidíjban foglalt
adatforgalom felett (le- és feltöltési sebesség –
Mbit/s)
Becsült maximális sebesség
Egyéb díjak
SMS díja belföldi hálózatra
SMS küldés díja a Red EU Nemzetközi díjzónán kívüli
országokba
Nemzetközi SMS díja a Red EU Nemzetközi díjzónán
kívüli országokba
Hívásindítás díja belföldi hálózatra
Egyéb szolgáltatások díjai
Új beszerelés
Saját órára kötés
Can-BUS bekötés
Jótálláson kívüli javítás
Készülék csere
Zónára kötés
Kiszerelés
Átszerelés (egy időpontban 15 km-en belül)
Átszerelés (eltérő időpontban vagy 15 km fölött)

10 000 Ft
6 350 Ft
6 350 Ft
3 175 Ft
857,25 Ft
1 511,3 Ft
100MB
0/0
az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint
25,40 Ft
az ÁSZF Díjszabás mellékletében meghatározottak
szerint
50,80 Ft
25,40 Ft
6 350 Ft
Díjmentes
Díjmentes
12 700 Ft
12 700 Ft
12 700 Ft
12 700 Ft
12 700 Ft
19 050 Ft

2017. október 24. után kötött előfizetői szerződés esetén:
ReadyFleet tarifacsomag
Induló költségek
Belépési díj
Havi díjak
Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű, 1év vagy 2 év
határozott idejű szerződéssel
Választható kiegészítő opciók
Telemetria roaming 15 MB (Nyugat Európa)
Telemetria roaming 15 MB (Kelet Európa)
Havidíjban foglalt tartalom
Havidíjban foglalt belföldi adatforgalom
Becsült maximális sebesség a havidíjban foglalt
adatforgalom felett (le- és feltöltési sebesség –
Mbit/s)
Becsült maximális sebesség
Egyéb díjak
SMS küldés díja belföldi hálózatra

10 000 Ft
6 350 Ft
857,25 Ft
1 511,3 Ft
100MB
0/0
az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint
25,40 Ft
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Nemzetközi SMS díja a Red EU Nemzetközi díjzóna
irányába
Nemzetközi SMS díja a Red EU Nemzetközi díjzónán
kívüli országokba
Hívásindítás díja belföldi hálózatra
Egyéb szolgáltatások díjai
Új beszerelés
Saját órára kötés
Can-BUS bekötés
Jótálláson kívüli javítás
Készülék csere
Zónára kötés
Kiszerelés
Átszerelés (egy időpontban 15 km-en belül)
Átszerelés (eltérő időpontban vagy 15 km fölött)

az ÁSZF Díjszabás mellékletében meghatározottak
szerint
50,80 Ft
25,40 Ft
6 350 Ft
Díjmentes
Díjmentes
12 700 Ft
12 700 Ft
12 700 Ft
12 700 Ft
12 700 Ft
19 050 Ft

A havidíjban foglalt forgalmi keret időkorlátozás nélkül bármely napszakban felhasználható. Amennyiben a
havidíjba foglalt forgalmi keret nem kerül felhasználásra, a fennmaradó rész nem vihető át a következő számlázási
ciklusra. Az adatforgalom a belföldi és külföldi küldött és fogadott adatmennyiség együttes összegét jelenti.
Számlázási egység 1Kb.
A ReadyFleet Szolgáltatást Zárt Access Point Name (APN) hozzáférési ponton keresztül vehető igénybe, az
igénybe vevő üzleti előfizetők az 1. sz. zónában az internet-hozzáférést 76,6 Ft/MB (nettó 60,31 Ft/MB) áron vehetik
igénybe, amennyiben nem rendelkeznek egyedi roaming ajánlattal. Számlázási egység a zónában 1 kB.
A ReadyFleet tarifacsomaghoz kiegészítő adatopció vásárlása és túlforgalmazás nem lehetséges.
A mobilvásárlás szolgáltatás igénybevétele ReadyFleet szolgáltatás esetén nem elérhető.
A Telemetria roaming 15 MB (Nyugat Európa) adatforgalom a következő területeken, ill. hálózatokon érhető el:
Európai Unió összes tagállama, Törökország, Svájc, Norvégia, Liechtenstein, Monaco, Izland. Számlázási egység
a zónában 1 kB.
A Telemetria roaming 15 MB (Kelet Európa) adatforgalom a következő területeken, ill. hálózatokon érhető el:
Albánia, Fehéroroszország, Bosznia és Hercegovina, Macedónia, Moldova, Montenegró, Oroszország, Szerbia,
Törökország, Ukrajna. Számlázási egység a zónában 1 kB.
Amennyiben az Előfizető egyidőben előfizet a Telemetria roaming 15MB (Nyugat Európa) és a Telemetria roaming
15MB (Kelet Európa) szolgáltatásra is, abban az esetben, ha olyan országban veszi igénybe a ReadyFleet
szolgáltatást, amelyre mindkét telemetria roaming szolgáltatás érvényesül, először a Telemetria roaming 15MB
(Nyugat-Európa) szolgáltatásban foglalt adatmennyiség fogy, amennyiben abban nem áll rendelkezésre további
adatmennyiség, akkor a Telemetria roaming 15MB (Kelet Európa) opcióban foglalt adatmennyiség kerül
felhasználásra.
A Telemetria Roaming opciók 1 éves opció megtartás aláírásával vehetők igénybe.
A kedvezményes zónán kívüli forgalom 3 175 Ft/1 MB, az elszámolás 10 kB-os egységben történik.
A ReadyFleet szolgáltatás kizárólag a Vodafone által megjelölt nyomkövető eszköz vásárlásával vehető igénybe,
továbbá az előfizetés kizárólag ezzel az ajánlatban vásárolt eszközzel használható, a szolgáltatáshoz biztosított
SIM-kártyával. A ReadyFleet szolgáltatáshoz tartozó előfizetői szerződéssel biztosított SIM kártya más eszközzel
nem használható.
A Telemetriai nyomkövető Eszköz(ök)re Vodafone 2 (kettő) év jótállást vállal.
A ReadyFleet szolgáltatás részletes leírását az ÁSZF Szolgáltatások leírása melléklet tartalmazza.
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Amennyiben egy gépjárműbe többféle eszköz kerül beszerelésre, a szerelési költségek beszerelendő
eszközönként értendőek.
A 2019. június 1. után kötött előfizetések esetében, amennyiben Előfizető az Alvállalkozóval előzetesen egyeztetett
beszerelés időpontját a beszerelés Előfizető oldalán felmerülő meghiúsulása esetén az időpontot legalább 24
órával megelőzően nem mondja le igazolható módon (írásban emailben vagy telefonon), úgy abban az esetben a
készenlét költségeit a lenti táblázatban megjelölt díjak megfizetésével köteles a Szolgáltatónak megtéríteni.
Amennyiben Előfizető nem mondta le a fent megjelölt időn belül a készülék beszerelésének vagy javításának
időpontját és a szerelést végző szakember kiszáll az előzetesen egyeztetett helyszínre, ahol Előfizető nem teszi
lehetővé a beszerelés, illetve javítás elvégzését, akkor Előfizető a készenléti díjon felül az oda-vissza megtett
kilométerek üzemanyagdíját köteles megfizetni Szolgáltatónak a lenti táblázatban megjelölt díjjal számolva.
A készenléti díj, valamint az üzemanyagdíj abban az esetben is felszámításra kerül, ha a szerelésre váró gépkocsi
nem az előzetesen egyeztetett helyen található.
Készenléti díj
Üzemanyagdíj

12 700 Ft
127 Ft/km
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1.1.9. Business Mobile RED díjcsomagok Üzleti Előfizetőknek
Az alábbi díjcsomagokat kizárólag (új és meglévő), utólag fizető előfizetést kötő Üzleti Előfizetők vásárolhatják.
A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A díjcsomagokban a számlázás 1 másodperces
egységekben történik.

Induló költségek
Belépési díj (Ft)
Havidíjak
Díjcsomag havidíj (Ft)
Internet havidíj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft)
határozatlan idejű vagy
1 év határozott idejű szerződéssel összesen
Díjcsomag havidíj (Ft)
Internet havidíj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft)
2 év határozott idejű szerződéssel összesen
Díjcsomag havidíj (Ft)
Internet havidíj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft)
határozatlan idejű vagy
1 év határozott idejű szerződéssel,
osztható internettel összesen
Díjcsomag havidíj (Ft)
Internet havidíj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft)
2 év határozott idejű szerződéssel,
osztható internettel összesen
Havidíjban foglalt, normál díjas irányban
felhasználható tartalom
- belföldön magyarországi hívószámokra;
- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1.
roaming díjzónából magyarországi és az 1. roaming
díjzóna országainak hívószámaira;
- belföldről a Red EU Nemzetközi díjzóna
érvényességi területén belüli országok hívószámaira.
- Business Mobile RED Max díjcsomag esetén a Világ
Napijegy érvényességi területéről magyarországi és
a Világ Napijegy érvényességi területén belüli
országok hívószámaira.
Hívások

Business Mobile
RED Start

Business Mobile
RED Medium

Business
Mobile RED Pro

Business
Mobile RED
Max

10 000

10 000

10 000

10 000

8 000

8 000

9 500

12 500

4 990

10 990

11 490

11 490

12 990

18 990

20 990

23 990

6 000

6 000

7 500

10 500

4 990

10 990

11 490

11 490

10 990

16 990

18 990

21 990

8 000

8 000

9 500

12 500

5 990

11 990

12 490

12 490

13 990

19 990

21 990

24 990

6 000

6 000

7 500

10 500

5 990

11 990

12 490

12 490

11 990

17 990

19 990

22 990

Korlátlan

SMS

Korlátlan

MMS
Havidíjban foglalt egyéb tartalom
Belföldi adatforgalom
A belföldi adatforgalomból a mindenkori Roaming
díjszabás szerint az 1. roaming díjzónában, valamint
Business Mobile RED Max díjcsomag esetén a Világ
Napijegy érvényességi területén felhasználható
adatforgalom

Korlátlan
3 GB

20 GB

Korlátlan

Korlátlan

3 GB

20 GB

30 GB

30 GB
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Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban
foglalt belföldi és/vagy roaming adatforgalom felett (le- és
feltöltési sebesség – Kbit/s)
Becsült maximális sebesség
5G/NR hálózat használata
(Igénybe vehető, a lefedettségi térképen megjelölt
helyeken)
Vodafone EU Roaming

128/128

128/128

az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint
500

Díjmentes

A Vodafone EU Roaming díjmentesen aktiválható, egyebekben külföldön a
mindenkori Roaming díjszabás érvényes

A Business Mobil RED Start, Business Mobile RED Medium, Business Mobile RED Pro és Business Mobile RED
Max díjcsomagok havidíjában foglalt korlátlan percek, SMS-ek és MMS-ek normál díjas hívások, SMS-, illetve
MMS-küldés esetén érvényesek. Belföldi normál díjas irányoknak minősülnek a Vodafone, illetve más
mobilszolgáltatók belföldi hálózatába és belföldi vezetékes irányba indított normál díjas hívások, SMS-ek és MMSek, valamint a Business Mobile RED díjcsomagok esetében – díjazás tekintetében – belföldi normál díjas iránynak
minősül minden belföldi speciális díjazású szám hívása is.
A Business Mobile RED díjcsomagok havidíjában foglalt korlátlanság, kizárólag normál díjas és speciális díjazású
belföldi és normál díjas, illetve speciális díjazású (zöld számok) nemzetközi hívásokra és belföldi hálózatba küldött
normál díjas és speciális díjazású, illetve nemzetközi hálózatba küldött normál díjas és speciális díjazású (zöld
számok) SMS-ek esetén érvényes.
Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. A Vodafone EU Roaming szolgáltatás részletes leírását jelen
Díjszabás melléklet C/4.5. pontja tartalmazza.
A Red EU Nemzetközi díjzóna területe a jelen Díjszabás melléklet C/8. pontjában került meghatározásra.
A Red EU Nemzetközi díjzónán, illetve a Világ Napijegy érvényességi területén kívüli nemzetközi hívások díjait
jelen Díjszabás melléklet C/8. pontja tartalmazza. A Világ Napijegy érvényességi területe jelen Díjszabás melléklet
C/4.2.1. pontjában található.
A havidíjban foglalt forgalmi keret időkorlátozás nélkül bármely napszakban felhasználható. Számlázási egység 10
Kbyte. Amennyiben Előfizető nem használja fel a havidíjban foglalt havi forgalmi keretet, a fennmaradó részt nem
viheti át a következő számlázási ciklusra.
A Business Mobil RED Pro és Business Mobil RED Max díjcsomagok esetén az Előfizető számára a video
tartalmakhoz való hozzáférést a Szolgáltató 480p felbontásban korlátozott minőségben teszi lehetővé. Ezen
korlátozással az Előfizető a mobiltelefon készülékre és a hálózati kapacitásra optimalizált minőségben veheti
igénybe a szolgáltatást, ez az opció nagyobb képernyőjű készülékek esetében a képminőség romlását
eredményezheti. Az Előfizetőnek a 480p videó felbontás igénylésére és lemondására az Előfizetői Szerződés
megkötése során, illetve a Szolgáltató személyes vagy telefonos Ügyfélszolgálatán van lehetősége.
A Business Mobile RED díjcsomagok esetén a havidíjban foglalt, belföldön és/vagy a mindenkori Roaming
díjszabás szerint külföldön és Business Mobile RED Max díjcsomag esetén a havidíjban foglalt díjmentes Világ
Napijegy érvényességi területén belül felhasználható adatmennyiség felhasználását követően, a számlazárásig
történő további internetezéshez, a havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását követően kiegészítő adatopció
vásárlása szükséges. Adatopció vásárlása nélkül a belföldi és/vagy roaming adatforgalom sebessége lassításra
kerül. A becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban foglalt belföldi és/vagy roaming adatforgalom felett:
128 Kbit/s le- és feltöltés esetén. A számlázási ciklus lezárultával a forgalomlassítás megszűnik, a szolgáltatás
megújul.
A Business Mobile RED Start, Business Mobile RED Medium, Business Mobile RED Pro és Business Mobile RED
Max díjcsomagok kizárólag az Üzleti Előfizető általi felhasználás szabályainak betartása mellett, természetes
személy felhasználók személyes hírközlési igényeinek kielégítésére használhatóak (személyi használat). A
rendeltetésszerű személyi használatba nem értendő bele, ha a díjcsomaghoz tartozó SIM kártyát nem mobiltelefon
készülékben használja az Előfizető vagy felhasználó; hívások automatizált - a felhasználó személyes
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közreműködését nem igénylő - indítása; hívások tömeges (a kimenő hívások összidőtartamának 10%-át
meghaladó időtartamban) indítása automatikus hívásfogadó eszközök, berendezések (pl., de nem kizárólag IVR)
felé; hívások tömeges indítása szolgáltatások, műszaki eszközök, berendezések, stb. tesztelése, próbaüzeme,
terhelhetőségének vizsgálata, sérülékenységének vizsgálata, stb. céljából; hívások napi 180 percet rendszeresen
meghaladó időtartamban történő indítása személyek, objektumok, események, stb. távolról történő megfigyelése
céljából (pl. de nem kizárólag: vagyonőrzési, bébiőr funkciók); hívások indítása gép-gép kapcsolat (M2M)
létrehozása céljából; hívások indítása vagy átirányítása napi 24 órát meghaladó összidőtartamban; olyan hívások,
SMS-ek tömeges indítása, melyekről a Szolgáltató alappal feltételezheti, hogy a hívások létrehozásának, vagy az
SMS-ek küldésének célja az Előfizető, Felhasználó vagy bármely harmadik fél közvetlen haszonszerzése a
Szolgáltató kárára. A díjcsomagot szigorúan tilos olyan eszközzel használni, amely nem rendelkezik saját
kijelzővel, hangszóróval, mikrofonnal és billentyűzettel (beleértve az érintőképernyős billentyűzetet), ilyen pl. az
adapter, modem. A díjcsomagok visszaélésszerűen, többek között telemarketing, ügyfélszolgálati tevékenység,
vagy más üzleti célokra nem használhatók. A visszaélésszerű használatba beleértendő és ezáltal ellentétes a
személyi használat feltételeivel az olyan SMS és MMS küldési magatartás, amely során az előfizetésről elküldött
SMS/MMS-ek darabszáma meghaladja a napi több százat, illetve az érintett előfizetésről elküldött SMS/MMS-ek
száma és azok címzettjeinek aránya meghaladja a 10%-ot, illetve az elküldött SMS/MMS-ekre érkezett
válaszüzenetek darabszámának aránya 80%-nál kisebb, illetve az SMS/MMS üzeneteket jellemzően egy
helyszínről küldi az előfizető. A visszaélésszerű használat, illetve a személyi használati feltételek megsértése
esetén Szolgáltató előzetes értesítését követően az Előfizető a szolgáltatást a Kisvállalati Alaptarifa feltételei
szerint veheti tovább igénybe.
A Business Mobile RED díjcsomagokkal a Konferenciahívás szolgáltatás nem vehető igénybe.
A Business Mobile RED Start és Business Mobile RED Medium díjcsomaghoz (elsődleges SIM), amennyiben
osztható internettel veszik igénybe, elérhetők a Business MultiNet (mobilinternet alapú) díjcsomagok, melyek
kizárólag a Business Mobile RED Start és Business Mobile RED Medium díjcsomaggal együtt, azzal azonos
ügyfélszámon számlázott másodlagos SIM-ként használhatóak. Egy elsődleges SIM-hez legfeljebb 1 db
másodlagos SIM kapcsolódhat. A megosztható adattartalmú Business Mobile RED Start és Business Mobile Red
Medium kizárólag a másodlagos SIM kártyával (Business MultiNet) oszthatja meg az adatot. A megosztható
adatforgalmú Business Mobile RED Start és Business Mobile RED Medium díjcsomagok esetén a hozzájuk
kapcsolódó Business MultiNet díjcsomagokon (másodlagos SIM) az adatforgalom belföldön, a mindenkori
Roaming díjszabás szerint az 1. roaming díjzónában, valamint a Vodafone EU Roaming szolgáltatás aktiválása
esetén a Vodafone EU Roaming szolgáltatás érvényességi területén, külföldön is felhasználható.
Business MultiNet csomagok:
Business MultiNet Mifi

Business MultiNet SIM

Induló költségek
Belépési díj (Ft)
10 000
10 000
Havidíjak (az Elsődleges SIM osztható internettel való előfizetése mellett)
Havi előfizetési díj (Ft)
határozatlan vagy 1 év határozott
8 267,72
8 267,72
idejű szerződéssel
Havi előfizetési díj (Ft)
0
0
2 év határozott idejű szerződéssel
Havidíjban foglalt adatforgalom,
mely felhasználható belföldön
a Business Mobile RED Start, Business Mobile RED Medium csomaggal megegyező, azzal
és a mindenkori Roaming
megosztva
díjszabás szerint az 1. roaming
díjzónában
Becsült maximális sebesség a
havi megosztható adatforgalom
0/0
felett
(le- és feltöltési sebesség – Mbit/s)
Becsült maximális sebesség
az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint
SMS díja (Ft)
- belföldön magyarországi, nomál
30,48
30,48
díjas hívószámokra;
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- a mindenkori Roaming díjszabás
szerint az 1. roaming díjzónából
magyarországi és az 1. roaming
díjzóna országainak normál díjas
hívószámaira.

A Business MultiNet kártya csak adatátviteli szolgáltatást nyújt, hangszolgáltatás azon nem vehető igénybe. A
Business MultiNet tarifák igénybevételére kizárólag azon ügyfeleink jogosultak, akik új vagy meglévő Business
Mobile RED Start vagy Business Mobile RED Medium előfizetéssel rendelkeznek. Egy Business Mobile RED Start
vagy Business Mobile RED Medium előfizetéshez maximum 1 darab Business MultiNet csomag vásárolható az
ajánlatban. A Business MultiNet csomagra mindaddig jogosult az Előfizető, ameddig határozott vagy határozatlan
idejű Business Mobile RED Start vagy Business Mobile RED Medium előfizetését fenntartja. Amennyiben a
díjcsomagokra kötött elsődleges előfizetés megszűnik, vagy leváltásra kerül, abban az esetben a 2. SIM kártyát az
Internet Alaptarifára váltjuk.
A Business MultiNet díjcsomagok esetén a havi adatforgalmi keret felhasználása esetében a számlazárásig történő
további internetezéshez kiegészítő adatopció vásárlása szükséges. Adatopció vásárlása nélkül adatforgalom
túllépés nem lehetséges, amennyiben az Előfizető felhasználta a csomagban foglalt adatmennyiséget, nem lesz
elérhető számára az internet szolgáltatás a számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás
megújul.
A Business Mobile RED Start és Business Mobile RED Medium díjcsomagok esetén az Előfizető a díjcsomagban
foglalt adatmennyiség felhasználása után, a számlazárásig történő további internetezéshez az általa
megrendelhető, osztható kiegészítő adatopció megosztása során, az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My
Vodafone alkalmazásban technikai okokból kizárólag az elsődleges SIM kártyához tartozó adatfelhasználást tudja
nyomon követni és nem rendelkezik információval a megosztható adatmennyiséget esetlegesen használó
másodlagos SIM kártya adatfelhasználásának mértékéről.
Egyszeri Kiegészítő Adat (kiegészítő opció)
A Business Mobile RED Start és Business Mobile RED Medium díjcsomagokhoz kiegészítő adatopció vásárolható,
melyek részletes leírását az alábbi táblázat tartalmazza. Kiegészítő opciót az Online ügyfélszolgálaton keresztül
vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet vásárolni.
Benne foglalt
adatmennyiség

Díj (bruttó)

2 GB kiegészítő adat

2 GB

1 500 Ft

10 GB kiegészítő adat

10 GB

4 000 Ft

Megrendelhető Kiegészítő Adat

Díjcsomag, mellyel elérhető:
Business Mobile RED Start
Business Mobile RED Medium
Business Mobile RED Start
Business Mobile RED Medium

Amennyiben az Egyszeri Kiegészítő Adat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő Egyszeri
Kiegészítő Adat opció vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő kiegészítő adatopció fel nem használt hátralévő
adatforgalma elvész. A kiegészítő adatopció az adott számlaciklus végéig használható fel, a díjcsomag havidíjában
foglalt adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú Egyszeri
Kiegészítő Adat opció vásárolható, mely nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell igény szerint
vásárolni.
Havonta megújuló Kedvezményes Kiegészítő Adat (kiegészítő opció):
A minimum 2 év határozott idejű Előfizetői Szerződések esetén a táblázatban megjelölt díjcsomagokhoz havonta
megújuló Kedvezményes Kiegészítő Adat opció vásárolható, mely kiegészítő opció megújuló opció,
számlaciklusonként újra aktiválódik, nem szükséges minden számlaciklusban újra igényelni. A havonta megújuló
Kedvezményes Kiegészítő Adat opciót Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban
lehet vásárolni.
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Megrendelhető Kedvezményes
Kiegészítő Adat

Benne foglalt
adatmennyiség

Díj (bruttó)

2 GB megújuló adat

2 GB

1 000 Ft

10 GB megújuló adat

10 GB

3 000 Ft

Díjcsomag, mellyel elérhető
Business Mobile RED Start
Business Mobile RED Medium

Amennyiben adott számlázási ciklusban a havonta megújuló Kedvezményes Kiegészítő Adat nem kerül teljes
egészében felhasználásra, akkor a fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A havonta megújuló
Kedvezményes Kiegészítő Adat opció kizárólag az adott számlaciklus végéig használható fel. Egy számlacikluson
belül tetszőleges számú Kiegészítő Adat opció vásárolható a havonta megújuló Kedvezményes Kiegészítő Adat
mellé. A kiegészítő adatopció a díjcsomag havidíjában foglalt adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel
használható fel.
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1.1.10. Vodafone Business Mobile Start és Vodafone Business Mobile Medium
díjcsomagok Üzleti Előfizetőknek
Az alábbi díjcsomagokat kizárólag (új és meglévő), utólag fizető előfizetést kötő Üzleti Előfizetők vásárolhatják.
Hanghívások esetén a számlázás 1 másodperc alapú.

Induló költségek
Belépési díj (Ft)
Havidíjak
Díjcsomag havidíj (Ft)
Internet havidíj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft)
határozatlan idejű vagy 1 év határozott idejű
szerződéssel összesen
Díjcsomag havidíj (Ft)
Internet havidíj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft)
2 év határozott idejű szerződéssel összesen
Díjcsomag havidíj (Ft)
Internet havidíj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft)
határozatlan idejű vagy 1 év határozott idejű
szerződéssel, osztható internettel összesen
Díjcsomag havidíj (Ft)
Internet havidíj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft)
2 év határozott idejű szerződéssel, osztható
internettel összesen
Havidíjban foglalt, normál díjas irányban
felhasználható tartalom
Felhasználható a meghatározott keret:
- belföldről magyarországi hívószámokra;
- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1.
roaming díjzónából magyarországi és az 1.
roaming díjzóna országainak hívószámaira;
- valamint belföldről a Red EU Nemzetközi
díjzóna érvényességi területén belüli országok
hívószámaira indított hívásokra.
Havidíjban foglalt egyéb tartalom
„Zárt Csoport” opció
Belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás
szerint az 1. roaming díjzónában felhasználható
adatforgalom
Becsült maximális sebesség a havi előfizetési
díjban foglalt adatforgalom felett (le- és feltöltési
sebesség – Kbit/s)
Becsült maximális sebesség
Vodafone EU Roaming
Havidíjon felül, normál díjas irányban
irányadó díjak
- belföldön magyarországi hívószámokra;
- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1.
roaming díjzónából magyarországi és az 1.
roaming díjzóna országainak hívószámaira.
Percdíj (Ft)
SMS és MMS (Ft)

Vodafone Business Mobile Start

Vodafone Business Mobile Medium

Bruttó árak

Bruttó árak

10 000

10 000

4 500
2 490

5 000
3 990

6 990

8 990

2 500
2 490

3 000
3 990

4 990

6 990

4 500
3 490

5 000
4 990

7 990

9 990

2 500
3 490

3 000
4 990

5 990

7 990

150 perc

250 perc





2 GB

5 GB

128/128
az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint
A Vodafone EU Roaming díjmentesen aktiválható, egyebekben külföldön a
mindenkori Roaming díjszabás érvényes

20
20

20
20
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Havidíjon felül, nemzetközi, normál díjas
irányban irányadó díjak
- belföldről a Red EU Nemzetközi díjzóna
érvényességi területén belüli és kívüli országok
hívószámaira.
Percdíj a Red EU Nemzetközi díjzóna
érvényességi
területén
belüli
országok
hívószámaira (Ft)
Percdíj, SMS és MMS a Red EU Nemzetközi
díjzóna érvényességi területén kívüli országok
hívószámaira (Ft)
Nemzetközi SMS és MMS díja a Red EU
Nemzetközi díjzóna érvényességi területén belüli
országok hívószámaira (Ft)
Egyéb díjak
5G/NR hálózat használata
(Igénybe vehető, a lefedettségi térképen megjelölt
helyeken)

20

20

A mindenkori ÁSZF Díjszabás C./8. Külföldre irányuló hívások díja (nemzetközi
hívások) feltételek és díjszabás szerint.
20

20

500

500

A díjcsomagban foglalt Zárt csoport opció díját a díjcsomag havidíja tartalmazza, nem a havidíjon felül számlázódik.
További részletek a Zárt csoport opcióval kapcsolatban jelen Díjszabás C/1.2.1. pontjában találhatók.
A havidíjban foglalt, de fel nem használt leforgalmazható perc, illetve adatforgalom nem vihető át a következő
hónapra, más személyre-, illetve más kapcsolási számra nem ruházható át és más szolgáltatásra sem használható
fel.
A Vodafone Business Mobile díjcsomagokkal a Konferenciahívás szolgáltatás nem vehető igénybe.
Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. A Vodafone EU Roaming szolgáltatás részletes leírását jelen
Díjszabás melléklet C/4.5. pontja tartalmazza.
A Red EU nemzetközi szolgáltatással, amely a Vodafone Business Mobile díjcsomagok részét képezi, az Előfizetők
a Vodafone magyarországi hálózatáról a fent meghatározott feltételekkel hívhatják a jelen Díjszabás C/8. pontjában
meghatározott országok (Red EU Nemzetközi díjzóna) normál díjas hívószámait, és azokra a fent meghatározott
feltételekkel küldhetnek normál díjas SMS és MMS üzenetet.
A Red EU Nemzetközi díjzónán kívüli nemzetközi hívások díjait jelen Díjszabás melléklet C/8. pontja tartalmazza.
A Vodafone Business Mobile Start és Vodafone Business Mobile Medium díjcsomagok esetén a havidíjban foglalt
adatmennyiség felhasználását követően az adatforgalom sebessége lassításra kerül. A lassítás maximális értéke:
128 Kbit/s le- és feltöltés esetén. A számlázási ciklus lezárultával a forgalomlassítás megszűnik.
A számlazárásig történő további internetezéshez a havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását megelőzően
az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban kiegészítő adatopció vásárlása
szükséges. Adatopció vásárlása nélkül az az adatforgalom sebessége lassításra kerül. A lassítás maximális értéke:
128 Kbit/s le- és feltöltés esetén. A számlázási ciklus lezárultával a forgalomlassítás megszűnik.
A Vodafone Business Mobile Start és Vodafone Business Mobile Medium díjcsomagokhoz (elsődleges SIM),
amennyiben osztható internettel veszik igénybe, elérhetők a Business MultiNet (mobilinternet alapú) díjcsomagok,
melyek kizárólag fenti díjcsomagokkal együtt, azzal azonos ügyfélszámon számlázott másodlagos SIM-ként
használhatóak. Egy elsődleges SIM-hez legfeljebb 1 db másodlagos SIM kapcsolódhat. A megosztható
adatforgalmú Vodafone Business Mobile Start és Vodafone Business Mobile Medium esetén a hozzájuk
kapcsolódó Business MultiNet díjcsomagokon (másodlagos SIM) az adatforgalom belföldön és a mindenkori
Roaming díjszabás szerint az 1. roaming díjzónában, valamint a Vodafone EU Roaming szolgáltatás aktiválása
esetén a Vodafone EU Roaming szolgáltatás érvényességi területén, külföldön is felhasználható.
Business MultiNet csomagok:
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Business MultiNet Mifi

Business MultiNet SIM

Bruttó árak

Bruttó árak

10 000

10 000

8 267,72

8 267,72

0

0

Induló költségek
Belépési díj (Ft)
Havidíjak (az Elsődleges SIM osztható
internettel való előfizetése mellett)
Havi előfizetési díj (Ft)
1 év határozott idejű vagy határozatlan idejű
szerződéssel
Havi előfizetési díj (Ft)
2 év határozott idejű szerződéssel

a Vodafone Business Mobile Start és Vodafone Business Mobile Medium csomaggal
megegyező, azzal megosztva

Havidíjban foglalt adatforgalom
Becsült maximális sebesség a havi
megosztható adatforgalom felett (le- és
feltöltési sebesség – Mbit/s)
Becsült maximális sebesség
SMS díja (Ft)
- belföldön magyarországi normál díjas
hívószámokra
- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az
1. roaming díjzónából magyarországi és az
1. roaming díjzóna országainak normál díjas
hívószámaira;

0/0
az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint

30,48

30,48

A Business MultiNet díjcsomag csak adatátviteli szolgáltatást nyújt, hangszolgáltatás azon nem vehető igénybe. A
Business MultiNet díjcsomagok igénybevételére kizárólag azon ügyfeleink jogosultak, akik új vagy meglévő
Vodafone Business Mobile Start vagy Vodafone Business Mobile Medium előfizetéssel rendelkeznek. Vodafone
Business Mobile Start vagy Vodafone Business Mobile Medium előfizetéshez maximum 1 darab Business MultiNet
csomag vásárolható az ajánlatban. A Business MultiNet csomagra mindaddig jogosult az Előfizető, ameddig
határozott vagy határozatlan idejű Vodafone Business Mobile Start vagy Vodafone Business Mobile Medium
előfizetését fenntartja. Amennyiben a díjcsomagokra kötött elsődleges előfizetés megszűnik, vagy leváltásra kerül,
abban az esetben a másodlagos SIM kártyát az Internet Alaptarifára váltjuk.
A Business MultiNet díjcsomagok esetén a havi adatforgalmi keret felhasználása esetében a számlazárásig történő
további internetezéshez az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban kiegészítő
adatopció vásárlása szükséges. Adatopció vásárlása nélkül az adatforgalom sebessége lassításra kerül. A lassítás
maximális értéke: 128 Kbit/s le- és feltöltés esetén. A számlázási ciklus lezárultával a forgalomlassítás megszűnik.
A Vodafone Business Mobile Start és Vodafone Business Mobile Medium díjcsomag esetén az Előfizető a
díjcsomagban foglalt adatmennyiség felhasználása után, a számlazárásig történő további internetezéshez az általa
megrendelhető, osztható kiegészítő adatopció megosztása során az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My
Vodafone alkalmazásban technikai okokból kizárólag az elsődleges SIM kártyához tartozó adatfelhasználást tudja
nyomon követni és nem rendelkezik információval a megosztható adatmennyiséget esetlegesen használó
másodlagos SIM kártya adatfelhasználásának mértékéről.
Egyszeri Kiegészítő Adat (kiegészítő adatopció)
A Vodafone Business Mobile Start és Vodafone Business Mobile Medium díjcsomagokhoz kiegészítő adatopció
(Egyszeri Kiegészítő Adat) vásárolható, melynek részletes leírását az alábbi táblázat tartalmazza.
Megrendelhető Egyszeri
Kiegészítő Adat

Benne foglalt
adatmennyiség

Díj (bruttó)

2 GB kiegészítő adat

2GB

1 500 Ft

10 GB kiegészítő adat

10 GB

4 000 Ft

Díjcsomag, mellyel elérhető:
Vodafone Business Mobile Start és Vodafone
Business Mobile Medium
Vodafone Business Mobile Start és Vodafone
Business Mobile Medium
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Egyszeri Kiegészítő Adat opciót az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet
vásárolni.
Amennyiben a kiegészítő adatopció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő kiegészítő adatopció
vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő kiegészítő adatopció fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész.
Az Egyszeri Kiegészítő Adat opció az adott számlaciklus végéig használható fel, a díjcsomag havidíjában foglalt
adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú Egyszeri Kiegészítő
Adat opció vásárolható. Az Egyszeri Kiegészítő Adat opció nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell
igény szerint vásárolni.
Havonta megújuló Kedvezményes Kiegészítő Adat (kiegészítő opció):
A minimum 24 hónap határozott idejű Előfizetői Szerződések esetén a táblázatban megjelölt díjcsomagokhoz
havonta megújuló Kedvezményes Kiegészítő Adat opció vásárolható, mely kiegészítő opció megújuló opció,
számlaciklusonként újra aktiválódik, nem szükséges minden számlaciklusban újra igényelni. A havonta megújuló
Kedvezményes Kiegészítő Adat opciót Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban
lehet vásárolni.
Megrendelhető Kedvezményes
Kiegészítő Adat

Benne foglalt belföldi
adatmennyiség

Díj (nettó)

2 GB megújuló adat

2 GB

1 000 Ft

10 GB megújuló adat

10 GB

3 000 Ft

Tarifacsomag

Vodafone Business Mobile Start
Vodafone Business Mobile Medium

Amennyiben adott számlázási ciklusban a havonta megújuló Kedvezményes Kiegészítő Adat nem kerül teljes
egészében felhasználásra, akkor a fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A havonta megújuló
Kedvezményes Kiegészítő Adat opció kizárólag az adott számlaciklus végéig használható fel. Egy számlacikluson
belül tetszőleges számú Kiegészítő Adat opció vásárolható a havonta megújuló Kedvezményes Kiegészítő Adat
mellé. A kiegészítő adatopció a díjcsomag havidíjában foglalt adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel
használható fel.
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1.2. Kereskedelmi forgalomban elérhető opciók
Az alább feltüntetett opciók a tarifacsomagoknál feltüntetett feltételekkel érhetők el, havonta (számlázási
ciklusonként) egyszer módosíthatók (lemondhatók, illetve megrendelhetők.)

1.2.1. „Zárt Csoport” opció üzleti előfizetők részére
Az Előfizető azonos ügyfélszámon számlázott SIM kártyái árazási szempontból ún. „Zárt Csoport”-ba szervezhetők.
A „Zárt Csoport” opció üzleti előfizetők részére havidíja SIM-kártyánként bruttó 750 Ft, amely a havi előfizetési
díjon felül fizetendő. Az opció havidíja tartalmazza az adott „Zárt Csoport”-hoz tartozó SIM kártyák közötti Vodafone
Magyarország Zrt. mobil hálózatán belüli hangforgalom 0 Ft-os percdíjon történő elszámolását. Az opciót az adott
„Zárt Csoport” valamennyi SIM kártyájára meg kell rendelni.
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1.3. Kereskedelmi forgalomban elérhető Internet tarifacsomagok
Az alábbi tarifacsomagok esetén egységesen a következő induló költségeket számoljuk fel:
• Belépési díj:
o Nettó: 7 874,01 Ft,
o Bruttó 10 000 Ft.
Az alábbi tarifacsomagok esetében az adatforgalom a belföldi küldött és fogadott adatmennyiség együttes összegét
jelenti, a számlázási egység 10 Kb. A tarifacsomagok az Internet szolgáltatás mellett SMS szolgáltatást is
tartalmaznak, melynek díja a lenti táblázatokban került rögzítésre. A külföldön történő internet adatforgalomra eltérő
szabályozás (ár, számlázási egység) vonatkozik.
Amennyiben az Előfizető nem használja fel a havidíjba foglalt forgalmi keretet, a fennmaradó részt nem viheti át a
következő számlázási ciklusra. A havidíjban foglalt forgalmi keret időkorlátozás nélkül bármely napszakban
felhasználható. A havidíjban foglalt forgalmi keret felhasználása után a szolgáltatás az alábbiakban meghatározott
forgalmi díjakkal vehető igénybe. A tarifacsomag aktiválásától a számlazárásig, ill. tarifacsomag váltás esetén a
számlázási időszak kezdetétől a tarifacsomag-váltásig, ill. a tarifacsomag váltástól a számlázási időszak lezárásáig
a teljes havi díjtétel figyelembevételével arányos törthavi díj kerül kiszámlázásra, és a teljes forgalmi keret is
arányosan használható fel.
A Business Net Start, Business Net Medium, Business Net Premium, Business Osztható Net Medium, Business
Osztható Net Premium tarifacsomagokra kötött előfizetői szerződés esetén a havidíjban foglalt adatmennyiség
felhasználását követően a sebesség 0/0 Mbit/s-ra korlátozódik a számlázási ciklus végéig. Becsült maximális
sebesség az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint.
Business Net Start, Business Net Medium, Business Net Premium, Business Osztható Net Medium, Business
Osztható Net Premium tarifacsomagok esetében a havidíjba foglalt adatmennyiség felhasználása után az Online
ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban Kiegészítő Adat opció vásárlása választható.
A Business Net Start, Business Net Medium, Business Net Premium, Business Osztható Net Medium, Business
Osztható Net Premium tarifacsomagok csak adatátviteli szolgáltatást nyújtanak, hangszolgáltatás ezekkel a
tarifacsomagokkal nem vehető igénybe.
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1.3.1. Business Mobile Net tarifacsomagok Üzleti ügyfelek részére

Induló költségek
Belépési díj (Ft)
Havidíjak
Havi előfizetési díj (Ft)
határozatlan idejű szerződéssel
Havi előfizetési díj (Ft) 2 év
határozott idejű szerződéssel
Havidíjban foglalt tartalom és
feltételek
Havidíjban foglalt belföldi
adatforgalom
A mindenkori Roaming
díjszabás szerint az 1. roaming
díjzónában a havidíjban foglalt
belföldi adatforgalomból
felhasználható díjmentes
adatforgalom
Becsült maximális sebesség a
havidíjban foglalt belföldi
adatforgalom felett
(le- és feltöltési sebesség –
Mbit/s)
Becsült maximális sebesség a
havi előfizetési díjban foglalt
roaming adatforgalom felett (leés feltöltési sebesség – Mbit/s)
Becsült maximális sebesség
Egyéb díjak
Adatforgalmi keret
felhasználása után számlázási
ciklusonként egyszer
aktiválódó 200 MB Automatikus
Kiegészítő Adat opció (Ft)
SMS szolgáltatás díja (Ft)
- belföldön magyarországi
hívószámokra;
- a mindenkori Roaming
díjszabás szerint az 1. roaming
díjzónából magyarországi és
az 1. roaming díjzóna
országainak hívószámaira.
Nemzetközi SMS díja (Ft)
a Red EU Nemzetközi díjzóna
érvényességi területén belüli
országok hívószámaira.
Nemzetközi SMS díja (Ft)
a Red EU Nemzetközi díjzóna
érvényességi területén kívüli
országok hívószámaira.
Internet megosztás esetén
irányadó díjak és feltételek
Havi oszthatósági díj (Ft) opcionális
Maximum kártyaszám a
felhasználói csoportban

Business Mobile Net
5GB
Nettó
Bruttó
árak
árak

Business Mobile Net
20GB
Nettó
Bruttó
árak
árak

Business Mobile Net
50GB
Nettó
Bruttó
árak
árak

Business Mobile Net
300GB
Nettó
Bruttó
árak
árak

7 874,02

10 000

7 874,02

10 000

7 874,02

10 000

7 874,02

10 000

4 490

4 714,50

7 490

7 864,50

9 990

10 489,50

11 490

12 064,5

3 490

3 664,50

6 490

6 814,50

8 990

9 439,50

10 490

11 014,50

5 GB

20 GB

50 GB

300 GB

5 GB

20 GB

30 GB

-

0/0
letöltési sebesség:
0,125 Mbit/s
0/0
feltöltési sebesség:
0,125 Mbit/s
az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint

0/0

-

500

525

500

525

500

525

18

22,86

18

22,86

18

22,86

18

22,86

18

22,86

18

22,86

18

22,86

18

22,86

40

50,80

40

50,80

40

50,80

40

50,80

500

525

500

525

500

525

2

2

2

-

-

A Business Mobile Net tarifacsomagok csak adatátviteli szolgáltatást nyújtanak, hangszolgáltatás a fenti
tarifacsomagokkal nem vehető igénybe. A tarifacsomagok az Internet mellett SMS szolgáltatást is tartalmaznak,
melyek díja a fenti táblázatban került rögzítésre. SMS üzenetek fogadása díjmentes.
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A szolgáltatás megosztása esetén a közös adatmennyiséget a felhasználói csoport együttesen használhatja fel,
vagyis bármely előfizetői szám, amely a felhasználói csoporthoz tartozik, hozzáférhet a szolgáltatás havidíjában
foglalt teljes, vagy adott számlázási ciklusban még rendelkezésére álló adatmennyiséghez. A közös
adatmennyiséget a felhasználó csoport nem a felhasználók számának arányában használja fel. Adott tarifacsomag
esetén a fenti táblázatban megjelölt számú kártya vehet maximum részt egy felhasználói csoportban. Az Előfizető
az adott számlázási ciklusban még rendelkezésére álló adatmennyiségről az Online ügyfélszolgálaton keresztül
vagy a My Vodafone alkalmazásban tájékozódhat.
A havidíjban foglalt forgalmi keret időkorlátozás nélkül bármely napszakban felhasználható. Amennyiben az
Előfizető, illetve a felhasználói csoport nem használja fel a havidíjba foglalt forgalmi keretet, a fennmaradó részt
nem viheti át a következő számlázási ciklusra.
A havidíjban foglalt adatforgalom a küldött és fogadott adatmennyiség együttes összegét jelenti. Számlázási
egység 10 KB.
A Business Mobile Net 5 GB, Business Mobile Net 20 GB és Business Mobile Net 50 GB Előfizetői Szerződés
esetén a havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását követően, illetve ha a havidíjban foglalt adatmennyiség
felhasználását megelőzően kiegészítő adatopció vásárlására kerül sor, úgy a kiegészítő adatopcióban, majd a
havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását követően, megelőzően további egy illetve ha a megvásárolt
kiegészítő adatopcióba foglalt adatmennyiség felhasználását megelőzően további egy vagy több alkalommal
kiegészítő adatopció(k) vásárlására kerül sor, úgy a kiegészítő adatopcióban, majd a havidíjban foglalt
adatmennyiség felhasználását követően a Business Mobile Net tarifacsomagokhoz számlázási ciklusonként egy
alkalommal automatikusan aktiválódó, 200 MB adatforgalmat tartalmazó Automatikus Kiegészítő Adat opció
kapcsolódik, melynek díját a tarifacsomag-táblázat tartalmazza. Az Automatikus Kiegészítő Adat 200 MB opció
adatforgalma az adott számlaciklus végéig felhasználható, nem megosztható. Az Automatikus Kiegészítő Adat 200
MB opció minden hónapban megújul, de csak a havidíjban vagy a kiegészítő adatopció(k)ba foglalt adatmennyiség
felhasználását követő további használattal aktiválódik és kerül kiszámlázásra. Az Automatikus Kiegészítő Adat 200
MB opcióban foglalt adatmennyiség felhasználását követően a sebesség 0/0 Mbit/s-ra korlátozódik.
A számlazárásig történő további internetezéshez a havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását megelőzően
vagy az Automatikus Kiegészítő Adat 200 MB opcióba foglalt adatmennyiség felhasználását követően az Online
ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban Kiegészítő Adat vásárlása szükséges. Adatopció
vásárlása nélkül az Automatikus Kiegészítő Adat 200 MB opcióba foglalt adatmennyiség felhasználását követően
adatforgalom túllépés nem lehetséges, amennyiben az Előfizető felhasználta a csomagban és az Automatikus
Kiegészítő Adat 200 MB opcióban foglalt adatmennyiséget, nem lesz elérhető számára az internet szolgáltatás a
számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul.
Business Mobile Net 300GB tarifacsomag 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.
Vodafone a Business Mobile Net 300GB tarifacsomag Előfizetőjével szemben az adatforgalom megkezdésekor (0
GB adatforgalomtól) folyamatosan, minden számlázási ciklusban alkalmazza a hálózati erőforrások kiosztásánál
az Általános Szerződési Feltételekben 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). Ennek
következtében a Business Mobile Net 300GB szolgáltatás Előfizetője 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, mint a Business Mobile Net 300GB tarifacsomag Előfizetője,
azaz az egyéb Előfizető a hálózat túlterheltsége idején azonos körülmények esetén nagyobb sebességgel képes
adatkommunikációt folytatni, mint a Business Mobile Net 300GB tarifacsomag Előfizetője. Normál terhelésű hálózat
esetén a Business Mobile Net 300GB tarifacsomag Előfizetője nincs hátrányosan megkülönböztetve a többi
Előfizetővel szemben, ugyanolyan adatsebességre képes, mint az egyéb felhasználók.
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Kiegészítő Adat (kiegészítő opció):
A nem osztott adatforgalmú Business Mobile Net tarifacsomagokhoz a táblázatban megjelölt Kiegészítő Adat
opciók vásárolhatók:
Benne foglalt
belföldi
adatmennyiség

Díj (nettó)

Díj (bruttó)

Kiegészítő Adat 5 GB

5 GB

3 000 Ft

3 150 Ft

Kiegészítő Adat 20 GB

20 GB

5 000 Ft

5 250 Ft

Megrendelhető Kiegészítő Adat

Tarifacsomag
Business Mobile Net 5GB
Business Mobile Net 20GB
Business Mobile Net 50GB
Business Mobile Net 20GB
Business Mobile Net 50GB

Egyszeri Kiegészítő Adat opciót az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet
vásárolni . Amennyiben a kiegészítő adatopció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő kiegészítő
adatopció vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő kiegészítő adatopció fel nem használt hátralévő adatforgalma
elvész. Az Egyszeri Kiegészítő Adat opció nem osztható és az adott számlaciklus végéig használható fel, a
tarifacsomag havidíjában foglalt adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül
tetszőleges számú Egyszeri Kiegészítő Adat opció vásárolható. Az Egyszeri Kiegészítő Adat opció nem megújuló
opció, minden számlaciklusban újra kell igény szerint vásárolni.
Osztható Kiegészítő Adat (kiegészítő opció):
A Business Mobile Net 5GB, Business Mobile Net 20GB és Business Mobile Net 50GB tarifacsomagokhoz osztott
internetszolgáltatás esetén Osztható Kiegészítő Adat opció vásárolható, melynek adatmennyisége a tarifacsomag
SIM kártyájával és a felhasználói csoportba tartozó előfizetések SIM kártyáival használható fel.
Az osztható Kiegészítő Adatot az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban llehet
vásárolni.
Az osztható Kiegészítő Adat díja minden esetben a megosztott Business Mobile Net 5GB, Business Mobile Net
20GB vagy Business Mobile Net 50GB előfizetést terheli.
Benne foglalt
belföldi
adatmennyiség

Díj (nettó)

Díj (bruttó)

Osztható Kiegészítő Adat 5 GB

5 GB

3 000 Ft

3 150 Ft

Osztható Kiegészítő Adat 20 GB

20 GB

5 000 Ft

5 250 Ft

Megrendelhető osztható
Kiegészítő Adat

Tarifacsomag
Business Mobile Net 5GB
Business Mobile Net 20GB
Business Mobile Net 50GB
Business Mobile Net 20GB
Business Mobile Net 50GB

Amennyiben az osztható Kiegészítő Adat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő osztható
Kiegészítő Adat opció vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő Kiegészítő Adat opció fel nem használt hátralévő
adatforgalma elvész. Az osztható Kiegészítő Adat kizárólag az adott számlaciklus végéig használható fel, a
tarifacsomag havidíjában foglalt adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül
tetszőleges számú Kiegészítő Adat vásárolható. Az osztható Kiegészítő Adat opció nem megújuló opció, minden
számlaciklusban újra kell igény szerint vásárolni.
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1.3.2. Internet Alaptarifa
Az Internet Alaptarifa az internet előfizetők alap tarifacsomagja, mely az internet tarifacsomagok megszűnése
esetén kerül alkalmazásra, kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodnak meg.
Internet Alaptarifa
Internet Alaptarifa belépési díj (Ft)
Internet Alaptarifa havidíj (Ft)
Kiegészítő díj havi 500 MB adatforgalom felett (Ft)
SMS díja bármely belföldi hálózatba (Ft)

nettó

bruttó

7 874 Ft

10 000 Ft

7 795,28 Ft

8 185,04 Ft

0 Ft

0 Ft

39,37 Ft
50 Ft
letöltési sebesség: 7 Mbit/s
feltöltési sebesség: 2,5 Mbit/s
az ÁSZF 6. mellékletében
meghatározottak szerint

Becsült maximális sebesség
Garantált le- és feltöltési sebesség

Az Internet Alaptarifa csak adatátviteli szolgáltatást nyújt, hangszolgáltatás nem vehető igénybe ezzel.
Az adatforgalom a belföldi küldött és fogadott adatmennyiség együttes összegét jelenti. Számlázás 10 Kbyteonként történik. A külföldön történő adatforgalomra eltérő díjak vonatkoznak.
A tarifacsomag SMS szolgáltatást is tartalmaz, mely díja a fenti táblázatban került rögzítésre.
Amennyiben az Előfizető nem használja fel a havidíjba foglalt forgalmi keretet, a fennmaradó részt nem viheti át a
következő számlázási ciklusra. A havidíjban foglalt forgalmi keret időkorlátozás nélkül bármely napszakban
felhasználható. A tarifacsomag aktiválásától a számlazárásig a teljes havi díjtétel figyelembevételével arányos
törthavi díj, illetve forgalmi keret kerül kiszámlázásra.
Kiegészítő Adat (kiegészítő opciók)
Az Internet Alaptarifa tarifacsomaghoz kiegészítő adatopció (Kiegészítő Adat) vásárolható, melynek részletes
leírását az alábbi táblázat tartalmazza.
Kiegészítő Adat
Kiegészítő Adat 20 MB
Kiegészítő Adat 50 MB
Kiegészítő Adat 100 MB
Kiegészítő Adat 150 MB
Kiegészítő Adat 200 MB
Kiegészítő Adat 250 MB
Kiegészítő Adat 500 MB
Kiegészítő Adat 1 GB
Kiegészítő Adat 2 GB
Kiegészítő Adat 3 GB
Kiegészítő Adat 4 GB
Kiegészítő Adat 5 GB
Kiegészítő Adat 8 GB
Kiegészítő Adat 10 GB

Benne foglalt belföldi adatmennyiség

Díj (nettó)

Díj (bruttó)

20 MB
50 MB
100 MB
150 MB
200 MB
250 MB
500 MB
1 GB
2 GB
3 GB
4 GB
5 GB
8 GB
10 GB

118,11 Ft
157,48 Ft
236,22 Ft
314,96 Ft
393,70 Ft
472,44 Ft
787,4 Ft
1574,8 Ft
2 362,20 Ft
3 149,60 Ft
3 543,30 Ft
3 937 Ft
4 724,40 Ft
5 511,81 Ft

124,02 Ft
165,35 Ft
248,03 Ft
330,71 Ft
413,39 Ft
496,06 Ft
826,77 Ft
1 653,54 Ft
2 480,31 Ft
3 307,08 Ft
3 720,47 Ft
4 133,85 Ft
4 960,62 Ft
5 787,40 Ft

Kiegészítő Adat opciót az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet vásárolni .
Amennyiben egy Kiegészítő Adat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő Kiegészítő Adat
opció vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő Kiegészítő Adat (kiegészítő opció) opció fel nem használt hátralévő
adatforgalma elvész. A Kiegészítő opció kizárólag az adott számlaciklus végéig belföldi hálózatban használható
fel. A Kiegészítő Adat opció kizárólag az adott számlaciklus végéig használható fel. Egy számlacikluson belül
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tetszőleges számú Kiegészítő Adat opció vásárolható. A Kiegészítő Adat opció nem megújuló opció, minden
számlaciklusban újra kell igény szerint vásárolni.
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1.3.3. Vodafone Business Mobile Net díjcsomagok Üzleti Előfizetők részére

Induló költségek
Belépési díj (Ft)
Havidíjak
Havi előfizetési díj (Ft)
határozatlan idejű vagy 1 év
határozott idejű szerződéssel
Havi előfizetési díj (Ft) 2 év
határozott idejű szerződéssel
Havidíjban foglalt tartalom és
feltételek
Havidíjban foglalt belföldi
adatforgalom
A
mindenkori
Roaming
díjszabás szerint az 1. roaming
díjzónában a havidíjban foglalt
belföldi
adatforgalomból
felhasználható
díjmentes
adatforgalom
Becsült maximális sebesség a
havidíjban foglalt adatforgalom
felett
(le- és feltöltési sebesség –
Kbit/s)
Becsült maximális sebesség
Egyéb díjak
SMS szolgáltatás díja (Ft)
- belföldön magyarországi
hívószámokra;
- a mindenkori Roaming
díjszabás szerint az 1. roaming
díjzónából magyarországi és az
1. roaming díjzóna országainak
hívószámaira.
Nemzetközi SMS díja (Ft)
a Red EU Nemzetközi díjzóna
érvényességi területén belüli
országok hívószámaira.
Nemzetközi SMS díja (Ft)
a Red EU Nemzetközi díjzóna
érvényességi területén kívüli
országok hívószámaira.
5G/NR hálózat használata
(Igénybe vehető, a lefedettségi
térképen megjelölt helyeken)
Internet megosztás esetén
irányadó díjak és feltételek
Havi oszthatósági díj (Ft) opcionális
Maximum
kártyaszám
a
felhasználói csoportban

Vodafone Business
Mobile Net 5GB
Bruttó árak

Vodafone Business
Mobile Net 20GB
Bruttó árak

Vodafone Business
Mobile Net 50GB
Bruttó árak

Vodafone Business
Mobile Net 300GB
Bruttó árak

10 000

10 000

10 000

10 000

5 690

8 790

11 390

12 990

3 690

6 790

9 390

10 990

5 GB

20 GB

50 GB

300 GB

5 GB

20 GB

30 GB

-

128/128
az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint

20

20

20

20

20

20

20

20

40

40

40

40

500

500

500

500

1 000

-

2

-

A havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását követően az adatforgalom sebessége lassításra kerül. A lassítás
maximális értéke: 128 Kbit/s le- és feltöltés esetén. A számlázási ciklus lezárultával a forgalomlassítás megszűnik.
A számlazárásig történő további internetezéshez a havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását megelőzően
az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban kiegészítő adatopció vásárlása
szükséges. Adatopció vásárlása nélkül az adatforgalom sebessége lassításra kerül. A lassítás maximális értéke:
128 Kbit/s le- és feltöltés esetén. A számlázási ciklus lezárultával a forgalomlassítás megszűnik.
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A Vodafone Business Mobile Net díjcsomagok csak adatátviteli szolgáltatást nyújtanak, hangszolgáltatás a fenti
díjcsomagokkal nem vehető igénybe. A díjcsomagok az Internet mellett SMS szolgáltatást is tartalmaznak, melyek
díja a fenti táblázatban került rögzítésre. SMS üzenetek fogadása díjmentes.
A szolgáltatás megosztása esetén a közös adatmennyiséget a felhasználói csoport együttesen használhatja fel,
vagyis bármely előfizetői szám, amely a felhasználói csoporthoz tartozik, hozzáférhet a szolgáltatás havidíjában
foglalt teljes, vagy adott számlázási ciklusban még rendelkezésére álló adatmennyiséghez., kivéve a Vodafone
Business Mobile Net 50GB díjcsomag esetén a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming díjzónában a
havidíjban foglalt belföldi adatforgalomból felhasználható díjmentes adatforgalom, mely nem megosztható. A
Vodafone Business Mobile Net 50GB díjcsomag esetén a megosztott belföldi adatforgalmat használó előfizetés
külföldön kizárólag akkor használható, amennyiben hozzá kiegészítő adat opciót aktiváltak. A közös
adatmennyiséget a felhasználó csoport nem a felhasználók számának arányában használja fel. Adott díjcsomag
esetén a fenti táblázatban megjelölt számú előfizetés vehet maximum részt egy felhasználói csoportban. Az
adatmennyiség kizárólag egy ügyfélszámon belül számlázott előfizetések között osztható meg. Az Előfizető az
adott számlázási ciklusban még rendelkezésére álló adatmennyiségről az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy
a My Vodafone alkalmazásban tájékozódhat.
A havidíjban foglalt forgalmi keret időkorlátozás nélkül bármely napszakban felhasználható. Amennyiben az
Előfizető, illetve a felhasználói csoport nem használja fel a havidíjba foglalt forgalmi keretet, a fennmaradó részt
nem viheti át a következő számlázási ciklusra.
A havidíjban foglalt adatforgalom a küldött és fogadott adatmennyiség együttes összegét jelenti. Számlázási
egység 10 KB.
Business Mobile Net 300GB díjcsomag keretében a szolgáltatás külföldön nem vehető igénybe, illetve Kiegészítő
Adat opció nem vásárolható.
Vodafone a Vodafone Business Mobile Net 300GB díjcsomag Előfizetőjével szemben az adatforgalom
megkezdésekor (0 GB adatforgalomtól) folyamatosan, minden számlázási ciklusban alkalmazza a hálózati
erőforrások kiosztásánál az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott Dinamikus szolgáltatásminőségszabályozást (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). Ennek következtében a Business Mobile Net 300GB szolgáltatás Előfizetője 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, mint a Business Mobile Net 300GB
díjcsomag Előfizetője, azaz az egyéb Előfizető a hálózat túlterheltsége idején azonos körülmények esetén nagyobb
sebességgel képes adatkommunikációt folytatni, mint a Business Mobile Net 300GB díjcsomag Előfizetője. Normál
terhelésű hálózat esetén a Business Mobile Net 300GB díjcsomag Előfizetője nincs hátrányosan megkülönböztetve
a többi Előfizetővel szemben, ugyanolyan adatsebességre képes, mint az egyéb felhasználók.
Kiegészítő Adat (kiegészítő opció):
A nem osztott adatforgalmú Business Mobile Net díjcsomagokhoz a táblázatban megjelölt Kiegészítő Adat opciók
vásárolhatók:
Benne foglalt belföldi
adatmennyiség

Díj (bruttó)

5 GB kiegészítő adat

5 GB

2 500 Ft

20 GB kiegészítő adat

20 GB

6 000 Ft

Megrendelhető Kiegészítő Adat

Díjcsomag
Vodafone Business Mobile Net 5GB
Vodafone Business Mobile Net 20GB
Vodafone Business Mobile Net 50GB
Vodafone Business Mobile Net 20GB
Vodafone Business Mobile Net 50GB

Egyszeri Kiegészítő Adat opciót az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet
vásárolni. Amennyiben a kiegészítő adatopció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő kiegészítő
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adatopció vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő kiegészítő adatopció fel nem használt hátralévő adatforgalma
elvész. Az Egyszeri Kiegészítő Adat opció nem osztható és az adott számlaciklus végéig használható fel, a
díjcsomag havidíjában foglalt adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges
számú Egyszeri Kiegészítő Adat opció vásárolható. Az Egyszeri Kiegészítő Adat opció nem megújuló opció,
minden számlaciklusban újra kell igény szerint vásárolni.
Osztható Kiegészítő Adat (kiegészítő opció):
A Vodafone Business Mobile Net 5GB, Vodafone Business Mobile Net 20GB és Vodafone Business Mobile Net
50GB díjcsomagokhoz osztott internetszolgáltatás esetén Osztható Kiegészítő Adat opció vásárolható, melynek
adatmennyisége a díjcsomag SIM kártyájával és a felhasználói csoportba tartozó előfizetések SIM kártyáival
használható fel.
Az osztható Kiegészítő Adatot az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet
vásárolni.
Az osztható Kiegészítő Adat díja minden esetben a megosztott Vodafone Business Mobile Net 5GB, Vodafone
Business Mobile Net 20GB vagy Vodafone Business Mobile Net 50GB előfizetést terheli.
Megrendelhető osztható Kiegészítő
Adat

Benne foglalt belföldi
adatmennyiség

Díj (bruttó)

5 GB osztható plusz adat

5 GB

2 500 Ft

20 GB osztható plusz adat

20 GB

6 000 Ft

Díjcsomag
Vodafone Business Mobile Net 5GB
Vodafone Business Mobile Net 20GB
Vodafone Business Mobile Net 50GB
Vodafone Business Mobile Net 20GB
Vodafone Business Mobile Net 50GB

Amennyiben az osztható Kiegészítő Adat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő osztható
Kiegészítő Adat opció vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő Kiegészítő Adat opció fel nem használt hátralévő
adatforgalma elvész. Az osztható Kiegészítő Adat kizárólag az adott számlaciklus végéig használható fel, a
díjcsomag havidíjában foglalt adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges
számú Kiegészítő Adat vásárolható. Az osztható Kiegészítő Adat opció nem megújuló opció, minden
számlaciklusban újra kell igény szerint vásárolni.
Havonta megújuló Kedvezményes Kiegészítő Adat (kiegészítő opció):
A minimum 24 hónap határozott idejű Előfizetői Szerződések esetén a táblázatban megjelölt díjcsomagokhoz
havonta megújuló Kedvezményes Kiegészítő Adat opció vásárolható, mely kiegészítő opció megújuló opció,
számlaciklusonként újra aktiválódik a határozott időtartam alatt, nem szükséges minden számlaciklusban újra
igényelni. A havonta megújuló Kedvezményes Kiegészítő Adat opciót Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a
My Vodafone alkalmazásban lehet vásárolni.
Megrendelhető Kedvezményes
Kiegészítő Adat

Benne foglalt belföldi
adatmennyiség

Díj (nettó)

Díjcsomag

5 GB megújuló adat

5 GB

2 000 Ft

Vodafone Business Mobile Net 5GB
Vodafone Business Mobile Net 20GB
Vodafone Business Mobile Net 50GB

20 GB megújuló adat

20 GB

5 000 Ft

Vodafone Business Mobile Net 20GB
Vodafone Business Mobile Net 50GB

Amennyiben adott számlázási ciklusban a havonta megújuló Kedvezményes Kiegészítő Adat nem kerül teljes
egészében felhasználásra, akkor a fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A havonta megújuló
Kedvezményes Kiegészítő Adat opció kizárólag az adott számlaciklus végéig használható fel. Egy számlacikluson
belül tetszőleges számú Kiegészítő Adat opció vásárolható a havonta megújuló Kedvezményes Kiegészítő Adat
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mellé. A kiegészítő adatopció a díjcsomag havidíjában foglalt adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel
használható fel.
Havonta megújuló osztható Kedvezményes Kiegészítő Adat (kiegészítő opció):
A minimum 24 hónap határozott idejű osztott adatforgalmú Előfizetői Szerződések esetén a táblázatban megjelölt
díjcsomagokhoz havonta megújuló osztható Kedvezményes Kiegészítő Adat opció vásárolható, mely kiegészítő
opció megújuló opció, számlaciklusonként újra aktiválódik a határozott időtartam alatt, nem szükséges minden
számlaciklusban újra igényelni. A havonta megújuló osztható Kedvezményes Kiegészítő Adat opciót Online
ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet vásárolni.
A havonta megújuló osztható Kedvezményes Kiegészítő Adat opció adatmennyisége a díjcsomag SIM kártyájával
és a felhasználói csoportba tartozó előfizetések SIM kártyáival használható fel.
Az osztható Kiegészítő Adat díja minden esetben a megosztott Vodafone Business Mobile Net 5GB, Vodafone
Business Mobile Net 20GB vagy Vodafone Business Mobile Net 50GB előfizetést terheli.
Megrendelhető Kedvezményes
Kiegészítő Adat

Benne foglalt belföldi
adatmennyiség

Díj (nettó)

Díjcsomag

5 GB megújuló adat

5 GB

2 000 Ft

Vodafone Business Mobile Net 5GB
Vodafone Business Mobile Net 20GB
Vodafone Business Mobile Net 50GB

20 GB megújuló adat

20 GB

5 000 Ft

Vodafone Business Mobile Net 20GB
Vodafone Business Mobile Net 50GB

Amennyiben adott számlázási ciklusban a havonta megújuló osztható Kedvezményes Kiegészítő Adat nem kerül
teljes egészében felhasználásra, akkor a fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A havonta megújuló
osztható Kedvezményes Kiegészítő Adat opció kizárólag az adott számlaciklus végéig használható fel. Egy
számlacikluson belül tetszőleges számú osztható Kiegészítő Adat opció vásárolható a havonta megújuló osztható
Kedvezményes Kiegészítő Adat mellé. A kiegészítő adatopció a díjcsomag havidíjában foglalt adatforgalomra
irányadó, azonos feltételekkel használható fel.
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1.4. Kereskedelmi forgalomban elérhető Internet opciók
1.5. Kereskedelmi forgalomban nem elérhető tarifacsomagok
A kereskedelmi forgalomból kivont tarifacsomagokra a tarifacsomag-váltás és migráció nem lehetséges, valamint
új Előfizető nem köthet rá szerződést.

1.5.1. Business EU 500MB, Business EU 2GB és Business EU 10GB tarifacsomagok
A Business EU 500MB, Business EU 2GB és Business EU 10GB tarifacsomagok 2018. július 1-i hatállyal kerültek
át a kereskedelmi forgalomban nem elérhető tarifacsomagok közé.
Az alábbi tarifacsomagokat kizárólag (új és meglévő), utólag fizető előfizetést kötő üzleti előfizetők vásárolhatják.
Hanghívások esetén a számlázás 1 másodperc alapú.
A táblázatban bruttó árak szerepelnek, a feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák.
2017. október 24. előtt kötött előfizetői szerződés esetén:
Business EU 500MB
Induló költségek
Belépési díj (Ft)
Havidíjak
Tarifacsomag havidíj (Ft)
Internet havidíj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű szerződéssel összesen
Tarifacsomag havidíj (Ft)
Osztható Internet havidíja (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű szerződéssel összesen
Tarifacsomag havidíj (Ft)
Internet havidíj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft) 1év határozott idejű szerződéssel összesen
Tarifacsomag havidíj (Ft)
Osztható Internet havidíja (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft) 1év határozott idejű szerződéssel összesen
Tarifacsomag havidíj (Ft)
Internet havidíj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű szerződéssel összesen
Tarifacsomag havidíj (Ft)
Osztható Internet havidíj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű szerződéssel összesen
Havidíjban foglalt tartalom
Bármely Vodafone mobil hálózatba indított hívások
Vezetékes hálózatba, más normál díjas mobilhálózatba vagy Nemzetközi
irányba felhasználható keret a Red EU Nemzetközi díjzóna érvényességi
területén belüli országok hívószámaira
„Zárt Csoport” opció
Belföldi adatforgalom
Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban foglalt adatforgalom felett
(le- és feltöltési sebesség – Mbit/s)
Becsült maximális sebesség
Vodafone EU Roaming
Havidíjon felüli belföldi díjak
Percdíj normál díjas Vodafone Magyarország Zrt. mobil hálózatán belül (Ft)
Percdíj normál díjas vezetékes hálózatba (Ft)
Percdíj bármely más normál díjas mobil hálózatba (Ft)
Üzenetküldés

Business EU 2GB

Business EU 10GB

10 000

10 000

10 000

6 290
889,84
7 179,84
6 290
1 334,76
7624,76
6 290
889,84
7 179,84
6 290
1 334,76
7624,76
4 290
889,84
5 179,84
4 290
1 334,76
5624,76

6 290
2 669,49
8 959,49
6 290
3 114,41
9 404,41
6 290
2 669,49
8 959,49
6 290
3 114,41
9 404,41
4 290
2 669,49
6 959,49
4 290
3 114,41
7 404,41

6 290
5 338,98
11 628,98
6 290
5 783,9
12 073,9
6 290
5 338,98
11 628,98
6 290
5 783,9
12 073,9
4 290
5 338,98
9 628,98
4 290
5 783,9
10 073,9

Korlátlan

Korlátlan

Korlátlan

150 perc

150 perc

150 perc


500 MB


2 GB


10 GB

0/0

0/0

0/0

az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint
A Vodafone EU Roaming díjmentesen aktiválható, egyebekben külföldön
a mindenkori Roaming díjszabás érvényes
0
20
20

0
20
20

0
20
20
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Rövid Szöveges Üzenet (SMS) küldése Vodafone Magyarország Zrt. mobil
hálózatán belül (Ft)
Rövid Szöveges Üzenet (SMS) küldése más belföldi normál díjas mobil
hálózatba (Ft)
Nemzetközi SMS díja Red EU Nemzetközi díjzóna érvényességi területén
belüli országok hívószámaira (Ft)
Nemzetközi SMS díja kedvezményes területen kívüli országok hívószámaira
(Ft)
Belföldi adatforgalmi keret felhasználása után számlázási ciklusonként
egyszer aktiválódó Automatikus Kiegészítő Adat 200 MB (Ft)

0

0

0

20

20

20

20

20

20

40

40

40

413,39 Ft

413,39 Ft

413,39 Ft

2017. október 24. után kötött előfizetői szerződés esetén:
Business EU 500MB
Induló költségek
Belépési díj (Ft)
Havidíjak
Tarifacsomag havidíj (Ft)
Internet havidíj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű, 1 év vagy 2 év
határozott idejű szerződéssel összesen
Tarifacsomag havidíj (Ft)
Osztható Internet havidíja (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű, 1 év vagy 2 év
határozott idejű szerződéssel, osztható internettel összesen
Havidíjban foglalt tartalom
Bármely Vodafone mobil hálózatba indított hívások
Vezetékes hálózatba, más normál díjas mobilhálózatba vagy
Nemzetközi irányba felhasználható (hívás) keret a Red EU
Nemzetközi díjzóna érvényességi területén belüli országok
hívószámaira
„Zárt Csoport” opció
Belföldi adatforgalom
Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban foglalt
adatforgalom felett (le- és feltöltési sebesség – Mbit/s)
Becsült maximális sebesség
Vodafone EU Roaming
Havidíjon felüli belföldi díjak
Percdíj normál díjas Vodafone Magyarország Zrt.mobil
hálózatán belül (Ft)
Percdíj normál díjas vezetékes hálózatba (Ft)
Percdíj bármely más normál díjas mobil hálózatba (Ft)
Percdíj nemzetközi irányba a Red EU Nemzetközi díjzóna
érvényességi területén belüli országok hívószámaira
Üzenetküldés
Rövid Szöveges Üzenet (SMS) küldése Vodafone
Magyarország Zrt. mobil hálózatán belül (Ft)
Rövid Szöveges Üzenet (SMS) küldése más belföldi normál
díjas mobil hálózatba (Ft)
Nemzetközi SMS díja (Ft) Red EU Nemzetközi díjzóna
érvényességi területén belüli országok hívószámaira (Ft)
Nemzetközi SMS díja kedvezményes területen kívüli országok
hívószámaira (Ft)
Belföldi adatforgalmi keret felhasználása után
számlázási ciklusonként egyszer aktiválódó
Automatikus Kiegészítő Adat 200 MB (Ft)

Business EU 2GB

Business EU 10GB

10 000

10 000

10 000

4 490
889,84

4 490
2 669,49

4 490
5 338,98

5 379,84

7 159,49

9 828,98

4 490
1 334,76

4 490
3 114,41

4 490
5 783,9

5 824,76

7 604,41

10 273,9

Korlátlan

Korlátlan

Korlátlan

150 perc

150 perc

150 perc


500 MB


2 GB


10 GB

0/0

0/0

0/0

az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint
A Vodafone EU Roaming díjmentesen aktiválható, egyebekben külföldön a mindenkori
Roaming díjszabás érvényes
0

0

0

20
20

20
20

20
20

20

20

20

0

0

0

20

20

20

20

20

20

40

40

40

413,39

413,39

413,39

A Business EU 500MB, Business EU 2GB és Business EU 10GB tarifacsomaghoz elérhetők a Business MultiNet
(mobilinternet alapú) tarifacsomagok, melyek kizárólag a Business EU 500MB, Business EU 2GB vagy Business
EU 10GB tarifacsomaggal együtt, azzal azonos ügyfélszámon számlázott másodlagos SIM-ként használhatóak.
Egy elsődleges SIM-hez legfeljebb 1 db másodlagos SIM kapcsolódhat. A megosztható adattartalmú Business EU
500MB, Business EU 2GB és Business EU 10GB kizárólag a másodlagos SIM kártyával (Business MultiNet)
oszthatja meg az adatot. A megosztható adatforgalmú Business EU 500MB, Business EU 2GB és Business EU
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10GB tarifacsomagok (elsődleges SIM) esetén a hozzájuk kapcsolódó Business MultiNet tarifacsomagokon
(másodlagos SIM) az adatforgalom a Vodafone EU Roaming szolgáltatás aktiválása estén belföldön és a Vodafone
EU Roaming szolgáltatás érvényességi területén, külföldön is felhasználható.
Business MultiNet csomagok:

Induló költségek
Belépési díj (Ft)
Havidíjak
Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű szerződéssel
Havi előfizetési díj (Ft) 1 év határozott idejű szerződéssel
Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű szerződéssel
Havidíjban foglalt belföldi adatforgalom
Becsült maximális sebesség a havi megosztható
adatforgalom felett (le/fel, Mbit/s)
Becsült maximális sebesség
SMS díja bármely belföldi
hálózatba (Ft)

Business MultiNet Mifi

Business MultiNet SIM

10 000

10 000

8 267,72
8 267,72
8 267,72
8 267,72
0
00
a Business EU 500MB, Business EU 2GB vagy Business EU
10GB csomaggal megegyező, azzal megosztva
0/0
0/0
az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint
30,48

30,48

A Business EU 500MB, Business EU 2GB és Business EU 10GB tarifacsomagok esetén a havidíjban foglalt
adatmennyiség felhasználását követően a sebesség 0/0 Mbits-ra korlátozódik a számlázási ciklus végéig. Becsült
maximális sebesség az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint.
A havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követően, illetve ha a havidíjban foglalt belföldi
adatmennyiség felhasználását megelőzően kiegészítő adatopció vásárlására kerül sor, úgy a kiegészítő
adatopcióban, majd a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követően, illetve ha a megvásárolt
kiegészítő adatopcióban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását megelőzően további egy vagy több
alkalommal kiegészítő adatopció(k) vásárlására kerül sor, úgy a kiegészítő adatopcióban, majd a havidíjban foglalt
belföldi adatmennyiség felhasználását követően a Business EU 500MB, Business EU 2GB vagy Business EU
10GB tarifacsomagokhoz számlázási ciklusonként egy alkalommal automatikusan aktiválódó Automatikus
Kiegészítő Adat opció kapcsolódik, melynek díját a tarifacsomag-táblázat tartalmazza. Az Automatikus Kiegészítő
Adat opció adatforgalma az adott számlaciklus végéig felhasználható, nem megosztható. Az Automatikus
Kiegészítő Adat opció minden hónapban megújul, de csak a havidíjban vagy a kiegészítő adatopció(k)ban foglalt
belföldi adatmennyiség felhasználását követő további használattal aktiválódik és kerül kiszámlázásra. Az
Automatikus Kiegészítő Adat opcióban foglalt adatmennyiség felhasználását követően a sebesség 0/0 Mbit/s-ra
korlátozódik.
A számlazárásig történő további internetezéshez a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását
megelőzően vagy az Automatikus Kiegészítő Adat opcióba foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követően
az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásbanEgyszeri Kiegészítő Adat opció
vásárlása szükséges. Adatopció vásárlása nélkül az Automatikus Kiegészítő Adat opcióba foglalt belföldi
adatmennyiség felhasználását követően adatforgalom túllépés nem lehetséges, amennyiben az Előfizető
felhasználta a csomagban és az Automatikus Kiegészítő Adat opcióban foglalt belföldi adatmennyiséget, nem lesz
elérhető számára az internet szolgáltatás a számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás
megújul.
A Business MultiNet kártya csak adatátviteli szolgáltatást nyújt, hangszolgáltatás azon nem vehető igénybe. A
Business MultiNet tarifacsomagok igénybevételére kizárólag azon ügyfeleink jogosultak, akik új vagy meglévő
Business EU 500MB, Business EU 2GB vagy Business EU 10GB előfizetéssel rendelkeznek. Egy Business EU
500MB, Business EU 2GB vagy Business EU 10GB előfizetéshez maximum 1 darab Business MultiNet csomag
vásárolható az ajánlatban. A Business MultiNet csomagra mindaddig jogosult az Előfizető, ameddig határozott
vagy határozatlan idejű Business EU 500MB, Business EU 2GB vagy Business EU 10GB előfizetését fenntartja.
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Amennyiben a tarifacsomagokra kötött elsődleges előfizetés megszűnik, vagy leváltásra kerül, abban az esetben
a 2. SIM kártyát az Internet Alaptarifára váltjuk.
A Business MultiNet tarifacsomagok esetén a havi adatforgalmi keret felhasználása esetében a számlazárásig
történő további internetezéshez az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban
kiegészítő adatopció vásárlása szükséges. Adatopció vásárlása nélkül adatforgalom túllépés nem lehetséges,
amennyiben az Előfizető felhasználta a csomagban foglalt adatmennyiséget, nem lesz elérhető számára az internet
szolgáltatás a számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul. Becsült maximális
sebesség a havi előfizetési díjban foglalt adatforgalom felett (le/fel, Mbit/s) az ÁSZF 6. mellékletében
meghatározottak szerint.
A Business EU 500MB, Business EU 2GB és Business EU 10GB tarifacsomag esetén az Előfizető a csomagban
foglalt adatmennyiség felhasználása után, a számlazárásig történő további internetezéshez az általa, vagy az általa
erre feljogosított másodlagos Business MultiNet tarifacsomaghoz tartozó SIM kártyát használók által
megrendelhető kiegészítő adatopciók megosztása során technikai okokból kizárólag a saját, azaz az elsődleges
SIM kártyához tartozó adatfelhasználást tudja nyomon követni és nem rendelkezik információval a megosztható
adatmennyiséget esetlegesen használó másodlagos SIM kártya adatfelhasználásának konkrét mértékéről.
Amennyiben az Előfizető által erre feljogosított másodlagos Business MultiNet tarifacsomaghoz tartozó SIM kártya
használója kiegészítő adatopciót megrendeli, a kiegészítő adatopció díja az elsődleges SIM kártya Előfizetője
részére kerül kiszámlázásra és megfizetésre.
A tarifacsomagban foglalt Zárt csoport opció díját a tarifacsomag havidíja tartalmazza, nem a havidíjon felül
számlázódik. További részleteket a Zárt csoport opcióval kapcsolatban jelen Díjszabás mellékletben található.
A havidíjban foglalt, de fel nem használt leforgalmazható perc, illetve adatforgalom nem vihető át a következő
hónapra, más személyre-, illetve más kapcsolási számra nem ruházható át és más szolgáltatásra sem használható
fel.
A Business EU tarifacsomagokkal a Konferenciahívás szolgáltatás nem vehető igénybe.
Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. A Vodafone EU Roaming szolgáltatás részletes leírását jelen
Díjszabás melléklet tartalmazza.
A nemzetközi hívások díjait jelen Díjszabás melléklet tartalmazza.
A Red EU nemzetközi szolgáltatással, amely a Business EU Red tarifacsomagok részét képezi, az Előfizetők a
Vodafone magyarországi hálózatáról a fent meghatározott feltételekkel hívhatják a jelen Díjszabás mellékletében
meghatározott országok (Red EU Nemzetközi díjzóna) normál díjas hívószámait, és azokra a fent meghatározott
feltételekkel küldhetnek normál díjas SMS üzenetet.
A Red EU Nemzetközi díjzónán kívüli nemzetközi hívások díjait jelen Díjszabás melléklet tartalmazza.
Egyszeri Kiegészítő Adat (kiegészítő opció)
A Business EU 500MB, Business EU 2GB és Business EU 10GB tarifacsomagokhoz kiegészítő adatopció vásárolható, melyek
részletes leírását az alábbi táblázat tartalmazza. Kiegészítő opciót az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone
alkalmazásban lehet vásárolni.
Benne foglalt
adatmennyiség

Díj (bruttó)

500 MB

922,32 Ft

Kiegészítõ Adat 2 GB

2 GB

2 670 Ft

Kiegészítõ Adat 10 GB

10 GB

4 134 Ft

Megrendelhető Kiegészítő Adat
Kiegészítõ Adat 500 MB

Tarifacsomag, mellyel elérhető:
Business EU 500 MB
Business EU 2 GB
Business EU 2 GB
Business EU 10 GB
Business EU 10 GB
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Amennyiben az Egyszeri Kiegészítő Adat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő Egyszeri Kiegészítő
Adat opció vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő kiegészítő adatopció fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A
kiegészítő adatopció nem osztható opció, az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt
adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú Egyszeri Kiegészítő Adat opció
vásárolható, mely nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell igény szerint vásárolni.

Kiegészítő Osztható Adat (kiegészítő opció):
Kiegészítő Osztható Adatot az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet vásárolni az
Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásbanlehet vásárolni Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy
a My Vodafone alkalmazásban lehet vásárolni Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet
vásárolni .
A Kiegészítő Osztható Adat opció díja minden esetben a hangalapú előfizetést, azaz a táblázatban megjelölt szolgáltatást,
tarifacsomagot terheli.
Kiegészítő Adat
Kiegészítő Osztható Adat 500 MB
Kiegészítő Osztható Adat 2 GB

Benne foglalt
adatmennyiség

Díj (bruttó)

500 MB

890 Ft

2 GB

2 670 Ft

Tarifacsomag, mellyel elérhető:
Business EU 500 MB
Business EU 2 GB
Business EU 10 GB
Business EU 2 GB
Business EU 10 GB

Amennyiben egy Kiegészítő Osztható Adat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő Kiegészítő Osztható
Adat opció vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő Kiegészítő Osztható Adat opció fel nem használt hátralévő adatforgalma
elvész. A Kiegészítő Osztható Adat opció az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt
osztható adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú Kiegészítő Osztható Adat
opció vásárolható. A Kiegészítő Osztható Adat opció nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell igény szerint
vásárolni.
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1.5.2. Business Group EU tarifacsomagok
A Business Group EU tarifacsomagok 2018. július 1-i hatállyal kerültek át a kereskedelmi forgalomban nem elérhető
tarifacsomagok közé.
A Business Group EU tarifacsomagokat kizárólag (új és meglévő), utólag fizető előfizetést kötő üzleti előfizetők
vásárolhatják. A Business Group EU tarifacsomagok legfeljebb 30 SIM kártyára kiterjedő előfizetői jogviszony
esetén tarthatóak fenn, a lenti táblázatban megjelölt számú SIM kártya vehet részt egy felhasználói csoportban.
Hanghívások esetén a számlázás 1 másodperc alapú.
A táblázatokban bruttó árak szerepelnek, a feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák:
2017. október 24. előtt kötött előfizetői szerződés esetén:

Induló költségek
Belépési díj (Ft)
Havidíjak
Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű szerződéssel
Havi előfizetési díj (Ft) 1 év határozott idejű szerződéssel
Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű szerződéssel
Lebeszélhetőség bármely belföldi hálózatba, normál díjas
hívásokra és Nemzetközi irányba a Red EU Nemzetközi
díjzóna érvényességi területén belüli országok
hívószámaira
Hívásdíjak bármely belföldi mobil vagy vezetékes,
normál díjas hálózatba, vagy Nemzetközi irányba a
Red EU Nemzetközi díjzóna érvényességi területén
belüli országok hívószámaira (percenként)
Bármely időszakban (Ft)
Üzenetküldés
Rövid Szöveges Üzenet küldése (SMS) bármely belföldi
mobil hálózatba (Ft)
Kártyaszám a felhasználói csoportban
Kötelezően választandó havidíjas, osztható adatcsomag
a tarifacsomag mellé
Díjmentes belföldi adatforgalom, SIM-kártyánként
Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban foglalt
adatforgalom felett (le/fel, Mbit/s)
Becsült maximális sebesség
Zárt csoport opció
Vodafone EU Roaming
Egyéb díjak
Nemzetközi SMS a Red EU Nemzetközi díjzóna irányába
(Ft)
Nemzetközi SMS díja a Red EU Nemzetközi díjzónán
kívüli országokba (Ft)

Business
Group
EU 5

Business
Group
EU 10

Business
Group
EU 15

Business
Group
EU 20

Business
Group
EU 30

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

24 700
24 700
19 000

31 200
31 200
24 000

44 200
44 200
34 000

70 200
70 200
54 000

105 300
105 300
81 000

600 perc

1 000 perc

2 000 perc

4 000 perc

7 000 perc

18

16

14

12

10

18

16

14

12

10

2-5

2-10

2-15

2-20

2-30











50 MB

50 MB

50 MB

50 MB

50 MB

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint
Díjmentes
A Vodafone EU Roaming díjmentesen aktiválható, egyebekben
külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes
a Mobil ÁSZF Díjszabás mellékletében
meghatározottak szerint
36

32

28

20
24

20

Business Group EU tarifacsomagokhoz kötelezően választandó osztható Business Group adatcsomag:

Adatcsomag

Csomagban foglalt
adatmennyiség

Business Group 1 GB
Business Group 5 GB

1 GB
5 GB

Havi előfizetési díj (Ft)
határozatlan vagy 1
éves határozott idejű
szerződéssel
10 677,97
17 796,61

Havi előfizetési díj (Ft) 2
éves határozott idejű
szerződéssel
1 779,66
8 898,31
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Business Group 10 GB
Business Group 20 GB
Business Group 50 GB

10 GB
20 GB
50 GB

22 245,77
31 144,08
48 940,68

13 347,46
22 245,77
40 042,37

A Business Group EU tarifacsomagok határozatlan, 1 év vagy 2 év határozott idejű szerződés aláírásával érhetők
el.
2017. október 24. után kötött előfizetői szerződés esetén:

Induló költségek
Belépési díj (Ft)
Havidíjak
Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű, 1 év vagy 2 év
határozott idejű szerződéssel
Lebeszélhetőség bármely belföldi hálózatba, normál díjas
hívásokra és Nemzetközi irányba a Red EU Nemzetközi
díjzóna érvényességi területén belüli országok
hívószámaira
Hívásdíjak bármely belföldi mobil vagy vezetékes,
normál díjas hálózatba, vagy Nemzetközi irányba a
Red EU Nemzetközi díjzóna érvényességi területén
belüli országok hívószámaira (percenként)
Bármely időszakban (Ft)
Hangposta-hívások
Bármely időszakban (Ft)
Üzenetküldés
Rövid Szöveges Üzenet küldése (SMS) bármely belföldi
mobil hálózatba (Ft)
Kártyaszám a felhasználói csoportban
Kötelezően választandó havidíjas, osztható adatcsomag a
tarifacsomag mellé
Díjmentes belföldi adatforgalom, SIM kártyánként
Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban foglalt
adatforgalom felett (le/fel, Mbit/s)
Becsült maximális sebesség
Zárt csoport opció
Vodafone EU Roaming
Egyéb díjak
Nemzetközi SMS díja a Red EU Nemzetközi díjzóna
irányába
Nemzetközi SMS díja a Red EU Nemzetközi díjzónán
kívüli országokba (Ft)

Business
Group
EU 5

Business
Group
EU 10

Business
Group
EU 15

Business
Group
EU 20

Business
Group
EU 30

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

19 000

24 000

34 000

54 000

81 000

600 perc

1 000 perc

2 000 perc

4 000 perc

7 000 perc

18

16

14

12

10

25

25

25

25

25

18

16

14

12

10

2-5

2-10

2-15

2-20

2-30











50 MB

50 MB

50 MB

50 MB

50 MB

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint
Díjmentes
A Vodafone EU Roaming díjmentesen aktiválható, egyebekben
külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes
az ÁSZF Díjszabás mellékletében meghatározottak
szerint
36

32

28

24

20
20

Business Group EU tarifacsomagokhoz kötelezően választandó osztható Business Group adatcsomag:
Adatcsomag

Csomagban foglalt
adatmennyiség

Business Group 1 GB
Business Group 5 GB
Business Group 10 GB
Business Group 20 GB
Business Group 50 GB

1 GB
5 GB
10 GB
20 GB
50 GB

Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan, 1
éves vagy 2 éves határozott idejű
szerződéssel
1 779,66
8 898,31
13 347,46
22 245,77
40 042,37

Az Előfizető a tarifacsomag havidíjába foglalt szolgáltatásokat csoportosan használhatja fel. A tarifacsomagok
havidíjában foglalt lebeszélhető percek belföldi, normál díjas hívások esetén és Nemzetközi irányba a Red EU
Nemzetközi díjzóna érvényességi területén belüli országok hívószámaira érvényesek. A havidíjban foglalt, de fel
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nem használt leforgalmazható perc, illetve adatforgalom nem vihető át a következő hónapra, más személyre-,
illetve más kapcsolási számra nem ruházható át és más szolgáltatásra sem használható fel.
A Red EU Nemzetközi díjzóna területe a jelen Díjszabásban került meghatározásra.
A Red EU Nemzetközi díjzónán kívüli nemzetközi hívások díjait jelen Díjszabás melléklet tartalmazza.
A tarifacsomag havi 50 MB-nyi díjmentes adatforgalmat tartalmaz, mely a tarifacsomag része, így lemondása nem
lehetséges. A Business Group EU tarifacsomagban foglalt Zárt csoport opció díját a tarifacsomag havidíja
tartalmazza, nem a havidíjon felül számlázódik. További részleteket a Zárt csoport opcióval kapcsolatban jelen
Díjszabás mellékletben talál.
Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. A Vodafone EU Roaming szolgáltatás részletes feltételei a
Díjszabás mellékletben találhatók. A nemzetközi hívások díjait az ÁSZF Díjszabás melléklete tartalmazza.
A Business Group EU tarifacsomag megvásárlása kizárólag Business Group adatcsomag választásával történhet.
A Business Group EU tarifacsomagokhoz bármelyik Business Group adatcsomag kérhető, mely előfizetésenként
kerül aktiválásra, és amely havidíja a tarifacsomag havidíján felül fizetendő.
A Business Group adatcsomagokban foglalt havonta felhasználható adatmennyiség teljes egészében megosztható
a Business Group EU felhasználói csoport SIM kártyái között, maximum 20 kártyaszámig. Amennyiben az Előfizető
nem használja fel a havidíjban foglalt havi forgalmi keretet, a fennmaradó részt nem viheti át a következő
számlázási ciklusra. A havidíjban foglalt forgalmi keret időkorlátozás nélkül bármely napszakban felhasználható.
Számlázási egység 10 Kbyte.
A Business Group tarifacsomagok esetén a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követően a
sebesség 0/0 Mbit/s-ra korlátozódik a számlázási ciklus végéig.
Becsült maximális sebesség az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint.
A számlazárásig történő további internetezéshez a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását
megelőzően az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban kiegészítő opció vásárlása
szükséges. Adatopció vásárlása nélkül a tarifacsomagban, illetve az adatcsomagban foglalt belföldi adatmennyiség
felhasználását követően adatforgalom túllépés nem lehetséges, amennyiben az Előfizető felhasználta a
csomagban foglalt belföldi adatmennyiséget, nem lesz elérhető számára az internet szolgáltatás a számlázási
ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul.
Kiegészítő Osztható Adat (kiegészítő opció):
A Business Group EU tarifa- és Business Group adatcsomagokhoz Kiegészítő Osztható Adat vásárolható, mely
adatmennyisége maximum 20 SIM kártya között osztható meg.
A Kiegészítő Osztható Adat (kiegészítő opció) részletes leírását jelen Díjszabás melléklet tartalmazza.
Kiegészítő Adat (kiegészítő opció):
A Business Group EU tarifa- és Business Group adatcsomagokhoz Kiegészítő Adat opció vásárolható, melyek
részletes leírását jelen Díjszabás melléklet tartalmazza.
Havonta megújuló Kedvezményes Kiegészítő Adat (kiegészítő opció):
A Business Group EU tarifa- és Business Group adatcsomagokhoz az Előfizető vásárolhat havonta megújuló
Kedvezményes Kiegészítő Adat opciót mely kiegészítő opció megújuló opció, számlaciklusonként újra aktiválódik,
nem szükséges minden számlaciklusban újra igényelni. A havonta megújuló Kedvezményes Kiegészítő Adat
(kiegészítő opció) részletes leírását a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza.
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1.5.3. Adatkártya tarifacsomag
A táblázatban bruttó árak szerepelnek, a feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák.
Adatkártya tarifacsomag
Induló költségek
Belépési díj (Ft)
Havidíjak
Havi előfizetési díj (Ft)
Hívásdíjak bármely belföldi mobil vagy vezetékes hálózatba
(percenként)
Bármely időszakban
Üzenetküldés
Rövid Szöveges Üzenet küldése (SMS) belföldi mobil hálózatba (Ft)

0
1 475
A szolgáltatás nem elérhető
31,75
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1.5.4. Business Red EU 30GB tarifacsomag Üzleti előfizetők részére
Az Üzleti előfizetők részére elérhető Business Red EU 30GB tarifacsomagok 2018. március 1-i hatállyal kerültek
át a kereskedelmi forgalomban nem elérhető tarifacsomagok közé.
Az alábbi táblázatokban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifacsomagokban a számlázás 1
másodperces egységekben történik.
2017. október 24. előtt kötött előfizetői szerződés esetén:
Business Red EU 30GB
Induló költségek
Belépési díj (Ft)
Havidíjak
Tarifacsomag havidíj (Ft)
Internet havidíj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű szerződéssel összesen
Tarifacsomag havidíj (Ft)
Osztható Internet havidíj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű szerződéssel összesen
Tarifacsomag havidíj (Ft)
Internet havidíj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft) 1 év határozott idejű szerződéssel összesen
Tarifacsomag havidíj (Ft)
Osztható Internet havidíj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft) 1 év határozott idejű szerződéssel összesen
Tarifacsomag havidíj (Ft)
Internet havidíj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű szerződéssel
készülékvásárlás nélkül összesen
Tarifacsomag havidíj (Ft)
Osztható Internet havidíj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű szerződéssel
készülékvásárlás nélkül összesen
Tarifacsomag havidíj (Ft)
Internet havidíj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű szerződéssel, e-Packkel, készülékvásárlás nélkül összesen
Tarifacsomag havidíj (Ft)
Osztható Internet havidíj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű szerződéssel, e-Packkel, készülékvásárlás nélkül összesen
Havidíjban foglalt tartalom
Belföldi normál díjas hívások
Belföldi normál díjas SMS
Belföldi normál díjas MMS (minden típus)
Nemzetközi irányba felhasználható perc és SMS keret a Red EU
Nemzetközi díjzóna érvényességi területén belüli országok
hívószámaira
Belföldi adatforgalom

10 000
10 990
10 677,97
21 668
10 990
11 122,89
22 112,89
10 990
10 677,97
21 668
10 990
11 122,89
22 112,89
8 990
10 677,97
19 668
8 990
11 122,89
20 112,89
7 990
10 677,97
18 668
7 990
11 122,89
19 112,89
korlátlan
korlátlan
korlátlan
korlátlan
30 GB
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Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban foglalt
adatforgalom felett (le/fel, Mbit/s)
Becsült maximális sebesség
5G/NR hálózat
Vodafone EU Roaming

0/0
az ÁSZF 6. mellékletében
meghatározottak szerint
Igénybe vehető, a lefedettségi térképen
megjelölt helyeken
A Vodafone EU Roaming díjmentesen
aktiválható, egyebekben külföldön a
mindenkori Roaming díjszabás
érvényes

Üzenetküldés
Nemzetközi SMS díja Red EU Nemzetközi díjzóna területen kívüli
országok hívószámaira (Ft)
Egyéb díjak
Belföldi adatforgalmi keret felhasználása után számlázási ciklusonként
egyszer aktiválódó Automatikus Kiegészítő Adat 200 MB (Ft)

40 Ft

413,39 Ft

2017. október 24. után kötött előfizetői szerződés esetén:
Business Red EU 30GB
Induló költségek
Belépési díj (Ft)
Havidíjak
Tarifacsomag havidíj (Ft)
Internet havidíj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű, 1 év vagy 2 év határozott idejű
szerződéssel összesen
Tarifacsomag havidíj (Ft)
Internet havidíj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű, 1 év vagy 2 év határozott idejű
szerződéssel, e-Pack-kel összesen
Tarifacsomag havidíj (Ft)
Osztható Internet havidíj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű, 1 év vagy 2 év határozott idejű
szerződéssel, osztható internettel összesen
Tarifacsomag havidíj (Ft)
Osztható Internet havidíj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű, 1 év vagy 2 év határozott idejű
szerződéssel, e-Pack-kel, osztható internettel összesen
Havidíjban foglalt tartalom
Belföldi normál díjas hívások
Belföldi normál díjas SMS
Belföldi normál díjas MMS (minden típus)
Nemzetközi irányba felhasználható perc és SMS keret a Red EU Nemzetközi díjzóna
érvényességi területén belüli országok hívószámaira
Belföldi adatforgalom
Vodafone EU Roaming adatforgalom
(Belföldi adatforgalomból a Vodafone EU Roaming területén díjmentesen
felhasználható)
Vodafone EU Roaming adatforgalom felhasználása után fizetendő felár
Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban foglalt adatforgalom felett (le/fel,
Mbit/s)
Becsült maximális sebesség

10 000
8 990
10 677,97
19 668
7 990
10 677,97
18 668
8 990
11 122,89
20 112,89
7 990
11 122,89
19 112,89
korlátlan
korlátlan
korlátlan
korlátlan
30 GB
30 GB
0/0
az ÁSZF 6. mellékletében
meghatározottak szerint
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Igénybe vehető, a lefedettségi
térképen megjelölt helyeken
A Vodafone EU Roaming
díjmentesen aktiválható,
egyebekben külföldön a
mindenkori Roaming díjszabás
érvényes

5G/NR hálózat

Vodafone EU Roaming

Üzenetküldés
Nemzetközi SMS díja Red EU Nemzetközi díjzóna területen kívüli országok
hívószámaira (Ft)
Egyéb díjak
Belföldi adatforgalmi keret felhasználása után számlázási ciklusonként egyszer
aktiválódó Automatikus Kiegészítő Adat 200 MB (Ft)

40 Ft

464,57

A Red EU Nemzetközi díjzóna területe a jelen Díjszabásban került meghatározásra.
A Business Red EU 30GB tarifacsomaghoz elérhetők a Business MultiNet (mobilinternet alapú) tarifacsomagok,
melyek kizárólag a Business Red EU 30GB tarifacsomaggal együtt, azzal azonos ügyfélszámon számlázott
másodlagos SIM-ként használhatóak. Egy elsődleges SIM-hez legfeljebb 1 db másodlagos SIM kapcsolódhat. A
megosztható adattartalmú tarifacsomag kizárólag a másodlagos SIM kártyával (Business MultiNet) oszthatja meg
az adatot. A megosztható adatforgalmú Business Red EU 30GB tarifacsomagok (elsődleges SIM) esetén a
hozzájuk kapcsolódó Business MultiNet tarifacsomagokon (másodlagos SIM) az adatforgalom a Vodafone EU
Roaming szolgáltatás aktiválása estén belföldön és a Vodafone EU Roaming szolgáltatás érvényességi területén,
külföldön is felhasználható.
Business MultiNet csomagok:

Induló költségek
Belépési díj (Ft)
Havidíjak
Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű szerződéssel
Havi előfizetési díj (Ft) 1 év határozott idejű szerződéssel
Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű szerződéssel
Havidíjban foglalt belföldi adatforgalom
Becsült maximális sebesség a havi megosztható
adatforgalom felett (le/fel, Mbit/s)
Becsült maximális sebesség
SMS díja bármely belföldi
hálózatba (Ft)

Business MultiNet Mifi

Business MultiNet SIM

10 000

10 000

8 267,72
8 267,72
8 267,72
8 267,72
0
0
a Business Red EU 30GB csomaggal megegyező, azzal
megosztva
0/0
0/0
az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint
30,48

30,48

A Business Red EU 30GB tarifacsomag havidíjában foglalt korlátlan percek, SMS-ek és MMS-ek kizárólag belföldi,
normál díjas hívások, SMS-, illetve MMS-küldés esetén érvényesek. Belföldi normál díjas irányoknak minősülnek
a Vodafone, illetve más mobilszolgáltatók belföldi hálózatába és belföldi vezetékes irányba indított normál díjas
hívások, normál díjas SMS-ek és normál díjas MMS-ek, valamint a Vodafone Red EU tarifacsomagok esetében –
díjazás tekintetében – belföldi normál díjas iránynak minősül minden belföldi speciális díjazású szám hívása is.
A Business Red EU tarifacsomagok havidíjában foglalt, a Red EU Nemzetközi díjzóna érvényességi területén belüli
országok hívószámaira felhasználható korlátlanság kizárólag normál díjas és speciális díjazású belföldi és normál
díjas, illetve speciális díjazású (zöld számok) nemzetközi hívásokra és belföldi hálózatba küldött és normál díjas
és speciális díjazású, illetve nemzetközi hálózatba küldött normál díjas és speciális díjazású (zöld számok) SMSek esetén érvényes.
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A Red EU Nemzetközi díjzóna területe a jelen Díjszabásban került meghatározásra.
A havidíjban foglalt belföldi adatforgalom - amennyiben nem kerül kifejezetten feltüntetésre, hogy kizárólag egy
része használható fel a Vodafone EU Roaming területén adatforgalomként díjmentesen - belföldön és a mindenkori
Roaming díjszabás szerint külföldön is felhasználható.
A havidíjban foglalt forgalmi keret időkorlátozás nélkül bármely napszakban felhasználható. Számlázási egység 10
Kbyte. Becsült maximális sebesség az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint.
Business Red EU 30GB tarifacsomag esetén amennyiben Előfizető nem használja fel a havidíjban foglalt havi
forgalmi keretet, a fennmaradó részt nem viheti át a következő számlázási ciklusra. A havidíjban foglalt
adatmennyiség felhasználását követően a sebesség 0/0 Mbits-ra korlátozódik a számlázási ciklus végéig.
Business Red EU 30GB havidíjában foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követően, illetve ha a havidíjban
foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását megelőzően kiegészítő adatopció vásárlására kerül sor, úgy a
kiegészítő adatopcióban, majd a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követően, illetve ha a
kiegészítő adatopcióba foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását megelőzően további egy vagy több
alkalommal kiegészítő adatopció(k) vásárlására kerül sor, úgy a kiegészítő adatopcióban, majd a havidíjban foglalt
belföldi adatmennyiség felhasználását követően a Business Red EU 30GB tarifacsomagokhoz számlázási
ciklusonként egy alkalommal automatikusan aktiválódó 200 MB belföldi adatforgalmat tartalmazó Automatikus
Kiegészítő Adat opció kapcsolódik, melynek díját a tarifacsomag-táblázat tartalmazza. Az Automatikus Kiegészítő
Adat 200 MB opció adatforgalma az adott számlaciklus végéig felhasználható, nem megosztható. Az Automatikus
Kiegészítő Adat 200 MB opció minden hónapban megújul, de csak a havidíjban vagy a kiegészítő adatopció(k)ba
foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követő további használattal aktiválódik és kerül kiszámlázásra. Az
Automatikus Kiegészítő Adat 200 MB opcióban foglalt adatmennyiség felhasználását követően a sebesség 0/0
Mbit/s-ra lassításra kerül.
A számlazárásig történő további internetezéshez a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását
megelőzően vagy az Automatikus Kiegészítő Adat opcióba foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követően
az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásbankiegészítő adatopció vásárlása
szükséges. Adatopció vásárlása nélkül az Automatikus Kiegészítő Adat opcióba foglalt belföldi adatmennyiség
felhasználását követően adatforgalom túllépés nem lehetséges, amennyiben az Előfizető felhasználta a
csomagban és az Automatikus Kiegészítő Adat opcióban foglalt belföldi adatmennyiséget, nem lesz elérhető
számára az internet szolgáltatás a számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás
megújul.
A Business MultiNet kártya csak adatátviteli szolgáltatást nyújt, hangszolgáltatás azon nem vehető igénybe. A
Business MultiNet tarifacsomagok igénybevételére kizárólag azon ügyfeleink jogosultak, akik új vagy meglévő
Business Red EU 30GB előfizetéssel rendelkeznek. Egy Business Red EU 30GB előfizetéshez maximum 1 darab
Business MultiNet csomag vásárolható az ajánlatban. A Business MultiNet csomagra mindaddig jogosult az
Előfizető, ameddig határozott vagy határozatlan idejű Business Red EU 30GB előfizetését fenntartja. Amennyiben
a tarifacsomagokra kötött elsődleges előfizetés megszűnik, vagy leváltásra kerül, abban az esetben a 2. SIM kártyát
az Internet Alaptarifára váltjuk.
A Business MultiNet tarifacsomagok esetén a havi adatforgalmi keret felhasználása esetében a számlazárásig
történő további internetezéshez az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban
kiegészítő adatopció vásárlása szükséges. Adatopció vásárlása nélkül adatforgalom túllépés nem lehetséges,
amennyiben az Előfizető felhasználta a csomagban foglalt adatmennyiséget, nem lesz elérhető számára az internet
szolgáltatás a számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul.
A Business Red EU 30GB tarifacsomag esetén az Előfizető a csomagban foglalt adatmennyiség felhasználása
után, a számlazárásig történő további internetezéshez az általa, vagy az általa erre feljogosított másodlagos
Business MultiNet tarifacsomaghoz tartozó SIM kártyát használók által megrendelhető kiegészítő adatopciók
megosztása során technikai okokból kizárólag a saját, azaz az elsődleges SIM kártyához tartozó adatfelhasználást
tudja nyomon követni és nem rendelkezik információval a megosztható adatmennyiséget esetlegesen használó
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másodlagos SIM kártya adatfelhasználásának konkrét mértékéről. Amennyiben az Előfizető által erre feljogosított
másodlagos Business MultiNet tarifacsomaghoz tartozó SIM kártya használója kiegészítő adatopciót megrendeli,
a kiegészítő adatopció díja az elsődleges SIM kártya Előfizetője részére kerül kiszámlázásra és megfizetésre.
A Business Red EU 30GB tarifacsomagok kizárólag az Üzleti Előfizető általi felhasználás szabályainak betartása
mellett, természetes személy felhasználók személyes hírközlési igényeinek kielégítésére használhatóak (személyi
használat). A rendeltetésszerű személyi használatba nem értendő bele, ha a tarifacsomaghoz tartozó SIM kártyát
nem mobiltelefon készülékben használja az Előfizető vagy felhasználó; hívások automatizált - a felhasználó
személyes közreműködését nem igénylő – indítása; hívások tömeges (a kimenő hívások összidőtartamának 10 %át meghaladó időtartamban) indítása automatikus hívásfogadó eszközök, berendezések (pl., de nem kizárólag IVR)
felé; hívások tömeges indítása szolgáltatások, műszaki eszközök, berendezések, stb. tesztelése, próbaüzeme,
terhelhetőségének vizsgálata, sérülékenységének vizsgálata, stb. céljából; hívások napi 180 percet rendszeresen
meghaladó időtartamban történő indítása személyek, objektumok, események, stb. távolról történő megfigyelése
céljából (pl. de nem kizárólag: vagyonőrzési, bébiőr funkciók); hívások indítása gép-gép kapcsolat (M2M)
létrehozása céljából; hívások indítása vagy átirányítása napi 24 órát meghaladó összidőtartamban; olyan hívások,
SMS-ek tömeges indítása, melyekről a Szolgáltató alappal feltételezheti, hogy a hívások létrehozásának, vagy az
SMS-ek küldésének célja az Előfizető, Felhasználó vagy bármely harmadik fél közvetlen haszonszerzése a
Szolgáltató kárára. A tarifacsomagot szigorúan tilos olyan eszközzel használni, amely nem rendelkezik saját
kijelzővel, hangszóróval, mikrofonnal és billentyűzettel (beleértve az érintőképernyős billentyűzetet), ilyen pl. az
adapter, modem. A tarifacsomagok visszaélésszerűen, többek között telemarketing, ügyfélszolgálati tevékenység,
vagy más üzleti célokra nem használhatók. A visszaélésszerű használatba beleértendő és ezáltal ellentétes a
személyi használat feltételeivel az olyan SMS és MMS küldési magatartás, amely során az előfizetésről elküldött
SMS/MMS-ek darabszáma meghaladja a napi több százat, illetve az érintett előfizetésről elküldött SMS/MMS-ek
száma és azok címzettjeinek aránya meghaladja a 10%-ot, illetve az elküldött SMS/MMS-ekre érkezett
válaszüzenetek darabszámának aránya 80%-nál kisebb, illetve az SMS/MMS üzeneteket jellemzően egy
helyszínről küldi az előfizető. A visszaélésszerű használat, illetve a személyi használati feltételek megsértése
esetén Szolgáltató előzetes értesítését követően az Előfizető a szolgáltatást a Kisvállalati Alaptarifa feltételei
szerint veheti tovább igénybe.
A Business Red EU tarifacsomagokkal a Konferenciahívás szolgáltatás nem vehető igénybe.
Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. A Vodafone EU Roaming szolgáltatás részletes leírását jelen
Díjszabás melléklet tartalmazza.
A nemzetközi hívások díjait jelen Díjszabás melléklet tartalmazza.
A Business Red EU 30GB és Business Red EU Superior tarifacsomagok esetén e-Pack szolgáltatás is
igénybevehető. Az e-Pack igénybevétele esetén, kedvezőbb havi előfizetési díj ellenében az Előfizető vállalja az
alábbi feltételek teljesítését minden hónapban, amíg az e-Pack szolgáltatást igénybe veszi:
•
•

•

Az Előfizető valamennyi, egy ügyfélszám alá tartozó előfizetése tekintetében E-számlát vesz igénybe az
ÁSZF Elektronikus Számla- és Dokumentum Bemutatás (E-számla) pontban foglalt tartalommal.
A számla kiegyenlítése a következő fizetési módok valamelyikével történik:
o www.vodafone.hu/szamlabefizetés oldalon keresztül,
o a Vodafone mobil alkalmazáson keresztül,
o banki átutalással,
o csoportos beszedési megbízással,
o ATM automatákon keresztül.
A számla kiegyenlítése a számlán feltüntetett fizetési határidőig megtörténik.

Amennyiben az Előfizető valamely hónapban nem tesz eleget a fenti feltételek bármelyikének, a következő havi
számlájában előfizetésenként bruttó 1000 Ft-os egyszeri díj kerül kiterhelésre. Ha az Előfizető egy hónapban több
e-Pack feltételnek nem tesz eleget, az e-Pack feltételek nem teljesítésének díja ebben az esetben is csak havi egy
alkalommal kerül kiszámlázásra.
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Ha egy Előfizető több előfizetéssel is rendelkezik, melyek közül valamelyiket e-Pack-kel veszi igénybe, ebben az
esetben minden előfizetésre vonatkozóan az e-Pack feltételeknek eleget téve kell a havi számláit kiegyenlítenie.
Amennyiben az Előfizető valamely hónapban fizetési haladékot vesz igénybe és a számláját nem egyenlíti ki a
számlán feltüntetett fizetési határidőig, az e-Pack nem teljesítésének egyszeri díja ebben az esetben is
kiszámlázásra kerül.
Az e-Pack szolgáltatás lemondása tarifacsomag-váltásnak minősül. Egyazon tarifacsomag e-Pack és anélküli
változata közti tarifacsomag-váltás kötbérfizetés nélkül vehető igénybe.
Egyszeri Kiegészítő Adat (kiegészítő adatopció)
A Business Red EU 30GB tarifacsomaghoz kiegészítő adatopció (Egyszeri Kiegészítő Adat) vásárolható, melynek részletes
leírását az alábbi táblázat tartalmazza.
Megrendelhető Egyszeri Kiegészítő
Adat

Benne foglalt
adatmennyiség

Díj (bruttó)

Milyen tarifacsomaghoz
érhető el?

Business EU 2 GB

2 GB

2 670 Ft

Business RED EU 30 GB

Business EU 10 GB

10 GB

4 134 Ft

Business RED EU 30 GB

Egyszeri Kiegészítő Adat opciót az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásbanlehet vásárolni .
Amennyiben a kiegészítő adatopció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő kiegészítő adatopció vásárlásának
pillanatáig, akkor a meglévő kiegészítő adatopció fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. Az Egyszeri Kiegészítő Adat
opció az adott számlaciklus végéig használható fel a tarifacsomag havidíjában foglalt adatforgalomra irányadó, azonos
feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú Egyszeri Kiegészítő Adat opció vásárolható. Az Egyszeri Kiegészítő
Adat opció nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell igény szerint vásárolni.

Kiegészítő Osztható Adat (kiegészítő opció):
Kiegészítő Osztható Adatot az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet vásárolni az
Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásbanlehet vásárolni .
A Kiegészítő Osztható Adat opció díja minden esetben a hangalapú előfizetést, azaz a táblázatban megjelölt szolgáltatást,
tarifacsomagot terheli.
Benne foglalt
adatmennyiség

Díj (bruttó)

Tarifacsomag, mellyel elérhető:

Kiegészítő Osztható Adat 2 GB

2 GB

2 670 Ft

Business RED EU 30

Kiegészítő Osztható Adat 30 GB

30 GB

8 909 Ft

Business RED EU 30

Kiegészítő Adat

Amennyiben egy Kiegészítő Osztható Adat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő Kiegészítő Osztható
Adat opció vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő Kiegészítő Osztható Adat opció fel nem használt hátralévő adatforgalma
elvész. A Kiegészítő Osztható Adat opció az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt
osztható adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú Kiegészítő Osztható Adat
opció vásárolható. A Kiegészítő Osztható Adat opció nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell igény szerint
vásárolni.
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1.5.5. Business Red EU 2GB, Business Red EU 10GB és Business Red EU Superior
tarifacsomagok
A Business Red EU 2GB, Business Red EU 10GB, és Business Red EU Superior tarifacsomagok 2018. július 1-i
hatállyal kerültek át a kereskedelmi forgalomban nem elérhető tarifacsomagok közé.
Az alábbi táblázatokban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifacsomagokban a számlázás 1
másodperces egységekben történik.
2017. október 24. előtt kötött előfizetői szerződés esetén:

Induló költségek
Belépési díj (Ft)
Havidíjak
Tarifacsomag havidíj (Ft)
Internet havidíj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű
szerződéssel összesen
Tarifacsomag havidíj (Ft)
Osztható Internet havidíj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű
szerződéssel összesen
Tarifacsomag havidíj (Ft)
Internet havidíj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft) 1 év határozott idejű
szerződéssel összesen
Tarifacsomag havidíj (Ft)
Osztható Internet havidíj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft) 1 év határozott idejű
szerződéssel összesen
Tarifacsomag havidíj (Ft)
Internet havidíj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű
szerződéssel készülékvásárlás nélkül összesen
Tarifacsomag havidíj (Ft)
Osztható Internet havidíj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű
szerződéssel készülékvásárlás nélkül összesen
Havidíjban foglalt tartalom
Belföldi normál díjas hívások
Belföldi normál díjas SMS
Belföldi normál díjas MMS (minden típus)
Nemzetközi irányba felhasználható perc és SMS keret a
Red EU Nemzetközi díjzóna érvényességi területén
belüli országok hívószámaira
Belföldi adatforgalom
Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban
foglalt adatforgalom felett (le/fel, Mbit/s)
Becsült maximális sebesség
Vodafone EU Roaming

Business Red EU 2GB

Business Red EU 10GB

10 000

10 000

10 990
2 669,49

10 990
5 338,98

13 659,49

16 328,98

10 990
3 114,41

10 990
5 783,9

14 104,41

16 773,9

10 990
2 669,49

10 990
5 338,98

13 659,49

16 328,98

10 990
3 114,41

10 990
5 783,9

14 104,41

16 773,9

8 990
2 669,49

8 990
5 338,98

11 659,49

14 328,98

8 990
3 114,41

8 990
5 783,9

12 104,41

14 773,9

korlátlan
korlátlan
korlátlan

korlátlan
korlátlan
korlátlan

korlátlan

korlátlan

2 GB

10 GB

0/0

0/0

az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint
A Vodafone EU Roaming díjmentesen aktiválható,
egyebekben külföldön a mindenkori Roaming
díjszabás érvényes
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Üzenetküldés
Nemzetközi SMS díja Red EU Nemzetközi díjzóna
területen kívüli országok hívószámaira (Ft)
Egyéb díjak
Belföldi adatforgalmi keret felhasználása után
számlázási ciklusonként egyszer aktiválódó Automatikus
Kiegészítő Adat 200 MB (Ft)

40 Ft

40 Ft

413,39 Ft

413,39 Ft

2017. október 24. után kötött előfizetői szerződés esetén:

Induló költségek
Belépési díj (Ft)
Havidíjak
Tarifacsomag havidíj (Ft)
Internet havidíj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű, 1 év vagy 2
év határozott idejű szerződéssel összesen
Tarifacsomag havidíj (Ft)
Osztható internet havidíja (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű, 1 év vagy 2
év határozott idejű szerződéssel összesen
Havidíjban foglalt tartalom
Belföldi normál díjas hívások
Belföldi normál díjas SMS
Belföldi normál díjas MMS (minden típus)
Nemzetközi irányba felhasználható perc és SMS keret a
Red EU Nemzetközi díjzóna érvényességi területén
belüli országok hívószámaira
Belföldi adatforgalom
Adatforgalom
- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming
díjzónában;
- aktív Világ Napijegy szolgáltatással a Világ Napijegy
érvényességi területén belül.
Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban
foglalt belföldi adatforgalom felett (le/fel, Mbit/s)
Becsült maximális sebeség a havi előfizetési díjban
foglalt roaming adatforgalom felett (le- és feltöltési
sebesség – Mbit/s)
Becsült maximális sebesség
Vodafone EU Roaming
Üzenetküldés
Nemzetközi SMS díja Red EU Nemzetközi díjzóna
területen kívüli országok hívószámaira (Ft)
Egyéb díjak
Belföldi adatforgalmi keret felhasználása után
számlázási ciklusonként egyszer aktiválódó Automatikus
Kiegészítő Adat 200 MB (Ft)

Business Red
EU 2GB

Business Red EU
10GB

Business Red EU
Superior

10 000

10 000

10 000

8 990
2 669,49

8 990
5 338,98

8 990
10 677,97

11 659,49

14 328,98

19 668

8 990
3 114,41

8 990
5 783,9

-

12 104,41

14 773,9

-

korlátlan
korlátlan
korlátlan

korlátlan
korlátlan
korlátlan

korlátlan
korlátlan
korlátlan

korlátlan

korlátlan

korlátlan
korlátlan

2 GB

10 GB

0/0

0/0

30GB

-

az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint
A Vodafone EU Roaming díjmentesen aktiválható,
egyebekben külföldön a mindenkori Roaming díjszabás
érvényes
40 Ft

40 Ft

40 Ft

413,39

413,39

-

A Business Red EU 2GB, Business Red EU 10GB és Business Red EU 30GB tarifacsomaghoz elérhetők a
Business MultiNet (mobilinternet alapú) tarifacsomagok, melyek kizárólag a Business Red EU 2GB, Business Red
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EU 10GB vagy Business Red EU 30GB tarifacsomaggal együtt, azzal azonos ügyfélszámon számlázott másodlagos
SIM-ként használhatóak. Egy elsődleges SIM-hez legfeljebb 1 db másodlagos SIM kapcsolódhat. A megosztható
adattartalmú tarifacsomag kizárólag a másodlagos SIM kártyával (Business MultiNet) oszthatja meg az adatot. A
megosztható adatforgalmú Business Red EU 2GB, Business Red EU 10GB és Business Red EU 30GB
tarifacsomagok (elsődleges SIM) esetén a hozzájuk kapcsolódó Business MultiNet tarifacsomagokon (másodlagos
SIM) az adatforgalom a Vodafone EU Roaming szolgáltatás aktiválása estén belföldön és a Vodafone EU Roaming
szolgáltatás érvényességi területén, külföldön is felhasználható.
Business MultiNet csomagok:

Induló költségek
Belépési díj (Ft)
Havidíjak
Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű szerződéssel
Havi előfizetési díj (Ft) 1 év határozott idejű szerződéssel
Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű szerződéssel
Havidíjban foglalt belföldi adatforgalom
Becsült maximális sebesség a havi megosztható
adatforgalom felett (le/fel, Mbit/s)
Becsült maximális sebesség
SMS díja bármely belföldi
hálózatba (Ft)

Business MultiNet Mifi

Business MultiNet SIM

10 000

10 000

8 267,72
8 267,72
8 267,72
8 267,72
0
0
a Business Red EU 2GB, Business Red EU 10GB vagy
Business Red EU 30GB csomaggal megegyező, azzal
megosztva
0/0
0/0
az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint
30,48

30,48

A Business Red EU 2GB, Business Red EU 10GB, Business Red EU 30GB és Business Red EU Superior
tarifacsomag havidíjában foglalt korlátlan percek, SMS-ek és MMS-ek kizárólag belföldi, normál díjas hívások,
SMS-, illetve MMS-küldés esetén érvényesek. Belföldi normál díjas irányoknak minősülnek a Vodafone, illetve más
mobilszolgáltatók belföldi hálózatába és belföldi vezetékes irányba indított normál díjas hívások, normál díjas SMSek és normál díjas MMS-ek, valamint a Vodafone Red EU tarifacsomagok esetében – díjazás tekintetében – belföldi
normál díjas iránynak minősül minden belföldi speciális díjazású szám hívása is.
A Business Red EU tarifacsomagok havidíjában foglalt, a Red EU Nemzetközi díjzóna érvényességi területén belüli
országok hívószámaira felhasználható korlátlanság kizárólag normál díjas és speciális díjazású belföldi és normál
díjas, illetve speciális díjazású (zöld számok) nemzetközi hívásokra és belföldi hálózatba küldött és normál díjas
és speciális díjazású, illetve nemzetközi hálózatba küldött normál díjas és speciális díjazású (zöld számok) SMSek esetén érvényes.
A Red EU Nemzetközi díjzóna területe a jelen Díjszabásban került meghatározásra.
A Vodafone EU Roaming szolgáltatás érvényességi területén elérhető partnerhálózatok aktuális listája a
https://www.vodafone.hu/szolgaltatasok/roaming internetes oldalon található meg.
A havidíjban foglalt belföldi adatforgalom - amennyiben nem kerül kifejezetten feltüntetésre, hogy kizárólag egy
része használható fel a Vodafone EU Roaming területén adatforgalomként díjmentesen - belföldön és a mindenkori
Roaming díjszabás szerint külföldön is felhasználható.
A havidíjban foglalt forgalmi keret időkorlátozás nélkül bármely napszakban felhasználható. Számlázási egység 10
Kbyte. Becsült maximális sebesség az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint.
Business Red EU 2GB, Business Red EU 10GB és Business Red EU 30GB tarifacsomag esetén amennyiben
Előfizető nem használja fel a havidíjban foglalt havi forgalmi keretet, a fennmaradó részt nem viheti át a következő

283

számlázási ciklusra. A havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását követően a sebesség 0/0 Mbits-ra
korlátozódik a számlázási ciklus végéig.
Az alkalmazandó belföldi mennyiségi korlátozások sérelme nélkül a Bizottság (EU) 2016/2286 Végrehajtási
Rendelete szerint meghatározott korlátlan adatcsomag esetében a barangolást végző Előfizetőnek biztosítjuk azt
a lehetőséget, hogy időszakos Unión belüli utazásai során belföldi kiskereskedelmi áron vegyen igénybe legalább
kétszer akkora volumenű kiskereskedelmi barangolásos adatátviteli szolgáltatást, mint amennyi az adott korlátlan
adatcsomag teljes számlázási időszakra vonatkozó teljes, ÁFA nélküli belföldi kiskereskedelmi ára osztva a
szabályozott barangolásos adattovábbítási szolgáltatásoknak az 531/2012/EU rendelet 12. cikkében említett
nagykereskedelmi díjával. A meghatározott adatmennyiség felhasználása után a Szolgáltató jogosult többletdíj
felszámítására. A többletdíj mértéke a mindenkori roaming szabályozás szerint kerül kiszámlázásra, jelen
Díjszabásban meghatározott összeg szerint.
Világ Napijegy szolgáltatás aktiválása esetén a Business Red EU Superior tarifacsomagban foglalt belföldi
adatforgalomból 14 GB díjmentesen felhasználható a Világ Napijegy érvényességi területén belül. A díjmentes
adatforgalom felhasználása után fizetendő felár bruttó 55,74 Ft/MB.
A Business EU Superior tarifacsomag 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.
Business Red EU 2GB, Business Red EU 10GB és Business Red EU 30GB havidíjában foglalt belföldi
adatmennyiség felhasználását követően, illetve ha a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását
megelőzően kiegészítő adatopció vásárlására kerül sor, úgy a kiegészítő adatopcióban, majd a havidíjban foglalt
belföldi adatmennyiség felhasználását követően, illetve ha a kiegészítő adatopcióba foglalt belföldi adatmennyiség
felhasználását megelőzően további egy vagy több alkalommal kiegészítő adatopció(k) vásárlására kerül sor, úgy
a kiegészítő adatopcióban, majd a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követően a Business
Red EU 2GB, Business Red EU 10GB és Business Red EU 30GB tarifacsomagokhoz számlázási ciklusonként egy
alkalommal automatikusan aktiválódó 200 MB belföldi adatforgalmat tartalmazó Automatikus Kiegészítő Adat opció
kapcsolódik, melynek díját a tarifacsomag-táblázat tartalmazza. Az Automatikus Kiegészítő Adat 200 MB opció
adatforgalma az adott számlaciklus végéig felhasználható, nem megosztható. Az Automatikus Kiegészítő Adat 200
MB opció minden hónapban megújul, de csak a havidíjban vagy a kiegészítő adatopció(k)ba foglalt belföldi
adatmennyiség felhasználását követő további használattal aktiválódik és kerül kiszámlázásra. Az Automatikus
Kiegészítő Adat 200 MB opcióban foglalt adatmennyiség felhasználását követően a sebesség 0/0 Mbit/s-ra
lassításra kerül.
A számlazárásig történő további internetezéshez a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását
megelőzően vagy az Automatikus Kiegészítő Adat opcióba foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követően
az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban kiegészítő adatopció vásárlása
szükséges. Adatopció vásárlása nélkül az Automatikus Kiegészítő Adat opcióba foglalt belföldi adatmennyiség
felhasználását követően adatforgalom túllépés nem lehetséges, amennyiben az Előfizető felhasználta a
csomagban és az Automatikus Kiegészítő Adat opcióban foglalt belföldi adatmennyiséget, nem lesz elérhető
számára az internet szolgáltatás a számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás
megújul.
A Business MultiNet kártya csak adatátviteli szolgáltatást nyújt, hangszolgáltatás azon nem vehető igénybe. A
Business MultiNet tarifacsomagok igénybevételére kizárólag azon ügyfeleink jogosultak, akik új vagy meglévő
Business Red EU 2GB, Business Red EU 10GB vagy Business Red EU 30GB előfizetéssel rendelkeznek. Egy
Business Red EU 2GB, Business Red EU 10GB vagy Business Red EU 30GB előfizetéshez maximum 1 darab
Business MultiNet csomag vásárolható az ajánlatban. A Business MultiNet csomagra mindaddig jogosult az
Előfizető, ameddig határozott vagy határozatlan idejű Business Red EU 2GB, Business Red EU 10GB vagy
Business Red EU 30GB előfizetését fenntartja. Amennyiben a tarifacsomagokra kötött elsődleges előfizetés
megszűnik, vagy leváltásra kerül, abban az esetben a 2. SIM kártyát az Internet Alaptarifára váltjuk.
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A Business MultiNet tarifacsomagok esetén a havi adatforgalmi keret felhasználása esetében a számlazárásig
történő további internetezéshez az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone
alkalmazásbankiegészítő adatopció vásárlása szükséges. Adatopció vásárlása nélkül adatforgalom túllépés nem
lehetséges, amennyiben az Előfizető felhasználta a csomagban foglalt adatmennyiséget, nem lesz elérhető
számára az internet szolgáltatás a számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás
megújul.
A Business Red EU 2GB, Business Red EU 10GB és Business Red EU 30GB tarifacsomag esetén az Előfizető a
csomagban foglalt adatmennyiség felhasználása után, a számlazárásig történő további internetezéshez az általa,
vagy az általa erre feljogosított másodlagos Business MultiNet tarifacsomaghoz tartozó SIM kártyát használók által
megrendelhető kiegészítő adatopciók megosztása során technikai okokból kizárólag a saját, azaz az elsődleges
SIM kártyához tartozó adatfelhasználást tudja nyomon követni és nem rendelkezik információval a megosztható
adatmennyiséget esetlegesen használó másodlagos SIM kártya adatfelhasználásának konkrét mértékéről.
Amennyiben az Előfizető által erre feljogosított másodlagos Business MultiNet tarifacsomaghoz tartozó SIM kártya
használója kiegészítő adatopciót megrendeli, a kiegészítő adatopció díja az elsődleges SIM kártya Előfizetője
részére kerül kiszámlázásra és megfizetésre.
A Business Red EU 2GB, Business Red EU 10GB, Business Red EU 30GB és Business Red EU Superior
tarifacsomagok kizárólag az Üzleti Előfizető általi felhasználás szabályainak betartása mellett, természetes
személy felhasználók személyes hírközlési igényeinek kielégítésére használhatóak (személyi használat). A
rendeltetésszerű személyi használatba nem értendő bele, ha a tarifacsomaghoz tartozó SIM kártyát nem
mobiltelefon készülékben használja az Előfizető vagy felhasználó; hívások automatizált - a felhasználó személyes
közreműködését nem igénylő – indítása; hívások tömeges (a kimenő hívások összidőtartamának 10 %-át
meghaladó időtartamban) indítása automatikus hívásfogadó eszközök, berendezések (pl., de nem kizárólag IVR)
felé; hívások tömeges indítása szolgáltatások, műszaki eszközök, berendezések, stb. tesztelése, próbaüzeme,
terhelhetőségének vizsgálata, sérülékenységének vizsgálata, stb. céljából; hívások napi 180 percet rendszeresen
meghaladó időtartamban történő indítása személyek, objektumok, események, stb. távolról történő megfigyelése
céljából (pl. de nem kizárólag: vagyonőrzési, bébiőr funkciók); hívások indítása gép-gép kapcsolat (M2M)
létrehozása céljából; hívások indítása vagy átirányítása napi 24 órát meghaladó összidőtartamban; olyan hívások,
SMS-ek tömeges indítása, melyekről a Szolgáltató alappal feltételezheti, hogy a hívások létrehozásának, vagy az
SMS-ek küldésének célja az Előfizető, Felhasználó vagy bármely harmadik fél közvetlen haszonszerzése a
Szolgáltató kárára. A tarifacsomagot szigorúan tilos olyan eszközzel használni, amely nem rendelkezik saját
kijelzővel, hangszóróval, mikrofonnal és billentyűzettel (beleértve az érintőképernyős billentyűzetet), ilyen pl. az
adapter, modem. A tarifacsomagok visszaélésszerűen, többek között telemarketing, ügyfélszolgálati tevékenység,
vagy más üzleti célokra nem használhatók. A visszaélésszerű használatba beleértendő és ezáltal ellentétes a
személyi használat feltételeivel az olyan SMS és MMS küldési magatartás, amely során az előfizetésről elküldött
SMS/MMS-ek darabszáma meghaladja a napi több százat, illetve az érintett előfizetésről elküldött SMS/MMS-ek
száma és azok címzettjeinek aránya meghaladja a 10%-ot, illetve az elküldött SMS/MMS-ekre érkezett
válaszüzenetek darabszámának aránya 80%-nál kisebb, illetve az SMS/MMS üzeneteket jellemzően egy
helyszínről küldi az előfizető. A visszaélésszerű használat, illetve a személyi használati feltételek megsértése
esetén Szolgáltató előzetes értesítését követően az Előfizető a szolgáltatást a Kisvállalati Alaptarifa feltételei
szerint veheti tovább igénybe.
Egyszeri Kiegészítő Adat (kiegészítő adatopció)
A Business Red EU 2GB, Business Red EU 10GB tarifacsomagokhoz kiegészítő adatopció (Egyszeri Kiegészítő Adat)
vásárolható, melynek részletes leírását az alábbi táblázat tartalmazza.
Megrendelhető Egyszeri Kiegészítő
Adat

Benne foglalt
adatmennyiség

Díj (bruttó)

Business EU 2 GB

2 GB

2 670 Ft

Business EU 10 GB

10 GB

4 134 Ft

Milyen tarifacsomaghoz
érhető el?
Business RED EU 2 GB
Business RED EU 10 GB
Business RED EU 10 GB
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Egyszeri Kiegészítő Adat opciót az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásbanlehet vásárolni .
Amennyiben a kiegészítő adatopció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő kiegészítő adatopció vásárlásának
pillanatáig, akkor a meglévő kiegészítő adatopció fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. Az Egyszeri Kiegészítő Adat
opció az adott számlaciklus végéig használható fel a tarifacsomag havidíjában foglalt adatforgalomra irányadó, azonos
feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú Egyszeri Kiegészítő Adat opció vásárolható. Az Egyszeri Kiegészítő
Adat opció nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell igény szerint vásárolni.

Kiegészítő Osztható Adat (kiegészítő opció):
Kiegészítő Osztható Adatot az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet vásárolni az
Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet vásárolni .
A Kiegészítő Osztható Adat opció díja minden esetben a hangalapú előfizetést, azaz a táblázatban megjelölt szolgáltatást,
tarifacsomagot terheli.
Benne foglalt
adatmennyiség

Díj (bruttó)

Kiegészítő Osztható Adat 500
MB

500 MB

890 Ft

Kiegészítő Osztható Adat 2 GB

2 GB

2 670 Ft

Kiegészítő Adat

Tarifacsomag, mellyel elérhető:
Business Red EU 2 GB
Business RED EU 10 GB
Business Red EU 2 GB
Business RED EU 10 GB

Amennyiben egy Kiegészítő Osztható Adat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő Kiegészítő Osztható
Adat opció vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő Kiegészítő Osztható Adat opció fel nem használt hátralévő adatforgalma
elvész. A Kiegészítő Osztható Adat opció az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt
osztható adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú Kiegészítő Osztható Adat
opció vásárolható. A Kiegészítő Osztható Adat opció nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell igény szerint
vásárolni.
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1.5.6. Business EU Group tarifacsomagok
A Business EU Group tarifacsomagokat kizárólag (új és meglévő), utólag fizető előfizetést kötő üzleti előfizetők
vásárolhatják. A Business EU Group tarifacsomagok esetén legfeljebb a lenti táblázatban megjelölt számú SIM
kártya vehet részt egy felhasználói csoportban.
Hanghívások esetén a számlázás 1 másodperc alapú.
A táblázatokban bruttó árak szerepelnek, a feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák:

Induló költségek
Belépési díj (Ft)
Havidíjak
Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű, 1 év vagy 2 év
határozott idejű szerződéssel
Lebeszélhetőség bármely belföldi hálózatba, normál díjas
hívásokra és Nemzetközi irányba a Red EU Nemzetközi
díjzóna területén belüli országok hívószámaira
Hívásdíjak bármely belföldi mobil vagy vezetékes,
normál díjas hálózatba, a mindenkori Roaming
díjszabás szerint külföldön vagy Nemzetközi irányba a
Red EU Nemzetközi díjzóna területén belüli országok
hívószámaira (percenként)
Bármely időszakban (Ft)
Rövid Szöveges Üzenet (SMS) küldés - belföldön,
illetve a mindenkori Roaming díjszabás szerint
külföldön, normál díjas irányba
SMS bármely belföldi mobil hálózatba (Ft)
Kártyaszám a felhasználói csoportban
Kötelezően választandó havidíjas, osztható adatcsomag a
tarifacsomag mellé
Díjmentes egyénileg felhasználható adatforgalom,
másodlagos SIM kártyákhoz
Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban foglalt
adatforgalom felett (le- és feltöltési sebesség – Mbit/s)
Becsült maximális sebesség
Zárt csoport opció
Vodafone EU Roaming
Egyéb díjak
Nemzetközi SMS díja a Red EU Nemzetközi díjzóna
irányába (Ft)
Nemzetközi SMS díja a Red EU Nemzetközi díjzónán
kívüli országokba (Ft)

Business
EU Group
5

Business
EU Group
10

Business
EU Group
15

Business
EU Group
20

Business
EU Group
30

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

19 000

24 000

34 000

54 000

81 000

600 perc

1 000 perc

2 000 perc

4 000 perc

7 000 perc

18

16

14

12

10

18
2-5

16
2-10

14
2-15

12
2-20

10
2-30











50 MB

50 MB

50 MB

50 MB

50 MB

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint
Díjmentes
A Vodafone EU Roaming díjmentesen aktiválható, egyebekben
külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes
az ÁSZF Díjszabás mellékletében meghatározottak
szerint
36

32

28

24

20
20

Business EU Group tarifacsomagokhoz kötelezően választandó osztható Business Group adatcsomag:

Adatcsomag
Business Group 1 GB
Business Group 5 GB
Business Group 10 GB
Business Group 20 GB
Business Group 50 GB

Csomagban foglalt
maximum 20 SIM
kártya között
megosztható
adatmennyiség
1 GB
5 GB
10 GB
20 GB
50 GB

Egyénileg
felhasználható
adatmennyiség a
főkártyához
500 MB
1 GB
2 GB
2 GB
5 GB

Havi előfizetési díj (Ft)
határozatlan, 1 éves vagy 2
éves határozott idejű
szerződéssel
2 000
10 000
15 000
25 000
45 000
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Az Előfizető a tarifacsomag havidíjába foglalt szolgáltatásokat csoportosan használhatja fel. A tarifacsomagok
havidíjában foglalt lebeszélhető percek belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön, normál
díjas hívások esetén és Nemzetközi irányba a Red EU Nemzetközi díjzóna területén belüli országok hívószámaira
érvényesek. A havidíjban foglalt, de fel nem használt leforgalmazható perc, illetve adatforgalom nem vihető át a
következő hónapra, más személyre-, illetve más kapcsolási számra nem ruházható át és más szolgáltatásra sem
használható fel.
A Red EU Nemzetközi díjzóna területe a jelen Díjszabás mellékletben került meghatározásra.
A Red EU Nemzetközi díjzónán kívüli nemzetközi hívások díjait jelen Díjszabás melléklet tartalmazza.
A főkártya az az előfizetés, amelyen a közösen használt adatmennyiség aktiválva van és amely rendelkezik a
közös adat csoportban részt vevők köréről. Módosíthatja ezt a kört (felvehet, illetve kizárhat tagokat), illetve
jogosultságot adhat az egyes felhasználóknak arra (vagy megvonhat ilyen jogosultságot), hogy a közös
adatmennyiség felhasználása után, adott számlázási cikluson belül kiegészítő adatot vegyenek (ún. feltöltést),
amely szintén közösen lesz használható. A főkártya önállóan felhasználható adatkerettel is rendelkezik, melynek
mértéke attól függ, hogy mekkora közösen használható adatkeretet választott a szerződéskötéskor.
A másodlagos SIM kártyát használó tagja lehet a közös adat csoportnak, illetve a főkártya révén rendelkezhet
kiegészítő adat vásárlási lehetőséggel is. A másodlagos SIM kártya rendelkezik önállóan használható adatkerettel
is, ennek havonta megújuló mennyisége 50MB (ez a mennyiség akkor is rendelkezésére áll, ha nem tagja a közös
adatcsoportnak).
A fő és másodlagos SIM kártyák azonos tarifacsoport – a Business Group tarifacsomag – részei. A főkártya, más
tarifacsoportba tartozó előfizetést nem vehet fel a közös adatcsoportba, más tarifacsomagba tartozó előfizetés nem
lehet másodlagos csoport a Business Group adatcsoportban.
A tarifacsomag a másodlagos SIM kártyákhoz havi 50 MB-nyi díjmentes adatforgalmat tartalmaz, mely a
tarifacsomag része, így lemondása nem lehetséges.
A Business EU Group tarifacsomagban foglalt Zárt csoport opció díját a tarifacsomag havidíja tartalmazza, nem a
havidíjon felül számlázódik. További részleteket a Zárt csoport opcióval kapcsolatban jelen Díjszabás mellékletben
talál.
Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. A Vodafone EU Roaming szolgáltatás részletes leírását jelen
Díjszabás melléklet tartalmazza.
A Business EU Group tarifacsomag megvásárlása kizárólag Business Group adatcsomag választásával történhet.
A Business EU Group tarifacsomagokhoz bármelyik Business Group adatcsomag kérhető, mely előfizetésenként
kerül aktiválásra, és amely havidíja a tarifacsomag havidíján felül fizetendő.
A Business Group adatcsomagokban foglalt havonta felhasználható adatmennyiség teljes egészében megosztható
a Business EU Group felhasználói csoport SIM kártyái között, maximum 20 kártyaszámig. Amennyiben az Előfizető
nem használja fel a havidíjban foglalt havi forgalmi keretet, a fennmaradó részt nem viheti át a következő
számlázási ciklusra. A havidíjban foglalt forgalmi keret időkorlátozás nélkül bármely napszakban felhasználható.
Számlázási egység 10 Kbyte.
A Business Group tarifacsomagok esetén a havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását követően az internet
szolgáltatás megszűnik a számlázási ciklus végéig.
Becsült maximális sebesség az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint.
A számlazárásig történő további internetezéshez a havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását megelőzően
az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban kiegészítő opció vásárlása szükséges.
Adatopció vásárlása nélkül a tarifacsomagban, illetve az adatcsomagban foglalt adatmennyiség felhasználását
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követően adatforgalom túllépés nem lehetséges, amennyiben az Előfizető felhasználta a csomagban foglalt
adatmennyiséget, nem lesz elérhető számára az internet szolgáltatás a számlázási ciklus végéig. A számlázási
ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul.
Kiegészítő Osztható Adat (kiegészítő opció):
A Business EU Group tarifa- és Business Group adatcsomagokhoz Kiegészítő Osztható Adat vásárolható, mely
adatmennyisége maximum 20 SIM kártya között osztható meg. Az opció részletes leírását jelen Díjszabás melléklet
tartalmazza.
Kiegészítő Adat (kiegészítő opció):
A Business EU Group tarifa- és Business Group adatcsomagokhoz Kiegészítő Adat opció vásárolható, melyek
részletes leírását jelen Díjszabás melléklet tartalmazza.
Havonta megújuló Kedvezményes Kiegészítő Adat (kiegészítő opció):
A Business EU Group tarifa- és Business Group adatcsomagokhoz az Előfizető vásárolhat havonta megújuló
Kedvezményes Kiegészítő Adat opciót mely kiegészítő opció megújuló opció, számlaciklusonként újra aktiválódik,
nem szükséges minden számlaciklusban újra igényelni. A havonta megújuló Kedvezményes Kiegészítő Adat
részletes leírását jelen Díjszabás melléklet tartalmazza.
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1.5.7. Business EU 1GB, Business EU 3GB és Business EU 12GB tarifacsomagok
A Business EU 1GB, Business EU 3GB és Business EU 12GB tarifacsomagok 2019. július 1-i hatállyal kerültek át
a kereskedelmi forgalomban nem elérhető tarifacsomagok közé.
Az alábbi tarifacsomagokat kizárólag (új és meglévő), utólag fizető előfizetést kötő üzleti előfizetők vásárolhatják.
Hanghívások esetén a számlázás 1 másodperc alapú.
A táblázatban bruttó árak szerepelnek, a feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák.

Induló költségek
Belépési díj (Ft)
Havidíjak
Tarifacsomag havidíj (Ft)
Internet havidíj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű
1 év vagy 2 év határozott idejű szerződéssel
összesen
Tarifacsomag havidíj (Ft)
Internet havidíj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű, 1 év vagy 2 év
határozott idejű szerződéssel, osztható internettel összesen
Havidíjban foglalt, belföldön és a mindenkori Roaming
díjszabás szerint külföldön felhasználható tartalom
Vodafone Magyarország Zrt. mobil hálózatába indított hívások
Vezetékes hálózatba, más normál díjas mobilhálózatba vagy
Nemzetközi irányba a Red EU Nemzetközi díjzóna érvényességi
területén belüli országok hívószámaira felhasználható keret
„Zárt Csoport” opció
Belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön
felhasználható adatforgalom
Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban foglalt
adatforgalom felett (le- és feltöltési sebesség – Mbit/s)
Becsült maximális sebesség
Vodafone EU Roaming
Havidíjon felüli belföldön, illetve a mindenkori Roaming
díjszabás szerint külföldön irányadó és nemzetközi díjak,
normál díjas hívások esetén
Percdíj Vodafone Magyarország Zrt. mobil hálózatán belül (Ft)
Percdíj vezetékes hálózatba (Ft)
Percdíj más belföldi mobil hálózatba (Ft)
Percdíj nemzetközi irányba a Red EU Nemzetközi díjzóna
érvényességi területén belüli országok hívószámaira
Rövid Szöveges Üzenet (SMS) küldés - belföldön, illetve a
mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön, normál
díjas irányba
SMS küldése Vodafone Magyarország Zrt. mobil hálózatán belül
(Ft)
SMS küldése más belföldi mobil hálózatba (Ft)
Nemzetközi SMS díja a Red EU Nemzetközi díjzóna
érvényességi területén belüli országok hívószámaira (Ft)
Nemzetközi SMS díja a RED EU Nemzetközi díjzóna területen
kívüli országok hívószámaira (Ft)
Belföldi adatforgalmi keret felhasználása után
számlázási ciklusonként egyszer aktiválódó
Automatikus Kiegészítő Adat 200 MB (Ft)

Business EU 1GB

Business EU 3GB

Business EU 12GB

10 000

10 000

10 000

3 990
1 500

3 990
3 500

3 990
6 499,99

5 490

7 490

10 489,99

3 990
1 944,92

3 990
3 944,92

3 990
6 944,91

5 990

7 990

10 990

Korlátlan

Korlátlan

Korlátlan

150 perc

150 perc

150 perc







1 GB

3 GB

12 GB

0/0

0/0

0/0

az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint
A Vodafone EU Roaming díjmentesen aktiválható, egyebekben külföldön a mindenkori
Roaming díjszabás érvényes

0
20
20

0
20
20

0
20
20

20

20

20

0

0

0

20

20

20

20

20

20

40

40

40

413,39

413,39

413,39

A Business EU 1 GB, Business EU 3 GB és Business EU 12 GB tarifacsomaghoz elérhetők a Business MultiNet
(mobilinternet alapú) tarifacsomagok, melyek kizárólag fenti tarifacsomagokkal együtt, azzal azonos ügyfélszámon
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számlázott másodlagos SIM-ként használhatóak. Egy elsődleges SIM-hez legfeljebb 1 db másodlagos SIM
kapcsolódhat. A megosztható adattartalmú tarifacsomag kizárólag a másodlagos SIM kártyával (Business MultiNet)
oszthatja meg az adatot. A megosztható adatforgalmú Business EU 1 GB, Business EU 3GB és Business EU 12GB
tarifacsomagok (elsődleges SIM) esetén a hozzájuk kapcsolódó Business MultiNet tarifacsomagokon (másodlagos
SIM) az adatforgalom belföldön, a mindenkori Roaming díjszabás szerint, valamint a Vodafone EU Roaming
szolgáltatás aktiválása esetén a Vodafone EU Roaming szolgáltatás érvényességi területén, külföldön is
felhasználható.
Business MultiNet csomagok:

Induló költségek
Belépési díj (Ft)
Havidíjak
Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű szerződéssel
Havi előfizetési díj (Ft) 1 év határozott idejű szerződéssel
Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű szerződéssel
Havidíjban foglalt adatforgalom
Becsült maximális sebesség a havi megosztható
adatforgalom felett (le- és feltöltési sebesség – Mbit/s)
Becsült maximális sebesség
SMS díja bármely belföldi hálózatba (Ft)

Business MultiNet Mifi

Business MultiNet SIM

10 000

10 000

8 267,72
8 267,72
0
0
0
0
a Business EU 1GB, Business EU 3GB vagy Business EU
12GB csomaggal megegyező, azzal megosztva
0/0

0/0

az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint
30,48
30,48

A Business EU 1GB, Business EU 3GB és Business EU 12GB tarifacsomagok esetén a havidíjban foglalt
adatmennyiség felhasználását követően az internet hozzáférés megszűnik a számlázási ciklus végéig. Becsült
maximális sebesség az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint.
A havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását követően, illetve ha a havidíjban foglalt adatmennyiség
felhasználását megelőzően egy vagy több alkalommal kiegészítő adatopció(k) vásárlására kerül sor, úgy a
kiegészítő adatopcióban, majd a havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását követően a Business EU 1GB,
Business EU 3GB vagy Business EU 12GB tarifacsomagokhoz számlázási ciklusonként egy alkalommal
automatikusan aktiválódó Automatikus Kiegészítő Adat opció kapcsolódik, melynek díját a tarifacsomag-táblázat
tartalmazza. Az Automatikus Kiegészítő Adat opció adatforgalma az adott számlaciklus végéig felhasználható, nem
megosztható. Az Automatikus Kiegészítő Adat opció minden hónapban megújul, de csak a havidíjban vagy a
kiegészítő adatopció(k)ban foglalt adatmennyiség felhasználását követő további használattal aktiválódik és kerül
kiszámlázásra. Az Automatikus Kiegészítő Adat opcióban foglalt adatmennyiség felhasználását követően az
internet hozzáférés megszűnik.
A számlazárásig történő további internetezéshez a havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását megelőzően
vagy az Automatikus Kiegészítő Adat opcióba foglalt adatmennyiség felhasználását követően az Online
ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban kiegészítő adatopció vásárlása szükséges.
Adatopció vásárlása nélkül az Automatikus Kiegészítő Adat opcióba foglalt adatmennyiség felhasználását
követően adatforgalom túllépés nem lehetséges, amennyiben az Előfizető felhasználta a csomagban és az
Automatikus Kiegészítő Adat opcióban foglalt adatmennyiséget, nem lesz elérhető számára az internet szolgáltatás
a számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul.
A Business MultiNet kártya csak adatátviteli szolgáltatást nyújt, hangszolgáltatás azon nem vehető igénybe. A
Business MultiNet tarifacsomagok igénybevételére kizárólag azon ügyfeleink jogosultak, akik új vagy meglévő
Business EU 1GB, Business EU 3GB vagy Business EU 12GB előfizetéssel rendelkeznek. Egy Business EU 1GB,
Business EU 3GB vagy Business EU 12GB előfizetéshez maximum 1 darab Business MultiNet csomag vásárolható
az ajánlatban. A Business MultiNet csomagra mindaddig jogosult az Előfizető, ameddig határozott vagy
határozatlan idejű Business EU 1GB, Business EU 3GB vagy Business EU 12GB előfizetését fenntartja.
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Amennyiben a tarifacsomagokra kötött elsődleges előfizetés megszűnik, vagy leváltásra kerül, abban az esetben
a 2. SIM kártyát az Internet Alaptarifára váltjuk.
A Business MultiNet tarifacsomagok esetén a havi adatforgalmi keret felhasználása esetében a számlazárásig
történő további internetezéshez az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone
alkalmazásbankiegészítő adatopció vásárlása szükséges. Adatopció vásárlása nélkül adatforgalom túllépés nem
lehetséges, amennyiben az Előfizető felhasználta a csomagban foglalt adatmennyiséget, nem lesz elérhető
számára az internet szolgáltatás a számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás
megújul. Becsült maximális sebesség az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint.
A Business EU 1GB, Business EU 3GB és Business EU 12GB tarifacsomag esetén az Előfizető a csomagban
foglalt adatmennyiség felhasználása után, a számlazárásig történő további internetezéshez az általa, vagy az általa
erre feljogosított másodlagos Business MultiNet tarifacsomaghoz tartozó SIM kártyát használók által
megrendelhető osztható kiegészítő adatopciók megosztása során technikai okokból kizárólag a saját, azaz az
elsődleges SIM kártyához tartozó adatfelhasználást tudja nyomon követni és nem rendelkezik információval a
megosztható adatmennyiséget esetlegesen használó másodlagos SIM kártya adatfelhasználásának konkrét
mértékéről. Amennyiben az Előfizető által erre feljogosított másodlagos Business MultiNet tarifacsomaghoz tartozó
SIM kártya használója kiegészítő adatopciót megrendeli, a kiegészítő adatopció díja az elsődleges SIM kártya
Előfizetője részére kerül kiszámlázásra és megfizetésre.
A tarifacsomagban foglalt Zárt csoport opció díját a tarifacsomag havidíja tartalmazza, nem a havidíjon felül
számlázódik. További részleteket a Zárt csoport opcióval kapcsolatban jelen Díjszabás mellékletben található.
A havidíjban foglalt, de fel nem használt leforgalmazható perc, illetve adatforgalom nem vihető át a következő
hónapra, más személyre-, illetve más kapcsolási számra nem ruházható át és más szolgáltatásra sem használható
fel.
A Business EU tarifacsomagokkal a Konferenciahívás szolgáltatás nem vehető igénybe.
Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. A Vodafone EU Roaming szolgáltatás részletes leírását jelen
Díjszabás melléklet tartalmazza.
A Red EU nemzetközi szolgáltatással, amely a Business EU Red tarifacsomagok részét képezi, az Előfizetők a
Vodafone magyarországi hálózatáról a fent meghatározott feltételekkel hívhatják a jelen Díjszabás mellékletében
meghatározott országok (Red EU Nemzetközi díjzóna) normál díjas hívószámait, és azokra a fent meghatározott
feltételekkel küldhetnek normál díjas SMS üzenetet.
A Red EU Nemzetközi díjzónán kívüli nemzetközi hívások díjait jelen Díjszabás melléklet tartalmazza.
Egyszeri Kiegészítő Adat (kiegészítő adatopció)
A Business EU tarifacsomagokhoz kiegészítő adatopció (Egyszeri Kiegészítő Adat) vásárolható, melynek részletes
leírását az alábbi táblázat tartalmazza.
Megrendelhető Egyszeri Kiegészítő
Adat

Benne foglalt
adatmennyiség

Díj (bruttó)

Kiegészítő Adat 1GB

1 GB

1 500 Ft

Kiegészítő Adat 3 GB

3 GB

3 500 Ft

Kiegészítő Adat 12 GB

12 GB

6 499,99 Ft

Milyen tarifacsomaghoz
érhető el?
Business EU 1GB
Business EU 3 GB
Business EU 12 GB
Business EU 3 GB
Business EU 12 GB
Business EU 12 GB
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Egyszeri Kiegészítő Adat opciót az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet
vásárolni .
Amennyiben a kiegészítő adatopció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő kiegészítő adatopció
vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő kiegészítő adatopció fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész.
Az Egyszeri Kiegészítő Adat opció az adott számlaciklus végéig használható fel a tarifacsomag havidíjában foglalt
adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú Egyszeri Kiegészítő
Adat opció vásárolható. Az Egyszeri Kiegészítő Adat opció nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell
igény szerint vásárolni.
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1.5.8. Business EU Red 3GB, Business EU Red 12GB és Business EU Red Superior
tarifacsomagok Üzleti Előfizetőknek
A Business EU Red 3GB, Business EU Red 12GB és Business EU Red Superior tarifacsomagok 2019. július 1-i
hatállyal kerültek át a kereskedelmi forgalomban nem elérhető tarifacsomagok közé.
Az alábbi táblázatokban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifacsomagokban a számlázás 1
másodperces egységekben történik.

Induló költségek
Belépési díj (Ft)
Havidíjak
Tarifacsomag havidíj (Ft)
Internet havidíj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft)
határozatlan idejű vagy
1 év vagy 2 év határozott idejű szerződéssel
összesen
Tarifacsomag havidíj (Ft)
Internet havidíj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft)
határozatlan idejű vagy
1 év vagy 2 év határozott idejű szerződéssel
osztható internettel összesen
Havidíjban foglalt, belföldön és a mindenkori
Roaming díjszabás szerint külföldön, normál díjas
irányban felhasználható tartalom
Hívások

Business EU Red
3GB

Business EU Red 12GB

Business EU Red
Superior

10 000

10 000

10 000

8 490

8 490

8 490

3 500

6 499,99

12 500

11 990

14 989,99

20 990

8 490

8 490

-

3 944,92

6 944,91

-

12 434,92

15 434,91

-

korlátlan

korlátlan

korlátlan

SMS

korlátlan

korlátlan

korlátlan

MMS (minden típus)
Nemzetközi irányba felhasználható perc és SMS
keret a Red EU Nemzetközi díjzóna érvényességi
területén belüli országok hívószámaira
Belföldi adatforgalom
Adatforgalom
- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1.
roaming díjzónában;
- aktív Világ Napijegy szolgáltatással a Világ Napijegy
érvényességi terülén belül.
Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban
foglalt belföldi adatforgalom felett (le- és feltöltési
sebesség – Mbit/s)

korlátlan

korlátlan

korlátlan

korlátlan

korlátlan

korlátlan

Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban
foglalt roaming adatforgalom felett (le- és feltöltési
sebesség – Mbit/s)

korlátlan
3 GB

12 GB

0/0

0/0

0/0

Becsült maximális sebesség
Vodafone EU Roaming
Üzenetküldés
Nemzetközi SMS díja a Red EU Nemzetközi díjzóna
érvényességi területén kívüli országok hívószámaira
(Ft)
Egyéb díjak
Belföldi adatforgalmi keret felhasználása után
számlázási ciklusonként egyszer aktiválódó

30 GB

-

letöltési sebesség:
0,125 Mbit/s
feltöltési sebesség:
0,125 Mbit/s
az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint
0/0

A Vodafone EU Roaming díjmentesen aktiválható, egyebekben külföldön a
mindenkori Roaming díjszabás érvényes

40

40

40

413,39

413,39

-
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Automatikus Kiegészítő Adat 200 MB (Ft)

A Business EU Red 3GB, Business EU Red 12GB tarifacsomaghoz elérhetők a Business MultiNet (mobilinternet
alapú) tarifacsomagok, melyek kizárólag a Business EU Red 3GB vagy Business EU Red 12GB tarifacsomaggal
együtt, azzal azonos ügyfélszámon számlázott másodlagos SIM-ként használhatóak. Egy elsődleges SIM-hez
legfeljebb 1 db másodlagos SIM kapcsolódhat. A megosztható adattartalmú előfizetés kizárólag a másodlagos SIM
kártyával (Business MultiNet) oszthatja meg az adatot. A megosztható adatforgalmú Business EU Red 3GB és
Business EU Red 12GB tarifacsomagok (elsődleges SIM) esetén a hozzájuk kapcsolódó Business MultiNet
tarifacsomagokon (másodlagos SIM) az adatforgalom belföldön, a mindenkori Roaming díjszabás szerint, valamint
a Vodafone EU Roaming szolgáltatás aktiválása esetén a Vodafone EU Roaming szolgáltatás érvényességi
területén, külföldön is felhasználható.
Business MultiNet csomagok:
Induló költségek
Belépési díj (Ft)
Havidíjak
Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű szerződéssel
Havi előfizetési díj (Ft) 1 év határozott idejű szerződéssel
Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű szerződéssel
Havidíjban foglalt adatforgalom
Becsült maximális sebesség a havi megosztható
adatforgalom felett (le- és feltöltési sebesség – Mbit/s)
Becsült maximális sebesség
SMS díja bármely belföldi hálózatba (Ft)

Business MultiNet Mifi

Business MultiNet SIM

10 000

10 000

8 267,72
8 267,72
0
0
0
0
a Business EU Red 3GB vagy Business EU Red 12GB
csomaggal megegyező, azzal megosztva
0/0

0/0

az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint
30,48
30,48

A Business EU Red 3GB, Business EU Red 12GB és Business EU Red Superior tarifacsomag havidíjában foglalt
korlátlan percek, SMS-ek és MMS-ek belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön, normál díjas
hívások, SMS-, illetve MMS-küldés esetén érvényesek. Belföldi normál díjas irányoknak minősülnek a Vodafone,
illetve más mobilszolgáltatók belföldi hálózatába és belföldi vezetékes irányba indított normál díjas hívások, normál
díjas SMS-ek és normál díjas MMS-ek, valamint a Business EU Red tarifacsomagok esetében – díjazás
tekintetében – belföldi normál díjas iránynak minősül minden belföldi speciális díjazású szám hívása is.
A Business EU Red tarifacsomagok havidíjában foglalt korlátlanság, kizárólag normál díjas és speciális díjazású
belföldi és normál díjas, illetve speciális díjazású (zöld számok) a Red EU Nemzetközi díjzónába irányuló
nemzetközi hívásokra és belföldi hálózatba küldött normál díjas és speciális díjazású, illetve a Red EU Nemzetközi
díjzónába irányuló nemzetközi hálózatba küldött normál díjas és speciális díjazású (zöld számok) SMS-ek esetén
érvényes. A Red EU Nemzetközi díjzóna területe a jelen Díjszabás mellékletben került meghatározásra.
A Red EU Nemzetközi díjzónán kívüli nemzetközi hívások díjait jelen Díjszabás melléklet tartalmazza.
A havidíjban foglalt adatforgalom belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön is felhasználható.
A havidíjban foglalt forgalmi keret időkorlátozás nélkül bármely napszakban felhasználható. Számlázási egység 10
Kbyte. Becsült maximális sebesség az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint.
Business EU Red 3GB és Business EU Red 12GB tarifacsomag esetén amennyiben Előfizető nem használja fel a
havidíjban foglalt havi forgalmi keretet, a fennmaradó részt nem viheti át a következő számlázási ciklusra. A
havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását követően az internet szolgáltatás megszűnik a számlázási ciklus
végéig.
A Business EU Red Superior tarifacsomag 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.
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Business EU Red 3GB és Business EU Red 12GB havidíjában foglalt adatmennyiség felhasználását követően,
illetve ha a havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását megelőzően egy vagy több alkalommal kiegészítő
adatopció(k) vásárlására kerül sor, úgy a kiegészítő adatopcióban, majd a havidíjban foglalt adatmennyiség
felhasználását követően a Business EU Red 3GB és Business EU Red 12GB tarifacsomagokhoz számlázási
ciklusonként egy alkalommal automatikusan aktiválódó 200 MB adatforgalmat tartalmazó Automatikus Kiegészítő
Adat opció kapcsolódik, melynek díját a tarifacsomag-táblázat tartalmazza. Az Automatikus Kiegészítő Adat 200
MB opció adatforgalma az adott számlaciklus végéig felhasználható, nem megosztható. Az Automatikus Kiegészítő
Adat 200 MB opció minden hónapban megújul, de csak a havidíjban vagy a kiegészítő adatopció(k)ba foglalt
adatmennyiség felhasználását követő további használattal aktiválódik és kerül kiszámlázásra. Az Automatikus
Kiegészítő Adat 200 MB opcióban foglalt adatmennyiség felhasználását követően az internet szolgáltatás
megszűnik.
A számlazárásig történő további internetezéshez a havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását megelőzően
vagy az Automatikus Kiegészítő Adat opcióba foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követően az Online
ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban kiegészítő adatopció vásárlása szükséges.
Adatopció vásárlása nélkül az Automatikus Kiegészítő Adat opcióba foglalt adatmennyiség felhasználását
követően adatforgalom túllépés nem lehetséges, amennyiben az Előfizető felhasználta a csomagban és az
Automatikus Kiegészítő Adat opcióban foglalt adatmennyiséget, nem lesz elérhető számára az internet szolgáltatás
a számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul.
A Business MultiNet kártya csak adatátviteli szolgáltatást nyújt, hangszolgáltatás azon nem vehető igénybe. A
Business MultiNet tarifacsomagok igénybevételére kizárólag azon ügyfeleink jogosultak, akik új vagy meglévő
Business EU Red 3GB, vagy Business EU Red 12GB előfizetéssel rendelkeznek. Egy Business EU Red 3GB vagy
Business EU Red 12GB előfizetéshez maximum 1 darab Business MultiNet csomag vásárolható az ajánlatban. A
Business MultiNet csomagra mindaddig jogosult az Előfizető, ameddig határozott vagy határozatlan idejű Business
EU Red 3GB vagy Business EU Red 12GB előfizetését fenntartja. Amennyiben a tarifacsomagokra kötött
elsődleges előfizetés megszűnik, vagy leváltásra kerül, abban az esetben a 2. SIM kártyát az Internet Alaptarifára
váltjuk.
A Business MultiNet tarifacsomagok esetén a havi adatforgalmi keret felhasználása esetében a számlazárásig
történő további internetezéshez az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone
alkalmazásbankiegészítő adatopció vásárlása szükséges. Adatopció vásárlása nélkül adatforgalom túllépés nem
lehetséges, amennyiben az Előfizető felhasználta a csomagban foglalt adatmennyiséget, nem lesz elérhető
számára az internet szolgáltatás a számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás
megújul. Becsült maximális sebesség az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint.
A Business EU Red 3GB és Business EU Red 12GB tarifacsomag esetén az Előfizető a csomagban foglalt
adatmennyiség felhasználása után, a számlazárásig történő további internetezéshez az általa, vagy az általa erre
feljogosított másodlagos Business MultiNet tarifacsomaghoz tartozó SIM kártyát használók által megrendelhető
osztható kiegészítő adatopciók megosztása során technikai okokból kizárólag a saját, azaz az elsődleges SIM
kártyához tartozó adatfelhasználást tudja nyomon követni és nem rendelkezik információval a megosztható
adatmennyiséget esetlegesen használó másodlagos SIM kártya adatfelhasználásának konkrét mértékéről.
Amennyiben az Előfizető által erre feljogosított másodlagos Business MultiNet tarifacsomaghoz tartozó SIM kártya
használója kiegészítő adatopciót megrendeli, a kiegészítő adatopció díja az elsődleges SIM kártya Előfizetője
részére kerül kiszámlázásra és megfizetésre.
A Business EU Red 3GB, Business EU Red 12GB és Business EU Red Superior tarifacsomagok kizárólag az Üzleti
Előfizető általi felhasználás szabályainak betartása mellett, természetes személy felhasználók személyes
hírközlési igényeinek kielégítésére használhatóak (személyi használat). A rendeltetésszerű személyi használatba
nem értendő bele, ha a tarifacsomaghoz tartozó SIM kártyát nem mobiltelefon készülékben használja az Előfizető
vagy felhasználó; hívások automatizált - a felhasználó személyes közreműködését nem igénylő - indítása; hívások
tömeges (a kimenő hívások összidőtartamának 10%-át meghaladó időtartamban) indítása automatikus
hívásfogadó eszközök, berendezések (pl., de nem kizárólag IVR) felé; hívások tömeges indítása szolgáltatások,
műszaki eszközök, berendezések, stb. tesztelése, próbaüzeme, terhelhetőségének vizsgálata, sérülékenységének
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vizsgálata, stb. céljából; hívások napi 180 percet rendszeresen meghaladó időtartamban történő indítása
személyek, objektumok, események, stb. távolról történő megfigyelése céljából (pl. de nem kizárólag:
vagyonőrzési, bébiőr funkciók); hívások indítása gép-gép kapcsolat (M2M) létrehozása céljából; hívások indítása
vagy átirányítása napi 24 órát meghaladó összidőtartamban; olyan hívások, SMS-ek tömeges indítása, melyekről
a Szolgáltató alappal feltételezheti, hogy a hívások létrehozásának, vagy az SMS-ek küldésének célja az Előfizető,
Felhasználó vagy bármely harmadik fél közvetlen haszonszerzése a Szolgáltató kárára. A tarifacsomagot
szigorúan tilos olyan eszközzel használni, amely nem rendelkezik saját kijelzővel, hangszóróval, mikrofonnal és
billentyűzettel (beleértve az érintőképernyős billentyűzetet), ilyen pl. az adapter, modem. A tarifacsomagok
visszaélésszerűen, többek között telemarketing, ügyfélszolgálati tevékenység, vagy más üzleti célokra nem
használhatók. A visszaélésszerű használatba beleértendő és ezáltal ellentétes a személyi használat feltételeivel
az olyan SMS és MMS küldési magatartás, amely során az előfizetésről elküldött SMS/MMS-ek darabszáma
meghaladja a napi több százat, illetve az érintett előfizetésről elküldött SMS/MMS-ek száma és azok címzettjeinek
aránya meghaladja a 10%-ot, illetve az elküldött SMS/MMS-ekre érkezett válaszüzenetek darabszámának aránya
80%-nál kisebb, illetve az SMS/MMS üzeneteket jellemzően egy helyszínről küldi az előfizető. A visszaélésszerű
használat, illetve a személyi használati feltételek megsértése esetén Szolgáltató előzetes értesítését követően az
Előfizető a szolgáltatást a Kisvállalati Alaptarifa feltételei szerint veheti tovább igénybe.
A Business EU Red tarifacsomagokkal a Konferenciahívás szolgáltatás nem vehető igénybe.
Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. A Vodafone EU Roaming szolgáltatás részletes leírását jelen
Díjszabás melléklet tartalmazza.
A nemzetközi hívások díjait jelen Díjszabás melléklet tartalmazza.
Egyszeri Kiegészítő Adat (kiegészítő opció)
A Business EU Red 3GB és Business EU Red 12GB tarifacsomagokhoz kiegészítő adatopció vásárolható, melyek
részletes leírását az alábbi táblázat tartalmazza. Kiegészítő opciót az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a
My Vodafone alkalmazásban lehet vásárolni.
Benne foglalt
adatmennyiség

Díj (bruttó)

Kiegészítő Adat 1 GB

1 GB

1 500 Ft

Kiegészítő Adat 3 GB

3 GB

3 500 Ft

Kiegészítő Adat 12 GB

12 GB

6 499,99 Ft

Megrendelhető Kiegészítő Adat

Tarifacsomag, mellyel elérhető:
Business EU Red 3GB,
Business EU Red 12GB
Business EU Red 3GB,
Business EU Red 12GB
Business EU Red 12GB

Amennyiben az Egyszeri Kiegészítő Adat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő Egyszeri
Kiegészítő Adat opció vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő kiegészítő adatopció fel nem használt hátralévő
adatforgalma elvész. A kiegészítő adatopció az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag
havidíjában foglalt adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú
Egyszeri Kiegészítő Adat opció vásárolható, mely nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell igény
szerint vásárolni.
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1.5.9. Vodafone Business Smart 3GB és Vodafone Business Smart 5GB tarifacsomagok
Üzleti Előfizetőknek
A Vodafone Business Smart 3GB és Vodafone Business Smart 5GB tarifacsomagok 2020. június 2-i hatállyal
kerültek át a kereskedelmi forgalomban nem elérhető tarifacsomagok közé.
Az alábbi tarifacsomagokat kizárólag (új és meglévő), utólag fizető előfizetést kötő üzleti előfizetők vásárolhatják.
Hanghívások esetén a számlázás 1 másodperc alapú. .
A táblázatban bruttó árak szerepelnek, a feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák.

Induló költségek
Belépési díj (Ft)
Havidíjak
Tarifacsomag havidíj (Ft)
Internet havidíj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű szerződéssel
összesen
Tarifacsomag havidíj (Ft)
Internet havidíj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű szerződéssel
összesen
Tarifacsomag havidíj (Ft)
Internet havidíj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű szerződéssel,
osztható internettel összesen
Tarifacsomag havidíj (Ft)
Internet havidíj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű szerződéssel,
osztható internettel összesen
Havidíjban foglalt normál díjas irányban felhasználható
tartalom
Felhasználható a meghatározott keret:
belföldről magyarországi hívószámokra;
a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1.
roaming díjzónából magyarországi és az 1. roaming
díjzóna országainak hívószámaira;
valamint belföldről a Red EU Nemzetközi díjzóna
érvényességi
területén
belüli
országok
hívószámaira indított hívásokra.
„Zárt Csoport” opció
Belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1.
roaming díjzónában felhasználható adatforgalom,
Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban foglalt
adatforgalom felett (le- és feltöltési sebesség – Mbit/s)
Adatforgalmi keret felhasználása után számlázási ciklusonként
egyszer aktiválódó Automatikus Kiegészítő Adat 200 MB (Ft)
Becsült maximális sebesség
Vodafone EU Roaming
Havidíjon felül, normál díjas irányban irányadó díjak
belföldön magyarországi hívószámokra;
a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1.
roaming díjzónából magyarországi és az 1. roaming
díjzóna országainak hívószámaira.
Percdíj (Ft)
SMS (Ft)
Havidíjon felül, nemzetközi, normál díjas irányban
irányadó díjak

Vodafone Business Smart 3GB

Vodafone Business Smart 5GB

10 000

10 000

3 500 Ft
1 990 Ft

4 000 Ft
3 490 Ft

5 490 Ft

7 490 Ft

2 500 Ft
1 990 Ft

3 000 Ft
3 490 Ft

4 490 Ft

6 490 Ft

3 500 Ft
2 490 Ft

4 000 Ft
3 990 Ft

5 990 Ft

7 990 Ft

2 500 Ft
2 490 Ft

3 000 Ft
3 990 Ft

4 990 Ft

6 990 Ft

100 perc

250 perc





3 GB

5 GB

0/0

0/0

500

500

az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint
A Vodafone EU Roaming díjmentesen aktiválható, egyebekben külföldön a mindenkori
Roaming díjszabás érvényes

20
20

20
20
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-

belföldről az EU nemzetközi díjzóna érvényességi
területén belüli és kívüli országok hívószámaira
Percdíj a Red EU Nemzetközi díjzóna érvényességi területén
belüli országok hívószámaira (Ft)
Percdíj a Red EU Nemzetközi díjzóna érvényességi területén
kívüli országok hívószámaira (Ft)
Nemzetközi SMS díja (Ft) a Red EU Nemzetközi díjzóna
érvényességi területén belüli országok hívószámaira (Ft)
Nemzetközi SMS díja a RED EU Nemzetközi díjzóna területen
kívüli országok hívószámaira (Ft)

20

20

A mindenkori ÁSZF Díjszabás Külföldre irányuló hívások díja (nemzetközi hívások)
feltételek és díjszabás szerint.
20

20

40

40

A Vodafone Business Smart 3GB és Vodafone Business Smart 5GB tarifacsomagokhoz elérhetők a Business
MultiNet (mobilinternet alapú) tarifacsomagok, melyek kizárólag fenti tarifacsomagokkal együtt, azzal azonos
ügyfélszámon számlázott másodlagos SIM-ként használhatóak. Egy elsődleges SIM-hez legfeljebb 1 db
másodlagos SIM kapcsolódhat. A megosztható adattartalmú előfizetés kizárólag a másodlagos SIM kártyával
(Business MultiNet) oszthatja meg az adatot. A megosztható adatforgalmú Vodafone Business Smart 3GB és
Vodafone Business Smart 5GB (elsődleges SIM) esetén a hozzájuk kapcsolódó Business MultiNet
tarifacsomagokon (másodlagos SIM) az adatforgalom belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1.
roaming díjzónában, valamint a Vodafone EU Roaming szolgáltatás aktiválása esetén a Vodafone EU Roaming
szolgáltatás érvényességi területén, külföldön is felhasználható.
Business MultiNet csomagok:

Induló költségek
Belépési díj (Ft)
Havidíjak
Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű szerződéssel
Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű szerződéssel
Havidíjban foglalt adatforgalom
Becsült maximális sebesség a havi megosztható
adatforgalom felett (le- és feltöltési sebesség – Mbit/s)
Becsült maximális sebesség
Belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint az
1. roaming díjzónában normál díjas magyar számokra
küldött SMS díja (Ft)

Business MultiNet Mifi

Business MultiNet SIM

10 000

10 000

8 267,72
8 267,72
0
0
a Vodafone Business Smart 3GB és Vodafone Business
Smart 5GB csomaggal megegyező, azzal megosztva
0/0

0/0

az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint
30,48

30,48

A Vodafone Business Smart 3GB és Vodafone Business Smart 5GB tarifacsomagok esetén a havidíjban foglalt
adatmennyiség felhasználását követően az internet hozzáférés megszűnik a számlázási ciklus végéig. Becsült
maximális sebesség az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint.
A havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását követően, illetve ha a havidíjban foglalt adatmennyiség
felhasználását megelőzően egy vagy több alkalommal kiegészítő adatopció(k) vásárlására kerül sor, úgy a
kiegészítő adatopcióban, majd a havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását követően a Vodafone Business
Smart 3GB és Vodafone Business Smart 5GB tarifacsomagokhoz számlázási ciklusonként egy alkalommal
automatikusan aktiválódó Automatikus Kiegészítő Adat opció kapcsolódik, melynek díját a tarifacsomag-táblázat
tartalmazza. Az Automatikus Kiegészítő Adat opció adatforgalma az adott számlaciklus végéig felhasználható, nem
megosztható. Az Automatikus Kiegészítő Adat opció minden hónapban megújul, de csak a havidíjban vagy a
kiegészítő adatopció(k)ban foglalt adatmennyiség felhasználását követő további használattal aktiválódik és kerül
kiszámlázásra. Az Automatikus Kiegészítő Adat opcióban foglalt adatmennyiség felhasználását követően az
internet hozzáférés megszűnik.
A számlazárásig történő további internetezéshez a havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását megelőzően
vagy az Automatikus Kiegészítő Adat opcióba foglalt adatmennyiség felhasználását követően kiegészítő adatopció
vásárlása szükséges. Adatopció vásárlása nélkül az Automatikus Kiegészítő Adat opcióba foglalt adatmennyiség
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felhasználását követően adatforgalom túllépés nem lehetséges, amennyiben az Előfizető felhasználta a
csomagban és az Automatikus Kiegészítő Adat opcióban foglalt adatmennyiséget, nem lesz elérhető számára az
internet szolgáltatás a számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul.
A Business MultiNet kártya csak adatátviteli szolgáltatást nyújt, hangszolgáltatás azon nem vehető igénybe. A
Business MultiNet tarifacsomagok igénybevételére kizárólag azon ügyfeleink jogosultak, akik új vagy meglévő
Vodafone Business Smart 3GB vagy Vodafone Business Smart 5GB előfizetéssel rendelkeznek. Vodafone
Business Smart 3GB vagy Vodafone Business Smart 5GB előfizetéshez maximum 1 darab Business MultiNet
csomag vásárolható az ajánlatban. A Business MultiNet csomagra mindaddig jogosult az Előfizető, ameddig
határozott vagy határozatlan idejű Business Vodafone Business Smart 3GB, vagy Vodafone Business Smart 5GB
előfizetését fenntartja. Amennyiben a tarifacsomagokra kötött elsődleges előfizetés megszűnik, vagy leváltásra
kerül, abban az esetben a 2. SIM kártyát az Internet Alaptarifára váltjuk.
A Business MultiNet tarifacsomagok esetén a havi adatforgalmi keret felhasználása esetében a számlazárásig
történő további internetezéshez az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone
alkalmazásbankiegészítő adatopció vásárlása szükséges. Adatopció vásárlása nélkül adatforgalom túllépés nem
lehetséges, amennyiben az Előfizető felhasználta a csomagban foglalt adatmennyiséget, nem lesz elérhető
számára az internet szolgáltatás a számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás
megújul. Becsült maximális sebesség az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint.
A Vodafone Business Smart 3GB és Vodafone Business Smart 5GB tarifacsomag esetén az Előfizető a csomagban
foglalt adatmennyiség felhasználása után, a számlazárásig történő további internetezéshez az általa, vagy az általa
erre feljogosított másodlagos Business MultiNet tarifacsomaghoz tartozó SIM kártyát használók által
megrendelhető osztható kiegészítő adatopciók megosztása során technikai okokból kizárólag a saját, azaz az
elsődleges SIM kártyához tartozó adatfelhasználást tudja nyomon követni és nem rendelkezik információval a
megosztható adatmennyiséget esetlegesen használó másodlagos SIM kártya adatfelhasználásának konkrét
mértékéről. Amennyiben az Előfizető által erre feljogosított másodlagos Business MultiNet tarifacsomaghoz tartozó
SIM kártya használója a kiegészítő adatopciót megrendeli, a kiegészítő adatopció díja az elsődleges SIM kártya
Előfizetője részére kerül kiszámlázásra és megfizetésre.
A tarifacsomagban foglalt Zárt csoport opció díját a tarifacsomag havidíja tartalmazza, nem a havidíjon felül
számlázódik. További részletek a Zárt csoport opcióval kapcsolatban jelen Díjszabás mellékletben találhatók.
A havidíjban foglalt, de fel nem használt leforgalmazható perc, illetve adatforgalom nem vihető át a következő
hónapra, más személyre-, illetve más kapcsolási számra nem ruházható át és más szolgáltatásra sem használható
fel.
A Vodafone Business Smart tarifacsomagokkal a Konferenciahívás szolgáltatás nem vehető igénybe.
Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. A Vodafone EU Roaming szolgáltatás részletes leírását jelen
Díjszabás melléklet tartalmazza.
A Red EU nemzetközi szolgáltatással, amely a Vodafone Business Smart tarifacsomagok részét képezi, az
Előfizetők a Vodafone magyarországi hálózatáról a fent meghatározott feltételekkel hívhatják a jelen Díjszabás
mellékletében meghatározott országok (Red EU Nemzetközi díjzóna) normál díjas hívószámait, és azokra a fent
meghatározott feltételekkel küldhetnek normál díjas SMS üzenetet.
A Red EU Nemzetközi díjzónán kívüli nemzetközi hívások díjait jelen Díjszabás melléklet tartalmazza.
Egyszeri Kiegészítő Adat (kiegészítő adatopció)
A Vodafone Business Smart 3GB és Vodafone Business Smart 5GB tarifacsomagokhoz kiegészítő adatopció
(Egyszeri Kiegészítő Adat) vásárolható, melynek részletes leírását az alábbi táblázat tartalmazza.
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Megrendelhető Egyszeri
Kiegészítő Adat

Benne foglalt adatmennyiség

Díj (bruttó)

Kiegészítő Adat 1GB

1 GB

2 000 Ft

Kiegészítő Adat 3 GB

3 GB

3 000 Ft

Kiegészítő Adat 5 GB

5 GB

4 000 Ft

Tarifacsomag, mellyel elérhető:
Vodafone Business Smart 3GB
Vodafone Business Smart 5GB
Vodafone Business Smart 3GB
Vodafone Business Smart 5GB
Vodafone Business Smart 5GB

Egyszeri Kiegészítő Adat opciót az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásbanlehet
vásárolni .
Amennyiben a kiegészítő adatopció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő kiegészítő adatopció
vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő kiegészítő adatopció fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész.
Az Egyszeri Kiegészítő Adat opció az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt
adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú Egyszeri Kiegészítő
Adat opció vásárolható. Az Egyszeri Kiegészítő Adat opció nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell
igény szerint vásárolni.
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1.5.10. Vodafone Business RED tarifacsomagok Üzleti Előfizetőknek
A Vodafone Business RED tarifacsomagok 2020. június 2-i hatállyal kerültek át a kereskedelmi forgalomban nem
elérhető tarifacsomagok közé.
Az alábbi táblázatokban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifacsomagokban a számlázás 1
másodperces egységekben történik.

Induló költségek
Belépési díj (Ft)
Havidíjak
Tarifacsomag havidíj (Ft)
Internet havidíj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft)
határozatlan idejű szerződéssel összesen
Tarifacsomag havidíj (Ft)
Internet havidíj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft)
2 év határozott idejű szerződéssel összesen
Tarifacsomag havidíj (Ft)
Internet havidíj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft)
határozatlan idejű szerződéssel
osztható internettel összesen
Tarifacsomag havidíj (Ft)

Vodafone
Business RED
5GB

Vodafone
Business RED
20GB

Vodafone Business
RED Superior

Vodafone
Business RED
World

10 000

10 000

10 000

10 000

8 500

8 500

8 500

32 000

3 490

8 490

11 490

19 990

11 990

16 990

19 990

51 990

7 500

7 500

7 500

31 000

3 490

8 490

11 490

19 990

10 990

15 990

18 990

50 990

8 500

8 500

-

-

3 990

8 990

-

-

12 490

17 490

-

-

7 500

7 500

-

-

3 990

8 990

-

-

Internet havidíj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft)
2 év határozott idejű szerződéssel
osztható internettel összesen
Havidíjban foglalt normál díjas irányban
felhasználható tartalom
belföldön magyarországi hívószámokra;
a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1.
roaming díjzónából magyarországi és az 1.
roaming díjzóna országainak hívószámaira;
belföldről az EU nemzetközi díjzóna
érvényességi területén belüli országok
hívószámaira.
Business RED World tarifacsomag esetén a
Világ Napijegy érvényességi területéről és a
Világ Napijegy érvényességi területén belüli
országok hívószámaira
Hívások

11 490

16 490

-

-

korlátlan

korlátlan

korlátlan

korlátlan

SMS

korlátlan

korlátlan

korlátlan

korlátlan

MMS
Nemzetközi irányba felhasználható perc és SMS keret
Havidíjban foglalt tartalom
Belföldi adatforgalom
Adatforgalom
- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming
díjzónában;
- aktív Világ Napijegy szolgáltatással a Világ Napijegy
érvényességi területén belül.
Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban
foglalt belföldi adatforgalom felett (le- és feltöltési
sebesség – Mbit/s)

korlátlan
korlátlan

korlátlan
korlátlan

korlátlan
korlátlan

korlátlan
korlátlan

korlátlan

korlátlan

30 GB

30 GB

-

-

5 GB

20 GB

0/0

0/0
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Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban
foglalt roaming adatforgalom felett (le- és feltöltési
sebesség – Mbit/s)

letöltési
sebesség: 0,125
Mbit/s
0/0
feltöltési
sebesség: 0,125
Mbit/s
az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint
letöltési sebesség:
0,125 Mbit/s
feltöltési sebesség:
0,125 Mbit/s

0/0

Becsült maximális sebesség
5G/NR hálózat
Vodafone EU Roaming
Üzenetküldés
Nemzetközi SMS díja Világ Napijegy érvényességi
területén belüli országok hívószámaira (Ft)
Nemzetközi SMS díja a Világ Napijegy érvényességi
területén kívüli országok hívószámaira (Ft)
Egyéb díjak
Adatforgalmi keret felhasználása után számlázási
ciklusonként egyszer aktiválódó Automatikus Kiegészítő
Adat 200 MB (Ft)

Igénybe vehető, a lefedettségi térképen megjelölt helyeken
A Vodafone EU Roaming díjmentesen aktiválható, egyebekben külföldön a
mindenkori Roaming díjszabás érvényes
40

40

40

korlátlan

40

40

40

40

500

500

-

-

A Vodafone Business RED 5GB, Vodafone Business RED 20GB tarifacsomaghoz elérhetők a Business MultiNet
(mobilinternet alapú) tarifacsomagok, melyek kizárólag a Vodafone Business RED 5GB, Vodafone Business RED
20GB tarifacsomaggal együtt, azzal azonos ügyfélszámon számlázott másodlagos SIM-ként használhatóak. Egy
elsődleges SIM-hez legfeljebb 1 db másodlagos SIM kapcsolódhat. A megosztható adattartalmú Vodafone
Business RED 5B és Vodafone Business Red 20GB kizárólag a másodlagos SIM kártyával (Business MultiNet)
oszthatja meg az adatot. A megosztható adatforgalmú Vodafone Business RED 5GB, Vodafone Business RED
20GB tarifacsomagok (elsődleges SIM) esetén a hozzájuk kapcsolódó Business MultiNet tarifacsomagokon
(másodlagos SIM) az adatforgalom belföldön, a mindenkori Roaming díjszabás szerint, valamint a Vodafone EU
Roaming szolgáltatás aktiválása esetén a Vodafone EU Roaming szolgáltatás érvényességi területén, külföldön is
felhasználható.
Business MultiNet csomagok:

Induló költségek
Belépési díj (Ft)
Havidíjak
Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű
szerződéssel
Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű
szerződéssel
Havidíjban foglalt adatforgalom
Becsült maximális sebesség a havi megosztható
adatforgalom felett
(le- és feltöltési sebesség – Mbit/s)
Becsült maximális sebesség
Belföldön -és a mindenkori Roaming díjszabás
szerint az 1. roaming díjzónában és az EU-ban
normál díjas magyar számokra küldött SMS díja
(Ft)

Business MultiNet Mifi

Business MultiNet SIM

10 000

10 000

8 267,72

8 267,72

0

0

a Vodafone Business RED 5GB, Vodafone Business RED
20GB csomaggal megegyező, azzal megosztva
0/0

0/0

az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint
30,48

30,48

A Vodafone Business RED 5GB, Vodafone Business RED 20GB, Vodafone Business RED Superior és Vodafone
Business RED World tarifacsomagok havidíjában foglalt korlátlan percek, SMS-ek és MMS-ek normál díjas
hívások, SMS-, illetve MMS-küldés esetén érvényesek. Belföldi normál díjas irányoknak minősülnek a Vodafone,
illetve más mobilszolgáltatók belföldi hálózatába és belföldi vezetékes irányba indított normál díjas hívások, normál
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díjas SMS-ek és normál díjas MMS-ek, valamint a Business RED tarifacsomagok esetében – díjazás tekintetében
– belföldi normál díjas iránynak minősül minden belföldi speciális díjazású szám hívása is.
A Vodafone Business RED tarifacsomagok havidíjában foglalt korlátlanság, kizárólag normál díjas és speciális
díjazású belföldi és normál díjas, illetve speciális díjazású (zöld számok) nemzetközi hívásokra és belföldi
hálózatba küldött normál díjas és speciális díjazású, illetve nemzetközi hálózatba küldött normál díjas és speciális
díjazású (zöld számok) SMS-ek esetén érvényes.
A Red EU Nemzetközi díjzóna területe a jelen Díjszabás mellékletben került meghatározásra.
A Red EU Nemzetközi díjzónán kívüli nemzetközi hívások díjait jelen Díjszabás melléklet tartalmazza.
Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. A Vodafone EU Roaming szolgáltatás részletes leírását jelen
Díjszabás melléklet tartalmazza.
A havidíjban foglalt adatforgalom belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön is felhasználható.
A Vodafone Business RED World tarifacsomag esetén a havidíjban foglalt korlátlan adatforgalom a Világ Napijegy
érvényességi területén is felhasználható. A Világ Napijegy érvényességi területe jelen Díjszabás mellékletben
található.
A havidíjban foglalt forgalmi keret időkorlátozás nélkül bármely napszakban felhasználható. Számlázási egység 10
Kbyte.
Vodafone Business RED 5GB és Vodafone Business RED 20GB tarifacsomag esetén amennyiben Előfizető nem
használja fel a havidíjban foglalt havi forgalmi keretet, a fennmaradó részt nem viheti át a következő számlázási
ciklusra. A havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását követően az internet szolgáltatás megszűnik a
számlázási ciklus végéig. Becsült maximális sebesség az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint.
A Vodafone Business RED Superior és Vodafone Business RED World tarifacsomagok az Előfizetők számára 480p
videó felbontást biztosítanak 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 Vodafone Business RED 5GB és Vodafone Business RED 20GB havidíjában foglalt adatmennyiség
felhasználását követően, illetve ha a havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását megelőzően egy vagy több
alkalommal kiegészítő adatopció(k) vásárlására kerül sor, úgy a kiegészítő adatopcióban, majd a havidíjban foglalt
adatmennyiség felhasználását követően a Vodafone Business RED 5GB és Vodafone Business RED 20GB
tarifacsomagokhoz számlázási ciklusonként egy alkalommal automatikusan aktiválódó 200 MB adatforgalmat
tartalmazó Automatikus Kiegészítő Adat opció kapcsolódik, melynek díját a tarifacsomag-táblázat tartalmazza. Az
Automatikus Kiegészítő Adat 200 MB opció adatforgalma az adott számlaciklus végéig felhasználható, nem
megosztható. Az Automatikus Kiegészítő Adat 200 MB opció minden hónapban megújul, de csak a havidíjban vagy
a kiegészítő adatopció(k)ba foglalt adatmennyiség felhasználását követő további használattal aktiválódik és kerül
kiszámlázásra. Az Automatikus Kiegészítő Adat 200 MB opcióban foglalt adatmennyiség felhasználását követően
az internet szolgáltatás megszűnik.
A számlazárásig történő további internetezéshez a havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását megelőzően
vagy az Automatikus Kiegészítő Adat opcióba foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követően az Online
ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban kiegészítő adatopció vásárlása szükséges.
Adatopció vásárlása nélkül az Automatikus Kiegészítő Adat opcióba foglalt adatmennyiség felhasználását
követően adatforgalom túllépés nem lehetséges, amennyiben az Előfizető felhasználta a csomagban és az
Automatikus Kiegészítő Adat opcióban foglalt adatmennyiséget, nem lesz elérhető számára az internet szolgáltatás
a számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul.
A Business MultiNet kártya csak adatátviteli szolgáltatást nyújt, hangszolgáltatás azon nem vehető igénybe. A
Business MultiNet tarifacsomagok igénybevételére kizárólag azon ügyfeleink jogosultak, akik új vagy meglévő
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Vodafone Business RED 5GB, vagy Vodafone Business RED 20GB előfizetéssel rendelkeznek. Egy Vodafone
Business RED 5GB vagy Vodafone Business RED 20GB előfizetéshez maximum 1 darab Business MultiNet
csomag vásárolható az ajánlatban. A Business MultiNet csomagra mindaddig jogosult az Előfizető, ameddig
határozott vagy határozatlan idejű Vodafone Business RED 5GB vagy Vodafone Business RED 20GB előfizetését
fenntartja. Amennyiben a tarifacsomagokra kötött elsődleges előfizetés megszűnik, vagy leváltásra kerül, abban az
esetben a 2. SIM kártyát az Internet Alaptarifára váltjuk.
A Business MultiNet tarifacsomagok esetén a havi adatforgalmi keret felhasználása esetében a számlazárásig
történő további internetezéshez az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone
alkalmazásbankiegészítő adatopció vásárlása szükséges. Adatopció vásárlása nélkül adatforgalom túllépés nem
lehetséges, amennyiben az Előfizető felhasználta a csomagban foglalt adatmennyiséget, nem lesz elérhető
számára az internet szolgáltatás a számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás
megújul. Becsült maximális sebesség az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint.
A Vodafone Business RED 5GB és Vodafone Business RED 20GB tarifacsomag esetén az Előfizető a csomagban
foglalt adatmennyiség felhasználása után, a számlazárásig történő további internetezéshez az általa, vagy az általa
erre feljogosított másodlagos Business MultiNet tarifacsomaghoz tartozó SIM kártyát használók által
megrendelhető osztható kiegészítő adatopciók megosztása során technikai okokból kizárólag a saját, azaz az
elsődleges SIM kártyához tartozó adatfelhasználást tudja nyomon követni és nem rendelkezik információval a
megosztható adatmennyiséget esetlegesen használó másodlagos SIM kártya adatfelhasználásának konkrét
mértékéről. Amennyiben az Előfizető által erre feljogosított másodlagos Business MultiNet tarifacsomaghoz tartozó
SIM kártya használója a kiegészítő adatopciót megrendeli, a kiegészítő adatopció díja az elsődleges SIM kártya
Előfizetője részére kerül kiszámlázásra és megfizetésre.
A Vodafone Business RED 5GB, Vodafone Business RED 20GB, Vodafone Business RED Superior és Vodafone
Business RED World tarifacsomagok kizárólag az Üzleti Előfizető általi felhasználás szabályainak betartása mellett,
természetes személy felhasználók személyes hírközlési igényeinek kielégítésére használhatóak (személyi
használat). A rendeltetésszerű személyi használatba nem értendő bele, ha a tarifacsomaghoz tartozó SIM kártyát
nem mobiltelefon készülékben használja az Előfizető vagy felhasználó; hívások automatizált - a felhasználó
személyes közreműködését nem igénylő - indítása; hívások tömeges (a kimenő hívások összidőtartamának 10%át meghaladó időtartamban) indítása automatikus hívásfogadó eszközök, berendezések (pl., de nem kizárólag IVR)
felé; hívások tömeges indítása szolgáltatások, műszaki eszközök, berendezések, stb. tesztelése, próbaüzeme,
terhelhetőségének vizsgálata, sérülékenységének vizsgálata, stb. céljából; hívások napi 180 percet rendszeresen
meghaladó időtartamban történő indítása személyek, objektumok, események, stb. távolról történő megfigyelése
céljából (pl. de nem kizárólag: vagyonőrzési, bébiőr funkciók); hívások indítása gép-gép kapcsolat (M2M)
létrehozása céljából; hívások indítása vagy átirányítása napi 24 órát meghaladó összidőtartamban; olyan hívások,
SMS-ek tömeges indítása, melyekről a Szolgáltató alappal feltételezheti, hogy a hívások létrehozásának, vagy az
SMS-ek küldésének célja az Előfizető, Felhasználó vagy bármely harmadik fél közvetlen haszonszerzése a
Szolgáltató kárára. A tarifacsomagot szigorúan tilos olyan eszközzel használni, amely nem rendelkezik saját
kijelzővel, hangszóróval, mikrofonnal és billentyűzettel (beleértve az érintőképernyős billentyűzetet), ilyen pl. az
adapter, modem. A tarifacsomagok visszaélésszerűen, többek között telemarketing, ügyfélszolgálati tevékenység,
vagy más üzleti célokra nem használhatók. A visszaélésszerű használatba beleértendő és ezáltal ellentétes a
személyi használat feltételeivel az olyan SMS és MMS küldési magatartás, amely során az előfizetésről elküldött
SMS/MMS-ek darabszáma meghaladja a napi több százat, illetve az érintett előfizetésről elküldött SMS/MMS-ek
száma és azok címzettjeinek aránya meghaladja a 10%-ot, illetve az elküldött SMS/MMS-ekre érkezett
válaszüzenetek darabszámának aránya 80%-nál kisebb, illetve az SMS/MMS üzeneteket jellemzően egy
helyszínről küldi az előfizető. A visszaélésszerű használat, illetve a személyi használati feltételek megsértése
esetén Szolgáltató előzetes értesítését követően az Előfizető a szolgáltatást a Kisvállalati Alaptarifa feltételei
szerint veheti tovább igénybe.
A Vodafone Business RED tarifacsomagokkal a Konferenciahívás szolgáltatás nem vehető igénybe.
Egyszeri Kiegészítő Adat (kiegészítő opció)
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A Vodafone Business RED 5GB és Vodafone Business RED 20GB tarifacsomagokhoz kiegészítő adatopció
vásárolható, melyek részletes leírását az alábbi táblázat tartalmazza. Kiegészítő opciót az Online ügyfélszolgálaton
keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet vásárolni.
Benne foglalt
adatmennyiség

Díj (bruttó)

Kiegészítő Adat 1 GB

1 GB

2000 Ft

Kiegészítő Adat 3 GB

3 GB

3 000 Ft

Kiegészítő Adat 5 GB

5 GB

4 000 Ft

Megrendelhető Kiegészítő Adat

Tarifacsomag, mellyel elérhető:
Vodafone Business RED 5GB
Vodafone Business RED 20GB
Vodafone Business RED 5GB
Vodafone Business RED 20GB
Vodafone Business RED 5GB
Vodafone Business RED 20GB

Amennyiben az Egyszeri Kiegészítő Adat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő Egyszeri
Kiegészítő Adat opció vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő kiegészítő adatopció fel nem használt hátralévő
adatforgalma elvész. A kiegészítő adatopció az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag
havidíjában foglalt adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú
Egyszeri Kiegészítő Adat opció vásárolható, mely nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell igény
szerint vásárolni.
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1.6. Kereskedelmi forgalomban nem elérhető opciók
Az alább feltüntetett opciók a tarifacsomagoknál feltüntetett feltételekkel tarthatóak meg. Megrendelésükre nincs
lehetőség.

1.6.1. MultiNet opciók
Az alábbiakban feltüntetett MultiNet opciók 2020. november 30-i hatállyal kerültek át a kereskedelmi forgalomban
nem elérhető opciók közé.
A MultiNet opciók telefonszámonként megrendelhető extra megosztható adatmennyiséget tartalmazó opciók,
melyek az adott előfizetőnek az extra adatmennyiségen túl Business MultiNet tarifacsomag vásárlására is
lehetőséget adnak.

1.6.1.1. Üzleti Előfizetők részére elérhető MultiNet opciók
A MultiNet Start, Medium, Premium opciók a következő Üzleti Előfizetők által vásárolható tarifacsomagokkal
vehetők igénybe: Business Group EU.
Egy előfizetéshez egy darab MultiNet opció aktiválható.
Az alábbi táblázatokban feltüntettt árak bruttó árak az ÁFA-t tartalmazzák.
2016. november 2. után kötött Előfizetői Szerződések esetén megrendelhető MultiNet opciókat az alábbi táblázat
tartalmazza:

MultiNet opció

Bruttó havidíj (Ft) 2
év határozott idejű
szerződés esetén

MultiNet 3 GB
MultiNet 10 GB
MultiNet 30 GB

2 472,05 Ft
4 538,98 Ft
7 432,68 Ft

Bruttó havidíj
(Ft) 1 év
határozott idejű
szerződés esetén
8 267,70
8 267,70
8 267,70

Bruttó havidíj (Ft)
határozatlan idejű
szerződés esetén
8 267,70
8 267,70
8 267,70

Az opcióban foglalt, a
tarifacsomag havidíján
felül biztosított
adatmennyiség
3 GB
10 GB
30 GB

Amennyiben az Előfizető nem használja fel a havidíjba foglalt havi forgalmi keretet, a fennmaradó részt nem viheti
át a következő számlázási ciklusra. A havidíjban foglalt forgalmi keret időkorlátozás nélkül bármely napszakban
felhasználható.
Számlázási egység 10 Kbyte.
2016. június 1. után elérhető Business MultiNet Alap tarifák:

Induló költségek
Belépési díj (Ft)
Havidíjak
Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű szerződéssel
Havi előfizetési díj (Ft) 1 év határozott idejű szerződéssel
Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű szerződéssel
Havidíjban foglalt belföldi adatforgalom
Becsült maximális sebesség a havi megosztható
adatforgalom felett (le/fel, Mbit/s)
Becsült maximális sebesség
SMS díja bármely belföldi

Business MultiNet Alap Mifi

Business MultiNet Alap
SIM

10 000

10 000

8 267,70
8 267,70
8 267,70
8 267,70
413,39
413,39
a MultiNet opcióval megegyező, azzal megosztva
0/0
0/0
az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint
30,48
30,48
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hálózatba (Ft)

A Business MultiNet kártya (másodlagos SIM) csak adatátviteli szolgáltatást nyújt, hangszolgáltatás azon nem
vehető igénybe Amennyiben az elsődleges előfizetés megszűnik, vagy leváltásra kerül, abban az esetben a 2. SIM
kártyát az Internet Alaptarifára váltjuk.
A MultiNet opció esetén az Előfizető a tarifacsomagba foglalt (illetve az általa vagy a másodlagos Business Multinet
tarifacsomagot használók által vásárolt további) belföldi adatmennyiség megosztása során technikai okokból
kizárólag a saját, azaz az elsődleges SIM kártyához tartozó adatfelhasználást tudja nyomon követni és nem
rendelkezik információval a megosztható adatmennyiséget esetlegesen használó másodlagos SIM kártya
adatfelhasználásának konkrét mértékéről. Amennyiben a másodlagos Business MultiNet tarifacsomag használója
kiegészítő opciót vásárol, az opció díját a MultiNet opció Előfizetője téríti meg. A másodlagos Multinet SIM kártya
használója csak akkor képes kiegészítő opciót vásárolni, amennyiben a MultiNet opció Előfizetője ehhez
jogosultságot biztosít. Adatopció vásárlása nélkül adatforgalom túllépés nem lehetséges, amennyiben az Előfizető
felhasználta a csomagban foglalt adatmennyiséget, nem lesz elérhető számára az internet szolgáltatás a
számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul.
A MultiNet opciók esetén a Szolgáltató által meghatározott roaming hálózatokon a megosztható adatforgalmú
MultiNet opcióval rendelkező Előfizetés (elsődleges SIM) és a hozzájuk kapcsolódó Business MultiNet
tarifacsomagokon (másodlagos SIM) a Világ Napijegy kiszámlázása SIM kártyánként automatikusan, az adott
naptári napon Előfizető által az adott SIM kártyán generált első számlázható esemény (roaming környezetben
indított vagy fogadott hívás, küldött SMS, fel- vagy letöltött adatforgalom) alapján megtörténik, ezután a
kedvezményes díjazás szerint telefonálhat, küldhet SMS-t, és használhatja a rendelkezésére álló adatmennyiséget
az adott SIM kártyán. Azon Előfizetők, akik tarifacsomagjuknak vagy adatopciójuknak köszönhetően jogosultak az
Online ügyfélszolgálat vagy a My Vodafone alkalmazás használatára, külföldön is a tarifacsomagjukban
meghatározott belföldön irányadó adatkeretük erejéig és annak terhére forgalmazhatnak adatot. Az érvényességi
időn belül, az adatkeret felhasználása után adat opció vásárlása lehetséges ellenkező esetben az internet
hozzáférés sebességét 0/0 Mbit/s sebességre lassítjuk.
A Világ Napijegy leírását és igénybevételi feltételeit az ÁSZF Díjszabás melléklete tartalmazza.
Kiegészítő Adat (kiegészítő opció) 2016. november 2. után kötött MultiNet opcióhoz:
A MultiNet Start, Medium, Premium opciókhoz kiegészítő megosztható adatopció vásárolható, melyek
adatmennyisége a MultiNet opció SIM kártyával és MultiNet tarifacsomag SIM kártyájával használható fel.
Kiegészítő Adatot az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet vásárolni.
A Kiegészítő Adat díja minden esetben a hangalapú előfizetést, azaz a MultiNet opciót megrendelő csomagot
terhelik.
Megrendelhető Kiegészítő Adat
Kiegészítő Adat 500 MB

Benne foglalt belföldi
adatmennyiség
500 MB

Díj (bruttó)
826,77 Ft

Kiegészítő Adat 1 GB

1 GB

1 653,54 Ft

Kiegészítő Adat 5 GB

5 GB

4 133,87 Ft

Amennyiben egy Kiegészítő Adat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő Kiegészítő Adat
opció vásárlásának pillanatáig, akkor a fel nem használt hátralévő adatforgalom elvész. A Kiegészítő Adat opció
kizárólag az adott számlaciklus végéig használható fel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú Kiegészítő
Adat opció vásárolható. A Kiegészítő Adat nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell igény szerint
vásárolni.
A Kiegészítő Adat 5 GB nem rendelhető meg MultiNet 3GB opció használatakor.
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Kiegészítő Adat (kiegészítő opció) 2016. június 1. után kötött Business MultiNet Alap előfizetői szerződés
esetén:
A Business MultiNet Alap tarifacsomagokhoz Kiegészítő Adat opció vásárolható a számlázási cikluson belül
bármikor, melyek részletes leírását az alábbi táblázat tartalmazza. A Kiegészítő Adat opciót az Online
ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet vásárolni .
Megrendelhető Kiegészítő Adat
2016. június 1-től
Kiegészítő Adat 500 MB

Benne foglalt belföldi
adatmennyiség
500 MB

Díj (bruttó)
826,77 Ft

Kiegészítő Adat 1 GB

1 GB

1 653,54 Ft

Kiegészítő Adat 5 GB

5 GB

4 133,87 Ft

Amennyiben egy Kiegészítő Adat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő Kiegészítő Adat
opció vásárlásának pillanatáig, akkor a fel nem használt hátralévő adatforgalom elvész. A Kiegészítő Adat opció
kizárólag az adott számlaciklus végéig használható fel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú Kiegészítő
Adat opció vásárolható. A Kiegészítő Adat nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell igény szerint
vásárolni.
A Kiegészítő Adat 5 GB nem rendelhető meg MultiNet 3GB opció használatakor.
Havonta megújuló Kedvezményes Kiegészítő Adat (kiegészítő opció) 2016. június 1. után kötött Business
MultiNet előfizetői szerződés esetén:
A havonta megújuló Kedvezményes Kiegészítő Adat (kiegészítő opció) 2020. november 30-tól nem vásárolható
meg a megjelölt tarifacsomagokhoz.
A Business MultiNet Alap tarifacsomagokhoz havonta megújuló Kedvezményes Kiegészítő Adat opció vásárolható
mely kiegészítő opció megújuló opció, számlaciklusonként újra aktiválódik, nem szükséges minden
számlaciklusban újra igényelni. A havonta megújuló Kedvezményes Kiegészítő Adat opciót az Online
ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet vásárolni.
Kedvezményes Kiegészítő Adat opció (kiegészítő opció) vásárlása esetén az Előfizető vállalja, hogy a Business
MultiNet Alap 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 az 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.
Kedvezményes Kiegészítő Adat 1 GB esetén az igénybe vett kedvezmény a Kiegészítő Adat 1 GB (1 653,54 Ft)
opciót figyelembe véve: 826,77 Ft havonta.
Kedvezményes Kiegészítő Adat 5 GB esetén az igénybe vett kedvezmény a Kiegészítő Adat 5 GB (4 133,87 Ft)
opciót figyelembe véve: 826,77 Ft havonta.
Kedvezményes Kiegészítő Adat 10 GB esetén az igénybe vett kedvezmény a Kiegészítő Adat 5 GB (4 133,87 Ft)
opció a benne foglalt belföldi adatmennyiség figyelembevételével arányosított díjához: 3 307,10 Ft havonta.
Megrendelhető Kedvezményes Kiegészítő Adat
2016. június 1. után

Benne foglalt belföldi
adatmennyiség

Díj (bruttó)

Kedvezményes Kiegészítő Adat 1 GB

1 GB

826,77 Ft

Kedvezményes Kiegészítő Adat 5 GB

5 GB

3 307,10 Ft
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Kedvezményes Kiegészítő Adat 10 GB

10 GB

4 960,64 Ft

A Kedvezményes Kiegészítő Adat 5 GB és 10 GB nem rendelhető meg MultiNet 3GB opció használatakor.
Amennyiben adott számlázási ciklusban a havonta megújuló Kedvezményes Kiegészítő Adat nem kerül teljes
egészében felhasználásra, akkor a fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A havonta megújuló
Kedvezményes Kiegészítő Adat opció kizárólag az adott számlaciklus végéig használható fel. Egy számlacikluson
belül tetszőleges számú Kiegészítő Adat opció vásárolható a havonta megújuló Kedvezményes Kiegészítő Adat
mellé.

1.6.2. Vezetékes opció
A havi előfizetési díjon felül telefonszámonként fizetendő havi bruttó 528,32 Ft opciós díjért az Előfizető
kedvezményesen, percenként bruttó 7,32 Ft áron hívhat vezetékes telefonszámokat. A hívások számlázása 1
perces egységekben történik.

1.6.3. Vodafone Üzleti Vezetékes szám opció
A Vodafone Üzleti Vezetékes szám szolgáltatás 2014. április 1-jétől kereskedelmi forgalomban nem elérhető, ettől
az időponttól a szolgáltatásra történő új előfizetés megkötése nem lehetséges. A változás az érintett szolgáltatásra
jelenleg érvényben lévő egyedi előfizetői szerződéseket nem érinti, a már meglévő szolgáltatást továbbra is az
alábbi változatlan feltételek mellett biztosítjuk.
Az opció havidíja bruttó 3 750 Ft, mely díj az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:
•
•

egy földrajzi (továbbiakban: vezetékes) szám használatát, amely szám felhívásával az Előfizető
telefonkészülékén keresztül fogadhatja a vezetékes irányból érkező hívásokat,
továbbá 1000 perc lebeszélhetőséget, melyet vezetékes (helyhez kötött) telefonhálózatba irányuló
normál, nem emelt díjas hívásokra lehet felhasználni.

Az opció Belépési díj fizetése nélkül elérhető.
Az opcióban foglalt 1000 perc számlázása a tarifacsomag számlázási egységével megegyező számlázási
egységekben történik. A fel nem használt percek a következő hónapra nem vihetők át. Az 1000 perc felhasználása
után a további hívásokat, valamint (a számlázási időszak kezdetétől) minden egyéb irányú hívást a tarifacsomag
percdíjai és számlázási egysége alapján számlázunk.
A Vodafone Üzleti Vezetékes szám opcióra vonatkozó rendelkezések:
•
•
•

•
•

A vezetékes számot a Szolgáltató biztosítja, és határozza meg, az Előfizető által megadott levelezési
címnek megfelelően. (A vezetékes számra érkező hívások automatikusan átirányításra kerülnek a
mobilkészülékre.)
A szolgáltatás igénybevétele során az Előfizetőink részére biztosított vezetékes számok nem
elhordozhatóak, azok a Vodafone tulajdonát képezik. A számhordozás lehetőségének aktuális
státuszáról kérjük, Ügyfélszolgálatunkon érdeklődjön.
A Vodafone a vezetékes számot telekommunikációs partnerének együttműködésével biztosítja, így
az opciót igénybe vevő Vodafone Előfizetőt hívó felek – a vezetékes szám felhívásakor – a Vodafone
partnerének hálózatába irányuló hívás díjával egyező díjat fizetnek, a hívó fél tarifacsomagjának
díjazása szerint.
Nem lehetséges a vezetékes számra érkező hívások másik számra történő átirányítása.
A vezetékes számra érkező hívások a mobilkészüléken fogadhatóak, ugyanakkor a vezetékes
számról hívás nem indítható. A hívásindítás minden esetben a mobilszámról történik, az Előfizető
(mobil) tarifacsomagjának megfelelő díjakon.
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•
•
•
•

•
•
•

•

Ha az Előfizető az általa megadott földrajzi címről elköltözik (és ennek következtében a cím változik),
akkor ez a vezetékes szám földrajzi számozási területének a változását is maga után vonja, azaz
körzetszám változással is jár. A Szolgáltató új vezetékes számot jelöl ki részére, melyről SMS-ben
vagy telefonon értesíti az Előfizetőt. Ez esetben a számcsere díjmentes.
Amennyiben az Előfizető – a fenti esetet (költözés) kivéve – kéri a vezetékes szám cseréjét, a
számcsere díja megegyezik a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételekben meghatározott
mobil számcsere díjával.
A vezetékes szám telefonkönyvben vagy tudakozóban nem jelenik meg.
A Vodafone által biztosított vezetékes szám tovább hordozására nincs lehetőség.
Vodafone a szolgáltatást mobil rádiótelefon/UMTS (mobil) technológiával nyújtja, erre figyelemmel:
o Fax a vezetékes számhoz nem csatlakoztatható.
o Vezetékes technológián alapuló Internet elérésre nincs lehetőség. (Pl: betárcsázós Internet
elérés, ADSL stb.)
o Riasztó nem köthető rá.
Az esetleges szünetelés időtartama alatt a szolgáltatás a mobil és a vezetékes hívószámon egyaránt
szünetel.
Amennyiben az Előfizető a mobil hívószámához tartozó előfizetés átírását kérelmezi, az előfizetéshez
tartozó vezetékes szám automatikusan lecserélésre kerül, az eredeti vezetékes hívószám nem
tartható meg.
Ha az Előfizető
o lemondja az opciót vagy
o megszünteti előfizetői jogviszonyát,
a Szolgáltató a továbbiakban a vezetékes számot sem biztosítja számára.
Tilos az opciós SIM kártyák mobil rádiótelefon adapterekben történő használata. Ennek megszegése
esetén a Szolgáltató az opció nyújtását megszünteti, és az Előfizető nem jogosult a már megfizetett
havidíj visszakövetelésére.

A Vezetékes telefonszám 1000 opció leírása és igénybevételi feltételei jelen Díjszabás mellékletben találhatóak
meg.
A Microsoft 365 Vállalati alapverzió (csak online módon elérhető felhő alapú M365/O365 szolgáltatás) (Microsoft
megnevezés: Microsoft 365 Business Basic) leírása és igénybevételi feltételei az Egyéb Szolgáltatások Szerződési
Feltételei 12. pontjában találhatóak.
ReadyPay szolgáltatás:
Mobil bankkártya elfogadó szolgáltatás. A Szolgáltatás internetre csatlakoztatott okoseszköz és a mobil bankkártya
olvasó terminál (mPOS) segítségével biztonságosan lehetővé teszi mágnescsíkos, chipes és érintéses
bankkártyákkal, mobiltelefonokkal történő fizetések elfogadását.
A Szolgáltatás kizárólag a Vodafone kínálatában elérhető iCMP terminállal vehető igénybe.
Az iCMP mobil bankkártya elfogadó terminál adásvétele külön adásvételi szerződés alapján történik.
A ReadyPay szolgáltatást egyebekben az Egyéb Szolgáltatások Szerződési Feltételei szabályozzák, amely
feltételek elfogadása kifejezetten szükséges a ReadyPay szolgáltatás igénybevételéhez.
A Világ Napijegy szolgáltatás leírása és igénybevételi feltételei jelen Díjszabás mellékletben találhatóak meg.
A Vezetékes telefonszám 1000 opció leírása és igénybevételi feltételei jelen Díjszabás mellékletben találhatóak
meg.
A Microsoft 365 Vállalati alapverzió (csak online módon elérhető felhő alapú M/365/O365 szolgáltatás) (Microsoft
megnevezés: Microsoft 365 Business Basic) leírása és igénybevételi feltételei az Egyéb Szolgáltatások Szerződési
Feltételei 12. pontjában találhatóak.
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1.6.4. Üzleti ügyfelek számára elérhető kiegészítő adat opciók
Az alábbiakban feltüntetett kiegészítő adat opciók 2020. november 30-i hatállyal kerültek át a kereskedelmi
forgalomban nem elérhető opciók közé.

1.6.4.1. Egyszeri Kiegészítő Adat (kiegészítő adatopció):
A táblázatban megjelölt szolgáltatásokhoz kiegészítő adatopció (Egyszeri Kiegészítő Adat) vásárolható a
következő feltételek szerint:
Kiegészítő Adat

Benne foglalt belföldi adatmennyiség

Díj (bruttó)

Kiegészítő Adat 500
MB

500 MB

826,77 Ft

Kiegészítõ Adat 1 GB

1 GB

1 653,54 Ft

Kiegészítõ Adat 5 GB

5 GB

4 133,87 Ft

Tarifacsomag
Business Net Start,
Business Net Medium,
Business Net Premium
Business EU Group 1 GB
Business EU Group 5 GB
Business EU Group 10 GB
Business EU Group 20 GB
Business EU Group 50 GB
Business Group EU 5 GB
Business Group EU 10 GB
Business Group EU 20 GB
Business Group EU 50 GB
Business Net Start,
Business Net Medium,
Business Net Premium
Business EU Group 5 GB
Business EU Group 10 GB
Business EU Group 20 GB
Business EU Group 50 GB
Business Group EU 5 GB
Business Group EU 10 GB
Business Group EU 20 GB
Business Group EU 50 GB
Business Net Start,
Business Net Medium,
Business Net Premium
Business EU Group 5 GB
Business EU Group 10 GB
Business EU Group 20 GB
Business EU Group 50 GB
Business Group EU 5 GB
Business Group EU 10 GB
Business Group EU 20 GB
Business Group EU 50 GB

Egyszeri Kiegészítő Adat opciót az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet
vásárolni .
Amennyiben a kiegészítő adatopció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő kiegészítő adatopció
vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő kiegészítő adatopció fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész.
Az Egyszeri Kiegészítő Adat opció nem osztható és az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag
havidíjában foglalt adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú
Egyszeri Kiegészítő Adat opció vásárolható. Az Egyszeri Kiegészítő Adat opció nem megújuló opció, minden
számlaciklusban újra kell igény szerint vásárolni.

1.6.4.2. Kiegészítő Osztható Adat (kiegészítő opció):
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Kiegészítő Osztható Adatot az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet
vásárolni.
A Kiegészítő Osztható Adat opció díja minden esetben a hangalapú előfizetést, azaz a táblázatban megjelölt
szolgáltatást, tarifacsomagot terheli.
Kiegészítő Adat

Benne foglalt adatmennyiség

Díj (bruttó)

Kiegészítő Osztható Adat 1 GB

1 GB

2 500 Ft

Kiegészítő Osztható Adat 10 GB

10 GB

15 000 Ft

Kiegészítő Osztható Adat 20 GB

20 GB

25 000 Ft

Kiegészítő Osztható Adat 50 GB

50 GB

45 000 Ft

Tarifacsomag, mellyel elérhető:
Business EU Group 1 GB
Business EU Group 5 GB
Business EU Group 10 GB
Business Group EU 1 GB
Business Group EU 5 GB
Business Group EU 10 GB
Business EU Group 10 GB
Business EU Group 20 GB
Business EU Group 50 GB
Business Group EU 10 GB
Business Group EU 20 GB
Business Group EU 50 GB
Business EU Group 20 GB
Business EU Group 50 GB
Business Group EU 20 GB
Business Group EU 50 GB
Business EU Group 50 GB
Business Group EU 50 GB

Amennyiben egy Kiegészítő Osztható Adat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő
Kiegészítő Osztható Adat opció vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő Kiegészítő Osztható Adat opció fel nem
használt hátralévő adatforgalma elvész. A Kiegészítő Osztható Adat opció az adott számlaciklus végéig
használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt osztható adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy
számlacikluson belül tetszőleges számú Kiegészítő Osztható Adat opció vásárolható. A Kiegészítő Osztható Adat
opció nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell igény szerint vásárolni.
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1.7. Kereskedelmi forgalomban nem elérhető Internet tarifacsomagok
1.7.1. Kereskedelmi forgalomban 2015. október 1. előtt lezárt Internet tarifacsomagok
Az alábbi tarifacsomagok esetében az adatforgalom a belföldi küldött és fogadott adatmennyiség együttes összegét
jelenti., a számlázási egység 10 Kb. A tarifacsomagok az Internet szolgáltatás mellett SMS szolgáltatást is
tartalmaznak, melynek díja a lenti táblázatokban került rögzítésre. A külföldön történő internet adatforgalomra eltérő
szabályozás (ár, számlázási egység) vonatkozik.
Amennyiben az Előfizető nem használja fel a havidíjba foglalt forgalmi keretet, a fennmaradó részt nem viheti át a
következő számlázási ciklusra. A havidíjban foglalt forgalmi keret időkorlátozás nélkül bármely napszakban
felhasználható. A havidíjban foglalt forgalmi keret felhasználása után a szolgáltatás az alábbiakban meghatározott
forgalmi díjakkal vehető igénybe. A tarifacsomag aktiválásától a számlazárásig, ill. tarifacsomag váltás esetén a
számlázási időszak kezdetétől a tarifacsomag-váltásig, ill. a tarifacsomag váltástól a számlázási időszak lezárásáig
a teljes havi díjtétel figyelembevételével arányos törthavi díj kerül kiszámlázásra, és a teljes forgalmi keret is
arányosan használható fel.
A Vodafone Internet 200 Plusz, Vodafone Internet 10G és Vodafone Internet Light tarifacsomagok kivételével az
alábbi tarifacsomagok esetében a számlázási ciklusban elért, a havidíjban foglalt adatmennyiség feletti forgalom
esetén az adatforgalom sebességét lassítja. A számlázási ciklus lezárultával a forgalomlassítás megszűnik.
Lassításkor Becsült maximális sebesség (le- és feltöltési sebesség) értéke 0,125 Mbit/s. A Vodafone Internet 200
Plusz, Vodafone Internet 10G és Vodafone Internet Light tarifacsomagok esetén a havidíjban foglalt adatmennyiség
felett az alábbi táblázatokban jelzett kiegészítő díjat számoljuk fel.
Az alábbi tarifacsomagok csak adatátviteli szolgáltatást nyújtanak, hangszolgáltatás a fenti tarifacsomagokkal nem
vehetőek igénybe, kivéve a Tablet Mini Easy, Tablet Mini Comfort, Tablet Maxi Easy és Tablet Maxi Comfort
tarifacsomagokat, melyek hangszolgáltatásra is igénybe vehetőek. A hangszolgáltatáshoz kapcsolódó díjakat az
alábbi táblázat tartalmazza, ezen tarifacsomagokhoz kapcsolódó hangszolgáltatás igénybevételének feltétele a
hangszolgáltatásra képes eszköz.
A táblázatokban nettó és bruttó árak is szerepelnek, a feltüntetett bruttó árak az ÁFA-t tartalmazzák.
MobilNet Plusz csomagra kizárólag azon Flotta ügyfeleink jogosultak, akik új vagy meglévő Flotta hang
előfizetésében legalább 500 Mb-os kötelező adatopció van. Egy Flotta hang előfizetéshez maximum 2 darab
MobilNet Plusz csomag vásárolható az ajánlatban. MobilNet Plusz csomagra mindaddig jogosult az Előfizető,
ameddig határozott vagy határozatlan idejű, legalább 500MB-os kötelező adatopciót tartalmazó Flotta hang
előfizetését fenntartja.
A Netbook MobilNet 7, Netbook MobilNet 14, Netbook MobilNet 21, MobilNet 7, MobilNet 14, MobilNet 21, MobilNet
Premium, MobilNet Plusz, MobilNet S, Tablet MobilNet 7, Tablet MobilNet 14, Tablet MobilNet 21
tarifacsomagokhoz kiegészítő adatopciók (ExtraAdat) vásárolhatóak, melyek részletes leírását az alábbi táblázat
tartalmazza. ExtraAdatot telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül, személyesen üzleteinkben, valamint az
ExtraAdat 10GB kivételével Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet vásárolni.
Amennyiben egy ExtraAdat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő ExtraAdat vásárlásának
pillanatáig, akkor a hátralévő adatforgalom elvész. Az ExtraAdat opció kizárólag az adott számlaciklus végéig,
belföldi hálózatban használható fel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú ExtraAdat opció vásárolható.
Az ExtraAdat opciók nem megújuló opciók, minden számlaciklusban újra kell őket vásárolni, amelyben használni
kívánja az Ügyfél.
Üzleti Előfizetők az alábbi ExtraAdat opciókat vehetik igénybe:
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1.7.2. Kereskedelmi forgalomban 2015. október 1. hatállyal nem elérhető Internet
tarifacsomagok
Az alábbi tarifacsomagok esetén a szerződéskötéskor hatályos egységes induló költség az alábbi összegben került
meghatározásra:
•

Belépési díj:
o Bruttó 10 000 Ft.

Az alábbi tarifacsomagok esetében az adatforgalom a belföldi küldött és fogadott adatmennyiség együttes összegét
jelenti, a számlázási egység 10 Kb. A tarifacsomagok az Internet szolgáltatás mellett SMS szolgáltatást is
tartalmaznak, melynek díja a lenti táblázatokban került rögzítésre. A külföldön történő internet adatforgalomra eltérő
szabályozás (ár, számlázási egység) vonatkozik.
Amennyiben az Előfizető nem használja fel a havidíjba foglalt forgalmi keretet, a fennmaradó részt nem viheti át a
következő számlázási ciklusra. A havidíjban foglalt forgalmi keret időkorlátozás nélkül bármely napszakban
felhasználható. A havidíjban foglalt forgalmi keret felhasználása után a szolgáltatás az alábbiakban meghatározott
forgalmi díjakkal vehető igénybe. A tarifacsomag aktiválásától a számlazárásig, ill. tarifacsomag váltás esetén a
számlázási időszak kezdetétől a tarifacsomag-váltásig, ill. a tarifacsomag váltástól a számlázási időszak lezárásáig
a teljes havi díjtétel figyelembevételével arányos törthavi díj kerül kiszámlázásra, és a teljes forgalmi keret is
arányosan használható fel.
A 2015. június 1. előtt MobilNet Basic, MobilNet L tarifacsomagra kötött előfizetői szerződés esetén, valamint a
Flotta Osztható MobilNet 10GB, valamint az Üzleti Osztható MobilNet 5 GB, Üzleti Osztható MobilNet 10 GB, Üzleti
Osztható MobilNet 20 GB, és az Üzleti Osztható MobilNet 40 GB tarifacsomagok esetében a havidíjban foglalt
adatmennyiség leforgalmazását követően a sebességet a számlázási ciklus végéig lassítjuk. A számlázási ciklus
lezárultával a forgalomlassítás megszűnik. Lassításkor a becsült maximális sebesség (le- és feltöltési sebesség)
értéke 0,125 Mbit/s, MobilNet Basic csomagok esetén 0,016/0,016 Mbit/s.
Az Üzleti Előfizetők által a MobilNet Basic (SIM, A, B, C, D, E), MobilNet L (SIM, A, B, C, D, E), illetve a Flotta
Előfizetők által a MobilNet Basic (SIM, A, B, C, D, E), MobilNet L tarifacsomagokra 2015. június 1. után kötött
előfizetői szerződés esetén a havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását követően a sebesség 0/0 Mbit/s-ra
korlátozódik a számlázási ciklus végéig. Becsült maximális sebesség az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak
szerint.
A MobilNet Basic, MobilNet L tarifacsomagok esetében a havidíjba foglalt adatmennyiség felhasználása után az
Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban ExtraAdat opció (kiegészítő adatopció)
vásárlása választható.
Az alábbi tarifacsomagok csak adatátviteli szolgáltatást nyújtanak, hangszolgáltatás a MobilNet Basic, MobilNet L,
Flotta Osztható MobilNet 10GB, Internet 1 GB és Internet 5GB, valamint az Üzleti Osztható MobilNet 5 GB, Üzleti
Osztható MobilNet 10 GB, Üzleti Osztható MobilNet 20 GB, és az Üzleti Osztható MobilNet 40 GB
tarifacsomagokkal nem vehető igénybe.
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1.7.2.1. Üzleti Internet tarifacsomagok
A táblázatokban bruttó árak szerepelnek, a feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák.
Üzleti Osztható MobilNet 5 GB
A felhasználói csoport által közösen felhasználható belföldi adatmennyiség
Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban foglalt adatmennyiséget követően a
felhasználói csoportba tartozó kártyák részére a kártyánként díjmentesen biztosított
további 250MB felett (le- és feltöltési sebesség –Mbit/s)
Becsült maximális sebesség
Havi bruttó előfizetési díj határozatlan idő esetén
Minimum - Maximum kártyaszám a felhasználói csoportban
Túlforgalmazási díj a havi előfizetési díjban foglalt adatforgalom felett minden megkezdett
10 Kb-ként
SMS szolgáltatás bruttó díja belföldi hálózatban

5 GB
0,125/0,125
az ÁSZF 6. mellékletében
meghatározottak szerint
4 960,64 Ft
2 - 3 db
0 Ft
30,48 Ft

Üzleti Osztható MobilNet 10 GB
A felhasználói csoport által közösen felhasználható belföldi adatmennyiség
Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban foglalt adatmennyiséget követően a
felhasználói csoportba tartozó kártyák részére a kártyánként díjmentesen biztosított
további 250MB felett (le- és feltöltési sebesség –Mbit/s)
Becsült maximális sebesség
Havi bruttó előfizetési díj határozatlan idő esetén
Minimum - Maximum kártyaszám a felhasználói csoportban
Túlforgalmazási díj a havi előfizetési díjban foglalt adatforgalom felett minden megkezdett
10 Kb-ként (Ft)
SMS szolgáltatás bruttó díja belföldi hálózatban

10 GB
0,125/0,125
az ÁSZF 6. mellékletében
meghatározottak szerint
9 921,27 Ft
2 - 5 db
0
30,48 Ft

Üzleti Osztható MobilNet 20 GB
A felhasználói csoport által közösen felhasználható belföldi adatmennyiség
Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban foglalt adatmennyiséget követően a
felhasználói csoportba tartozó kártyák részére a kártyánként díjmentesen biztosított
további 250MB felett (le- és feltöltési sebesség –Mbit/s)
Becsült maximális sebesség
Havi bruttó előfizetési díj határozatlan idő esetén
Minimum - Maximum kártyaszám a felhasználói csoportban
Túlforgalmazási díj a havi előfizetési díjban foglalt adatforgalom felett minden megkezdett
10 Kb-ként (Ft)
SMS szolgáltatás bruttó díja belföldi hálózatban

20 GB
0,125/0,125
az ÁSZF 6. mellékletében
meghatározottak szerint
19 842,53 Ft
2 - 10 db
0
30,48 Ft

Üzleti Osztható MobilNet 40 GB
A felhasználói csoport által közösen felhasználható belföldi adatmennyiség
Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban foglalt adatmennyiséget követően a
felhasználói csoportba tartozó kártyák részére a kártyánként díjmentesen biztosított
további 250MB felett (le- és feltöltési sebesség –Mbit/s)
Becsült maximális sebesség
Havi bruttó előfizetési díj határozatlan idő esetén
Minimum - Maximum kártyaszám a felhasználói csoportban
Túlforgalmazási díj a havi előfizetési díjban foglalt adatforgalom felett minden megkezdett
10 Kb-ként (Ft)
SMS szolgáltatás bruttó díja belföldi hálózatban

40 GB
0,125/0,125
az ÁSZF 6. mellékletében
meghatározottak szerint
39 685,04 Ft
2 - 20 db
0
30,48 Ft

2012. július 1. után vásárolt előfizetések esetén kártyánként havonta oszthatósági díj kerül felszámításra, melynek
mértékét az alábbi táblázat tartalmazza:
Üzleti Osztható MobilNet csomag
A felhasználói csoportba tartozó előfizetésekre SIM kártyánként felszámított havi oszthatósági díj
(bruttó)

990 Ft

Az Üzleti Osztható MobilNet tarifacsomagok esetén az Előfizető a belföldi adatmennyiséget csoportosan
használhatja fel. Adott Üzleti Osztható MobilNet tarifacsomag esetén a lenti táblázatban megjelölt számú kártya
vehet maximum részt egy felhasználói csoportban.
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A havidíjban foglalt forgalmi keret időkorlátozás nélkül bármely napszakban felhasználható. Amennyiben az
Előfizető (felhasználói csoport) nem használja fel a havidíjba foglalt forgalmi keretet, a fennmaradó részt nem viheti
át a következő számlázási ciklusra.
Az adatforgalom a belföldi küldött és fogadott adatmennyiség együttes összegét jelenti. Számlázási egység 10 Kb.
A külföldön történő adatforgalomra eltérő díjak vonatkoznak.
A felhasználó csoportba bevont kártyákról az ügyfélszolgálaton érdeklődhet, illetve azt az aktuális számlák
tartalmazzák. Amennyiben bővíteni szeretné a felhasználói csoportot, azt a megrendelt tarifacsomag által
rendelkezésre álló maximális kártyaszámig rugalmasan megteheti.
A közös adatmennyiséget a felhasználói csoport együttesen használhatja fel, vagyis bármely előfizető szám, amely
a felhasználói csoporthoz tartozik, hozzáférhet a szolgáltatás havidíjában foglalt teljes, vagy adott számlázási
ciklusban még rendelkezésére álló adatmennyiséghez. A közös adatmennyiséget a felhasználó csoport nem a
felhasználók számának arányában használja fel. Az adott számlázási ciklusban még rendelkezésére álló
adatmennyiségről az ügyfélszolgálaton keresztül tájékozódhat.
A közös adatmennyiség leforgalmazását követően minden olyan kártya, mely része a felhasználói csoportnak
további, kártyánkénti 250 MB belföldi adatforgalmat használhat fel belföldön a számlázási ciklus hátralévő részében
díjmentesen, melyről a közös adatmennyiség leforgalmazását követő első 10 Kb forgalom után a felhasználói
csoport tagjai figyelmeztető SMS-t kapnak. A 250 MB leforgalmazását követően a felhasználói csoport tagjai ismét
SMS értesítést kapnak, a lassítás megkezdéséről. A Szolgáltató felhívja az Előfizető figyelmét, hogy az Üzleti
Osztható MobilNet tarifacsomagok számlázási ciklusában elért, a havi előfizetési díjban foglalt adatmennyiséget
követően a felhasználói csoportba tartozó kártyák részére kártyánként díjmentesen biztosított további 250 MB
feletti forgalom felhasználása esetén az adatforgalom sebességét minden, a felhasználói csoportba tartozó kártya
esetén lassítja a számlázási ciklus hátralévő idejére. A számlázási ciklus lezárultával a forgalomlassítás
megszűnik. Lassításkor Becsült maximális sebesség (le- és feltöltési sebesség) értéke az Üzleti Osztható MobilNet
tarifacsomagoknál 0,125 Mbit/s. Lassításkor garantált le- és feltöltési sebesség az ÁSZF 6. mellékletében
meghatározottak szerint.
A fenti szolgáltatások deaktiválása biztosítja az Előfizető részére, hogy a felhasználói csoportba be nem kapcsolt
kártyák ne férjenek hozzá az Üzleti Osztható MobilNet tarifacsomag által biztosított közös adatmennyiséghez, így
az Előfizető maga határozhatja meg a felhasználók körét. Az Üzleti Osztható MobilNet tarifacsomag igénylésével
az Előfizető az Általános Szerződési Feltételek jelen pontjában foglalt feltételeket tudomásul veszi és elfogadja.
2015. június 1. után kötött MobilNet Basic (SIM, A, B, C, D, E), MobilNet L (SIM, A, B, C, D, E) előfizetői szerződés
esetén a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követően, illetve ha a havidíjban foglalt belföldi
adatmennyiség felhasználását megelőzően kiegészítő adatopció vásárlására kerül sor, úgy a kiegészítő
adatopcióban, majd a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követően, illetve ha a megvásárolt
kiegészítő adatopcióba foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását megelőzően további egy vagy több
alkalommal kiegészítő adatopció(k) vásárlására kerül sor, úgy a kiegészítő adatopcióban, majd a havidíjban foglalt
belföldi adatmennyiség felhasználását követően a MobilNet Basic (SIM, A, B, C, D, E), MobilNet L (SIM, A, B, C,
D, E) tarifacsomagokhoz számlázási ciklusonként egy alkalommal automatikusan aktiválódó, 1 GB belföldi
adatforgalmat tartalmazó Automatikus ExtraAdat opció kapcsolódik, melynek díja bruttó 826,77 Ft. Az Automatikus
ExtraAdat 1 GB opció adatforgalma az adott számlaciklus végéig felhasználható, nem megosztható. Az
Automatikus ExtraAdat 1 GB opció minden hónapban megújul, de csak a havidíjban vagy a kiegészítő
adatopció(k)ba foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követő további használattal aktiválódik és kerül
kiszámlázásra. Az Automatikus ExtraAdat 1 GB opcióban foglalt adatmennyiség felhasználását követően a
sebesség 0/0 Mbit/s-ra korlátozódik a MobilNet Basic (SIM, A, B, C, D, E), MobillNet L (SIM, A, B, C, D, E)
tarifacsomagok esetén.
A számlazárásig történő további internetezéshez a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását
megelőzően vagy az Automatikus ExtraAdat 1 GB opcióba foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követően
ExtraAdat kiegészítő adatopció vásárlása szükséges. Adatopció vásárlása nélkül az Automatikus ExtraAdat 1 GB
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opcióba foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követően adatforgalom túllépés nem lehetséges,
amennyiben az Előfizető felhasználta a csomagban és az Automatikus ExtraAdat 1 GB opcióba foglalt belföldi
adatmennyiséget, nem lesz elérhető számára az internet szolgáltatás a számlázási ciklus végéig. A számlázási
ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul.
MobilNet Basic (SIM, A, B, C, D, E) és 2015. június 1. után kötött MobilNet L (SIM, A, B, C, D, E) tarifacsomagok
2 éves határozott idejű változata esetén e-Pack szolgáltatás is igénybe vehető. Az e-Pack igénybevétele esetén,
kedvezőbb havi előfizetési díj ellenében az Előfizető vállalja az alábbi feltételek teljesítését minden hónapban, amíg
az e-Pack szolgáltatást igénybe veszi:
•
•

•

Az Előfizető valamennyi, egy ügyfélszám alá tartozó előfizetése tekintetében E-számlát vesz igénybe az
ÁSZF Elektronikus Számla- és Dokumentum Bemutatás (E-számla) pontban foglalt tartalommal.
A számla kiegyenlítése a következő fizetési módok valamelyikével történik:
o www.vodafone.hu/szamlabefizetés oldalon keresztül,
o a Vodafone mobil alkalmazáson keresztül,
o banki átutalással,
o csoportos beszedési megbízással,
o ATM automatákon keresztül.
A számla kiegyenlítése a számlán feltüntetett fizetési határidőig megtörténik.

Amennyiben az Előfizető valamely hónapban nem tesz eleget a fenti feltételek bármelyikének, a következő havi
számlájában MobilNet Basic (SIM, A, B, C, D, E) és 2015. június 1. után kötött MobilNet L (SIM, A, B, C, D, E)
tarifacsomagok esetén egy bruttó 826,77 Ft-os egyszeri díj kerül kiterhelésre. Ha az Előfizető egy hónapban több
e-Pack feltételnek nem tesz eleget, az e-Pack feltételek nem teljesítésének díja ebben az esetben is csak havi egy
alkalommal, előfizetésenként kerül kiszámlázásra.
Ha egy Előfizető több előfizetéssel is rendelkezik, melyek közül valamelyiket e-Pack-kel veszi igénybe, ebben az
esetben minden előfizetésre vonatkozóan az e-Pack feltételeknek eleget téve kell a havi számláit kiegyenlítenie.
Amennyiben az Előfizető valamely hónapban fizetési haladékot vesz igénybe és a számláját nem egyenlíti ki a
számlán feltüntetett fizetési határidőig, az e-Pack nem teljesítésének egyszeri díja ebben az esetben is
kiszámlázásra kerül.
Az e-Pack szolgáltatás lemondása tarifacsomag-váltásnak minősül. Egyazon tarifacsomag e-Pack és anélküli
változata közti tarifacsomag-váltás kötbérfizetés nélkül vehető igénybe.
A MobilNet Basic, MobilNet L tarifacsomagokhoz kiegészítő adatopciók (ExtraAdat) vásárolhatóak, melyek
részletes leírását az alábbi táblázat tartalmazza. ExtraAdatot telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül,
személyesen üzleteinkben, valamint Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet
vásárolni.
Amennyiben egy ExtraAdat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő ExtraAdat vásárlásának
pillanatáig, akkor a hátralévő adatforgalom elvész. Az ExtraAdat opció kizárólag az adott számlaciklus végéig,
belföldi hálózatban használható fel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú ExtraAdat opció vásárolható.
Az ExtraAdat opciók nem megújuló opciók, minden számlaciklusban újra kell őket vásárolni, amelyben használni
kívánja az Ügyfél.
A MobilNet tarifacsomagokhoz ExtraAdat (kiegészítő opció) opció vásárolható a számlázási cikluson belül
bármikor, melyek részletes leírását az alábbi táblázat tartalmazza. Az ExtraAdat opciót az Online ügyfélszolgálaton
keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet vásárolni.
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1.7.3. Üzleti MobilNet tarifacsomagok
Az Üzleti Előfizetők részére elérhető Üzleti MobilNet tarifacsomagok 2017.október 24-i hatállyal kerültek át a
kereskedelmi forgalomban nem elérhető Internet tarifacsomagok közé.
A táblázatokban bruttó árak szerepelnek, a feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák.

Havidíjak
Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű szerződéssel
Havi előfizetési díj (Ft) 1 év határozott idejű
szerződéssel
Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű
szerződéssel
Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű
szerződéssel, e-Pack-kel
Havidíjban foglalt tartalom
Havidíjban foglalt belföldi adatforgalom
Becsült maximális sebesség a havidíjban foglalt
adatforgalom felett (le- és feltöltési sebesség – Mbit/s)
Egyéb díjak
Belföldi adatforgalmi keret felhasználása után
számlázási ciklusonként egyszer aktiválódó Automatikus
ExtraAdat 1 GB (Ft)
SMS szolgáltatás díja belföldi hálózatban

Üzleti
MobilNet
Start

Üzleti
MobilNet
Medium

Üzleti
MobilNet
Pro

Üzleti
MobilNet
Standard

19 420,87

20 661,02

21 487,79

23 141,34

19 420,87

20 661,02

21 487,79

23 141,34

2 885,44

3 712,20

4 952,36

6 605,90

2 472,05

3 298,82

4 538,97

6 192,51

3 GB
0/0

8 GB

12 GB

20 GB

0/0

0/0

0/0

826,77

826,77

826,77

826,77

30,48 Ft

30,48 Ft

30,48 Ft

30,48 Ft

Havidíjak
Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű szerződéssel
Havi előfizetési díj (Ft) 1 év határozott idejű szerződéssel
Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű szerződéssel
Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű szerződéssel, e-Packkel
Havidíjban foglalt tartalom
A felhasználói csoport által közösen felhasználható belföldi
adatmennyiség
Becsült maximális sebesség a havi előfizetési díjban foglalt
adatmennyiséget követően (le- és feltöltési sebesség – Mbit/s)
Becsült maximális sebesség
Minimum - Maximum kártyaszám a felhasználói csoportban
SMS szolgáltatás díja belföldi hálózatban

Üzleti Osztható
MobilNet Standard

Üzleti Osztható
MobilNet Premium

23 141,34
23 141,34
6 605,90
6 192,52

29 342,13
29 342,13
12 806,70
12 393,30

20 GB

40 GB

0/0

0/0

az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak
szerint
2 - 3 db
2 - 5 db
30,48 Ft
30,48 Ft

A közös belföldi adatmennyiséget a felhasználói csoport együttesen használhatja fel, vagyis bármely előfizetői
szám, amely a felhasználói csoporthoz tartozik, hozzáférhet a szolgáltatás havidíjában foglalt teljes, vagy adott
számlázási ciklusban még rendelkezésére álló adatmennyiséghez. A közös adatmennyiséget a felhasználó csoport
nem a felhasználók számának arányában használja fel. Adott Üzleti Osztható MobilNet tarifacsomag esetén a fenti
táblázatban megjelölt számú kártya vehet maximum részt egy felhasználói csoportban. Az Előfizető az adott
számlázási ciklusban még rendelkezésére álló adatmennyiségről az ügyfélszolgálaton keresztül tájékozódhat.
Az Üzleti Osztható MobilNet csomagokhoz vásárolt előfizetések esetén kártyánként havonta oszthatósági díj kerül
felszámításra, melynek mértékét az alábbi táblázat tartalmazza:
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Az Üzleti MobilNet Start, Üzleti MobilNet Medium, Üzleti MobilNet Pro, Üzleti MobilNet Standard és Üzleti Osztható
MobilNet csomagok készülékvásárlás nélkül érhetőek el. Készülékvásárlás esetén az alábbi kiegészítő opciók
közül kötelező választani:
Kiegészítő opció

Az opció havi előfizetési díja (Ft) 2
év határozott idejű szerződéssel

S kiegészítő opció

1 000

M kiegészítő opció

2 000

L kiegészítő opció

5 000

XL kiegészítő opció

8 000

Az opció tartalma az Üzleti MobilNet tarifacsomagokhoz
30 db SMS küldése díjmentesen bármely belföldi normál díjas
hálózatba
30 db SMS küldése díjmentesen bármely belföldi normál díjas
hálózatba
+
15 db MMS küldése díjmentesen bármely belföldi normál díjas
hálózatba
30 db SMS küldése díjmentesen bármely belföldi normál díjas
hálózatba
+
15 db MMS küldése díjmentesen bármely belföldi normál díjas
hálózatba
+
10% havidíj kedvezmény bármely Microsoft/Office 365
szolgáltatás havidíjából
30 db SMS küldése díjmentesen bármely belföldi normál díjas
hálózatba
+
15 db MMS küldése díjmentesen bármely belföldi normál díjas
hálózatba
+
10% havidíj kedvezmény bármely Microsoft/Office 365
szolgáltatás havidíjából

A táblázatban bruttó árak szerepelnek, a feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák.
A havidíjban foglalt forgalmi keret időkorlátozás nélkül bármely napszakban felhasználható. Amennyiben az
Előfizető, illetve Üzleti Osztható MobilNet csomagok esetén a felhasználói csoport nem használja fel a havidíjba
foglalt forgalmi keretet, a fennmaradó részt nem viheti át a következő számlázási ciklusra.
Az adatforgalom a belföldi küldött és fogadott adatmennyiség együttes összegét jelenti. Számlázási egység 10 Kb.
A külföldön történő adatforgalomra eltérő díjak vonatkoznak.
Az Üzleti MobilNet előfizetői szerződés esetén a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követően,
illetve ha a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását megelőzően kiegészítő adatopció vásárlására
kerül sor, úgy a kiegészítő adatopcióban, majd a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követően,
illetve ha a megvásárolt kiegészítő adatopcióba foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását megelőzően további
egy vagy több alkalommal kiegészítő adatopció(k) vásárlására kerül sor, úgy a kiegészítő adatopcióban, majd a
havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követően az Üzleti MobilNet tarifacsomagokhoz
számlázási ciklusonként egy alkalommal automatikusan aktiválódó, 1 GB belföldi adatforgalmat tartalmazó
Automatikus ExtraAdat opció kapcsolódik, melynek díja bruttó 826,77 Ft. Az Automatikus ExtraAdat 1 GB opció
adatforgalma az adott számlaciklus végéig felhasználható, nem megosztható. Az Automatikus ExtraAdat 1 GB
opció minden hónapban megújul, de csak a havidíjban vagy a kiegészítő adatopció(k)ba foglalt belföldi
adatmennyiség felhasználását követő további használattal aktiválódik és kerül kiszámlázásra. Az Automatikus
ExtraAdat 1 GB opcióban foglalt adatmennyiség felhasználását követően a sebesség 0/0 Mbit/s-ra korlátozódik.
A számlazárásig történő további internetezéshez a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását
megelőzően vagy az Automatikus ExtraAdat 1 GB opcióba foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követően
kiegészítő adatopció vásárlása szükséges. Adatopció vásárlása nélkül az Automatikus ExtraAdat 1 GB opcióba
foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követően adatforgalom túllépés nem lehetséges, amennyiben az
Előfizető felhasználta a csomagban és az Automatikus ExtraAdat 1 GB opcióban foglalt belföldi adatmennyiséget,
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nem lesz elérhető számára az internet szolgáltatás a számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a
szolgáltatás megújul.
A Microsoft/Office 365 szolgáltatás leírását és igénybevételi feltételeit a mindenkori Vodafone Egyéb
Szolgáltatások Szerződési Feltételei (ESzSzF) tartalmazzák. A Microsoft/Office 365 szolgáltatás ESzSzF-ben
foglaltak szerinti megszűnése esetén a fent említett tarifacsomagok havidíja nem változik. Amennyiben az Előfizető
készülékvásárlás esetén az L vagy XL kiegészítő opcióval veszi igénybe a fenti tarifacsomagokat, és az általa
választott Microsoft/Office 365 csomag igénybevételi feltételei adottak, a Vodafone 10% kedvezményt biztosít
annak havidíjából.
Az Üzleti MobilNet tarifacsomagok 2 éves határozott idejű változata esetén e-Pack szolgáltatás is igénybe vehető.
Az e-Pack igénybevétele esetén, kedvezőbb havi előfizetési díj ellenében az Előfizető vállalja az alábbi feltételek
teljesítését minden hónapban, amíg az e-Pack szolgáltatást igénybe veszi:
•
•

•

Az Előfizető valamennyi, egy ügyfélszám alá tartozó előfizetése tekintetében E-számlát vesz igénybe az
ÁSZF Elektronikus Számla- és Dokumentum Bemutatás (E-számla) pontban foglalt tartalommal.
A számla kiegyenlítése a következő fizetési módok valamelyikével történik:
o www.vodafone.hu/szamlabefizetés oldalon keresztül,
o a Vodafone mobil alkalmazáson keresztül,
o banki átutalással,
o csoportos beszedési megbízással,
o ATM automatákon keresztül.
A számla kiegyenlítése a számlán feltüntetett fizetési határidőig megtörténik.

Amennyiben az Előfizető valamely hónapban nem tesz eleget a fenti feltételek bármelyikének, a következő havi
számlájában egy bruttó 413,39 Ft-os egyszeri díj kerül kiterhelésre. Ha az Előfizető egy hónapban több e-Pack
feltételnek nem tesz eleget, az e-Pack feltételek nem teljesítésének díja ebben az esetben is csak havi egy
alkalommal, előfizetésenként kerül kiszámlázásra.
Ha egy Előfizető több előfizetéssel is rendelkezik, melyek közül valamelyiket e-Pack-kel veszi igénybe, ebben az
esetben minden előfizetésre vonatkozóan az e-Pack feltételeknek eleget téve kell a havi számláit kiegyenlítenie.
Amennyiben az Előfizető valamely hónapban fizetési haladékot vesz igénybe és a számláját nem egyenlíti ki a
számlán feltüntetett fizetési határidőig, az e-Pack nem teljesítésének egyszeri díja ebben az esetben is
kiszámlázásra kerül.
Az e-Pack szolgáltatás lemondása tarifacsomag-váltásnak minősül. Egyazon tarifacsomag e-Pack és anélküli
változata közti tarifacsomag-váltás kötbérfizetés nélkül vehető igénybe.
Az Üzleti MobilNet tarifacsomagokhoz kiegészítő adatopciók (ExtraAdat) vásárolhatóak, melyek részletes leírását
az alábbi táblázat tartalmazza. ExtraAdatot a belföldről Vodafone Magyarország Zrt. mobil hálózatán belül
díjmentesen hívható 1788-as telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül, személyesen üzleteinkben, valamint Online
ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet vásárolni..
Amennyiben egy ExtraAdat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő ExtraAdat vásárlásának
pillanatáig, akkor a hátralévő adatforgalom elvész. Az ExtraAdat opció kizárólag az adott számlaciklus végéig,
belföldi hálózatban használható fel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú ExtraAdat opció vásárolható.
Az ExtraAdat opciók nem megújuló opciók, minden számlaciklusban, amelyben használni kívánja az Előfizető, újra
kell azokat vásárolni.
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1.7.4. OfficeNet tarifacsomag Üzleti Előfizetőknek
Az Üzleti Előfizetők részére elérhető OfficeNet tarifacsomag 2018. július 1-i hatállyal került át a kereskedelmi
forgalomban nem elérhető Internet tarifacsomagok közé.
2017. október 24. előtt kötött előfizetői szerződés esetén:
OfficeNet
Induló költségek
Belépési díj (Ft)

10 000

Havidíjak
Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű szerződéssel

23 554,73

Havi előfizetési díj (Ft) 1 év határozott idejű szerződéssel

23 554,73

Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű szerződéssel

7 019,30

Havidíjban foglalt belföldi adatforgalom
Becsült maximális sebesség a havidíjban foglalt adatforgalom felett
Becsült maximális sebesség

75 GB
letöltési sebesség: 0,03125 Mbit/s
feltöltési sebesség 0,03125 Mbit/s
az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint

Havidíjon felüli szolgáltatások és díjaik
SMS díja bármely belföldi hálózatba (Ft)
30,48
Nemzetközi SMS díja a Red EU Nemzetközi díjzóna érvényességi az ÁSZF Díjszabás mellékletében meghatározottak
területén belül (Ft)
szerint
Nemzetközi SMS díja a RED EU Nemzetközi díjzóna területen kívül
60,96
(Ft)

2017. október 24. után kötött előfizetői szerződés esetén:

OfficeNet
Induló költségek
Belépési díj (Ft)
Havidíjak
Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű, 1év vagy 2 év határozott
idejű szerződéssel
Havidíjban foglalt belföldi adatforgalom
Becsült maximális sebesség a havidíjban foglalt adatforgalom felett
Becsült maximális sebesség

10 000

7 019,30
75 GB
letöltési sebesség: 0,03125 Mbit/s
feltöltési sebesség 0,03125 Mbit/s
az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint

Havidíjon felüli szolgáltatások és díjaik
SMS díja bármely belföldi hálózatba (Ft)
30,48
Nemzetközi SMS díja a Red EU Nemzetközi díjzóna érvényességi az ÁSZF Díjszabás mellékletében meghatározottak
területén belül (Ft)
szerint
Nemzetközi SMS díja a RED EU Nemzetközi díjzóna területen kívül
60,96
(Ft)
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A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák.
Az OfficeNet tarifacsomag csak adatátviteli szolgáltatást nyújt, hangszolgáltatás a fenti tarifacsomaggal nem
vehető igénybe. Az adatforgalom a belföldi küldött és fogadott adatmennyiség együttes összegét jelenti. A
tarifacsomagban az adatforgalom számlázása 10 Kbyte-os egységekben történik. A tarifacsomagok az Internet
mellett SMS szolgáltatást is tartalmaznak, melyek díja a fenti táblázatban került rögzítésre. SMS üzenetek fogadása
díjmentes.
Külföldön az OfficeNet tarifacsomag keretében mobil internet szolgáltatás nem vehető igénybe.
Amennyiben az Előfizető nem használja fel a havidíjba foglalt forgalmi keretet, a fennmaradó részt nem viheti át a
következő számlázási ciklusra. A havidíjban foglalt forgalmi keret időkorlátozás nélkül bármely napszakban
felhasználható.
A tarifacsomag aktiválásától a számlazárásig a teljes havi díjtétel figyelembevételével arányos törthavi díj, illetve
forgalmi keret kerül kiszámlázásra. Adatforgalomra vonatkozó havi keretet tartalmazó tarifacsomagoknál
tarifacsomag-váltás esetén a számlázási időszak kezdetétől a tarifacsomag-váltásig, illetve a tarifacsomagváltástól a számlázási időszak lezártáig tarifacsomagonként a teljes havi díjtétel figyelembevételével arányos
törthavi díj kerül kiszámlázásra, és a keret is arányosan vehető igénybe.
Az OfficeNet tarifacsomaghoz a havidíjba foglalt adatmennyiség felhasználása után az Online ügyfélszolgálaton
keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban kiegészítő adatopció vásárlása választható, ellenkező esetben a
sebességet a számlázási ciklus végéig lassítjuk. A számlázási ciklus lezárultával a forgalomlassítás megszűnik.
Lassításkor a becsült maximális sebesség 0,03125 Mbit/s le- és feltöltési sebesség.
Kiegészítő Adat (kiegészítő opció):
Az OfficeNet tarifacsomagokhoz kiegészítő adatopciók vásárolhatóak, melyek részletes leírását az alábbi táblázat
tartalmazza. Kiegészítő Adat opciót az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban
lehet vásárolni.
Megrendelhető Kiegészítő Adat

Benne foglalt belföldi adatmennyiség

Díj (bruttó)

500 MB

826,77 Ft

Kiegészítő Adat 1 GB

1 GB

1653,54 Ft

Kiegészítő Adat 5 GB

5 GB

4 134 Ft

Kiegészítő Adat 500 MB

Amennyiben egy Kiegészítő Adat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő Kiegészítő Adat
vásárlásának pillanatáig, akkor a hátralévő adatforgalom elvész. A Kiegészítő Adat opció kizárólag az adott
számlaciklus végéig használható fel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú Kiegészítő Adat opció
vásárolható.
A Kiegészítő Adat opciók nem megújuló opciók, minden számlaciklusban, amelyben használni kívánja az Előfizető,
újra kell azokat vásárolni.
Havonta megújuló Kedvezményes Kiegészítő Adat (kiegészítő opció):
Az OfficeNet tarifacsomagokhoz havonta megújuló Kedvezményes Kiegészítő Adat opció vásárolható, mely
kiegészítő opció megújuló opció, számlaciklusonként újra aktiválódik, nem szükséges minden számlaciklusban újra
igényelni. A havonta megújuló Kedvezményes Kiegészítő Adat opciót az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy
a My Vodafone alkalmazásban lehet vásárolni.
Kedvezményes Kiegészítő Adat opció (kiegészítő opció) vásárlása esetén az Előfizető vállalja, hogy az OfficeNet
előfizetéshez kapcsolódó határozott idő alatt a kiegészítő opciót is fenntartja, ez alatt az idő alatt az Előfizető
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érdekkörében felmerülő okból az opció megszüntetésére nem kerül sor. Amennyiben a fenti feltételek nem
teljesülnek, úgy az Előfizető az 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.
Kedvezményes Kiegészítő Adat 1 GB esetén az igénybe vett kedvezmény a Kiegészítő Adat 1 GB (nettó 1 574,8
Ft) opciót figyelembe véve: nettó 787,4 Ft havonta.
Kedvezményes Kiegészítő Adat 5 GB esetén az igénybe vett kedvezmény a Kiegészítő Adat 5 GB (nettó 3 937 Ft)
opciót figyelembe véve: nettó 787,4 Ft havonta.
Kedvezményes Kiegészítő Adat 10 GB esetén az igénybe vett kedvezmény a Kiegészítő Adat 5 GB (nettó 3 937
Ft) opció a benne foglalt belföldi adatmennyiség figyelembevételével arányosított díjához: nettó 3 149,61 Ft
havonta.
Megrendelhető
Kiegészítő Adat

Kedvezményes

Benne foglalt belföldi
adatmennyiség

Díj (bruttó)

Kedvezményes Kiegészítő Adat 1GB

1 GB

826,77 Ft

Kedvezményes Kiegészítő Adat 5 GB

5 GB

3 308 Ft

Kedvezményes Kiegészítő Adat 10 GB

10 GB

4 961 Ft

Amennyiben adott számlázási ciklusban a havonta megújuló Kedvezményes Kiegészítő Adat nem kerül teljes
egészében felhasználásra, akkor a fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A havonta megújuló
Kedvezményes Kiegészítő Adat opció kizárólag az adott számlaciklus végéig használható fel. Egy számlacikluson
belül tetszőleges számú Kiegészítő Adat opció vásárolható a havonta megújuló Kedvezményes Kiegészítő Adat
mellé.
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1.7.5. OfficeNet+ tarifacsomag Üzleti Előfizetők számára
Az Üzleti Előfizetők részére elérhető OfficeNet+ tarifacsomag 2020. június 2-i hatállyal került át a kereskedelmi
forgalomban nem elérhető Internet tarifacsomagok közé.
OfficeNet+
Induló költségek
Belépési díj (Ft)

10 000

Havidíjak
Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű szerződéssel
Havidíjban foglalt belföldi adatforgalom
Becsült maximális sebesség a havidíjban foglalt adatforgalom felett
Becsült maximális sebesség

7 990
150 GB
letöltési sebesség: 0,03125 Mbit/s
feltöltési sebesség 0,03125 Mbit/s
az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak
szerint

Havidíjon felüli szolgáltatások és díjaik
SMS díja bármely belföldi hálózatba (Ft)
Nemzetközi SMS díja a Red EU Nemzetközi díjzóna érvényességi
területén belül (Ft)
Nemzetközi SMS díja a RED EU Nemzetközi díjzóna területen kívül (Ft)

30,48
az ÁSZF Díjszabás
mellékletébenmeghatározottak szerint
60,96

A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák.
Az OfficeNet+ tarifacsomag csak adatátviteli szolgáltatást nyújt, hangszolgáltatás a fenti tarifacsomaggal nem
vehető igénybe. Az adatforgalom a belföldi küldött és fogadott adatmennyiség együttes összegét jelenti. A
tarifacsomagban az adatforgalom számlázása 10 Kbyte-os egységekben történik. A tarifacsomagok az Internet
mellett SMS szolgáltatást is tartalmaznak, melyek díja a fenti táblázatban került rögzítésre. SMS üzenetek fogadása
díjmentes.
Külföldön az OfficeNet+ tarifacsomag keretében mobil internet szolgáltatás nem vehető igénybe.
Amennyiben az Előfizető nem használja fel a havidíjba foglalt forgalmi keretet, a fennmaradó részt nem viheti át a
következő számlázási ciklusra. A havidíjban foglalt forgalmi keret időkorlátozás nélkül bármely napszakban
felhasználható.
A tarifacsomag aktiválásától a számlazárásig a teljes havi díjtétel figyelembevételével arányos törthavi díj, illetve
forgalmi keret kerül kiszámlázásra. Adatforgalomra vonatkozó havi keretet tartalmazó tarifacsomagoknál
tarifacsomag-váltás esetén a számlázási időszak kezdetétől a tarifacsomag-váltásig, illetve a tarifacsomagváltástól a számlázási időszak lezártáig tarifacsomagonként a teljes havi díjtétel figyelembevételével arányos
törthavi díj kerül kiszámlázásra, és a keret is arányosan vehető igénybe.
Az OfficeNet+ tarifacsomag esetében a havidíjba foglalt adatmennyiség felhasználása után a sebességet a
számlázási ciklus végéig lassítjuk. A számlázási ciklus lezárultával a forgalomlassítás megszűnik. Lassításkor a
becsült maximális sebesség 0,03125 Mbit/s le- és feltöltési sebesség.
Vodafone az OfficeNet+ tarifacsomag Előfizetőjével szemben az adatforgalom megkezdésekor (0 GB
adatforgalomtól) folyamatosan, minden számlázási ciklusban alkalmazza a hálózati erőforrások kiosztásánál az
Általános Szerződési Feltételekben 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). Ennek
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következtében az OfficeNet+ szolgáltatás Előfizetője 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, mint az OfficeNet+ tarifacsomag Előfizetője, azaz az egyéb Előfizető a hálózat
túlterheltsége idején azonos körülmények esetén nagyobb sebességgel képes adatkommunikációt folytatni, mint
az OfficeNet+ tarifacsomag Előfizetője. Normál terhelésű hálózat esetén az OfficeNet+ tarifacsomag Előfizetője
nincs hátrányosan megkülönböztetve a többi Előfizetővel szemben, ugyanolyan adatsebességre képes, mint az
egyéb felhasználók. Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott garantált le- és feltöltési
sebességet bármely korlátozás esetén biztosítja.
Kiegészítő Adat (kiegészítő opció):
Az OfficeNet+ tarifacsomagokhoz kiegészítő adatopciók vásárolhatóak, melyek részletes leírását az alábbi táblázat
tartalmazza. Kiegészítő Adat opciót az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban
lehet vásárolni.
Megrendelhető Kiegészítő Adat
Kiegészítő Adat 500 MB

Benne foglalt belföldi
adatmennyiség
500 MB

Díj (bruttó)
826,77 Ft

Kiegészítő Adat 1 GB

1 GB

1653,54 Ft

Kiegészítő Adat 5 GB

5 GB

4 134 Ft

Amennyiben egy Kiegészítő Adat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő Kiegészítő Adat
vásárlásának pillanatáig, akkor a hátralévő adatforgalom elvész. A Kiegészítő Adat opció kizárólag az adott
számlaciklus végéig használható fel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú Kiegészítő Adat opció
vásárolható.
A Kiegészítő Adat opciók nem megújuló opciók, minden számlaciklusban, amelyben használni kívánja az Előfizető,
újra kell azokat vásárolni.
Havonta megújuló Kedvezményes Kiegészítő Adat (kiegészítő opció):
Az OfficeNet+ tarifacsomagokhoz havonta megújuló Kedvezményes Kiegészítő Adat opció vásárolható, mely
kiegészítő opció megújuló opció, számlaciklusonként újra aktiválódik, nem szükséges minden számlaciklusban újra
igényelni. A havonta megújuló Kedvezményes Kiegészítő Adat opciót az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy
a My Vodafone alkalmazásban lehet vásárolni.
Kedvezményes Kiegészítő Adat opció (kiegészítő opció) vásárlása esetén az Előfizető vállalja, hogy az OfficeNet+
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 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.
Kedvezményes Kiegészítő Adat 1 GB esetén az igénybe vett kedvezmény a Kiegészítő Adat 1 GB (nettó 1 574,8
Ft) opciót figyelembe véve: nettó 787,4 Ft havonta.
Kedvezményes Kiegészítő Adat 5 GB esetén az igénybe vett kedvezmény a Kiegészítő Adat 5 GB (nettó 3 937 Ft)
opciót figyelembe véve: nettó 787,4 Ft havonta.
Kedvezményes Kiegészítő Adat 10 GB esetén az igénybe vett kedvezmény a Kiegészítő Adat 5 GB (nettó 3 937
Ft) opció a benne foglalt belföldi adatmennyiség figyelembevételével arányosított díjához: nettó 3 149,61 Ft
havonta.
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Megrendelhető
Kiegészítő Adat

Kedvezményes

Benne foglalt belföldi
adatmennyiség

Díj (bruttó)

Kedvezményes Kiegészítő Adat 1GB

1 GB

826,77 Ft

Kedvezményes Kiegészítő Adat 5 GB

5 GB

3 308 Ft

Kedvezményes Kiegészítő Adat 10 GB

10 GB

4 961 Ft

Amennyiben adott számlázási ciklusban a havonta megújuló Kedvezményes Kiegészítő Adat nem kerül teljes
egészében felhasználásra, akkor a fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A havonta megújuló
Kedvezményes Kiegészítő Adat opció kizárólag az adott számlaciklus végéig használható fel. Egy számlacikluson
belül tetszőleges számú Kiegészítő Adat opció vásárolható a havonta megújuló Kedvezményes Kiegészítő Adat
mellé.
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1.7.6. Business Net tarifacsomagok Üzleti ügyfelek részére
Az Üzleti Előfizetők részére elérhető Business Net tarifacsomagok 2020. június 2-i hatállyal kerültek át a
kereskedelmi forgalomban nem elérhető Internet tarifacsomagok közé.
Az alábbi táblázatokban bruttó árak szerepelnek, a feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák.
2017. október 24. előtt kötött előfizetői szerződés esetén:

Havidíjak
Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű szerződéssel
Havi előfizetési díj (Ft) 1 év határozott idejű szerződéssel
Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű szerződéssel
Havidíjban foglalt tartalom
Havidíjban foglalt belföldi adatforgalom
EU-n belüli díjmentes adatforgalom (belföldi adatforgalom felett)
EU-n belüli díjmentes adatforgalom feletti roaming díjszabás
Becsült maximális sebesség a havidíjban foglalt adatforgalom felett (le- és feltöltési
sebesség – Mbit/s)
Becsült maximális sebesség
Egyéb díjak
Belföldi adatforgalmi keret felhasználása után számlázási ciklusonként egyszer
aktiválódó 200 MB Automatikus Kiegészítő Adat opció (Ft)
SMS szolgáltatás díja belföldi hálózatban (Ft)

Havidíjak
Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű szerződéssel
Havi előfizetési díj (Ft) 1 év határozott idejű szerződéssel
Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű szerződéssel
Havidíjban foglalt tartalom
A felhasználói csoport által közösen felhasználható belföldi adatmennyiség
EU-n belüli díjmentes adatforgalom (SIM kártyánként, belföldi adatforgalom felett)
EU-n belüli díjmentes adatforgalom feletti roaming díjszabás
Becsült maximális sebesség a havidíjban foglalt adatforgalom felett (le- és feltöltési
sebesség – Mbit/s)
Becsült maximális sebesség
Maximum kártyaszám a felhasználói csoportban
Egyéb díjak
Belföldi adatforgalmi keret felhasználása után számlázási ciklusonként egyszer
aktiválódó 200 MB Automatikus Kiegészítő Adat opció (Ft)
SMS szolgáltatás díja belföldi hálózatban (Ft)
A felhasználói csoportba tartózó előfizetésekre SIM kártyánként felszámított havi
oszthatósági díj (Ft)

Business Net
Start

Business Net
Medium

Business Net
Premium

3 606,80
3 606,80
2 885,44

6 190,79
6 190,79
4 952,36

9 807,99
9 807,99
7 846,07 Ft

3 GB
10 GB
30 GB
1 GB
1 GB
az ÁSZF Díjszabás mellékletében meghatározottak szerint
0/0

0/0

0/0

az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint
413,39

413,39

413,39

30,48

30,48

30,48

Business Osztható Net
Medium

Business Osztható Net
Premium

6 190,79
6 190,79
4 952,36

9 807,99
9 807,99
7 846,06

10 GB
30 GB
1 GB
1 GB
az ÁSZF Díjszabás mellékletében meghatározottak szerint
0/0

0/0

az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint
2
3
413,39

413,39

30,48

30,48

826,8

826,8

2017. október 24. után kötött előfizetői szerződés esetén:

Havidíjak
Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű, 1év vagy 2 év határozott idejű szerződéssel
Havidíjban foglalt tartalom
Havidíjban foglalt belföldi adatforgalom
EU-n belüli díjmentes adatforgalom (belföldi adatforgalom felett)
EU-n belüli díjmentes adatforgalom feletti roaming díjszabás
Becsült maximális sebesség a havidíjban foglalt adatforgalom felett (le- és feltöltési sebesség
– Mbit/s)
Becsült maximális sebesség
Egyéb díjak

Business Net Start

Business
Net Medium

Business Net
Premium

2 885,44

4 952,36

7 846,07

3 GB
10 GB
30 GB
1 GB
1 GB
az ÁSZF Díjszabás mellékletében meghatározottak szerint
0/0

0/0

0/0

az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint
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Belföldi adatforgalmi keret felhasználása után számlázási ciklusonként egyszer aktiválódó 200
MB Automatikus Kiegészítő Adat opció (Ft)
SMS szolgáltatás díja belföldi hálózatban (Ft)

Havidíjak
Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű, 1év vagy 2 év határozott idejű szerződéssel
Havidíjban foglalt tartalom
A felhasználói csoport által közösen felhasználható belföldi adatmennyiség
EU-n belüli díjmentes adatforgalom (SIM kártyánként, belföldi adatforgalom felett)
EU-n belüli díjmentes adatforgalom feletti roaming díjszabás
Becsült maximális sebesség a havidíjban foglalt adatforgalom felett (le- és feltöltési sebesség
– Mbit/s)
Becsült maximális sebesség
Maximum kártyaszám a felhasználói csoportban
Egyéb díjak
Belföldi adatforgalmi keret felhasználása után számlázási ciklusonként egyszer aktiválódó 200
MB Automatikus Kiegészítő Adat opció (Ft)
SMS szolgáltatás díja belföldi hálózatban (Ft)
A felhasználói csoportba tartozó előfizetésekre SIM kártyánként felszámított havi oszthatósági
díj (Ft)

413,39

413,39

413,39

30,48

30,48

30,48

Business Osztható Net
Medium

Business Osztható Net
Premium

4 952,36

7 846,06

10 GB
30 GB
1 GB
1 GB
az ÁSZF Díjszabás mellékletében meghatározottak szerint
0/0

0/0

az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak szerint
2
3
413,39

413,39

30,48

30,48

826,8

826,8

A díjmentes EU-n belüli adatforgalom feltétele, hogy az Előfizető a használat megkezdése előtt rendelkezzen aktív
roaming szolgáltatással. Az EU-n belüli díjmentes adatforgalom adott számlázási ciklusban használható fel. Az
adott számlázási ciklusban fel nem használt adatmennyiség a következő kedvezményes periódusra nem vihető át,
és belföldön nem használható fel. A havi adatmennyiség felhasználásának 80-, illetve 100%-ánál Előfizető SMSben tájékoztatást kap. Technikai okokból előfordulhat, hogy a tájékoztató SMS-ek csak az adatkapcsolat lezárása
után kerülnek kiküldésre. A díjmentes EU-n belüli adatforgalom használata során több adatcsatlakozás lehetséges
az 1 GB adatmennyiség eléréséig. Az adatforgalom a küldött és a fogadott adatmennyiség együttes összegét
jelenti, a számlázási egység 10 kB. Az EU-n belüli díjmentes adatforgalom felhasználását követően a roaming
forgalmat az Előfizető az ÁSZF Díjszabás mellékletében meghatározott díjazás szerint veheti igénybe. A Business
Net Start tarifacsomag díjmentes EU-n belüli adatforgalmat nem biztosít, a tarifacsomaghoz igénybe vehető
roaming szolgáltatásokat az ÁSZF Díjszabás melléklet Nemzetközi barangolás, mobil használat külföldi
hálózatokon (roaming) pontja tartalmazza.
A közös belföldi adatmennyiséget a felhasználói csoport együttesen használhatja fel, vagyis bármely előfizetői
szám, amely a felhasználói csoporthoz tartozik, hozzáférhet a szolgáltatás havidíjában foglalt teljes, vagy adott
számlázási ciklusban még rendelkezésére álló adatmennyiséghez. A közös adatmennyiséget a felhasználó csoport
nem a felhasználók számának arányában használja fel. Adott Business Osztható Net tarifacsomag esetén a fenti
táblázatban megjelölt számú kártya vehet maximum részt egy felhasználói csoportban. Az Előfizető az adott
számlázási ciklusban még rendelkezésére álló adatmennyiségről az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My
Vodafone alkalmazásban tájékozódhat.
A havidíjban foglalt forgalmi keret időkorlátozás nélkül bármely napszakban felhasználható. Amennyiben az
Előfizető, illetve Business Osztható Net csomagok esetén a felhasználói csoport nem használja fel a havidíjba
foglalt forgalmi keretet, a fennmaradó részt nem viheti át a következő számlázási ciklusra.
A belföldi adatforgalom a belföldi küldött és fogadott adatmennyiség együttes összegét jelenti. Számlázási egység
10 Kb.
A Business Net és Business Osztható Net előfizetői szerződés esetén a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség
felhasználását követően, illetve ha a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását megelőzően
kiegészítő adatopció vásárlására kerül sor, úgy a kiegészítő adatopcióban, majd a havidíjban foglalt belföldi
adatmennyiség felhasználását követően, illetve ha a megvásárolt kiegészítő adatopcióba foglalt belföldi
adatmennyiség felhasználását megelőzően további egy vagy több alkalommal kiegészítő adatopció(k) vásárlására
kerül sor, úgy a kiegészítő adatopcióban, majd a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követően
a Business Net tarifacsomagokhoz számlázási ciklusonként egy alkalommal automatikusan aktiválódó, 200 MB
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belföldi adatforgalmat tartalmazó Automatikus Kiegészítő Adat opció kapcsolódik, melynek díját a tarifacsomagtáblázat tartalmazza. Az Automatikus Kiegészítő Adat opció 200 MB opció adatforgalma az adott számlaciklus
végéig felhasználható, nem megosztható. Az Automatikus Kiegészítő Adat opció 200 MB opció minden hónapban
megújul, de csak a havidíjban vagy a kiegészítő adatopció(k)ba foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását
követő további használattal aktiválódik és kerül kiszámlázásra. Az Automatikus Kiegészítő Adat opció 200 MB
opcióban foglalt adatmennyiség felhasználását követően a sebesség 0/0 Mbit/s-ra korlátozódik.
A számlazárásig történő további internetezéshez a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását
megelőzően vagy az Automatikus Kiegészítő Adat 200 MB opcióba foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását
követően Kiegészítő Adat és/vagy Kedvezményes kiegészítő adatopció vásárlása szükséges. Adatopció vásárlása
nélkül az Automatikus Kiegészítő Adat 200 MB opcióba foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követően
adatforgalom túllépés nem lehetséges, amennyiben az Előfizető felhasználta a csomagban és az Automatikus
Kiegészítő Adat 200 MB opcióban foglalt belföldi adatmennyiséget, nem lesz elérhető számára az internet
szolgáltatás a számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul.
Kiegészítő Adat (kiegészítő opció) Business Net előfizetői szerződés esetén:
A Business Net tarifacsomagokhoz Kiegészítő Adat opciók vásárolhatóak, melyek részletes leírását a jelen
Díjszabás tartalmazza.
Havonta megújuló Kedvezményes Kiegészítő Adat (kiegészítő opció) Business Net előfizetői szerződés
esetén:
A havonta megújuló Kedvezményes Kiegészítő Adat (kiegészítő opció) 2020. november 30-tól nem vásárolható
meg a megjelölt tarifacsomagokhoz.
A Business Net tarifacsomagokhoz havonta megújuló Kedvezményes Kiegészítő Adat opció vásárolható, mely
kiegészítő opció megújuló opció, számlaciklusonként újra aktiválódik, nem szükséges minden számlaciklusban újra
igényelni. A havonta megújuló Kedvezményes Kiegészítő Adat opció részletes leírását jelen Díjszabás tartalmazza.
Osztható Kiegészítő Adat (kiegészítő opció) Business Osztható Net Medium és Business Osztható Net
Premium előfizetői szerződés esetén:
A havonta megújuló, osztható Kedvezményes Kiegészítő Adat (kiegészítő opció) 2020. november 30-tól nem
vásárolható meg a megjelölt tarifacsomagokhoz.
A Business Osztható Net Medium és Business Osztható Net Premium tarifacsomagokhoz kiegészítő megosztható
Kiegészítő Adat opció vásárolható, melynek adatmennyisége a Business Osztható Net Medium és Business
Osztható Net Premium csomag SIM kártyájával és a felhasználói csoportba tartozó előfizetések SIM kártyáival
használható fel.
Az osztható Kiegészítő Adatot az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet
vásárolni.
Az osztható Kiegészítő Adat díja minden esetben a Business Osztható Net Medium és Business Osztható Net
Premium előfizetést terheli.
Megrendelhető Kiegészítő Adat
Kiegészítő Adat 500 MB

Benne foglalt
belföldi
adatmennyiség
500 MB

Díj (bruttó)
826,77 Ft

Kiegészítő Adat 1 GB

1 GB

1 653,54 Ft

Kiegészítő Adat 5 GB

5 GB

4 133,86 Ft

Tarifacsomag
Business Osztható Net Medium
és
Business Osztható Net Premium
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Amennyiben egy osztható Kiegészítő Adat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő osztható
Kiegészítő Adat opció vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő Kiegészítő Adat opció fel nem használt hátralévő
adatforgalma elvész. Az osztható Kiegészítő Adat kizárólag az adott számlaciklus végéig használható fel. Egy
számlacikluson belül tetszőleges számú Kiegészítő Adat vásárolható. Az osztható Kiegészítő Adat opció nem
megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell igény szerint vásárolni.
Havonta megújuló, osztható Kedvezményes Kiegészítő Adat (kiegészítő opció) Business Osztható Net
Medium és Business Osztható Net Premium előfizetői szerződés esetén:
A Business Osztható Net Medium és Business Osztható Net Premium tarifacsomagokhoz megrendelhető havonta
megújuló, osztható Kedvezményes Kiegészítő Adat opció számlaciklusonként újraaktiválódik, nem szükséges
minden számlaciklusban újra igényelni. A havonta megújuló Kedvezményes Kiegészítő Adat opciót az Online
ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet vásárolni.
Kedvezményes Kiegészítő Adat opció (kiegészítő opció) vásárlása esetén az Előfizető vállalja, hogy a Business
Osztható Net 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 az 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.
Kedvezményes Kiegészítő Adat 1 GB esetén az igénybe vett kedvezmény a Kiegészítő Adat 1 GB (1 653,54 Ft)
opciót figyelembe véve: 826,77 Ft havonta.
Kedvezményes Kiegészítő Adat 5 GB esetén az igénybe vett kedvezmény a Kiegészítő Adat 5 GB (4 133,87 Ft)
opciót figyelembe véve: 826,77 Ft havonta.
Kedvezményes Kiegészítő Adat 10 GB esetén az igénybe vett kedvezmény a Kiegészítő Adat 5 GB (4 133,87 Ft)
opció a benne foglalt belföldi adatmennyiség figyelembevételével arányosított díjához: 3 307,10 Ft havonta.
A havonta megújuló osztható Kedvezményes Kiegészítő Adat díja minden esetben a Business Osztható Net
Medium és Business Osztható Net Premium előfizetést terheli.
Megrendelhető Kedvezményes
Kiegészítő Adat

Benne foglalt belföldi
adatmennyiség

Díj (bruttó)

Kedvezményes Kiegészítő Adat 1 GB

1 GB

826,77 Ft

Kedvezményes Kiegészítő Adat 5 GB

5 GB

3 307,10 Ft

Kedvezményes Kiegészítő Adat 10 GB

10 GB

4 960,64 Ft

Tarifacsomag
Business Osztható Net Medium
és
Business Osztható Net Premium

Amennyiben adott számlázási ciklusban a havonta megújuló osztható Kedvezményes Kiegészítő Adat opció nem
kerül teljes egészében felhasználásra, akkor a fel nem használt hátralévő adatforgalom elvész. A havonta
megújuló, osztható Kedvezményes Kiegészítő Adat opció kizárólag az adott számlaciklus végéig használható fel.
Egy számlacikluson belül tetszőleges számú Kiegészítő Adat opció vásárolható a havonta megújuló plusz osztható
Kedvezményes Kiegészítő Adat mellé.
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1.8. Kereskedelmi forgalomban nem elérhető Internet opciók
Az alábbi opciók esetén az adatforgalom a belföldi küldött és fogadott adatmennyiség együttes összegét jelenti, a
számlázási egység 10 Kb. Az opciók Internet szolgáltatást tartalmaznak, melyek díjai az alábbi táblázatokban
kerültek rögzítésre. A külföldön történő internet adatforgalomra eltérő szabályozás (ár, számlázási egység)
vonatkozik.
Amennyiben az Előfizető nem használja fel a havidíjba foglalt forgalmi keretet, a fennmaradó részt nem viheti át a
következő számlázási ciklusra. A havidíjban foglalt forgalmi keret időkorlátozás nélkül bármely napszakban
felhasználható. A havidíjba foglalt forgalmi keret felhasználása után a szolgáltatás az alábbiakban meghatározott
forgalmi díjakkal vehető igénybe.
Az opciók aktiválásától a számlazárásig, ill. opció váltás esetén a számlázási időszak kezdetétől az opció váltásig,
ill. az opció váltástól a számlázási időszak lezárásáig a teljes havi díjtétel figyelembevételével arányos törthavi díj
kerül kiszámlázásra, és a teljes forgalmi keret is arányosan használható fel.
A táblázatokban nettó és bruttó árak is szerepelnek, a feltüntetett bruttó árak az ÁFA-t tartalmazzák.
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1.8.1. Havonta megújuló Kedvezményes Kiegészítő Adat (kiegészítő opció):
A Havonta megújuló Kedvezményes Kiegészítő adat (kiegészítő opció) 2020. november 30-i hatállyal került át a
kereskedelmi forgalomban nem elérhető internet opciók közé.
A táblázatban megjelölt tarifa- és adatcsomagokhoz az Előfizető vásárolhat havonta megújuló Kedvezményes
Kiegészítő Adat opciót mely kiegészítő opció megújuló opció, számlaciklusonként újra aktiválódik, nem szükséges
minden számlaciklusban újra igényelni. Kedvezményes Kiegészítő Adatot az Online ügyfélszolgálaton keresztül
vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet vásárolni.
Kedvezményes Kiegészítő Adat opció (kiegészítő opció) vásárlása esetén az Előfizető vállalja, hogy a táblázatban
megjelölt tarifacsomag előfizetéséhez 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. Havonta megújuló
Kedvezményes Kiegészítő Adat opció kizárólag az Előfizetői Szerződés határozott időtartama alatt vásárolható.
Amennyiben a fenti feltételek nem teljesülnek, úgy az Előfizető az 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.
Kedvezményes Kiegészítő Adat 1 GB esetén az igénybe vett kedvezmény a Kiegészítő Adat 1 GB (1 653,54 Ft)
opciót figyelembe véve: 826,77 Ft havonta.
Kedvezményes Kiegészítő Adat 5 GB esetén az igénybe vett kedvezmény a Kiegészítő Adat 5 GB (4 133,87 Ft)
opciót figyelembe véve: 826,77 Ft havonta.
Kedvezményes Kiegészítő Adat 10 GB esetén az igénybe vett kedvezmény a Kiegészítő Adat 5 GB (4 133,87 Ft)
opció a benne foglalt belföldi adatmennyiség figyelembevételével arányosított díjához: 3 307,10 Ft havonta.
Kedvezményes Kiegészítő Adat

Benne foglalt belföldi
adatmennyiség

Díj (bruttó)

Kedvezményes Kiegészítő Adat 1 GB

1 GB

826,77 Ft

Kedvezményes Kiegészítő Adat 5 GB

5 GB

3 307,10 Ft

Kedvezményes Kiegészítő Adat 10 GB

10 GB

4 960,64 Ft

Tarifacsomag
Business EU Group 5 GB
Business EU Group 10 GB
Business EU Group 20 GB
Business EU Group 50 GB
Business Net Start,
Business Net Medium,
Business Net Premium
Business Group EU 5 GB
Business Group EU 10 GB
Business Group EU 20 GB
Business Group EU 50 GB
Business EU Group 50 GB
Business Group EU 50 GB
Business Net Start,
Business Net Medium,
Business Net Premium
Business EU Group 50 GB
Business Group EU 50 GB
Business Net Start,
Business Net Medium,
Business Net Premium

Amennyiben adott számlázási ciklusban a havonta megújuló Kedvezményes Kiegészítő Adat opció nem kerül teljes
egészében felhasználásra, akkor a fel nem használt hátralévő adatforgalom elvész. A Kedvezményes Kiegészítő
Adat opció nem osztható és az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt nem
osztható adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel.
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2. Szolgáltatások díja
2.1. Egyéb szolgáltatások díja
Egyéb percenkénti belföldi hívásdíjak
Ügyfélszolgálat (Vodafone számról)
Segélykérő hívások
Belföldi zöld számok
Alapszolgáltatások
Hívásvárakoztatás
Hívástartás
Hívásátirányítás
Hívószám kijelzés
Hívószám kijelzés korlátozása
Egyéb szolgáltatások
Konferencia-beszélgetés havidíja
Hívástiltás

Díjmentes
Díjmentes
Díjmentes
Díjmentes
Díjmentes
Díjmentes
Díjmentes
Díjmentes
600 Ft
Díjmentes

A táblázatban bruttó árak szerepelnek, a feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák.
Egyéb megjegyzések:

•

Hívásátirányítás: belföldi, nem emelt díjas irányokba történő átirányítás esetén 50 Ft / perc
(számlázási egység: 1 perc), egyéb irányok esetén az adott tarifacsomag díjainak megfelelően történik
az árazás. Nemzetközi barangolás (roaming) ideje alatt a nemzetközi számra történő hívásátirányítás
nem elérhető.
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2.2. MMS szolgáltatás
Az MMS küldés számlázása a sikeresen elküldött üzenetek után történik, a kézbesítés sikerességétől függetlenül.
Az MMS sikeresen elküldöttnek minősül, ha a Szolgáltató üzenetközpontjába megérkezett, és a Szolgáltató a
kézbesítést megkísérelte. A Vodafone Magyarország Zrt. mobil hálózatán belülre küldött MMS-ek díjazása az
elküldött üzenet típusától is függ, a nemzetközi MMS üzenetek nincsenek típus szerint megkülönböztetve.
MMS Üzenet Küldése Üzenetenként
Vodafone Magyarország Zrt. mobil hálózatán belülre vagy e-mail címre
Szöveg
Kép / hang
Mozgókép (videó) / alkalmazás
Más mobil hálózatra
Szöveg
Kép / hang
Mozgókép (videó) / alkalmazás
Nemzetközi hálózatba
Egységesen

50 Ft
100 Ft
150 Ft
100 Ft
150 Ft
200 Ft
200 Ft

Minden ár forintban értendő és az árak bruttó árak, az áfát tartalmazzák.
A legnagyobb küldhető MMS üzenet mérete 300 KB. A hordozó csatorna, a 2G/GSM forgalom nem kerül
kiszámlázásra MMS küldés esetén.
Amennyiben az MMS üzenet több eltérő típusú üzenetrészt is tartalmaz, a Szolgáltató mindig a legmagasabb
kategóriájú üzenetrész típusának megfelelő díjat számítja fel. Amennyiben több azonos típusú üzenetrészt
tartalmaz, az adott típusnak megfelelő díjat egyszer számítja fel.
Magyarázat: Egy MMS üzenet akkor számít Szöveg MMS üzenetnek, ha csak szöveg típusú üzenetrészt tartalmaz.
Egy MMS üzenet akkor számít Kép / Hang típusú MMS üzenetnek, ha kép vagy hang közül legalább az egyiket
tartalmazza. Egy MMS üzenet akkor számít Mozgókép (videó) / alkalmazás típusú MMS üzenetnek, amennyiben
a mozgókép (videó) vagy alkalmazás közül legalább az egyiket tartalmazza.
A Szolgáltató által támogatott MMS üzenetek (szöveg, kép, hang, mozgókép, alkalmazás) típusainak további
részletes leírása megtalálható a www.vodafone.hu oldalon.
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2.3. Hang a Hálón – VoIP
A Hang a Hálón szolgáltatás nemzetközi hívásokat tesz lehetővé az internet protokoll segítségével a hagyományos
nemzetközi hívásoknál lényegesen olcsóbban. A szolgáltatás igénybevételének módja: az országkód előtt a +0,
illetve a 000 előhívót kell használni, nincs sem aktiválási díja, sem havi díja. A VoIP hívásokat az Előfizető aktuális
tarifacsomagja szerinti számlázási egységenként számlázza a Szolgáltató.
A VoIP szolgáltatásnak négy zónája, illetve díjszabása van. Utólag fizető előfizetéses szerződés esetén:
Zóna
Red EU Nemzetközi
1
2
3

76 Ft
40 Ft
80 Ft
100 Ft

A táblázatban bruttó árak szerepelnek, a feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák.
A Hang a Hálón szolgáltatással elérhető országok listája és zónabesorolása:
Hang a Hálón Red EU nemzetközi zóna: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült
Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Gibraltár, Görögország, Hollandia, Horvátország, Izland,
Írország, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Monaco, Németország, Norvégia,
Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szlovákia, Szlovénia, Törökország,
Vatikán
1. zóna: Amerikai Egyesült Államok, Hong-Kong, Kanada, Kina, Oroszország
2. zóna: Andorra, Ausztrália, Izrael, Koszovó, Montenegró, San Marino, Szerbia, Ukrajna
3. zóna: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Fehéroroszország, Japán, Koreai Köztársaság, Líbia, Macedónia, Mexikó,
Moldova.
Adott külföldi országba irányuló hívások esetében a különböző szolgáltatók hálózatának elérhetősége az aktuális
nagykereskedelmi szerződések függvénye.
A felsorolásban nem említett országokat csak nemzetközi hívással (00 vagy + előtéttel) lehet elérni.
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2.4. Vodafone Pass csomagok
A Vodafone Pass tarifacsomagok Business EU 500MB, Business EU 2GB, Business EU 10GB, Business EU 1GB,
Business EU 3GB, Business EU 12GB, Business Red EU 2GB, Business Red EU 10GB, Business Red EU 30GB,
Business Red EU Superior, Business EU Red 3 GB, Business EU Red 12GB, Business EU Red Superior, Business
Group EU 5, Business Group EU 10, Business Group EU 15, Business Group EU 20, Business Group EU 30,
Business EU Group 5, Business EU Group 10, Business EU Group 15, Business EU Group 20, Business EU Group
30, , Vodafone Business RED 5GB, Vodafone Business RED 20GB, Vodafone Business Smart 3GB, Vodafone
Business Smart 5GB, Business Mobile Smart 3GB, Business Mobile Smart 5GB, Business Mobile RED 5GB,
Business Mobile Red 20GB, Business Mobile RED Start, Business Mobile RED Medium, Vodafone Business
Mobile Start vagy Vodafone Business Mobile Medium Üzleti Előfizetők számára elérhető tarifacsomagokhoz
igényelhető.
A táblázatban bruttó árak szerepelnek, a feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák.

A Vodafone Pass
csomagok

A Vodafone Pass csomagok tartalma:

Havidíj

Social Pass

A megjelölt tarifacsomagokkal az Előfizető internet
hozzáférésben
részesül
a
https://www.vodafone.hu/kisvallalkozasok/tarifak-esopciok/pass weboldalon megjelölt közösségi oldalak
szöveges és képi megjelenítésű tartalmai tekintetében.

1 000 Ft

Connect Pass

A megjelölt tarifacsomagokkal az Előfizető internet
hozzáférésben
részesül
a
https://www.vodafone.hu/kisvallalkozasok/tarifak-esopciok/pass weboldalon megjelölt online chat- és telefon
szolgáltatást biztosító alkalmazások üzenetküldési, hang- és
videóhívási tartalmai tekintetében.

1 200 Ft

A megjelölt tarifacsomagokkal az Előfizető internet
hozzáférésben
részesül
a
https://www.vodafone.hu/kisvallalkozasok/tarifak-esopciok/pass weboldalon megjelölt video néző alkalmazások
tekintetében.

Video Pass

Az opció az Előfizetők számára 480p videó felbontást biztosít
a weboldalon megjelölt harmadik felek által nyújtott video
szolgáltatások esetén. Ez a felbontás az akció indulásakor
elérhető mobiltelefon készülékekre optimalizált, közepes
minőséget biztosít, nagyobb képernyőjű készülékek
esetében a képminőség kedvezőtlenebb lehet. A
képminőség ennél kedvezőbbre beállítására nincsen
lehetőség a Vodafone Pass csomagokban.

5 000 Ft

Az opció a video szolgáltatást nyújtó harmadik fél által havidíj
ellenében elérhető prémium funkcióik elérését nem
tartalmazza, ezen fizetős tartalmak igénybevételéhez külön
előfizetés szükséges a video szolgáltatónál.

A Vodafone Pass csomagok meghatározott tartalmakra felhasznált adatmennyisége a tarifacsomagban, illetve a
kiegészítő adatopció(k)ba foglalt adatforgalmi keretet nem fogyasztja. A tarifacsomagba és a kiegészítő
adatopcióba vagy az Automatikus Kiegészítő Adat opcióba foglalt adatmennyiség felhasználását követően a
337

Vodafone Pass csomagok a tarifacsomag havi előfizetési díjában foglalt adatforgalom felett irányadó, becsült
maximális sebességgel lesznek elérhetőek.
Az adatforgalom opciók által meghatározott forgalomtípusok szerinti szétválasztása megközelítőleg, de nem
garantáltan 100% pontosságú. Előfordulhat, hogy a felhasznált adatforgalmat nem lehetséges egyértelműen
beazonosítani minden esetben, illetve az alkalmazások tartalomszolgáltató általi frissítése esetén eltelhet rövidebbhosszabb átfutási idő az alkalmazás legfrissebb verziójának eléréséig, mely esetek a tarifacsomagban foglalt
adatforgalmi keretet fogyasztják.
A Vodafone Pass csomagok csak egyéni adathasználatra vonatkoznak, az osztott adatra nem.
A Vodafone jogosult előzetes értesítés nélkül módosítani a Vodafone Pass csomagokhoz kapcsolódó, weboldalon
szereplő alkalmazások körét. Az itt megjelölt alkalmazások jellemzően harmadik fél szolgáltatók által nyújtott
szolgáltatások, azokért a szolgáltatást nyújtó harmadik fél felel. A díjmentes adatforgalom nem foglalja magában
az adott tematikus tartalmon kívüli egyéb tartalmakat, pl. a Vodafone Pass szolgáltatásból hivatkozott, harmadik
felek által publikált, tárolt vagy üzemeltetett tartalmakra és funkciókra (pl. regisztráció, alkalmazás-letöltés, frissítés,
beágyazott videó stb.) felhasznált adatmennyiséget.
A Vodafone Pass csomagok használatához szükséges az adott szolgáltató mobil alkalmazásának letöltése vagy a
szolgáltatás hivatalos elérési címének használata. Az adott alkalmazásokra az egyes szolgáltatók által definiált
felhasználási feltételek érvényesek, a Vodafone kizárólag az internet hozzáférést biztosítja ezekhez és nincs
ráhatással a felhasználási feltételekre. Az alkalmazások rendeltetésszerű megjelenítése és használhatósága a
telefon készüléktípusától is függhet, ezzel kapcsolatban a Vodafone nem vállal felelősséget. A Vodafone Pass
csomagok a szabványos protokolloktól eltérő módon (proxy, vagy egyéb titkosított hálózaton keresztül) vagy
virtuális magánhálózaton (VPN) keresztül nem érhetőek el.
A Vodafone Pass csomagok aktív Vodafone EU Roaming opció esetén felhasználhatóak külföldön is, a Vodafone
EU Roaming szolgáltatásban meghatározott roaming hálózatokon és feltételekkel. Azon Előfizetők számára,
akiknek nem aktív a Vodafone EU Roaming opció, a tematikus csomagok roaming környezetben való használata
esetén a mindenkori Szabályozott Európai Roaming díjszabás kerül alkalmazásra. Kérjük ellenőrizze külföldi
használat előtt készüléke és előfizetése roaming beállításait az esetleges díjviták elkerülése érdekében.
A Vodafone Pass kizárólag az internet.vodafone.net APN-nel érhető el.
Megrendelés vagy lemondás esetén, tört havi időszakra is a számlázási ciklus teljes havi díja fizetendő, tört havi
díjak számlázása nem lehetséges.
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2.5. Értéknövelt szolgáltatások
Az alábbi táblázat mutatja az előfizetők rendelkezésére álló szolgáltatásokat:
Tele-szolgáltatások
Telefonbeszélgetések
Segélyhívások
Rövid üzenet fogadása
Rövid üzenet küldése
Kiegészítő szolgáltatások
Hívó fél azonosító kijelzése
Hívó fél azonosító kijelzésének letiltása
Hívásátirányítás feltétel nélkül
Hívásátirányítás mobil előfizetőnek; foglalt
Hívásátirányítás, ha nem veszik fel
Hívásátirányítás, ha a mobil előfizető nem
elérhető
Hívásvárakoztatás
Hívástartás
Konferencia-beszélgetés
Egyéb szolgáltatások
Ügyfélszolgálat
Tudakozó (Magyar Telekom)
Belföldi Egyetemes Tudakozó (Invitel)

Utólag fizető tarifacsomagok
Rendelkezésre áll
Rendelkezésre áll
Rendelkezésre áll
Rendelkezésre áll
Rendelkezésre áll
Kérésre rendelkezésre áll
Rendelkezésre áll
Rendelkezésre áll
Rendelkezésre áll
Rendelkezésre áll
Rendelkezésre áll
Rendelkezésre áll
Kérésre rendelkezésre áll
Rendelkezésre áll
Rendelkezésre áll
Rendelkezésre áll

Az értéknövelt szolgáltatások a Díjszabás megfelelő pontjaiban találhatók.
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2.6. Vezetékes telefonszám szolgáltatás
A Vezetékes telefonszám szolgáltatás havidíját az alábbi táblázat tartalmazza. A táblázatban bruttó árak
szerepelnek, a feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák.
Vezetékes telefonszám
1000




Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű szerződéssel
Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű szerződéssel
Havidíjban foglalt tartalom
Belföldi normáldíjas vezetékes hálózatba irányuló hívások

4.000
3.500

Vezetékes
telefonszám
200
2 990
1 490

Vezetékes
telefonszám
Basic
1 990
990

1000 perc

200 perc

-

2017. október 24. után kötött előfizetői szerződés esetén:
Vezetékes telefonszám
1000




Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű vagy 2 év
határozott idejű szerződéssel
Havidíjban foglalt tartalom
Belföldi normáldíjas vezetékes hálózatba irányuló
hívások

Vezetékes
telefonszám
200

Vezetékes telefonszám
Basic

4.000

2 990

1 990

1000 perc

200 perc

-

A Vezetékes telefonszám 1000 és Vezetékes telefonszám 200 opcióban foglalt 1000, illetve 200 perc díjmentesen
lebeszélhető belföldi normál díjas vezetékes hálózatba irányuló hívásokra, számlázása a tarifacsomag számlázási
egységével megegyező számlázási egységekben történik. A fel nem használt percek a következő számlázási
időszakra nem vihetők át. Az opcióban foglalt díjmentes percek felhasználása után a további hívások, valamint (a
számlázási időszak kezdetétől) minden egyéb irányú hívás számlázása a tarifacsomag percdíjai és számlázási
egysége alapján történik.
Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes.
A vezetékes telefonszám szolgáltatás és a Fax e-mailben szolgáltatás nem vehető igénybe ugyanazon előfizetői
számon.
A Vezetékes telefonszám szolgáltatás részletes leírását az ÁSZF Szolgáltatások leírása melléklete tartalmazza.
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2.7. Fax e-mailben szolgáltatás
A Fax e-mailben szolgáltatás havidíját az alábbi táblázat tartalmazza. A táblázatban bruttó árak szerepelnek, a
feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák.




Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű szerződéssel
Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű szerződéssel
Havidíjban foglalt tartalom
Havidíjban foglalt belföldi normáldíjas vezetékes hálózatba irányuló faxküldés percdíja
(Ft)1000 perc mennyiségig

Fax e-mailben szolgáltatás
3.500
1.990
0

2017. október 24. után kötött előfizetői szerződés esetén:




Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű vagy 2 év határozott idejű szerződéssel
Havidíjban foglalt tartalom
Havidíjban foglalt belföldi normáldíjas vezetékes hálózatba irányuló faxküldés percdíja
(Ft)1000 perc mennyiségig

Fax e-mailben szolgáltatás
3.500
0

Az opció havidíja magában foglal havi 1000 percet, amely bármely belföldi vezetékes hálózat, nem emeltdíjas
irányában felhasználható faxolásra. A havonta fel nem használt percek a következő számlázási időszakra nem
vihetők át. Ezen percek hanghívásra át nem válthatók, hanghívásra fel nem használhatók. Az opcióban foglalt 1000
perc számlázása a tarifacsomag számlázási egységével megegyező számlázási egységekben történik.
A havidíjban foglalt tartalom feletti faxküldés esetén az egyes irányoktól függően az alábbi árak érvényesek:
Fax küldés iránya
Vodafone Magyarország Zrt. mobil hálózatán belül
Más belföldi mobil hálózatba
Belföldi vezetékes hálózatba
Nemzetközi 1. díjzóna irányába
Nemzetközi 2. díjzóna irányába
Nemzetközi 3. díjzóna irányába
Nemzetközi 4. díjzóna irányába
Nemzetközi 5. díjzóna irányába

20,32 Ft / perc
50,8 Ft / perc
7,49 Ft / perc
100 Ft / perc
160 Ft / perc
220 Ft / perc
280 Ft / perc
340 Ft / perc

A táblázatban bruttó árak szerepelnek, a feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák. A kimenő Fax hívások árazása 1
másodperces egységekben történik. A Fax fogadás díjmentes.
Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes.
A vezetékes telefonszám szolgáltatás és a Fax e-mailben szolgáltatás nem vehető igénybe ugyanazon előfizetői
számon.
A Fax e-mailben szolgáltatás részletes leírását az ÁSZF Szolgáltatások leírása melléklete tartalmazza.
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2.8. Vodafone alközpont szolgáltatás
2.8.1. Vodafone alközpont szolgáltatás Üzleti Előfizetők számára
A szolgáltatáshoz kapcsolódó díjakat az alábbi táblázat tartalmazza. A táblázatban bruttó árak szerepelnek, a
feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák.
Szolgáltatás megnevezése

Bruttó díj

Belépési díj
PROFI1 tarifacsomag havi díja 2 db IVR csatornával és legfeljebb 4 db központi
számmal - 2 éves szerződéssel
PROFI1 tarifacsomag havi díja 2 db IVR csatornával és legfeljebb 4 db központi
számmal - határozatlan idejű szerződéssel
PROFI2 tarifacsomag havi díja 4 db IVR csatornával és legfeljebb 8 db központi
számmal - 2 éves szerződéssel
PROFI2 tarifacsomag havi díja 4 db IVR csatornával és legfeljebb 8 db központi
számmal - határozatlan idejű szerződéssel
PROFI3 tarifacsomag havi díja 6 db IVR csatornával és legfeljebb 10 db központi
számmal - 2 éves szerződéssel
PROFI3 tarifacsomag havi díja 6 db IVR csatornával és legfeljebb 10 db központi
számmal - határozatlan idejű szerződéssel
Alközponti mellék havi díja 1-5 db - 2 éves szerződéssel
Alközponti mellék havi díja 1-5 db – határozatlan idejű szerződéssel
Alközponti mellék havi díja 6 -10 db - 2 éves szerződéssel
Alközponti mellék havi díja 6-10 db – határozatlan idejű szerződéssel
Alközponti mellék havi díja 11 -15 db - 2 éves szerződéssel
Alközponti mellék havi díja 11-15 db – határozatlan idejű szerződéssel
Alközponti mellék havi díja 16 -20 db - 2 éves szerződéssel
Alközponti mellék havi díja 16-20 db – határozatlan idejű szerződéssel
Hívásnapló havi díja – 2 éves szerződéssel
Hívásnapló havi díja – határozatlan idejű szerződéssel
Hangbemondás havi díja – 2 éves szerződéssel
Hangbemondás havi díja – határozatlan idejű szerződéssel
A Vodafone alközpont kialakításának (az alközpont, valamint az ahhoz tartozó hívásfa
és hangbemondás felprogramozásának, beállításának) egyszeri díja
Központi számhoz aktivált tarifacsomag havi díja
Nem veszítek hívást opció havi díja
Hangrögzítés havidíja – PROFI1 tarifacsomag mellé, bejövő hívásokra
Hangrögzítés havidíja – PROFI2 tarifacsomag mellé, bejövő hívásokra
Hangrögzítés havidíja – PROFI3 tarifacsomag mellé, bejövő hívásokra
Egyszintű menürendszer havidíja

10 000 Ft
13 000 Ft
16.000 Ft
26 000 Ft
32 000 Ft
33 000 Ft
40 000 Ft
3 000 Ft
4 000 Ft
6 000 Ft
8 000 Ft
8 000 Ft
10 999,99 Ft
9 999,99 Ft
14 000 Ft
3 000 Ft
4 000 Ft
500 Ft
1 000 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
6 500 Ft
13 000 Ft
19 500 Ft
2 000 Ft

Szolgáltatáshoz kapcsolódó módosítások

Bruttó díj

PROFI1-ről PROFI2-re vagy PROFI3-ra váltás, illetve PROFI2-ről PROFI3-ra váltás

Díjmentes

PROFI 3-ról vagy PROFI2-ről PROFI1-re váltás, illetve PROFI3-ról PROFI2-re váltás

Hűségidőn belül
kötbér fizetendő,
egyébként
díjmentes
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Új mellék / mellékek hozzáadása – az előfizetett, még szabadon lévő, mellékeknek
fenntartott helyek erejéig, irodai díjcsomagként

Díjmentes

Új mellék / mellékek hozzáadása – az előfizetett, még szabadon lévő, mellékeknek
fenntartott helyek erejéig, nem irodai, hanem bármely egyéb díjcsomagként

a választott
díjcsomag havi díja
fizetendő

Mellék / mellékek törlése a hívás kezelésből

6 350Ft

Hívás kezelés változtatása párhuzamosról lineárisra

6 350 Ft

Hívás kezelés változtatása lineárisról párhuzamosra

6 350 Ft

Lineáris hívás kezelés esetén a sorrend módosítása

6 350 Ft

Hívásnapló megrendelése

Hívásnapló lemondása
Hívásnapló belépési név, jelszó megváltoztatása
Nem veszítek hívást opció megrendelése
Nem veszítek hívást opció lemondása
Nem veszítek hívást opció telefonszámának módosítása
Hangbemondás megváltoztatása
Hangbemondás megrendelése

Hangbemondás lemondása
Központi szám megrendelése, az előfizetett, még szabadon lévő központi szám
helyek erejéig
Központi szám lemondása
Munkaidő ellenőrzés beállítása és módosítása

Díjmentes, a
hívásnapló havi díja
fizetendő
Díjmentes,
hűségidőn belül
kötbér feltételek
szerint
6 350 Ft
Díjmentes
Díjmentes
6 350 Ft
6 350 Ft
Díjmentes, a
hangbemondás havi
díja fizetendő
Díjmentes,
hűségidőn belül
kötbér feltételek
szerint
Díjmentes
Díjmentes,
hűségidőn belül
kötbér feltételek
szerint
2 500 Ft/alkalom

Módosítási tételekre vállalt határidő: 5 munkanap

A központi számhoz vagy mellékekhez tartozó telefonszámok cseréje esetén a számcsere díja megegyezik a
mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételekben meghatározott mobil számcsere díjával, a módosításra
vállalt határidő Vodafone Alközpont szolgáltatás esetén 5 munkanap.
Amennyiben az Alközponti mellékek száma bármely okból a kisebb mellék számot biztosító szolgáltatással
megegyező mellék számra csökken, a szolgáltatás nem változik automatikusan a kisebb mellék számot biztosító
szolgáltatásra. Ugyanígy a központi számok mennyiségének bármely okból való csökkenése nem jelenti a Profi1,
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Profi2 és Profi3 tarifacsomagok közötti váltást. Amennyiben az Előfizető a szolgáltatás módosítását szeretné,
igényelnie kell azt, az esetleges határozott időtartam figyelembevételével.
A Szolgáltató felhívja az Előfizető figyelmét arra, hogy amennyiben az Előfizető központi telefonszámként
vezetékes telefonszámot kíván megadni, a Vodafone alközpont szolgáltatáshoz a Vezetékes telefonszám
szolgáltatást szükséges igénybe vennie. A Vezetékes telefonszám szolgáltatás igénybevételi feltételeire a
Szolgáltatások leírása melléklete valamint jelen Díjszabás melléklet vonatkozik azzal a kiegészítéssel, hogy
amennyiben a Vezetékes telefonszám szolgáltatáshoz kapcsolódik lebeszélhetőség, az a központi telefonszámhoz
tartozóan nem vehető igénybe tekintettel arra, hogy a Vodafone alközpont szolgáltatás műszaki megvalósításának
sajátosságaiból fakadóan a szolgáltatáshoz a Vodafone SIM kártyát nem biztosít, a központi vezetékes
telefonszámon kizárólag hívásfogadás lehetséges.
Külföldi használat esetén a mindenkori Roaming díjszabás érvényes.
A Vodafone alközpont szolgáltatás részletes leírását az ÁSZF Szolgáltatások leírása melléklete tartalmazza.
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3. Kereskedelmi forgalomban nem elérhető szolgáltatások
4. Nemzetközi barangolás, mobil használat külföldi hálózatokon (roaming)
A nemzetközi roaming szolgáltatás igénybevételével az Előfizető külföldön is használhatja mobiltelefonját
amennyiben készüléke alkalmas az adott hálózat használatára. Nemzetközi barangolás (roaming) ideje alatt a
nemzetközi számra történő hívásátirányítás nem elérhető. A nemzetközi roaming szolgáltatás a
https://www.vodafone.hu/szolgaltatasok/roaming internetes oldalon közzétett szolgáltatók hálózatán érhető el.
Szolgáltató honlapján folyamatosan tájékoztatja Előfizetőit az aktuálisan elérhető roaming-hálózatokról, és az adott
hálózaton elérhető szolgáltatásokról.

4.1. Forgalmi alapú roaming hívás és SMS díjszabás
Szolgáltató a nemzetközi roaming szolgáltatást utólag fizető előfizetők részére a forgalmi alapú roaming hívás és
SMS díjszabás mindenkori feltételei szerint nyújtja. Új előfizetések esetén Szolgáltató a forgalmi alapú roaming
hívás és SMS tarifát aktiválja alapértelmezett roaming szolgáltatásként. A roaming szolgáltatás aktiválása
díjmentes.
A roaming díjszabás a világ országait 7 roaming díjzónába sorolja, valamint megkülönböztet Szatelit (tengeri és
repülőgép-fedélzeti) hálózatokat. Az aktuális zónabesorolás elérhető a Szolgáltató internetes oldalán
(https://www.vodafone.hu/szolgaltatasok/roaming). A roaming díjszabás 1. roaming díjzóna árazása a hatályos
jogszabályokban meghatározott Szabályozott Európai Roaming tarifának felel meg. A Szabályozott Európai
Roaming tarifa aktiválása a roaming szolgáltatás megrendelésével lehetséges, az aktiválást Szolgáltató az
igényléstől számított 24 órán belül végrehajtja.
Előfizető az Európai Unióban érvényes roaming díjakról a +3670 700 1702-es számon tájékozódhat. Az információs
vonal az EU országaiból ingyenesen hívható.

4.1.1. Forgalmi alapú roaming hívás, SMS és MMS díjak
Szabályozott Európai Roaming díjszabás:
Az 1. roaming díjzónába az alábbi országok tartoznak:
Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Svédország, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország,
Franciaország, Francia Guyana, Gibraltár, Görögország, Guadeloupe, Hollandia, Horvátország, Izland, Írország,
Olaszország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Martinique, Németország, Norvégia,
Lengyelország, Portugália, Reunion, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország.
A forgalmi alapú roaming hívásindításra, hívásfogadásra, valamint SMS/MMS küldésre és fogadásra vonatkozó
díjait az alábbi az 1-es roaming díjzóna országaira vonatkozó Szabályozott Európai Roaming díjszabás tartalmazza
2017. június 15.-től:
Hívásindítás magyarországi mobil hálózatba: Előfizető által használt tarifacsomag Magyarországon érvényes
belföldi, hálózaton kívüli mobil hívás díja.
Hívásindítás magyarországi vezetékes hálózatba: Előfizető által használt tarifacsomag Magyarországon érvényes
belföldi, vezetékes irányú hívás díja.
Hívásindítás 1-es roaming díjzóna országaiba: Előfizető által használt tarifacsomag Magyarországon érvényes
belföldi, hálózaton kívüli mobil hívás díja.
Hívásfogadás: díjmentes.
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SMS küldés magyarországi mobil hálózatba: Előfizető által használt tarifacsomag Magyarországon érvényes
belföldi, hálózaton kívüli SMS díja.
SMS küldés az 1-es roaming díjzóna országaiba: Előfizető által használt tarifacsomag Magyarországon érvényes
belföldi, hálózaton kívüli SMS díja.
SMS küldés harmadik országbeli hívószámokra (nem magyarországi és nem az 1-es roaming díjzóna országaiba)
és Szatelit hálózatba: az előfizető által használt tarifacsomag Magyarországról nemzetközi irányba indított SMSek díjazása szerinti SMS díja a nemzetközi irányokra vonatkozó számlázási egységenként.
MMS küldés magyarországi mobil hálózatba: Előfizető által használt tarifacsomag Magyarországon érvényes
belföldi, hálózaton kívüli MMS díja.
MMS küldés az 1-es roaming díjzóna országaiba: Előfizető által használt tarifacsomag Magyarországon érvényes
belföldi, hálózaton kívüli MMS díja.
MMS küldés harmadik országbeli hívószámokra (nem magyarországi és nem az 1-es roaming díjzóna országaiba)
és Szatelit hálózatba: az előfizető által használt tarifacsomag Magyarországról nemzetközi irányba indított MMSek díjazása szerinti MMS díja a nemzetközi irányokra vonatkozó számlázási egységenként.
SMS és MMS fogadása díjmentes.
Az alábbi táblázat tartalmazza a forgalmi alapú roaming hívásindításra, hívásfogadásra, valamint SMS küldésre
vonatkozó díjait.
Hívásindítás

Hívásfogadás

SMS küldés

MMS küldés

369 Ft/perc
(nettó 290,56 Ft/perc)
469 Ft/perc
(nettó 369,3 Ft/perc)
699 Ft/perc
(nettó 550,4 Ft/perc)
889 Ft/perc
(nettó 700Ft/perc)
999 Ft/perc
(nettó 786,62 Ft/perc)

139 Ft/perc
(nettó 109,45 Ft/perc)
169 Ft/perc
(nettó 133,08 Ft/perc)
249 Ft/perc
(nettó 196,07 Ft/perc)
299 Ft/perc
(nettó 235,44 Ft/perc)
329 Ft/perc
(nettó 259,06 Ft/perc)

109 Ft/SMS
(nettó 85,83 Ft/SMS)
129 Ft/SMS
(nettó 101,58 Ft/SMS)
209 Ft/SMS
(nettó 164,57 Ft/SMS)
219 Ft/SMS
(nettó 172,45 Ft/SMS)
239 Ft/SMS
(nettó 188,19 Ft/SMS)

249 Ft/MMS
(nettó 196,06 Ft/MMS)
249 Ft/MMS
(nettó 196,06 Ft/MMS)
249 Ft/MMS
(nettó 196,06 Ft/MMS)
249 Ft/MMS
(nettó 196,06 Ft/MMS)
249 Ft/MMS
(nettó 196,06 Ft/MMS)

Szatelit tengeri és
repülőgépfedélzeti
hálózatok (7.
roaming díjzóna)

1599 Ft/perc
(nettó 1259,06 Ft/perc)

1099 Ft/perc
(nettó 865,36 Ft/perc)

299 Ft/SMS
(nettó 235,44 Ft/SMS)

249 Ft/MMS
(nettó 196,06 Ft/MMS)

8. roaming díjzóna

369 Ft/perc (nettó 290,56
Ft/perc)

139 Ft/perc (nettó 109,45
Ft/perc)

109 Ft/SMS (nettó 85,83
Ft/SMS)

249 Ft/MMS (nettó
196,06 Ft/MMS)

2. roaming díjzóna
3. roaming díjzóna
4. roaming díjzóna
5. roaming díjzóna
6. roaming díjzóna

A Szabályozott Európai Roaming díjszabásban meghatározott díjakat az Európai Unión belüli időszakos utazásuk
során azok a barangolást végző Előfizetők vehetik igénybe, akik szokásos lakóhellyel rendelkeznek
Magyarországon, illetve Magyarországgal szoros kapcsolatban állnak, ami miatt gyakran és jelentős ideig
Magyarországon kell tartózkodniuk. Szoros kapcsolat Üzleti Előfizetők esetében a vállalkozás bejegyzésének helye
vagy székhelye, a fő gazdasági tevékenység tényleges végzésének helye, vagy olyan helyet jelenthet, ahol okirattal
igazolhatóan, a megadott SIM-kártyát használó meghatározott munkavállalók a feladataikat végzik. Szolgáltató
jogosult ezen igazolások bekérésére az Előfizetői Szerződés fennállásának időtartama alatt.
Előfizető a tarifacsomagjában meghatározott belföldön irányadó adatkerete erejéig és annak terhére forgalmazhat
adatot, kivéve a jelen Díjszabás C./1-es fejezetben felsorolt azon tarifacsomagok esetén, amelyek kifejezetten
külön dedikált hazai és roaming adatmennyiséget tartalmaznak. Amennyiben a belföldi és roaming adatkeret
azonos, annak felhasználása esetén, amennyiben Előfizető nem vásárol további kiegészítő adatopciót, a külföldi
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adathozzáférés lehetősége is megszűnik. Amennyiben a belföldi és roaming adatkeret eltérő, a roaming adatkeret
felhasználása esetén, amennyiben Előfizető nem vásárol további kiegészítő adatopciót, a külföldi adathozzáférés
lehetősége a tarifacsomagnál jelzettek szerint megszűnik vagy az adatforgalom le- és feltöltési sebessége
lassításra kerül. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul.
Az időszakos utazási célú felhasználás során a magyarországi hívószámokra irányuló, illetve az 1. roaming
díjzónába indított hívások, SMS-ek és MMS-ek mennyisége, illetve az 1. roaming díjzónában felhasznált
adatmennyiség mértéke nem haladhatja meg a belföldi használat négyhavi 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 mobil hálózatán forgalmazott napok számát
(méltányos használat). Amennyiben a méltányos használat feltételei nem teljesülnek, erről Előfizetőt SMS-ben
tájékoztatjuk, és figyelmeztetjük a méltányos használat feltételeire. 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 6. e cikke szerinti többletdíj alkalmazására jogosult a figyelmeztetés napjától
kezdve.
A többletdíj mértéke:
Hívásindítás 1-es roaming díjzóna országaiba: 12,56 Ft/perc (nettó 9,89 Ft/perc);
SMS küldés az 1-es roaming díjzóna országaiba: 3,92 Ft/SMS (nettó 3,09 Ft/SMS);
MMS küldés az 1-es roaming díjzóna országaiba: 3,02 Ft/MMS (nettó 2,38 Ft/MMS);
Adatforgalom az 1-es roaming díjzóna országaiban: 1,11 Ft/MB (nettó 1,06 Ft/MB).
A roaming forgalom tekintetében a Bizottság (EU) 2016/2286 Végrehajtási Rendelete szerint korlátlan
adatcsomagnak minősül:
„Korlátlan Adatcsomag”: egy vagy több kiskereskedelmi mobilszolgáltatás nyújtására vonatkozó díjcsomag, amely
rendszeres, fix összegű díj megfizetése ellenében nem korlátozza az abban foglalt kiskereskedelmi
mobilszolgáltatás adatforgalmát, vagy amelyben a kiskereskedelmi mobilszolgáltatás adatforgalmának belföldi
egységára – amelyet úgy kell kiszámítani, hogy a mobilszolgáltatásoknak az egész számlázási időszakra
vonatkozó teljes, ÁFA nélküli belföldi kiskereskedelmi árát el kell osztani a kiskereskedelmi mobilszolgáltatás
adatforgalmának belföldön rendelkezésre álló teljes mennyiségével – alacsonyabb az 531/2012/EU rendelet 12.
cikkében említett maximális szabályozott nagykereskedelmi barangolási díjnál;
Az alkalmazandó belföldi mennyiségi korlátozások sérelme nélkül fent meghatározott korlátlan adatcsomag
esetében a barangolást végző Előfizetőnek biztosítjuk azt a lehetőséget, hogy időszakos Unión belüli utazásai
során belföldi kiskereskedelmi áron vegyen igénybe legalább kétszer akkora volumenű kiskereskedelmi
barangolásos adatátviteli szolgáltatást, mint amennyi az adott korlátlan adatcsomag teljes számlázási időszakra
vonatkozó teljes, ÁFA nélküli belföldi kiskereskedelmi ára osztva a szabályozott barangolásos adattovábbítási
szolgáltatásoknak az 531/2012/EU rendelet 12. cikkében említett nagykereskedelmi díjával.

4.1.2. Számlázás
•

•
•
•

Az 1. roaming díjzónában indított hívások – ha a hívás magyarországi hálózatba vagy egy 1. roaming
díjzónában lévő országba irányul –számlázása a következő módon történik:
a belföldi hálózaton kívüli mobil irányú percdíj az Előfizető tarifacsomagja szerint a belföldön alkalmazandó
számlázási egység szerint kerül kiszámlázásra.
Amennyiben a hívás harmadik országbeli hívószámra (nem magyarországi hívószámra és nem az 1-es
roaming díjzóna országaiba) vagy Szatelit hálózatba irányul, a hívás számlázása 60 másodperces
egységekben történik.
Az 1. roaming díjzónában fogadott hívások számlázása másodperces egységekben történik,
A harmadik országban (nem Magyarországon és nem az 1-es roaming díjzóna országaiban) vagy Szatelit
hálózatokon indított és fogadott hívások elszámolása a 60 másodperces egységekben történik.
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•
•

•
•

Az 1. roaming díjzóna hívásindítási díjai abban az esetben érvényesek, ha a hívást az 1. roaming díjzóna
valamely országából indították egy magyarországi hálózatba vagy egy, az 1. roaming díjzónában lévő
országba.
Amennyiben a hívás az 1. roaming díjzónából harmadik országbeli hívószámra (nem magyarországi
hívószámra és nem az 1-es roaming díjzónában lévő országba) vagy Szatelit hálózatba irányul, az előfizető
által használt tarifacsomag Magyarországról nemzetközi irányba indított hívások díjazása szerinti hívás
díja a nemzetközi irányokra vonatkozó számlázási egységenként kerül kiszámlázásra.
A harmadik országban (nem Magyarországon és nem az 1-es roaming díjzóna országaiban) vagy Szatelit
hálózatokon kezdeményezett és fogadott hívások esetén az ár kizárólag annak függvénye, hogy az
Előfizető melyik roaming díjzónában tartózkodik
Az 1-es roaming díjzónában az adatforgalom számlázása 1kB-os egységekben történik, minden
megkezdett kapcsolat minimum egy egységnek számít. A külföldi internethasználat során a le- és feltöltött
adatmennyiség összege kerül kiszámlázásra.

Roaming során az SMS-üzenetek fogadása díjmentes.
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4.2. Kedvezményes roaming napijegyek
4.2.1. Világ Napijegy
A Világ Napijegy szolgáltatás a Szolgáltató által meghatározott érvényességi területen és a Szolgáltató által
megjelölt roaming hálózatokon érvényes. Aktív Világ Napijegy szolgáltatás esetén Utólag fizető Előfizetők számára
a roaming-szolgáltatás kizárólag a Szolgáltató által meghatározott érvényességi terület Szolgáltató által megjelölt
hálózatain érhető el. A Világ Napijegy szolgáltatás érvényességi területéhez tartozó országok listája, valamint ezen
érvényességi
terület
meghatározott
partnerhálózatainak
aktuális
listája
a
https://www.vodafone.hu/kisvallalkozasok/roaming/vilag-napijegy internetes oldalon érhető el.
A Világ Napijegy megrendelésének feltétele, hogy Előfizető a használat megkezdése előtt rendelkezzen aktív
roaming szolgáltatással. A Világ Napijegy szolgáltatás aktiválásának külön díja nincs. Az aktiválás történhet SMSben, a VJEGY kód elküldésével a 1270-re, az SMS küldése a Vodafone Magyarország Zrt. mobil hálózatáról
díjmentes, külföldről az aktuális roaming díjszabás szerinti SMS ár fizetendő, személyesen a Vodafone üzletekben,
illetve Online és Telefonos Ügyfélszolgálat segítségével. A szolgáltatás a sikeres megrendelést követően annak
lemondásáig aktív marad. A szolgáltatás lemondása a fenti csatornák segítségével történhet, a lemondáshoz
szükséges SMS-kód: XVJEGY.
A Világ Napijegy szolgáltatás utólag fizető (havidíjas), hang alapú tarifacsomagokkal érhető el. A Világ Napijegy
szolgáltatás az alábbiakban feltüntetett tarifacsomagok részét képezi, azaz a szolgáltatást nem szükséges
előzetesen aktiválni, a szolgáltatás díja a tarifacsomag havidíján felül értendő:
-

-

-

Business EU 500MB, Business EU 1GB, Business EU 2GB, Business EU 3 GB, Business EU 10GB
és Business EU 12GB tarifacsomagok, illetve az ezen tarifacsomagokhoz elérhető Business MultiNet
(mobilinternet alapú) tarifacsomagok
Irodai Díjcsomag
Business Group EU tarifacsomagok
Business EU Group tarifacsomagok
Business Red EU 2GB, Business Red EU 10GB, Business Red EU 30GB és Business Red EU
Superior tarifacsomagok, illetve az ezen tarifacsomaghoz elérhető a Business MultiNet (mobilinternet
alapú) tarifacsomagok
Business EU Red 3GB, Business EU Red 12GB és Business EU Red Superior tarifacsomagok,
illetve az ezen tarifacsomagokhoz elérhető Business MultiNet (mobilinternet alapú) tarifacsomagok
Vodafone Business Smart és Vodafone Business RED tarifacsomagok a Vodafone Business RED World
csomag kivételével
Business Mobile Smart, Vodafone Business Mobile és Business Mobile RED tarifacsomagok a Business
Mobile RED World és Business Mobile RED Max csomagok kivételével

A Világ Napijegy kiszámlázása automatikusan, az adott magyarországi idő szerint számított naptári napon Előfizető
által generált első számlázható esemény (roaming környezetben indított vagy fogadott hívás, küldött SMS, fel- vagy
letöltött adatforgalom) alapján megtörténik, ezután a kedvezményes díjazás (lásd lenti táblázat) szerint telefonálhat,
küldhet SMS-t, és használhatja a rendelkezésére álló adatmennyiséget. Az érvényességi idő az adott Világ
Napijegy kiszámlázásával megegyező napon, magyarországi idő szerint 24:00-ig, azaz adott naptári napra szólóan
érvényes. Az érvényességi idő leteltéről Szolgáltató nem küld értesítést. Ha az Előfizető a Világ Napijegy
érvényességi idejének lejárta után (naptári nap) újabb számlázható forgalmat generál, egy újabb Világ Napijegy
kerül kiszámlázásra. A megkezdett, de az érvényességi idő végén túl befejeződő események (hívás, SMS vagy
adatforgalom) a következő naptári napra is kiváltják a Világ Napijegy kiszámlázását. A Világ Napijegy díja nem
kerül kiszámlázásra a segélyhívó, illetve a +3670 700 1702-es szám hívása esetén.
A Világ Napijegy napi díja:
A Világ Napijegy díjszabása
Hangalapú utólag fizető Előfizető
esetén, amennyiben a tarifacsomag,

•

Világ Napijegy - Amerika napi díja: bruttó 1 990 Ft (nettó 1 566,92 Ft)
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vagy adat-opció használata során
jogosult az Online ügyfélszolgálat
vagy a My Vodafone alkalmazás
használatára
Hangalapú utólag fizető Előfizető
esetén, amennyiben a tarifacsomag,
vagy adat-opció használata során
nem
jogosult
az
Online
ügyfélszolgálat vagy a My Vodafone
alkalmazás használatára

•
•

Világ Napijegy - Afrika napi díja: bruttó 1 990 Ft (nettó 1 566,92 Ft)
Világ Napijegy – K- Európa/Ázsia napi díja: bruttó 2 990 Ft (nettó 2 354,33 Ft)

•
•
•

Világ Napijegy - Amerika napi díja: bruttó 1 923,47 Ft (nettó 1 514,54 Ft)
Világ Napijegy - Afrika napi díja: bruttó 1 923,47Ft (nettó 1 514,54 Ft)
Világ Napijegy – K- Európa/Ázsia napi díja: bruttó 2 923,48 Ft (nettó 2 301,95 Ft)

Napi 1440 perc hívásforgalom felett a szolgáltató túlforgalmazás díjat számol fel, amelynek mértéke: bruttó 50 Ft
(nettó 39,37 Ft) / perc.
Az 1440 perc hívásforgalom GMT+1 időzóna szerinti 0 óra 00 perc és 23 óra 59 perc között kerül meghatározásra
és tartalmazza mind a fogadott mind az indított hívások forgalmát. A túlforgalmazási díj elszámolása fogadott
hívások esetén 1 másodperces egységekben történik, míg indított hívások esetén, a hazai árazás számlázási
egysége szerint.
A Világ Napijegy szolgáltatást szigorúan tilos olyan eszközzel használni, amely nem rendelkezik saját kijelzővel,
hangszóróval, mikrofonnal és billentyűzettel (beleértve az érintőképernyős billentyűzetet), ilyen pl. az adapter,
modem. A tarifacsomagok visszaélésszerűen, többek között telemarketing, ügyfélszolgálati tevékenység, vagy más
üzleti célokra nem használhatók. A visszaélésszerű használatba beleértendő és ezáltal ellentétes a személyi
használat feltételeivel az olyan SMS és MMS küldési magatartás, amely során az előfizetésről elküldött SMS/MMSek darabszáma meghaladja a napi több százat, illetve az érintett előfizetésről elküldött SMS/MMS-ek száma és
azok címzettjeinek aránya meghaladja a 10%-ot, illetve az elküldött SMS/MMS-ekre érkezett válaszüzenetek
darabszámának aránya 80%-nál kisebb, illetve az SMS/MMS üzeneteket jellemzően egy helyszínről küldi az
előfizető.
A kedvezményes roaming-díjak a Világ Napijegy használata során:
1. Magyarországi hívószámokra irányuló normál díjas hívások és SMS-ek esetén:
Előfizető által használt tarifacsomag Vodafone Magyarország hálózatán alkalmazott belföldi hívás-/SMS-díja
számlázási egységenként (megkülönböztetve a hálózaton kívüli és belüli hívások, csúcsidőben és csúcsidőn kívüli
hívások, amennyiben ez az adott tarifacsomagra értelmezhető).
2. A kijelölt országok valamelyikében roamingolva ugyanezen ország bármely mobil vagy vezetékes
hívószámára irányuló hívások és SMS-ek esetén:
Előfizető által használt tarifacsomag Magyarországon érvényes belföldi, hálózaton kívüli hívás-/SMS-díja a
tarifacsomaghoz tartozó számlázási egységenként.
3. Harmadik országbeli hívószámokra (azaz nem magyarországi vagy a roamingolás helye szerinti országbeli
hívószámra) irányuló hívások és SMS-ek esetén:
Magyarországról nemzetközi irányba indított hívások és SMS-ek díjazása szerinti hívás-/SMS-díj a nemzetközi
irányokra vonatkozó számlázási egységenként
4. Fogadott hívások esetén (a listában szereplő hálózatok bármelyikén roamingolva fogadott hívások):
Előfizető által használt tarifacsomag Vodafone Magyarország hálózatán fogadott hívásokra alkalmazott díjazása
szerint díjmentes.
5. Adatroaming használata esetén
Azon Előfizetők, akik tarifacsomagjuknak vagy adatopciójuknak köszönhetően jogosultak az Online Ügyfélszolgálat
használatára, külföldön is a tarifacsomagjukban meghatározott belföldön irányadó adatkeretük erejéig és annak
terhére forgalmazhatnak adatot, kivéve a jelen Díjszabás C./1-es fejezetben felsorolt azon tarifacsomagok esetén,
amelyek kifejezetten külön dedikált hazai és roaming adatmennyiséget tartalmaznak. Amennyiben a belföldi és a
roaming adatkeret azonos, annak felhasználása esetén, amennyiben Előfizető nem vásárol további kiegészítő
adatopciót, a külföldi adathozzáférés lehetősége is megszűnik. Amennyiben a belföldi és roaming adatkeret eltérő,
a roaming adatkeret felhasználása esetén, amennyiben Előfizető nem vásárol további kiegészítő adatopciót, a
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külföldi adathozzáférés lehetősége a tarifacsomagnál jelzettek szerint megszűnik vagy az adatforgalom le- és
feltöltési sebessége lassításra kerül. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul. Minden további
Előfizetőnek adott naptári napon az első 100 MB díjmentes. Az érvényességi időn belül, a kedvezményes
adatmennyiséget a kijelölt hálózatokon meghaladó forgalmat a Szolgáltató bruttó 50 Ft/MB-os egységekben
számlázza.

Egyéb szabályok
Az Előfizető tarifacsomagja szerinti lebeszélhető percek, lebeszélhető havidíj, illetve további kedvezmények a Világ
Napijegy hívásokra is felhasználhatóak. A Zárt csoport opció kedvezményei a Világ Napijegy hívásokra nem
vonatkoznak.
A hazai adatkeret külföldi felhasználására minden olyan hangalapú Utólag fizető Előfizető jogosult, aki
tarifacsomagja, vagy adat-opciója használata során jogosult az Online ügyfélszolgálat vagy a My Vodafone
alkalmazás használatára. Belföldi adatkeret felhasználása esetén a külföldi adathozzáférés sebessége az aktuális
számlázási ciklus végéig 0/0 Mbit/s-re lassításra kerül, ezt a lassítás Magyarországra visszatéréskor az Előfizető
szerződésében meghatározott lassítási szabályok szerint módosul. Az adatkeret felhasználása után Utólag fizető
Előfizetőnek lehetősége van az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban kiegészítő
adatkeret vásárlására, a hazaival megegyező árak és feltételek szerint. A számlázási ciklus lezárultával vagy
kiegészítő adatkeret vásárlása esetén a forgalomlassítás megszűnik. Azon Utólag fizető Előfizető, aki forgalmi
díjas-, túlforgalmazási díjjal rendelkező-, speciális (egyedi) hozzáférési ponttal (APN) rendelkező-, internet opciót
vagy Internet tarifacsomagot használ, nem használhatja fel belföldi adatkeretét, számára a Világ Napijegy naptári
naponként 100MB külföldi adatforgalmazást biztosít.
A Világ Napijegy használata során több adatcsatlakozás lehetséges a kedvezményes adatmennyiség eléréséig. A
hazai adatkeret felhasználásának részletei megegyeznek a belföldi felhasználási feltételekkel. A napi 100 MB
adatkeretet használó ügyfelek részére az adatforgalom a küldött és a fogadott adatmennyiség együttes összegét
jelenti, a számlázási egység 100 kB. Az adatforgalom felhasználható roaming internet szolgáltatásra.
Az adott naptári napon fel nem használt 100MB adatmennyiség a következő kedvezményes periódusra nem vihető
át, belföldön nem használható fel. Az elérhető adatmennyiség felhasználásának 80-, illetve 100%-ánál Előfizető
SMS-ben tájékoztatást kap. Technikai okokból előfordulhat, hogy a tájékoztató SMS-ek csak az adatkapcsolat
lezárása után kerülnek kiküldésre. A Világ Napijegy napidíja nem kerül beszámításra az adatroaming számlázási
limitbe.
A Világ Napijegy nem aktiválható azon előfizetésekre, amelyeken határozott időre szóló szerződéssel megkötött
adatroaming opció aktív, vagy ha Előfizető olyan tarifacsomaggal rendelkezik, melynek havi előfizetési díjában
roaming forgalom (roaming során felhasználható percek, SMS-ek vagy adatforgalom) is található.
A Világ Napijegy használata során a hanghívások, SMS-küldés és az adatforgalom számlázása, illetve a napidíj
kiszámlázása a magyarországi időzóna szerint történik.

4.2.1.1. Adat Világ Napijegy
Az Adat Világ Napijegy szolgáltatás a Szolgáltató által meghatározott érvényességi területen és a Szolgáltató által
megjelölt roaming hálózatokon érvényes. Aktív Világ Napijegy szolgáltatás esetén Utólag fizető Előfizetők számára
a roaming-szolgáltatás kizárólag a Szolgáltató által meghatározott érvényességi terület Szolgáltató által megjelölt
hálózatain érhető el. A Világ Napijegy szolgáltatás érvényességi területéhez tartozó országok listája, valamint ezen
érvényességi
terület
meghatározott
partnerhálózatainak
aktuális
listája
a
https://www.vodafone.hu/kisvallalkozasok/roaming/vilag-napijegy internetes oldalon érhető el. Az Adat Világ
Napijegy megrendelésének feltétele, hogy Előfizető a használat megkezdése előtt rendelkezzen aktív roaming
szolgáltatással. A Világ Napijegy szolgáltatás aktiválásának külön díja nincs. Az aktiválás történhet SMS-ben, az
ADATVJEGY kód elküldésével a 1270-re, az SMS küldése a Vodafone Magyarország Zrt. mobil hálózatáról
díjmentes, külföldről az aktuális roaming díjszabás szerinti SMS ár fizetendő, személyesen a Vodafone üzletekben,
illetve Online és Telefonos Ügyfélszolgálat segítségével. A szolgáltatás a sikeres megrendelést követően annak
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lemondásáig aktív marad. A szolgáltatás lemondása a fenti csatornák segítségével történhet, a lemondáshoz
szükséges SMS-kód: XADATVJEGY. Az Adat Világ Napijegy kiszámlázása automatikusan, az adott naptári napon
Előfizető által generált első számlázható esemény (fel- vagy letöltött adatforgalom) alapján megtörténik, ezután a
kedvezményes díjazás szerint forgalmazhat adatot. Az érvényességi idő az adott Adat Világ Napijegy
kiszámlázásával megegyező napon, magyarországi idő szerint 24:00-ig, azaz adott naptári napra szólóan
érvényes. Az érvényességi idő leteltéről Szolgáltató nem küld értesítést. Ha az Előfizető az Adat Világ Napijegy
érvényességi idejének lejárta után (naptári nap) újabb számlázható forgalmat generál, egy újabb Adat Világ
Napijegy kerül kiszámlázásra. A megkezdett, de az érvényességi idő végén túl befejeződő események
(adatforgalom) a következő naptári napra is kiváltják az Adat Világ Napijegy kiszámlázását.
Az Adat Világ Napijegy díja a következőként alakul:
• Adat Világ Napijegy - Amerika napi díja: bruttó 1 645,27 Ft (nettó 1 566,92 Ft)
• Adat Világ Napijegy - Afrika napi díja: bruttó 1 645,27 Ft (nettó 1 566,92 Ft)
• Adat Világ Napijegy – K- Európa/Ázsia napi díja: bruttó 2 472,05 Ft (nettó 2 354,33 Ft)
A kedvezményes adatroaming-díjak az Adat Világ Napijegy használata során: adott naptári napon az első 100 MB
díjmentes. Az érvényességi időn belül, a kedvezményes adatmennyiséget meghaladó forgalmat, a kijelölt
hálózatokon a Szolgáltató bruttó 49,83 Ft (nettó 47,46 Ft) / Mbyte-os egységekben számlázza.
Egyéb szabályok
Az Adat Világ Napijegy használata során több adatcsatlakozás lehetséges a kedvezményes adatmennyiség
eléréséig. Az adatforgalom a küldött és a fogadott adatmennyiség együttes összegét jelenti, a számlázási egység
100 Kbyte. Az adatforgalom felhasználható roaming internet szolgáltatásra.
Az adott naptári napon fel nem használt adatmennyiség a következő kedvezményes periódusra nem vihető át,
belföldön nem használható fel. A napi adatmennyiség felhasználásának 80-, illetve 100%-ánál Előfizető SMS-ben
tájékoztatást kap. Technikai okokból előfordulhat, hogy a tájékoztató SMS-ek csak az adatkapcsolat lezárása után
kerülnek kiküldésre. Az Adat Világ Napijegy díja nem kerül beszámításra az adatroaming számlázási limitbe.
A napijegy érvényességi ideje, a le- és feltöltött adatforgalom számlázása, valamint a napijegy díjának
kiszámlázása a magyarországi időzóna szerint történik.
A tarifacsomagok visszaélésszerűen, többek között telemarketing, ügyfélszolgálati tevékenység, vagy más üzleti
célokra nem használhatók. A visszaélésszerű használatba beleértendő és ezáltal ellentétes a személyi használat
feltételeivel az olyan SMS és MMS küldési magatartás, amely során az előfizetésről elküldött SMS/MMS-ek
darabszáma meghaladja a napi több százat, illetve az érintett előfizetésről elküldött SMS/MMS-ek száma és azok
címzettjeinek aránya meghaladja a 10%-ot, illetve az elküldött SMS/MMS-ekre érkezett válaszüzenetek
darabszámának aránya 80%-nál kisebb, illetve az SMS/MMS üzeneteket jellemzően egy helyszínről küldi az
előfizető.
Az Adat Világ Napijegy utólag fizető (havidíjas), Internet tarifacsomagokkal érhető el. Az Adat Világ Napijegy az
alábbiakban feltüntetett tarifacsomagok részét képezi, azaz a szolgáltatást nem szükséges aktiválni, a szolgáltatás
díja a tarifacsomag havidíján felül értendő:
-

MultiNet opciók
Business Net tarifacsomagok
Business Mobile Net tarifacsomagok, kivéve a Business Mobile Net 300 GB tarifacsomagot

Az Adat Világ Napijegy nem aktiválható azon előfizetésekre, amelyeken határozott időre szóló szerződéssel
megkötött adatroaming opció aktív, vagy ha Előfizető olyan tarifacsomaggal rendelkezik, melynek havi előfizetési
díjában roaming forgalom (roaming során felhasználható percek, SMS-ek vagy adatforgalom) is található.
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4.3. Speciális számok hívása roaming során
A következő számok külföldről történő hívása az Előfizető roaming tarifacsomagja szerinti Magyarországra irányuló
hívás díjával egyezik meg:
•
•
•
•

Ügyfélszolgálat
Belföldi zöld szám
Belföldi formátumban hívható nemzetközi zöld szám
Nemzetközi zöld szám
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4.4. Internethasználat külföldön (2G/GSM, 3G/UMTS, 4G/LTE, 5G/NR alapú szolgáltatások)
Nemzetközi roaming során az Előfizető a partnerszolgáltatóink hálózatában is kezdeményezhet
internetkapcsolatot. Azon roaming hálózatok aktuális listája, melyeken elérhető az internet külföldön megtalálható
a https://www.vodafone.hu/szolgaltatasok/roaming internetes oldalon.
A külföldi internethasználat feltétele, hogy Előfizető a használat megkezdése előtt rendelkezzen valamely belföldi
internet-hozzáférést biztosító aktív opcióval vagy az adott hálózattípusok használatára jogosult tarifacsomaggal és
aktív roaming szolgáltatással.

4.4.1. Adatroaming alaptarifa
Az internet-hozzáférést külföldön alaphelyzetben a Szolgáltató forgalom alapú számlázási rendszerben nyújtja
Előfizetői részére. Az alábbi táblázat tartalmazza a külföldi internethasználatra vonatkozó bruttó díjakat:
A forgalmi alapú adatroamingra vonatkozó, valamint az 1-es roaming díjzóna országaira vonatkozó Szabályozott
Európai Adatroaming tarifa díjszabása 2018. szeptember 3-tól:
1. roaming díjzóna (Szabályozott Európai Adatroaming)
2. roaming díjzóna
3., 4., 5., 6. roaming díjzóna
Szatelit tengeri és repülőgép-fedélzeti hálózatok (7.
roaming díjzóna)
8. roaming díjzóna
Szabályozott kiskereskedelmi korlát díja:

Előfizető által használt tarifacsomag Magyarországon
érvényes belföldi adatkerete
1 984,26 Ft/MB (nettó 1 889,77 Ft/MB)
2 893,71 Ft/MB (nettó 2 755,91 Ft/MB)
4 547,25 Ft/MB (nettó 4330,71 Ft/MB)
32,13 Ft/MB (nettó 30,60 Ft/MB)
71,18 Ft/MB (nettó 60,31 Ft/MB)

A Telemetria Szolgáltatást Zárt Access Point Name (APN) hozzáférési ponton keresztül igénybe vevő üzleti
előfizetők az 1. roaming díjzónában az internet-hozzáférést 76,59 Ft/MB (nettó 60,31 Ft/MB) áron 1 kB-os
elszámolási egységekben, az 1. roaming díjzónán kívül 3 175 Ft/MB (nettó 2 500 Ft/MB) áron 10 kB-os elszámolási
egységekben vehetik igénybe, amennyiben nem rendelkeznek egyedi roaming ajánlattal.
Az alkalmazott zónabesorolás megegyezik a forgalmi alapú roaming díjak esetében alkalmazott zónabesorolással.
A forgalom elszámolása Internet esetén 100 kB-os, az 1-es roaming díjzónában (Szabályozott Európai
Adatroaming) igénybevétele esetén 1kB-os egységekben történik, minden megkezdett kapcsolat minimum egy
egységnek számít. A külföldi internethasználat során a le- és feltöltött adatmennyiség összege kerül kiszámlázásra.
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4.5. Vodafone EU Roaming
A Vodafone EU Roaming megrendelésének feltétele, hogy az Előfizető a használat megkezdése előtt rendelkezzen
aktív roaming szolgáltatással, valamint, , Business Group EU tarifacsomaggal, vagy Business EU 500MB, Business
EU 2GB, Business EU 10 GB, Business Red EU 2GB, Business Red EU 10GB, Business Red EU 30GB, Business
Red EU Superior, Business EU 1GB, Business EU 3GB, Business EU 12 GB és a Business EU Red 3 GB, Business
EU Red 12 GB és Business EU Red Superior, Business EU Group 5, Business EU Group 10, Business EU Group
15, Business EU Group 20, Business EU Group 30, Vodafone Business RED, Vodafone Business Smart, Business
Mobile RED, Business Mobile Smart vagy Vodafone Business Mobile tarifacsomaggal.
A Vodafone EU Roaming szolgáltatás aktiválásának külön díja nincs. A szolgáltatás a sikeres megrendelést
követően annak lemondásáig aktív marad.
A kedvezményes roaming-díjak a Vodafone EU Roaming használata során:
1. Magyarországi hívószámokra irányuló normál díjas hívások és SMS-ek esetén:
Előfizető által használt tarifacsomag Vodafone Magyarország mobil hálózatán alkalmazott belföldi normál díjas
hívás/SMS/MMS díja
2. A kijelölt országok valamelyikében roamingolva az 1-es roaming díjzóna országainak bármely mobil vagy
vezetékes hívószámára irányuló hívások, SMS-ek és MMS-ek esetén:
Hívásindítás 1-es roaming díjzóna országaiba: Előfizető által használt tarifacsomag Magyarországon érvényes belföldi,
hálózaton kívüli mobil hívás díja.
SMS küldés az 1-es roaming díjzóna országaiba: Előfizető által használt tarifacsomag Magyarországon érvényes belföldi,
hálózaton kívüli SMS díja.
MMS küldés az 1-es roaming díjzóna országaiba: Előfizető által használt tarifacsomag Magyarországon érvényes belföldi,
hálózaton kívüli MMS díja.
Hívásindítás, SMS, MMS küldés Monacóból, Svájcból vagy Törökországból az 1-es roaming díjzóna országaiba: Előfizető
által használt tarifacsomag Magyarországon érvényes belföldi, hálózaton kívüli hívás, SMS, MMS díja.
3. Harmadik országbeli hívószámokra (azaz nem az 1-es roaming díjzóna országaiba) irányuló hívások, SMS-ek és
MMS-ek esetén
Előfizető által használt tarifacsomag Magyarországról nemzetközi irányba indított hívások, SMS-ekés MMS-ek díjazása
szerinti hívás/SMS/MMS díja a nemzetközi irányokra vonatkozó számlázási egységenként
4. Fogadott hívások esetén (a listában szereplő hálózatok bármelyikén roamingolva fogadott hívások, SMS-ek,
MMS-ek):
Előfizető által használt tarifacsomag Vodafone Magyarország mobil hálózatán fogadott hívásokra, SMS-ekre, MMS-ekre
alkalmazott díjazása szerint díjmentes.
5. Adatroaming használata esetén
Azon Előfizetők, akik tarifacsomagjuknak vagy adatopciójuknak köszönhetően jogosultak az Online Ügyfélszolgálat
használatára, külföldön is a tarifacsomagjukban meghatározott belföldön irányadó adatkeretük erejéig és annak terhére
forgalmazhatnak adatot, kivéve a jelen Díjszabás C/1-es fejezetben felsorolt azon tarifacsomagok esetén, amelyek
kifejezetten külön dedikált hazai és roaming adatmennyiséget tartalmaznak. Amennyiben a belföldi és roaming adatkeret
azonos, annak felhasználása esetén, amennyiben Előfizető nem vásárol további kiegészítő adatopciót, a külföldi
adathozzáférés lehetősége is megszűnik. Amennyiben a belföldi és roaming adatkeret eltérő, a roaming adatkeret
felhasználása esetén, amennyiben Előfizet nem vásárol további kiegészítő adatopciót, a külföldi adathozzáférés lehetősége
a tarifacsomagnál jelzettek szerint megszűnik vagy az adatforgalom le- és feltöltési sebessége lassításra kerül. A
számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul. Minden további Előfizetőnek adott naptári napon az első 100 MB
díjmentes. Az érvényességi időn belül, a kedvezményes adatmennyiséget a kijelölt hálózatokon meghaladó forgalmat a
Szolgáltató bruttó 50 Ft/ MB -os egységekben számlázza.

Az 1. roaming díjzónába az alábbi országok tartoznak:
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Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Svédország, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország,
Franciaország, Francia Guyana, Gibraltár, Görögország, Guadeloupe, Hollandia, Horvátország, Izland, Írország,
Olaszország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Martinique, Németország, Norvégia,
Lengyelország, Portugália, Reunion, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország.
A Vodafone EU Roaming szolgáltatás továbbá elérhető Svájcban, Monacóban, és Törökországban.
Az országok mindenkori zónabesorolása a https://www.vodafone.hu/szolgaltatasok/roaming oldalon találtható.
A Vodafone EU Roaming szolgáltatás kizárólag az arányos utazási célú felhasználás szabályainak betartása
mellett, természetes személy felhasználók személyes hírközlési igényeinek kielégítésére használható (eseti
utazási célú használat), azaz a Vodafone EU Roaming életvitelszerű magyarországi tartózkodás esetén, utazások
során vehető igénybe. A Vodafone EU Roaming használata során a külföldi, magyarországi hívószámokra irányuló
hívások, SMS-ek és MMS-ek mennyisége; 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 mobil hálózatán
forgalmazott napok számát (méltányos használat).Amennyiben a méltányos használat feltételei nem teljesülnek,
erről Előfizetőt SMS-ben tájékoztatjuk, és figyelmeztetjük a méltányos használat feltételeire. 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 6. e cikke szerinti többletdíj alkalmazására
jogosult a figyelmeztetés napjától kezdve.
A többletdíj mértéke:
Hívásindítás 1-es roaming díjzóna országaiba: 12,56 Ft/perc (nettó 9,89 Ft/perc);
SMS küldés az 1-es roaming díjzóna országaiba: 3,92 Ft/SMS (nettó 3,09 Ft/SMS);
MMS küldés az 1-es roaming díjzóna országaiba: 3,02 Ft/MMS (nettó 2,38 Ft/MMS);
Adatforgalom az 1-es roaming díjzóna országaiban: 1,11 Ft/MB (nettó 1,06 Ft/MB).
Svájcra, Törökországra és Monacóra a méltányossági feltételeket elkülönítetten vizsgáljuk a 1-es roaming díjzóna
országaitól.
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
nemzetközi barangolás szolgáltatást adott előfizetés tekintetében törölje. Törlés esetén a szolgáltatás a
továbbiakban újbóli aktiválással nem elérhető.
A számlazárásig történő további internetezéshez a havidíjba foglalt adatmennyiség felhasználását megelőzően
vagy az Automatikus PluszAdat vagy Automatikus Kiegészítő Adat opcióba foglalt adatmennyiség felhasználását
követően kiegészítő adatopció vásárlása szükséges a hazaival megegyező árak és feltételek szerint. Adatopció
vásárlása nélkül az Automatikus PluszAdat vagy Automatikus Kiegészítő Adat opcióba foglalt adatmennyiség
felhasználását követően adatforgalom túllépés nem lehetséges, amennyiben az Előfizető felhasználta a
csomagban és az Automatikus PluszAdat vagy Automatikus Kiegészítő Adat opcióba foglalt adatmennyiséget, nem
lesz elérhető számára az internet szolgáltatás a számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a
szolgáltatás megújul.
A megosztható adatforgalmú tarifacsomagok (elsődleges SIM) esetén a hozzájuk kapcsolódó MultiNet
tarifacsomagokon (másodlagos SIM) az adatforgalom a Vodafone EU Roaming szolgáltatás aktiválása esetén
belföldön és a Vodafone EU Roaming szolgáltatás érvényességi területén, külföldön is felhasználható.
Vodafone EU Roaming használata során több adatcsatlakozás lehetséges a rendelkezésre álló adatmennyiség
felhasználásáig. A hazai adatkeret roaming környezetben történő felhasználásának technikai részletei
megegyeznek a belföldi felhasználási feltételekkel. Az elérhető adatmennyiség felhasználásának 80-, illetve 100%ánál az Előfizető SMS-ben tájékoztatást kap. Technikai okokból előfordulhat, hogy a tájékoztató SMS-ek csak az
adatkapcsolat lezárása után kerülnek kiküldésre.
356

Amennyiben Előfizető olyan telefonszámra kívánja aktiválni a Vodafone EU Roamingot, amelyen valamely nem
határozott időre szóló szerződéssel megkötött adatroaming opció aktív, abban az esetben az előfizetésen korábban
aktív opció automatikusan deaktiválásra, míg Vodafone EU Roaming aktiválásra kerül. Az aktiválás sikerességéről
a Szolgáltató SMS-ben értesíti az Előfizetőt.
A Zárt csoport opció kedvezményei a Vodafone EU Roaming hívásokra nem vonatkoznak.
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4.6. Adatroaming limit (költési maximum) szolgáltatás
Az adatroaming limit szolgáltatás az Előfizető részére lehetővé teszi, hogy kontrollálja havi adatroaming költségét
(számlázási ciklusra vonatkozó költség). Ha Előfizető havi adatroaming költése eléri a meghatározott limitösszeget,
az adatroaming szolgáltatást Szolgáltató szünetelteti.
Szolgáltató három számlázási limitet kínál Előfizetői számára:
1. havi bruttó 2 480,31 Ft (nettó 2 362,2 Ft),
2. havi bruttó 16 390,5 Ft (nettó 15 610 Ft) és
3. havi bruttó 57 874,02 Ft (nettó 55 118,11 Ft).
Az adatroaming limit szolgáltatás esetében kizárólag az adatroaming forgalmi díjak képezik az összegzés alapját.
A roaming opciók napi-, heti- illetve havidíjai nem kerülnek beszámításra a számlázási limitbe. Az adatroaming limit
szolgáltatás Szolgáltató minden adatroaming partnerhálózatán érvényes (kivéve Szatelit, tengeri és repülőgépfedélzeti szolgáltatók).
Az Európai Parlament és a Tanács 544/2009/EK rendeletének megfelelően, mint alapértelmezett összeghatárt
Szolgáltató Utólag fizető Előfizetői részére automatikusan aktiválja a bruttó 16 390,5 Ft (nettó 15 610 Ft)
adatroaming limit szolgáltatást. Az Előfizető díjmentesen kérheti az alapértelmezett adatroaming limit szolgáltatás
más limit értékre való módosítását.
Ha az adott számlázási ciklusban Előfizető adatroaming forgalmi költése eléri a limit 80%-át, SMS üzenetben
tájékoztatást kap erről. A számlázási limit 100%-ának elérésekor Előfizető részére Szolgáltató újabb tájékoztatást
küld. A 100% elérése után az adatroaming szolgáltatást Előfizető számára a Szolgáltató szünetelteti, azt nem tudja
adott számlázási ciklus további részében használni.
Ha az adott számlázási ciklusban Előfizető adatroaming forgalmi költése eléri a limit 100%-át, lehetősége van a
szüneteltetést követően az adatroaming szolgáltatás további használatára, ha:
•
•

kéri az adatroaming limit ideiglenes felfüggesztését a számlázási ciklus hátralévő részére (ez
esetben a következő számlázási ciklus elején a limit szolgáltatás automatikusan érvénybe lép)
vagy
lemondja azt (ez esetben a szolgáltatás újabb aktiválásáig az adatroaming szolgáltatást
korlátozás nélkül veheti igénybe).

A szolgáltatás aktiválásnak külön díja nincs, megrendelésére, felfüggesztésére, módosítására és lemondására
Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatán, illetve SMS-megrendelésen keresztül van lehetőség.
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4.7. Roaming árhívó szolgáltatás
A roaming árhívó szolgáltatás igénybevételével az előfizető a 1702-es rövid hívószámra küldött üzenetre (a
kiválasztott ország nevével) válasz SMS-ben kap tájékoztatást a kért ország hívásindításra és hívásfogadásra
vonatkozó díjait illetően. A szolgálatatás belföldön és külföldön is – azokon a hálózatokon, amelyekkel a Vodafonenak nemzetközi roaming megállapodása van – elérhető. Azon országok listája, amelyekre a roaming árhívó
szolgáltatás igénybe vehető, a www.vodafone.hu internetes oldalon található.
Az SMS-küldés a 1702-es számra belföldön díjmentes, külföldön a forgalmi alapú roaming díjak szerint kerül
kiszámlázásra. A 1702-es számon elérhető információk tájékoztató jellegűek.
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4.8. Lezárt roaming szolgáltatások
4.8.1. Adatroaming opciók
Az adatroaming opciók kedvezményes internet-hozzáférés nyújtanak roaming környezetben a kijelölt hálózatokon.
A kijelölt hálózatok aktuális listája elérhető a https://www.vodafone.hu/szolgaltatasok/roaming internetes oldalon.
Az opciók megrendelésének feltétele, hogy Előfizető a használat megkezdése előtt rendelkezzen aktív belföldi
internet-hozzáférést nyújtó és roaming szolgáltatásokkal. Ha az adatroaming opció megrendelését követően a
belföldi internet-hozzáférést nyújtó szolgáltatás lemondásra kerül, úgy az adatroaming opció is törlésre kerül.
Egy Előfizetőnek egyszerre csak egy adatroaming opció lehet aktív. A forgalom elszámolása Internet esetén 100
Kb-os egységekben történik, minden megkezdett kapcsolat minimum egy egységnek számít. A külföldi
internethasználat során a le- és feltöltött adatmennyiség összege kerül kiszámlázásra.
Az adatroaming opciók által biztosított kedvezményes forgalom felhasználása után, az érvényességi idő lejárta
előtt – a kijelölt hálózatokon – az adatroaming díja bruttó 8,26 Ft/MB (nettó 7,87 Ft / MB). A kedvezményes
adatforgalom felhasználható roaming Internet szolgáltatásra.

4.8.1.1. Havidíjas adatroaming opciók
A havidíjas adatroaming opciók megrendelhetőek Szolgáltató megbízottja által, illetve valamennyi Vodafone
viszonteladónál és Ügyfélszolgálaton személyesen. A havidíjas adatroaming opciók kizárólag valamely Utólag
Fizető előfizetői Szolgáltatáshoz (mobil hang és mobil internet) rendelhetőek meg.
A havidíjas adatroaming opciókat megrendelést követően 1 éven keresztül nem lehetséges lemondani.
Abban az esetben, ha az Előfizető érdekkörébe tartozó ok miatt az Előfizetői Szerződését a havidíjas adatroaming
opció igénybevételét követő 1 éven belül megszűnik, Szolgáltató az opció által az adatroaming alaptarifa díjaihoz
viszonyított igénybe vett kedvezmény összegét (opció megrendelésétől számítva) mint kötbért jogosult követelni
Előfizetőtől. A kötbér maximális összege 40 000Ft..

360

4.9. Hívásátirányítás hazai számra nemzetközi barangolás esetén
Nemzetközi barangolás (roaming) esetén, a hazai számokra vonatkozó hívásátirányítás díjazása a következőképp
alakul:
-

-

Ha az Előfizető nem elérhető:
o Ha az Előfizető készüléke kikapcsolt állapotban van, a hívásátirányítás árazása a hazai
díjszabás szerint alakul
o Ha az Előfizető készüléke bekapcsolt állapotban van, viszont nem kapcsolódik a hálózatra
(lefedettségi területen kívül van), akkor 2G/3G hanghívás esetén egy roaming fogadott, illetve
egy roaming indított hívás, 4G hanghívás (VoLTE) esetén egy hazai átirányított hívás kerül
kiszámlázásra
- Ha az Előfizető nem veszi fel a telefont, vagy foglalt: 2G/3G hanghívás esetén egy roaming fogadott,
illetve egy roaming indított hívás, 4G hanghívás (VoLTE) esetén egy hazai átirányított hívás kerül
kiszámlázásra
Ha az Előfizető hangpostára irányítja a hívásait: A hívásátirányítás hazai árazásnak megfelelően számlázódik.
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5. Mobilvásárlás szolgáltatások
A Mobil-Vásárlás Szolgáltatás igénybevétele során az Előfizető tudomásul veszi, hogy köteles megfizetni a termék
vételárát, a termék megvásárlásához küldött SMS-ek díját és a tranzakciós vagy kényelmi díjat, amennyiben ez
külön felszámolásra kerül.
A termékek megvásárlása során a Szolgáltató a hírközlési szolgáltatás keretében felszámítja a Mobil-Vásárlás
Szolgáltatás során küldött SMS-ek díját az Előfizető tarifacsomagjának megfelelő, Vodafone Magyarország Zrt.
mobil hálózatán belüli normál díjas SMS díjazása szerint.
A termékek vételárát minden esetben a Kereskedők határozzák meg, azt saját honlapjukon, illetve az adott
szolgáltatásnak megfelelő, az Egyéb Szolgáltatások Szerződési Feltételeiben megjelölt módon hozzák
nyilvánosságra.
A tranzakciós vagy kényelmi díjakat az alábbi táblázat tartalmazza:
Szolgáltatás neve
Autópálya használati jogosultság
vásárlása
Kültéri vagy felszíni parkolójegy
fizetés az NMFSZ rendszerén
keresztül (0670763xxxx)
Zárttéri parkolójegy fizetés az
NMFSZ rendszerén keresztül
(0670763xxxx)
Mobil Lottó Szolgáltatás

Szolgáltatás értékesítője (Kereskedő)
Nemzeti Mobilfizetési Zrt.
Székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.
Cégjegyzékszám: 01-10-047569
Nemzeti Mobilfizetési Zrt.
Székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.
Cégjegyzékszám: 01-10-047569
Nemzeti Mobilfizetési Zrt.
Székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.
Cégjegyzékszám: 01-10-047569
Szerencsejáték Zrt.
Székhely: 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.
Cégjegyzékszám: 01-10-041628

Tranzakciós díj / kényelmi díj
(bruttó)
160 Ft
115 Ft
115 Ft
0 Ft

A táblázatban bruttó árak szerepelnek, a feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák.
A MobilVásárlás szolgáltatás keretében igénybe vehető szolgáltatások leírását és további részleteit az Egyéb
Szolgáltatások Szerződési Feltételei tartalmazza.
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6. Magyarországi számok
Az alábbi táblázat a Vodafone Előfizetői által hívható számokat mutatja. A táblázatban nem jelzett számok hívása
nem lehetséges az alábbi okok valamelyike miatt:
•
•

a számtartomány nincs kiadva,
a Vodafone nem engedélyezi minden Előfizetőnek bizonyos szolgáltatások igénybevételét.

Hívott szám

Szolgáltatás

Induló állapot

Hívások díja

06-1

Közcélú Távbeszélő Hálózat

Hívható

Alapdíj

06-20

Telenor

Hívható

Alapdíj

Hívható

20 Ft / perc

Hívható

Alapdíj

06-22-től 29-ig

Helytől független elektronikus hírközlési
szolgáltatók hálózatába indított hívások
Közcélú Távbeszélő Hálózat

06-30

Magyar Telekom

Hívható

Alapdíj

0631 200 0000 – 200 9999

Netfone Telecom Kft.

Hívható

Alapdíj

0631 201 0000 – 201 9999

Netfone Telecom Kft.

Hívható

Alapdíj

0631 202 0000 – 202 0999

Netfone Telecom Kft.

Hívható

Alapdíj

0631 202 1000 – 202 1999

Netfone Telecom Kft.

Hívható

Alapdíj

0631 202 2000 – 202 2999

Mobil4 Zrt.

Hívható

Alapdíj

0631 310 0000 - 319 7999

Vodafone Magyarország Zrt.
Vodafone Magyarország Zrt.

Hívható

Alapdíj

0631 319 9000 - 329 9999

Hívható

Alapdíj

0631 330 0000 - 332 9999

Vodafone Magyarország Zrt.

Hívható

Alapdíj

0631 333 0000- 333 0999

ViDaNet Zrt.

Hívható

Alapdíj

0631 333 1000- 333 1999

Hívható

Alapdíj

0631 366 6000 – 366 6999

ViDaNet Zrt.
Vodafone Magyarország Zrt.

Hívható

Alapdíj

0631 700 0000 – 700 4999

Tarr Kft.

Hívható

Alapdíj

0631 700 5000 – 700 9999

Tarr Kft.

Hívható

Alapdíj

0631 780 0000 - 780 0999

Vodafone Magyarország Zrt.

Hívható

Alapdíj

0631 788 8000 - 788 8999

Vodafone Magyarország Zrt.

Hívható

Alapdíj

0631 790 0000 - 790 0999

Vodafone Magyarország Zrt.

Hívható

Alapdíj

06-32-től 39-ig

Közcélú Távbeszélő Hálózat

Hívható

Alapdíj

06-42-től 49-ig

Közcélú Távbeszélő Hálózat

Hívható

Alapdíj

0650

Digi

Hívható

Alapdíj

06-52-től 59-ig

Közcélú Távbeszélő Hálózat

Hívható

Alapdíj

06-62-től 69-ig

Közcélú Távbeszélő Hálózat

Hívható

Alapdíj

06-70

Vodafone

Hívható

Alapdíj

06-70-700-1000

SMS-árhívó

SMS-t fogad

Díjmentes

06-70-700-2489

Információs szám

06-70-810-0100

Autópálya e-matrica

06-70-810-0100

06-21-xxx-xxxx

Hívható

Díjmentes

SMS-t fogad, küld

Alapdíjas

Autópálya e-matrica infoline

Hívható

Alapdíjas

0670 850 0000 – 850 9999

Netfone mobil

Hívható

Alapdíj

0670 851 0000 – 851 4999

Netfone mobil

Hívható

Alapdíj

06-72-től 79-ig
06-80 100 000 – 999 999ig*, ***
06 80 000 000 – 099 999ig*, ***
06-82-től 89-ig

Közcélú Távbeszélő Hálózat

Hívható

Alapdíj

Belföldi zöld számok

Hívható

Díjmentes

Hívható

Díjmentes

Hívható

Alapdíj

Belföldi formában hívható nemzetközi zöld
szám
Közcélú Távbeszélő Hálózat
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06-92-től 99-ig

Közcélú Távbeszélő Hálózat

Hívható

Alapdíj

104

Mentők

Hívható

Díjmentes

105

Tűzoltóság

Hívható

Díjmentes

107

Rendőrség

Hívható

112

Segélyhívószám

170

Vodafone Hangposta

Díjmentes
Az indított hívás belföldről és az EGT
tagállamokon belül díjmentes. A
küldött szöveges üzenet és MMS
küldése a Vodafone Magyarország
Zrt. hálózatáról díjmentes; külföldről a
forgalmi alapú roaming díjszabás
szerinti díj fizetendő.
Tarifacsomag szerinti díj

171

Feltöltőkártyás számlaegyenleg

Rendelkezésre áll

Alapdíj

180

Pontos idő

Hívható

70 Ft / perc

185

Munkavonal

Hívható

Belföldi vezetékes

188

Autóklub

Hívható

Alapdíj

11800

Belföldi Egyetemes Tudakozó

Hívható

140 Ft/perc

11818

Telekom Belföldi Tudakozó

Hívható

140 Ft/perc

11824

Telekom Különleges Tudakozó

Hívható

210 Ft/perc

11888

Invitel Belföldi Tudakozó

Hívható

140 Ft/perc

11811

Invitel Különleges Tudakozó

Hívható

210 Ft/perc

1200

Amtel Kft. Ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1201

EXTERNET Ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1202

KeviWLAN Informatikai Kft. Ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1203

Vidanet Ügyfélszolgálati Szám

Hívható

Díjmentes

1204

Hívható

Belföldi vezetékes

Hívható

Belföldi vezetékes

1211

Remicro Táv.Kft. Ügyfélszolgálat
Eurointernet Távközlési Kft.
Ügyfélszolgálat
Mindig Tv Extra Ügyfélszolgálat

Hívható

Belföldi vezetékes

1213

NOVI-COM Kft. Ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1214

Direct One Ügyfélszolgálati szám

Hívható

Belföldi vezetékes

1216

INVI-16 Ügyfélszolgálat

Hívható

Belföldi vezetékes

1218

NISZ Zrt. Ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1219

Dunakanyar Ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1220

Telenor Ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1221

Kábel Média Kft. Ügyfélszolgálat

Hívható

Belföldi vezetékes

1222

KAPULAN Ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1223

Tarr Kft. Ügyfélszolgálat

Hívható

Belföldi vezetékes

1224

PICKUP Kft. Ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1225

Dunaújváros Kft. Ügyfélszolgálat

Hívható

Belföldi vezetékes

1231

PR Telecom Ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1232

NET-TV Zrt.

Hívható

Díjmentes

1234

Calgo Kft. Ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1236

WaveCom Kft. Ügyfélszolgálat

Hívható

Belföldi vezetékes

1240

EuroCable Ügyfélszolgálat

Hívható

Belföldi vezetékes

1241

Hívható

Belföldi vezetékes

Hívható

Belföldi vezetékes

1244

HBCom Kft. ügyfélszolgálat
42NETMedia Szolgáltató Kft.
Ügyfélszolgálat
iTV Ügyfélszolgálat

Hívható

Belföldi vezetékes

1245

NARACOM Informatikai Kft.

Hívható

Belföldi vezetékes

1210

1242

Hívható,
SMS-t fogad,
MMS-t fogad

Hívható
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1246

Gelka Hirtech Kft.

Hívható

1248

ACE Telecom Ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1250

Netfone Telecom Kft ügyfélszolgálat

Hívható

Belföldi vezetékes

1251

JuPiNet Kft. ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1252

WLA ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1255

Incom Technologies Kft. Ügyfélszolgálata

Hívható

Belföldi vezetékes

1256

Net-Portal Ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1258

Last-Mile Ügyfélszolgálat

Hívható

Belföldi vezetékes

1260

Wnet Ügyfélszolgálat

Hívható

Belföldi vezetékes

1266

Antenna Kft. Ügyfélszolgálat

Hívható

Belföldi vezetékes

1267

GTS Ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1270

Vodafone Ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1271

Fonio Voip Kft. Ügyfélszolgálat

Hívható

Belföldi vezetékes

1272

Digi Kft. Ügyfélszolgálat

Hívható

Belföldi vezetékes

1275

Satelit Híradástechnikai Kft.

Hívható

Belföldi vezetékes

1276

OPTICON Kft. Ügyfélszolgálat

Hívható

Belföldi vezetékes

1277

Gyl Com Kft. Ügyfélszolgálat.

Hívható

Belföldi vezetékes

1280

Rendszerinformatika Ügyfélszolgálat

Hívható

Belföldi vezetékes

1282

TraffiCOM Ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1288

Invitel Rt. Ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1290

Deltakon Ügyfélszolgálat

Hívható

Belföldi vezetékes

1298

Dogunet Kft.

Hívható

Belföldi vezetékes

13700

GYITOSZ Segélyvonal

Hívható

Díjmentes

13737

Háttér Társaság Lelki segélyvonala

Hívható

Díjmentes

13770

Drog-Stop Segélyvonal

Hívható

Díjmentes

13777

DélUtán Segélyvonal

Hívható

Díjmentes

1400

Magyar Telekom Vállalati Ügyfélszolgálata

Hívható

Díjmentes

1401

Vodafone telefonos értékesítési vonal

Hívható

Díjmentes

1402

Hívható

Díjmentes

Hívható

Díjmentes

1404

Telenor Telefonos Értékesítési vonal
E.ON Energiakereskedelmi Kft.
Ügyfélszolgálat
DIGI Ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1405

Unix Autó információs vonal

Hívható

Díjmentes

1410

VPT Group Kft. Ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1411

Cofidis Magyarország Ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1413

NISZ Zrt.

Hívható

Díjmentes

1414

Magyar Telekom Ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1415

Bárdi Autó Zrt. Ügyfélszolgálata
Budapest Taxisok Saját Taxitársasága
Egyesület ügyfélszolgálati szám
Pannonjob Ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

Hívható

Díjmentes

Hívható

Díjmentes

Hívható

Díjmentes

Hívható

Díjmentes

1422

UNIQA – Ügyfélszolgálat
Vodafone Ügyfélszolgálat (üzleti előfizetők
részére)
Szuperszerviz Ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1423

E. On Ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1424

EURO Gaz Hungária Kft.

Hívható

Díjmentes

1432

3C Kft. ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1433

NN Biztosító Zrt. Ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1403

1416
1417
1418
1420

Belföldi vezetékes
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1440

Budapest Bank ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1442

TLT Telecom Kft.

Hívható

Díjmentes

1443

Invitel Telefonos Ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1444

Budapest Bank ügyfélszolgálati szám

Hívható

Díjmentes

1445

Invitel technikai ügyelet

Hívható

Díjmentes

1446

Flip Ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1447

G4S ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

1448

E. On Hungária Zrt.

Hívható

Díjmentes

1449

Banktel ügyfélszolgálat

Hívható

Díjmentes

14505

RSOE tűzjelző diszpécser központ

Hívható

Díjmentes

14541

Neofone hálózati behívószám

Hívható

Díjmentes

14555

"Barangoló kártya" szolgáltatás

Hívható

Díjmentes

14567

Europe Assistance

Hívható

1702**

Roaming árhívó

Hívható (csak külföldről)

Díjmentes
A küldött szöveges üzenet a Vodafone
Magyarország Zrt. hálózatáról
díjmentes.
Az indított hívások díjmentesek

1748

Számhordozási tudakozó

Hívható, SMS

Díjmentes

1756

Mobil Lottó szolgáltatás
Díjmentesen igénybe vehető
mobilmarketing szolgáltatás
Díjmentesen igénybe vehető
mobilmarketing szolgáltatás

SMS-t fogad, küld

Alapdíjas

SMS-t fogad, küld

Díjmentes

MMS-t küld

1770

SMS-t fogad, küld

1788

Vodafone Üzleti Ügyfélszolgálat

17170**

SMS küldés ajánlat lekérdezéséhez és
aktiválásához

1817

Vízi segélyhívó

Hívható

A mindenkor hatályos Díjszabás és
tarifacsomag szerinti MMS díja
A Vodafone Magyarország zrt. mobil
és vezetékes hálózatán belüli hívás
díjmentes.
A küldött szöveges üzenet a Vodafone
Magyarország Zrt. hálózatáról
díjmentes
Díjmentes

1818

Kormányzati Ügyfél Vonal

Hívható

Díjmentes

1819

NAV Infóvonal

Hívható

Díjmentes

1820

Országos Mentőszolgálat

Hívható

Díjmentes

1824

Őrzött betegszállítás

Hívható

Belföldi vezetékes

116000

Eltűnt Gyerekek Segélyvonala

Hívható

Díjmentes

116111

Gyermek- és Ifjúsági Telefonszolgálat

Hívható

Díjmentes

116123
06 80 100 000 – 999 999ig*, ***
06 80 000 000 – 099 999ig*, ***

Magyar Lelki Elsősegély szolgálat

Hívható

Díjmentes

Belföldi zöld szám

Hívható

Díjmentes

Belföldi formában tárcsázható nemzetközi
zöld szám

Hívható

Díjmentes

1770

Hívható
SMS-t fogad, küld

*A számhasználó kérésére a szolgáltatónak korlátoznia kell a díjmentes szolgáltatás mobil, valamint nemzetközi
hálózatból való elérését.
** Külföldről a forgalmi alapú roaming díjszabás szerinti díj fizetendő. A fogadott SMS-ek díjmentesek.
*** A barangolásból adódó többletköltségeket a hívó fél viseli.
A táblázatban bruttó árak szerepelnek, a feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák. Hanghívások esetén a számlázás
tarifacsomagtól függetlenül 1 perces egységekben történik.
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7. Emelt díjas, díjkorlátmentes szolgáltatás (SHS=90, 164de, 165def); emelt díjas, díjkorlátos
szolgáltatás (SHS=91, 160de, 161def) és emelt díjas felnőtt szolgáltatás, valamint Vodafone
hálózatához rendelt számok (17cde) és adománygyűjtő számok (135d, 136de)
Az Emelt díjas SMS szolgáltatás 2021. augusztus 1-jétől nem érhető el.
Az emeltdíjas hívás szolgáltatás Magyarország területén vehető igénybe.
Amennyiben az Előfizető külföldről emelt díjas hívószámra SMS-t küld, az emelt díjas SMS árán kívül a külföldön
küldött SMS díját is meg kell fizetnie, a mindenkori roaming díjszabás szerint.
Az emelt díjas szolgáltatás elérését az Előfizető kérésére a Szolgáltató díjmentesen letiltja, a letiltás módjáról
részletek az Általános Szerződési Feltételekben olvashatóak.
7.1. Emelt díjas díjkorlátos Küldött SMS és emelt díjas díjkorlátos esemény alapú hanghívás
szolgáltatás díjai: A Vodafone weboldalán érhető el a http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf címen
7.2. Emelt díjas díjkorlátmentes Küldött SMS és emelt díjas díjkorlátmentes esemény alapú hanghívás
szolgáltatás díjai: A Vodafone weboldalán érhető el a http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf címen
7.3. Emelt díjas Felnőtt Küldött SMS és emelt díjas felnőtt esemény alapú hanghívás szolgáltatás díjai:
A Vodafone weboldalán érhető el a http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf címen
7.4. Emelt díjas díjkorlátos Fogadott SMS és emelt díjas díjkorlátos esemény alapú hanghívás
szolgáltatás díjai: A Vodafone weboldalán érhető el a http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf címen
7.5. Emelt díjas díjkorlátmentes Fogadott SMS és emelt díjas díjkorlátmentes esemény alapú
hanghívás
szolgáltatás
díjai:
A
Vodafone
weboldalán
érhető
el
a
http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf címen
7.6. Emelt díjas Felnőtt Fogadott SMS és emelt díjas Felnőtt esemény alapú hanghívás szolgáltatás
díjai: A Vodafone weboldalán érhető el a http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf címen
7.7. Emelt díjas díjkorlátos, perc alapú hanghívás szolgáltatás díjai: A Vodafone weboldalán érhető el a
http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf címen
7.8. Emelt díjas díjkorlátmentes, perc alapú hanghívás szolgáltatás díjai: A Vodafone weboldalán érhető
el a http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf címen
7.9. Vodafone hálózatához rendelt számok
A 1777 és 1766 számokra küldött SMS-ek és indított hívások díjazása:
A 1777 és 1766 rövid számon elérhető szolgáltatás: Vodafone által szervezett sms/IVR játékok
bonyolítása. Mind a küldött, mind a fogadott SMS-ek, illetve hívások belföldön díjmentesek.
7.10. Adománygyűjtő számok
7.10.1. Adománygyűjtés – Kiemelt adománygyűjtő számokon. A Vodafone weboldalán érhető el a
http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf címen
7.10.2. Adománygyűjtés – Közcélú adománygyűjtő számokon. A Vodafone weboldalán érhető el a
http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf címen

367

8. Külföldre irányuló hívások díja (nemzetközi hívások)
A következő országok hívhatók nemzetközi távhívással:
Red EU Nemzetközi díjzóna: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Svédország, Egyesült
Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Francia Guyana, Gibraltár, Görögország, Guadeloupe,
Hollandia, Horvátország, Izland, Írország, Olaszország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta,
Martinique, Monaco, Németország, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Reunion, Románia, Szlovákia, Szlovénia,
Spanyolország, Svájc, Törökország, Vatikán.
1. nemzetközi díjzóna: Szerbia Ukrajna.
2. nemzetközi díjzóna: Albánia, Algéria, Amerikai Egyesült Államok, Amerikai Virgin-szigetek, Andorra, Ausztrália,
Bosznia-Hercegovina, Brit Virgin-szigetek, Egyiptom, Fehéroroszország, Feröer-szigetek, Izrael, Japán, Jersey,
Kanada, Koszovó, Mexikó, Moldova, Nyugat-Szahara, Líbia, Macedónia, Marokkó, Montenegró, Oroszország,
Pitcairn-szigetek, San Marino, Tunézia, Új-Zéland.
3. nemzetközi díjzóna: Afganisztán, Anguilla, Antigua, Argentína, Aruba, Azerbajdzsán, Bahama-szigetek,
Bahrain, Banglades, Barbados, Belize, Bermuda-szigetek, Bhután, Bolívia, Bonaire, Brazília, Brunei, Chile, Costa
Rica, Curacao, Dominika, Dominikai Köztársaság, Ecuador, Egyesült Arab Emírség, El Salvador, Észak-Marianaszigetek, Falkland-szigetek, Francia Polinézia, Fülöp-szigetek, Grenada, Grönland, Grúzia, Guatemala, Guernseysziget, Guyana, Honduras, Hong Kong, India, Indonézia, Irak, Irán, Jamaica, Jemen, Jordánia, Kajmán-szigetek,
Kambodzsa, Katar, Kazahsztán, Kelet Timor, Kína, Kirgizisztán, Kolumbia, Koreai Köztársaság Kuba, Kuvait,
Laosz, Libanon, Makaó, Maldív-szigetek, Malaysia, Mongólia, Monserat, , Nepál, Nicaragua, Örményország,
Panama, Pápua Új-Guinea, Pakisztán, Palesztina, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Sri Lanka, Szaúd-Arábia, Szent
Kitts és Nevis, Sierra Leone, Szent Ilona, Szent Lucia, Szent Pierre és Miquelon, Szent Vincent, Szingapúr, Szíria,
Szurinam, Tádzsikisztán, Tajvan, Thaiföld, Tokelau, Trinidad és Tobago, Turks és Caicos, Türkmenisztán,
Uruguay, Üzbegisztán, Venezuela, Vietnám.
4. nemzetközi díjzóna: Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Comore-szigetek, Csád, Dél Afrikai
Köztársaság, Dél-Szudán, Egyenlítői Guinea, Elefántcsontpart, Eritrea, Etiópia, Gabon, Gambia, Ghána, Guinea,
Kamerun, Kenya, Kongó, Kongói Demokratikus Köztársaság (Zaire), Közép Afrika, Lesotho, Libéria, Madagaszkár,
Malawi, Mali, Man sziget, Mauritius, Mauritánia, Mayotte, Mozambik, Namíbia, Niger, Nigéria, Omán, , Ruanda,
Seychelle-szigetek, Szenegál, Szomália, Szudán, Szváziföld, Tanzánia, Togo, Uganda, Zöld-foki Köztársaság,
Zambia, Zanzibár, Zimbabwe.
5. nemzetközi díjzóna: Amerikai Szamoa, Ascension-szigetek, Cook-szigetek, Fidzsi-szigetek, Guam, Haiti,
Kiribati (Karolina-szigetek), Marshall-szigetek, Midway-szigetek Mikronézia, Nauru, Niue, Norfolk-szigetek, Palau,
Salamon-szigetek, Szamoa, Tonga, Tuvalu, Új-Kaledónia, Vanuatu, Wallis és Futuna, Sao Tome and Principe,
Bissau-Guinea, Diego Garcia, Dzsibuti, Guantanamo, Antarktisz, Koreai Népi Demokratikus Köztársaság,
Myanmar (Burma).
Adott külföldi országba irányuló hívások esetében a különböző szolgáltatók hálózatának elérhetősége az aktuális
nagykereskedelmi szerződések függvénye.
A nemzetközi hívás-lehetőség minden előfizetőnek automatikusan és díjmentesen rendelkezésére áll.
Nemzetközi díjzóna
Red EU Nemzetközi
1
2
3
4
5

Előfizetői ár
Ft/perc
76 Ft
100 Ft
160 Ft
220 Ft
280 Ft
340 Ft
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A táblázatban bruttó árak szerepelnek, a feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák. A nemzetközi hívásokat az
Előfizető aktuális tarifacsomagja szerinti számlázási egységenként számlázza a Szolgáltató.
Műholdas irány
Műholdas hálózatok
Inmarsat
Iridium
Hajófedélzeti hálózatok
Repülőgép-fedélzeti hálózatok

Előfizetői ár
Ft/perc
490 Ft
490 Ft
1290 Ft
490
990

A táblázatban bruttó árak szerepelnek, a feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák. A műholdas hívásokat 1
másodperces egységekben számlázza a Szolgáltató
Nemzetközi zöld szám híváslehetőségek:
Hívott szám
06 80 000 000 – 099 999-ig
(00-800)

Szolgáltatás
Belföldi formában tárcsázható
nemzetközi zöld szám
Nemzetközi (szolgáltatókhoz
kapcsolódó) zöld számok

Induló állapot

Hívások díja

Hívható

Díjmentes

Hívható

Díjmentes

A Red EU Nemzetközi díjzóna irányába küldött SMS-ek ára bruttó 24 Ft, kivéve azon díjcsomagokat, ahol a
tarifacsomag-táblázat másként rendelkezik.
Nemzetközi irányba, a Red EU Nemzetközi díjzónán kívülre küldött SMS-ek ára minden tarifacsomagban az alap
(hálózaton kívülre belföldön küldött) SMS ár kétszerese (azon csomagoknál, ahol a hálózaton kívüli SMS díj 0 Ft,
tarifacsomag szerinti díjszabás), kivéve az Európa tarifacsomagot.
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9. Egyéb rendelkezések
A Szolgáltató számlája a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. §. (4) bekezdés 1. Pontjában írtak szerinti
közvetített szolgáltatást is tartalmaz.
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D./ HELYHEZ KÖTÖTT MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ DÍJSZABÁS
1. Díjcsomagok havidíjai
A vezetékes műsorterjesztési szolgáltatáshoz tartozó díjcsomagok havidíjait az ÁSZF Csatornakiosztás függeléke
tartalmazza.

2. Egyéb szolgáltatások díjai
2.1. Internet booster jeltovábbító szolgáltatás installálási díja
Az Internet Wifi Booster és Internet Booster szolgáltatások értékesítése az ezekhez tartozó eszközkészlet erejéig
érhetőek el.
Megnevezés
Internet booster jeltovábbító szolgáltatás installálási díja

Egyszeri
díjak
15 875 Ft

2.2. Videotár részletes számlakivonat díja
Megnevezés
Videotár részletes számlakivonat díja

Egyszeri
díjak
508 Ft
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E./ KÁBELHÁLÓZATOKON NYÚJTOTT INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ DÍJSZABÁS
1. Internet szolgáltatási csomagok havidíjai
1.1. Kereskedelmi forgalomban elérhető szolgáltatási csomagok Egyéni előfizetők részére
1.1.1. Fiber Power 30 szolgáltatási csomag
A Fiber Power 30 szolgáltatási csomag az alábbi településeken érhető el: Bajna, Délegyháza, Karácsond,
Kétegyháza, Nagysáp, Öcsöd, Okány, Szihalom, 2017. augusztus 29-től.
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.
2017. január 1-től
18% Áfa
Havidíj:
Fiber Power 30 csomag

Nettó
8 333,60 Ft

Áfa
1 500,05 Ft

Bruttó
9 833,65 Ft

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
417 Ft

Hozzáférés típusa:
Biztosított kábelmodem:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

Bruttó
8 750,28 Ft

2018. szeptember 11-től
5% Áfa
Áfa
417 Ft

Bruttó
8 750,28 Ft

Kábeltelevíziós hálózati hozzáférés
1 db
30,00/3,00 Mbit/s
10,00/1,00 Mbit/s
3 db

A munkaállomáshoz 3 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk.
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség.
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza.
A hálózat szolgáltatás minőségi paraméterek a honlapon találhatóak.
A szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz minimum a következő
ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak:
-

Ethernet 100,00 Mbit/s hálózati kártya, minimum CAT 5 szabványnak megfelelő UTP kábel; ~2GHz
processzor; 1GB memória; Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5
vagy újabb operációs rendszer.

1.1.2. Szerkesztési célra fenntartva
1.1.3. Szerkesztési célra fenntartva
1.1.4. Szerkesztési célra fenntartva
1.1.5. Szerkesztési célra fenntartva
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1.1.6. Internet M szolgáltatási csomag
Havidíj:
Internet M csomag

Nettó
7 133,33 Ft

Áfa (5%)
356,67 Ft

Bruttó
7 490,00 Ft

Letöltési sebesség (maximális / minimális)
Feltöltési sebesség (maximális / minimális)

250/50 mbps
20/5 mbps

Rendes körülmények között elérhető sebesség (le-/feltöltési):
19/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet 3. § (1) alapján (ha egyetemes szolgáltatási terület)

175/14 mbps

A munkaállomáshoz 3 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím
tartományon belül vannak.
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség.
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek
függelék tartalmazza. A hálózat szolgáltatás minőségi paraméterek a honlapon találhatóak.
A szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz minimum a következő
ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak:
-

Gigabites hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; 2 magos, legalább 2,4
GHz processzor; legalább 4 GB memória; 7200 RPM fordulatszámú SATA3 merevlemez; Windows 10
operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5 vagy újabb operációs rendszer, melynek
mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmaznia. A legjobb sebesség értékek elérése érdekében a
számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen összekapcsolása javasolt.

A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól.
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet
sor.
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1.1.7. Internet L szolgáltatási csomag
Havidíj:
Internet L csomag

Nettó
8 085,71 Ft

Áfa (5%)
404,29 Ft

Letöltési sebesség (maximális / minimális)
Feltöltési sebesség (maximális / minimális)
Rendes körülmények között elérhető sebesség (le-/feltöltési):
19/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet 3. § (1) alapján (ha egyetemes szolgáltatási terület)

Bruttó
8 490,00 Ft
500/100 mbps
22/6 mbps
350/15 mbps

A munkaállomáshoz 3 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím
tartományon belül vannak.
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség.
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek
függelék tartalmazza. A hálózat szolgáltatás minőségi paraméterek a honlapon találhatóak.
A szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz minimum a következő
ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak:
-

Gigabites hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; 2 magos, legalább 2,4
GHz processzor; legalább 4 GB memória; 7200 RPM fordulatszámú SATA3 merevlemez; 802.11ac
kompatibilis wifi adapter, Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X
10.5vagy újabb operációs rendszer, melynek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmaznia. A legjobb
sebesség értékek elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen
összekapcsolása javasolt.

A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól.
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet
sor.
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1.1.8. Internet XL szolgáltatási csomag
Havidíj:
Internet XL csomag

Nettó
9 038,10 Ft

Áfa (5%)
451,91 Ft

Letöltési sebesség (maximális / minimális)
Feltöltési sebesség (maximális / minimális)
Rendes körülmények között elérhető sebesség (le-/feltöltési):
19/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet 3. § (1) alapján (ha egyetemes szolgáltatási terület)

Bruttó
9 490,01 Ft
1000/200 mbps
40/10 mbps
700/28 mbps

A munkaállomáshoz 3 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím
tartományon belül vannak.
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség.
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek
függelék tartalmazza. A hálózat szolgáltatás minőségi paraméterek a honlapon találhatóak.
A szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz minimum a következő
ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak:
•
•
•
•
•
•
•

Minimum 1 Gbps sebességű Ethernet hálózati kártya (javasolt 2 csatlakozási interfész egyidejű
használata);
Minimum Cat5e szabványnak megfelelő végponthoz csatlakoztatott UTP kábel;
2 magos, legalább 2,4 GHz processzor; 4 GB rendszermemória;
7200 RPM fordulatszámú SATA3 merevlemez
Vezetéknélküli csatlakozás esetén: 802.11ac kompatibilis WiFi adapter (a legjobb sebesség értékek
elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen összekapcsolása
javasolt.)
Microsoft Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5 vagy újabb
verziójú operációs rendszer, melyeknek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmazniuk.
A legjobb sebesség értékek elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való
közvetlen összekapcsolása javasolt.

A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól.
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet
sor.
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1.1.9. Internet-hozzáférés szolgáltatás Digitális Jólét Alapcsomag (DJA Alapcsomag)
A DJA Alapcsomag 2021. szeptember 28-tól érhető el és az alább részletezett feltételek mellett mind új, mind
meglévő Előfizetők jogosultak igénybe venni. Ezzel egyidejűleg a jelen Díjszabás melléklet E./1.2.8. pontjában
található korábbi Digitális Jólét Alapcsomagra (DJA) a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve
szerződésmódosítást 2021. szeptember 28. napját követően nem tesz lehetővé, annak értékesítését megszünteti
és a korábbi DJA csomagra 2021. szeptember 28. napját megelőzően megkötött szerződések az eredeti határozott
időtartam lejártáig maradnak hatályban, annak elteltét követően ezek az előfizetői szerződések megszűnnek.
A DJA Alapcsomag szolgáltatást kizárólag természetes személy (előfizető) veheti igénybe.
A Szolgáltatás létesítése és kiépítése díjmentes.
A DJA Alapcsomag más egyéb kedvezménnyel nem összevonható, kivétel ez alól az „e-Pack” kedvezmény, mely
1 000 Ft kedvezményt jelent az internet szolgáltatás havidíjából. Az e-Pack kedvezmény érvényesítéséhez
elektronikus számlázás választása, illetve a számlák elektronikus úton, határidőre történő befizetése szükséges.
Az e-Pack kedvezmény további részletei megtalálhatóak az ÁSZF 7. sz. mellékletében és az Általános Kampányos
Feltételekben. A Szolgáltatás mellé internet szolgáltatáshoz köthető kiegészítő szolgáltatások is igénybe vehetők,
kivéve fix IP cím, sebességnövelő opció és az önálló HBO GO szolgáltatás. A DJA szolgáltatás digitális televízióval
összekötött csomagajánlatban nem elérhető.
A DJA-ra vonatkozó előfizetői szerződés határozott időtartamán belül a csomagváltás hátrányos jogkövetkezmény
nélkül lehetséges.
A DJA kedvezményes feltételekkel, 12 hónapos határozott idejű szerződéssel vehető igénybe. Az Előfizető a
határozott idejű szerződés lejáratát követően jogosult (i) újabb 12 hónapos határozott időre a DJA Alapcsomag
igénybevételét meghosszabbítani vagy (ii) határozatlan időtartamban változatlan feltételekkel és díjon igénybe
venni vagy a (iii) határozott idejű szerződés ideje alatt, illetve (iv) annak lejáratát követően, külön díj megfizetése
nélkül, más a mindenkor érvényes aktuális ajánlatokban szereplő internetcsomagra válthat.
A határozott időtartalmú szerződés hatálya alatt az Előfizető által kezdeményezett felmondás esetén az Előfizető
a Szolgáltató által kötbérezhető. Magasabb szolgáltatáscsomagra történő egyéni szerződésmódosítás egyéb
jogkövetkezmény és kötbérezés nélkül lehetséges.

Havi díj (bruttó Ft)

Internet-hozzáférés
Digitális Jólét
Alapcsomag

Havi díj 12 hónapos elkötelezettséggel, e-Pack kedvezménnyel
Havi díj 12 hónapos elkötelezettséggel, e-Pack kedvezmény nélkül

1 990 Ft
2 990 Ft

2018. január 1-től az internethozzáférési szolgáltatások bruttó havidíja 5%-os ÁFA kulccsal kerülnek
meghatározásra. A Digitális Jólét Alapcsomag határozatlan idejű, kedvezmények nélküli listaára bruttó 4 990 Ft.
Letöltési sebesség (maximális / minimális)
Feltöltési sebesség (maximális / minimális)

50/10 mbps
5/4 mbps

Rendes körülmények között elérhető sebesség (le-/feltöltési):
19/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet 3. § (1) alapján (ha egyetemes szolgáltatási terület)

35/4 mbps

A munkaállomáshoz 3 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím
tartományon belül vannak.
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség.
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A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek
függelék tartalmazza. A hálózat szolgáltatás minőségi paraméterek a honlapon találhatóak.
A szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz minimum a következő
ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak:
-

Gigabites hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; ~2GHz processzor;
legalább 2 GB memória; Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5
vagy újabb operációs rendszer, melynek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmaznia. A legjobb
sebesség értékek elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen
összekapcsolása javasolt.

A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól.
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet
sor.
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1.2. Kereskedelmi forgalomban nem elérhető szolgáltatási csomagok Egyéni előfizetők
részére
1.2.1. Fiber Power 30 szolgáltatási csomag
Az alábbi szolgáltatási csomagra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2017.
augusztus 29. napját követően nem tesz lehetővé az alábbi települések kivételével: Bajna, Délegyháza, Karácsond,
Kétegyháza, Nagysáp, Öcsöd, Okány, Szihalom.
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.

Havidíj:
Fiber Power 30 csomag

Nettó
8 333,60 Ft

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa
Bruttó
1 500,05 Ft 9 833,65 Ft

Hozzáférés típusa:
Biztosított kábelmodem:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
417 Ft
8 750,28 Ft

2018. szeptember 11-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
417 Ft
8 750,28 Ft

Kábeltelevíziós hálózati hozzáférés
1 db
30,00/3,00 Mbit/s
10,00/1,00 Mbit/s
3 db

A munkaállomáshoz 3 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk.
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség.
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi
paraméterek a honlapon találhatóak.
A szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz minimum a következő
ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak:
-

Ethernet 100,00 Mbit/s hálózati kártya, minimum CAT 5 szabványnak megfelelő UTP kábel; ~2GHz
processzor; 1GB memória; Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X
10.5vagy újabb operációs rendszer.
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1.2.2. Fiber Power 30 DJA szolgáltatási csomag
Az alábbi szolgáltatási csomagra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2018. január
1. napját követően nem tesz lehetővé.
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.
Hozzáférés típusa:
Biztosított kábelmodem:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

Kábeltelevíziós hálózati hozzáférés
1 db
30,00/3,00 Mbit/s
10,00/1,00 Mbit/s
3 db

A munkaállomáshoz 3 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk.
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség.
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi
paraméterek a honlapon találhatóak.
A szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz minimum a következő
ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak:
-

Ethernet 100,00 Mbit/s hálózati kártya, minimum CAT 5 szabványnak megfelelő UTP kábel; ~2GHz
processzor; 1GB memória; Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5
vagy újabb operációs rendszer.
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1.2.3. Fiber Power 50 szolgáltatási csomag
Az alábbi szolgáltatási csomagra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2017. május
15. napját követően nem tesz lehetővé.
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.

Havidíj:
Fiber Power 50 csomag

Nettó
10 236,22 Ft

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa
Bruttó
1 842,52 Ft 12 078,74 Ft

Hozzáférés típusa:
Biztosított kábelmodem:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
512 Ft
10 748,03 Ft

2018. szeptember 11-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
512 Ft
10 748,03 Ft

Kábeltelevíziós hálózati hozzáférés
1 db
50,00/5,00 Mbit/s
15,00/2,00 Mbit/s
3 db

A munkaállomáshoz 3 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím
tartományon belül vannak.
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség.
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek
függelék tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi paraméterek a honlapon találhatóak.
A szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz minimum a következő
ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak:
-

Ethernet 100,00 Mbit/s hálózati kártya, minimum CAT 5 szabványnak megfelelő UTP kábel; ~2GHz
processzor; 1GB memória; Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5
vagy újabb operációs rendszer.
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1.2.4. Fiber Power 60 szolgáltatási csomag
Az alábbi szolgáltatási csomagra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2015.
december 12. napját követően nem tesz lehetővé.
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.

Havidíj:
Fiber Power 60 csomag

Nettó
11 200,00 Ft

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa
Bruttó
2 016,00 Ft 13 216,00 Ft

Hozzáférés típusa:
Biztosított kábelmodem:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
560 Ft
11 760,00 Ft

Kábeltelevíziós hálózati hozzáférés
1 db
60,00/6,00 Mbit/s
20,00/3,00 Mbit/s
3 db

A munkaállomáshoz 3 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím
tartományon belül vannak.
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség.
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek
függelék tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi paraméterek a honlapon találhatóak.
A szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz minimum a következő
ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak:
-

Ethernet 100,00 Mbit/s hálózati kártya, minimum CAT 5 szabványnak megfelelő UTP kábel; ~2GHz
processzor; 1GB memória; Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5
vagy újabb operációs rendszer.

A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól.
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet
sor.
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1.2.5. Fiber Power 120 szolgáltatási csomag
Az alábbi szolgáltatási csomagra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2018.
szeptember 4. napját követően nem tesz lehetővé.
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.
2017. január 1-től
18% Áfa
Havidíj:
Fiber Power 120 csomag

Nettó
12 800,00 Ft

Áfa
2 304,00 Ft

Bruttó
15 104,00 Ft

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
640 Ft

Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

Bruttó
13 440,00 Ft

2018. szeptember 11-től
5% Áfa
Áfa
640 Ft

Bruttó
13 440,00 Ft

120,00/10,00 Mbit/s
30,00/4,00 Mbit/s
3 db

A munkaállomáshoz 3 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím
tartományon belül vannak.
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség.
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek
függelék tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi paraméterek a honlapon találhatóak.
A szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz minimum a következő
ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak:
-

Gigabites hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; ~2GHz processzor;
legalább 2 GB memória; Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X
10.5vagy újabb operációs rendszer, melynek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmaznia. A legjobb
sebesség értékek elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen
összekapcsolása javasolt.

A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól.
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet
sor.
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1.2.6. Fiber Power 240 szolgáltatási csomag
Az alábbi szolgáltatási csomagra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2018.
szeptember 4. napját követően nem tesz lehetővé.
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.
2017. január 1-től
18% Áfa
Havidíj:
Fiber Power 240 csomag

Nettó
15 748,03 Ft

Áfa
2 834,65 Ft

Bruttó
18 582,68 Ft

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
787 Ft

Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

Bruttó
16 535,43 Ft

2018. szeptember 11-től
5% Áfa
Áfa
787 Ft

Bruttó
16 535,43 Ft

240,00/20,00 Mbit/s
60,00/5,00 Mbit/s
3 db

A munkaállomáshoz 3 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím
tartományon belül vannak.
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség.
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek
függelék tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi paraméterek a honlapon találhatóak.
A szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz minimum a következő
ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak:
-

Gigabites hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; 2 magos, legalább 2,4
GHz processzor; legalább 4 GB memória; 7200 RPM fordulatszámú SATA3 merevlemez; Windows 10
operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5 vagy újabb operációs rendszer, melynek
mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmaznia. A legjobb sebesség értékek elérése érdekében a
számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen összekapcsolása javasolt.

A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól.
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet
sor.

384

1.2.7. Fiber Power 500 szolgáltatási csomag
Az alábbi szolgáltatási csomagra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2018.
szeptember 4. napját követően nem tesz lehetővé.
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.
2017. január 1-től
18% Áfa
Havidíj:
Fiber Power 500 csomag

Nettó
19 685,04 Ft

Áfa
3 543,31 Ft

Bruttó
23 228,35 Ft

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
984 Ft

Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

Bruttó
20 669,29 Ft

2018. szeptember 11-től
5% Áfa
Áfa
984 Ft

Bruttó
20 669,29 Ft

500,00/22,00 Mbit/s
100,00/5,50 Mbit/s
3 db

A munkaállomáshoz 3 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím
tartományon belül vannak.
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség.
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek
függelék tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi paraméterek a honlapon találhatóak.
A szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz minimum a következő
ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak:
-

Gigabites hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; 2 magos, legalább 2,4
GHz processzor; legalább 4 GB memória; 7200 RPM fordulatszámú SATA3 merevlemez; 802.11ac
kompatibilis wifi adapter, Windows Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS
X 10.5vagy újabb operációs rendszer, melynek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmaznia. A legjobb
sebesség értékek elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen
összekapcsolása javasolt.

A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól.
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet
sor.
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1.2.8. Digitális Jólét Alapcsomag (DJA)
A Fiber Power 120 DJA szolgáltatási csomag 2021. szeptember 28-i hatállyal került át a kereskedelmi forgalomban
nem elérhető szolgáltatási csomagok közé, melyre a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve
szerződésmódosítást a továbbiakban nem tesz lehetővé.
Fiber Power 120 DJA szolgáltatási csomag, melynek díjszabása a jelen Díjszabás melléklet E./1.2.5. pontjában
található.
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH elnöki
rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

120,00/10,00 Mbit/s
30,00/4,00 Mbit/s
3 db

A munkaállomáshoz 3 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím
tartományon belül vannak.
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség.
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek
függelék tartalmazza. A hálózat szolgáltatás minőségi paraméterek a honlapon találhatóak.
A szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz minimum a következő
ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak:
-

Gigabites hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; ~2GHz processzor;
legalább 2 GB memória; Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5
vagy újabb operációs rendszer, melynek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmaznia. A legjobb
sebesség értékek elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen
összekapcsolása javasolt.

A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól.
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet
sor.
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1.2.9. Internet 150 szolgáltatási csomag
Az Internet 150 szolgáltatási csomag 2021. november 2-i hatállyal került át a kereskedelmi forgalomban nem
elérhető szolgáltatási csomagok közé, melyre a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást
a továbbiakban nem tesz lehetővé.
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.
2018. szeptember 11-től
5% Áfa
Havidíj:
Internet 150 csomag

Nettó
14 274,02 Ft

Áfa
713,7 Ft

Bruttó
14 987,72 Ft

Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

2021. szeptember 28-tól
(számlaciklusokhoz igazítva)
5% Áfa
Nettó
Áfa
Bruttó
6 657,14 Ft
332,86 Ft
6 990,00 Ft
150,00/10,00 Mbit/s
30,00/4,00 Mbit/s
3 db

A munkaállomáshoz 3 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím
tartományon belül vannak.
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség.
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek
függelék tartalmazza. A hálózat szolgáltatás minőségi paraméterek a honlapon találhatóak.
A szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz minimum a következő
ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak:
-

Gigabites hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; ~2GHz processzor;
legalább 2 GB memória; Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5
vagy újabb operációs rendszer, melynek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmaznia. A legjobb
sebesség értékek elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen
összekapcsolása javasolt.

A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól.
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet
sor.
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1.2.10. Internet 300 szolgáltatási csomag
Az Internet 300 szolgáltatási csomag 2021. november 2-i hatállyal került át a kereskedelmi forgalomban nem
elérhető szolgáltatási csomagok közé, melyre a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást
a továbbiakban nem tesz lehetővé.
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.
2018. szeptember 11-től
5% Áfa
Havidíj:
Internet 300 csomag

Nettó
Áfa
17 716,53 Ft 885,83 Ft

Bruttó
18 602,36 Ft

Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

2021. szeptember 28-tól
(számlaciklusokhoz igazítva)
5% Áfa
Nettó
Áfa
Bruttó
7 133,33 Ft 356,67 Ft
7 490,00 Ft
300,00/20,00 Mbit/s
60,00/5,00 Mbit/s
3 db

A munkaállomáshoz 3 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím
tartományon belül vannak.
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség.
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek
függelék tartalmazza. A hálózat szolgáltatás minőségi paraméterek a honlapon találhatóak.
A szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz minimum a következő
ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak:
-

Gigabites hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; 2 magos, legalább 2,4
GHz processzor; legalább 4 GB memória; 7200 RPM fordulatszámú SATA3 merevlemez; Windows 10
operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5 vagy újabb operációs rendszer, melynek
mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmaznia. A legjobb sebesség értékek elérése érdekében a
számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen összekapcsolása javasolt.

A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól.
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet
sor.
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1.2.11. Internet 500 szolgáltatási csomag
Az Internet 500 szolgáltatási csomag 2021. november 2-i hatállyal került át a kereskedelmi forgalomban nem
elérhető szolgáltatási csomagok közé, melyre a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást
a továbbiakban nem tesz lehetővé.
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.
2018. szeptember 11-től
5% Áfa
Havidíj:
Internet 500 csomag

Nettó
19 685,04 Ft

Áfa
984 Ft

Bruttó
20 669,29 Ft

Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

2021. szeptember 28-tól
(számlaciklusokhoz igazítva)
5% Áfa
Nettó
Áfa
Bruttó
8 085,71 Ft
404,29 Ft
8 490,00 Ft
500,00/22,00 Mbit/s
100,00/5,50 Mbit/s
3 db

A munkaállomáshoz 3 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím
tartományon belül vannak.
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség.
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek
függelék tartalmazza. A hálózat szolgáltatás minőségi paraméterek a honlapon találhatóak.
A szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz minimum a következő
ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak:
-

Gigabites hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; 2 magos, legalább 2,4
GHz processzor; legalább 4 GB memória; 7200 RPM fordulatszámú SATA3 merevlemez; 802.11ac
kompatibilis wifi adapter, Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X
10.5vagy újabb operációs rendszer, melynek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmaznia. A legjobb
sebesség értékek elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen
összekapcsolása javasolt.

A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól.
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet
sor.
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1.2.12. Internet 1000 szolgáltatási csomag
Az Internet 1000 szolgáltatási csomag 2021. november 2-i hatállyal került át a kereskedelmi forgalomban nem
elérhető szolgáltatási csomagok közé, melyre a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást
a továbbiakban nem tesz lehetővé.
2018. szeptember 11-től
5% Áfa
Havidíj:
Internet 1000 csomag

Nettó
Áfa
Bruttó
23 809,52 Ft 1 190,48 Ft 25 000,00 Ft

2021. szeptember 28-tól
(számlaciklusokhoz igazítva)
5% Áfa
Nettó
Áfa
Bruttó
9 038,10 Ft
451,91 Ft
9 490,01 Ft

Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

1000,00/40,00 Mbit/s
200,00/10,0 Mbit/s
3 db

A munkaállomáshoz 3 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím
tartományon belül vannak.
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség.
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek
függelék tartalmazza. A hálózat szolgáltatás minőségi paraméterek a honlapon találhatóak.
A szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz minimum a következő
ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak:
•
•
•
•
•
•
•

Minimum 1 Gbps sebességű Ethernet hálózati kártya (javasolt 2 csatlakozási interfész egyidejű
használata);
Minimum Cat5e szabványnak megfelelő végponthoz csatlakoztatott UTP kábel;
2 magos, legalább 2,4 GHz processzor; 4 GB rendszermemória;
7200 RPM fordulatszámú SATA3 merevlemez
Vezetéknélküli csatlakozás esetén: 802.11ac kompatibilis WiFi adapter (a legjobb sebesség értékek
elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen összekapcsolása
javasolt.)
Microsoft Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5 vagy újabb
verziójú operációs rendszer, melyeknek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmazniuk.
A legjobb sebesség értékek elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való
közvetlen összekapcsolása javasolt.

A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól.
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet
sor.
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1.3. Kereskedelmi forgalomban elérhető Business Office Net szolgáltatási csomagok Üzleti
Előfizetők részére
Üzleti díjcsomagok üzleti előfizetők részére.

1.3.1. Business Office Net 30 szolgáltatási csomag
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.
2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
784,00 Ft
16 464,00 Ft

2017. január 1-től 18% Áfa
Havidíj:
Business Office Net 30

Nettó
15 680 Ft

Áfa
2 822 Ft

Hozzáférés típusa:
Biztosított kábelmodem:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

Bruttó
18 502 Ft

Kábeltelevíziós hálózati hozzáférés
1db
30,00/3,00 Mbit/s
12,00/1,00 Mbit/s
korlátlan

A csomaghoz összesen 5 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP
cím tartományon belül vannak. A szolgáltatáshoz fix IP cím igényelhető.
A csomaghoz fix IP cím külön díj ellenében igényelhető.
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség.
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi
paraméterek a honlapon találhatóak.
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet
sor. A szolgáltatás csak olyan létesítési címen vehető igénybe, ahol hálózatbővítés nélkül, megosztással, illetőleg
sűrítéssel biztosítható.
A szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz minimum a következő
ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak:
-

Ethernet 100,00 Mbit/s hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; ~2GHz
processzor; 1GB memória; Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5
vagy újabb verziójú operációs rendszer, melyeknek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmazniuk.

Az Előfizető kérésére történő szünetelés esetén fizetendő csökkentett előfizetési díj a jelen ÁSZF-ben szereplő
mindenkori havi szolgáltatási díj 25 %-ának felel meg.
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1.3.2. Business Office Net 220 szolgáltatási csomag
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.
2018. szeptember 11-től
5% Áfa
Havidíj:
Business Office Net 220

Nettó
40 000 Ft

Áfa
2 000,00 Ft

Bruttó
42 000 Ft

Hozzáférés típusa:
Biztosított kábelmodem:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

2021. szeptember 28-tól
(számlaciklusokhoz igazítva)
5% Áfa
Nettó
Áfa
Bruttó
11 229 Ft
561 Ft
11 790 Ft
Kábeltelevíziós hálózati hozzáférés
1db
220,00/15,00 Mbit/s
60,00/7,00 Mbit/s
korlátlan

A munkaállomáshoz 5 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím
tartományon belül vannak. A szolgáltatáshoz fix IP cím igényelhető.
A csomaghoz fix IP cím külön díj ellenében igényelhető.
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség.
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek
függelék tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi paraméterek a honlapon találhatóak.
A szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz a következő ügyféloldali
technikai feltételek/konfigurációk javasoltak:
-

Gigabites hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; ~2GHz processzor;
legalább 2 GB memória; Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5
vagy újabb verziójú operációs rendszer, melyeknek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmazniuk. A
legjobb sebesség értékek elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen
összekapcsolása javasolt.

A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól.
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet
sor.
Az Előfizető kérésére történő szünetelés esetén fizetendő csökkentett előfizetési díj a jelen ÁSZF-ben szereplő
mindenkori havi szolgáltatási díj 25 %-ának felel meg.
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1.3.3. Business Office Net 350 szolgáltatási csomag
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.
2018. szeptember 11-től
5% Áfa
Havidíj:
Business Office Net 350

Nettó
60 000 Ft

Áfa
Bruttó
3 000,00 Ft 63 000,00 Ft

Hozzáférés típusa:
Biztosított kábelmodem:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH elnöki
rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

2021. szeptember 28-tól
(számlaciklusokhoz igazítva)
5% Áfa
Nettó
Áfa
Bruttó
13 800 Ft
690 Ft
14 490 Ft
Kábeltelevíziós hálózati hozzáférés
1db
350,00/30,00 Mbit/s
90,00/8,00 Mbit/s
korlátlan

A munkaállomáshoz 5 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím
tartományon belül vannak. A szolgáltatáshoz fix IP cím igényelhető.
A csomaghoz fix IP cím külön díj ellenében igényelhető.
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség.
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek
függelék tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi paraméterek a honlapon találhatóak.
A szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz a következő ügyféloldali
technikai feltételek/konfigurációk javasoltak:
-

Gigabites hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; 2 magos, legalább 2,4
GHz processzor; legalább 4 GB memória; 7200 RPM fordulatszámú SATA3 merevlemez; Windows 10
operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5 vagy újabb verziójú operációs rendszer,
melyeknek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmazniuk. A legjobb sebesség értékek elérése
érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen összekapcsolása javasolt.

A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól.
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet
sor.
Az Előfizető kérésére történő szünetelés esetén fizetendő csökkentett előfizetési díj a jelen ÁSZF-ben szereplő
mindenkori havi szolgáltatási díj 25 %-ának felel meg.
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1.3.4. Business Office Net 500 szolgáltatási csomag
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.
2018. szeptember 11-től
5% Áfa
Havidíj:
Business Office Net 500

Nettó
70 000 Ft

Áfa
Bruttó
3 500,00 Ft 73 500,00 Ft

Hozzáférés típusa:
Biztosított kábelmodem:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

2021. szeptember 28-tól
(számlaciklusokhoz igazítva)
5% Áfa
Nettó
Áfa
Bruttó
14 752 Ft
738 Ft
15 490 Ft
Kábeltelevíziós hálózati hozzáférés
1db
500,00/30,00 Mbit/s
100,00/10,00 Mbit/s
korlátlan

A szolgáltatáshoz fix IP cím igényelhető.
A csomaghoz fix IP cím külön díj ellenében igényelhető.
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség.
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek
függelék tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi paraméterek a honlapon találhatóak.
A szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a tulajdonságai optimális kihasználáshoz a következő ügyféloldali
technikai feltételek/konfigurációk javasoltak:
-

Gigabites hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; 2 magos, legalább 2,4
GHz processzor; legalább 4 GB memória; 7200 RPM fordulatszámú SATA3 merevlemez; 802.11ac
kompatibilis wifi adapter, Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5
vagy újabb verziójú operációs rendszer, melyeknek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmazniuk. A
legjobb sebesség értékek elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen
összekapcsolása javasolt.

A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól.
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet
sor.
Az Előfizető kérésére történő szünetelés esetén fizetendő csökkentett előfizetési díj a jelen ÁSZF-ben szereplő
mindenkori havi szolgáltatási díj 25 %-ának felel meg.
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1.3.5. Business Office Net 1000 szolgáltatási csomag
2018. szeptember 11-től
5% Áfa
Havidíj:
Business Office Net 1000

Nettó
80 000 Ft

Áfa
Bruttó
4 000,00 Ft 84 000,00 Ft

Hozzáférés típusa:
Biztosított kábelmodem:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

2021. szeptember 28-tól
(számlaciklusokhoz igazítva)
5% Áfa
Nettó
Áfa
Bruttó
15 705 Ft
785 Ft
16 490 Ft
Kábeltelevíziós hálózati hozzáférés
1 db
1000,00 / 50,00 Mbit/s
250,00 / 15,00 Mbit/s
korlátlan

A szolgáltatáshoz fix IP cím nem igényelhető.
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség.
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek
függelék tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi paraméterek a honlapon találhatóak.
A szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz minimum a következő
ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak:
•
•
•
•
•
•
•

Gigabites hálózati kártya,
minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel;
4 magos, legalább 2 GHz processzor;
legalább 8 GB memória;
SSD háttértár;
Windows 10 vagy újabb operációs rendszer, melynek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmaznia.
A legjobb sebesség értékek elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való
közvetlen összekapcsolása elengedhetetlen.

A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól. Egy darab GE (gigabit ethernet) porton a maximális
sebesség nem érhető el az ethernet szabvány korláta miatt, ehhez minimum 2 csatlakozási interfész egyidejű
használata szükséges.
• Gigabites hálózati kártya,
• minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel;
• 4 magos, legalább 2 GHz processzor;
• legalább 8 GB memória;
• SSD háttértár;
• Windows 10 vagy újabb operációs rendszer, melynek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmaznia.
• A legjobb sebesség értékek elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való
közvetlen összekapcsolása elengedhetetlen.
A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól. Egy darab GE (gigabit ethernet) porton a maximális
sebesség nem érhető el az ethernet szabvány korláta miatt, ehhez minimum 2 csatlakozási interfész egyidejű
használata szükséges.
A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól.
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Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet
sor.
Az Előfizető kérésére történő szünetelés esetén fizetendő csökkentett előfizetési díj a jelen ÁSZF-ben szereplő
mindenkori havi szolgáltatási díj 25 %-ának felel meg.
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1.4. Kereskedelmi forgalomban elérhető Üzleti internet szolgáltatási csomagok
1.4.1. Business Internet 10/10 Standard
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.
Havidíj:
Business internet 10/10 Standard

Nettó
80 000 Ft

2017. január 1-től 18% Áfa
Áfa
Bruttó
14 400 Ft
94 400 Ft

Hozzáférés típusa:
Biztosított kábelmodem:
Átadási felület:
Biztosított fix IP címek
Hálózati megoszthatóság:
Domain karbantartás
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):

2018. január 1-től 5% Áfa
Áfa
Bruttó
4 000,00 Ft
84 000,00 Ft

Kábeltelevíziós hálózati hozzáférés
1db (eMTA)
Ethernet RJ45
1 db
korlátlan
igen
10,00/10,00 Mbit/s
10,00/10,00 Mbit/s

A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi
paraméterek a honlapon találhatóak.
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1.4.2. Business Internet 10/10 Premium
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.
Havidíj:
Business internet 10/10 Premium

Nettó
90 000 Ft

2017. január 1-től 18% Áfa
Áfa
Bruttó
16 200 Ft
106 200 Ft

Hozzáférés típusa:
Biztosított kábelmodem:
Átadási felület:
Spam filter:
Biztosított fix IP címek
Domain karbantartás
Hálózati megoszthatóság:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):

2018. január 1-től 5% Áfa
Áfa
Bruttó
4 500,00 Ft
94 500,00 Ft

Kábeltelevíziós hálózati hozzáférés
1db (eMTA)
Ethernet RJ45
igen
1 db
igen
korlátlan
10,00/10,00 Mbit/s
10,00/10,00 Mbit/s

A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi
paraméterek a honlapon találhatóak.
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1.4.3. Business Internet 20/20 Standard
2013. augusztus 26-tól igénybe vehető új Business Internet szolgáltatási csomagok.
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.
Havidíj:
Business internet 20/20 Standard

Nettó
130 000 Ft

2017. január 1-től 18% Áfa
Áfa
Bruttó
23 400 Ft
153 400 Ft

Hozzáférés típusa:
Biztosított kábelmodem:
Átadási felület:
Biztosított fix IP címek
Hálózati megoszthatóság:
Domain karbantartás
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):

2018. január 1-től 5% Áfa
Áfa
Bruttó
6 500,00 Ft 136 500,00 Ft

Kábeltelevíziós hálózati hozzáférés
1db (eMTA)
Ethernet RJ45
1 db
korlátlan
igen
20,00/20,00 Mbit/s
20,00/20,00 Mbit/s

A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi
paraméterek a honlapon találhatóak.
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1.4.4. Business Internet 20/20 Premium
2013. augusztus 26-tól igénybe vehető új Business Internet szolgáltatási csomagok.
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.
Havidíj:
Business internet 20/20 Premium

Nettó
140 000 Ft

2017. január 1-től 18% Áfa
Áfa
Bruttó
25 200 Ft
165 200 Ft

Hozzáférés típusa:
Biztosított kábelmodem:
Átadási felület:
Spam filter:
Online storage:
Biztosított fix IP címek
Domain karbantartás
Hálózati megoszthatóság:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):

2018. január 1-től 5% Áfa
Áfa
Bruttó
7 000,00 Ft 147 000,00 Ft

Kábeltelevíziós hálózati hozzáférés
1db (eMTA)
Ethernet RJ45
igen
70 GB / 1 fő-, +30 alfelhasználó
1 db
igen
korlátlan
20,00/20,00 Mbit/s
20,00/20,00 Mbit/s

A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi
paraméterek a honlapon találhatóak.
A Szolgáltató az Igénylő megrendelését követően felméri, hogy a kért szolgáltatás műszaki szempontból
teljesíthető-e.
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1.4.5. Business Internet 30/30 Standard
2013. augusztus 26-tól igénybe vehető új Business Internet szolgáltatási csomagok.
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.
Havidíj:
Business internet 30/30 Standard

Nettó
300 000 Ft

2017. január 1-től 18% Áfa
Áfa
Bruttó
54 000 Ft
354 000 Ft

Hozzáférés típusa:
Biztosított kábelmodem:
Átadási felület:
Biztosított fix IP címek
Hálózati megoszthatóság:
Domain karbantartás
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):

2018. január 1-től 5% Áfa
Áfa
Bruttó
15 000,00 Ft 315 000,00 Ft

Kábeltelevíziós hálózati hozzáférés
1db (eMTA)
Ethernet RJ45
1 db
korlátlan
igen
30,00/30,00 Mbit/s
30,00/30,00 Mbit/s

A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi
paraméterek a honlapon találhatóak.
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1.4.6. Business Internet 30/30 Premium
2013. augusztus 26-tól igénybe vehető új Business Internet szolgáltatási csomagok.
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.
Havidíj:
Business internet 30/30 Premium

Nettó
350 000 Ft

2017. január 1-től 18% Áfa
Áfa
Bruttó
63 000 Ft
413 000 Ft

Hozzáférés típusa:
Biztosított kábelmodem:
Átadási felület:
Spam filter:
Online storage:
Biztosított fix IP címek
Domain karbantartás
Hálózati megoszthatóság:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):

2018. január 1-től 5% Áfa
Áfa
Bruttó
17 500,00 Ft 367 500,00 Ft

Kábeltelevíziós hálózati hozzáférés
1db (eMTA)
Ethernet RJ45
igen
70 GB / 1 fő-, +30 alfelhasználó
1 db
igen
korlátlan
30,00/30,00 Mbit/s
30,00/30,00 Mbit/s

A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi
paraméterek a honlapon találhatóak.
A Szolgáltató az Igénylő megrendelését követően felméri, hogy a kért szolgáltatás műszaki szempontból
teljesíthető-e.
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1.5. Kereskedelmi forgalomban nem elérhető szolgáltatási csomagok Üzleti Előfizetők részére
1.5.1. chello business szolgáltatási csomag
Az alábbi szolgáltatási csomagokra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2010.
február 15. napját követően nem tesz lehetővé.
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.
2017. január 1-től 18% Áfa
Havidíj:
chello business

Nettó
20 000 Ft

Áfa
3 600 Ft

Hozzáférés típusa:
Biztosított kábelmodem:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

Bruttó
23 600 Ft

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
1 000,00 Ft
21 000,00 Ft

Kábeltelevíziós hálózati hozzáférés
1db
25,00/3,00 Mbit/s
8,00/1,00 Mbit/s
Korlátlan

A csomaghoz összesen 5 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP
cím tartományon belül vannak.
A csomaghoz fix IP cím külön díj ellenében igényelhető.
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi
paraméterek a honlapon találhatóak.
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet
sor. A szolgáltatás csak olyan létesítési címen vehető igénybe, ahol hálózatbővítés nélkül, megosztással, illetőleg
sűrítéssel biztosítható.
Az Előfizető kérésére történő szünetelés esetén fizetendő csökkentett előfizetési díj a jelen ÁSZF-ben szereplő
mindenkori havi szolgáltatási díj 25 %-ának felel meg.
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1.5.2. chello business fix IP címmel szolgáltatási csomag
Az alábbi szolgáltatási csomagokra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2010.
február 15. napját követően nem tesz lehetővé.
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.
2017. január 1-től 18% Áfa
Havidíj:
chello business fix IP címmel

Nettó
23 920 Ft

Áfa
4 306 Ft

Hozzáférés típusa:
Biztosított kábelmodem:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:
Fix IP cím

Bruttó
28 226 Ft

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
1 196,00 Ft
25 116,00 Ft

Kábeltelevíziós hálózati hozzáférés
1db
25,00/3,00 Mbit/s
8,00/1,00 Mbit/s
korlátlan
1 db

A csomaghoz összesen 1 db publikus fix IP címet biztosítunk.
A csomaghoz fix IP cím külön díj ellenében igényelhető.
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. Melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi
paraméterek a honlapon találhatóak.
Az Előfizető kérésére történő szünetelés esetén fizetendő csökkentett előfizetési díj a jelen ÁSZF-ben szereplő
mindenkori havi szolgáltatási díj 25 %-ának felel meg.
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1.5.3. Business Office Net 15 szolgáltatási csomag
Az alábbi szolgáltatási csomagokra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2013.
szeptember 26. napját követően nem tesz lehetővé.
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.
2017. január 1-től 18% Áfa
Havidíj:
Business Office Net 15

Nettó
12 000 Ft

Áfa
2 160 Ft

Hozzáférés típusa:
Biztosított kábelmodem:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

Bruttó
14 160 Ft

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
600,00 Ft
12 600,00 Ft

Kábeltelevíziós hálózati hozzáférés
1db
15,00/1,50 Mbit/s
6,00/0,50 Mbit/s
3 db

A csomaghoz összesen 3 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP
cím tartományon belül vannak. A szolgáltatáshoz fix IP cím nem igényelhető.
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség.
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi
paraméterek a honlapon találhatóak.
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet
sor. A szolgáltatás csak olyan létesítési címen vehető igénybe, ahol hálózatbővítés nélkül, megosztással, illetőleg
sűrítéssel biztosítható.
A szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz minimum a következő
ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak:
-

Ethernet 100,00 Mbit/s hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; ~2GHz
processzor; 1GB memória; Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5
vagy újabb verziójú operációs rendszer, melyeknek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmazniuk.

Az Előfizető kérésére történő szünetelés esetén fizetendő csökkentett előfizetési díj a jelen ÁSZF-ben szereplő
mindenkori havi szolgáltatási díj 25 %-ának felel meg.
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1.5.4. Business Office Net 60 szolgáltatási csomag
Az alábbi szolgáltatási csomagokra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2013.
szeptember 26. napját követően nem tesz lehetővé.
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.
2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
896,00 Ft
18 816,00 Ft

2017. január 1-től 18% Áfa
Havidíj:
Business Office Net 60

Nettó
17 920Ft

Áfa
3 226 Ft

Hozzáférés típusa:
Biztosított kábelmodem:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

Bruttó
21 146 Ft

Kábeltelevíziós hálózati hozzáférés
1db
60,00/6,00 Mbit/s
25,00/3,00 Mbit/s
korlátlan

A munkaállomáshoz 5 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím
tartományon belül vannak. A szolgáltatáshoz fix IP cím igényelhető.
A csomaghoz fix IP cím külön díj ellenében igényelhető.
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség.
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek
függelék tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi paraméterek a honlapon találhatóak.
A szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz a következő ügyféloldali
technikai feltételek/konfigurációk javasoltak:
-

Ethernet 100,00 Mbit/s hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; ~2GHz
processzor; 1GB memória; Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5
vagy újabb verziójú operációs rendszer, melyeknek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmazniuk.

A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól.
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet
sor.
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1.5.5. Business Office Net 120 szolgáltatási csomag
Az alábbi szolgáltatási csomagokra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2013.
szeptember 26. napját követően nem tesz lehetővé.
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.
2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
1 500,00 Ft
31 500,00 Ft

2017. január 1-től 18% Áfa
Havidíj:
Business Office Net 120

Nettó
30 000 Ft

Áfa
5 400 Ft

Hozzáférés típusa:
Biztosított kábelmodem:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

Bruttó
35 400 Ft

Kábeltelevíziós hálózati hozzáférés
1db
120,00/10,00 Mbit/s
40,00/4,00 Mbit/s
korlátlan

A munkaállomáshoz 5 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím
tartományon belül vannak. A szolgáltatáshoz fix IP cím igényelhető.
A csomaghoz fix IP cím külön díj ellenében igényelhető.
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség.
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek
függelék tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi paraméterek a honlapon találhatóak.
A szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz a következő ügyféloldali
technikai feltételek/konfigurációk javasoltak:
-

Gigabites hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; ~2GHz processzor;
legalább 2 GB memória; Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5
vagy újabb verziójú operációs rendszer, melyeknek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmazniuk A
legjobb sebesség értékek elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen
összekapcsolása javasolt.

A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól.
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet
sor.
Az Előfizető kérésére történő szünetelés esetén fizetendő csökkentett előfizetési díj a jelen ÁSZF-ben szereplő
mindenkori havi szolgáltatási díj 25 %-ának felel meg.
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1.5.6. Business Office Net 30+
Az alábbi szolgáltatási csomagokra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2013.
szeptember 26. napját követően nem tesz lehetővé.
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.
2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
834,00 Ft
17 514,00 Ft

2017. január 1-től 18% Áfa
Havidíj:
Business Office Net 30+

Nettó
16 680 Ft

Áfa
3 002 Ft

Hozzáférés típusa:
Biztosított kábelmodem:
IP cím
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:
Domain karbantartás

Bruttó
19 682 Ft

Kábeltelevíziós hálózati hozzáférés
1db
5 db dinamikus
30,00/3,00 Mbit/s
12,00/1,00 Mbit/s
korlátlan
igen

A munkaállomáshoz 5 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím
tartományon belül vannak. A szolgáltatáshoz fix IP cím külön díj ellenében igényelhető.
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség.
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek
függelék tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi paraméterek a honlapon találhatóak.
A szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz a következő ügyféloldali
technikai feltételek/konfigurációk javasoltak:
-

Ethernet 100,00 Mbit/s hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; ~2GHz
processzor; 1GB memória; Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5
vagy újabb verziójú operációs rendszer, melyeknek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmazniuk.

A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól.
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet
sor.
Az igénybevétel feltétele az ISZT (Internet Szolgáltatók Tanácsa) által regisztrált saját domain használati jog
megléte.
Az Előfizető kérésére történő szünetelés esetén fizetendő csökkentett előfizetési díj a jelen ÁSZF-ben szereplő
mindenkori havi szolgáltatási díj 25 %-ának felel meg.
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1.5.7. Business Office Net 60+
Az alábbi szolgáltatási csomagokra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2013.
szeptember 26. napját követően nem tesz lehetővé.
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.
2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
946,00 Ft
19 866,00 Ft

2017. január 1-től 18% Áfa
Havidíj:
Business Office Net 60+

Nettó
18 920 Ft

Áfa
3 406 Ft

Hozzáférés típusa:
Biztosított kábelmodem:
IP cím
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:
Domain karbantartás

Bruttó
22 326 Ft

Kábeltelevíziós hálózati hozzáférés
1db
5 db dinamikus
60,00/6,00 Mbit/s
25,00/3,00 Mbit/s
korlátlan
igen

A munkaállomáshoz 5 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím
tartományon belül vannak. A szolgáltatáshoz fix IP cím külön díj ellenében igényelhető.
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség.
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek
függelék tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi paraméterek a honlapon találhatóak.
A szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz a következő ügyféloldali
technikai feltételek/konfigurációk javasoltak:
-

Ethernet 100,00 Mbit/s hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; ~2GHz
processzor; 1GB memória; Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5
vagy újabb verziójú operációs rendszer, melyeknek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmazniuk.

A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól.
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet
sor.
Az igénybevétel feltétele az ISZT (Internet Szolgáltatók Tanácsa) által regisztrált saját domain használati jog
megléte.
Az Előfizető kérésére történő szünetelés esetén fizetendő csökkentett előfizetési díj a jelen ÁSZF-ben szereplő
mindenkori havi szolgáltatási díj 25 %-ának felel meg.
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1.5.8. Business Office Net 120+
Az alábbi szolgáltatási csomagokra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2013.
szeptember 26. napját követően nem tesz lehetővé.
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.
2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
1 575,00 Ft
33 075,00 Ft

2017. január 1-től 18% Áfa
Havidíj:
Business Office Net 120+

Nettó
31 500 Ft

Áfa
5 670 Ft

Hozzáférés típusa:
Biztosított kábelmodem:
IP cím
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:
Domain karbantartás

Bruttó
37 170 Ft

Kábeltelevíziós hálózati hozzáférés
1db
5 db dinamikus
120,00/10,00 Mbit/s
40,00/4,00 Mbit/s
korlátlan
igen

A munkaállomáshoz 5 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím
tartományon belül vannak. A szolgáltatáshoz fix IP cím külön díj ellenében igényelhető.
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség.
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek
függelék tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi paraméterek a honlapon találhatóak.
A szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz a következő ügyféloldali
technikai feltételek/konfigurációk javasoltak:
-

Gigabites hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; ~2GHz processzor;
legalább 2 GB memória; Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5
vagy újabb verziójú operációs rendszer, melyeknek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmazniuk. A
legjobb sebesség értékek elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen
összekapcsolása javasolt.

A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól.
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet
sor.
Az igénybevétel feltétele az ISZT (Internet Szolgáltatók Tanácsa) által regisztrált saját domain használati jog
megléte.
Az Előfizető kérésére történő szünetelés esetén fizetendő csökkentett előfizetési díj a jelen ÁSZF-ben szereplő
mindenkori havi szolgáltatási díj 25 %-ának felel meg.
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1.5.9. Business Office Net 20 szolgáltatási csomag
Az alábbi szolgáltatási csomagokra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2018. május
9-től nem tesz lehetővé.
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.
2017. január 1-től 18% Áfa
Havidíj:
Business Office Net 20

Nettó
14 000 Ft

Áfa
2 520 Ft

Hozzáférés típusa:
Biztosított kábelmodem:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

Bruttó
16 520 Ft

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
700,00 Ft
14 700,00 Ft

Kábeltelevíziós hálózati hozzáférés
1db
20,00/2,00 Mbit/s
10,00/1,00 Mbit/s
3 db

A csomaghoz összesen 3 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP
cím tartományon belül vannak. A szolgáltatáshoz fix IP cím nem igényelhető.
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség.
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi
paraméterek a honlapon találhatóak.
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet
sor. A szolgáltatás csak olyan létesítési címen vehető igénybe, ahol hálózatbővítés nélkül, megosztással, illetőleg
sűrítéssel biztosítható.
A szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz minimum a következő
ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak:
-

Ethernet 100,00 Mbit/s hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; ~2GHz
processzor; 1GB memória; Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5
vagy újabb verziójú operációs rendszer, melyeknek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmazniuk.

Az Előfizető kérésére történő szünetelés esetén fizetendő csökkentett előfizetési díj a jelen ÁSZF-ben szereplő
mindenkori havi szolgáltatási díj 25 %-ának felel meg.
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1.5.10. Business Office Net 50 szolgáltatási csomag
Az alábbi szolgáltatási csomagokra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2018. május
9-től nem tesz lehetővé.
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.
2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
850,00 Ft
17 850,00 Ft

2017. január 1-től 18% Áfa
Havidíj:
Business Office Net 50

Nettó
17 000 Ft

Áfa
3 060 Ft

Hozzáférés típusa:
Biztosított kábelmodem:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

Bruttó
20 060 Ft

Kábeltelevíziós hálózati hozzáférés
1db
50,00/5,00 Mbit/s
20,00/2,00 Mbit/s
korlátlan

A csomaghoz összesen 5 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP
cím tartományon belül vannak. A szolgáltatáshoz fix IP cím igényelhető.
A csomaghoz fix IP cím külön díj ellenében igényelhető.
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség.
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi
paraméterek a honlapon találhatóak.
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet
sor. A szolgáltatás csak olyan létesítési címen vehető igénybe, ahol hálózatbővítés nélkül, megosztással, illetőleg
sűrítéssel biztosítható.
A szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz minimum a következő
ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak:
-

Ethernet 100,00 Mbit/s hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; ~2GHz
processzor; 1GB memória; Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5
vagy újabb verziójú operációs rendszer, melyeknek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmazniuk.

Az Előfizető kérésére történő szünetelés esetén fizetendő csökkentett előfizetési díj a jelen ÁSZF-ben szereplő
mindenkori havi szolgáltatási díj 25 %-ának felel meg.
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1.5.11. Business Office Net 100 szolgáltatási csomag
Az alábbi szolgáltatási csomagokra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2018. május
9-től nem tesz lehetővé.
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.
2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
1 250,00 Ft
26 250,00 Ft

2017. január 1-től 18% Áfa
Havidíj:
Business Office Net 100

Nettó
25 000 Ft

Áfa
4 500 Ft

Hozzáférés típusa:
Biztosított kábelmodem:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

Bruttó
29 500 Ft

Kábeltelevíziós hálózati hozzáférés
1db
100,00/10,00 Mbit/s
40,00/4,00 Mbit/s
korlátlan

A munkaállomáshoz 5 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím
tartományon belül vannak. A szolgáltatáshoz fix IP cím igényelhető.
A csomaghoz fix IP cím külön díj ellenében igényelhető.
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség.
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek
függelék tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi paraméterek a honlapon találhatóak.
A szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz a következő ügyféloldali
technikai feltételek/konfigurációk javasoltak:
-

Gigabites hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; ~2GHz processzor;
legalább 2 GB memória; Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5
vagy újabb verziójú operációs rendszer, melyeknek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmazniuk. A
legjobb sebesség értékek elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen
összekapcsolása javasolt.

A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól.
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet
sor.
Az Előfizető kérésére történő szünetelés esetén fizetendő csökkentett előfizetési díj a jelen ÁSZF-ben szereplő
mindenkori havi szolgáltatási díj 25 %-ának felel meg.
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1.5.12. Business Office Net 250 szolgáltatási csomag
Az alábbi szolgáltatási csomagokra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2018. május
9-től nem tesz lehetővé.
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.
2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
2 500,00 Ft
52 500,00 Ft

2017. január 1-től 18% Áfa
Havidíj:
Business Office Net 250

Nettó
50 000 Ft

Áfa
9 000 Ft

Hozzáférés típusa:
Biztosított kábelmodem:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

Bruttó
59 000 Ft

Kábeltelevíziós hálózati hozzáférés
1db
250,00/25,00 Mbit/s
80,00/6,00 Mbit/s
korlátlan

A munkaállomáshoz 5 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím
tartományon belül vannak. A szolgáltatáshoz fix IP cím igényelhető.
A csomaghoz fix IP cím külön díj ellenében igényelhető.
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség.
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek
függelék tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi paraméterek a honlapon találhatóak.
A szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz a következő ügyféloldali
technikai feltételek/konfigurációk javasoltak:
-

Gigabites hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; 2 magos, legalább 2,4
GHz processzor; legalább 4 GB memória; 7200 RPM fordulatszámú SATA3 merevlemez; Windows 10
operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5 vagy újabb verziójú operációs rendszer,
melyeknek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmazniuk. A legjobb sebesség értékek elérése
érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen összekapcsolása javasolt.

A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól.
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet
sor.
Az Előfizető kérésére történő szünetelés esetén fizetendő csökkentett előfizetési díj a jelen ÁSZF-ben szereplő
mindenkori havi szolgáltatási díj 25 %-ának felel meg.
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1.5.13. Business Office Net 20+
Az alábbi szolgáltatási csomagokra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2018. május
9-től nem tesz lehetővé.
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.
2017. január 1-től 18% Áfa
Havidíj:
Business Office Net 20+

Nettó
15 000 Ft

Áfa
2 700 Ft

Hozzáférés típusa:
Biztosított kábelmodem:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:
Domain karbantartás

Bruttó
17 700 Ft

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
750,00 Ft
15 750,00 Ft

Kábeltelevíziós hálózati hozzáférés
1db
20,00/2,00 Mbit/s
10,00/1,00 Mbit/s
3 db
igen

A munkaállomáshoz 3 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím
tartományon belül vannak. A szolgáltatáshoz fix IP cím nem igényelhető.
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség.
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek
függelék tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi paraméterek a honlapon találhatóak.
A szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz a következő ügyféloldali
technikai feltételek/konfigurációk javasoltak:
-

Ethernet 100,00 Mbit/s hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; ~2GHz
processzor; 1GB memória; Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5
vagy újabb verziójú operációs rendszer, melyeknek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmazniukA
szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól.

Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet
sor.
Az igénybevétel feltétele az ISZT (Internet Szolgáltatók Tanácsa) által regisztrált saját domain használati jog
megléte.
Az Előfizető kérésére történő szünetelés esetén fizetendő csökkentett előfizetési díj a jelen ÁSZF-ben szereplő
mindenkori havi szolgáltatási díj 25 %-ának felel meg.

415

1.5.14. Business Office Net 150 szolgáltatási csomag
Az alábbi szolgáltatási csomagokra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2018.
szeptember 11. napját követően nem tesz lehetővé.
2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
1 750,00 Ft
36 750,00 Ft

2017. január 1-től 18% Áfa
Havidíj:
Business Office Net 150

Nettó
35 000 Ft

Áfa
6 300 Ft

Hozzáférés típusa:
Biztosított kábelmodem:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

Bruttó
41 300 Ft

Kábeltelevíziós hálózati hozzáférés
1db
150,00/15,00 Mbit/s
60,00/5,00 Mbit/s
korlátlan

A munkaállomáshoz 5 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím
tartományon belül vannak. A szolgáltatáshoz fix IP cím igényelhető.
A csomaghoz fix IP cím külön díj ellenében igényelhető.
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség.
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek
függelék tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi paraméterek a honlapon találhatóak.
A szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz a következő ügyféloldali
technikai feltételek/konfigurációk javasoltak:
-

Gigabites hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; ~2GHz processzor;
legalább 2 GB memória; Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5
vagy újabb verziójú operációs rendszer, melyeknek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmazniuk. A
legjobb sebesség értékek elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen
összekapcsolása javasolt.

A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól.
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet
sor.
Az Előfizető kérésére történő szünetelés esetén fizetendő csökkentett előfizetési díj a jelen ÁSZF-ben szereplő
mindenkori havi szolgáltatási díj 25 %-ának felel meg.
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1.5.15. Business Office Net 200 szolgáltatási csomag
Az alábbi szolgáltatási csomagokra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2018.
szeptember 11. napját követően nem tesz lehetővé.
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.
2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
2 000 Ft
42 000 Ft

2017. január 1-től 18% Áfa
Havidíj:
Business Office Net 200

Nettó
40 000 Ft

Áfa
-

Hozzáférés típusa:
Biztosított kábelmodem:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

Bruttó
-

Kábeltelevíziós hálózati hozzáférés
1db
200,00/15,00 Mbit/s
60,00/5,00 Mbit/s
korlátlan

A munkaállomáshoz 5 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím
tartományon belül vannak. A szolgáltatáshoz fix IP cím igényelhető.
A csomaghoz fix IP cím külön díj ellenében igényelhető.
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség.
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek
függelék tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi paraméterek a honlapon találhatóak.
A szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz a következő ügyféloldali
technikai feltételek/konfigurációk javasoltak:
-

Gigabites hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; ~2GHz processzor;
legalább 2 GB memória; Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5
vagy újabb verziójú operációs rendszer, melyeknek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmazniuk. A
legjobb sebesség értékek elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen
összekapcsolása javasolt.

A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól.
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet
sor.
Az Előfizető kérésére történő szünetelés esetén fizetendő csökkentett előfizetési díj a jelen ÁSZF-ben szereplő
mindenkori havi szolgáltatási díj 25 %-ának felel meg.

417

1.5.16. Business Office Net 170 szolgáltatási csomag
Az alábbi szolgáltatási csomagra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2020. július
14. napját követően nem tesz lehetővé.
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.
2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
1 750,00 Ft
36 750,00 Ft

2017. január 1-től 18% Áfa
Havidíj:
Business Office Net 170

Nettó
35 000 Ft

Áfa
-

Hozzáférés típusa:
Biztosított kábelmodem:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

Bruttó
-

Kábeltelevíziós hálózati hozzáférés
1db
170,00/15,00 Mbit/s
60,00/5,00 Mbit/s
korlátlan

A munkaállomáshoz 5 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím
tartományon belül vannak. A szolgáltatáshoz fix IP cím igényelhető.
A csomaghoz fix IP cím külön díj ellenében igényelhető.
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség.
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek
függelék tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi paraméterek a honlapon találhatóak.
A szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz a következő ügyféloldali
technikai feltételek/konfigurációk javasoltak:
-

Gigabites hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; ~2GHz processzor;
legalább 2 GB memória; Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5
vagy újabb verziójú operációs rendszer, melyeknek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmazniuk. A
legjobb sebesség értékek elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen
összekapcsolása javasolt.

A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól.
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet
sor.
Az Előfizető kérésére történő szünetelés esetén fizetendő csökkentett előfizetési díj a jelen ÁSZF-ben szereplő
mindenkori havi szolgáltatási díj 25 %-ának felel meg.
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1.5.17. Business Office Net 50+
Az alábbi szolgáltatási csomagra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2021. május
31. napját követően nem tesz lehetővé.
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.
2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
900,00 Ft
18 900,00 Ft

2017. január 1-től 18% Áfa
Havidíj:
Business Office Net 50+

Nettó
18 000 Ft

Áfa
3 240 Ft

Hozzáférés típusa:
Biztosított kábelmodem:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:
Domain karbantartás

Bruttó
21 240 Ft

Kábeltelevíziós hálózati hozzáférés
1db
50,00/5,00 Mbit/s
20,00/2,00 Mbit/s
korlátlan
igen

A munkaállomáshoz 5 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím
tartományon belül vannak. A szolgáltatáshoz fix IP cím külön díj ellenében igényelhető.
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség.
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek
függelék tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi paraméterek a honlapon találhatóak.
A szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz a következő ügyféloldali
technikai feltételek/konfigurációk javasoltak:
-

Ethernet 100,00 Mbit/s hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; ~2GHz
processzor; 1GB memória; Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5
vagy újabb verziójú operációs rendszer, melyeknek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmazniuk.

A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól.
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet
sor.
Az igénybevétel feltétele az ISZT (Internet Szolgáltatók Tanácsa) által regisztrált saját domain használati jog
megléte.
Az Előfizető kérésére történő szünetelés esetén fizetendő csökkentett előfizetési díj a jelen ÁSZF-ben szereplő
mindenkori havi szolgáltatási díj 25 %-ának felel meg.
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1.5.18. Business Office Net 100+
Az alábbi szolgáltatási csomagra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2021. május
31. napját követően nem tesz lehetővé.
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.
2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
1 350,00 Ft
28 350,00 Ft

2017. január 1-től 18% Áfa
Havidíj:
Business Office Net 100+

Nettó
27 000 Ft

Áfa
4 860 Ft

Hozzáférés típusa:
Biztosított kábelmodem:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:
Domain karbantartás

Bruttó
31 860 Ft

Kábeltelevíziós hálózati hozzáférés
1db
100,00/10,00 Mbit/s
40,00/4,00 Mbit/s
korlátlan
igen

A munkaállomáshoz 5 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím
tartományon belül vannak. A szolgáltatáshoz fix IP cím külön díj ellenében igényelhető.
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség.
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek
függelék tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi paraméterek a honlapon találhatóak.
A szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz a következő ügyféloldali
technikai feltételek/konfigurációk javasoltak:
-

Gigabites hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; ~2GHz processzor;
legalább 2 GB memória; Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5
vagy újabb verziójú operációs rendszer, melyeknek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmazniuk. A
legjobb sebesség értékek elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen
összekapcsolása javasolt.

A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól.
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet
sor.
Az igénybevétel feltétele az ISZT (Internet Szolgáltatók Tanácsa) által regisztrált saját domain használati jog
megléte.
Az Előfizető kérésére történő szünetelés esetén fizetendő csökkentett előfizetési díj a jelen ÁSZF-ben szereplő
mindenkori havi szolgáltatási díj 25 %-ának felel meg.
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1.5.19. Business Office Net 150+
Az alábbi szolgáltatási csomagra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2021. május
31. napját követően nem tesz lehetővé.
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.
2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
1 850,00 Ft
38 850,00 Ft

2017. január 1-től 18% Áfa
Havidíj:
Business Office Net 150+

Nettó
37 000 Ft

Áfa
6 660 Ft

Hozzáférés típusa:
Biztosított kábelmodem:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:
Domain karbantartás

Bruttó
43 660 Ft

Kábeltelevíziós hálózati hozzáférés
1db
150,00/15,00 Mbit/s
60,00/5,00 Mbit/s
korlátlan
igen

A munkaállomáshoz 5 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím
tartományon belül vannak. A szolgáltatáshoz fix IP cím külön díj ellenében igényelhető.
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség.
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek
függelék tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi paraméterek a honlapon találhatóak.
A szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz a következő ügyféloldali
technikai feltételek/konfigurációk javasoltak:
-

Gigabites hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; ~2GHz processzor;
legalább 2 GB memória; Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5
vagy újabb verziójú operációs rendszer, melyeknek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmazniuk. A
legjobb sebesség értékek elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen
összekapcsolása javasolt.

A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól.
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet
sor.
Az igénybevétel feltétele az ISZT (Internet Szolgáltatók Tanácsa) által regisztrált saját domain használati jog
megléte.
Az Előfizető kérésére történő szünetelés esetén fizetendő csökkentett előfizetési díj a jelen ÁSZF-ben szereplő
mindenkori havi szolgáltatási díj 25 %-ának felel meg.
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1.5.20. Business Office Net 250+
Az alábbi szolgáltatási csomagra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2021. május
31. napját követően nem tesz lehetővé.
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.
2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
2 650,00 Ft
55 650,00 Ft

2017. január 1-től 18% Áfa
Havidíj:
Business Office Net 250+

Nettó
53 000 Ft

Áfa
9 540 Ft

Hozzáférés típusa:
Biztosított kábelmodem:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:
Domain karbantartás

Bruttó
62 540 Ft

Kábeltelevíziós hálózati hozzáférés
1db
250,00/25,00 Mbit/s
80,00/6,00 Mbit/s
korlátlan
igen

A munkaállomáshoz 5 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím
tartományon belül vannak. A szolgáltatáshoz fix IP cím külön díj ellenében igényelhető.
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség.
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek
függelék tartalmazza.
A szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz a következő ügyféloldali
technikai feltételek/konfigurációk javasoltak:
-

Gigabites hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; 2 magos, legalább 2,4
GHz processzor; legalább 4 GB memória; 7200 RPM fordulatszámú SATA3 merevlemez; Windows 10
operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5 vagy újabb verziójú operációs rendszer,
melyeknek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmazniuk. A legjobb sebesség értékek elérése
érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen összekapcsolása javasolt.

A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól.
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet
sor.
Az igénybevétel feltétele az ISZT (Internet Szolgáltatók Tanácsa) által regisztrált saját domain használati jog
megléte.
Az Előfizető kérésére történő szünetelés esetén fizetendő csökkentett előfizetési díj a jelen ÁSZF-ben szereplő
mindenkori havi szolgáltatási díj 25 %-ának felel meg.
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1.6. Kereskedelmi forgalomban nem elérhető Üzleti internet szolgáltatási csomagok
Üzleti díjcsomagok üzleti előfizetők részére.

1.6.1. Business internet szolgáltatás
Az alábbi szolgáltatási csomagokra a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve szerződésmódosítást 2010.
augusztus 16. napját követően nem tesz lehetővé.
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.
Havidíj:
business internet szolgáltatás havidíja
le-, illetve feltöltési irányba / 1,024 Mbit/s/hó

Nettó
30 000 Ft

Hozzáférés típusa:
Biztosított kábelmodem:
Átadási felület:
Biztosított fix IP címek
Hálózati megoszthatóság:
Maximális le- / feltöltési sebesség:

Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):

2017. január 1-től 18% Áfa
Áfa
Bruttó
5 400 Ft

35 400 Ft

2018. január 1-től 5% Áfa
Áfa
Bruttó
1 500,00 Ft

31 500,00 Ft

Kábeltelevíziós hálózati hozzáférés
1db
Ethernet RJ45
8 db
korlátlan
le- és feltöltési irányokba is 1,024 Mbit/s léptékekkel
egyedileg megválasztható sávszélességi paraméterekkel
rendelkező szolgáltatás (igény szerint maximum 2,0018,00/2,00-6,00 Mbit/s – ig)
2,00/2,00 Mbit/s

Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére a csomagban lehetőség van.
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6.sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi
paraméterek a honlapon találhatóak.
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet
sor.
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1.6.2. Business internet 2/2
Az alábbi szolgáltatási csomagokra a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve szerződésmódosítást 2012. június
1. napját követően nem tesz lehetővé.
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.
Havidíj:
Business internet 2/2

Nettó
96 000 Ft

2017. január 1-től 18% Áfa
Áfa
Bruttó
17 280 Ft
113 280 Ft

Hozzáférés típusa:
Biztosított kábelmodem:
Átadási felület:
Biztosított fix IP címek
Hálózati megoszthatóság:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):

2018. január 1-től 5% Áfa
Áfa
Bruttó
4 800,00 Ft 100 800,00 Ft

Kábeltelevíziós hálózati hozzáférés
1db (eMTA)
Ethernet RJ45
1 db
korlátlan
2,00/2,00 Mbit/s
2,00/2,00 Mbit/s

A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi
paraméterek a honlapon találhatóak.
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1.6.3. Business internet 4/4
Az alábbi szolgáltatási csomagokra a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve szerződésmódosítást 2012. június
1. napját követően nem tesz lehetővé.
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.
Havidíj:
Business internet 4/4

Nettó
192 000 Ft

2017. január 1-től 18% Áfa
Áfa
Bruttó
34 560 Ft
226 560 Ft

Hozzáférés típusa:
Biztosított kábelmodem:
Átadási felület:
Biztosított fix IP címek
Hálózati megoszthatóság:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):

2018. január 1-től 5% Áfa
Áfa
Bruttó
9 600,00 Ft 201 600,00 Ft

Kábeltelevíziós hálózati hozzáférés
1db (eMTA)
Ethernet RJ45
5 db
korlátlan
4,00/4,00 Mbit/s
4,00/4,00 Mbit/s

A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi
paraméterek a honlapon találhatóak.
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1.6.4. Business internet 6/6
Az alábbi szolgáltatási csomagokra a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve szerződésmódosítást 2012. június
1. napját követően nem tesz lehetővé.
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.
Havidíj:
Business internet 6/6

Nettó
288 000 Ft

2017. január 1-től 18% Áfa
Áfa
Bruttó
51 840 Ft
339 840 Ft

Hozzáférés típusa:
Biztosított kábelmodem:
Átadási felület:
Biztosított fix IP címek
Hálózati megoszthatóság:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):

2018. január 1-től 5% Áfa
Áfa
Bruttó
14 400,00 Ft 302 400,00 Ft

Kábeltelevíziós hálózati hozzáférés
1db (eMTA)
Ethernet RJ45
13 db
korlátlan
6,00/6,00 Mbit/s
6,00/6,00 Mbit/s

A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi
paraméterek a honlapon találhatóak.
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1.6.5. Business Internet 4/4 Standard
Az alábbi szolgáltatási csomagokra a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve szerződésmódosítást 2021. május
31-től nem tesz lehetővé.
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.
Havidíj:
Business Internet 4/4 Standard

Nettó
40 000 Ft

2017. január 1-től 18% Áfa
Áfa
Bruttó
7 200 Ft
47 200 Ft

Hozzáférés típusa:
Biztosított kábelmodem:
Átadási felület:
Biztosított fix IP címek
Hálózati megoszthatóság:
Domain karbantartás
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):

2018. január 1-től 5% Áfa
Áfa
Bruttó
2 000,00 Ft 42 000,00 Ft

Kábeltelevíziós hálózati hozzáférés
1db (eMTA)
Ethernet RJ45
1 db
korlátlan
igen
4,00/4,00 Mbit/s
4,00/4,00 Mbit/s

A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi
paraméterek a honlapon találhatóak.
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1.6.6. Business Internet 4/4 Premium
Az alábbi szolgáltatási csomagokra a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve szerződésmódosítást 2021. május
31-től nem tesz lehetővé.
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.
Havidíj:
Business Internet 4/4 Premium

Nettó
50 000 Ft

2017. január 1-től 18% Áfa
Áfa
Bruttó
9 000 Ft
59 000 Ft

Hozzáférés típusa:
Biztosított kábelmodem:
Átadási felület:
Spam filter:
Online storage:
Biztosított fix IP címek
Domain karbantartás
Hálózati megoszthatóság:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):

2018. január 1-től 5% Áfa
Áfa
Bruttó
2 500,00 Ft 52 500,00 Ft

Kábeltelevíziós hálózati hozzáférés
1db (eMTA)
Ethernet RJ45
igen
10 GB / 5 fő-, +5 alfelhasználó
1 db
igen
korlátlan
4,00/4,00 Mbit/s
4,00/4,00 Mbit/s

A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi
paraméterek a honlapon találhatóak.

428

1.6.7. Business Internet 6/6 Standard
Az alábbi szolgáltatási csomagokra a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve szerződésmódosítást 2021. május
31-től nem tesz lehetővé.
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.
Havidíj:
Business Internet 6/6 Standard

Nettó
60 000 Ft

2017. január 1-től 18% Áfa
Áfa
Bruttó
10 800 Ft
70 800 Ft

Hozzáférés típusa:
Biztosított kábelmodem:
Átadási felület:
Biztosított fix IP címek
Hálózati megoszthatóság:
Domain karbantartás
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):

2018. január 1-től 5% Áfa
Áfa
Bruttó
3 000,00 Ft 63 000,00 Ft

Kábeltelevíziós hálózati hozzáférés
1db (eMTA)
Ethernet RJ45
1 db
korlátlan
igen
6,00/6,00 Mbit/s
6,00/6,00 Mbit/s

A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi
paraméterek a honlapon találhatóak.
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1.6.8. Business Internet 6/6 Premium
Az alábbi szolgáltatási csomagokra a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve szerződésmódosítást 2021. május
31-től nem tesz lehetővé.
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.
Havidíj:
Business Internet 6/6 Premium

Nettó
70 000 Ft

2017. január 1-től 18% Áfa
Áfa
Bruttó
12 600 Ft
82 600 Ft

Hozzáférés típusa:
Biztosított kábelmodem:
Átadási felület:
Spam filter:
Online storage:
Biztosított fix IP címek
Domain karbantartás
Hálózati megoszthatóság:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):

2018. január 1-től 5% Áfa
Áfa
Bruttó
3 500,00 Ft 73 500,00 Ft

Kábeltelevíziós hálózati hozzáférés
1db (eMTA)
Ethernet RJ45
igen
20 GB / 10 fő-, +5 alfelhasználó
1 db
igen
korlátlan
6,00/6,00 Mbit/s
6,00/6,00 Mbit/s

A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi
paraméterek a honlapon találhatóak.
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2. Egyéb havidíjak
2.1. Fix IP szolgáltatás
Nettó
5 000 Ft

Fix IP szolgáltatás hó/db

Áfa
1 350 Ft

Bruttó
6 350 Ft

A szolgáltatás minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza.

2.2. Díjtartozás miatti korlátozás esetén, a korlátozás időtartama alatt fizetendő havidíj
Nettó
Díjtartozás miatti korlátozás esetén, a korlátozás
időtartama alatt fizetendő havidíj

1 500 Ft

2017. január 1-től 18% Áfa
Áfa
Bruttó
270 Ft

1 770 Ft

2018. január 1-től 5% Áfa
Áfa
Bruttó
750 Ft

1 575 Ft

2.3. wifi vezeték nélküli kiegészítő csomag
A wifi vezeték nélküli kiegészítő csomagra a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve szerződésmódosítást 2012.
február 29. napját követően nem tesz lehetővé.
Alap havidíj (1 router + 1 USB adapter)
További USB adapterek havidíja (Ft/db, maximum 2 db)

Nettó
1 250 Ft
400 Ft

Áfa
337,5 Ft
108 Ft

Bruttó
1 587,5 Ft
508 Ft

2.4. wifi opció
A wifi opció mellé igénybe vehető kiegészítő USB adapterre a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve
szerződésmódosítást 2015. december 12. napját követően nem tesz lehetővé.
Alap havidíj
Kiegészítő USB adapter havidíja (Ft/db, maximum 1 db)

Nettó
1 574,80 Ft
472,44 Ft

Áfa
425,20 Ft
127,56 Ft

Bruttó
2 000 Ft
600 Ft

2.5. internet wifi booster szolgáltatások
Az Internet Wifi Booster és Internet Booster szolgáltatások értékesítése az ezekhez tartozó eszközkészlet erejéig
érhetőek el.
internet wifi booster szolgáltatás havidíja, 1 db WiFi képes vezeték nélküli
vételi ponttal havidíja
internet wifi booster jelerősítő és jeltovábbító szolgáltatás, 2 db WiFi képes
vezeték nélküli vételi ponttal havidíja
internet wifi booster jelerősítő és jeltovábbító szolgáltatás, 3 db WiFi képes
vezeték nélküli vételi ponttal havidíja
internet booster jeltovábbító szolgáltatás, 1 db hozzáférési ponttal havidíja
internet booster jeltovábbító szolgáltatás, 2 db hozzáférési ponttal havidíja
Előfizető kérésére történő szüneteltetés alatt fizetendő havidíj

Nettó

Áfa

Bruttó

1 960,63 Ft

529,37 Ft

2 490,00 Ft

3685,00 Ft

995,00 Ft

4680,00 Ft

5409, 00 Ft

1461,00 Ft

6870,00 Ft

1 086,61 Ft
1 629,92 Ft
0,00 Ft

293,38 Ft
440,08 Ft
0,00 Ft

1 380,00 Ft
2 070 Ft
0,00 Ft
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Díjtartozás miatti korlátozás esetén, a korlátozás időtartama alatt fizetendő
havidíj

0,00 Ft

0,00 Ft

0,00 Ft
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3. Egyéb szolgáltatások díjai
3.1. Installálási díj
A Vezeték nélküli (wi-fi) hálózat installálásáért és induló biztonsági beállításaiért fizetendő díj.
Megnevezés
wifi szolgáltatás installálási díja

Nettó

Áfa

Bruttó

12 500 Ft

3 375 Ft

15 875 Ft

3.2. Magasabb kategóriájú modem használati díja
Abban az esetben, ha az Előfizető kábelinternet szolgáltatása mellé magasabb kategóriájú modemet vesz igénybe,
az Előfizető az alábbi adminisztrációs díjat köteles megfizetni.
Megnevezés
Magasabb kategóriájú modem használati díja

Nettó

Áfa

Bruttó

7 874,02 Ft

2 125,98 Ft

10 000 Ft

3.3. Domain név szolgáltatás egyszeri díja
Domain név szolgáltatás igénybevétele esetén fizetendő egyszeri díj. A domain név szolgáltatás igénybevétele
esetén fizetendő egyszeri díj új regisztráció, átregisztrálás, csere, valamint businessweb szolgáltatási csomagok
igénybevétele esetén is megfizetendő.
Megnevezés
Domain név szolgáltatás egyszeri díja

Nettó

Áfa

Bruttó

6 000 Ft

1 620 Ft

7 620 Ft

3.4. Internet booster és internet wifi booster szolgáltatások installálási díja
Az Internet Wifi Booster és Internet Booster szolgáltatások értékesítése az ezekhez tartozó eszközkészlet erejéig
érhetőek el.
Megnevezés

Nettó

Áfa

Bruttó

internet booster szolgáltatás installálási díja*

12 500 Ft

3 375 Ft

15 875 Ft

internet wifi booster szolgáltatás installálási díja*

12 500 Ft

3 375 Ft

15 875 Ft

Nettó

Áfa

Bruttó

787,40 Ft

216,60 Ft

1 000 Ft

* előfizetői bejelentésenként egy alkalommal ingyenesen

3.5. WiFi hálózat beállítási díja
WiFi hálózat kliens készülékeken való beállításáért fizetendő díj.
Megnevezés
WiFi hálózat beállítási díja

3.6. Távszerviz kiegészítő szolgáltatás
Megnevezés

Nettó

Áfa

Bruttó
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1. kategória

E-mail fiók beállítása, internetkapcsolat beállítása egy
számítógépen, jelszó csere (30 naponta 1 ingyenes)

240 Ft

64,8 Ft

304,8 Ft

2. kategória

Internet protokollhibák javítása operációs rendszer szinten,
hálózati eszközök beállítása és csatlakoztatása az hálózathoz
Operációs rendszer és illesztő program frissítés, hálózat
megosztó eszközök beállítása több számítógéphez,
WLAN/LAN eszközök konfigurálásában segítség, használati
tanácsok

1 000 Ft

270 Ft

1 270 Ft

2 000 Ft

540 Ft

2 540 Ft

3. kategória

3.7. Forgalmi díj
Előfizetői állomásról kezdeményezett internet hívások esetén az Előfizető köteles megfizetni a telefon forgalmi
díjat, melynek mértéke percdíjon alapul, a kapcsolat tényleges másodpercében mért időtartama szerint
meghatározott, és a hívás időtartamától, valamint a díjazási időszaktól függ.
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F./ 29-ES KÖRZETEN BELÜLI OPTIKAI VAGY RÉZÉRPÁRAS HÁLÓZATON NYÚJTOTT INTERNET
SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ DÍJSZABÁS
1. adsl szolgáltatási csomagok havidíjai
1.1. adsl egyéni csomagok
Adsl szolgáltatási csomagok Egyéni Előfizetők, valamint DolgozóNet konstrukciót igénybe vevők részére.

1.1.1. adsl minimum
Az alábbi szolgáltatási csomagra a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve szerződésmódosítást 2009. február
01. napját követően nem tesz lehetővé.
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.
Az adsl csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít egyéni Előfizetők számára.

Havidíj:
adsl minimum

Nettó
6 392 Ft

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa
Bruttó
1 150,56 Ft
7 542,56 Ft

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
319,60 Ft
6 711,60 Ft

Igénybevétel feltétele: Az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy analóg vagy egy ISDN telefon előfizetéssel.
Csomag tartalma:
Hozzáférés típusa:
Biztosított ADSL modem:
Mikrofilter:

Szűrő:
IP cím:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

rézérpáras hozzáférés
1db
1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül
az Előfizető tulajdonát képezi, egyszeri használatba vételi
díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza
1 db
1 db dinamikus, publikus IP
1,25/0,25 Mbit/s
0,40/0,10 Mbit/s
1 db (a szolgáltatásra 1 db számítógépet lehet
csatlakoztatni)

A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi
paraméterek a honlapon találhatóak.
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1.1.2. adsl professional
Az alábbi szolgáltatási csomagra a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve szerződésmódosítást 2009.február
01. napját követően nem tesz lehetővé.
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.
Az adsl csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít egyéni Előfizetők számára.

Havidíj:
adsl professional

Nettó
23 992 Ft

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa
Bruttó
4 318,56 Ft
28 310,56 Ft

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
1 199,60 Ft
25 191,60 Ft

Igénybevétel feltétele: Az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy analóg vagy egy ISDN telefon előfizetéssel.
Csomag tartalma:
Hozzáférés típusa:
Biztosított ADSL modem:
Mikrofilter:

Szűrő:
IP cím:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

rézérpáras hozzáférés
1db
1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül
az Előfizető tulajdonát képezi, egyszeri használatba vételi
díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza
1 db
1 db dinamikus, publikus IP
18,00/1,00 Mbit/s
6,00/0,30 Mbit/s
1 db (a szolgáltatásra 1 db számítógépet lehet
csatlakoztatni)

A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi
paraméterek a honlapon találhatóak.
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1.1.3. adsl távmunka csomag
Az alábbi szolgáltatási csomagra a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve szerződésmódosítást 2006.
november 15. napját követően nem tesz lehetővé.
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.
Az adsl távmunka csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít egyéni Előfizetői számára.
Díjak
Havi előfizetési
díjkedvezmény
Szerződés időtartama
hűségnyilatkozattal (év)

1-4 db

5-15 db

16-30 db

31 db felett

A telekom egyéni adsl
medium, extreme, professional,
csomagok szerint

3%

7%

13%

2

2

2

Igénybevétel feltétele: Az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy analóg, vagy egy ISDN telefon előfizetéssel.
Csomag tartalma:
Hozzáférés típusa:
Biztosított ADSL modem:
Mikrofilter:

Szűrő:
IP cím:
Maximális számítógépek száma:

rézérpáras hozzáférés
1db
1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül
az Előfizető tulajdonát képezi, egyszeri használatba vételi
díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza
1 db
1 db dinamikus, publikus IP
1 db (a szolgáltatásra 1 db számítógépet lehet
csatlakoztatni)

A csomag tartalma megegyezik az egyéni előfizetői csomag tartalmával.
Az igénybevétel egyéb feltételei
Öt (5) db megrendelt szolgáltatástól kezdődően a Szolgáltató havi előfizetési díjkedvezményt biztosít Előfizetői
részére 2 évre szóló szerződés esetén. A díjkedvezményekre vonatkozó részletes leírás az ÁSZF jelen Díjszabás
mellékletében található.
Igénybevétel korlátai
Csak Üzleti Előfizető rendelheti meg egyéni előfizetéssel rendelkező munkavállalója számára. Az Üzleti Előfizető
nem rendelheti meg az ADSL távmunka csomagot saját székhelyére és telephelyére.
5 db megrendelt szolgáltatástól a megrendelési feltételek a következő szerint módosulnak:
Amennyiben az ADSL telepítési címen lakó munkavállaló igényli, egyszeri ügyintézési díj ellenében biztosítjuk
számára az analóg fővonali bekötést.
Amennyiben az ADSL telepítési címen lakó munkavállaló nem rendelkezik fővonali előfizetéssel, úgy az ADSL
szolgáltatás kiépítési díja 20 000,- Ft+Áfa összeggel emelkedik.
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1.1.4. adsl medium
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.
Az adsl csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít egyéni Előfizetők számára.

Havidíj:
adsl medium

Nettó
7 916,8 Ft

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa
Bruttó
1 425,02 Ft
9 341,82 Ft

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
395,84 Ft
8 312,64 Ft

Igénybevétel feltétele: Az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy analóg vagy egy ISDN telefon előfizetéssel.
Csomag tartalma:
Hozzáférés típusa:
Biztosított ADSL modem:
Mikrofilter:

Szűrő:
IP cím:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

rézérpáras hozzáférés
1db
1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül
az Előfizető tulajdonát képezi, egyszeri használatba vételi
díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza
1 db
1 db dinamikus, publikus IP
5,00/0,75 Mbit/s
1,70/0,25 Mbit/s
1 db (a szolgáltatásra 1 db számítógépet lehet
csatlakoztatni)

A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi
paraméterek a honlapon találhatóak.
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1.1.5. adsl extreme
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.
Az adsl csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít egyéni Előfizetők számára.

Havidíj:
adsl extreme

Nettó
11 250,4 Ft

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa
Bruttó
2 025,07 Ft
13 275,47 Ft

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
562,52 Ft
11 812,92 Ft

Igénybevétel feltétele: Az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy analóg vagy egy ISDN telefon előfizetéssel.
Csomag tartalma:
Hozzáférés típusa:
Biztosított ADSL modem:
Mikrofilter:

Szűrő:
IP cím:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

rézérpáras hozzáférés
1db
1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül
az Előfizető tulajdonát képezi, egyszeri használatba vételi
díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza
1 db
1db dinamikus, publikus IP
10,00/1,00 Mbit/s
3,00/0,30 Mbit/s
1 db (a szolgáltatásra 1 db számítógépet lehet
csatlakoztatni)

A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi
paraméterek a honlapon találhatóak.
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1.1.6. adsl start
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.
Az adsl csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít egyéni Előfizetők számára.

Havidíj:
adsl start

Nettó
3 333,6 Ft

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa
Bruttó
600,05 Ft
3 933,65 Ft

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
166,68 Ft
3 500,28 Ft

Igénybevétel feltétele: Az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy analóg vagy egy ISDN telefon előfizetéssel.
Csomag tartalma:
Hozzáférés típusa:
Biztosított ADSL modem:
Mikrofilter:

Szűrő:
IP cím:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

rézérpáras hozzáférés
1db
1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül
az Előfizető tulajdonát képezi, egyszeri használatba vételi
díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza
1 db
1 db dinamikus, publikus IP
1,00/0,25 Mbit/s
0,30/0,10 Mbit/s
1 db (a szolgáltatásra 1 db számítógépet lehet
csatlakoztatni)

A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi
paraméterek a honlapon találhatóak.
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1.1.7. adsl bronze
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.
Az adsl csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít egyéni Előfizetők számára.

Havidíj:
adsl bronze

Nettó
5 000 Ft

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa
Bruttó
900,00 Ft
5 900,00 Ft

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
250,00 Ft
5 250,00 Ft

Igénybevétel feltétele: Az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy analóg vagy egy ISDN telefon előfizetéssel.
Csomag tartalma:
Hozzáférés típusa:
Biztosított ADSL modem:
Mikrofilter:

Szűrő:
IP cím:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

rézérpáras hozzáférés
1db
1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül
az Előfizető tulajdonát képezi, egyszeri használatba vételi
díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza
1 db
1 db dinamikus, publikus IP
2,50/0,50 Mbit/s
0,80/0,20 Mbit/s
1 db (a szolgáltatásra 1 db számítógépet lehet
csatlakoztatni)

A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi
paraméterek a honlapon találhatóak.
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1.1.8. adsl silver
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.
Az adsl csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít egyéni Előfizetők számára.

Havidíj:
adsl silver

Nettó
9 166,4 Ft

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa
Bruttó
1 649,95 Ft
10 816,35 Ft

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
458,32 Ft
9 624,72 Ft

Igénybevétel feltétele: Az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy analóg vagy egy ISDN telefon előfizetéssel.
Csomag tartalma:
Hozzáférés típusa:
Biztosított ADSL modem:
Mikrofilter:

Szűrő:
IP cím:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

rézérpáras hozzáférés
1db
1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül
az Előfizető tulajdonát képezi, egyszeri használatba vételi
díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza
1 db
1db dinamikus, publikus IP
8,00/0,75 Mbit/s
2,50/0,25 Mbit/s
1 db (a szolgáltatásra 1 db számítógépet lehet
csatlakoztatni)

A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi
paraméterek a honlapon találhatóak.
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1.1.9. adsl gold
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.
Az adsl csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít egyéni Előfizetők számára.

Havidíj:
adsl gold

Nettó
12 500 Ft

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa
Bruttó
2 250,00 Ft
14 750,00 Ft

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
625,00 Ft
13 125,00 Ft

Igénybevétel feltétele: Az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy analóg vagy egy ISDN telefon előfizetéssel.
Csomag tartalma:
Hozzáférés típusa:
Biztosított ADSL modem:
Mikrofilter:

Szűrő:
IP cím:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

rézérpáras hozzáférés
1db
1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül
az Előfizető tulajdonát képezi, egyszeri használatba vételi
díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza
1 db
1db dinamikus, publikus IP
12,00/1,50 Mbit/s
4,00/0,50 Mbit/s
1 db (a szolgáltatásra 1 db számítógépet lehet
csatlakoztatni)

A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi
paraméterek a honlapon találhatóak.
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1.1.10. adsl platinum
Az alábbi szolgáltatási csomagra a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve szerződésmódosítást 2017. május
15. napját követően nem tesz lehetővé.
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.
Az adsl csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít egyéni Előfizetők számára.

Havidíj:
adsl platinum

Nettó
17 500 Ft

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa
Bruttó
3 150,00 Ft
20 650,00 Ft

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
875,00 Ft
18 375,00 Ft

Igénybevétel feltétele: Az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy analóg vagy egy ISDN telefon előfizetéssel.
Csomag tartalma:
Hozzáférés típusa:
Biztosított ADSL modem:
Mikrofilter:

Szűrő:
IP cím:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

rézérpáras hozzáférés
1db
1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül
az Előfizető tulajdonát képezi, egyszeri használatba vételi
díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza
1 db
1 db dinamikus, publikus IP
18,00/1,50 Mbit/s
6,00/0,50 Mbit/s
1 db (a szolgáltatásra 1 db számítógépet lehet
csatlakoztatni)

A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi
paraméterek a honlapon találhatóak.
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1.2. adsl solo egyéni szolgáltatási csomagok
Adsl szolgáltatási csomagok Egyéni Előfizetők, valamint DolgozóNet konstrukciót igénybe vevők részére.

1.2.1. adsl solo minimum
Az alábbi szolgáltatási csomagra a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve szerződésmódosítást 2009. február
01. napját követően nem tesz lehetővé.
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.
Az adsl csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít egyéni Előfizetők számára.

Havidíj:
adsl solo minimum

Nettó
7 558,4 Ft

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa
Bruttó
1 360,51 Ft
8 918,91 Ft

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
377,92 Ft
7 936,32 Ft

Csomag tartalma:
Hozzáférés típusa:
Biztosított ADSL modem:
Mikrofilter:

Szűrő:
IP cím:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

rézérpáras hozzáférés
1db
1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül
az Előfizető tulajdonát képezi, egyszeri használatba vételi
díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza
1 db
1db dinamikus, publikus IP
1,25/0,25 Mbit/s
0,40/0,10 Mbit/s
1 db (a szolgáltatásra 1 db számítógépet lehet
csatlakoztatni)

A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi
paraméterek a honlapon találhatóak.
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1.2.2. adsl solo professional
Az alábbi szolgáltatási csomagra a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve szerződésmódosítást 2009. február
01. napját követően nem tesz lehetővé.
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.
Az adsl csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít egyéni Előfizetők számára.

Havidíj:
adsl solo professional

Nettó
25 158,4 Ft

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa
Bruttó
4 528,51 Ft
29 686,91 Ft

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
1 257,92 Ft
26 416,32 Ft

Csomag tartalma:
Hozzáférés típusa:
Biztosított ADSL modem:
Mikrofilter:

Szűrő:
IP cím:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

rézérpáras hozzáférés
1db
1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül
az Előfizető tulajdonát képezi, egyszeri használatba vételi
díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza
1 db
1db dinamikus, publikus IP
18,00/1,00 Mbit/s
6,00/0,30 Mbit/s
1 db (a szolgáltatásra 1 db számítógépet lehet
csatlakoztatni)

A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza A hálózati szolgáltatásminőségi
paraméterek a honlapon találhatóak.
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1.2.3. adsl solo medium
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.
Az adsl solo csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít egyéni Előfizetők számára.

Havidíj:
adsl solo medium

Nettó
9 083,2 Ft

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa
Bruttó
1 634,98 Ft
10 718,18 Ft

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
454,16 Ft
9 537,36 Ft

Igénybevétel korlátja:
Amennyiben az Előfizető telefonvonalán riasztó működik, nem tudja igénybe venni az adsl solo szolgáltatási
csomagot.
Csomag tartalma:
Hozzáférés típusa:
Biztosított ADSL modem:
Mikrofilter:

Szűrő:
IP cím:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

rézérpáras hozzáférés
1db
1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül
az Előfizető tulajdonát képezi, egyszeri használatba vételi
díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza
1 db
1db dinamikus, publikus IP
5,00/0,75 Mbit/s
1,70/0,25 Mbit/s
1 db (a szolgáltatásra 1 db számítógépet lehet
csatlakoztatni)

A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi
paraméterek a honlapon találhatóak.
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1.2.4. adsl solo extreme
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.
Az adsl solo csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít egyéni Előfizetők számára.

Havidíj:
adsl solo extreme

Nettó
12 416 Ft

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa
Bruttó
2 234,88 Ft
14 650,88 Ft

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
620,80 Ft
13 036,80 Ft

Igénybevétel korlátja:
Amennyiben az Előfizető telefonvonalán riasztó működik, nem tudja igénybe venni az adsl solo szolgáltatási
csomagot.
Csomag tartalma:
Hozzáférés típusa:
Biztosított ADSL modem:
Mikrofilter:

Szűrő:
IP cím:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

rézérpáras hozzáférés
1db
1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül
az Előfizető tulajdonát képezi, egyszeri használatba vételi
díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza
1 db
1db dinamikus, publikus IP
10,00/1,00 Mbit/s
3,00/0,30 Mbit/s
1 db (a szolgáltatásra 1 db számítógépet lehet
csatlakoztatni)

A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi
paraméterek a honlapon találhatóak.
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1.2.5. adsl solo start
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.
Az adsl solo csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít egyéni Előfizetők számára.

Havidíj:
adsl solo start

Nettó
4 500 Ft

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa
Bruttó
810,00 Ft
5 310,00 Ft

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
225,00 Ft
4 725,00 Ft

Igénybevétel korlátja:
Amennyiben az Előfizető telefonvonalán riasztó működik, nem tudja igénybe venni az adsl solo szolgáltatási
csomagot.
Csomag tartalma:
Hozzáférés típusa:
Biztosított ADSL modem:
Mikrofilter:

Szűrő:
IP cím:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

rézérpáras hozzáférés
1db
1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül
az Előfizető tulajdonát képezi, egyszeri használatba vételi
díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza
1 db
1db dinamikus, publikus IP
1,00/0,25 Mbit/s
0,30/0,10 Mbit/s
1 db (a szolgáltatásra 1 db számítógépet lehet
csatlakoztatni)

A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi
paraméterek a honlapon találhatóak.
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1.2.6. adsl solo bronze
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.
Az adsl solo csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít egyéni Előfizetők számára.

Havidíj:
adsl solo bronze

Nettó
6 166,4 Ft

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa
Bruttó
1 109,95 Ft
7 276,35 Ft

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
308,32 Ft
6 474,72 Ft

Igénybevétel korlátja:
Amennyiben az Előfizető telefonvonalán riasztó működik, nem tudja igénybe venni az adsl solo szolgáltatási
csomagot.
Csomag tartalma:
Hozzáférés típusa:
Biztosított ADSL modem:
Mikrofilter:

Szűrő:
IP cím:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

rézérpáras hozzáférés
1db
1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül
az Előfizető tulajdonát képezi, egyszeri használatba vételi
díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza
1 db
1db dinamikus, publikus IP
2,50/0,50 Mbit/s
0,80/0,20 Mbit/s
1 db (a szolgáltatásra 1 db számítógépet lehet
csatlakoztatni)

A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi
paraméterek a honlapon találhatóak.
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1.2.7. adsl solo silver
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.
Az adsl solo csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít egyéni Előfizetők számára.

Havidíj:
adsl solo silver

Nettó
10 333,6 Ft

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa
Bruttó
1 860,05 Ft
12 193,65 Ft

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
516,68 Ft
10 850,28 Ft

Igénybevétel korlátja:
Amennyiben az Előfizető telefonvonalán riasztó működik, nem tudja igénybe venni az adsl solo szolgáltatási
csomagot.
Csomag tartalma:
Hozzáférés típusa:
Biztosított ADSL modem:
Mikrofilter:

Szűrő:
IP cím:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

rézérpáras hozzáférés
1db
1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül
az Előfizető tulajdonát képezi, egyszeri használatba vételi
díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza
1 db
1db dinamikus, publikus IP
8,00/0,75 Mbit/s
2,50/0,25 Mbit/s
1 db (a szolgáltatásra 1 db számítógépet lehet
csatlakoztatni)

A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi
paraméterek a honlapon találhatóak.
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1.2.8. adsl solo gold
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.
Az adsl solo csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít egyéni Előfizetők számára.

Havidíj:
adsl solo gold

Nettó
13 666,4 Ft

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa
Bruttó
2 459,95 Ft
16 126,35 Ft

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
683,32 Ft
14 349,72 Ft

Igénybevétel korlátja:
Amennyiben az Előfizető telefonvonalán riasztó működik, nem tudja igénybe venni az adsl solo szolgáltatási
csomagot.
Csomag tartalma:
Hozzáférés típusa:
Biztosított ADSL modem:
Mikrofilter:

Szűrő:
IP cím:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

rézérpáras hozzáférés
1db
1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül
az Előfizető tulajdonát képezi, egyszeri használatba vételi
díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza
1 db
1db dinamikus, publikus IP
12,00/1,50 Mbit/s
4,00/0,50 Mbit/s
1 db (a szolgáltatásra 1 db számítógépet lehet
csatlakoztatni)

A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi
paraméterek a honlapon találhatóak.
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1.2.9. adsl solo platinum
Az alábbi szolgáltatási csomagra a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve szerződésmódosítást 2017. május
15. napját követően nem tesz lehetővé.
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.
Az adsl solo csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít egyéni Előfizetők számára.

Havidíj:
adsl solo platinum

Nettó
18 666,4 Ft

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa
Bruttó
3 359,95 Ft
22 026,35 Ft

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
933,32 Ft
19 599,72 Ft

Igénybevétel korlátja:
Amennyiben az Előfizető telefonvonalán riasztó működik, nem tudja igénybe venni az adsl solo szolgáltatási
csomagot.
Csomag tartalma:
Hozzáférés típusa:
Biztosított ADSL modem:
Mikrofilter:

Szűrő:
IP cím:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

rézérpáras hozzáférés
1db
1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül
az Előfizető tulajdonát képezi, egyszeri használatba vételi
díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza
1 db
1db dinamikus, publikus IP
18,00/1,50 Mbit/s
6,00/0,50 Mbit/s
1 db (a szolgáltatásra 1 db számítógépet lehet
csatlakoztatni)

A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi
paraméterek a honlapon találhatóak.
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1.3. business adsl Üzleti csomagok
Adsl szolgáltatási csomagok Üzleti/Intézményi Előfizetők részére.

1.3.1. adsl explorer
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.
A business adsl csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít Üzleti Előfizetők számára.

Havidíj:
adsl explorer

Nettó
12 000 Ft

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa
Bruttó
2 160 Ft
14 160 Ft

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
600,00 Ft
12 600,00 Ft

Igénybevétel feltétele: Az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy analóg vagy egy ISDN telefon előfizetéssel.
Csomag tartalma:
Hozzáférés típusa:
Biztosított ADSL modem:
Mikrofilter:

Szűrő:
IP cím:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

rézérpáras hozzáférés
1db
1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül
az Előfizető tulajdonát képezi, egyszeri használatba vételi
díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza
1 db
1db dinamikus, publikus IP, felárért kérhető fix IP, vagy IP
címtartomány (publikus)
1,00/0,25 Mbit/s
0,30/0,10 Mbit/s
a szolgáltatásra 1-nél több számítógépet lehet
csatlakoztatni, de alapszolgáltatásban csak privát IP
címekkel

A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi
paraméterek a honlapon találhatóak.
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1.3.2. adsl navigátor
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.
A business adsl csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít Üzleti Előfizetők számára.

Havidíj:
adsl navigátor

Nettó
17 000 Ft

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa
Bruttó
3 060 Ft
20 060 Ft

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
850,00 Ft
17 850,00 Ft

Igénybevétel feltétele: Az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy analóg vagy egy ISDN telefon előfizetéssel.
Csomag tartalma:
Hozzáférés típusa:
Biztosított ADSL modem:
Mikrofilter:

Szűrő:
IP cím:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

rézérpáras hozzáférés
1db
1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül
az Előfizető tulajdonát képezi, egyszeri használatba vételi
díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza
1 db
1db dinamikus, publikus IP, felárért kérhető fix IP, vagy IP
címtartomány (publikus)
2,50/0,50 Mbit/s
0,80/0,20 Mbit/s
a szolgáltatásra 1-nél több számítógépet lehet
csatlakoztatni, de alapszolgáltatásban csak privát IP
címekkel

A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi
paraméterek a honlapon találhatóak.
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1.3.3. adsl enterprise
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.
A business adsl csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít Üzleti Előfizetők számára.

Havidíj:
adsl enterprise

Nettó
32 000 Ft

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa
Bruttó
5 760 Ft
37 760 Ft

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
1 600,00 Ft
33 600,00 Ft

Igénybevétel feltétele: Az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy analóg vagy egy ISDN telefon előfizetéssel.
Csomag tartalma:
Hozzáférés típusa:
Biztosított ADSL modem:
Mikrofilter:

Szűrő:
IP cím:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

rézérpáras hozzáférés
1db
1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül
az Előfizető tulajdonát képezi, egyszeri használatba vételi
díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza
1 db
1db dinamikus, publikus IP
8,00/0,75 Mbit/s
2,50/0,25 Mbit/s
a szolgáltatásra 1-nél több számítógépet lehet
csatlakoztatni, de alapszolgáltatásban csak privát IP
címekkel/ E-mail: 1-50 db dinamikus, publikus IP, felárért
kérhető fix IP, vagy IP címtartomány (publikus)

A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi
paraméterek a honlapon találhatóak.
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1.3.4. adsl enterprise+
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.
A business adsl csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít Üzleti Előfizetők számára.

Havidíj:
adsl enterprise+

Nettó
52 000 Ft

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa
Bruttó
9 360 Ft
61 360 Ft

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
2 600,00 Ft
54 600,00 Ft

Igénybevétel feltétele: Az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy analóg vagy egy ISDN telefon előfizetéssel.
Csomag tartalma:
Hozzáférés típusa:
Biztosított ADSL modem:
Mikrofilter:

Szűrő:
IP cím:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

rézérpáras hozzáférés
1db
1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül
az Előfizető tulajdonát képezi, egyszeri használatba vételi
díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza
1 db
1db dinamikus, publikus IP
12,00/1,50 Mbit/s
4,00/0,50 Mbit/s
a szolgáltatásra 1-nél több számítógépet lehet
csatlakoztatni, de alapszolgáltatásban csak privát IP
címekkel/ E-mail: 1-50 db dinamikus, publikus IP, felárért
kérhető fix IP, vagy IP címtartomány (publikus)

A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi
paraméterek a honlapon találhatóak.
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1.3.5. adsl enterprise2+
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.
A business adsl csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít Üzleti Előfizetők számára.

Havidíj:
adsl enterprise 2+

Nettó
98 000 Ft

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa
Bruttó
17 640 Ft
115 640 Ft

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
4 900,00 Ft
102 900,00 Ft

Igénybevétel feltétele: Az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy analóg vagy egy ISDN telefon előfizetéssel.
Csomag tartalma:
Hozzáférés típusa:
Biztosított ADSL modem:
Mikrofilter:

Szűrő:
IP cím:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

rézérpáras hozzáférés
1db
1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül
az Előfizető tulajdonát képezi, egyszeri használatba vételi
díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza
1 db
1db dinamikus, publikus IP
18,00/2,50 Mbit/s
6,00/0,80 Mbit/s
a szolgáltatásra 1-nél több számítógépet lehet
csatlakoztatni, de alapszolgáltatásban csak privát IP
címekkel/ E-mail: 1-50 db dinamikus, publikus IP, felárért
kérhető fix IP, vagy IP címtartomány (publikus)

A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi
paraméterek a honlapon találhatóak.
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1.3.6. adsl dolgozónet konstrukció
A dolgozónet konstrukció teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít Üzleti Előfizetőink munkavállalói számára.
Igénybevétel korlátai
Jelen konstrukciónkat kizárólag Üzleti Előfizetők rendelhetik meg munkavállalóik számára. Üzleti Előfizető nem
rendelheti meg a dolgozónet konstrukciót saját székhelyére és telephelyére.
A konstrukció keretein belül mindazon adsl szolgáltatási csomagok megrendelhetőek, melyeket egyéni Előfizetőink
részére kínálunk (a csomagok részletes leírását a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza).
A jelen Díjszabás mellékletben részletezett csomagokra vonatkozó, egyéni Előfizetőknek szóló akciós ajánlatok
dolgozónet konstrukció keretein belül nem vehetőek igénybe.
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1.4. adsl solo csomagok Üzleti Előfizetők részére
Adsl szolgáltatási csomagok Üzleti/Intézményi Előfizetők részére.

1.4.1. adsl solo explorer
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.
Az adsl solo csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít Üzleti Előfizetők számára.

Havidíj:
adsl solo explorer

Nettó
13 240 Ft

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa
Bruttó
2 383 Ft
15 623 Ft

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
662,00 Ft
13 902,00 Ft

Igénybevétel korlátja:
Amennyiben az Előfizető telefonvonalán riasztó működik, nem tudja igénybe venni az adsl solo szolgáltatási
csomagot.
Csomag tartalma:
Hozzáférés típusa:
Biztosított ADSL modem:
Mikrofilter:

Szűrő:
IP cím:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

rézérpáras hozzáférés
1db
1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül
az Előfizető tulajdonát képezi, egyszeri használatba vételi
díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza
1 db
1db dinamikus, publikus IP, felárért kérhető fix IP, vagy IP
címtartomány (publikus)
1,00/0,25 Mbit/s
0,30/0,10 Mbit/s
a szolgáltatásra 1-nél több számítógépet lehet
csatlakoztatni, de alapszolgáltatásban csak privát IP
címekkel

A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi
paraméterek a honlapon találhatóak.
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1.4.2. adsl solo navigátor
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.
Az adsl solo csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít Üzleti Előfizetők számára.

Havidíj:
adsl solo navigátor

Nettó
18 240 Ft

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa
Bruttó
3 283 Ft
21 523 Ft

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
912,00 Ft
19 152,00 Ft

Igénybevétel korlátja:
Amennyiben az Előfizető telefonvonalán riasztó működik, nem tudja igénybe venni az adsl solo szolgáltatási
csomagot.
Csomag tartalma:
Hozzáférés típusa:
Biztosított ADSL modem:
Mikrofilter:

Szűrő:
IP cím:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

rézérpáras hozzáférés
1db
1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül
az Előfizető tulajdonát képezi, egyszeri használatba vételi
díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza
1 db
1db dinamikus, publikus IP, felárért kérhető fix IP, vagy IP
címtartomány (publikus)
2,50/0,50 Mbit/s
0,80/0,20 Mbit/s
a szolgáltatásra 1-nél több számítógépet lehet
csatlakoztatni, de alapszolgáltatásban csak privát IP
címekkel

A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi
paraméterek a honlapon találhatóak.
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1.4.3. adsl enterprise
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.
Az adsl solo csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít Üzleti Előfizetők számára.

Havidíj:
adsl solo enterprise

Nettó
33 240 Ft

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa
Bruttó
5 983 Ft
39 223 Ft

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
1 662,00 Ft
34 902,00 Ft

Igénybevétel korlátja:
Amennyiben az Előfizető telefonvonalán riasztó működik, nem tudja igénybe venni az adsl solo szolgáltatási
csomagot.
Csomag tartalma:
Hozzáférés típusa:
Biztosított ADSL modem:
Mikrofilter:

Szűrő:
IP cím:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

rézérpáras hozzáférés
1db
1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül
az Előfizető tulajdonát képezi, egyszeri használatba vételi
díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza
1 db
1db dinamikus, publikus IP
8,00/0,75 Mbit/s
2,50/0,25 Mbit/s
a szolgáltatásra 1-nél több számítógépet lehet
csatlakoztatni, de alapszolgáltatásban csak privát IP
címekkel/ E-mail: 1-50 db dinamikus, publikus IP, felárért
kérhető fix IP, vagy IP címtartomány (publikus)

A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi
paraméterek a honlapon találhatóak.
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1.4.4. adsl enterprise+
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.
Az adsl solo csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít Üzleti Előfizetők számára.

Havidíj:
adsl solo enterprise+

Nettó
53 240 Ft

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa
Bruttó
9 583 Ft
62 823 Ft

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
2 662,00 Ft
55 902,00 Ft

Igénybevétel korlátja:
Amennyiben az Előfizető telefonvonalán riasztó működik, nem tudja igénybe venni az adsl solo szolgáltatási
csomagot.
Csomag tartalma:
Hozzáférés típusa:
Biztosított ADSL modem:
Mikrofilter:

Szűrő:
IP cím:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

rézérpáras hozzáférés
1db
1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül
az Előfizető tulajdonát képezi, egyszeri használatba vételi
díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza
1 db
1db dinamikus, publikus IP
12,00/1,50 Mbit/s
4,00/0,50 Mbit/s
a szolgáltatásra 1-nél több számítógépet lehet
csatlakoztatni, de alapszolgáltatásban csak privát IP
címekkel/ E-mail: 1-50 db dinamikus, publikus IP, felárért
kérhető fix IP, vagy IP címtartomány (publikus)

A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi
paraméterek a honlapon találhatóak.
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1.4.5. adsl enterprise2+
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.
Az adsl solo csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít Üzleti Előfizetők számára.

Havidíj:
adsl solo enterprise 2+

Nettó
99 240 Ft

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa
Bruttó
17 863 Ft
117 103 Ft

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
4 962,00 Ft
104 202,00 Ft

Igénybevétel korlátja:
Amennyiben az Előfizető telefonvonalán riasztó működik, nem tudja igénybe venni az adsl solo szolgáltatási
csomagot.
Csomag tartalma:
Hozzáférés típusa:
Biztosított ADSL modem:
Mikrofilter:

Szűrő:
IP cím:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

rézérpáras hozzáférés
1db
1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül
az Előfizető tulajdonát képezi, egyszeri használatba vételi
díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza
1 db
1db dinamikus, publikus IP
18,00/2,50 Mbit/s
6,00/0,80 Mbit/s
a szolgáltatásra 1-nél több számítógépet lehet
csatlakoztatni, de alapszolgáltatásban csak privát IP
címekkel/ E-mail: 1-50 db dinamikus, publikus IP, felárért
kérhető fix IP, vagy IP címtartomány (publikus)

A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi
paraméterek a honlapon találhatóak.
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1.5. Egyéb havidíjak
1.5.1. adsl up2max szolgáltatás

adsl up2max szolgáltatás

Nettó
2 500 Ft

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa
Bruttó
450,00 Ft
2 950,00 Ft

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
125,00 Ft
2 625,00 Ft

1.5.2. Fix IP cím szolgáltatás
Fix IP cím szolgáltatás (Ft/hó/db)

Nettó
5 000 Ft

Áfa
1 350 Ft

Bruttó
6 350 Ft
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1.6. Egyéb szolgáltatások díjai
1.6.1. adsl távmunka csomag
Az adsl távmunka csomag 2006. november 15-től nem rendelhető.
Díjak

1-4 db

5-15 db

16-30 db

31 db felett

Egyszeri díj

A telekom internet (adsl)
egyéni adsl
medium, extreme, professional,
csomagok szerint

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2

2

2

Szerződés időtartama (év)

A csomag tartalma megegyezik az egyéni előfizetői csomag tartalmával.
5 db megrendelt szolgáltatástól a megrendelési feltételek a következők szerint módosulnak:
•
•

Amennyiben az ADSL telepítési címen lakó munkavállaló igényli, egyszeri ügyintézési díj
ellenében biztosítjuk számára az analóg fővonali bekötést.
Amennyiben az ADSL telepítési címen lakó munkavállaló nem rendelkezik fővonali előfizetéssel,
úgy az ADSL szolgáltatás kiépítési díja 20 000,- Ft+Áfa összeggel emelkedik.

1.6.2. Távszerviz szolgáltatás
Nettó

Áfa

Bruttó

1. kategória

E-mail fiók beállítása, internetkapcsolat beállítása egy
számítógépen, jelszó csere (30 naponta 1 ingyenes)

240 Ft

64,8 Ft

304,8 Ft

2. kategória

Internet protokollhibák javítása operációs rendszer szinten,
hálózati eszközök beállítása és csatlakoztatása az hálózathoz
Operációs rendszer és illesztő program frissítés, hálózat
megosztó eszközök beállítása több számítógéphez,
WLAN/LAN eszközök konfigurálásában segítség, használati
tanácsok

1 000 Ft

270 Ft

1 270 Ft

2 000 Ft

540 Ft

2 540 Ft

3. kategória

1.6.3. Vonalvizsgálati díj
Megnevezés

Nettó
6 240 Ft

Vonalvizsgálati díj

Áfa
1 684,8 Ft

Bruttó
7 924,8 Ft

1.6.4. Szüneteltetési díj Egyéni Előfizetők részére
Megnevezés

Nettó

Szüneteltetési díj Egyéni Előfizetők részére

Áfa
Bruttó
Listaáras havidíj 25%-a

1.6.5. Szüneteltetési díj Üzleti Előfizetők részére
2016. december 31-ig
27% Áfa
Megnevezés

Nettó

Áfa

Bruttó

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa

Bruttó

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa

Bruttó
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Szüneteltetési díj Üzleti Előfizetők részére

6 000 Ft

1 620 Ft

7 620 Ft

1 080 Ft

7 080 Ft

300 Ft

6 300 Ft

1.6.6. Díjtartozás esetén, a korlátozás időtartama alatt fizetendő havidíj
2016. december 31-ig
27% Áfa
Megnevezés
Díjtartozás esetén, a korlátozás időtartama
alatt fizetendő havidíj

2017. január 1-től
18% Áfa

2018. január 1-től
5% Áfa

Nettó

Áfa

Bruttó

Áfa

Bruttó

Áfa

Bruttó

1 500 Ft

405 Ft

1 905 Ft

270 Ft

1 770 Ft

75 Ft

1 575 Ft
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G./ 29-ES KÖRZETEN KÍVÜLI OPTIKAI VAGY RÉZÉRPÁRAS HÁLÓZATON NYÚJTOTT INTERNET
SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ DÍJSZABÁS
1. Szolgáltatási csomagok díjai Üzleti Előfizetők számára
1.1. Kereskedelmi forgalomban elérhető adsl szolgáltatási csomagok havidíjai Magyar
Telekom hálózaton keresztül Üzleti Előfizetők számára
(adsl T 20, adsl T 30 CPE a Telekom területeken belül kizárólag: Debrecen, Gyöngyös, Komló, Miskolc,
Nagykanizsa, Nyíregyháza, Pécs, Százhalombatta, Székesfehérvár, Szolnok, Tatabánya és az alábbi budapesti
kerületben 4., 9. és 21. kerületek)

1.1.1. adsl T 20
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.
Havi díj
adsl T 20

Nettó
10 000 Ft

Áfa
2 700 Ft

Bruttó
12 700 Ft

Az alábbi területeken vehető igénybe a csomag: Debrecen, Gyöngyös, Komló, Miskolc, Nagykanizsa, Nyíregyháza,
Pécs, Százhalombatta, Székesfehérvár, Szolnok, Tatabánya és az alábbi budapesti kerületben 4., 9. és 21.
kerületek.
A szolgáltatási csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít Üzleti Előfizetők számára.
Csomagok tartalma:
Hozzáférés típusa:
Biztosított ADSL modem:
Mikrofilter:

Szűrő:
IP cím:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

Domain karbantartás

rézérpáras hozzáférés
1db
1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül
a Társszolgáltató tulajdonát képezi, egyszeri használatba
vételi díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza
1 db
1db fix IP
20,00/1,00 Mbit/s
1,00/0,25 Mbit/s
a szolgáltatásra 1-nél több számítógépet lehet
csatlakoztatni, de alapszolgáltatásban csak privát IP
címekkel
1 db

A szolgáltatás minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza.
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1.1.2. adsl T 30 CPE
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.
Havi díj
adsl T 30 CPE

Nettó
11 000 Ft

Áfa
2 970 Ft

Bruttó
13 970 Ft

Az alábbi területeken vehető igénybe a csomag: Debrecen, Gyöngyös, Komló, Miskolc, Nagykanizsa, Nyíregyháza,
Pécs, Százhalombatta, Székesfehérvár, Szolnok, Tatabánya és az alábbi budapesti kerületben 4., 9. és 21.
kerületek.
A szolgáltatási csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít Üzleti Előfizetők számára.
Csomagok tartalma:
Hozzáférés típusa:
Biztosított ADSL modem:
Mikrofilter:

Szűrő:
IP cím:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

Domain karbantartás

rézérpáras hozzáférés
1db
1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül
a Társszolgáltató tulajdonát képezi, egyszeri használatba
vételi díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza
1 db
1db fix IP
30,00/5,00 Mbit/s
1,00/0,25 Mbit/s
a szolgáltatásra 1-nél több számítógépet lehet
csatlakoztatni, de alapszolgáltatásban csak privát IP
címekkel
1 db

A szolgáltatás minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza.
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1.2. Kereskedelmi forgalomban nem elérhető adsl szolgáltatási csomagok havidíjai Magyar
Telekom hálózaton keresztül Üzleti Előfizetők számára
1.2.1. adsl economy
Az alábbi szolgáltatási csomagokra a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve szerződésmódosítást 2010. január
1. napját követően nem tesz lehetővé.
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.

Havi díj
adsl economy

Nettó
19 000 Ft

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa
Bruttó
3 420 Ft
22 420 Ft

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
950 Ft
19 950,00 Ft

A szolgáltatási csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít Üzleti Előfizetők számára.
Igénybevétel feltétele: Az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy analóg vagy egy ISDN telefon előfizetéssel.
Csomagok tartalma:
Hozzáférés típusa:
Biztosított ADSL modem:
Mikrofilter:

Szűrő:
IP cím:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

Domain karbantartás

rézérpáras hozzáférés
1db
1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül
a Társszolgáltató tulajdonát képezi, egyszeri használatba
vételi díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza
1 db
1db fix IP
20,00/1,00Mbit/s
1,00/0,25 Mbit/s
a szolgáltatásra 1-nél több számítógépet lehet
csatlakoztatni, de alapszolgáltatásban csak privát IP
címekkel
nincs

A szolgáltatás minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza.
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1.2.2. adsl bronze
Az alábbi szolgáltatási csomagokra a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve szerződésmódosítást 2010. január
1. napját követően nem tesz lehetővé.
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.

Havi díj
adsl bronze

Nettó
35 000 Ft

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa
Bruttó
6 300 Ft
41 300 Ft

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
1 750 Ft
36 750,00 Ft

A szolgáltatási csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít Üzleti Előfizetők számára.
Igénybevétel feltétele: Az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy analóg vagy egy ISDN telefon előfizetéssel.
Csomagok tartalma:
Hozzáférés típusa:
Biztosított ADSL modem:
Mikrofilter:

Szűrő:
IP cím:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

Domain karbantartás

rézérpáras hozzáférés
1db
1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül
a TársSzolgáltató tulajdonát képezi, egyszeri használatba
vételi díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza
1 db
1db fix IP
20,00/1,00 Mbit/s
1,00/0,25 Mbit/s
a szolgáltatásra 1-nél több számítógépet lehet
csatlakoztatni, de alapszolgáltatásban csak privát IP
címekkel
nincs

A szolgáltatás minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza.

471

1.2.3. adsl silver
Az alábbi szolgáltatási csomagokra a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve szerződésmódosítást 2010. január
1. napját követően nem tesz lehetővé.
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.

Havi díj
adsl silver

Nettó
55 000 Ft

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa
Bruttó
9 900 Ft
64 900 Ft

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
2 750 Ft
57 750,00 Ft

A szolgáltatási csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít Üzleti Előfizetők számára.
Igénybevétel feltétele: Az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy analóg vagy egy ISDN telefon előfizetéssel.
Csomagok tartalma:
Hozzáférés típusa:
Biztosított ADSL modem:
Mikrofilter:

Szűrő:
IP cím:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

Domain karbantartás

rézérpáras hozzáférés
1db
1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül
a TársSzolgáltató tulajdonát képezi, egyszeri használatba
vételi díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza
1 db
1db fix IP
8,00/0,50 Mbit/s
0,48/0,19 Mbit/s
a szolgáltatásra 1-nél több számítógépet lehet
csatlakoztatni, de alapszolgáltatásban csak privát IP
címekkel
1

A szolgáltatás minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza.
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1.2.4. adsl economy2
Az alábbi szolgáltatási csomagokra a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve szerződésmódosítást 2010. január
1. napját követően nem tesz lehetővé.
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.

Havi díj
adsl economy2

Nettó
22 000 Ft

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa
Bruttó
3 960 Ft
25 960 Ft

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
1 100 Ft
23 100,00 Ft

A szolgáltatási csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít Üzleti Előfizetők számára.
Igénybevétel feltétele: Az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy analóg vagy egy ISDN telefon előfizetéssel.
Csomagok tartalma:
Hozzáférés típusa:
Biztosított ADSL modem:
Mikrofilter:

Szűrő:
IP cím:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

Domain karbantartás

rézérpáras hozzáférés
1db
1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül
a TársSzolgáltató tulajdonát képezi, egyszeri használatba
vételi díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza
1 db
1db fix IP
20,00/1,00 Mbit/s
1,00/0,25 Mbit/s
a szolgáltatásra 1-nél több számítógépet lehet
csatlakoztatni, de alapszolgáltatásban csak privát IP
címekkel
nincs

A szolgáltatás minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza.
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1.2.5. adsl bronze5
Az alábbi szolgáltatási csomagokra a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve szerződésmódosítást 2010. január
1. napját követően nem tesz lehetővé.
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.

Havi díj
adsl bronze5

Nettó
38 000 Ft Ft

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa
Bruttó
6 840 Ft
44 840 Ft

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
1 900 Ft
39 900,00 Ft

A szolgáltatási csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít Üzleti Előfizetők számára.
Igénybevétel feltétele: Az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy analóg vagy egy ISDN telefon előfizetéssel.
Csomagok tartalma:
Hozzáférés típusa:
Biztosított ADSL modem:
Mikrofilter:

Szűrő:
IP cím:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

Domain karbantartás

rézérpáras hozzáférés
1db
1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül
a TársSzolgáltató tulajdonát képezi, egyszeri használatba
vételi díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza
1 db
1db fix IP
5,00/0,50 Mbit/s
1,00/0,19 Mbit/s
a szolgáltatásra 1-nél több számítógépet lehet
csatlakoztatni, de alapszolgáltatásban csak privát IP
címekkel
nincs

A szolgáltatás minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza.
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1.2.6. adsl silver 10
Az alábbi szolgáltatási csomagokra a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve szerződésmódosítást 2010. január
1. napját követően nem tesz lehetővé.
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.

Havi díj
adsl silver 10

Nettó
58 000 Ft

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa
Bruttó
10 440 Ft
68 440 Ft

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
2 900 Ft
60 900,00 Ft

A szolgáltatási csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít Üzleti Előfizetők számára.
Igénybevétel feltétele: Az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy analóg vagy egy ISDN telefon előfizetéssel.
Csomagok tartalma:
Hozzáférés típusa:
Biztosított ADSL modem:
Mikrofilter:

Szűrő:
IP cím:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

Domain karbantartás

rézérpáras hozzáférés
1db
1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül
a TársSzolgáltató tulajdonát képezi, egyszeri használatba
vételi díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza
1 db
1db fix IP
10,00/0,50 Mbit/s
1,00/0,25 Mbit/s
a szolgáltatásra 1-nél több számítógépet lehet
csatlakoztatni, de alapszolgáltatásban csak privát IP
címekkel
1 db

A szolgáltatás minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza.
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1.2.7. adsl silver 15
Az alábbi szolgáltatási csomagokra a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve szerződésmódosítást 2010. január
1. napját követően nem tesz lehetővé.
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.

Havi díj
adsl silver 15

Nettó
68 000 Ft

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa
Bruttó
12 240 Ft
80 240 Ft

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
3 400 Ft
71 400,00 Ft

A szolgáltatási csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít Üzleti Előfizetők számára.
Igénybevétel feltétele: Az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy analóg vagy egy ISDN telefon előfizetéssel.
Csomagok tartalma:
Hozzáférés típusa:
Biztosított ADSL modem:
Mikrofilter:

Szűrő:
IP cím:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

Domain karbantartás

rézérpáras hozzáférés
1db
1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül
a Társszolgáltató tulajdonát képezi, egyszeri használatba
vételi díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza
1 db
1db fix IP
20,00/1,00 Mbit/s
1,00/0,25 Mbit/s
a szolgáltatásra 1-nél több számítógépet lehet
csatlakoztatni, de alapszolgáltatásban csak privát IP
címekkel
1 db

A szolgáltatás minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza.
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1.2.8. adsl gold
Az alábbi szolgáltatási csomagokra a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve szerződésmódosítást 2010. január
1. napját követően nem tesz lehetővé.
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.

Havi díj
adsl gold

Nettó
84 000 Ft

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa
Bruttó
15 120 Ft
99 120 Ft

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
4 200 Ft
88 200,00 Ft

A szolgáltatási csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít Üzleti Előfizetők számára.
Igénybevétel feltétele: Az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy analóg vagy egy ISDN telefon előfizetéssel.
Csomagok tartalma:
Hozzáférés típusa:
Biztosított ADSL modem:
Mikrofilter:

Szűrő:
IP cím:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

Domain karbantartás

rézérpáras hozzáférés
1db
1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül
a Társszolgáltató tulajdonát képezi, egyszeri használatba
vételi díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza
1 db
1db fix IP
18,00/1,00 Mbit/s
0,96/0,32 Mbit/s
a szolgáltatásra 1-nél több számítógépet lehet
csatlakoztatni, de alapszolgáltatásban csak privát IP
címekkel
1 db

A szolgáltatás minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza.
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1.2.9. adsl gold20
Az alábbi szolgáltatási csomagokra a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve szerződésmódosítást 2010. január
1. napját követően nem tesz lehetővé.
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.

Havi díj
adsl gold20

Nettó
90 000 Ft

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa
Bruttó
16 200 Ft
106 200 Ft

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
4 500 Ft
94 500,00 Ft

A szolgáltatási csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít Üzleti Előfizetők számára.
Igénybevétel feltétele: Az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy analóg vagy egy ISDN telefon előfizetéssel.
Csomagok tartalma:
Hozzáférés típusa:
Biztosított ADSL modem:
Mikrofilter:

Szűrő:
IP cím:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

Domain karbantartás

rézérpáras hozzáférés
1db
1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül
a Társszolgáltató tulajdonát képezi, egyszeri használatba
vételi díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza
1 db
1db fix IP
30,00/5,00 Mbit/s
1,00/0,25 Mbit/s
a szolgáltatásra 1-nél több számítógépet lehet
csatlakoztatni, de alapszolgáltatásban csak privát IP
címekkel
1 db

A szolgáltatás minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza.
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1.2.10. adsl gold25
Az alábbi szolgáltatási csomagokra a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve szerződésmódosítást 2010. január
1. napját követően nem tesz lehetővé.
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.

Havi díj
adsl gold25

Nettó
98 000 Ft

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa
Bruttó
17 640 Ft
115 640 Ft

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
4 900 Ft
102 900,00 Ft

A szolgáltatási csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít Üzleti Előfizetők számára.
Igénybevétel feltétele: Az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy analóg vagy egy ISDN telefon előfizetéssel.
Csomagok tartalma:
Hozzáférés típusa:
Biztosított ADSL modem:
Mikrofilter:

Szűrő:
IP cím:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

Domain karbantartás

rézérpáras hozzáférés
1db
1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül
a Társszolgáltató tulajdonát képezi, egyszeri használatba
vételi díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza
1 db
1db fix IP
25,00/5,00 Mbit/s
4,00/1,00 Mbit/s
a szolgáltatásra 1-nél több számítógépet lehet
csatlakoztatni, de alapszolgáltatásban csak privát IP
címekkel
1 db

A szolgáltatás minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza.
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1.2.11. adsl platinum
Az alábbi szolgáltatási csomagokra a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve szerződésmódosítást 2010. január
1. napját követően nem tesz lehetővé.
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.

Havi díj
adsl platinum

Nettó
105 000 Ft

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa
Bruttó
18 900 Ft
123 900 Ft

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
5 250 Ft
110 250,00 Ft

A szolgáltatási csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít Üzleti Előfizetők számára.
Igénybevétel feltétele: Az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy analóg vagy egy ISDN telefon előfizetéssel.
Csomagok tartalma:
Hozzáférés típusa:
Biztosított ADSL modem:
Mikrofilter:

Szűrő:
IP cím:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

Domain karbantartás

rézérpáras hozzáférés
1db
1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül
a Társszolgáltató tulajdonát képezi, egyszeri használatba
vételi díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza
1 db
1db fix IP
30,00/5,00 Mbit/s
20,00/1,00 Mbit/s
a szolgáltatásra 1-nél több számítógépet lehet
csatlakoztatni, de alapszolgáltatásban csak privát IP
címekkel
1 db

A szolgáltatás minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza.
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1.2.12. adsl solo economy2
Az alábbi szolgáltatási csomagokra a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve szerződésmódosítást 2010. január
1. napját követően nem tesz lehetővé.
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.

Havi díj
adsl solo economy2

Nettó
23 400 Ft

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa
Bruttó
4 212 Ft
27 612 Ft

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
1 170 Ft
24 570,00 Ft

A szolgáltatási csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít Üzleti Előfizetők számára.
Csomagok tartalma:
Hozzáférés típusa:
Biztosított ADSL modem:
Mikrofilter:

Szűrő:
IP cím:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

Domain karbantartás

rézérpáras hozzáférés
1db
1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül
a Társszolgáltató tulajdonát képezi, egyszeri használatba
vételi díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza
1 db
1db fix IP
20,00/1,00 Mbit/s
1,00/0,25 Mbit/s
a szolgáltatásra 1-nél több számítógépet lehet
csatlakoztatni, de alapszolgáltatásban csak privát IP
címekkel
nincs

A szolgáltatás minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza.
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1.2.13. adsl solo bronze5
Az alábbi szolgáltatási csomagokra a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve szerződésmódosítást 2010. január
1. napját követően nem tesz lehetővé.

Havi díj
adsl solo bronze5

Nettó
39 400 Ft

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa
Bruttó
7 092 Ft
46 492 Ft

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
1 970 Ft
41 370,00 Ft

A szolgáltatási csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít Üzleti Előfizetők számára.
Csomagok tartalma:
Hozzáférés típusa:
Biztosított ADSL modem:
Mikrofilter:

Szűrő:
IP cím:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

Domain karbantartás

rézérpáras hozzáférés
1db
1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül
a Társszolgáltató tulajdonát képezi, egyszeri használatba
vételi díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza
1 db
1db fix IP
20,00/1,00 Mbit/s
1,00/0,25 Mbit/s
a szolgáltatásra 1-nél több számítógépet lehet
csatlakoztatni, de alapszolgáltatásban csak privát IP
címekkel
nincs

A szolgáltatás minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza.
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1.2.14. adsl solo silver 10
Az alábbi szolgáltatási csomagokra a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve szerződésmódosítást 2010. január
1. napját követően nem tesz lehetővé.
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.

Havi díj
adsl solo silver10

Nettó
59 400 Ft

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa
Bruttó
10 692 Ft
70 092 Ft

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
2 970 Ft
62 370,00 Ft

A szolgáltatási csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít Üzleti Előfizetők számára.
Csomagok tartalma:
Hozzáférés típusa:
Biztosított ADSL modem:
Mikrofilter:

Szűrő:
IP cím:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

Domain karbantartás

rézérpáras hozzáférés
1db
1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül
a Társszolgáltató tulajdonát képezi, egyszeri használatba
vételi díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza
1 db
1db fix IP
10,00/0,50 Mbit/s
1,00/0,25 Mbit/s
a szolgáltatásra 1-nél több számítógépet lehet
csatlakoztatni, de alapszolgáltatásban csak privát IP
címekkel
1 db

A szolgáltatás minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza.
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1.2.15. adsl solo silver 15
Az alábbi szolgáltatási csomagokra a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve szerződésmódosítást 2010. január
1. napját követően nem tesz lehetővé.
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.

Havi díj
adsl solo silver15

Nettó
69 400 Ft

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa
Bruttó
12 492 Ft
81 892 Ft

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
3 470 Ft
72 870,00 Ft

A szolgáltatási csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít Üzleti Előfizetők számára.
Csomagok tartalma:
Hozzáférés típusa:
Biztosított ADSL modem:
Mikrofilter:

Szűrő:
IP cím:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

Domain karbantartás

rézérpáras hozzáférés
1db
1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül
a Társszolgáltató tulajdonát képezi, egyszeri használatba
vételi díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza
1 db
1db fix IP
20,00/1,00 Mbit/s
1,00/0,25 Mbit/s
a szolgáltatásra 1-nél több számítógépet lehet
csatlakoztatni, de alapszolgáltatásban csak privát IP
címekkel
1 db

A szolgáltatás minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza.
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1.2.16. adsl solo gold
Az alábbi szolgáltatási csomagokra a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve szerződésmódosítást 2010. január
1. napját követően nem tesz lehetővé.
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.

Havi díj
adsl solo gold

Nettó
85 400 Ft

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa
Bruttó
15 372 Ft
100 772 Ft

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
4 270 Ft
89 670,00 Ft

A szolgáltatási csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít Üzleti Előfizetők számára.
Csomagok tartalma:
Hozzáférés típusa:
Biztosított ADSL modem:
Mikrofilter:

Szűrő:
IP cím:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

Domain karbantartás

rézérpáras hozzáférés
1db
1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül
a Társszolgáltató tulajdonát képezi, egyszeri használatba
vételi díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza
1 db
1db fix IP
30,00/5,00 Mbit/s
1,00/0,25 Mbit/s
a szolgáltatásra 1-nél több számítógépet lehet
csatlakoztatni, de alapszolgáltatásban csak privát IP
címekkel
1 db

A szolgáltatás minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza.
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1.2.17. adsl solo gold20
Az alábbi szolgáltatási csomagokra a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve szerződésmódosítást 2010. január
1. napját követően nem tesz lehetővé.
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.

Havi díj
adsl solo gold20

Nettó
92 000 Ft

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa
Bruttó
16 560 Ft
108 560 Ft

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
4 600 Ft
96 600,00 Ft

A szolgáltatási csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít Üzleti Előfizetők számára.
Igénybevétel feltétele: Az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy analóg vagy egy ISDN telefon előfizetéssel.
Csomagok tartalma:
Hozzáférés típusa:
Biztosított ADSL modem:
Mikrofilter:

Szűrő:
IP cím:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

Domain karbantartás

rézérpáras hozzáférés
1db
1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül
a Társszolgáltató tulajdonát képezi, egyszeri használatba
vételi díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza
1 db
1db fix IP
20,00/1,00 Mbit/s
1,00/0,25 Mbit/s
a szolgáltatásra 1-nél több számítógépet lehet
csatlakoztatni, de alapszolgáltatásban csak privát IP
címekkel
1 db

A szolgáltatás minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza.
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1.2.18. adsl solo gold25
Az alábbi szolgáltatási csomagokra a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve szerződésmódosítást 2010. január
1. napját követően nem tesz lehetővé.
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.

Havi díj
adsl solo gold25

Nettó
100 000 Ft

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa
Bruttó
18 000 Ft
118 000 Ft

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
5 000 Ft
105 000,00 Ft

A szolgáltatási csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít Üzleti Előfizetők számára.
Igénybevétel feltétele: Az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy analóg vagy egy ISDN telefon előfizetéssel.
Csomagok tartalma:
Hozzáférés típusa:
Biztosított ADSL modem:
Mikrofilter:

Szűrő:
IP cím:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

Domain karbantartás

rézérpáras hozzáférés
1db
1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül
a Társszolgáltató tulajdonát képezi, egyszeri használatba
vételi díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza
1 db
1db fix IP
20,00/1,00 Mbit/s
1,00/0,25 Mbit/s
a szolgáltatásra 1-nél több számítógépet lehet
csatlakoztatni, de alapszolgáltatásban csak privát IP
címekkel
1 db

A szolgáltatás minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza.
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1.2.19. adsl solo platinum
Az alábbi szolgáltatási csomagokra a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve szerződésmódosítást 2010. január
1. napját követően nem tesz lehetővé.
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.

Havi díj
adsl solo platinum

Nettó
108 000 Ft

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa
Bruttó
19 440 Ft
127 440 Ft

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
5 400 Ft
113 400,00 Ft

A szolgáltatási csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít Üzleti Előfizetők számára.
Igénybevétel feltétele: Az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy analóg vagy egy ISDN telefon előfizetéssel.
Csomagok tartalma:
Hozzáférés típusa:
Biztosított ADSL modem:
Mikrofilter:

Szűrő:
IP cím:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

Domain karbantartás

rézérpáras hozzáférés
1db
1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül
a Társszolgáltató tulajdonát képezi, egyszeri használatba
vételi díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza
1 db
1db fix IP
20,00/1,00 Mbit/s
1,00/0,25 Mbit/s
a szolgáltatásra 1-nél több számítógépet lehet
csatlakoztatni, de alapszolgáltatásban csak privát IP
címekkel
1 db

A szolgáltatás minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza.
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1.3. Kereskedelmi forgalomban elérhető adsl szolgáltatási csomagok Invitel hálózaton
keresztül Üzleti Előfizetők számára
1.3.1. adsl economy
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.

Havidíj:
adsl economy

Nettó
19 000 Ft

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa
Bruttó
3 420 Ft
22 420 Ft

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
950 Ft
19 950,00 Ft

A szolgáltatási csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít Üzleti Előfizetők számára.
Igénybevétel feltétele: Az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy analóg vagy egy ISDN telefon előfizetéssel.
Csomagok tartalma:
Hozzáférés típusa:
Biztosított ADSL modem:
Mikrofilter:

Szűrő:
IP cím:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

Domain karbantartás

rézérpáras hozzáférés
1db
1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül
a Társszolgáltató tulajdonát képezi, egyszeri használatba
vételi díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza
1 db
1db fix IP
1,28/0,13 Mbit/s
0,30/0,06 Mbit/s
a szolgáltatásra 1-nél több számítógépet lehet
csatlakoztatni, de alapszolgáltatásban csak privát IP
címekkel
nincs

A szolgáltatás minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza.
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1.3.2. adsl bronze
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.

Havidíj:
adsl bronze

Nettó
35 000 Ft

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa
Bruttó
6 300 Ft
41 300 Ft

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
1 750 Ft
36 750,00 Ft

A szolgáltatási csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít Üzleti Előfizetők számára.
Igénybevétel feltétele: Az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy analóg vagy egy ISDN telefon előfizetéssel.
Csomagok tartalma:
Hozzáférés típusa:
Biztosított ADSL modem:
Mikrofilter:

Szűrő:
IP cím:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

Domain karbantartás

rézérpáras hozzáférés
1db
1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül
a Társszolgáltató tulajdonát képezi, egyszeri használatba
vételi díját jelen Díjszabás melléklet tartalmazza
1 db
1db fix IP
4,50/0,25 Mbit/s
0,80/0,20 Mbit/s
a szolgáltatásra 1-nél több számítógépet lehet
csatlakoztatni, de alapszolgáltatásban csak privát IP
címekkel
nincs

A szolgáltatás minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza.
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1.3.3. adsl silver
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.

Havidíj:
adsl silver

Nettó
55 000 Ft

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa
Bruttó
9 900 Ft
64 900 Ft

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
2 750 Ft
57 750,00 Ft

A szolgáltatási csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít Üzleti Előfizetők számára.
Igénybevétel feltétele: Az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy analóg vagy egy ISDN telefon előfizetéssel.
Csomagok tartalma:
Hozzáférés típusa:
Biztosított ADSL modem:
Mikrofilter:

Szűrő:
IP cím:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

Domain karbantartás

rézérpáras hozzáférés
1db
1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül
a Társszolgáltató tulajdonát képezi, egyszeri használatba
vételi díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza
1 db
1db fix IP
8,00/0,50 Mbit/s
2,00/0,25 Mbit/s
a szolgáltatásra 1-nél több számítógépet lehet
csatlakoztatni, de alapszolgáltatásban csak privát IP
címekkel
1 db

A szolgáltatás minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza.
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1.3.4. adsl silver10
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.

Havidíj:
adsl silver10

Nettó
60 000 Ft

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa
Bruttó
10 800 Ft
70 800 Ft

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
3 000 Ft
63 000,00 Ft

A szolgáltatási csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít Üzleti Előfizetők számára.
Igénybevétel feltétele: Az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy analóg vagy egy ISDN telefon előfizetéssel.
Csomagok tartalma:
Hozzáférés típusa:
Biztosított ADSL modem:
Mikrofilter:

Szűrő:
IP cím:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

Domain karbantartás

rézérpáras hozzáférés
1db
1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül
a Társszolgáltató tulajdonát képezi, egyszeri használatba
vételi díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza
1 db
1db fix IP
10,00/0,50 Mbit/s
3,00/0,25 Mbit/s
a szolgáltatásra 1-nél több számítógépet lehet
csatlakoztatni, de alapszolgáltatásban csak privát IP
címekkel
1 db

A szolgáltatás minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza.
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1.3.5. adsl silver12
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.

Havidíj:
adsl silver12

Nettó
65 000 Ft

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa
Bruttó
11 700 Ft
76 700 Ft

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
3 250 Ft
68 250,00 Ft

A szolgáltatási csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít Üzleti Előfizetők számára.
Igénybevétel feltétele: Az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy analóg vagy egy ISDN telefon előfizetéssel.
Csomagok tartalma:
Hozzáférés típusa:
Biztosított ADSL modem:
Mikrofilter:

Szűrő:
IP cím:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

Domain karbantartás

rézérpáras hozzáférés
1db
1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül
a Társszolgáltató tulajdonát képezi, egyszeri használatba
vételi díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza
1 db
1db fix IP
12,00/0,60 Mbit/s
2,50/0,25 Mbit/s
a szolgáltatásra 1-nél több számítógépet lehet
csatlakoztatni, de alapszolgáltatásban csak privát IP
címekkel
1 db

A szolgáltatás minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza.
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1.3.6. adsl silver15
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.

Havidíj:
adsl silver15

Nettó
75 000 Ft

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa
Bruttó
13 500 Ft
88 500 Ft

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
3 750 Ft
78 750,00 Ft

A szolgáltatási csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít Üzleti Előfizetők számára.
Igénybevétel feltétele: Az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy analóg vagy egy ISDN telefon előfizetéssel.
Csomagok tartalma:
Hozzáférés típusa:
Biztosított ADSL modem:
Mikrofilter:

Szűrő:
IP cím:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

Domain karbantartás

rézérpáras hozzáférés
1db
1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül
a Társszolgáltató tulajdonát képezi, egyszeri használatba
vételi díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza
1 db
1db fix IP
15,00/0,90 Mbit/s
5,00/0,50 Mbit/s
a szolgáltatásra 1-nél több számítógépet lehet
csatlakoztatni, de alapszolgáltatásban csak privát IP
címekkel
1 db

A szolgáltatás minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza.
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1.3.7. adsl silver plus
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.

Havidíj:
adsl silver plus

Nettó
80 000 Ft

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa
Bruttó
14 400 Ft
94 400 Ft

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
4 000 Ft
84 000,00 Ft

A szolgáltatási csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít Üzleti Előfizetők számára.
Igénybevétel feltétele: Az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy analóg vagy egy ISDN telefon előfizetéssel.
Csomagok tartalma:
Hozzáférés típusa:
Biztosított ADSL modem:
Mikrofilter:

Szűrő:
IP cím:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

Domain karbantartás

rézérpáras hozzáférés
1db
1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül
a Társszolgáltató tulajdonát képezi, egyszeri használatba
vételi díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza
1 db
1db fix IP
16,00/0,90 Mbit/s
5,50/0,50 Mbit/s
a szolgáltatásra 1-nél több számítógépet lehet
csatlakoztatni, de alapszolgáltatásban csak privát IP
címekkel
1 db

A szolgáltatás minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza.
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1.3.8. adsl gold
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.

Havidíj:
adsl gold

Nettó
84 000 Ft

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa
Bruttó
22 680 Ft
106 680 Ft

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
4 200 Ft
88 200,00 Ft

A szolgáltatási csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít Üzleti Előfizetők számára.
Igénybevétel feltétele: Az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy analóg vagy egy ISDN telefon előfizetéssel.
Csomagok tartalma:
Hozzáférés típusa:
Biztosított ADSL modem:
Mikrofilter:

Szűrő:
IP cím:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

Domain karbantartás

rézérpáras hozzáférés
1db
1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül
a Társszolgáltató tulajdonát képezi, egyszeri használatba
vételi díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza
1 db
1db fix IP
18,00/1,00 Mbit/s
6,50/0,64 Mbit/s
a szolgáltatásra 1-nél több számítógépet lehet
csatlakoztatni, de alapszolgáltatásban csak privát IP
címekkel
1 db
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1.3.9. adsl platinum
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.

Havidíj:
adsl platinum

Nettó
90 000 Ft

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa
Bruttó
24 300 Ft
114 300 Ft

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
4 500 Ft
94 500,00 Ft

A szolgáltatási csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít Üzleti Előfizetők számára.
Igénybevétel feltétele: Az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy analóg vagy egy ISDN telefon előfizetéssel.
Csomagok tartalma:
Hozzáférés típusa:
Biztosított ADSL modem:
Mikrofilter:

Szűrő:
IP cím:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

Domain karbantartás

rézérpáras hozzáférés
1db
1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül
a Társszolgáltató tulajdonát képezi, egyszeri használatba
vételi díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza
1 db
1db fix IP
32,00/6,00 Mbit/s
12,00/1,50 Mbit/s
a szolgáltatásra 1-nél több számítógépet lehet
csatlakoztatni, de alapszolgáltatásban csak privát IP
címekkel
1 db

A szolgáltatás minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza.
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1.3.10. adsl platinum48
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.

Havidíj:
adsl platinum48

Nettó
99 000 Ft

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa
Bruttó
26 730 Ft
125 730 Ft

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
4 950 Ft
103 950,00 Ft

A szolgáltatási csomag teljeskörű ADSL-hozzáférést biztosít Üzleti Előfizetők számára.
Igénybevétel feltétele: Az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy analóg vagy egy ISDN telefon előfizetéssel.
Csomagok tartalma:
Hozzáférés típusa:
Biztosított ADSL modem:
Mikrofilter:

Szűrő:
IP cím:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

Domain karbantartás

rézérpáras hozzáférés
1db
1 db, minden további mikroszűrő, amely felszerelésre kerül
a Társszolgáltató tulajdonát képezi, egyszeri használatba
vételi díját a jelen Díjszabás melléklet tartalmazza
1 db
1db fix IP
48,00/7,00 Mbit/s
18,00/2,00 Mbit/s
a szolgáltatásra 1-nél több számítógépet lehet
csatlakoztatni, de alapszolgáltatásban csak privát IP
címekkel
1 db

A szolgáltatás minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza.
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1.4. Egyéb szolgáltatások díjai
1.4.1. Távszerviz szolgáltatás
Nettó

Áfa

Bruttó

1. kategória

E-mail fiók beállítása, internetkapcsolat beállítása egy
számítógépen, jelszó csere (30 naponta 1 ingyenes)

240 Ft

64,8 Ft

304,8 Ft

2. kategória

Internet protokollhibák javítása operációs rendszer szinten,
hálózati eszközök beállítása és csatlakoztatása az hálózathoz
Operációs rendszer és illesztő program frissítés, hálózat
megosztó eszközök beállítása több számítógéphez,
WLAN/LAN eszközök konfigurálásában segítség, használati
tanácsok

1 000 Ft

270 Ft

1 270 Ft

2 000 Ft

540 Ft

2 540 Ft

3. kategória

1.4.2. Fix IP cím szolgáltatás
Nettó
5 000 Ft

Fix IP cím szolgáltatás (Ft/hó/db)

Áfa
1 350 Ft

Bruttó
6 350 Ft

1.4.3. Helyszíni hibaelhatárolási díj
Megnevezés
Helyszíni hibaelhatárolási díj (ügyfél oldali hiba esetén)

Nettó
4 500 Ft

Áfa
1 215 Ft

Bruttó
5 715 Ft

Nettó
1 000 Ft

Áfa
270 Ft

Bruttó
1 270 Ft

1.4.4. Hibavizsgálati díj
Megnevezés
Hibavizsgálati díj (ügyfél oldali hiba esetén)

1.4.5. Díjtartozás esetén, a korlátozás időtartama alatt fizetendő havidíj

Megnevezés
Díjtartozás esetén, a korlátozás
időtartama alatt fizetendő havidíj

Nettó
1 500 Ft

2016.december 31-ig 27%
Áfa
Áfa
Bruttó
405 Ft

1 905 Ft

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa
Bruttó

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó

270 Ft

75 Ft

1 770 Ft

1 575 Ft
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H./ ETHERNET ALAPÚ INTERNET SZOLGÁLTATÁSI CSOMAGOK DÍJSZABÁSA
1. Szolgáltatási csomagok havidíjai Üzleti Előfizetők számára
1.1. Kereskedelmi forgalomban elérhető szolgáltatási csomagok Üzleti Előfizetők számára
1.1.1. Business LAN 220
Nettó havidíj

Áfa (5%)

Bruttó havidíj

40 000 Ft

2 000 Ft

42 000 Ft

Business LAN 220

Hozzáférés típusa:
Biztosított végponti eszköz:
Szolgáltatás átadási pontja:
Kapcsolat típusa:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Rendes körülmények között elérhető le- / és feltöltési sebesség:
Minimális le- / feltöltési sebesség:

Ethernet alapú
nincs
RJ45-ös csatlakozó
PPPoE
220,00 / 15,00 Mbit/s
154,00 / 11,00 Mbit/s
60,00 / 10,00 Mbit/s

A szolgáltatáshoz fix IP cím igényelhető.
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség.
A Business LAN csomagokhoz a szolgáltató nem biztosít végponti eszközt.
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek
függelék tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi paraméterek a honlapon találhatóak.
A szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz minimum a következő
ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak:
•
•

számítógéppel való csatlakozás esetén Gigabites hálózati kártya és Windows 10 vagy újabb operációs
rendszer, melynek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmaznia
routerrel való csatlakozás esetén minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel.
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1.1.2. Business LAN 350
Nettó havidíj

Áfa (5%)

Bruttó havidíj

60 000 Ft

3 000 Ft

63 000 Ft

Business LAN 350

Hozzáférés típusa:
Biztosított végponti eszköz:
Szolgáltatás átadási pontja:
Kapcsolat típusa:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Rendes körülmények között elérhető le- / és feltöltési sebesség:
Minimális le- / feltöltési sebesség:

Ethernet alapú
nincs
RJ45-ös csatlakozó
PPPoE
350,00 / 30,00 Mbit/s
245,00 / 21,00 Mbit/s
100,00 / 20,00 Mbit/s

A szolgáltatáshoz fix IP cím igényelhető.
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség.
A Business LAN csomagokhoz a szolgáltató nem biztosít végponti eszközt.
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek
függelék tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi paraméterek a honlapon találhatóak.
A szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz minimum a következő
ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak:
•
•

számítógéppel való csatlakozás esetén Gigabites hálózati kártya és Windows 10 vagy újabb operációs
rendszer, melynek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmaznia
routerrel való csatlakozás esetén minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel.
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1.1.3. Business LAN 500
Nettó havidíj

Áfa (5%)

Bruttó havidíj

70 000 Ft

3 500 Ft

73 500 Ft

Business LAN 500

Hozzáférés típusa:
Biztosított végponti eszköz:
Szolgáltatás átadási pontja:
Kapcsolat típusa:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Rendes körülmények között elérhető le- / és feltöltési sebesség:
Minimális le- / feltöltési sebesség:

Ethernet alapú
nincs
RJ45-ös csatlakozó
PPPoE
500,00 / 30,00 Mbit/s
350,00 / 21,00 Mbit/s
120,00 / 25,00 Mbit/s

A szolgáltatáshoz fix IP cím igényelhető.
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség.
A Business LAN csomagokhoz a szolgáltató nem biztosít végponti eszközt.
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek
függelék tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi paraméterek a honlapon találhatóak.
A szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz minimum a következő
ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak:
•
•

számítógéppel való csatlakozás esetén Gigabites hálózati kártya és Windows 10 vagy újabb operációs
rendszer, melynek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmaznia
routerrel való csatlakozás esetén minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel.

Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet
sor.
Az Előfizető kérésére történő szünetelés esetén fizetendő csökkentett előfizetési díj a jelen ÁSZF-ben szereplő
mindenkori havi szolgáltatási díj 25 %-ának felel meg.
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I./MOBIL HÁLÓZATON KERESZTÜL
SZOLGÁLTATÁSOK DÍJSZABÁSA

BIZTOSÍTOTT

(JOGELŐD

UPC)

INTERNET

1. Mobilinternet szolgáltatási csomagok díjai
1.1. Kereskedelmi forgalomban nem elérhető mobilinternet szolgáltatási csomagok egyéni
előfizetők számára
1.1.1. mobilinternet 1 GB szolgáltatási csomag
A mobilinternet 1 GB szolgáltatási csomagra a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve szerződésmódosítást
2019. október 1-től nem tesz lehetővé.

mobilinternet 1 GB

Nettó
2 362,20 Ft

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa
Bruttó
425,20 Ft
2 787,40 Ft

Havi adatforgalmi keret SIM kártyánként
Adatforgalmi keret elérése után
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Lassított sávszélesség

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
118,11 Ft
2 480,31 Ft

1 GB
sávszélesség lassítás
7,20/1,40 Mbit/s
0,00/0,00 Mbit/s
0,06/0,016 Mbit/s 2 GB-ig, 0,01/0,01 Mbit/s 2 GB felett

A mobilinternet 1 GB csomag havi 1 GB adatforgalmi keretet tartalmaz. Az 1 GB adatforgalom elérését követően
a sebesség lassításra kerül 0,06/0,016 Mbit/s-ra 2 GB-ig és 0,01/0,01 Mbit/s-ra a 2 GB felett az adott naptári hónap
végéig. A lassítás időszakában is a garantált le- és feltöltési sebesség 0,00/0,00 Mbit/s. Amennyiben az Előfizető
az 1 GB adatforgalom 80%-át eléri, a Szolgáltató erről értesíti az Előfizetőt.
A sebesség lassításakor, illetve csomagmódosítás esetén vagy a tárgyhó lejártát követően a sebesség
visszaállításakor az adatkapcsolat rövid időre megszakadhat. Az adatforgalom mérésének helye: az alapadatokat
a Szolgáltatóval együttműködő 3. fél által működtetett dedikált mérési rendszer szolgáltatja. Az internet felé vagy
felől irányuló forgalomnak számít minden forgalom, amely ezen keresztül halad.
2018. március 22. napot megelőzően kötött mobil internet szolgáltatás igénybevételére vonatkozó előfizetői
szerződés esetén az adatforgalom mérésének legkisebb alapegysége: 10 KB.
2018. március 22. naptól kötött mobilinternet szolgáltatás igénybevételére vonatkozó előfizetői szerződés esetén
az adatforgalom mérésének legkisebb alapegysége: 1 KB.
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi
paraméterek a honlapon találhatóak.
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1.1.2. mobilinternet 3 GB szolgáltatási csomag
A mobilinternet 3 GB szolgáltatási csomagra a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve szerződésmódosítást
2019. október 1-től nem tesz lehetővé.

mobilinternet 3 GB

Nettó
3 937,01 Ft

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa
Bruttó
708,66 Ft
4 645,67 Ft

Havi adatforgalmi keret SIM kártyánként
Adatforgalmi keret elérése után
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Lassított sávszélesség

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
196,85 Ft
4 133,86 Ft

3 GB
sávszélesség-lassítás
7,20/1,40 Mbit/s
0,00/0,00 Mbit/s
0,06/0,016 Mbit/s

A mobilinternet 3 GB csomag havi 3 GB adatforgalmi keretet tartalmaz. A 3 GB adatforgalom elérését követően a
sebesség lassításra kerül 0,06/0,016 Mbit/s-ra az adott naptári hónap végéig. A lassítás időszakában is a garantált
le- és feltöltési sebesség 0,00/0,00 Mbit/s. Amennyiben az Előfizető a 3 GB adatforgalom 80%-át eléri, a Szolgáltató
erről értesíti az Előfizetőt.
A sebesség lassításakor, illetve csomagmódosítás esetén vagy a tárgyhó lejártát követően a sebesség
visszaállításakor az adatkapcsolat rövid időre megszakadhat.
Az adatforgalom mérésének helye: az alapadatokat a Szolgáltatóval együttműködő 3. fél által működtetett dedikált
mérési rendszer szolgáltatja. Az internet felé vagy felől irányuló forgalomnak számít minden forgalom, amely ezen
keresztül halad.
2018. március 22. napot megelőzően kötött mobil internet szolgáltatás igénybevételére vonatkozó előfizetői
szerződés esetén az adatforgalom mérésének legkisebb alapegysége: 10 KB
2018. március 22. naptól kötött mobilinternet szolgáltatás igénybevételére vonatkozó előfizetői szerződés esetén
az adatforgalom mérésének legkisebb alapegysége: 1 KB.
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza A hálózati szolgáltatásminőségi
paraméterek a honlapon találhatóak.
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1.1.3. mobilinternet 6 GB szolgáltatási csomag
A mobilinternet 6 GB szolgáltatási csomagra a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve szerződésmódosítást
2019. október 1-től nem tesz lehetővé.

mobilinternet 6 GB

Nettó
6 299,21 Ft

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa
Bruttó
1 133,86 Ft
7 433,07 Ft

Havi adatforgalmi keret SIM kártyánként
Adatforgalmi keret elérése után
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Lassított sávszélesség

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
314,96 Ft
6 614,17 Ft

6 GB
sávszélesség-lassítás
7,20/1,40 Mbit/s
0,00/0,00 Mbit/s
0,125/0,125 Mbit/s

A mobilinternet 6 G csomag havi 6 GB adatforgalmi keretet tartalmaz. A 6 GB adatforgalom elérését követően a
sebesség lassításra kerül 0,125/0,125 Mbit/s-ra az adott naptári hónap végéig. A lassítás időszakában is a garantált
le- és feltöltési sebesség 0,00/0,00 Mbit/s. Amennyiben az Előfizető a 6 GB adatforgalom 80%-át eléri, a Szolgáltató
erről értesíti az Előfizetőt.
A sebesség lassításakor, illetve csomagmódosítás esetén vagy a tárgyhó lejártát követően a sebesség
visszaállításakor az adatkapcsolat rövid időre megszakadhat.
Az adatforgalom mérésének helye: az alapadatokat a Szolgáltatóval együttműködő 3. fél által működtetett dedikált
mérési rendszer szolgáltatja. Az internet felé vagy felől irányuló forgalomnak számít minden forgalom, amely ezen
keresztül halad.
2018. március 22. napot megelőzően kötött mobil internet szolgáltatás igénybevételére vonatkozó előfizetői
szerződés esetén az adatforgalom mérésének legkisebb alapegysége :10 KB.
2018. március 22. naptól kötött mobilinternet szolgáltatás igénybevételére vonatkozó előfizetői szerződés esetén
az adatforgalom mérésének legkisebb alapegysége: 1 KB.
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi
paraméterek a honlapon találhatóak.
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1.2. Kereskedelmi forgalomban nem elérhető mobilinternet szolgáltatási csomagok üzleti
előfizetők számára
1.2.1. mobilinternet 1 GB szolgáltatási csomag
A mobilinternet 1 GB szolgáltatási csomagra a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve szerződésmódosítást
2019. október 1-től nem tesz lehetővé.

mobilinternet 1 GB

Nettó
2 362,20 Ft

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa
Bruttó
425,20 Ft
2 787,40 Ft

Havi adatforgalmi keret SIM kártyánként
Adatforgalmi keret elérése után
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Lassított sávszélesség

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
118,1 Ft
2 480 Ft

1 GB
sávszélesség lassítás
7,20/1,40 Mbit/s
0,00/0,00 Mbit/s
0,06/0,016 Mbit/s 2 GB-ig, 0,01/0,01 Mbit/s 2 GB felett

A mobilinternet 1 GB csomag havi 1 GB adatforgalmi keretet tartalmaz. Az 1 GB adatforgalom elérését követően
a sebesség lassításra kerül 0,06/0,016 Mbit/s-ra 2 GB-ig és 0,01/0,01 Mbit/s-ra a 2 GB felett az adott naptári hónap
végéig. A lassítás időszakában is a garantált le- és feltöltési sebesség 0,00/0,00 Mbit/s. Amennyiben az Előfizető
az 1 GB adatforgalom 80%-át eléri, a Szolgáltató erről értesíti az Előfizetőt.
A sebesség lassításakor, illetve csomagmódosítás esetén vagy a tárgyhó lejártát követően a sebesség
visszaállításakor az adatkapcsolat rövid időre megszakadhat.
Az adatforgalom mérésének helye: az alapadatokat a Szolgáltatóval együttműködő 3. fél által működtetett dedikált
mérési rendszer szolgáltatja. Az internet felé vagy felől irányuló forgalomnak számít minden forgalom, amely ezen
keresztül halad.
2018. március 22. napot megelőzően kötött mobil internet szolgáltatás igénybevételére vonatkozó előfizetői
szerződés esetén az adatforgalom mérésének legkisebb alapegysége: 10 KB.
2018. március 22. naptól kötött mobilinternet szolgáltatás igénybevételére vonatkozó előfizetői szerződés esetén
az adatforgalom mérésének legkisebb alapegysége: 1 KB.
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi
paraméterek a honlapon találhatóak.
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1.2.2. mobilinternet 3 GB szolgáltatási csomag
A mobilinternet 3 GB szolgáltatási csomagra a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve szerződésmódosítást
2019. október 1-től nem tesz lehetővé.

mobilinternet 3 GB

Nettó
3 937,01 Ft

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa
Bruttó
708,66 Ft
4 645,67 Ft

Havi adatforgalmi keret SIM kártyánként
Adatforgalmi keret elérése után
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Lassított sávszélesség

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
196,85 Ft
4133,85 Ft

3 GB
sávszélesség-lassítás
7,20/1,40 Mbit/s
0,00/0,00 Mbit/s
0,06/0,016 Mbit/s

A mobilinternet 3 GB csomag havi 3 GB adatforgalmi keretet tartalmaz. A 3 GB adatforgalom elérését követően a
sebesség lassításra kerül 0,06/0,016 Mbit/s-ra az adott naptári hónap végéig. A lassítás időszakában is a garantált
le- és feltöltési sebesség 0,00/0,00 Mbit/s. Amennyiben az Előfizető a 3 GB adatforgalom 80%-át eléri, a Szolgáltató
erről értesíti az Előfizetőt.
A sebesség lassításakor, illetve csomagmódosítás esetén vagy a tárgyhó lejártát követően a sebesség
visszaállításakor az adatkapcsolat rövid időre megszakadhat.
Az adatforgalom mérésének helye: az alapadatokat a Szolgáltatóval együttműködő 3. fél által működtetett dedikált
mérési rendszer szolgáltatja. Az internet felé vagy felől irányuló forgalomnak számít minden forgalom, amely ezen
keresztül halad.
2018. március 22. napot megelőzően kötött mobil internet szolgáltatás igénybevételére vonatkozó előfizetői
szerződés esetén az adatforgalom mérésének legkisebb alapegysége: 10 KB
2018. március 22. naptól kötött mobilinternet szolgáltatás igénybevételére vonatkozó előfizetői szerződés esetén
az adatforgalom mérésének legkisebb alapegysége: 1 KB.
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi
paraméterek a honlapon találhatóak.
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1.2.3. mobilinternet 4 GB szolgáltatási csomag
A mobilinternet 4 GB szolgáltatási csomagra a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve szerződésmódosítást
2019. október 1-től nem tesz lehetővé.

mobilinternet 4 GB

Nettó
4 724,41 Ft

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa
Bruttó
850,39 Ft
5 574,80 Ft

Havi adatforgalmi keret SIM kártyánként
Adatforgalmi keret elérése után
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Lassított sávszélesség

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
236,2 Ft
4960,2 Ft

4 GB
sávszélesség-lassítás
21,10/2,00 Mbit/s
0,00/0,00 Mbit/s
0,125/0,125 Mbit/s

A mobilinternet 4 GB csomag havi 4 GB adatforgalmi keretet tartalmaz. A 4 GB adatforgalom elérését követően a
sebesség lassításra kerül 0,125/0,125 Mbit/s-ra az adott naptári hónap végéig. A lassítás időszakában is a garantált
le- és feltöltési sebesség 0,00/0,00 Mbit/s. Amennyiben az Előfizető a 4 GB adatforgalom 80%-át eléri, a Szolgáltató
erről értesíti az Előfizetőt.
A sebesség lassításakor, illetve csomagmódosítás esetén vagy a tárgyhó lejártát követően a sebesség
visszaállításakor az adatkapcsolat rövid időre megszakadhat.
Az adatforgalom mérésének helye: az alapadatokat a Szolgáltatóval együttműködő 3. fél által működtetett dedikált
mérési rendszer szolgáltatja. Az internet felé vagy felől irányuló forgalomnak számít minden forgalom, amely ezen
keresztül halad.
2018. március 22. napot megelőzően kötött mobil internet szolgáltatás igénybevételére vonatkozó előfizetői
szerződés esetén az adatforgalom mérésének legkisebb alapegysége: 10 KB.
2018. március 22. naptól kötött mobilinternet szolgáltatás igénybevételére vonatkozó előfizetői szerződés esetén
az adatforgalom mérésének legkisebb alapegysége: 1 KB.
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi
paraméterek a honlapon találhatóak.
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1.2.4. mobilinternet 6 GB szolgáltatási csomag
A mobilinternet 6 GB szolgáltatási csomagra a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve szerződésmódosítást
2019. október 1-től nem tesz lehetővé.

mobilinternet 6 GB

Nettó
6 299,21 Ft

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa
Bruttó
1 133,86 Ft
7 433,07 Ft

Havi adatforgalmi keret SIM kártyánként
Adatforgalmi keret elérése után
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Lassított sávszélesség

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
315 Ft
6 614 Ft

6 GB
sávszélesség-lassítás
7,20/1,40 Mbit/s
0,00/0,00 Mbit/s
0,125/0,125 Mbit/s

A mobilinternet 6 G csomag havi 6 GB adatforgalmi keretet tartalmaz. A 6 GB adatforgalom elérését követően a
sebesség lassításra kerül 0,125/0,125 Mbit/s-ra az adott naptári hónap végéig. A lassítás időszakában is a garantált
le- és feltöltési sebesség 0,00/0,00 Mbit/s. Amennyiben az Előfizető a 6 GB adatforgalom 80%-át eléri, a Szolgáltató
erről értesíti az Előfizetőt.
A sebesség lassításakor, illetve csomagmódosítás esetén vagy a tárgyhó lejártát követően a sebesség
visszaállításakor az adatkapcsolat rövid időre megszakadhat.
Az adatforgalom mérésének helye: az alapadatokat a Szolgáltatóval együttműködő 3. fél által működtetett dedikált
mérési rendszer szolgáltatja. Az internet felé vagy felől irányuló forgalomnak számít minden forgalom, amely ezen
keresztül halad.
2018. március 22. napot megelőzően kötött mobil internet szolgáltatás igénybevételére vonatkozó előfizetői
szerződés esetén az adatforgalom mérésének legkisebb alapegysége :10 KB.
2018. március 22. naptól kötött mobilinternet szolgáltatás igénybevételére vonatkozó előfizetői szerződés esetén
az adatforgalom mérésének legkisebb alapegysége: 1 KB.
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi
paraméterek a honlapon találhatóak.
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1.2.5. mobilinternet 8 GB szolgáltatási csomag
A mobilinternet 8 GB szolgáltatási csomagra a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve szerződésmódosítást
2019. október 1-től nem tesz lehetővé.

mobilinternet 8 GB

Nettó
6 299,21 Ft

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa
Bruttó
1 133,86 Ft
7 433,07 Ft

Havi adatforgalmi keret SIM kártyánként
Adatforgalmi keret elérése után
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Lassított sávszélesség

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
315 Ft
6 614 Ft

8 GB
sávszélesség-lassítás
21,10/2,00 Mbit/s
0,00/0,00 Mbit/s
0,125/0,125 Mbit/s

A mobilinternet 8 GB csomag havi 8 GB adatforgalmi keretet tartalmaz. A 8 GB adatforgalom elérését követően a
sebesség lassításra kerül 0,125/0,125 Mbit/s -ra az adott naptári hónap végéig. A lassítás időszakában is a
garantált le- és feltöltési sebesség 0,00 Mbit/s. Amennyiben az Előfizető a 8 GB adatforgalom 80%-át eléri, a
Szolgáltató erről értesíti az Előfizetőt.
A sebesség lassításakor, illetve csomagmódosítás esetén vagy a tárgyhó lejártát követően a sebesség
visszaállításakor az adatkapcsolat rövid időre megszakadhat.
Az adatforgalom mérésének helye: az alapadatokat a Szolgáltatóval együttműködő 3. fél által működtetett dedikált
mérési rendszer szolgáltatja. Az internet felé vagy felől irányuló forgalomnak számít minden forgalom, amely ezen
keresztül halad.
2018. március 22. napot megelőzően kötött mobil internet szolgáltatás igénybevételére vonatkozó előfizetői
szerződés esetén az adatforgalom mérésének legkisebb alapegysége: 10 KB.
2018. március 22. naptól kötött mobilinternet szolgáltatás igénybevételére vonatkozó előfizetői szerződés esetén
az adatforgalom mérésének legkisebb alapegysége: 1 KB.
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi
paraméterek a honlapon találhatóak.
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1.2.6. mobilinternet back-up 10 GB szolgáltatási csomag

mobilinternet back-up 10 GB

Nettó
20 000 Ft

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa
Bruttó
3 600 Ft
23 600 Ft

Havi adatforgalmi keret SIM kártyánként
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Lassított sávszélesség

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
1 000 Ft
21 000 Ft

10 GB
2,00/1,00 Mbit/s
0,00/0,00 Mbit/s
0,00/0,00 Mbit/s

A mobilinternet back-up szolgáltatás 10 GB adatforgalmi keretet biztosít az adott naptári hónap végéig, ezt
meghaladó adatforgalom lebonyolítása nem lehetséges. Elméleti maximális le- és feltöltési sebessége: 2,00/1,00
Mbit/s, az egyedi garantált le- és feltöltési sebessége: 0,00/0,00 Mbit/s. Amennyiben az Előfizető a 10 GB
adatforgalom 80%-át eléri, a Szolgáltató erről értesíti az Előfizetőt.
Az adatforgalom mérésének helye: az alapadatokat a Szolgáltatóval együttműködő 3. fél által működtetett dedikált
mérési rendszer szolgáltatja. Az internet felé vagy felől irányuló forgalomnak számít minden forgalom, amely ezen
keresztül halad. Az adatforgalom mérésének legkisebb alapegysége: 1 MB.
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi
paraméterek a honlapon találhatóak.
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2. Kábelmodem mellé adott kiegészítő mobil hozzáférés szolgáltatások díjai
2.1. Szolgáltatási csomagok üzleti előfizetők részére
2.1.1. Prémium kiegészítő szolgáltatáshoz tartozó Mobile Backup tarifacsomag
A prémium kiegészítő szolgáltatás biztosítja a folytonos üzletmenetet a kábeles internet kapcsolatban esetlegesen
fellépő szolgáltatás kiesés ideje alatt is. A kiegészítő mobil hozzáférés kizárólag belföldön, abban az esetben lép
működésbe, amikor a fővonal megszakad. A szolgáltatás ebben az esetben automatikusan mobil hálózatra vált és
a modemhez kábelen csatlakoztatott eszközök számára biztosítja az Internet hozzáférést. A modem ebben az
esetben a beépített Wifi funkciót korlátozza. Fix IP internet szolgáltatás esetén is dinamikus IP címet használ a
mobil kapcsolat. Amint a fővonali kapcsolat helyreáll, a kábelmodem automatikusan visszavált a kábeles
szolgáltatásra annak jellemzőivel együtt.

Prémium kiegészítő szolgáltatás*

Nettó
0 Ft

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa
Bruttó
-

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
0 Ft
0 Ft

*A szolgáltatás kizárólag az ÁSZF Akciók mellékletében található internet szolgáltatási csomagok mellé vehető
igénybe Prémium kiegészítő szolgáltatásként. A kiegészítő mobil hozzáférés, mint prémium kiegészítő szolgáltatás
önmagában nem vehető igénybe.feltöltési sebesség
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J./ FTTH-RFOG/FTTH-GPON OPTIKAI KÁBELHÁLÓZATON NYÚJTOTT INTERNET ÉS HELYHEZ
KÖTÖTT MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJSZABÁSA
1. Kábelmodemes internet szolgáltatási csomagok díjai
1.1. Kereskedelmi forgalomban elérhető szolgáltatási csomagok Egyéni előfizetők számára
1.1.1. Internet 150 optika szolgáltatási csomag
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.
2018. szeptember 11-től
5% Áfa
Havidíj:
Internet 150 optika csomag

Nettó
14 274,02 Ft

Áfa
713,7 Ft

Bruttó
14 987,72

Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

2021. szeptember 28-tól
(számlaciklusokhoz igazítva)
5% Áfa
Nettó
Áfa
Bruttó
6 657,14 Ft
332,86 Ft
6 990,00 Ft
150,00/10,00 Mbit/s
30,00/4,00 Mbit/s
3 db

A munkaállomáshoz 3 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím
tartományon belül vannak.
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség.
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek
függelék tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi paraméterek a honlapon találhatóak.
A szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz minimum a következő
ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak:
-

Gigabites hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; ~2GHz processzor;
legalább 2 GB memória; Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5
vagy újabb operációs rendszer, melynek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmaznia. A legjobb
sebesség értékek elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen
összekapcsolása javasolt.

A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól.
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet
sor.
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1.1.2. Internet 300 optika szolgáltatási csomag
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.
2018. szeptember 11-től
5% Áfa
Havidíj:
Internet 300 optika csomag

Nettó
17 716,53 Ft

Áfa
885,83 Ft

Bruttó
18 602,36 Ft

Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

2021. szeptember 28-tól
(számlaciklusokhoz igazítva)
5% Áfa
Nettó
Áfa
Bruttó
7 133,33 Ft
356,67 Ft
7 490,00 Ft
300,00/20,00 Mbit/s
60,00/5,00 Mbit/s
3 db

A munkaállomáshoz 3 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím
tartományon belül vannak.
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség.
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek
függelék tartalmazza A hálózati szolgáltatásminőségi paraméterek a honlapon találhatóak.
A szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz minimum a következő
ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak:
-

Gigabites hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; 2 magos, legalább 2,4
GHz processzor; legalább 4 GB memória; 7200 RPM fordulatszámú SATA3 merevlemez; Windows 10
operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5vagy újabb operációs rendszer, melynek
mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmaznia. A legjobb sebesség értékek elérése érdekében a
számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen összekapcsolása javasolt.

A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól.
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet
sor.
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1.1.3. Internet 500 optika szolgáltatási csomag
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.
2018. szeptember 11-től
5% Áfa
Havidíj:
Internet 500 optika csomag

Nettó
19 685,04 Ft

Áfa
984 Ft

Bruttó
20 669,29 Ft

Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

2021. szeptember 28-tól
(számlaciklusokhoz igazítva)
5% Áfa
Nettó
Áfa
Bruttó
8 085,71 Ft
404,29 Ft
8 490,00 Ft
500,00/22,00 Mbit/s
100,00/5,50 Mbit/s
3 db

A munkaállomáshoz 3 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím
tartományon belül vannak.
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség.
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek
függelék tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi paraméterek a honlapon találhatóak.
A szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz minimum a következő
ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak:
-

Gigabites hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; 2 magos, legalább 2,4
GHz processzor; legalább 4 GB memória; 7200 RPM fordulatszámú SATA3 merevlemez; 802.11ac
kompatibilis wifi adapter, Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X
10.5vagy újabb operációs rendszer, melynek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmaznia. A legjobb
sebesség értékek elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen
összekapcsolása javasolt.

A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól.
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet
sor.
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1.1.4. Internet 1000 optika szolgáltatási csomag (2020.10.13-tól kezdődően értékesíthető)
2018. szeptember 11-től
5% Áfa
Havidíj:
Nettó
Internet 1000 optikai csomag 23 809,52 Ft

Áfa
1190,48 Ft

Bruttó
25 000,00 Ft

Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

2021. szeptember 28-tól
(számlaciklusokhoz igazítva)
5% Áfa
Nettó
Áfa
Bruttó
9 038,10 Ft
451,91 Ft
9 490,01 Ft
1000,00/40,00 Mbit/s
200,00/10,0 Mbit/s
3 db

A munkaállomáshoz 3 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím
tartományon belül vannak.
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség.
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek
függelék tartalmazza. A hálózat szolgáltatás minőségi paraméterek a honlapon találhatóak.
A szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz minimum a következő
ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak:
•
•
•
•
•
•

Minimum 1 Gbps sebességű Ethernet hálózati kártya (ajánlott 2 csatlakozási interfész egyidejű
használata)
Minimum Cat5e szabványnak megfelelő végponthoz csatlakoztatott UTP kábel;
magos, legalább 2,4 GHz processzor; 4 GB rendszermemória;
7200 RPM fordulatszámú SATA3 merevlemez
Vezetéknélküli csatlakozás esetén: 802.11ac kompatibilis WiFi adapter (a legjobb sebesség értékek
elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen összekapcsolása
javasolt.)
Microsoft Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5 vagy újabb
verziójú operációs rendszer, melyeknek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmazniuk.

A legjobb sebesség értékek elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen
összekapcsolása javasolt.
A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól.
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet
sor.
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1.1.5. Internet 150 GPON szolgáltatási csomag
Havidíj:
Internet 150 GPON csomag

Nettó
14 274,02 Ft

Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

Áfa 5%
713,7 Ft

Bruttó
14 987,72

150,00/10,00 Mbit/s
30,00/4,00 Mbit/s
3 db

A munkaállomáshoz 3 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím
tartományon belül vannak.
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség.
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek
függelék tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi paraméterek a honlapon találhatóak.
A szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz minimum a következő
ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak:
-

Gigabites hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; ~2GHz processzor;
legalább 2 GB memória; Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5
vagy újabb operációs rendszer, melynek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmaznia. A legjobb
sebesség értékek elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen
összekapcsolása javasolt.

A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól.
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet
sor.
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1.1.6. Internet 300 GPON szolgáltatási csomag
Havidíj:
Internet 300 GPON csomag

Nettó
17 716,53 Ft

Áfa 5%
885,83 Ft

Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

Bruttó
18 602,36 Ft
300,00/20,00 Mbit/s
60,00/5,00 Mbit/s
3 db

A munkaállomáshoz 3 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím
tartományon belül vannak.
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség.
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek
függeléke tartalmazza A hálózati szolgáltatásminőségi paraméterek a honlapon találhatóak.
A szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz minimum a következő
ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak:
-

Gigabites hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; 2 magos, legalább 2,4
GHz processzor; legalább 4 GB memória; 7200 RPM fordulatszámú SATA3 merevlemez; Windows 10
operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5vagy újabb operációs rendszer, melynek
mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmaznia. A legjobb sebesség értékek elérése érdekében a
számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen összekapcsolása javasolt.

A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól.
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet
sor.
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1.1.7. Internet 500 GPON szolgáltatási csomag
Havidíj:
Internet 500 GPON csomag

Nettó
19 685,04 Ft

Áfa 5%
984 Ft

Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

Bruttó
20 669,29 Ft
500,00/22,00 Mbit/s
100,00/5,50 Mbit/s
3 db

A munkaállomáshoz 3 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím
tartományon belül vannak.
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség.
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek
függeléke tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi paraméterek a honlapon találhatóak.
A szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz minimum a következő
ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak:
-

Gigabites hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; 2 magos, legalább 2,4
GHz processzor; legalább 4 GB memória; 7200 RPM fordulatszámú SATA3 merevlemez; 802.11ac
kompatibilis wifi adapter, Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X
10.5vagy újabb operációs rendszer, melynek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmaznia. A legjobb
sebesség értékek elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen
összekapcsolása javasolt.

A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól.
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet
sor.
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1.1.8. Internet 1000 GPON szolgáltatási csomag
Havidíj:
Nettó
Internet 1000 GPON csomag 23 809,52 Ft

Áfa 5%
1190,48 Ft

Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

Bruttó
25 000,00 Ft

1000,00/40,00 Mbit/s
200,00/10,0 Mbit/s
3 db

A munkaállomáshoz 3 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím
tartományon belül vannak.
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség.
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek
függeléke tartalmazza. A hálózat szolgáltatás minőségi paraméterek a honlapon találhatóak.
A szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz minimum a következő
ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak:
•
•
•
•
•
•

Minimum 1 Gbps sebességű Ethernet hálózati kártya (ajánlott 2 csatlakozási interfész egyidejű
használata)
Minimum Cat5e szabványnak megfelelő végponthoz csatlakoztatott UTP kábel;
magos, legalább 2,4 GHz processzor; 4 GB rendszermemória;
7200 RPM fordulatszámú SATA3 merevlemez
Vezetéknélküli csatlakozás esetén: 802.11ac kompatibilis WiFi adapter (a legjobb sebesség értékek
elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen összekapcsolása
javasolt.)
Microsoft Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5 vagy újabb
verziójú operációs rendszer, melyeknek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmazniuk.

A legjobb sebesség értékek elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen
összekapcsolása javasolt.
A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól.
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet
sor.

520

1.1.9. Internet L optika szolgáltatási csomag
Havidíj:
Internet L optika csomag

Nettó
8 085,71 Ft

Áfa (5%)
404,29 Ft

Letöltési sebesség (maximális / minimális)
Feltöltési sebesség (maximális / minimális)
Rendes körülmények között elérhető sebesség (le-/feltöltési):
19/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet 3. § (1) alapján (ha egyetemes szolgáltatási terület)

Bruttó
8 490,00 Ft
500/100 mbps
22/6 mbps
350/15 mbps

A munkaállomáshoz 3 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím
tartományon belül vannak.
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség.
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek
függelék tartalmazza. A hálózat szolgáltatás minőségi paraméterek a honlapon találhatóak.
A szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz minimum a következő
ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak:
-

Gigabites hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; 2 magos, legalább 2,4
GHz processzor; legalább 4 GB memória; 7200 RPM fordulatszámú SATA3 merevlemez; 802.11ac
kompatibilis wifi adapter, Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X
10.5vagy újabb operációs rendszer, melynek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmaznia. A legjobb
sebesség értékek elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen
összekapcsolása javasolt.

A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól.
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet
sor.
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1.1.10. Internet XL optika szolgáltatási csomag
Havidíj:
Internet XL optika csomag

Nettó
9 038,10 Ft

Áfa (5%)
451,91 Ft

Letöltési sebesség (maximális / minimális)
Feltöltési sebesség (maximális / minimális)
Rendes körülmények között elérhető sebesség (le-/feltöltési):
19/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet 3. § (1) alapján (ha egyetemes szolgáltatási terület)

Bruttó
9 490,01 Ft
1000/200 mbps
40/10 mbps
700/28 mbps

A munkaállomáshoz 3 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím
tartományon belül vannak.
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség.
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek
függelék tartalmazza. A hálózat szolgáltatás minőségi paraméterek a honlapon találhatóak.
A szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz minimum a következő
ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak:
•
•
•
•
•
•
•

Minimum 1 Gbps sebességű Ethernet hálózati kártya (javasolt 2 csatlakozási interfész egyidejű
használata);
Minimum Cat5e szabványnak megfelelő végponthoz csatlakoztatott UTP kábel;
2 magos, legalább 2,4 GHz processzor; 4 GB rendszermemória;
7200 RPM fordulatszámú SATA3 merevlemez
Vezetéknélküli csatlakozás esetén: 802.11ac kompatibilis WiFi adapter (a legjobb sebesség értékek
elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen összekapcsolása
javasolt.)
Microsoft Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5 vagy újabb
verziójú operációs rendszer, melyeknek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmazniuk.
A legjobb sebesség értékek elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való
közvetlen összekapcsolása javasolt.

A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól.
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet
sor.
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1.1.11. Internet M GPON szolgáltatási csomag
Havidíj:
Internet M GPON csomag

Nettó
7 133,33 Ft

Áfa (5%)
356,67 Ft

Bruttó
7 490,00 Ft

Letöltési sebesség (maximális / minimális)
Feltöltési sebesség (maximális / minimális)

250/50 mbps
20/5 mbps

Rendes körülmények között elérhető sebesség (le-/feltöltési):
19/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet 3. § (1) alapján (ha egyetemes szolgáltatási terület)

175/14 mbps

A munkaállomáshoz 3 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím
tartományon belül vannak.
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség.
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek
függelék tartalmazza. A hálózat szolgáltatás minőségi paraméterek a honlapon találhatóak.
A szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz minimum a következő
ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak:
-

Gigabites hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; 2 magos, legalább 2,4
GHz processzor; legalább 4 GB memória; 7200 RPM fordulatszámú SATA3 merevlemez; Windows 10
operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5 vagy újabb operációs rendszer, melynek
mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmaznia. A legjobb sebesség értékek elérése érdekében a
számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen összekapcsolása javasolt.

A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól.
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet
sor.

523

1.1.12. Internet L GPON szolgáltatási csomag
Havidíj:
Internet L GPON csomag

Nettó
8 085,71 Ft

Áfa (5%)
404,29 Ft

Letöltési sebesség (maximális / minimális)
Feltöltési sebesség (maximális / minimális)
Rendes körülmények között elérhető sebesség (le-/feltöltési):
19/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet 3. § (1) alapján (ha egyetemes szolgáltatási terület)

Bruttó
8 490,00 Ft
500/100 mbps
22/6 mbps
350/15 mbps

A munkaállomáshoz 3 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím
tartományon belül vannak.
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség.
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek
függelék tartalmazza. A hálózat szolgáltatás minőségi paraméterek a honlapon találhatóak.
A szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz minimum a következő
ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak:
-

Gigabites hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; 2 magos, legalább 2,4
GHz processzor; legalább 4 GB memória; 7200 RPM fordulatszámú SATA3 merevlemez; 802.11ac
kompatibilis wifi adapter, Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X
10.5vagy újabb operációs rendszer, melynek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmaznia. A legjobb
sebesség értékek elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen
összekapcsolása javasolt.

A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól.
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet
sor.
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1.1.13. Internet XL GPON szolgáltatási csomag
Havidíj:
Internet XL GPON csomag

Nettó
9 038,10 Ft

Áfa (5%)
451,91 Ft

Letöltési sebesség (maximális / minimális)
Feltöltési sebesség (maximális / minimális)
Rendes körülmények között elérhető sebesség (le-/feltöltési):
19/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet 3. § (1) alapján (ha egyetemes szolgáltatási terület)

Bruttó
9 490,01 Ft
1000/200 mbps
40/10 mbps
700/28 mbps

A munkaállomáshoz 3 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím
tartományon belül vannak.
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség.
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek
függelék tartalmazza. A hálózat szolgáltatás minőségi paraméterek a honlapon találhatóak.
A szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz minimum a következő
ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak:
•
•
•
•
•
•
•

Minimum 1 Gbps sebességű Ethernet hálózati kártya (javasolt 2 csatlakozási interfész egyidejű
használata);
Minimum Cat5e szabványnak megfelelő végponthoz csatlakoztatott UTP kábel;
2 magos, legalább 2,4 GHz processzor; 4 GB rendszermemória;
7200 RPM fordulatszámú SATA3 merevlemez
Vezetéknélküli csatlakozás esetén: 802.11ac kompatibilis WiFi adapter (a legjobb sebesség értékek
elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen összekapcsolása
javasolt.)
Microsoft Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5 vagy újabb
verziójú operációs rendszer, melyeknek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmazniuk.
A legjobb sebesség értékek elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való
közvetlen összekapcsolása javasolt.

A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól.
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet
sor.
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1.2. Kereskedelmi forgalomban nem elérhető szolgáltatási csomagok Egyéni előfizetők
számára
1.2.1. Fiber Power 30 optika szolgáltatási csomag
Az alábbi szolgáltatási csomagra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2017.
augusztus 29. napját követően nem tesz lehetővé.
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.

Havidíj:
Fiber Power 30 optika csomag

2017. január 1-től
18% Áfa
Nettó
Áfa
Bruttó
8 333,60 Ft 1 500,05 Ft 9 833,65 Ft

Hozzáférés típusa:
Biztosított kábelmodem:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
417 Ft
8 750,28 Ft

2018. szeptember 11-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
417 Ft
8 750,28 Ft

FTTH-RFoG optikai kábelhálózaton történő hozzáférés
1 db
30,00/3,000 Mbit/s
10,00/1,00 Mbit/s
3 db

A munkaállomáshoz 3 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk.
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség.
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi
paraméterek a honlapon találhatóak.
A szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz minimum a következő
ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak:
-

Ethernet 100,00 Mbit/s hálózati kártya, minimum CAT 5 szabványnak megfelelő UTP kábel; ~2GHz
processzor; 1GB memória; Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5
vagy újabb operációs rendszer.
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1.2.2. Fiber Power 50 optika szolgáltatási csomag
Az alábbi szolgáltatási csomagra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2017. május
15. napját követően nem tesz lehetővé.
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.

Havidíj:
Fiber Power 50 optika csomag

2017. január 1-től
18% Áfa
Nettó
Áfa
Bruttó
10 236,22 Ft 1 842,52 Ft 12 078,74 Ft

Hozzáférés típusa:
Biztosított kábelmodem:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
512 Ft 10 748,03 Ft

2018. szeptember 11-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
512 Ft
10 748,03 Ft

FTTH-RFoG optikai kábelhálózaton történő hozzáférés
1 db
50,00/5,00 Mbit/s
15,00/2,00 Mbit/s
3 db

A munkaállomáshoz 3 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím
tartományon belül vannak.
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség.
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek
függelék tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi paraméterek a honlapon találhatóak.
A szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz minimum a következő
ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak:
-

Ethernet 100,00 Mbit/s hálózati kártya, minimum CAT 5 szabványnak megfelelő UTP kábel; ~2GHz
processzor; 1GB memória; Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5
vagy újabb operációs rendszer.
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1.2.3. Fiber Power 120 optika szolgáltatási csomag
Az alábbi szolgáltatási csomagra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2018. október
1. napját követően nem tesz lehetővé.
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.

Havidíj:
Fiber Power 120 optika csomag

2017. január 1-től
18% Áfa
Nettó
Áfa
Bruttó
12 800,00 Ft 2 304,00 Ft 15 104,00 Ft

Hozzáférés típusa:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
640 Ft
13 440,00 Ft

2018. szeptember 11-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
640 Ft
13 440,00 Ft

FTTH-RFoG optikai kábelhálózaton történő hozzáférés
120,00/10,00 Mbit/s
30,00/4,00 Mbit/s
3 db

A munkaállomáshoz 3 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím
tartományon belül vannak.
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség.
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek
függelék tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi paraméterek a honlapon találhatóak.
A szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz minimum a következő
ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak:
-

Gigabites hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; ~2GHz processzor;
legalább 2 GB memória; Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5
vagy újabb operációs rendszer, melynek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmaznia. A legjobb
sebesség értékek elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen
összekapcsolása javasolt.

A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól.
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet
sor.
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1.2.4. Fiber Power 240 optika szolgáltatási csomag
Az alábbi szolgáltatási csomagra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2018. október
1. napját követően nem tesz lehetővé.
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.

Havidíj:
Fiber Power 240 optika csomag

2017. január 1-től
18% Áfa
Nettó
Áfa
Bruttó
15 748,03 Ft 2 834,65 Ft 18 582,68 Ft

Hozzáférés típusa:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
787 Ft
16 535,43 Ft

2018. szeptember 11-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
787 Ft
16 535,43 Ft

FTTH-RFoG optikai kábelhálózaton történő hozzáférés
240,00/20,00 Mbit/s
60,00/5,00 Mbit/s
3 db

A munkaállomáshoz 3 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím
tartományon belül vannak.
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség.
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek
függelék tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi paraméterek a honlapon találhatóak.
A szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz minimum a következő
ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak:
-

Gigabites hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; 2 magos, legalább 2,4
GHz processzor; legalább 4 GB memória; 7200 RPM fordulatszámú SATA3 merevlemez; Windows 10
vagy újabb operációs rendszer, melynek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmaznia. A legjobb
sebesség értékek elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen
összekapcsolása javasolt.

A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól.
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet
sor.
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1.2.5. Fiber Power 500 szolgáltatási csomag
Az alábbi szolgáltatási csomagra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2018. október
1. napját követően nem tesz lehetővé.
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.

Havidíj:
Fiber Power 500 optika csomag

2017. január 1-től
18% Áfa
Nettó
Áfa
Bruttó
19 685,04 Ft 3 543,31 Ft 23 228,35 Ft

Hozzáférés típusa:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
984 Ft
20 669,29 Ft

2018. szeptember 11-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
984 Ft
20 669,29 Ft

FTTH-RFoG optikai kábelhálózaton történő hozzáférés
500,00/22,00 Mbit/s
100,00/5,50 Mbit/s
3 db

A munkaállomáshoz 3 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím
tartományon belül vannak.
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség.
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek
függelék tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi paraméterek a honlapon találhatóak.
A szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz minimum a következő
ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak:
-

Gigabites hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; 2 magos, legalább 2,4
GHz processzor; legalább 4 GB memória; 7200 RPM fordulatszámú SATA3 merevlemez; 802.11ac
kompatibilis wifi adapter, Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X
10.5vagy újabb operációs rendszer, melynek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmaznia. A legjobb
sebesség értékek elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen
összekapcsolása javasolt.

A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól.
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet
sor.
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1.3. Kereskedelmi forgalomban elérhető szolgáltatási csomagok Üzleti Előfizetők számára
Üzleti díjcsomagok üzleti előfizetők részére.

1.3.1. Business Office Net 220 optika szolgáltatási csomag
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.
2018. szeptember 11-től
5% Áfa
Havidíj:
Nettó
Business Office Net 220 optika csomag 40 000,00 Ft

Áfa
2 000 Ft

Hozzáférés típusa:
Biztosított kábelmodem:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

Bruttó
42 000,00 Ft

2021. szeptember 28-tól
(számlaciklusokhoz igazítva)
5% Áfa
Nettó
Áfa
Bruttó
11 229 Ft
561 Ft
11 790 Ft

FTTH-RFoG optikai kábelhálózaton történő hozzáférés
1db
220,00/15,00 Mbit/s
60,00/6,50 Mbit/s
korlátlan

A munkaállomáshoz 5 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím
tartományon belül vannak. A szolgáltatáshoz fix IP cím igényelhető.
A csomaghoz fix IP cím külön díj ellenében igényelhető.
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség.
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek
függelék tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi paraméterek a honlapon találhatóak.
A szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz a következő ügyféloldali
technikai feltételek/konfigurációk javasoltak:
-

Gigabites hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; ~2GHz processzor;
legalább 2 GB memória; Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5
vagy újabb verziójú operációs rendszer, melyeknek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmazniuk. A
legjobb sebesség értékek elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen
összekapcsolása javasolt.

A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól.
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet
sor.
Az Előfizető kérésére történő szünetelés esetén fizetendő csökkentett előfizetési díj a jelen ÁSZF-ben szereplő
mindenkori havi szolgáltatási díj 25 %-ának felel meg.
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1.3.2. Business Office Net 350 optika szolgáltatási csomag
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.
2018. szeptember 11-től
5% Áfa
Havidíj:
Nettó
Business Office Net 350 optika csomag 60 000,00 Ft

Áfa
3 000 Ft

Hozzáférés típusa:
Biztosított kábelmodem:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

Bruttó
63 000,00 Ft

2021. szeptember 28-tól
(számlaciklusokhoz igazítva)
5% Áfa
Nettó
Áfa
Bruttó
13 800 Ft
690 Ft
14 490 Ft

FTTH-RFoG optikai kábelhálózaton történő hozzáférés
1db
350,00/30,00 Mbit/s
90,00/8,00 Mbit/s
korlátlan

A munkaállomáshoz 5 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím
tartományon belül vannak. A szolgáltatáshoz fix IP cím igényelhető.
A csomaghoz fix IP cím külön díj ellenében igényelhető.
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség.
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek
függelék tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi paraméterek a honlapon találhatóak.
A szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz a következő ügyféloldali
technikai feltételek/konfigurációk javasoltak:
-

Gigabites hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; 2 magos, legalább 2,4
GHz processzor; legalább 4 GB memória; 7200 RPM fordulatszámú SATA3 merevlemez; Windows 10
operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5 vagy újabb verziójú operációs rendszer,
melyeknek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmazniuk. A legjobb sebesség értékek elérése
érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen összekapcsolása javasolt.

A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól.
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet
sor.
Az Előfizető kérésére történő szünetelés esetén fizetendő csökkentett előfizetési díj a jelen ÁSZF-ben szereplő
mindenkori havi szolgáltatási díj 25 %-ának felel meg.
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1.3.3. Business Office Net 500 optika szolgáltatási csomag
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.
2018. szeptember 11-től
5% Áfa
Havidíj:
Business Office Net 500 optika

Nettó
70 000,00 Ft

Áfa
3 500 Ft

Hozzáférés típusa:
Biztosított kábelmodem:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

Bruttó
73 500,00 Ft

2021. szeptember 28-tól
(számlaciklusokhoz igazítva)
5% Áfa
Nettó
Áfa
Bruttó
14 752 Ft
738 Ft
15 490 Ft

FTTH-RFoG optikai kábelhálózaton történő hozzáférés
1db
500,00/30,00 Mbit/s
100,00/10,00 Mbit/s
korlátlan

A szolgáltatáshoz fix IP cím igényelhető.
A csomaghoz fix IP cím külön díj ellenében igényelhető.
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség.
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek
függelék tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi paraméterek a honlapon találhatóak.
A Fiber Power 500 csomag igénybevételéhez, valamint a tulajdonságaik optimális kihasználáshoz a következő
ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak:
-

Gigabites hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; 2 magos, legalább 2,4
GHz processzor; legalább 4 GB memória; 7200 RPM fordulatszámú SATA3 merevlemez; 802.11ac
kompatibilis wifi adapter, Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5
vagy újabb verziójú operációs rendszer, melyeknek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmazniuk. A
legjobb sebesség értékek elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen
összekapcsolása javasolt.

A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól.
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet
sor.
Az Előfizető kérésére történő szünetelés esetén fizetendő csökkentett előfizetési díj a jelen ÁSZF-ben szereplő
mindenkori havi szolgáltatási díj 25 %-ának felel meg.
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1.3.4. Business Office Net 1000 optika szolgáltatási csomag (2020.10.13-tól vehető
igénybe)
2018. szeptember 11-től
5% Áfa
Havidíj:
Business Office Net 1000 optika

Nettó
80 000,00 Ft

Áfa
4 000 Ft

Hozzáférés típusa:
Biztosított kábelmodem:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

Bruttó
84 000,00 Ft

2021. szeptember 28-tól
(számlaciklusokhoz igazítva)
5% Áfa
Nettó
Áfa
Bruttó
15 705 Ft
785 Ft
16 490 Ft

FTTH-RFoG optikai kábelhálózaton történő hozzáférés
1 db
1000,00 / 50,00 Mbit/s
250,00 / 15,00 Mbit/s
korlátlan

A szolgáltatáshoz fix IP cím nem igényelhető.
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség.
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek
függelék tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi paraméterek a honlapon találhatóak.
A szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz minimum a következő
ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak:
•
•
•
•
•
•
•

Gigabites hálózati kártya,
minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel;
4 magos, legalább 2 GHz processzor;
legalább 8 GB memória;
SSD háttértár;
Windows 10 vagy újabb operációs rendszer, melynek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmaznia.
A legjobb sebesség értékek elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való
közvetlen összekapcsolása elengedhetetlen.

A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól. Egy darab GE (gigabit ethernet) porton a maximális
sebesség nem érhető el az ethernet szabvány korláta miatt, ehhez minimum 2 csatlakozási interfész egyidejű
használata szükséges.
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet
sor.
Az Előfizető kérésére történő szünetelés esetén fizetendő csökkentett előfizetési díj a jelen ÁSZF-ben szereplő
mindenkori havi szolgáltatási díj 25 %-ának felel meg.
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1.3.5. Business Office Net 220 GPON szolgáltatási csomag
2021. szeptember 28-tól
(számlaciklusokhoz igazítva)
5% Áfa
Nettó
Áfa
Bruttó
11 229 Ft 561 Ft 11 790 Ft

2018. szeptember 11-től
5% Áfa
Havidíj:
Business Office Net 220 GPON csomag

Nettó
40 000,00 Ft

Hozzáférés típusa:
Biztosított kábelmodem:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

Áfa 5%
2 000 Ft

Bruttó
42 000,00 Ft

FTTH-GPON optikai kábelhálózaton történő hozzáférés
1db
220,00/15,00 Mbit/s
60,00/6,50 Mbit/s
korlátlan

A munkaállomáshoz 5 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím
tartományon belül vannak. A szolgáltatáshoz fix IP cím nem igényelhető.
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség.
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek
függeléke tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi paraméterek a honlapon találhatóak.
A szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz a következő ügyféloldali
technikai feltételek/konfigurációk javasoltak:
-

Gigabites hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; ~2GHz processzor;
legalább 2 GB memória; Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5
vagy újabb verziójú operációs rendszer, melyeknek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmazniuk. A
legjobb sebesség értékek elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen
összekapcsolása javasolt.

A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól.
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet
sor.
Az Előfizető kérésére történő szünetelés esetén fizetendő csökkentett előfizetési díj a jelen ÁSZF-ben szereplő
mindenkori havi szolgáltatási díj 25 %-ának felel meg.
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1.3.6. Business Office Net 350 GPON szolgáltatási csomag
2018. szeptember 11-től
5% Áfa
Havidíj:
Business Office Net 350 GPON csomag

Nettó
60 000,00 Ft

Hozzáférés típusa:
Biztosított kábelmodem:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

Áfa 5%
3 000 Ft

Bruttó
63 000,00 Ft

2021. szeptember 28-tól
(számlaciklusokhoz igazítva)
5% Áfa
Nettó
Áfa
Bruttó
13 800 Ft 690 Ft
14 490 Ft

FTTH-GPON optikai kábelhálózaton történő hozzáférés
1db
350,00/30,00 Mbit/s
90,00/8,00 Mbit/s
korlátlan

A munkaállomáshoz 5 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím
tartományon belül vannak. A szolgáltatáshoz fix IP cím nem igényelhető.
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség.
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek
függeléke tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi paraméterek a honlapon találhatóak.
A szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz a következő ügyféloldali
technikai feltételek/konfigurációk javasoltak:
-

Gigabites hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; 2 magos, legalább 2,4
GHz processzor; legalább 4 GB memória; 7200 RPM fordulatszámú SATA3 merevlemez; Windows 10
operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5 vagy újabb verziójú operációs rendszer,
melyeknek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmazniuk. A legjobb sebesség értékek elérése
érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen összekapcsolása javasolt.

A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól.
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet
sor.
Az Előfizető kérésére történő szünetelés esetén fizetendő csökkentett előfizetési díj a jelen ÁSZF-ben szereplő
mindenkori havi szolgáltatási díj 25 %-ának felel meg.
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1.3.7. Business Office Net 500 GPON szolgáltatási csomag
2018. szeptember 11-től
5% Áfa
Havidíj:
Business Office Net 500 GPON

Nettó
70 000,00 Ft

Áfa 5%
3 500 Ft

Hozzáférés típusa:
Biztosított kábelmodem:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

Bruttó
73 500,00 Ft

2021. szeptember 28-tól
(számlaciklusokhoz igazítva)
5% Áfa
Nettó
Áfa
Bruttó
14 752 Ft
738 Ft
15 490 Ft

FTTH-GPON optikai kábelhálózaton történő hozzáférés
1db
500,00/30,00 Mbit/s
100,00/10,00 Mbit/s
korlátlan

A szolgáltatáshoz fix IP cím nem igényelhető.
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség.
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek
függeléke tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi paraméterek a honlapon találhatóak.
A Fiber Power 500 csomag igénybevételéhez, valamint a tulajdonságaik optimális kihasználáshoz a következő
ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak:
-

Gigabites hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; 2 magos, legalább 2,4
GHz processzor; legalább 4 GB memória; 7200 RPM fordulatszámú SATA3 merevlemez; 802.11ac
kompatibilis wifi adapter, Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5
vagy újabb verziójú operációs rendszer, melyeknek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmazniuk. A
legjobb sebesség értékek elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen
összekapcsolása javasolt.

A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól.
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet
sor.
Az Előfizető kérésére történő szünetelés esetén fizetendő csökkentett előfizetési díj a jelen ÁSZF-ben szereplő
mindenkori havi szolgáltatási díj 25 %-ának felel meg.
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1.4. Kereskedelmi forgalomban nem elérhető szolgáltatási csomagok Üzleti előfizetők
számára
1.4.1. Business Office Net 30 optika szolgáltatási csomag
Az alábbi szolgáltatási csomagokra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2018. május
9-től nem tesz lehetővé.
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.

Havidíj:
Business Office Net 30 optika

Nettó
15 680,00 Ft

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa
Bruttó
2 822,40 Ft
18 502,40 Ft

Hozzáférés típusa:
Biztosított kábelmodem:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
784 Ft
16 464,00 Ft

FTTH-RFoG optikai kábelhálózaton történő hozzáférés
1db
30,00/3,00 Mbit/s
12,00/1,00 Mbit/s
korlátlan

A csomaghoz összesen 5 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP
cím tartományon belül vannak. A szolgáltatáshoz fix IP cím igényelhető.
A csomaghoz fix IP cím külön díj ellenében igényelhető.
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség.
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi
paraméterek a honlapon találhatóak.
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet
sor. A szolgáltatás csak olyan létesítési címen vehető igénybe, ahol hálózatbővítés nélkül, megosztással, illetőleg
sűrítéssel biztosítható.
A szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz minimum a következő
ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak:
-

Ethernet 100,00 Mbit/s hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; ~2GHz
processzor; 1GB memória; Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5
vagy újabb verziójú operációs rendszer, melyeknek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmazniuk.

Az Előfizető kérésére történő szünetelés esetén fizetendő csökkentett előfizetési díj a jelen ÁSZF-ben szereplő
mindenkori havi szolgáltatási díj 25 %-ának felel meg.

538

1.4.2. Business Office Net 50 optika szolgáltatási csomag
Az alábbi szolgáltatási csomagokra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2018. május
9-től nem tesz lehetővé.
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.

Havidíj:
Business Office Net 50 optika

Nettó
17 000,00 Ft

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa
Bruttó
3 060,00 Ft
20 060,00 Ft

Hozzáférés típusa:
Biztosított kábelmodem:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
850 Ft
17 850,00 Ft

FTTH-RFoG optikai kábelhálózaton történő hozzáférés
1db
50,00/5,00 Mbit/s
20,00/2,00 Mbit/s
korlátlan

A csomaghoz összesen 5 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP
cím tartományon belül vannak. A szolgáltatáshoz fix IP cím igényelhető.
A csomaghoz fix IP cím külön díj ellenében igényelhető.
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség.
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi
paraméterek a honlapon találhatóak.
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet
sor. A szolgáltatás csak olyan létesítési címen vehető igénybe, ahol hálózatbővítés nélkül, megosztással, illetőleg
sűrítéssel biztosítható.
A szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz minimum a következő
ügyféloldali technikai feltételek/konfigurációk javasoltak:
-

Ethernet 100,00 Mbit/s hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; ~2GHz
processzor; 1GB memória; Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5
vagy újabb verziójú operációs rendszer, melyeknek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmazniuk.

Az Előfizető kérésére történő szünetelés esetén fizetendő csökkentett előfizetési díj a jelen ÁSZF-ben szereplő
mindenkori havi szolgáltatási díj 25 %-ának felel meg.
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1.4.3. Business Office Net 100 optika szolgáltatási csomag
Az alábbi szolgáltatási csomagokra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2018. május
9-től nem tesz lehetővé.
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.

Havidíj:
Business Office Net 100 optika

Nettó
25 000,00 Ft

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa
Bruttó
4 500,00 Ft
29 500,00 Ft

Hozzáférés típusa:
Biztosított kábelmodem:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
1 250 Ft
26 250,00 Ft

FTTH-RFoG optikai kábelhálózaton történő hozzáférés
1db
100,00/10,00 Mbit/s
40,00/4,00 Mbit/s
korlátlan

A munkaállomáshoz 5 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím
tartományon belül vannak. A szolgáltatáshoz fix IP cím igényelhető.
A csomaghoz fix IP cím külön díj ellenében igényelhető.
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség.
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek
függelék tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi paraméterek a honlapon találhatóak.
A szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz a következő ügyféloldali
technikai feltételek/konfigurációk javasoltak:
-

Gigabites hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; ~2GHz processzor;
legalább 2 GB memória; Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5
vagy újabb verziójú operációs rendszer, melyeknek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmazniuk. A
legjobb sebesség értékek elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen
összekapcsolása javasolt.

A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól.
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet
sor.
Az Előfizető kérésére történő szünetelés esetén fizetendő csökkentett előfizetési díj a jelen ÁSZF-ben szereplő
mindenkori havi szolgáltatási díj 25 %-ának felel meg.
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1.4.4. Business Office Net 250 optika szolgáltatási csomag
Az alábbi szolgáltatási csomagokra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2018. május
9-től nem tesz lehetővé.
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.

Havidíj:
Business Office Net 250 optika

Nettó
50 000,00 Ft

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa
Bruttó
9 000,00 Ft
59 000,00 Ft

Hozzáférés típusa:
Biztosított kábelmodem:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
2 500 Ft
52 500,00 Ft

FTTH-RFoG optikai kábelhálózaton történő hozzáférés
1db
250,00/25,00 Mbit/s
80,00/6,00 Mbit/s
korlátlan

A munkaállomáshoz 5 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím
tartományon belül vannak. A szolgáltatáshoz fix IP cím igényelhető.
A csomaghoz fix IP cím külön díj ellenében igényelhető.
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség.
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek
függelék tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi paraméterek a honlapon találhatóak.
A szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz a következő ügyféloldali
technikai feltételek/konfigurációk javasoltak:
-

Gigabites hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; 2 magos, legalább 2,4
GHz processzor; legalább 4 GB memória; 7200 RPM fordulatszámú SATA3 merevlemez; Windows 10
operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5 vagy újabb verziójú operációs rendszer,
melyeknek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmazniuk. A legjobb sebesség értékek elérése
érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen összekapcsolása javasolt.

A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól.
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet
sor.
Az Előfizető kérésére történő szünetelés esetén fizetendő csökkentett előfizetési díj a jelen ÁSZF-ben szereplő
mindenkori havi szolgáltatási díj 25 %-ának felel meg.
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1.4.5. Business Office Net 150 optika szolgáltatási csomag
Az alábbi szolgáltatási csomagokra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2018.
szeptember 11-től nem tesz lehetővé.
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.

Havidíj:
Business Office Net 150 optika

Nettó
35 000,00 Ft

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa
Bruttó
6 300,00 Ft
41 300,00 Ft

Hozzáférés típusa:
Biztosított kábelmodem:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
1 750 Ft
36 750,00 Ft

FTTH-RFoG optikai kábelhálózaton történő hozzáférés
1db
150,00/15,00 Mbit/s
60,00/5,00 Mbit/s
korlátlan

A munkaállomáshoz 5 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím
tartományon belül vannak. A szolgáltatáshoz fix IP cím igényelhető.
A csomaghoz fix IP cím külön díj ellenében igényelhető.
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség.
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek
függelék tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi paraméterek a honlapon találhatóak.
A szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz a következő ügyféloldali
technikai feltételek/konfigurációk javasoltak:
-

Gigabites hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; ~2GHz processzor;
legalább 2 GB memória; Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5
vagy újabb verziójú operációs rendszer, melyeknek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmazniuk. A
legjobb sebesség értékek elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen
összekapcsolása javasolt.

A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól.
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet
sor.
Az Előfizető kérésére történő szünetelés esetén fizetendő csökkentett előfizetési díj a jelen ÁSZF-ben szereplő
mindenkori havi szolgáltatási díj 25 %-ának felel meg.
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1.4.6. Business Office Net 200 optika szolgáltatási csomag
Az alábbi szolgáltatási csomagokra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2018.
szeptember 11-től nem tesz lehetővé.
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.

Havidíj:
Nettó
Business Office Net 200 optika csomag 40 000,00 Ft

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa
Bruttó
-

Hozzáférés típusa:
Biztosított kábelmodem:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
2 000 Ft
42 000,00 Ft

FTTH-RFoG optikai kábelhálózaton történő hozzáférés
1db
200,00/15,00 Mbit/s
60,00/5,00 Mbit/s
korlátlan

A munkaállomáshoz 5 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím
tartományon belül vannak. A szolgáltatáshoz fix IP cím igényelhető.
A csomaghoz fix IP cím külön díj ellenében igényelhető.
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség.
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek
függelék tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi paraméterek a honlapon találhatóak.
A szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz a következő ügyféloldali
technikai feltételek/konfigurációk javasoltak:
-

Gigabites hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; ~2GHz processzor;
legalább 2 GB memória; Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5
vagy újabb verziójú operációs rendszer, melyeknek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmazniuk. A
legjobb sebesség értékek elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen
összekapcsolása javasolt.

A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól.
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet
sor.
Az Előfizető kérésére történő szünetelés esetén fizetendő csökkentett előfizetési díj a jelen ÁSZF-ben szereplő
mindenkori havi szolgáltatási díj 25 %-ának felel meg.
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1.4.7. Business Office Net 170 optika szolgáltatási csomag
Az alábbi szolgáltatási csomagra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2020. július
14-től nem tesz lehetővé:
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.

Havidíj:
Business Office Net 170 optika

Nettó
35 000,00 Ft

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa
Bruttó
-

Hozzáférés típusa:
Biztosított kábelmodem:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):
Maximális számítógépek száma:

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
1 750 Ft
36 750,00 Ft

FTTH-RFoG optikai kábelhálózaton történő hozzáférés
1db
170,00/15,00 Mbit/s
60,00/5,00 Mbit/s
korlátlan

A munkaállomáshoz 5 db (dinamikusan változó) publikus IP címet biztosítunk, amelyek nem feltétlenül egy IP cím
tartományon belül vannak. A szolgáltatáshoz fix IP cím igényelhető.
A csomaghoz fix IP cím külön díj ellenében igényelhető.
Internetszerver-szolgáltatás üzemeltetésére ebben a csomagban nincs lehetőség.
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet, a szolgáltatási területét a Szolgáltatási területek
függelék tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi paraméterek a honlapon találhatóak.
A szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználáshoz a következő ügyféloldali
technikai feltételek/konfigurációk javasoltak:
-

Gigabites hálózati kártya, minimum CAT5E szabványnak megfelelő UTP kábel; ~2GHz processzor;
legalább 2 GB memória; Windows 10 operációs rendszer / Linux 4.5.2 és disztribúciói / Mac OS X 10.5
vagy újabb verziójú operációs rendszer, melyeknek mindig a legújabb frissítéseket kell tartalmazniuk. A
legjobb sebesség értékek elérése érdekében a számítógép és a kábelmodem UTP kábellel való közvetlen
összekapcsolása javasolt.

A szolgáltatás igénybevétele során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati
eszközök működési szabványában foglalt specifikációktól.
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet
sor.
Az Előfizető kérésére történő szünetelés esetén fizetendő csökkentett előfizetési díj a jelen ÁSZF-ben szereplő
mindenkori havi szolgáltatási díj 25 %-ának felel meg.
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1.5. Egyéb szolgáltatások díja
1.5.1. Installálási díjak
Az Internet Wifi Booster és Internet Booster szolgáltatások értékesítése az ezekhez tartozó eszközkészlet erejéig
érhetőek el.
Megnevezés
wifi szolgáltatás installálási díja
internet wifi booster szolgáltatás installálási díja*
internet booster szolgáltatás installálási díja*

Nettó
12 500 Ft
12 500 Ft
12 500 Ft

Áfa
3 375 Ft
3 375 Ft
3 375 Ft

Bruttó
15 875 Ft
15 875 Ft
15 875 Ft

* előfizetői bejelentésenként egy alkalommal ingyenesen

1.5.2. WiFi hálózat beállítási díja
WiFi hálózat kliens készülékeken való beállításáért fizetendő díj.
Megnevezés
wifi szolgáltatás installálási díja

Nettó
787,40 Ft

Áfa
216,60 Ft

Bruttó
1 000 Ft

1.5.3. Magasabb kategóriájú modem használati díja
Megnevezés
Magasabb kategóriájú modem használati díja

Nettó
7 874,02

Áfa
2 125,98

Bruttó
10 000 Ft

1.5.4. Távszerviz kiegészítő szolgáltatás
Nettó

Áfa

Bruttó

1. kategória

E-mail fiók beállítása, internetkapcsolat beállítása egy
számítógépen, jelszó csere (30 naponta 1 ingyenes)

240 Ft

64,8 Ft

304,8 Ft

2. kategória

Internet protokollhibák javítása operációs rendszer szinten,
hálózati eszközök beállítása és csatlakoztatása az hálózathoz
Operációs rendszer és illesztő program frissítés, hálózat
megosztó eszközök beállítása több számítógéphez,
WLAN/LAN eszközök konfigurálásában segítség, használati
tanácsok

1 000 Ft

270 Ft

1 270 Ft

2 000 Ft

540 Ft

2 540 Ft

3. kategória

545
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2. business internet szolgáltatás
2.1. Kereskedelmi forgalomban elérhető szolgáltatási csomagok
2.1.1. Business Internet 10/10 Standard optika
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.

Havidíj:
Business Internet 10/10 Standard optika

Nettó
120 000 Ft

Hozzáférés típusa:
Biztosított kábelmodem:
Átadási felület:
Biztosított fix IP címek
Hálózati megoszthatóság:
Domain karbantartás
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa
Bruttó
21 600 Ft
141 600 Ft

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
6 000 Ft
126 000 Ft

FTTH-RFoG optikai kábelhálózaton történő hozzáférés
1db (eMTA)
Ethernet RJ45
1 db
korlátlan
igen
10,00/10,00 Mbit/s
10,00/10,00 Mbit/s

A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi
paraméterek a honlapon találhatóak.
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet
sor.
A Szolgáltató az Igénylő megrendelését követően felméri, hogy a kért szolgáltatás műszaki szempontból
teljesíthető-e.
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2.1.2. Business Internet 10/10 Premium optika
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.

Havidíj:
Business Internet 10/10 Premium optika

Nettó
130 000 Ft

Hozzáférés típusa:
Biztosított kábelmodem:
Átadási felület:
Spam filter:
Online storage:
Biztosított fix IP címek
Domain karbantartás
Hálózati megoszthatóság:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa
Bruttó
23 400 Ft
153 400 Ft

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
6 500 Ft
136 500 Ft

FTTH-RFoG optikai kábelhálózaton történő hozzáférés
1db (eMTA)
Ethernet RJ45
igen
50 GB / 25 fő-, +5 alfelhasználó
1 db
igen
korlátlan
10,00/10,00 Mbit/s
10,00/10,00 Mbit/s

A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi
paraméterek a honlapon találhatóak.
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet
sor.
A Szolgáltató az Igénylő megrendelését követően felméri, hogy a kért szolgáltatás műszaki szempontból
teljesíthető-e.
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2.1.3. Business Internet 20/20 Standard optika
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.

Havidíj:
Business Internet 20/20 Standard optika

Nettó
200 000 Ft

Hozzáférés típusa:
Biztosított kábelmodem:
Átadási felület:
Biztosított fix IP címek
Hálózati megoszthatóság:
Domain karbantartás
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa
Bruttó
36 000 Ft
236 000 Ft

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
10 000 Ft
210 000 Ft

FTTH-RFoG optikai kábelhálózaton történő hozzáférés
1db (eMTA)
Ethernet RJ45
1 db
korlátlan
igen
20,00/20,00 Mbit/s
20,00/20,00 Mbit/s

A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi
paraméterek a honlapon találhatóak.
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet
sor.
A Szolgáltató az Igénylő megrendelését követően felméri, hogy a kért szolgáltatás műszaki szempontból
teljesíthető-e.
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2.1.4. Business Internet 20/20 Premium optika
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.

Havidíj:
Business Internet 20/20 Premium optika

Nettó
250 000 Ft

Hozzáférés típusa:
Biztosított kábelmodem:
Átadási felület:
Spam filter:
Online storage:
Biztosított fix IP címek
Domain karbantartás
Hálózati megoszthatóság:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa
Bruttó
45 000 Ft
295 000 Ft

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
12 500 Ft
262 500 Ft

FTTH-RFoG optikai kábelhálózaton történő hozzáférés
1db (eMTA)
Ethernet RJ45
igen
70 GB / 1 fő-, +30 alfelhasználó
1 db
igen
korlátlan
20,00/20,00 Mbit/s
20,00/20,00 Mbit/s

A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi
paraméterek a honlapon találhatóak.
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet
sor.
A Szolgáltató az Igénylő megrendelését követően felméri, hogy a kért szolgáltatás műszaki szempontból
teljesíthető-e.
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2.2. Kereskedelmi forgalomban nem elérhető szolgáltatási csomagok
2.2.1. Business Internet 4/4 Standard optika
Az alábbi szolgáltatási csomagokra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2021. május
31-től nem tesz lehetővé.
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.

Havidíj:
Business Internet 4/4 Standard optika

Nettó
60 000 Ft

Hozzáférés típusa:
Biztosított kábelmodem:
Átadási felület:
Biztosított fix IP címek
Hálózati megoszthatóság:
Domain karbantartás
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa
Bruttó
10 800 Ft
70 800 Ft

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
3 000 Ft
63 000 Ft

FTTH-RFoG optikai kábelhálózaton történő hozzáférés
1db (eMTA)
Ethernet RJ45
1 db
korlátlan
igen
4,00/4,00 Mbit/s
4,00/4,00 Mbit/s

A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi
paraméterek a honlapon találhatóak.
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet
sor.
A Szolgáltató az Igénylő megrendelését követően felméri, hogy a kért szolgáltatás műszaki szempontból
teljesíthető-e.
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2.2.2. Business Internet 4/4 Premium optika
Az alábbi szolgáltatási csomagokra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2021. május
31-től nem tesz lehetővé.
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.

Havidíj:
Business Internet 4/4 Premium optika

Nettó
70 000 Ft

Hozzáférés típusa:
Biztosított kábelmodem:
Átadási felület:
Spam filter:
Online storage:
Biztosított fix IP címek
Domain karbantartás
Hálózati megoszthatóság:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa
Bruttó
12 600 Ft
82 600 Ft

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
3 500 Ft
73 500 Ft

FTTH-RFoG optikai kábelhálózaton történő hozzáférés
1db (eMTA)
Ethernet RJ45
igen
10 GB / 5 fő-, +5 alfelhasználó
1 db
igen
korlátlan
4,00/4,00 Mbit/s
4,00/4,00 Mbit/s

A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi
paraméterek a honlapon találhatóak.
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet
sor.
A Szolgáltató az Igénylő megrendelését követően felméri, hogy a kért szolgáltatás műszaki szempontból
teljesíthető-e.
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2.2.3. Business Internet 6/6 Standard optika
Az alábbi szolgáltatási csomagokra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2021. május
31-től nem tesz lehetővé.
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.

Havidíj:
Business Internet 6/6 Standard optika

Nettó
90 000 Ft

Hozzáférés típusa:
Biztosított kábelmodem:
Átadási felület:
Biztosított fix IP címek
Hálózati megoszthatóság:
Domain karbantartás
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa
Bruttó
16 200 Ft
106 200 Ft

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
4 500 Ft
94 500 Ft

FTTH-RFoG optikai kábelhálózaton történő hozzáférés
1db (eMTA)
Ethernet RJ45
1 db
korlátlan
igen
6,00/6,00 Mbit/s
6,00/6,00 Mbit/s

A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi
paraméterek a honlapon találhatóak.
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet
sor.
A Szolgáltató az Igénylő megrendelését követően felméri, hogy a kért szolgáltatás műszaki szempontból
teljesíthető-e.
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2.2.4. Business Internet 6/6 Premium optika
Az alábbi szolgáltatási csomagokra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2021. május
31-től nem tesz lehetővé.
Az FTP webtárhely szolgáltatás 2020. március 24-től, az e-mail és a hozzá kapcsolódó Email webtárhely
szolgáltatás 2021. március 1-től megszűnt, kivezetésre került az ÁSZF-ből.

Havidíj:
Business Internet 6/6 Premium optika

Nettó
100 000 Ft

Hozzáférés típusa:
Biztosított kábelmodem:
Átadási felület:
Spam filter:
Online storage:
Biztosított fix IP címek
Domain karbantartás
Hálózati megoszthatóság:
Maximális le- / feltöltési sebesség:
Garantált le- / és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH
elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa
Bruttó
18 000 Ft
118 000 Ft

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó
5 000 Ft
105 000 Ft

FTTH-RFoG optikai kábelhálózaton történő hozzáférés
1db (eMTA)
Ethernet RJ45
igen
20 GB / 10 fő-, +5 alfelhasználó
1 db
igen
korlátlan
6,00/6,00 Mbit/s
6,00/6,00 Mbit/s

A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A hálózati szolgáltatásminőségi
paraméterek a honlapon találhatóak.
Az ebben a pontban megjelölt szolgáltatási csomagok továbbadására vagy megosztására – a Szolgáltató külön
írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a hozzáférés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet
sor.
A Szolgáltató az Igénylő megrendelését követően felméri, hogy a kért szolgáltatás műszaki szempontból
teljesíthető-e.
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2.3. Egyéb havidíjak
2.3.1. Díjtartozás miatti korlátozás esetén, a korlátozás időtartama alatt fizetendő havidíj

Nettó
Díjtartozás miatti korlátozás esetén, a korlátozás
időtartama alatt fizetendő havidíj

1 500 Ft

2017. január 1-től
18% Áfa
Áfa
Bruttó

2018. január 1-től
5% Áfa
Áfa
Bruttó

270 Ft

75 Ft

1 770 Ft

1 575 Ft
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2.4. Egyéb szolgáltatások díjai
2.4.1. Fix IP szolgáltatás
Megnevezés
Fix IP szolgáltatás hó/db

Nettó
5 000 Ft

Áfa
1 350 Ft

Bruttó
6 350 Ft

A szolgáltatás minőségi célértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza.

2.4.2. wifi vezeték nélküli kiegészítő csomag
A wifi vezeték nélküli kiegészítő csomagra a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve szerződésmódosítást 2012.
február 29. napját követően nem tesz lehetővé.

Alap havidíj (1 router + 1 USB adapter)
További USB adapterek havidíja (Ft/db, maximum 2 db)

Nettó
1 250 Ft
400 Ft

Áfa
337,5 Ft
108 Ft

Bruttó
1 587,5 Ft
508 Ft

2.4.3. wifi opció
A wifi opció mellé igénybe vehető kiegészítő USB adapterre a Szolgáltató új Előfizetői szerződést, illetve
szerződésmódosítást 2015. december 12. napját követően nem tesz lehetővé.
Alap havidíj
Kiegészítő USB adapter havidíja (Ft/db, maximum 1 db)

Nettó
1 574,80 Ft
472,44 Ft

Áfa
425,20 Ft
127,56 Ft

Bruttó
2 000 Ft
600 Ft

2.4.4. internet wifi booster szolgáltatás
Az Internet Wifi Booster és Internet Booster szolgáltatások értékesítése az ezekhez tartozó eszközkészlet erejéig
érhetőek el.
internet wifi booster jelerősítő és jeltovábbító szolgáltatás, 1 db WiFi képes
vezeték nélküli vételi ponttal havidíja
internet wifi booster jelerősítő és jeltovábbító szolgáltatás, 2 db WiFi képes
vezeték nélküli vételi ponttal havidíja
internet wifi booster jelerősítő és jeltovábbító szolgáltatás, 3 db WiFi képes
vezeték nélküli vételi ponttal havidíja
internet booster jeltovábbító szolgáltatás, 1 db hozzáférési ponttal havidíja
internet booster jeltovábbító szolgáltatás, 2 db hozzáférési ponttal havidíja
Előfizető kérésére történő szüneteltetés alatt fizetendő havidíj
Díjtartozás miatti korlátozás esetén, a korlátozás időtartama alatt fizetendő
havidíj

Nettó

Áfa

Bruttó

1 960,63 Ft

529,37 Ft

2 490,00 Ft

3685,00 Ft

995,00 Ft

4680,00 Ft

5409, 00 Ft

1461,00 Ft

6870,00 Ft

1 086,61 Ft
1 629,92 Ft
0,00 Ft

293,38 Ft
440,08 Ft
0,00 Ft

1 380,00 Ft
2 070 Ft
0,00 Ft

0,00 Ft

0,00 Ft

0,00 Ft

2.4.5. Domain név szolgáltatás
Domain név szolgáltatás egyszeri díja

Nettó
6 000 Ft

Áfa
1 620 Ft

Bruttó
7 620 Ft

A domain név szolgáltatás igénybevétele esetén fizetendő egyszeri díj új regisztráció, átregisztrálás, csere,
valamint businessweb szolgáltatási csomagok igénybevétele esetén is megfizetendő.
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3. Helyhez kötött műsorterjesztési szolgálgáltatási csomagok díjai
3.1. Kereskedelmi forgalomban elérhető szolgáltatási csomagok
3.1.1. TV HD Basic GPON csomag
TV HD Basic GPON
Belépési díj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft) 1 év határozott idejű
szerződéssel
A havidíjban foglalt Vodafone mediabox száma
A díjcsomagokhoz igényelhető további Vodafone
mediaboxok száma

20 000
7 600
1 db
Önálló TV igénybevétele, illetve Internet M GPON
díjcsomag mellett történő igénybevétel esetén 1 db,
Internet L GPON, valamint Internet XL GPON díjcsomag
mellett történő igénybevétel esetén 2 db.

A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák.
A TV HD Basic GPON díjcsomag önálló TV szolgáltatásként történő igénybevétele esetén a díjak tartalmazzák a
szolgáltatás biztosításához szükséges, kizárólag a műsorjel továbbításához szükséges technikai IP hozzáférés
(önálló TV szolgáltatáshoz) díját is.
Amennyiben a Szolgáltató valamely TV díjcsomag kereskedelmi értékesítését megszünteti, ebben az esetben a
kivezetésre került TV díjcsomag Előfizetője számára a Szolgáltató a Közszolgálati csomaghoz való hozzáférést
biztosítja az ott meghatározott feltételekkel, kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodnak meg.

3.1.2. TV HD Plus GPON csomag
TV HD Plus GPON
Belépési díj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft) 1 év határozott idejű
szerződéssel
A havidíjban foglalt Vodafone mediabox száma
A díjcsomagokhoz igényelhető további Vodafone
mediaboxok száma

20 000
9 100
1 db
Önálló TV igénybevétele, illetve Internet M GPON
díjcsomag mellett történő igénybevétel esetén 1 db,
Internet L GPON, valamint Internet XL GPON díjcsomag
mellett történő igénybevétel esetén 2 db.

A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák.
A TV HD Plus GPON díjcsomag önálló TV szolgáltatásként történő igénybevétele esetén a díjak tartalmazzák a
szolgáltatás biztosításához szükséges, kizárólag a műsorjel továbbításához szükséges technikai IP hozzáférés
(önálló TV szolgáltatáshoz) díját is.
Amennyiben a Szolgáltató valamely TV díjcsomag kereskedelmi értékesítését megszünteti, ebben az esetben a
kivezetésre került TV díjcsomag Előfizetője számára a Szolgáltató a Közszolgálati csomaghoz való hozzáférést
biztosítja az ott meghatározott feltételekkel, kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodnak meg.

3.1.3. TV HD Max + Filmbox Pro GPON csomag
TV HD Max + Filmbox Pro GPON
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Belépési díj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft) 1 év határozott idejű
szerződéssel
A havidíjban foglalt Vodafone mediabox száma
A díjcsomagokhoz igényelhető további Vodafone
mediaboxok száma

20 000
10 300
1 db
Önálló TV igénybevétele, illetve Internet M GPON
díjcsomag mellett történő igénybevétel esetén 1 db,
Internet L GPON, valamint Internet XL GPON díjcsomag
mellett történő igénybevétel esetén 2 db.

A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák.
A TV HD Max + Filmbox Pro GPON díjcsomag önálló TV szolgáltatásként történő igénybevétele esetén a díjak
tartalmazzák a szolgáltatás biztosításához szükséges, kizárólag a műsorjel továbbításához szükséges technikai IP
hozzáférés (önálló TV szolgáltatáshoz) díját is.
Amennyiben a Szolgáltató valamely TV díjcsomag kereskedelmi értékesítését megszünteti, ebben az esetben a
kivezetésre került TV díjcsomag Előfizetője számára a Szolgáltató a Közszolgálati csomaghoz való hozzáférést
biztosítja az ott meghatározott feltételekkel, kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodnak meg.
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K./ NAGYKERESKEDELMI PARTNER HÁLÓZATÁN NYÚJTOTT HELYHEZ KÖTÖTT INTERNET ÉS
MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ DÍJSZABÁS

1. Helyhez kötött Internet-hozzáférés szolgáltatás díjcsomagok
1.1. Kereskedelmi forgalomban Egyéni Előfizetők számára elérhető díjcsomagok
1.1.1. Internet Alapcsomag Egyéni Előfizetők számára
Az Internet Alapcsomag kizárólag Egyéni Előfizetők számára érhető el.
Amennyiben a Szolgáltató valamely Internet díjcsomag kereskedelmi értékesítést megszünteti, ebben az esetben
a kivezetésre került Internet díjcsomag Egyéni Előfizetője számára a Szolgáltató az Internet Alapcsomagot
biztosítja, kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodnak meg. Az Internet Alapcsomag csak határozatlan idejű
szerződéssel vehető igénybe.
Vodafone Internet
alapcsomag
Havi előfizetési díj (Ft)

9 990

Havidíjba foglalt forgalom

Korlátlan

Maximális számítógépek száma

3 db

A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A táblázatban feltüntetett díjcsomagok mind az
optikai (GPON) alapú, mind pedig a kábelhálózatokon (HFC) nyújtott helyhez kötött Internet-hozzáférés
szolgáltatásokra egyaránt érvényes.

1.1.2. Internet vario csomagok Egyéni Előfizetők számára
Az Internet 150 vario, Internet 300 vario, Internet 500 vario, Internet 1000 vario, Internet M vario, Internet L vario
és Internet XL vario szolgáltatáscsomagok kizárólag Egyéni Előfizetők számára érhetőek el.

Belépési díj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft)
határozatlan idejű
szerződéssel
Havi előfizetési díj (Ft) 1 év
határozott idejű szerződéssel

Internet
150 vario

Internet
300 vario

Internet
500 vario

Internet
1000 vario

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

5 990

6 490

7 490

8 490

-

-

-

4 990

5 490

6 490

7 490

6 490

7 490

8 490

Havidíjba foglalt forgalom

Korlátlan

Maximális számítógépek
száma

3 db

Internet Internet
M vario L vario

Internet
XL vario

A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A táblázatban feltüntetett díjcsomagok mind az
optikai (GPON) alapú, mind pedig a kábelhálózatokon (HFC) nyújtott helyhez kötött Internet-hozzáférés
szolgáltatásokra egyaránt érvényes.
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1.2. Kereskedelmi forgalomban Üzleti Előfizetők számára elérhető díjcsomagok
1.2.1. Business OfficeNet+ Basic tarifacsomag Üzleti Előfizetők számára
A Business OfficeNet+ Basic tarifacsomag kizárólag Üzleti Előfizetők számára érhető el.
Amennyiben a Szolgáltató valamely Internet díjcsomag kereskedelmi értékesítést megszünteti, ebben az esetben
a kivezetésre került Internet díjcsomag Előfizetője számára a Szolgáltató a Business OfficeNet+ Basic
tarifacsomagot biztosítja, kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodnak meg. A Business OfficeNet+ Basic
tarifacsomag csak határozatlan idejű szerződéssel vehető igénybe.
Business OfficeNet+ Basic tarifacsomag

Havi előfizetési díj

Nettó árak

Bruttó árak

10 490 Ft

11 014,50 Ft

Havidíjba foglalt forgalom
Számítógépek maximális
száma

Korlátlan
3 db

A táblázatban feltüntetett díjcsomagok mind az optikai (GPON) alapú, mind pedig a kábelhálózatokon (HFC)
nyújtott helyhez kötött Internet-hozzáférés szolgáltatásokra egyaránt érvényes.

1.2.2. Business OfficeNet+ tarifacsomagok Üzleti Előfizetők számára
A Business OfficeNet+ tarifacsomagok kizárólag Üzleti Előfizetők számára érhetők el.
2021. november 8. előtt kötött előfizetői szerződés esetén:
Business OfficeNet+
220

Bruttó
árak

Business
OfficeNet+ 1000

Nettó
árak
19 048
Ft

Bruttó
árak
20 000
Ft

Nettó
árak
19 048
Ft

8 490 Ft

8 915 Ft

11 490
Ft

12 065
Ft

14 490
Ft

15 215 Ft

15 490
Ft

16 265 Ft

6 990 Ft

7 340 Ft 9 990 Ft

10 490
Ft

12 990
Ft

13 640 Ft

13 990
Ft

14 690 Ft

5 490 Ft

5 765 Ft 8 490 Ft 8 915 Ft

11 490
Ft

12 065 Ft

12 490
Ft

13 115 Ft

19 048 Ft

Havi előfizetési díj
határozatlan idejű
szerződéssel
Havi előfizetési díj 1
év határozott idejű
szerződéssel
Havi előfizetési díj 2
év határozott idejű
szerződéssel
Havidíjba foglalt
forgalom
Számítógépek
maximális száma

Business
OfficeNet+ 500

Bruttó
árak
20 000
Ft

Nettó árak
Belépési díj

Business
OfficeNet+ 350

20 000 Ft

Nettó
árak
19 048
Ft

Bruttó
árak
20 000 Ft

Korlátlan
3 db

2021. november 8-tól kötött előfizetői szerződés esetén:
Business Office Net+
220
Nettó
árak

Bruttó árak

Business Office Net+
350
Nettó
árak

Bruttó
árak

Business Office Net+ 500
Nettó árak

Bruttó árak

Business Office Net+
1000
Nettó árak

Bruttó árak

560

Belépési díj
Havi előfizetési díj
határozatlan idejű
szerződéssel
Havi előfizetési díj 1
év határozott idejű
szerződéssel
Havi előfizetési díj 2
év határozott idejű
szerződéssel
Havidíjba foglalt
forgalom
Számítógépek
maximális száma

19 048 Ft

20 000 Ft

19 048 Ft

20 000 Ft

19 048 Ft

20 000 Ft

19 048 Ft

20 000 Ft

11 729 Ft

12 315 Ft

14 300 Ft

15 015 Ft

15 252 Ft

16 015 Ft

16 205 Ft

17 015 Ft

6 967 Ft

7 315 Ft

9 538 Ft

10 015 Ft

10 490 Ft

11 015,Ft

11 443 Ft

12 015 Ft

5 538 Ft

5 815 Ft

8 110 Ft

8 515 Ft

9 062 Ft

9 515 Ft

10 014 Ft

10 515 Ft

Korlátlan
3 db

A táblázatban feltüntetett díjcsomagok mind az optikai (GPON) alapú, mind pedig a kábelhálózatokon (HFC)
nyújtott helyhez kötött Internet-hozzáférés szolgáltatásokra egyaránt érvényes.
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1.3. Kereskedelmi forgalomban nem elérhető díjcsomagok
1.3.1. Vodafone Internet csomagok Egyéni Előfizetők számára
A Vodafone Internet 150, Vodafone 300 és Vodafone Internet 500 szolgáltatáscsomagok 2020. október 1-jei
hatállyal kerültek át a kereskedelmi forgalomban nem elérhető díjcsomagok közé.
A Vodafone Internet 150, Vodafone 300 és Vodafone Internet 500 szolgáltatáscsomagok kizárólag Egyéni
Előfizetők számára érhetőek el.

Belépési díj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű
szerződéssel
Havi előfizetési díj (Ft) 1 év határozott idejű
szerződéssel
Havidíjba foglalt forgalom
Maximális számítógépek száma

Vodafone
Internet 150

Vodafone
Internet 300

Vodafone
Internet 500

20 000

20 000

20 000

6 090

6 990

8 490

4 090

4 990

6 490

Korlátlan
3 db

A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A táblázatban feltüntetett díjcsomagok mind az
optikai (GPON) alapú, mind pedig a kábelhálózatokon (HFC) nyújtott helyhez kötött Internet-hozzáférés
szolgáltatásokra egyaránt érvényes.
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1.4. Egyéb szolgáltatások díja
1.4.1. Kereskedelmi forgalomban nem elérhető egyéb szolgáltatások díja
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2. Helyhez kötött Műsorterjesztési szolgáltatás díjcsomagok
A helyhez kötött Műsorterjesztési szolgáltatás díjcsomagok kizárólag Egyéni Előfizetők számára érhetőek el.

2.1. Kereskedelmi forgalomban elérhető díjcsomagok
2.1.1. Közszolgálati csomag
Közszolgálati csomag
Belépési díj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű
szerződéssel
A havidíjban foglalt Vodafone mediabox száma

A díjcsomagokhoz igényelhető további Vodafone
mediaboxok száma

33 700
3 515
1 db
Önálló TV igénybevétele, Illetve Vodafone Internet 150 és
Internet 150 vario díjcsomag mellett történő igénybevétel
esetén
1
db,
Vodafone Internet 300, Internet 300 vario, Vodafone
Internet 500, Internet 500 vario, valamint Internet 1000
vario díjcsomag mellett történő igénybevétel esetén 2 db.

A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák.
A Közszolgálati csomag önálló TV szolgáltatásként történő igénybevétele esetén a díjak tartalmazzák a
szolgáltatás biztosításához szükséges, kizárólag a műsorjel továbbításához szükséges technikai IP hozzáférés
(önálló TV szolgáltatáshoz) díját is.

2.1.2. TV Comfort vario csomag
TV Comfort vario
Belépési díj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű
szerződéssel
Havi előfizetési díj (Ft) 1 év határozott idejű
szerződéssel
A havidíjban foglalt Vodafone mediabox száma

A díjcsomagokhoz igényelhető további Vodafone
mediaboxok száma

20 000
9 100
8 600
1 db
Önálló TV igénybevétele, Illetve Vodafone Internet 150 és
Internet 150 vario díjcsomag mellett történő igénybevétel
esetén
1
db,
Vodafone Internet 300, Internet 300 vario, Vodafon Internet
500, Internet 500 vario, valamint Internet 1000 vario
díjcsomag mellett történő igénybevétel esetén 2 db.

A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák.
A TV Comfort vario díjcsomag önálló TV szolgáltatásként történő igénybevétele esetén a díjak tartalmazzák a
szolgáltatás biztosításához szükséges, kizárólag a műsorjel továbbításához szükséges technikai IP hozzáférés
(önálló TV szolgáltatáshoz) díját is.
Amennyiben a Szolgáltató valamely TV díjcsomag kereskedelmi értékesítését megszünteti, ebben az esetben a
kivezetésre került TV díjcsomag Előfizetője számára a Szolgáltató a Közszolgálati csomaghoz való hozzáférést
biztosítja az ott meghatározott feltételekkel, kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodnak meg.
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2.1.3. TV Premium vario csomag
TV Premium vario
Belépési díj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű
szerződéssel
Havi előfizetési díj (Ft) 1 év határozott idejű
szerződéssel
A havidíjban foglalt Vodafone mediabox száma

A díjcsomagokhoz igényelhető további Vodafone
mediaboxok száma

20 000
10 600
10 100
1 db
Önálló TV igénybevétele, Illetve Vodafone Internet 150 és
Internet 150 vario díjcsomag mellett történő igénybevétel
esetén
1
db,
Vodafone Internet 300, Internet 300 vario, Vodafon Internet
500, Internet 500 vario, valamint Internet 1000 vario
díjcsomag mellett történő igénybevétel esetén 2 db.

A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák.
A TV Premium vario díjcsomag önálló TV szolgáltatásként történő igénybevétele esetén a díjak tartalmazzák a
szolgáltatás biztosításához szükséges, kizárólag a műsorjel továbbításához szükséges technikai IP hozzáférés
(önálló TV szolgáltatáshoz) díját is.
Amennyiben a Szolgáltató valamely TV díjcsomag kereskedelmi értékesítését megszünteti, ebben az esetben a
kivezetésre került TV díjcsomag Előfizetője számára a Szolgáltató a Közszolgálati csomaghoz való hozzáférést
biztosítja az ott meghatározott feltételekkel, kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodnak meg.

2.1.4. TV HD Basic vario csomag
TV HD Basic vario
Belépési díj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft) 1 év határozott idejű
szerződéssel
A havidíjban foglalt Vodafone mediabox száma
A díjcsomagokhoz igényelhető további Vodafone
mediaboxok száma

20 000
7 600
1 db
Önálló TV igénybevétele, illetve Internet M vario díjcsomag
mellett történő igénybevétel esetén 1 db, Internet L vario,
valamint Internet XL vario díjcsomag mellett történő
igénybevétel esetén 2 db.

A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák.
A TV HD Basic vario díjcsomag önálló TV szolgáltatásként történő igénybevétele esetén a díjak tartalmazzák a
szolgáltatás biztosításához szükséges, kizárólag a műsorjel továbbításához szükséges technikai IP hozzáférés
(önálló TV szolgáltatáshoz) díját is.
Amennyiben a Szolgáltató valamely TV díjcsomag kereskedelmi értékesítését megszünteti, ebben az esetben a
kivezetésre került TV díjcsomag Előfizetője számára a Szolgáltató a Közszolgálati csomaghoz való hozzáférést
biztosítja az ott meghatározott feltételekkel, kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodnak meg.

2.1.5. TV HD Plus vario csomag
TV HD Plus vario
Belépési díj (Ft)

20 000
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Havi előfizetési díj (Ft) 1 év határozott idejű
szerződéssel
A havidíjban foglalt Vodafone mediabox száma
A díjcsomagokhoz igényelhető további Vodafone
mediaboxok száma

9 100
1 db
Önálló TV igénybevétele, illetve Internet M vario díjcsomag
mellett történő igénybevétel esetén 1 db, Internet L vario,
valamint Internet XL vario díjcsomag mellett történő
igénybevétel esetén 2 db.

A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák.
A TV HD Plus vario díjcsomag önálló TV szolgáltatásként történő igénybevétele esetén a díjak tartalmazzák a
szolgáltatás biztosításához szükséges, kizárólag a műsorjel továbbításához szükséges technikai IP hozzáférés
(önálló TV szolgáltatáshoz) díját is.
Amennyiben a Szolgáltató valamely TV díjcsomag kereskedelmi értékesítését megszünteti, ebben az esetben a
kivezetésre került TV díjcsomag Előfizetője számára a Szolgáltató a Közszolgálati csomaghoz való hozzáférést
biztosítja az ott meghatározott feltételekkel, kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodnak meg.

2.1.6. TV HD Max + Filmbox Pro vario csomag
TV HD Max + Filmbox Pro vario
Belépési díj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft) 1 év határozott idejű
szerződéssel
A havidíjban foglalt Vodafone mediabox száma
A díjcsomagokhoz igényelhető további Vodafone
mediaboxok száma

20 000
10 300
1 db
Önálló TV igénybevétele, illetve Internet M vario díjcsomag
mellett történő igénybevétel esetén 1 db, Internet L vario,
valamint Internet XL vario díjcsomag mellett történő
igénybevétel esetén 2 db.

A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák.
A TV HD Max + Filmbox Pro vario díjcsomag önálló TV szolgáltatásként történő igénybevétele esetén a díjak
tartalmazzák a szolgáltatás biztosításához szükséges, kizárólag a műsorjel továbbításához szükséges technikai IP
hozzáférés (önálló TV szolgáltatáshoz) díját is.
Amennyiben a Szolgáltató valamely TV díjcsomag kereskedelmi értékesítését megszünteti, ebben az esetben a
kivezetésre került TV díjcsomag Előfizetője számára a Szolgáltató a Közszolgálati csomaghoz való hozzáférést
biztosítja az ott meghatározott feltételekkel, kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodnak meg.

566

2.2. Kereskedelmi forgalomban nem elérhető díjcsomagok
2.2.1. Vodafone TV csomag
A Vodafone TV díjcsomag 2020. október 1-jei hatállyal került át a kereskedelmi forgalomban nem elérhető
díjcsomagok közé.
Vodafone TV
Belépési díj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű
szerződéssel
Havi előfizetési díj (Ft) 1 év határozott idejű
szerződéssel
A havidíjban foglalt Vodafone mediabox száma

A díjcsomagokhoz igényelhető további Vodafone
mediaboxok száma

20 000
13 590
11 590
1 db
Önálló TV igénybevétele, illetve Vodafone Internet 150 és
Internet 150 vario díjcsomag mellett történő igénybevétel
esetén
1
db,
Vodafone Internet 300, Internet 300 vario, Vodafone
Internet 500, Internet 500 vario, valamint Internet 1000
vario díjcsomag mellett történő igénybevétel esetén 2 db.

A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák.
A Vodafone TV díjcsomag önálló TV szolgáltatásként történő igénybevétele esetén a díjak tartalmazzák a
szolgáltatás biztosításához szükséges, kizárólag a műsorjel továbbításához szükséges technikai IP hozzáférés
(önálló TV szolgáltatáshoz) díját is.
Amennyiben a Szolgáltató valamely TV díjcsomag kereskedelmi értékesítést megszünteti, ebben az esetben a
kivezetésre került TV díjcsomag Előfizetője számára a Szolgáltató a Közszolgálati csomaghoz való hozzáférést
biztosítja az ott meghatározott feltételekkel, kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodnak meg.
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2.3. Kereskedelmi forgalomban elérhető szolgáltatások díja
2.3.1. Vodafone mediabox bérleti díj
A TV díjcsomagban foglalt Vodafone mediabox-on felül igényelhető további, legfeljebb két darab Vodafone
mediabox havi bérleti díja mediaboxonként: bruttó 790 Ft.

2.3.2. Kiegészítő szolgáltatások díja
Szolgáltatás megnevezése

Havidíj (lista ár)

digital HBO Pak

3 124 Ft

digital HBO MAX Pak

4 181 Ft

digital Cinemax Pak

1 890 Ft

digital active

3 165 Ft

FilmBox Pro

2 590 Ft

Active Box

5 755 Ft

Szolgáltatás megnevezése
Videóklub (határozatlan szerződéssel)

Havidíj (lista ár)
3 150 Ft

A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák.
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2.4. Kereskedelmi forgalomban nem elérhető szolgáltatások

569

3. Átalány kártérítés
A Szolgáltatás biztosításához, a Szolgáltató tulajdonát képező Eszközök vissza nem szolgáltatása vagy
rendeltetésszerű használatra alkalmatlan állapotban történő visszaszolgáltatása esetén, vagy az Eszköz vagy
annak tartozéka az Előfizető érdekkörében felmerülő okból történő meghibásodása miatti cseréje esetén fizetendő
kártérítés.
Eszköz
Digitális elosztó (optikai/GPON)
Digitális elosztó (kábel/HFC)
Vodafone Mediabox
Tápkábel
Távirányító

Kártérítés mértéke (eszközönként)
22 000 Ft
27 000 Ft
25 000 Ft
2 000 Ft
2 000 Ft

A táblázatban feltüntetett összegek az ÁFA hatályon kívüli tranzakciók körébe tartozik.
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L./ KÁBELTELEFON SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ DÍJSZABÁS
1. Szolgáltatási csomagok (díjcsomagok)
A Szolgáltató 2011. augusztus 22. napját követően új Előfizetői szerződés megkötését kizárólag egyéni előfizetők
részére teszi lehetővé.
A szolgáltatás az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott általános szabályok szerint, a Díjszabás
mellékletben meghatározott szolgáltatási díjak ellenében vehető igénybe. Az előfizető egy időben csak egy
díjcsomagot vehet igénybe. A telefon igénybevételéhez az Előfizetőnek díjcsomagot kell választania.

1.1. Kereskedelmi forgalomban elérhető díjcsomagok
1.1.1. Nonstop S díjcsomag
A Nonstop S díjcsomag korlátlan lebeszélhetőséget tartalmaz hálózaton belüli hívások esetén. A hálózaton belüli
hívásnak az ÁSZF Szolgáltatások leírása melékletében meghatározott hívás minősül.
A Telefon szolgáltatás alap díjcsomagja.
2021.09.28. előtti havidíj (27% áfa)
Megnevezés
Nonstop S díjcsomag

Nettó
2 362,20 Ft

ÁFA
637,80 Ft

Bruttó
3 000,00 Ft

Havidíj 2021.09.28-tól (27% áfa)
számlaciklusokhoz igazítva
Nettó
1 960,63 Ft

ÁFA
529,37 Ft

Bruttó
2 490,00 Ft

Forgalmi díjak (perc alapú számlázás):

Nettó
Kapcsolási díj minden hívásirányba
Kapcsolási díj
0,00
hívásonként (Ft/hívás)
Vezetékes hívások (Ft/perc)
Helyi és földrajzi
számozási körzeten
10,157/05
2
belüli, hálózaton kívüli
Vodafone
0,00
kábelhálózaton belüli3
Belföldi távolsági4
10,157/05
Nemzetközi I.
30,55
vezetékes díjzóna
Nemzetközi I. mobil
59,05
díjzóna
Nemzetközi II.
120,00
vezetékes díjzóna
Nemzetközi II. mobil
120,00
díjzóna
Mobil hívások (Ft/perc)
Magyar Telekom
51,18/0
Telenor
51,18/0
Vodafone/Netfone/Tarr
51,18/0
Digi Mobil
51,18/0
Speciális behívószámok (Ft/perc)
4,88
Internet behívószám

Csúcsidőben1
ÁFA

Csúcsidőn kívül
ÁFA

Bruttó

Nettó

Bruttó

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,74/06

12,9/0

10,157/05

2,74/05

12,9/0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,74/05

12,9/0

10,157/05

2,74/05

12,9/0

8,25

38,80

30,55

8,25

38,80

15,94

74,99

59,05

15,94

74,99

32,40

152,40

120,00

32,40

152,40

32,40

152,40

120,00

32,40

152,40

13,82/05
13,82/05
13,82/05
13,82/05

65/0
65/0
65/0
65/0

51,18/0
51,18/0
51,18/0
51,18/0

13,82/05
13,82/05
13,82/05
13,82/05

65/0
65/0
65/0
65/0

1,32

6,20

2,60

0,70

3,30
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Helytől független elektronikus hírközlési szolgáltatás
06-21-xxx xxx
7,60
2,05
1Csúcsidő:
2Vodafone

9,65

7,60

2,05

9,65

Munkanapokon 7:00 és 18:00 óra között
vezetékes hálózatból, ugyanazon számozási körzeten belüli, más szolgáltató előfizetője felé irányuló

forgalom.
3 Vodafone telefon előfizetők közötti hívások, kivéve analóg telefonnal rendelkezők.
4Vodafone vezetékes hálózatból, különböző földrajzi számozási körzetbe bekapcsolt, más szolgáltató előfizetője
között létrejött beszéd vagy fax forgalom.
5100 perc belföldi opció hívásakor a kiegészítő opcióban foglalt 100 perc erejéig a hívások díja 0 Ft, ezt követően
a Nonstop S díjcsomagban foglalt forgalmi díjak kerülnek kiszámlázásra.
A fent megadott díjak vonatkoznak a második vonal szolgáltatásra is.
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1.1.2. Nonstop L díjcsomag
A Nonstop L díjcsomag korlátlan lebeszélhetőséget tartalmaz hálózaton belüli hívások esetén, továbbá normál
díjas belföldi vezetékes hívások esetén. Hálózaton belüli hívásnak az ÁSZF Szolgáltatások leírása mellékletében
meghatározott hívás minősül.
Hívásátirányítás esetén a Nonstop S díjcsomag forgalmi díjai kerülnek kiszámlázásra.
2021.09.28. előtti havidíj (27% áfa)
Megnevezés
Nonstop L díjcsomag

Nettó
14 173,23 Ft

ÁFA
3 826,77 Ft

Bruttó
18 000,00 Ft

Havidíj 2021.09.28-tól (27% áfa)
számlaciklusokhoz igazítva
Nettó
ÁFA
Bruttó
4 330,71 Ft
1 169,29 Ft
5 500,00 Ft

Forgalmi díjak (perc alapú számlázás):

Nettó
Kapcsolási díj minden hívásirányba
Kapcsolási díj hívásonként (Ft/hívás)
0,00
Vezetékes hívások (Ft/perc)
Helyi és földrajzi számozási körzeten belüli,
0,00
hálózaton kívüli2
Vodafone kábelhálózaton belüli3
0,00
4
Belföldi távolsági
0,00
30,55
Nemzetközi I. vezetékes díjzóna
59,05
Nemzetközi I. mobil díjzóna
120,00
Nemzetközi II. vezetékes díjzóna
120,00
Nemzetközi II. mobil díjzóna
Mobil hívások (Ft/perc)
Magyar Telekom
0,00
Telenor
0,00
Vodafone/Netfone/Tarr
0,00
Digi Mobil
0,00
Speciális behívószámok (Ft/perc)
4,88
Internet behívószám
Helytől független elektronikus hírközlési szolgáltatás
06-21-xxx xxx
7,60
1Csúcsidő:
2Vodafone

Csúcsidőben1
ÁFA

Nettó

Csúcsidőn kívül
ÁFA

Bruttó

Bruttó

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
8,25
15,94
32,40
32,40

0,00
0,00
38,80
74,99
152,40
152,40

0,00
0,00
30,55
59,05
120,00
120,00

0,00
0,00
8,25
15,94
32,40
32,40

0,00
0,00
38,80
74,99
152,40
152,40

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

1,32

6,20

2,60

0,70

3,30

2,05

9,65

7,60

2,05

9,65

Munkanapokon 7:00 és 18:00 óra között.
vezetékes hálózatból, ugyanazon számozási körzeten belüli, más szolgáltató előfizetője felé irányuló

forgalom.
3 Vodafone telefon előfizetők közötti hívások, kivéve analóg telefonnal rendelkezők.
4Vodafone vezetékes hálózatból, különböző földrajzi számozási körzetbe bekapcsolt, más szolgáltató előfizetője
között létrejött beszéd vagy fax forgalom.
Hívás átirányítás (Hívásátirányítás feltétel nélkül, Hívásátirányítás foglaltság, Hívásátirányítás nem felel esetén):
Az átirányított szám telefonjáig a hívó félnek kell fizetni a beszélgetést. Az átirányított telefontól az átirányítás
helyéig tartó átvitelt, azaz az átirányított szakaszt az átirányítónak kerül számlázásra. Az átirányított szakaszra a
Nonstop S díjcsomag forgalmi díjai érvényesek.
A fent megadott díjak vonatkoznak a második vonal szolgáltatásra is.
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1.1.3. Szerkesztési célra fenntartva
1.1.4. Szerkesztési célra fenntartva
1.1.5. Szerkesztési célra fenntartva
1.1.6. Telefon Alapcsomag
A Telefon Alapcsomag korlátlan lebeszélhetőséget tartalmaz hálózaton belüli hívások esetén. A hálózaton belüli
hívásnak az ÁSZF Szolgáltatások leírása mellékletben meghatározott hívás minősül. A Telefon szolgáltatás alap
díjcsomagja.
Havidíj (27% áfa)
Megnevezés
Telefon Alapcsomag

Nettó
393,70 Ft

ÁFA
106,3 Ft

Bruttó
500,00 Ft

A fent megadott díjak vonatkoznak a második vonal szolgáltatásra is.
Forgalmi díjak (perc alapú számlázás):

Nettó
Kapcsolási díj minden hívásirányba
Kapcsolási díj hívásonként (Ft/hívás)
0,00
Vezetékes hívások (Ft/perc)
Helyi és földrajzi számozási körzeten
10,157/05
belüli, hálózaton kívüli2
Vodafone kábelhálózaton belüli3
0,00
Belföldi távolsági4
10,157/05
30,55
Nemzetközi I. vezetékes díjzóna
59,05
Nemzetközi I. mobil díjzóna
120,00
Nemzetközi II. vezetékes díjzóna
120,00
Nemzetközi II. mobil díjzóna
Mobil hívások (Ft/perc)
Magyar Telekom
51,18/0
Telenor
51,18/0
Vodafone/Netfone/Tarr
51,18/0
Digi Mobil
51,18/0
Speciális behívószámok (Ft/perc)
4,88
Internet behívószám
Helytől független elektronikus hírközlési szolgáltatás
7,60
06-21-xxx xxx

Csúcsidőben1
ÁFA

Csúcsidőn kívül
ÁFA

Bruttó

Nettó

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,74/05

12,9/0

10,157/05

2,74/05

12,9/0

0,00
2,74/05
8,25
15,94
32,40
32,40

0,00
12,9/0
38,80
74,99
152,40
152,40

0,00
10,157/05
30,55
59,05
120,00
120,00

0,00
2,74/05
8,25
15,94
32,40
32,40

0,00
12,9/0
38,80
74,99
152,40
152,40

13,82/05
13,82/05
13,82/05
13,82/05

65/0
65/0
65/0
65/0

51,18/0
51,18/0
51,18/0
51,18/0

13,82/05
13,82/05
13,82/05
13,82/05

65/0
65/0
65/0
65/0

1,32

6,20

2,60

0,70

3,30

2,05

9,65

7,60

2,05

9,65

1 Csúcsidő:

Munkanapokon 7:00 és 18:00 óra között.
vezetékes hálózatból, ugyanazon számozási körzeten belüli, más szolgáltató előfizetője előfizető felé
irányuló forgalom.
3 Vodafone telefon előfizetők közötti hívások, kivéve analóg telefonnal rendelkezők
4 Vodafone vezetékes hálózatból, különböző földrajzi számozási körzetbe bekapcsolt, más szolgáltató előfizetője
között létrejött beszéd vagy fax forgalom
5 100 perc belföldi opció hívásakor a kiegészítő opcióban foglalt 100 perc erejéig a hívások díja 0 Ft, ezt követően
a díjcsomagban foglalt forgalmi díjak kerülnek kiszámlázásra.
2 Vodafone
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Bruttó

1.2. Kereskedelmi forgalomban nem elérhető díjcsomagok
1.2.1. Nonstop M díjcsomag
A Nonstop M szolgáltatásra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve Szerződés módosítást 2020.08.27.-től
nem tesz lehetővé.
A Nonstop M díjcsomag korlátlan lebeszélhetőséget tartalmaz hálózaton belüli hívások esetén, továbbá normál
díjas belföldi vezetékes hívások esetén. A hálózaton belüli hívásnak az ÁSZF Szolgáltatások leírása mellékletében
meghatározott hívás minősül.
Hívásátirányítás esetén a Nonstop S díjcsomag forgalmi díjai kerülnek kiszámlázásra.
Megnevezés
Nonstop M díjcsomag

Nettó

ÁFA

Bruttó

7 874,02 Ft

2 125,98 Ft

10 000,00 Ft

Forgalmi díjak (perc alapú számlázás):

Nettó
Kapcsolási díj minden hívásirányba
Kapcsolási díj hívásonként (Ft/hívás)
0,00
Vezetékes hívások (Ft/perc)
Helyi és földrajzi számozási körzeten
0,00
belüli, hálózaton kívüli2
Vodafone kábelhálózaton belüli3
0,00
4
Belföldi távolsági
0,00
30,55
Nemzetközi I. vezetékes díjzóna
59,05
Nemzetközi I. mobil díjzóna
120,00
Nemzetközi II. vezetékes díjzóna
120,00
Nemzetközi II. mobil díjzóna
Mobil hívások (Ft/perc)
Magyar Telekom
25,20/05
Telenor
25,20/05
Vodafone/Netfone/Tarr
25,20/05
Digi Mobil
25,20/05
Speciális behívószámok (Ft/perc)
4,88
Internet behívószám
Helytől független elektronikus hírközlési szolgáltatás
7,60
06-21-xxx xxx
1Csúcsidő:
2Vodafone

Csúcsidőben1
ÁFA

Bruttó

Nettó

Csúcsidőn kívül
ÁFA

Bruttó

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
8,25
15,94
32,40
32,40

0,00
0,00
38,80
74,99
152,40
152,40

0,00
0,00
30,55
59,05
120,00
120,00

0,00
0,00
8,25
15,94
32,40
32,40

0,00
0,00
38,80
74,99
152,40
152,40

6,80/05
6,80/05
6,80/05
6,80/05

32,00/05
32,00/05
32,00/05
32,00/05

25,20/05
25,20/05
25,20/05
25,20/05

6,80/05
6,80/05
6,80/05
6,80/05

32,00/05
32,00/05
32,00/05
32,00/05

1,32

6,20

2,60

0,70

3,30

2,05

9,65

7,60

2,05

9,65

Munkanapokon 7:00 és 18:00 óra között.
vezetékes hálózatból, ugyanazon számozási körzeten belüli, más szolgáltató előfizetője felé irányuló

forgalom.
3 Vodafone telefon előfizetők közötti hívások, kivéve analóg telefonnal rendelkezők.
4Vodafone vezetékes hálózatból, különböző földrajzi számozási körzetbe bekapcsolt, más szolgáltató előfizetője
között létrejött beszéd vagy fax forgalom.
5100 perc mobil opció esetén a kiegészítő opcióban foglalt 100 perc erejéig a hívások díja 0 Ft, ezt követően a
Nonstop M díjcsomagban foglalt forgalmi díjak kerülnek kiszámlázásra.
Hívás átirányítás (Hívásátirányítás feltétel nélkül, Hívásátirányítás foglaltság, Hívásátirányítás nem felel esetén):
575

Az átirányított szám telefonjáig a hívó félnek kell fizetni a beszélgetést. Az átirányított telefontól az átirányítás
helyéig tartó átvitelt, azaz az átirányított szakaszt az átirányítónak kerül számlázásra. Az átirányított szakaszra a
Nonstop S díjcsomag forgalmi díjai érvényesek.
A fent megadott díjak vonatkoznak a második vonal szolgáltatásra is.
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1.2.2. Telefon „Kiegészítő” csomag – „100 perc belföldi opció”
A 100 perc belföldi opció szolgáltatásra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve Szerződés módosítást
2020.08.27.-től nem tesz lehetővé.
Megnevezés
100 perc belföldi opció

Nettó

ÁFA

Bruttó

1 574,80 Ft

425,20 Ft

2 000,00 Ft

A 100 perc belföldi opció kizárólagosan a Nonstop S és Fix100 díjcsomag mellé rendelhető, úgy az első, mint a
második vonalhoz, vagy mindkét előfizetői telefonvonalhoz külön-külön. A 100 perc belföldi opció havidíja 100 perc
lebeszélhető percet foglal magába helyi és földrajzi számozási körzeten belüli, hálózaton kívüli, belföldi távolsági,
belföldi mobil hálózatokba kezdeményezett hívások esetén. A lebeszélhetőség havi 100 perc erejéig érvényes, a
lebeszélt percek után Nonstop S díjcsomag mellé rendelt opció esetén a jelen Díjszabás mellékletben található
Nonstop S, illetve a Fix100 díjcsomag forgalmi díjai, míg Fix100 díjcsomag mellé rendelt opció esetén a jelen
Díjszabás mellékletben található Fix 100 díjcsomag forgalmi díjai kerülnek kiszámlázásra. A 100 perc belföldi
opcióban nem érintett hívásirányokra a Nonstop S díjcsomag mellé rendelt opció esetén a Nonstop S díjcsomag,
forgalmi díjai, Fix 100 díjcsomag mellé rendelt opció esetén a Fix 100 díjcsomag forgalmi díjai értendők. A 100 perc
belföldi opció forgalmi díjai a Díjszabás mellékletben kerülnek meghatározásra.
A 100 perc belföldi opció igénybevételét lehetővé tevő szerződésmódosítást az előfizető naptári évenként egy
alkalommal díjfizetési kötelezettség nélkül kezdeményezheti. Amennyiben az előfizető az opció használatát már
nem igényli, ahhoz a díjcsomaghoz térhet vissza térítésmentesen naptári évenként egyszer, amely mellé eredetileg
igénybe vette az opciót. A 100 perc belföldi opció lemondására a megrendelést követő 30 napon belül nincsen
lehetőség. A 100 perc belföldi opció a Telefon Nonstop S szolgáltatás megrendelésével egyidejűleg is igénylehető.
A 100 perc belföldi opció Nonstop S és a Fix 100 díjcsomagtól eltérő díjait a Díjszabás mellékletben található
díjtáblázat tartalmazza.
A fent megadott díjak vonatkoznak a második vonal szolgáltatásra is.

577

1.2.3. Telefon „Kiegészítő” csomag – „100 perc mobil opció”
A 100 perc mobil opció szolgáltatásra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve Szerződés módosítást
2020.08.27.-től nem tesz lehetővé.
Megnevezés
100 perc mobil opció

Nettó

ÁFA

Bruttó

1 417,32 Ft

382,68 Ft

1 800,00 Ft

A 100 perc mobil opció kizárólagosan a Nonstop M díjcsomag mellé rendelhető. A 100 perc mobil opció havidíja
100 perc lebeszélhető percet foglal magába belföldi mobil hálózatokba kezdeményezett hívások esetén. A
lebeszélhetőség havi 100 perc erejéig érvényes, a lebeszélt percek után az ÁSZF jelen Díjszabás mellékletében
található Nonstop M díjcsomag forgalmi díjai kerülnek kiszámlázásra. A 100 perc mobil opcióban nem érintett
hívásirányokra a Nonstop M díjcsomag, forgalmi díjai értendők. A 100 perc mobil opció forgalmi díjai az ÁSZF
Díjszabás mellékletben kerülnek meghatározásra.
A 100 perc mobil opció igénybevételét lehetővé tevő szerződésmódosítást az előfizető naptári évenként egy
alkalommal díjfizetési kötelezettség nélkül kezdeményezheti. Amennyiben az előfizető az opció használatát már
nem igényli, naptári évenként egyszer térítésmentesen térhet vissza a Nonstop M díjcsomaghoz. A 100 perc mobil
opció lemondására a megrendelést követő 30 napon belül nincsen lehetőség. A 100 perc mobil opció a Telefon
Nonstop M szolgáltatás megrendelésével egyidejűleg is igénylehető.
A 100 perc mobil opció Nonstop M díjcsomagtól eltérő díjait az ÁSZF Díjszabás mellékletben található díjtáblázat
tartalmazza.
A fent megadott díjak vonatkoznak a második vonal szolgáltatásra is.
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1.2.4. Nonstop XL díjcsomag
A Nonstop XL díjcsomag 2021. november 2-i hatállyal került át a kereskedelmi forgalomban nem elérhető
szolgáltatási csomagok közé, melyre a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást a
továbbiakban nem tesz lehetővé.
A Nonstop XL díjcsomag korlátlan lebeszélhetőséget tartalmaz hálózaton belüli hívások esetén, továbbá normál
díjas belföldi vezetékeshívások esetén, továbbá 20 kiemelt külföldi vezetékes irányba kezdeményezett hívások
esetén. Hálózaton belüli hívásnak az ÁSZF Szolgáltatások leírása mellékletében meghatározott hívás minősül.
Hívásátirányítás esetén a Nonstop S díjcsomag forgalmi díjai kerülnek kiszámlázásra.
Megnevezés
Nonstop XL díjcsomag

Nettó

ÁFA

Bruttó

19 685,04 Ft

5 314,96 Ft

25 000,00 Ft

Forgalmi díjak (perc alapú számlázás):

Nettó
Kapcsolási díj hívásonként (Ft/hívás)
Kapcsolási díj hívásonként (Ft/hívás)
0,00
Vezetékes hívások (Ft/perc)
Helyi és földrajzi számozási körzeten
0,00
belüli, hálózaton kívüli2
Vodafone kábelhálózaton belüli3
0,00
4
Belföldi távolsági
0,00
20 kiemelt ország5
0,00
30,55
Nemzetközi I. vezetékes díjzóna
59,05
Nemzetközi I. mobil díjzóna
120,00
Nemzetközi II. vezetékes díjzóna
120,00
Nemzetközi II. mobil díjzóna
Mobil hívások (Ft/perc)
Magyar Telekom
0,00
Telenor
0,00
Vodafone/Netfone/Tarr
0,00
Digi Mobil
0,00
Speciális behívószámok (Ft/perc)
4,88
Internet behívószám
Helytől független elektronikus hírközlési szolgáltatás
7,60
06-21-xxx xxx
1Csúcsidő:
2Vodafone

Csúcsidőben1
ÁFA

Nettó

Csúcsidőn kívül
ÁFA

Bruttó

Bruttó

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
8,25
15,94
32,40
32,40

0,00
0,00
0,00
38,80
74,99
152,40
152,40

0,00
0,00
0,00
30,55
59,05
120,00
120,00

0,00
0,00
0,00
8,25
15,94
32,40
32,40

0,00
0,00
0,00
38,80
74,99
152,40
152,40

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

1,32

6,20

2,60

0,70

3,30

2,05

9,65

7,60

2,05

9,65

Munkanapokon 7:00 és 18:00 óra között.
vezetékes hálózatból, ugyanazon számozási körzeten belüli, más szolgáltató előfizetője felé irányuló

forgalom.
3 Vodafone telefon előfizetők közötti hívások, kivéve analóg telefonnal rendelkezők.
4Vodafone vezetékes hálózatból, különböző földrajzi számozási körzetbe bekapcsolt, más szolgáltató előfizetője
között létrejött beszéd vagy fax forgalom.
5Ausztria, Belgium, Csehország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Lengyelország, NagyBritannia és Észak-Írország, Németország, Norvégia, Olaszország, Oroszország, Románia, Spanyolország, Svájc,
Svédország, Szerbia, Szlovákia, Ukrajna esetében vezetékes irányba.
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A díjcsomagba nem tartozó hívások díjai és számlázási módjai megegyeznek a helyhez kötött telefon ÁSZF
díjfüggelékében meghatározott díjakkal és számlázási módokkal.
Hívás átirányítás (Hívásátirányítás feltétel nélkül, Hívásátirányítás foglaltság, Hívásátirányítás nem felel esetén):
Az átirányított szám telefonjáig a hívó félnek kell fizetni a beszélgetést. Az átirányított telefontól az átirányítás
helyéig tartó átvitelt, azaz az átirányított szakaszt az átirányítónak kerül számlázásra. Az átirányított szakaszra a
Nonstop S díjcsomag forgalmi díjai érvényesek.
A fent megadott díjak vonatkoznak a második vonal szolgáltatásra is.
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1.2.5. Fix 100 díjcsomag
A Fix 100 díjcsomag 2021. november 2-i hatállyal került át a kereskedelmi forgalomban nem elérhető szolgáltatási
csomagok közé, melyre a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást a továbbiakban nem
tesz lehetővé.
A Telefon Fix 100 díjcsomag havidíja 100 perc lebeszélhető percet foglal magába helyi és földrajzi számozási
körzeten belüli, hálózaton kívüli, belföldi távolsági, belföldi mobil hálózatokba kezdeményezett hívások esetén. A
lebeszélhetőség havi 100 perc erejéig érvényes, a lebeszélt percek után a lenti táblázatban található forgalmi díj
kerül kiszámlázásra.
Megnevezés
Fix 100 díjcsomag

Nettó

ÁFA

Bruttó

3 149,61 Ft

850,39 Ft

4 000,00 Ft

Forgalmi díjak (perc alapú számlázás):
Nettó
Kapcsolási díj hívásonként (Ft/hívás)
Kapcsolási díj hívásonként (Ft/hívás)
0,00
Vezetékes hívások (Ft/perc)
Helyi és földrajzi számozási körzeten
0/35,43
belüli, hálózaton kívüli2
Vodafone kábelhálózaton belüli3
0,00
Belföldi távolsági4
0/35,43
30,55
Nemzetközi I. vezetékes díjzóna
59,05
Nemzetközi I. mobil díjzóna
120,00
Nemzetközi II. vezetékes díjzóna
120,00
Nemzetközi II. mobil díjzóna
Mobil hívások (Ft/perc)
Magyar Telekom
0/35,43
Telenor
0/35,43
Vodafone/Netfone/Tarr
0/35,43
Digi Mobil
0/35,43
Speciális behívószámok (Ft/perc)
4,88
Internet behívószám
Helytől független elektronikus hírközlési szolgáltatás
7,60
06-21-xxx xxx
1Csúcsidő:
2Vodafone

Csúcsidőben1
ÁFA

Bruttó

Nettó

Csúcsidőn kívül
ÁFA

Bruttó

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0/9,57

0/45

0/35,43

0/9,57

0/45

0,00
0/9,57
8,25
15,94
32,40
32,40

0,00
0/45
38,80
74,99
152,40
152,40

0,00
0/35,43
30,55
59,05
120,00
120,00

0,00
0/9,57
8,25
15,94
32,40
32,40

0,00
0/45
38,80
74,99
152,40
152,40

0/9,57
0/9,57
0/9,57
0/9,57

0/45
0/45
0/45
0/45

0/35,43
0/35,43
0/35,43
0/35,43

0/9,57
0/9,57
0/9,57
0/9,57

0/45
0/45
0/45
0/45

1,32

6,20

2,60

0,70

3,30

2,05

9,65

7,60

2,05

9,65

Munkanapokon 7:00 és 18:00 óra között.
vezetékes hálózatból, ugyanazon számozási körzeten belüli, más szolgáltató előfizetője felé irányuló

forgalom.
3 Vodafone telefon előfizetők közötti hívások, kivéve analóg telefonnal rendelkezők.
4Vodafone vezetékes hálózatból, különböző földrajzi számozási körzetbe bekapcsolt, más szolgáltató előfizetője
között létrejött beszéd vagy fax forgalom.
A díjcsomagba nem tartozó hívások díjai és számlázási módjai megegyeznek a helyhez kötött telefon ÁSZF
díjfüggelékében meghatározott díjakkal és számlázási módokkal.

100 perc belföldi opció választásakor a Fix 100 díjcsomag 0 Ft-os hívásai200 percre módosulnak, ezt követően a
Fix100 díjcsomagban foglalt forgalmi díjak kerülnek kiszámlázásra.
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A fent megadott díjak vonatkoznak a második vonal szolgáltatásra is.
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1.2.6. Fix 100+ díjcsomag
A Fix 100+ díjcsomag 2021. november 2-i hatállyal került át a kereskedelmi forgalomban nem elérhető szolgáltatási
csomagok közé, melyre a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást a továbbiakban nem
tesz lehetővé.
A Telefon Fix 100+ díjcsomag havidíja 100 perc lebeszélhető percet foglal magába helyi és földrajzi számozási
körzeten belüli, hálózaton kívüli, belföldi távolsági, belföldi mobil, továbbá 20 kiemelt külföldi vezetékes irányba
kezdeményezett hívások esetén. A lebeszélhetőség havi 100 perc erejéig érvényes, a lebeszélt percek után a lenti
táblázatban található forgalmi díj kerül kiszámlázásra.
Megnevezés
Fix 100+ díjcsomag

Nettó

ÁFA

Bruttó

3 543,31 Ft

956,69 Ft

4 500,00 Ft

Forgalmi díjak (perc alapú számlázás):
Csúcsidőben1
Nettó
ÁFA
Kapcsolási díj hívásonként (Ft/hívás)
Kapcsolási díj hívásonként (Ft/hívás)
0,00
Vezetékes hívások (Ft/perc)
Helyi és földrajzi számozási körzeten
0/35,43
belüli, hálózaton kívüli2
Vodafone kábelhálózaton belüli3
0,00
Belföldi távolsági4
0/35,43
20 kiemelt ország5
0/35,43
30,55
Nemzetközi I. vezetékes díjzóna
59,05
Nemzetközi I. mobil díjzóna
120,00
Nemzetközi II. vezetékes díjzóna
120,00
Nemzetközi II. mobil díjzóna
Mobil hívások (Ft/perc)
Magyar Telekom
0/35,43
Telenor
0/35,43
Vodafone/Netfone/Tarr
0/35,43
Digi Mobil
0/35,43
Speciális behívószámok (Ft/perc)
4,88
Internet behívószám
Helytől független elektronikus hírközlési szolgáltatás
7,60
06-21-xxx xxx
1Csúcsidő:
2Vodafone

Csúcsidőn kívül
Nettó
ÁFA

Bruttó

Bruttó

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0/9,57

0/45

0/35,43

0/9,57

0/45

0,00
0/9,57
0/9,57
8,25
15,94
32,40
32,40

0,00
0/45
0/45
38,80
74,99
152,40
152,40

0,00
0/35,43
0/35,43
30,55
59,05
120,00
120,00

0,00
0/9,57
0/9,57
8,25
15,94
32,40
32,40

0,00
0/45
0/45
38,80
74,99
152,40
152,40

0/9,57
0/9,57
0/9,57
0/9,57

0/45
0/45
0/45
0/45

0/35,43
0/35,43
0/35,43
0/35,43

0/9,57
0/9,57
0/9,57
0/9,57

0/45
0/45
0/45
0/45

1,32

6,20

2,60

0,70

3,30

2,05

9,65

7,60

2,05

9,65

Munkanapokon 7:00 és 18:00 óra között.
vezetékes hálózatból, ugyanazon számozási körzeten belüli, más szolgáltató előfizetője felé irányuló

forgalom.
3 Vodafone telefon előfizetők közötti hívások, kivéve analóg telefonnal rendelkezők.
4Vodafone vezetékes hálózatból, különböző földrajzi számozási körzetbe bekapcsolt, más szolgáltató előfizetője
között létrejött beszéd vagy fax forgalom.
5Ausztria, Belgium, Csehország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Lengyelország, NagyBritannia és Észak-Írország, Németország, Norvégia, Olaszország, Oroszország, Románia, Spanyolország, Svájc,
Svédország, Szerbia, Szlovákia, Ukrajna esetében vezetékes irányba.
A díjcsomagba nem tartozó hívások díjai és számlázási módjai megegyeznek a helyhez kötött telefon ÁSZF
díjfüggelékében meghatározott díjakkal és számlázási módokkal.
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A fent megadott díjak vonatkoznak a második vonal szolgáltatásra is.

584

1.3. Kereskedelmi forgalomban nem elérhető alap- és kiegészítő díjcsomagok
1.3.1. Telefon „ALAP” Csomag
Az alábbi szolgáltatási díjcsomagra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2008.
március 31-től nem tesz lehetővé.
A Telefon szolgáltatás alapértelmezett díjcsomagja, így amennyiben az előfizető a szolgáltatás igénybevételekor
nem jelöl meg más díjcsomagot, abban az esetben a szolgáltató az Alap Díjcsomag szerint nyújtja a telefon
szolgáltatást.
Az igénybevétel feltételei
A szolgáltatás az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott általános szabályok szerint, a Díjszabás
mellékletben meghatározott szolgáltatási díjak ellenében vehető igénybe. Az előfizető egy időben csak egy
díjcsomagot vehet igénybe.
Megnevezés

Nettó

ÁFA

Bruttó

Első Telefonvonal Alap vagy Standard + tarifacsomag

2 000,00 Ft

540,00 Ft

2 540,00 Ft

Első Telefonvonal Alap tarifacsomag vagy Standard + tarifacsomag Kábeltelevízió Silver
csomag előfizetéssel (*)

1 750,00 Ft

472,50 Ft

2 222,50 Ft

Első Telefonvonal Alap tarifacsomag vagy Standard + tarifacsomag chello
minimum/chello medium előfizetéssel (*)

1 500,00 Ft

405,00 Ft

1 905,00 Ft

Első Telefonvonal Alap tarifacsomag vagy Standard + tarifacsomag chello extreme
előfizetéssel (*)

1 241,67 Ft

335,25 Ft

1 576,92 Ft

Első Telefonvonal Alap tarifacsomag vagy Standard + tarifacsomag chello professional
előfizetéssel (*)

1 241,67 Ft

335,25 Ft

1 576,92 Ft

Első Telefonvonal Alap tarifacsomag vagy Standard + tarifacsomag Kábeltelevízió Silver
csomag és chello minimum/chello medium előfizetéssel (*)

1 300,00 Ft

351,00 Ft

1 651,00 Ft

Első Telefonvonal Alap tarifacsomag vagy Standard + tarifacsomag Kábeltelevízió Silver
csomag és chello extreme előfizetéssel (*)

991,67 Ft

267,75 Ft

1 259,42 Ft

Első Telefonvonal Alap tarifacsomag vagy Standard + tarifacsomag Kábeltelevízió Silver
csomag és chello professional előfizetéssel (*)

991,67 Ft

267,75 Ft

1 259,42 Ft

Második telefonvonal (meglévő mellett) Alap tarifacsomag vagy Standard + tarifacsomag

1 000,00 Ft

270,00 Ft

1 270,00 Ft

Forgalmi díjak (másodperc alapú számlázás):

Nettó
Kapcsolási díj minden hívásirányba
Kapcsolási díj
0,00
hívásonként (Ft/hívás)
Vezetékes hívások (Ft/perc)
Helyi és földrajzi
számozási körzeten
9,45
belüli, hálózaton kívüli2

Csúcsidőben1
ÁFA

Bruttó

Nettó

Csúcsidőn kívül
ÁFA

Bruttó

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,55

12,00

5,51 / 05

1,49/05

7/05
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Vodafone
kábelhálózaton belüli3
Belföldi távolsági4
Nemzetközi I.
vezetékes díjzóna
Nemzetközi I. mobil
díjzóna
Nemzetközi II.
vezetékes díjzóna
Nemzetközi II. mobil
díjzóna
Mobil hívások (Ft/perc)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,75

4,25

20,00

9,45 / 05

2,55/06

12/05

24,00

6,48

30,48

24,00

6,48

30,48

59,05

15,94

74,99

59,05

15,94

74,99

120,00

32,40

152,40

120,00

32,40

152,40

120,00

32,40

152,40

120,00

32,40

152,40

69,85/58,26

38,00 / 20,836

10,26/5,6246

48,26/26,4546

69,85/58,26

38,00 / 20,836

10,26/5,6246

48,26/26,4546

69,85/58,26

38,00 / 20,836

10,26/5,6246

48,26/26,4546

69,85/58,26

38,00 / 20,836

10,26/5,6246

48,26/26,4546

6,20

2,60

0,70

3,30

18,29

7,92

2,14

10,06

55,00 /
14,85/12,37
45,836
55,00 /
Telenor
14,85/12,37
45,836
55,00 /
Vodafone/Netfone/Tarr
14,85/12,37
45,836
55,00 /
Digi Mobil
14,85/12,37
45,836
Speciális behívószámok (Ft/perc
4,88
1,32
Internet behívószám
Helytől független elektronikus hírközlési szolgáltatás
14,40
3,89
06-21-xxx xxx
Magyar Telekom

1Csúcsidő:
2Vodafone

Munkanapokon 7:00 és 18:00 óra között.
vezetékes hálózatból, ugyanazon számozási körzeten belüli, más szolgáltató előfizetője felé irányuló

forgalom.
3 Vodafone telefon előfizetők közötti hívások, kivéve analóg telefonnal rendelkezők.
4Vodafone vezetékes hálózatból, különböző földrajzi számozási körzetbe bekapcsolt, más szolgáltató előfizetője
között létrejött beszéd vagy fax forgalom.
5 Itthon kiegészítő díjcsomagra történő előfizetés esetén a hívások díja 0 Ft/perc.
6 Mobil kiegészítő díjcsomagra történő előfizetés esetén mobil hívásk díja csúcsidőben 58,2 Ft/perc, kedvezményes
időszakban 26,45 Ft/perc áfával.
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1.3.2. Telefon Standard + csomag
Az alábbi szolgáltatási díjcsomagra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2008.
március 31-től nem tesz lehetővé.
Az igénybevétel feltételei
A szolgáltatás az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott általános szabályok szerint, a Díjszabás
mellékletben meghatározott szolgáltatási díjak ellenében vehető igénybe. Az előfizető egy időben csak egy
díjcsomagot vehet igénybe.
Megnevezés

Nettó

ÁFA

Bruttó

Első Telefonvonal Alap vagy Standard + tarifacsomag

2 000,00 Ft

540,00 Ft

2 540,00 Ft

Első Telefonvonal Alap tarifacsomag vagy Standard + tarifacsomag Kábeltelevízió Silver
csomag előfizetéssel (*)

1 750,00 Ft

472,50 Ft

2 222,50 Ft

Első Telefonvonal Alap tarifacsomag vagy Standard + tarifacsomag chello
minimum/chello medium előfizetéssel (*)

1 500,00 Ft

405,00 Ft

1 905,00 Ft

Első Telefonvonal Alap tarifacsomag vagy Standard + tarifacsomag chello extreme
előfizetéssel (*)

1 241,67 Ft

335,25 Ft

1 576,92 Ft

Első Telefonvonal Alap tarifacsomag vagy Standard + tarifacsomag chello professional
előfizetéssel (*)

1 241,67 Ft

335,25 Ft

1 576,92 Ft

Első Telefonvonal Alap tarifacsomag vagy Standard + tarifacsomag Kábeltelevízió Silver
csomag és chello minimum/chello medium előfizetéssel (*)

1 300,00 Ft

351,00 Ft

1 651,00 Ft

Első Telefonvonal Alap tarifacsomag vagy Standard + tarifacsomag Kábeltelevízió Silver
csomag és chello extreme előfizetéssel (*)

991,67 Ft

267,75 Ft

1 259,42 Ft

Első Telefonvonal Alap tarifacsomag vagy Standard + tarifacsomag Kábeltelevízió Silver
csomag és chello professional előfizetéssel (*)

991,67 Ft

267,75 Ft

1 259,42 Ft

Második telefonvonal (meglévő mellett) Alap tarifacsomag vagy Standard + tarifacsomag

1 000,00 Ft

270,00 Ft

1 270,00 Ft

(*) a feltüntetett díjak a 2007. június 1. napja előtt megkötött előfizetői szerződések esetében érvényesek, ezen
díjak alkalmazásával új előfizetői szerződést a szolgáltató a megjelölt nap után nem köt.
Forgalmi díjak (perc alapú számlázás):

Nettó
Kapcsolási díj minden hívásirányba
Kapcsolási díj hívásonként
0,00
(Ft/hívás)
Vezetékes hívások (Ft/perc)
Helyi és földrajzi számozási
körzeten belüli, hálózaton
5,00
kívüli2
Vodafone kábelhálózaton
0,00
belüli3
Belföldi távolsági4
11,67

Csúcsidőben1
ÁFA

Bruttó

Nettó

Csúcsidőn kívül
ÁFA

Bruttó

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,35

6,35

2,50 / 06

0,675/05

3,175/0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,15

14,82

5,83 / 05

1,57/05

7,40/0
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Nemzetközi I. vezetékes
díjzóna
Nemzetközi I. mobil díjzóna8
Nemzetközi II. vezetékes
díjzóna8
Nemzetközi II. mobil díjzóna8
Mobil hívások (Ft/perc)
Magyar Telekom
Telenor
Vodafone/Netfone/Tarr
Digi Mobil
Speciális behívószámok
(Ft/perc)
Internet behívószám7
Helytől független
elektronikus hírközlési
szolgáltatás8
06-21-xxx xxx
1Csúcsidő:
3Vodafone

15,83

4,27

20,10

15,83

4,27

20,10

59,05

15,94

74,99

59,05

15,94

74,99

120,00

32,40

152,40

120,00

32,40

152,40

120,00

32,40

152,40

120,00

32,40

152,40

45,83 / 45,836
45,83 / 45,836
45,83 / 45,836
45,83 / 45,836

12,37/12,376
12,37/12,376
12,37/12,376
12,37/12,376

58,20/58,206
58,20/58,206
58,20/58,206
58,20/58,206

29,17 / 20,836
29,17 / 20,836
29,17 / 20,836
29,17 / 20,836

7,876/5,6246
7,876/5,6246
7,876/5,6246
7,876/5,6246

37,04/26,456
37,04/26,456
37,04/26,456
37,04/26,456

4,88

1,32

6,20

2,60

0,70

3,30

14,40

3,89

18,29

7,92

2,14

10,06

Munkanapokon 7:00 és 18:00 óra között.
vezetékes hálózatból, ugyanazon számozási körzeten belüli, más szolgáltató előfizetője felé irányuló

forgalom.
3 Vodafone telefon előfizetők közötti hívások, kivéve analóg telefonnal rendelkezők.
4Vodafone vezetékes hálózatból, különböző földrajzi számozási körzetbe bekapcsolt, más szolgáltató előfizetője
között létrejött beszéd vagy fax forgalom.
5Itthon kiegészítő díjcsomagra történő előfizetés esetén a hívások díja 0 Ft/perc.
6Mobil kiegészítő díjcsomagra történő előfizetés esetén mobil hívásk díja csúcsidőben 58,2 Ft/perc, kedvezményes
időszakban 26,454 Ft/perc áfával. Mobil kiegészítő díjcsomag előfizetése esetén a mobil irányú hívások
számlázása másodperc alapon történik.
7A Nemzetközi I. mobil díjzóna, a Nemzetközi II. vezetékes és mobil díjzóna, az Internet behívószám, továbbá a
helytől független elektronikus hírközlési szolgáltatás számlázása másodperc alapú.
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1.3.3. Telefon „Kiegészítő” Csomag – „ITTHON”
Az alábbi szolgáltatási díjcsomagra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2008.
március 31-től nem tesz lehetővé.
Megnevezés
Itthon kiegészítő tarifacsomag

Nettó

ÁFA

Bruttó

1 000,00 Ft

270,00 Ft

1 270,00 Ft

Az Itthon Kiegészítő díjcsomag kizárólagosan valamely 2008. 03.30-ig forgalmazott másik díjcsomaghoz – azaz a
Telefon Alap vagy Standard + Csomaghoz – volt rendelhető, illetve ezen csomagok fenntartásáig vehető igénybe,
úgy az első, mint a második vonalhoz, vagy mindkét előfizetői telefonvonalhoz külön-külön. Az Itthon kiegészítő
díjcsomag megrendelésével a csúcsidőn kívül bonyolított vezetékes hívások 0 Ft/perc forgalmi díjon kerülnek
elszámolásra, az Itthon díjcsomag 0 Ft-os hívásirányok, továbbá az Itthon kiegészítő díjcsomagban nem érintett
forgalmi díjak a Díjszabás mellékletben kerülnek meghatározásra.
A Kiegészítő tarifacsomag az Alap vagy a Standard + tarifacsomaghoz rendelhető meg az első vagy a második,
vagy mindkét telefonvonalhoz. A kiegészítő díjcsomag meglévő elfizetők a Vodafone személyes vagy telefonos
ügyfélszolgálatán rendelhetik meg, vagy mondhatják le. Módosításnál a változások a számlázó rendszerben 3
munkanapon belül lépnek érvénybe. A kiegészítő tarifacsomag lemondására a megrendelést követő 30 napon belül
nincsen lehetőség. A kiegészítő díjcsomag a Telefon szolgáltatás megrendelésével egyidőben is igénylehető.
Az igénybevétel feltételei
Az Itthon kiegészítő díjcsomagot a telefonszolgáltatását már igénybe vevő elfizetők a Vodafone személyes vagy
telefonos ügyfélszolgálatán rendelhetik meg, vagy mondhatják le.
A Telefon Itthon Kiegészítő Csomagjának igénybevételét lehetővé tevő szerződésmódosítást az előfizető naptári
évenként egy alkalommal díjfizetési kötelezettség nélkül kezdeményezheti. Amennyiben az előfizető díjcsomag
használatát már nem igényli, az ALAP Csomaghoz vagy Standard + díjcsomaghoz térhet vissza térítésmentesen
naptári évenként egyszer. Az Itthon Kiegészítő Csomag lemondására a megrendelést követő 30 napon belül
nincsen lehetőség. Az Itthon kiegészítő díjcsomag a Telefon szolgáltatás megrendelésével egyidejűleg is
igénylehető.
Az Itthon kiegészítő csomagot érintő szerződésmódosításnál az új díjcsomag igénybevételét 3 naptári napon belül
biztosítja a Szolgáltató, kivéve, ha a kiegészítő csomagot a Telefon szolgáltatás megrendelésével együtt igényelte
az előfizető, amely esetben az a szolgáltatás telepítését követően rögtön használható.
A Kiegészítő Csomag Alap Csomagtól és Standard + díjcsomagtól eltérő díjait a jelen Díjszabás melléklet
tartalmazza.
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1.3.4. Telefon „kiegészítő” csomag – „MOBIL”
Az alábbi szolgáltatási díjcsomagra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2008.
március 31-től nem tesz lehetővé.
Megnevezés
Mobil kiegészítő tarifacsomag

Nettó

ÁFA

Bruttó

1 000,00 Ft

270,00 Ft

1 270,00 Ft

A Mobil Kiegészítő díjcsomag kizárólagosan valamely másik díjcsomaghoz – 2008. 03.30-ig- a Telefon Alap és
Standard + Csomaghoz – rendelhető és tartható fenn, az első, a második vagy mindkét előfizetői telefonvonalhoz
külön-külön. A Mobil díjcsomag megrendelésével a mobil irányú hívások csúcsidőben 55 Ft/perc, csúcsidőn kívül
25 Ft/perc forgalmi díjon kerülnek elszámolásra, a kiegészítő díjcsomag számlázása másodperc alapú. A Mobil
kiegészítő díjcsomagban nem érintett forgalmi díjakban a Díjszabás mellékletben meghatározott forgalmi díjak az
irányadók.
A Kiegészítő tarifacsomag az Alap vagy a Standard + tarifacsomaghoz rendelhető meg az első vagy a második,
vagy mindkét telefonvonalhoz. A kiegészítő díjcsomag meglévő elfizetők a Vodafone személyes vagy telefonos
ügyfélszolgálatán rendelhetik meg, vagy mondhatják le. Módosításnál a változások a számlázó rendszerben 3
munkanapon belül lépnek érvénybe. A kiegészítő tarifacsomag lemondására a megrendelést követő 30 napon belül
nincsen lehetőség. A kiegészítő díjcsomag a Telefon szolgáltatás megrendelésével egyidőben is igénylehető.
A Telefon Mobil Kiegészítő Csomagjának igénybevételét lehetővé tevő szerződésmódosítást az előfizető naptári
évenként egy alkalommal díjfizetési kötelezettség nélkül kezdeményezheti. Amennyiben az előfizető díjcsomag
használatát már nem igényli, az ALAP vagy Standard + Csomaghoz térhet vissza térítésmentesen naptári évenként
egyszer. A Mobil Kiegészítő Csomag lemondására a megrendelést követő 30 napon belül nincsen lehetőség. A
Mobil Kiegészítő díjcsomag a Telefon szolgáltatás megrendelésével egyidejűleg is igénylehető.
A Mobil kiegészítő csomagot érintő szerződésmódosításnál az új díjcsomag igénybevételét 3 naptári napon belül
biztosítja a Szolgáltató, kivéve, ha a kiegészítő csomagot a Telefon szolgáltatás megrendelésével együtt igényelte
az előfizető, amely esetben az a szolgáltatás telepítését követően rögtön használható.
A Mobil Csomag Alap Csomagtól és Standard + díjcsomagtól eltérő díjait a jelen mellékletben található díjtáblázat
tartalmazza.
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1.3.5. telefon bronze díjcsomag
Az alábbi szolgáltatási díjcsomagra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2014. június
25-től nem tesz lehetővé.
A telefon szolgáltatás alap díjcsomagja.
Megnevezés
telefon bronze díjcsomag

Nettó

ÁFA

Bruttó

2 084,00 Ft

562,68 Ft

2 646,68 Ft

Forgalmi díjak (perc alapú számlázás):
Csúcsidőben1
ÁFA

Nettó
Kapcsolási díj minden hívásirányba
Kapcsolási díj hívásonként
0,00
0,00
(Ft/hívás)
Vezetékes hívások (Ft/perc)
Helyi és földrajzi számozási
9,84
2,66
körzeten belüli, hálózaton kívüli2
Vodafone kábelhálózaton belüli3
0,00
0,00
4
Belföldi távolsági
9,84
2,66
30,55
8,25
Nemzetközi I. vezetékes díjzóna
59,05
15,94
Nemzetközi I. mobil díjzóna
120,00
32,40
Nemzetközi II. vezetékes díjzóna
120,00
32,40
Nemzetközi II. mobil díjzóna
Mobil hívások (Ft/perc)
Magyar Telekom
51,18
13,82
Telenor
51,18
13,82
Vodafone/Netfone/Tarr
51,18
13,82
Digi Mobil
51,18
13,82
Speciális behívószámok (Ft/perc)
4,88
1,32
Internet behívószám
Helytől független elektronikus hírközlési szolgáltatás
7,60
2,05
06-21-xxx xxx
1Csúcsidő:
2Vodafone

Bruttó

Nettó

Csúcsidőn kívül
ÁFA

Bruttó

0,00

0,00

0,00

0,00

12,50

9,84

2,66

12,50

0,00
12,50
38,80
74,99
152,40
152,40

0,00
9,84
30,55
59,05
120,00
120,00

0,00
2,66
8,25
15,94
32,40
32,40

0,00
12,50
38,80
74,99
152,40
152,40

65,00
65,00
65,00
65,00

51,18
51,18
51,18
51,18

13,82
13,82
13,82
13,82

65,00
65,00
65,00
65,00

6,20

2,60

0,70

3,30

9,65

7,60

2,05

9,65

Munkanapokon 7:00 és 18:00 óra között.
vezetékes hálózatból, ugyanazon számozási körzeten belüli, más szolgáltató előfizetője felé irányuló

forgalom.
3 Vodafone telefon előfizetők közötti hívások, kivéve analóg telefonnal rendelkezők.
4Vodafone vezetékes hálózatból, különböző földrajzi számozási körzetbe bekapcsolt, más szolgáltató előfizetője
között létrejött beszéd vagy fax forgalom
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1.3.6. telefon silver díjcsomag
Az alábbi szolgáltatási díjcsomagra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2014. június
25-től nem tesz lehetővé.
A telefon silver díjcsomag megrendelésével a csúcsidőn kívül bonyolított vezetékes hívások 0 Ft/perc forgalmi díjon
kerülnek elszámolásra, a díjcsomag 0 Ft-os hívásirányai, továbbá a telefon silver díjcsomagban nem érintett
forgalmi díjak a jelen Díjszabás mellékletben kerülnek meghatározásra.
Megnevezés
telefon silver díjcsomag

Nettó

ÁFA

Bruttó

3 750,40 Ft

1 012,61 Ft

4 763,01 Ft

Forgalmi díjak (perc alapú számlázás):
Csúcsidőben1
ÁFA

Nettó
Kapcsolási díj hívásonként (Ft/hívás)
Kapcsolási díj hívásonként (Ft/hívás)
0,00
0,00
Vezetékes hívások (Ft/perc)
Helyi és földrajzi számozási körzeten
9,84
2,66
belüli, hálózaton kívüli2
Vodafone kábelhálózaton belüli3
0,00
0,00
4
Belföldi távolsági
9,84
2,66
30,55
8,25
Nemzetközi I. vezetékes díjzóna
59,05
15,94
Nemzetközi I. mobil díjzóna
120,00
32,40
Nemzetközi II. vezetékes díjzóna
120,00
32,40
Nemzetközi II. mobil díjzóna
Mobil hívások (Ft/perc)
Magyar Telekom
51,18
13,82
Telenor
51,18
13,82
Vodafone/Netfone/Tarr
51,18
13,82
Digi Mobil
51,18
13,82
Speciális behívószámok (Ft/perc)
4,88
1,32
Internet behívószám
Helytől független elektronikus hírközlési szolgáltatás
7,60
2,05
06-21-xxx xxx
1Csúcsidő:
2Vodafone

Bruttó

Nettó

Csúcsidőn kívül
ÁFA

0,00

0,00

0,00

0,00

12,50

0,00

0,00

0,00

0,00
12,50
38,80
74,99
152,40
152,40

0,00
0,00
30,55
59,05
120,00
120,00

0,00
0,00
8,25
15,94
32,40
32,40

0,00
0,00
38,80
74,99
152,40
152,40

65,00
65,00
65,00
65,00

51,18
51,18
51,18
51,18

13,82
13,82
13,82
13,82

65,00
65,00
65,00
65,00

6,20

2,60

0,70

3,30

9,65

7,60

2,05

9,65

Bruttó

Munkanapokon 7:00 és 18:00 óra között.
vezetékes hálózatból, ugyanazon számozási körzeten belüli, más szolgáltató előfizetője felé irányuló

forgalom.
3 Vodafone telefon előfizetők közötti hívások, kivéve analóg telefonnal rendelkezők.
4Vodafone vezetékes hálózatból, különböző földrajzi számozási körzetbe bekapcsolt, más szolgáltató előfizetője
között létrejött beszéd vagy fax forgalom.
A díjcsomagba nem tartozó hívások díjai és számlázási módjai megegyeznek a helyhez kötött telefon ÁSZF
díjfüggelékében meghatározott díjakkal és számlázási módokkal.
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1.3.7. telefon gold díjcsomag
Az alábbi szolgáltatási díjcsomagra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2014. június
25-től nem tesz lehetővé.
A telefon gold díjcsomag megrendelésével, havonta 30 óra 0 Ft-os forgalmi díjon kerül elszámolásra, azon
hívásirányok, melyek a díjmentesség időszakába nem számítanak bele, a jelen Díjszabás mellékletben találhatók.
Megnevezés
telefon gold díjcsomag

Nettó

ÁFA

Bruttó

5 416,00 Ft

1 462,32 Ft

6 878,32 Ft

A gold díjcsomag - havi 30 óra 0 Ft-os percdíjat tartalmaz a helyi és földrajzi számozási körzeten belüli, hálózaton
kívüli, belföldi távolsági irányba bonyolított hívások esetén. A havidíjkedvezmény havi 30 óra erejéig érvényes, a
30 óra felhasználása után a táblázatban található forgalmi díj kerül kiszámlázásra.
Forgalmi díjak (perc alapú számlázás):
Csúcsidőben1
Nettó
ÁFA
Kapcsolási díj hívásonként (Ft/hívás)
Kapcsolási díj hívásonként (Ft/hívás)
0,00
Vezetékes hívások (Ft/perc)
Helyi és földrajzi számozási körzeten
0/9,84
belüli, hálózaton kívüli2
Vodafone kábelhálózaton belüli3
0,00
Belföldi távolsági4
0/9,84
30,55
Nemzetközi I. vezetékes díjzóna
59,05
Nemzetközi I. mobil díjzóna
120,00
Nemzetközi II. vezetékes díjzóna
120,00
Nemzetközi II. mobil díjzóna
Mobil hívások (Ft/perc)
Magyar Telekom
51,18
Telenor
51,18
Vodafone/Netfone/Tarr
51,18
Digi Mobil
51,18
Speciális behívószámok (Ft/perc)
4,88
Internet behívószám
Helytől független elektronikus hírközlési szolgáltatás
7,60
06-21-xxx xxx
1Csúcsidő:
2Vodafone

Csúcsidőn kívül
Nettó
ÁFA

Bruttó

Bruttó

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0/2,66

0/12,5

0/9,84

0/2,66

0/12,5

0,00
0/2,66
8,25
15,94
32,40
32,40

0,00
0/12,5
38,80
74,99
152,40
152,40

0,00
0/9,84
30,55
59,05
120,00
120,00

0,00
0/2,66
8,25
15,94
32,40
32,40

0,00
0/12,5
38,80
74,99
152,40
152,40

13,82
13,82
13,82
13,82

65,00
65,00
65,00
65,00

51,18
51,18
51,18
51,18

13,82
13,82
13,82
13,82

65,00
65,00
65,00
65,00

1,32

6,20

2,60

0,70

3,30

2,05

9,65

7,60

2,05

9,65

Munkanapokon 7:00 és 18:00 óra között.
vezetékes hálózatból, ugyanazon számozási körzeten belüli, más szolgáltató előfizetője felé irányuló

forgalom.
3 Vodafone telefon előfizetők közötti hívások, kivéve analóg telefonnal rendelkezők.
4Vodafone vezetékes hálózatból, különböző földrajzi számozási körzetbe bekapcsolt, más szolgáltató előfizetője
között létrejött beszéd vagy fax forgalom.
A díjcsomagba nem tartozó hívások díjai és számlázási módjai megegyeznek a helyhez kötött telefon ÁSZF
díjfüggelékében meghatározott díjakkal és számlázási módokkal.
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1.3.8. FixPerc180 díjcsomag
Az alábbi szolgáltatási díjcsomagra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2014. június
25-től nem tesz lehetővé.
A telefon FixPerc180 díjcsomag havidíja 180 perc lebeszélhető percet foglal magába helyi és földrajzi számozási
körzeten belüli, hálózaton kívüli, belföldi távolsági, belföldi mobil hálózatokba, továbbá 20 kiemelt külföldi vezetékes
irányba kezdeményezett hívások esetén. A lebeszélhetőség havi 180 perc erejéig érvényes, a lebeszélt percek
után az ÁSZF jelen Díjszabás mellékletében található forgalmi díj kerül kiszámlázásra. A telefon FixPerc180
díjcsomagban nem érintett forgalmi díjak az ÁSZF jelen Díjszabás mellékletben kerülnek meghatározásra.
Megnevezés
telefon FixPerc180 díjcsomag

Nettó

ÁFA

Bruttó

4 160,00 Ft

1 123,20 Ft

5 283,20 Ft

Forgalmi díjak (perc alapú számlázás):
Nettó
Kapcsolási díj hívásonként (Ft/hívás)
Kapcsolási díj hívásonként (Ft/hívás)
0,00
Vezetékes hívások (Ft/perc)
Helyi és földrajzi számozási körzeten
0/35,43
belüli, hálózaton kívüli2
Vodafone kábelhálózaton belüli3
0,00
Belföldi távolsági4
0/35,43
20 kiemelt ország5
0/35,43
30,55
Nemzetközi I. vezetékes díjzóna
59,05
Nemzetközi I. mobil díjzóna
120,00
Nemzetközi II. vezetékes díjzóna
120,00
Nemzetközi II. mobil díjzóna
Mobil hívások (Ft/perc)
Magyar Telekom
0/51,18
Telenor
0/51,18
Vodafone/Netfone/Tarr
0/51,18
Digi Mobil
0/51,18
Speciális behívószámok (Ft/perc)
4,88
Internet behívószám
Helytől független elektronikus hírközlési szolgáltatás
7,60
06-21-xxx xxx
1Csúcsidő:
2Vodafone

Csúcsidőben1
ÁFA

Bruttó

Nettó

Csúcsidőn kívül
ÁFA

Bruttó

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0/9,57

0/45

0/35,43

0/9,57

0/45

0,00
0/9,57
0/9,57
8,25
15,94
32,40
32,40

0,00
0/45
0/45
38,80
74,99
152,40
152,40

0,00
0/35,43
0/35,43
30,55
59,05
120,00
120,00

0,00
0/9,57
0/9,57
8,25
15,94
32,40
32,40

0,00
0/45
0/45
38,80
74,99
152,40
152,40

0/13,82
0/13,82
0/13,82
0/13,82

0/65
0/65
0/65
0/65

0/51,18
0/51,18
0/51,18
0/51,18

0/13,82
0/13,82
0/13,82
0/13,82

0/65
0/65
0/65
0/65

1,32

6,20

2,60

0,70

3,30

2,05

9,65

7,60

2,05

9,65

Munkanapokon 7:00 és 18:00 óra között.
vezetékes hálózatból, ugyanazon számozási körzeten belüli, más szolgáltató előfizetője felé irányuló

forgalom.
3 Vodafone telefon előfizetők közötti hívások, kivéve analóg telefonnal rendelkezők.
4Vodafone vezetékes hálózatból, különböző földrajzi számozási körzetbe bekapcsolt, más szolgáltató előfizetője
között létrejött beszéd vagy fax forgalom.
5Ausztria, Belgium, Csehország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Lengyelország, NagyBritannia és Észak-Írország, Németország, Norvégia, Olaszország, Oroszország, Románia, Spanyolország, Svájc,
Svédország, Szerbia, Szlovákia, Ukrajna esetében vezetékes irányba.
A díjcsomagba nem tartozó hívások díjai és számlázási módjai megegyeznek a helyhez kötött telefon ÁSZF
díjfüggelékében meghatározott díjakkal és számlázási módokkal.
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1.3.9. FixPerc360 díjcsomag
Az alábbi szolgáltatási díjcsomagra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2014. június
25-től nem tesz lehetővé.
A telefon FixPerc360 díjcsomag havidíja 360 perc lebeszélhető percet foglal magába helyi és földrajzi számozási
körzeten belüli, hálózaton kívüli, belföldi távolsági, belföldi mobil hálózatokba, továbbá 20 kiemelt külföldi vezetékes
irányba kezdeményezett hívások esetén. A lebeszélhetőség havi 360 perc erejéig érvényes, a lebeszélt percek
után a lenti táblázatban található forgalmi díj kerül kiszámlázásra. A telefon FixPerc360 díjcsomagban nem érintett
forgalmi díjak az ÁSZF jelen Díjszabás mellékletben kerülnek meghatározásra.
Megnevezés
telefon FixPerc360 díjcsomag

Nettó

ÁFA

Bruttó

5 760,00 Ft

1 555,20 Ft

7 315,20 Ft

Forgalmi díjak (perc alapú számlázás):
Csúcsidőben1
Nettó
ÁFA
Kapcsolási díj hívásonként (Ft/hívás)
Kapcsolási díj hívásonként
0,00
(Ft/hívás)
Vezetékes hívások (Ft/perc)
Helyi és földrajzi számozási
0/35,43
körzeten belüli, hálózaton kívüli2
Vodafone kábelhálózaton belüli3
0,00
4
Belföldi távolsági
0/35,43
20 kiemelt ország5
0/35,43
30,55
Nemzetközi I. vezetékes díjzóna
59,05
Nemzetközi I. mobil díjzóna
120,00
Nemzetközi II. vezetékes díjzóna
120,00
Nemzetközi II. mobil díjzóna
Mobil hívások (Ft/perc)
Magyar Telekom
0/51,18
Telenor
0/51,18
Vodafone/Netfone/Tarr
0/51,18
Digi Mobil
0/51,18
Speciális behívószámok (Ft/perc)
4,88
Internet behívószám
Helytől független elektronikus hírközlési szolgáltatás
7,60
06-21-xxx xxx
1Csúcsidő:
2Vodafone

Bruttó

Nettó

Csúcsidőn kívül
ÁFA

Bruttó

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0/9,57

0/45

0/35,43

0/9,57

0/45

0,00
0/9,57
0/9,57
8,25
15,94
32,40
32,40

0,00
0/45
0/45
38,80
74,99
152,40
152,40

0,00
0/35,43
0/35,43
30,55
59,05
120,00
120,00

0,00
0/9,57
0/9,57
8,25
15,94
32,40
32,40

0,00
0/45
0/45
38,80
74,99
152,40
152,40

0/13,82
0/13,82
0/13,82
0/13,82

0/65
0/65
0/65
0/65

0/51,18
0/51,18
0/51,18
0/51,18

0/13,82
0/13,82
0/13,82
0/13,82

0/65
0/65
0/65
0/65

1,32

6,20

2,60

0,70

3,30

2,05

9,65

7,60

2,05

9,65

Munkanapokon 7:00 és 18:00 óra között.
vezetékes hálózatból, ugyanazon számozási körzeten belüli, más szolgáltató előfizetője felé irányuló

forgalom.
3 Vodafone telefon előfizetők közötti hívások, kivéve analóg telefonnal rendelkezők.
4Vodafone vezetékes hálózatból, különböző földrajzi számozási körzetbe bekapcsolt, más szolgáltató előfizetője
között létrejött beszéd vagy fax forgalom.
5Ausztria, Belgium, Csehország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Lengyelország, NagyBritannia és Észak-Írország, Németország, Norvégia, Olaszország, Oroszország, Románia, Spanyolország, Svájc,
Svédország, Szerbia, Szlovákia, Ukrajna esetében vezetékes irányba.
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A díjcsomagba nem tartozó hívások díjai és számlázási módjai megegyeznek a helyhez kötött telefon ÁSZF
díjfüggelékében meghatározott díjakkal és számlázási módokkal.
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1.4. business telefon díjcsomagok
Üzleti díjcsomagok üzleti előfizetők részére.

1.4.1. business telefon ISDN interfészű szolgáltatások
A szolgáltatás az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott általános szabályok szerint, a jelen Díjszabás
mellékletben meghatározott szolgáltatási díjak ellenében vehető igénybe.
Díjcsomag
ISDN30 PP100 szolgáltatás, 100 telefonszámmal
ISDN2 PP10 szolgáltatás, 10 telefonszámmal
ISDN2 PP0 szolgáltatás, telefonszámok nélkül*
ISDN2 PMP2 szolgáltatás, 2 telefonszámmal
ISDN további előfizetői hívószám*
ISDN további előfizetői hívószám, 10-es csomag

Nettó

ÁFA

Bruttó

60 000,0 Ft
4 000,0 Ft
3 200,0 Ft
3 600,0 Ft
400,0 Ft
2 000,0 Ft

16 200 Ft
1 080 Ft
864 Ft
972 Ft
108 Ft
540 Ft

76 200 Ft
5 080 Ft
4 064 Ft
4 572 Ft
508 Ft
2 540 Ft

* csak akkor rendelhető, ha az előfizetőnek van legalább egy ISDN2 PP10 előfizetése
Forgalmi díjak (másodperc alapú számlázás):
Forgalmi díjak
Kapcsolási díj hívásonként (Ft/hívás)
Perc díjak
Helyi hívás1
Vodafone kábelhálózaton belüli2
Belföldi távolsági3
Belföldi mobil
Nemzetközi I. vezetékes díjzóna
Nemzetközi I. mobil díjzóna
Nemzetközi II. vezetékes díjzóna
Nemzetközi II. mobil díjzóna
Internet behívószám csúcsidőben
Internet behívószám csúcsidőn kívül
fax-email küldés, belföld5
fax-email küldés, nemzetközi4

Nettó
0,00

ÁFA
0,00

Bruttó
0,00

5,80
0,00
9,00
40,00
18,00
59,05
72,00
100,00
4,88
2,60
6,00
60,00

1,57
0,00
2,43
10,80
4,86
15,94
19,44
27,00
1,32
0,70
1,62
16,20

7,37
0,00
11,43
50,80
22,86
74,99
91,44
127,00
6,20
3,30
7,62
76,20

1Vodafone

vezetékes hálózatból, ugyanazon számozási körzeten belüli, más szolgáltató előfizetője felé irányuló
forgalom.
2 Vodafone kábeltelefon szolgáltatást igénybe vevő előfizetők közötti hívások.
3Vodafone vezetékes hálózatból, különböző földrajzi számozási körzetbe bekapcsolt, más szolgáltató előfizetője
között létrejött beszéd vagy fax forgalom.
4 Csomagban foglalt forgalmon felüli használat esetén.
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1.4.2. business telefon díjcsomag
A díjcsomag business telefon mobil opcióval is választható.
A szolgáltatás az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott általános szabályok szerint, a jelen Díjszabás
mellékletben meghatározott szolgáltatási díjak ellenében vehető igénybe.
2018. szeptember 11-től
27% Áfa
Díjcsomag
Nettó
business telefon díjcsomag 4 000,0 Ft

ÁFA
1 080 Ft

Bruttó
5 080 Ft

2021. szeptember 28-tól
(számlaciklusokhoz igazítva)
27% Áfa
Nettó
Áfa
Bruttó
3 929 Ft
1 061 Ft
4 990 Ft

Forgalmi díjak (másodperc alapú számlázás):
Forgalmi díjak

Nettó

ÁFA

Bruttó

Kapcsolási díj hívásonként (Ft/hívás)
Perc díjak
Helyi hívás1
Vodafone kábelhálózaton belüli2
Belföldi távolsági3
Belföldi mobil

0,00

0,00

0,00

6,30
0,00
9,00
40,00
18,00
59,05
74,00
102,00
4,88
2,60
6,00
60,00

1,70
0,00
2,43
10,80
4,86
15,94
19,98
27,54
1,32
0,70
1,62
16,20

8,00
0,00
11,43
50,80
22,86
74,99
93,98
129,54
6,20
3,30
7,62
76,20

Nemzetközi I. vezetékes díjzóna
Nemzetközi I. mobil díjzóna
Nemzetközi II. vezetékes díjzóna
Nemzetközi II. mobil díjzóna
Internet behívószám csúcsidőben
Internet behívószám csúcsidőn kívül
fax-email küldés, belföld4
fax-email küldés, nemzetközi4
1Vodafone

vezetékes hálózatból, ugyanazon számozási körzeten belüli, más szolgáltató előfizetője felé irányuló
forgalom.
2 Vodafone kábeltelefon szolgáltatást igénybe vevő előfizetők közötti hívások.
3Vodafone vezetékes hálózatból, különböző földrajzi számozási körzetbe bekapcsolt, más szolgáltató előfizetője
között létrejött beszéd vagy fax forgalom.
4 Csomagban foglalt forgalmon felüli használat esetén.
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1.4.3. business telefon 300 díjcsomag
A díjcsomag havi díja 300 perc helyi, valamint belföldi távolsági hálózatba irányuló lebeszélhető forgalmat
tartalmaz. A díjcsomag business telefon mobil opcióval is választható.
2018. szeptember 11-től
27% Áfa
Díjcsomag
business telefon 300 díjcsomag

Nettó
6 000,0 Ft

ÁFA
1 620 Ft

Bruttó
7 620 Ft

2021. szeptember 28-tól
(számlaciklusokhoz igazítva)
27% Áfa
Nettó
Áfa
Bruttó
4 717 Ft
1 273 Ft
5 990 Ft

A csomagban foglalt havi 300 perc forgalmon felüli, illetve a helyi, valamint belföldi távolsági hívásiránytól eltérő
hívásirányokba indított forgalom a lenti táblázatban szereplő business telefon forgalmi díjakon kerül elszámolásra.
Forgalmi díjak (másodperc alapú számlázás):
Forgalmi díjak

Nettó

ÁFA

Bruttó

Kapcsolási díj hívásonként (Ft/hívás)
Perc díjak
Helyi hívás1
Vodafone kábelhálózaton belüli2
Belföldi távolsági3
Belföldi mobil

0,00

0,00

0,00

6,30
0,00
9,00
40,00
18,00
59,05
74,00
102,00
4,88
2,60
6,00
60,00

1,70
0,00
2,43
10,80
4,86
15,94
19,98
27,54
1,32
0,70
1,62
16,20

8,00
0,00
11,43
50,80
22,86
74,99
93,98
129,54
6,20
3,30
7,62
76,20

Nemzetközi I. vezetékes díjzóna
Nemzetközi I. mobil díjzóna
Nemzetközi II. vezetékes díjzóna
Nemzetközi II. mobil díjzóna
Internet behívószám csúcsidőben
Internet behívószám csúcsidőn kívül
fax-email küldés, belföld4
fax-email küldés, nemzetközi4
1Vodafone

vezetékes hálózatból, ugyanazon számozási körzeten belüli, más szolgáltató előfizetője felé irányuló
forgalom.
2 Vodafone kábeltelefon szolgáltatást igénybe vevő előfizetők közötti hívások.
3Vodafone vezetékes hálózatból, különböző földrajzi számozási körzetbe bekapcsolt, más szolgáltató előfizetője
között létrejött beszéd vagy fax forgalom.
4 Csomagban foglalt forgalmon felüli használat esetén.
A szolgáltatás az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott általános szabályok szerint, a jelen Díjszabás
mellékletben meghatározott szolgáltatási díjak ellenében vehető igénybe. Business telefon ISDN interfészű
szolgáltatás igénybevétele esetén a díjcsomag nem vehető igénybe.
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1.4.4. business telefon 500 díjcsomag
A díjcsomag havi díja 500 perc helyi, valamint belföldi távolsági hálózatba irányuló lebeszélhető forgalmat
tartalmaz. A díjcsomag business telefon mobil opcióval is választható.
2018. szeptember 11-től
27% Áfa
Díjcsomag
business telefon 500 díjcsomag

Nettó
7 000,0 Ft

ÁFA
1 890 Ft

Bruttó
8 890 Ft

2021. szeptember 28-tól
(számlaciklusokhoz igazítva)
27% Áfa
Nettó
Áfa
Bruttó
5 504 Ft 1 486 Ft 6 990 Ft

A csomagban foglalt havi 500 perc forgalmon felüli, illetve a helyi, valamint belföldi távolsági hívásiránytól eltérő
hívásirányokba indított forgalom a lenti táblázatban szereplő business telefon forgalmi díjakon kerül elszámolásra.
Forgalmi díjak (másodperc alapú számlázás):
Forgalmi díjak

Nettó

ÁFA

Bruttó

Kapcsolási díj hívásonként (Ft/hívás)
Perc díjak
Helyi hívás1
Vodafone kábelhálózaton belüli2
Belföldi távolsági3
Belföldi mobil

0,00

0,00

0,00

6,30
0,00
9,00
40,00
18,00
59,05
74,00
102,00
4,88
2,60
6,00
60,00

1,70
0,00
2,43
10,80
4,86
15,94
19,98
27,54
1,32
0,70
1,62
16,20

8,00
0,00
11,43
50,80
22,86
74,99
93,98
129,54
6,20
3,30
7,62
76,20

Nemzetközi I. vezetékes díjzóna
Nemzetközi I. mobil díjzóna
Nemzetközi II. vezetékes díjzóna
Nemzetközi II. mobil díjzóna
Internet behívószám csúcsidőben
Internet behívószám csúcsidőn kívül
fax-email küldés, belföld4
fax-email küldés, nemzetközi4
1Vodafone

vezetékes hálózatból, ugyanazon számozási körzeten belüli, más szolgáltató előfizetője felé irányuló
forgalom.
2 Vodafone kábeltelefon szolgáltatást igénybe vevő előfizetők közötti hívások.
3Vodafone vezetékes hálózatból, különböző földrajzi számozási körzetbe bekapcsolt, más szolgáltató előfizetője
között létrejött beszéd vagy fax forgalom.
4 Csomagban foglalt forgalmon felüli használat esetén.
A szolgáltatás az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott általános szabályok szerint, a jelen Díjszabás
mellékletben meghatározott szolgáltatási díjak ellenében vehető igénybe business telefon ISDN interfészű
szolgáltatás igénybevétele a díjcsomag nem vehető igénybe.

600

1.4.5. business telefon 1000 díjcsomag
A díjcsomag havi díja 1000 perc helyi, valamint belföldi távolsági hálózatba irányuló lebeszélhető forgalmat
tartalmaz. A díjcsomag business telefon mobil opcióval is választható.
2018. szeptember 11-től
27% Áfa
Díjcsomag
business telefon 1000 díjcsomag

Nettó
8 000,0 Ft

ÁFA
2 160 Ft

Bruttó
10 160 Ft

2021. szeptember 28-tól
(számlaciklusokhoz igazítva)
27% Áfa
Nettó
Áfa
Bruttó
6 291 Ft
1 699 Ft
7 990 Ft

A csomagban foglalt havi 1000 perc forgalmon felüli, illetve a helyi, valamint belföldi távolsági hívásiránytól eltérő
hívásirányokba indított forgalom a lenti táblázatban szereplő business telefon forgalmi díjakon kerül elszámolásra.
Forgalmi díjak (másodperc alapú számlázás):
Forgalmi díjak

Nettó

ÁFA

Bruttó

Kapcsolási díj hívásonként (Ft/hívás)
Perc díjak
Helyi hívás1
Vodafone kábelhálózaton belüli2
Belföldi távolsági3
Belföldi mobil

0,00

0,00

0,00

6,30
0,00
9,00
40,00
18,00
59,05
74,00
102,00
4,88
2,60
6,00
60,00

1,70
0,00
2,43
10,80
4,86
15,94
19,98
27,54
1,32
0,70
1,62
16,20

8,00
0,00
11,43
50,80
22,86
74,99
93,98
129,54
6,20
3,30
7,62
76,20

Nemzetközi I. vezetékes díjzóna
Nemzetközi I. mobil díjzóna
Nemzetközi II. vezetékes díjzóna
Nemzetközi II. mobil díjzóna
Internet behívószám csúcsidőben
Internet behívószám csúcsidőn kívül
fax-email küldés, belföld4
fax-email küldés, nemzetközi4
1Vodafone

vezetékes hálózatból, ugyanazon számozási körzeten belüli, más szolgáltató előfizetője felé irányuló
forgalom.
2 Vodafone kábeltelefon szolgáltatást igénybe vevő előfizetők közötti hívások.
3Vodafone vezetékes hálózatból, különböző földrajzi számozási körzetbe bekapcsolt, más szolgáltató előfizetője
között létrejött beszéd vagy fax forgalom.
4 Csomagban foglalt forgalmon felüli használat esetén.
A szolgáltatás az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott általános szabályok szerint, a jelen Díjszabás
mellékletben meghatározott szolgáltatási díjak ellenében vehető igénybe. Business telefon ISDN interfészű
szolgáltatás igénybevétele a díjcsomag nem vehető igénybe.
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1.4.6. business telefon SIP szolgáltatások
A szolgáltatás az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott általános szabályok szerint, a jelen Díjszabás
mellékletben meghatározott szolgáltatási díjak ellenében vehető igénybe.
Díjcsomag
SIP Trunk hozzáférés szolgáltatás - hangcsatornánként
SIP Account hozzáférés szolgáltatás – telefonszámonként

Nettó

ÁFA

Bruttó

2 000,0 Ft
2 000,0 Ft

540 Ft
540 Ft

2 540 Ft
2 540 Ft

Forgalmi díjak (másodperc alapú számlázás):
Forgalmi díjak
Kapcsolási díj hívásonként (Ft/hívás)
Perc díjak
Helyi hívás1
Vodafone kábelhálózaton belüli2
Belföldi távolsági3
Belföldi mobil
Nemzetközi I. vezetékes díjzóna
Nemzetközi I. mobil díjzóna
Nemzetközi II. vezetékes díjzóna
Nemzetközi II. mobil díjzóna
Internet behívószám csúcsidőben
Internet behívószám csúcsidőn kívül
fax-email küldés, belföld4
fax-email küldés, nemzetközi4

Nettó
0,00

ÁFA
0,00

Bruttó
0,00

5,80
0,00
9,00
40,00
18,00
59,05
72,00
100,00
4,88
2,60
6,00
60,00

1,57
0,00
2,43
10,80
4,86
15,94
19,44
27,00
1,32
0,70
1,62
16,20

7,37
0,00
11,43
50,80
22,86
74,99
91,44
127,00
6,20
3,30
7,62
76,20

1Vodafone

vezetékes hálózatból, ugyanazon számozási körzeten belüli, más szolgáltató előfizetője felé irányuló
forgalom.
2 Vodafone kábeltelefon szolgáltatást igénybe vevő előfizetők közötti hívások.
3Vodafone vezetékes hálózatból, különböző földrajzi számozási körzetbe bekapcsolt, más szolgáltató előfizetője
között létrejött beszéd vagy fax forgalom.
4 Csomagban foglalt forgalmon felüli használat esetén.
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1.4.7. business telefon mobil opció
A business telefon mobil opció 100 perc bármely mobil irányú ingyenes lebeszélhetőséget jelent. A szolgáltatás
bármelyik telefonvonalra igénybe vehető. A szolgáltatás business telefon, business telefon 300, business telefon
500, valamint business telefon 1000 díjcsomaghoz választható.
A szolgáltatás az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott általános szabályok szerint, a jelen Díjszabás
mellékletben meghatározott szolgáltatási díjak ellenében vehető igénybe.
Díjcsomag
business telefon mobil opció

Nettó

ÁFA

Bruttó

6 000,0 Ft

1 620 Ft

7 620 Ft

A 100 perc lebeszélhetőség után a mobil irányú hívások az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott
általános szabályok szerint, a jelen Díjszabás mellékletben meghatározott szolgáltatási díjak ellenében vehető
igénybe.
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2. Egyéb szolgáltatások díjai
2.1. Második vonal szolgáltatás
A Szolgáltató lehetővé teszi az Előfizető számára kiegészítő szolgáltatásként a második vonal szolgáltatást, élő
telefon előfizetése mellé (első vonal).
Az igénybevétel korlátai:
Az Előfizető vonalanként kap hívószámot, az első vonalra vonatkozó szerződés megszűnése esetén a második
vonal is automatikusan megszűnik.

2.2. Számfenntartási díj
Számfenntartási díjak szolgáltatás szüneteltetése esetén (maximum hat hónap) a különböző díjcsomagok szerint:
Díjcsomag

Nettó

ÁFA

Bruttó

telefon Nonstop S díjcsomag

833,60 Ft

225,07 Ft

1 058,67 Ft

telefon Nonstop M díjcsomag

833,60 Ft

225,07 Ft

1 058,67 Ft

telefon Nonstop L díjcsomag

833,60 Ft

225,07 Ft

1 058,67 Ft

telefon Nonstop XL díjcsomag

833,60 Ft

225,07 Ft

1 058,67 Ft

telefon Fix 100 díjcsomag

833,60 Ft

225,07 Ft

1 058,67 Ft

telefon Fix 100+ díjcsomag

833,60 Ft

225,07 Ft

1 058,67 Ft

telefon Alap csomag

833,33 Ft

225,00 Ft

1 058,33 Ft

telefon Standard + csomag

833,33 Ft

225,00 Ft

1 058,33 Ft

telefon bronze díjcsomag

833,60 Ft

225,07 Ft

1 058,67 Ft

telefon silver díjcsomag

833,60 Ft

225,07 Ft

1 058,67 Ft

telefon gold díjcsomag

833,60 Ft

225,07 Ft

1 058,67 Ft

telefon FixPerc180 díjcsomag

833,60 Ft

225,07 Ft

1 058,67 Ft

telefon FixPerc360 díjcsomag

833,60 Ft

225,07 Ft

1 058,67 Ft

business telefon díjcsomagok

jelen ÁSZF-ben szereplő mindenkori havi
szolgáltatási díj 25 %-a

2.3. Korlátozás időtartama alatti előfizetési díj
Korlátozás időtartama alatt fizetendő előfizetési díjak a különböző díjcsomagok esetén:
Díjcsomag

Nettó

ÁFA

Bruttó

telefon Nonstop S díjcsomag

992,00 Ft

267,84 Ft

1 259,84 Ft

telefon Nonstop M díjcsomag

992,00 Ft

267,84 Ft

1 259,84 Ft
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telefon Nonstop L díjcsomag

992,00 Ft

267,84 Ft

1 259,84 Ft

telefon Nonstop XL díjcsomag

992,00 Ft

267,84 Ft

1 259,84 Ft

telefon Fix 100 díjcsomag

992,00 Ft

267,84 Ft

1 259,84 Ft

telefon Fix 100+ díjcsomag

992,00 Ft

267,84 Ft

1 259,84 Ft

telefon Alap csomag

991,67 Ft

267,75 Ft

1 259,42 Ft

telefon Standard + csomag

991,67 Ft

267,75 Ft

1 259,42 Ft

telefon bronze díjcsomag

992,00 Ft

267,84 Ft

1 259,84 Ft

telefon silver díjcsomag

992,00 Ft

267,84 Ft

1 259,84 Ft

telefon gold díjcsomag

992,00 Ft

267,84 Ft

1 259,84 Ft

telefon FixPerc180 díjcsomag

992,00 Ft

267,84 Ft

1 259,84 Ft

telefon FixPerc360 díjcsomag

992,00 Ft

267,84 Ft

1 259,84 Ft

business telefon díjcsomagok

992,00 Ft

267,84 Ft

1 259,84 Ft

2.4. Fax-email szolgáltatás business telefon díjcsomagokhoz
Megnevezés
fax-email szolgáltatás, fogadó csomag
fax-email szolgáltatás, fogadó-küldő csomag

Nettó

ÁFA

Bruttó

1 800,0 Ft
2 800,0 Ft

486 Ft
756 Ft

2 286 Ft
3 556 Ft

2.5. Vonalkapcsolt szolgáltatás (PBX sor) business telefon díjcsomagokhoz
Megnevezés
Vonalkapcsolt szolgáltatás (PBX sor)

Nettó

ÁFA

Bruttó

300,0 Ft

81 Ft

381 Ft

Nettó

ÁFA

Bruttó

2 500,0 Ft
10 000,0 Ft
30 000,0 Ft

675 Ft
2 700 Ft
8 100 Ft

3 175 Ft
12 700 Ft
38 100 Ft

2.6. Zöld szám szolgáltatás business telefon díjcsomagokhoz
Megnevezés
Normál előfizetés Zöld szám szolgáltatásra
Könnyű szám Zöld szám szolgáltatásra
Nagyon könnyű szám Zöld szám szolgáltatásra

2.7. Emeltdíjas és emeltdíjas megkülönböztetett szolgáltatás – normál előfizetés business
telefon díjcsomagokhoz
Megnevezés
Emeltdíjas és emeltdíjas megkülönböztetett
szolgáltatás - normál előfizetés

Nettó

ÁFA

Bruttó

Egyedi megállapodás alapján
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3. Egyéb forgalmi díjak
3.1. Emeltdíjas szolgáltatás
Emeltdíjas szolgáltatás (Ft/perc) perc alapú számlázás
06 90 982 000 - 013 (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 982 014 (4VOICE Kft.)
06 90 982 015 - 099 (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 982 1xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 982 200-212 (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 982 213 (4VOICE Kft.)
06 90 982 214 - 299 (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 982 3xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 982 4xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 982 5xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 982 6xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 982 7xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 982 8xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 982 9xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 985 0xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 985 1xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 985 2xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 985 8xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 985 9xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
Emeltdíjas szolgáltatás (Ft/hívás)
06 90 444 0xx (Telenor)
06 90 444 1xx (Telenor)
06 90 444 2xx (Telenor)
06 90 444 3xx (Telenor)
06 90 444 4xx (Telenor)
06 90 888 0xx (Telenor)
06 90 888 1xx (Telenor)
06 90 888 2xx (Telenor)
06 90 888 3xx (Telenor)
06 90 888 4xx (Telenor)
06 90 985 3xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 985 4xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 985 5xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 985 6xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 985 7xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 181 500-599 (Invitech)
06 90 181 600-699 (Invitech)
06 90 181 700-799 (Invitech)
06 90 181 800-899 (Invitech)
06 90 181 900-999 (Invitech)
06 90 188 500-599 (Invitech)
06 90 188 600-699 (Invitech)
06 90 188 700-799 (Invitech)
06 90 188 800-899 (Invitech)
06 90 188 900-999 (Invitech)

Nettó
19,68
19,68
19,68
39,37
122,04
122,04
122,04
59,05
157,48
236,22
400,00
787,40
1 181,10
1 574,80
362,20
400,00
400,00
300,00
381,89
Nettó
122,04
161,41
200,00
240,15
322,83
381,88
400,00
600,00
800,00
1 600,00
400,00
400,00
1 181,10
1 574,80
1 968,50
122,04
90,55
161,41
240,15
400,00
2 000,00
600,00
900,00
1 500,00
4 000,00

ÁFA
32,95
43,58
54,00
64,84
87,16
103,11
108,00
162,00
216,00
432,00
108,00
108,00
318,90
425,20
531,50
32,95
24,45
43,58
64,84
108,00
540,00
162,00
243,00
405,00
1 080,00

ÁFA
5,31
5,31
5,31
10,63
32,95
32,95
32,95
15,94
42,52
63,78
108,00
212,60
318,90
425,20
97,79
108,00
108,00
81,00
103,11

Bruttó
24,99
24,99
24,99
50,00
154,99
154,99
154,99
74,99
200,00
300,00
508,00
1 000,00
1 500,00
2 000,00
459,99
508,00
508,00
381,00
485,00

Bruttó
154,99
204,99
254,00
304,99
409,99
484,99
508,00
762,00
1 016,00
2 032,00
508,00
508,00
1 500,00
2 000,00
2 500,00
154,99
115,00
204,99
304,99
508,00
2 540,00
762,00
1 143,00
1 905,00
5 080,00
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06 90 189 000-099 (4Voice Kft.)
06 90 189 100-199 (4Voice Kft.)
06 90 189 200-299 (4Voice Kft.)
06 90 189 300-399 (4Voice Kft.)
06 90 189 400-499 (4Voice Kft.)
06 90 189 500-599 (4Voice Kft.)
06 90 189 600-699 (4Voice Kft.)
06 90 189 700-799 (4Voice Kft.)
06 90 189 800-899 (4Voice Kft.)
06 90 189 900-999 (4Voice Kft.)
06-90-642-xxx (Magyar Telekom)
06-90-643-xxx (Magyar Telekom)
06-90-644-xxx (Magyar Telekom)
06-90-645-xxx (Magyar Telekom)
06-90-646-xxx (Magyar Telekom)
06-90-647-xxx (Magyar Telekom)
06-90-648-xxx (Magyar Telekom)
06-90-649-xxx (Magyar Telekom)
06-90-636-0xx (Magyar Telekom)
06-90-636-1xx (Magyar Telekom)
06-90-636-2xx (Magyar Telekom)
06-90-636-3xx (Magyar Telekom)
06-90-636-4xx (Magyar Telekom)
06-90-636-5xx (Magyar Telekom)
06-90-636-6xx (Magyar Telekom)
06-90-636-7xx (Magyar Telekom)
06-90-636-8xx (Magyar Telekom)
06-90-636-9xx (Magyar Telekom)
06-90-900- 00x - 04x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 05x - 09x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 10x - 14x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 15x - 19x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 20x - 24x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 25x - 29x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 30x - 34x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 35x - 39x (4VOICE Kft.)
06 90 555 60x (Calgo)
06 90 555 61x (Calgo)
06 90 555 62x (Calgo)
06 90 555 63x (Calgo)
06 90 555 64x (Calgo)
06 90 555 65x (Calgo)
06 90 555 66x (Calgo)
06 90 555 67x (Calgo)
06 90 555 68x (Calgo)
06 90 555 69x (Calgo)
06 90 555 70x (Calgo)
06 90 555 71x (Calgo)
06 90 555 72x (Calgo)
06 90 555 73x (Calgo)
06 90 555 74x (Calgo)

4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
259,84
400,00
452,75
555,11
755,90
1 000,00
1 500,00
4 000,00
125,98
153,54
200,00
259,84
400,00
452,75
755,90
1 000,00
1 500,00
4 000,00
78,74
122,05
240,16
157,48
314,96
393,70
472,44
708,66
78,74
90,55
122,05
125,98
153,54
157,48
161,42
200,00
240,16
259,84
300,00
314,96
322,83
381,89
393,70

1 080,00
1 080,00
1 080,00
1 080,00
1 080,00
1 080,00
1 080,00
1 080,00
1 080,00
1 080,00
70,16
108,00
122,24
149,88
204,09
270,00
405,00
1 080,00
34,01
41,46
54,00
70,16
108,00
122,24
204,09
270,00
405,00
1 080,00
21,26
32,95
64,84
42,52
85,04
106,30
127,56
191,34
21,26
24,45
32,95
34,01
41,46
42,52
43,58
54,00
64,84
70,16
81,00
85,04
87,16
103,11
106,30

5 080,00
5 080,00
5 080,00
5 080,00
5 080,00
5 080,00
5 080,00
5 080,00
5 080,00
5 080,00
330,00
508,00
574,99
704,99
959,99
1 270,00
1 905,00
5 080,00
159,99
195,00
254,00
330,00
508,00
574,99
959,99
1 270,00
1 905,00
5 080,00
100,00
155,00
305,00
200,00
400,00
500,00
600,00
900,00
100,00
115,00
155,00
159,99
195,00
200,00
205,00
254,00
305,00
330,00
381,00
400,00
409,99
485,00
500,00
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06 90 555 75x (Calgo)
06 90 555 76x (Calgo)
06 90 555 77x (Calgo)
06 90 555 78x (Calgo)
06 90 555 79x (Calgo)
06 90 555 80x (Calgo)
06 90 555 81x (Calgo)
06 90 555 82x (Calgo)
06 90 555 83x (Calgo)
06 90 555 84x (Calgo)
06 90 555 85x (Calgo)
06 90 555 86x (Calgo)
06 90 555 87x (Calgo)
06 90 555 88x (Calgo)
06 90 555 89x (Calgo)
06 90 555 90x (Calgo)
06 90 825 xxx (Invitech)
06 90 555 92x (Calgo)
06 90 555 93x (Calgo)
Emeltdíjas szolgáltatás (Ft/perc) perc alapú számlázás
06 90 825 xxx (Invitech)
06 90 181 000-099 (Invitech)
06 90 181 100-199 (Invitech)
06 90 181 200-299 (Invitech)
06 90 181 300-399 (Invitech)
06 90 181 400-499 (Invitech)
06 90 188 000-099 (Invitech)
06 90 188 100-199 (Invitech)
06 90 188 200-299 (Invitech)
06 90 188 300-399 (Invitech)
06 90 188 400-499 (Invitech)
06 90 189 000-099 (4Voice Kft.)
06 90 189 100-199 (4Voice Kft.)
06 90 189 200-299 (4Voice Kft.)
06 90 189 300-399 (4Voice Kft.)
06 90 189 400-499 (4Voice Kft.)
06 90 189 500-599 (4Voice Kft.)
06 90 189 600-699 (4Voice Kft.)
06 90 189 700-799 (4Voice Kft.)
06 90 189 800-899 (4Voice Kft.)
06 90 189 900-999 (4Voice Kft.)
06 90 603 0xx (Magyar Telekom)
06 90 603 1xx (Magyar Telekom)
06 90 603 2xx (Magyar Telekom)
06 90 603 300-329 (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 603 330 (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 603 331-399 (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 603 400-410 (Magyar Telekom)
06 90 603 411 (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 603 412-499 (Magyar Telekom)

400,00
452,76
472,44
500,00
555,12
600,00
708,66
755,91
787,40
800,00
900,00
1 000,00
1 181,10
1 500,00
1 574,80
1 600,00
1 968,50
2 000,00
4 000,00
Nettó
362,20
181,10
181,10
122,04
122,04
240,15
362,20
362,20
362,20
362,20
362,20
362,20
362,20
362,20
362,20
362,20
362,20
362,20
362,20
362,20
362,20
755,91
1 000,00
1 244,09
259,84
259,84
259,84
300,00
300,00
300,00

108,00
122,25
127,56
135,00
149,88
162,00
191,34
204,10
212,60
216,00
243,00
270,00
318,90
405,00
425,20
432,00
531,50
540,00
1 080,00

508,00
575,01
600,00
635,00
705,00
762,00
900,00
960,01
1 000,00
1 016,00
1 143,00
1 270,00
1 500,00
1 905,00
2 000,00
2 032,00
2 500,00
2 540,00
5 080,00

ÁFA
97,79
48,90
48,90
32,95
32,95
64,84
97,79
97,79
97,79
97,79
97,79
97,79
97,79
97,79
97,79
97,79
97,79
97,79
97,79
97,79
97,79
204,10
270,00
335,90
70,16
70,16
70,16
81,00
81,00
81,00

Bruttó
459,99
230,00
230,00
154,99
154,99
304,99
459,99
459,99
459,99
459,99
459,99
459,99
459,99
459,99
459,99
459,99
459,99
459,99
459,99
459,99
459,99
960,01
1 270,00
1 579,99
330,00
330,00
330,00
381,00
381,00
381,00
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06 90 603 5xx (Magyar Telekom)
06 90 603 6xx (Magyar Telekom)
06 90 603 7xx (Magyar Telekom)
06 90 603 8xx (Magyar Telekom)
06 90 603 9xx (Magyar Telekom)
06 90 633 0xx (Magyar Telekom)
06 90 633 1xx (Magyar Telekom)
06 90 633 2xx (Magyar Telekom)
06 90 633 3xx (Magyar Telekom)
06 90 633 4xx (Magyar Telekom)
06 90 633 5xx (Magyar Telekom)
06 90 633 6xx (Magyar Telekom)
06 90 633 7xx (Magyar Telekom)
06 90 633 9xx (Magyar Telekom)
06 90 602 0xx (Telenor)
06 90 602 1xx (Telenor)
06-90-602-2xx (Telenor)
06-90-602-3xx (Telenor)
06-90-602-4xx (Telenor)
06-90-602-5xx (Telenor)
06-90-602-6xx (Telenor)
06-90-602-7xx (Telenor)
06-90-602-8xx (Telenor)
06-90-602-9xx (Telenor)
06-90-900- 40x - 44x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 45x - 49x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 50x - 54x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 55x - 59x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 60x - 64x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 65x - 69x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 70x - 74x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 75x - 79x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 80x - 84x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 85x - 89x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 90x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 91x - 92x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 93x - 94x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 95x - 96x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 97x - 98x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 99x (4VOICE Kft.)
06 90 555 01x (Calgo)
06 90 555 02x (Calgo)
06 90 555 03x (Calgo)
06 90 555 04x (Calgo)
06 90 555 05x (Calgo)
06 90 555 06x (Calgo)
06 90 555 07x (Calgo)
06 90 555 08x (Calgo)
06 90 555 09x (Calgo)
06 90 555 10x (Calgo)
06 90 555 11x (Calgo)

400,00
500,00
400,00
400,00
500,00
125,98
153,54
200,00
259,84
300,00
400,00
452,75
500,00
381,88
381,88
122,04
161,41
381,88
200,00
240,15
322,83
381,88
381,88
800,00
78,74
118,11
157,48
196,85
236,22
275,59
314,96
360,63
393,70
472,44
590,55
629,92
708,66
787,40
944,88
1 181,10
19,69
39,37
59,06
78,74
98,43
118,11
137,80
157,48
181,10
196,85
216,54

108,00
135,00
108,00
108,00
135,00
34,01
41,46
54,00
70,16
81,00
108,00
122,24
135,00
103,12
103,11
32,95
43,58
103,11
54,00
64,84
87,16
103,11
103,11
216,00
21,26
31,89
42,52
53,15
63,78
74,41
85,04
97,37
106,30
127,56
159,45
170,08
191,34
212,60
255,12
318,90
5,32
10,63
15,95
21,26
26,58
31,89
37,21
42,52
48,90
53,15
58,47

508,00
635,00
508,00
508,00
635,00
159,99
195,00
254,00
330,00
381,00
508,00
574,99
635,00
485,00
484,99
154,99
204,99
484,99
254,00
304,99
409,99
484,99
484,99
1 016,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
400,00
458,00
500,00
600,00
750,00
800,00
900,00
1 000,00
1 200,00
1 500,00
25,01
50,00
75,01
100,00
125,01
150,00
175,01
200,00
230,00
250,00
275,01
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06 90 555 12x (Calgo)
06 90 555 13x (Calgo)
06 90 555 14x (Calgo)
06 90 555 15x (Calgo)
06 90 555 16x (Calgo)
06 90 555 17x (Calgo)
06 90 555 18x (Calgo)
06 90 555 19x (Calgo)
06 90 555 20x (Calgo)
06 90 555 21x (Calgo)
06 90 555 22x (Calgo)
06 90 555 23x (Calgo)
06 90 555 24x (Calgo)
06 90 555 25x (Calgo)
06 90 555 26x (Calgo)
06 90 555 27x (Calgo)
06 90 555 28x (Calgo)
06 90 555 29x (Calgo)
06 90 555 30x (Calgo)
Emeltdíjas megkülönböztetett szolgáltatások (Ft/perc)
másodperc alapú számlázás
06 91 180-00x-049 (Invitech)
06 91 180-10x-149 (Invitech)
06 91 180-6xx (Invitech)
06 91 180-9xx (Invitech)
06 91 824-xxx (Invitech)
06 91 825-xxx (Invitech)
06 91 115 0xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 91 115 1xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 91 115 2xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 91 115 3xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 91 115 4xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 91 115 5xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 91 115 6xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 91 115 7xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 91 115 8xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 91 115 9xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06-91-999-50x - 54x (4VOICE Kft.)
06-91-999-55x - 59x (4VOICE Kft.)
06-91-999-60x - 64x (4VOICE Kft.)
06-91-999-65x - 69x (4VOICE Kft.)
06-91-999-70x - 74x (4VOICE Kft.)
06-91-999-75x - 79x (4VOICE Kft.)
06-91-999-80x - 84x (4VOICE Kft.)
06-91-999-85x - 89x (4VOICE Kft.)
06-91-999-90x - 94x (4VOICE Kft.)
06-91-999-95x - 99x (4VOICE Kft.)
06 91 110 xxx (4VOICE Kft.)
Emeltdíjas megkülönböztetett hívások (Ft/hívás)

236,22
275,59
314,96
354,33
393,70
433,07
472,44
511,81
551,18
590,55
629,92
669,29
708,66
748,03
787,40
866,14
944,88
1 181,10
1 574,80

Nettó
122,04
181,10
240,15
362,20
240,15
362,20
86,61
600,00
400,00
19,68
39,37
59,05
196,85
400,00
590,55
787,40
80,31
86,61
157,48
120,47
196,85
236,22
275,59
314,96
354,33
393,70
86,61
Nettó

63,78
74,41
85,04
95,67
106,30
116,93
127,56
138,19
148,82
159,45
170,08
180,71
191,34
201,97
212,60
233,86
255,12
318,90
425,20

ÁFA
32,95
48,90
64,84
97,79
64,84
97,79
23,38
162,00
108,00
5,31
10,63
15,94
53,15
108,00
159,45
212,60
21,69
23,39
42,52
32,53
53,15
63,78
74,41
85,04
95,67
106,30
23,38
ÁFA

300,00
350,00
400,00
450,00
500,00
550,00
600,00
650,00
700,00
750,00
800,00
850,00
900,00
950,00
1 000,00
1 100,00
1 200,00
1 500,00
2 000,00

Bruttó
154,99
230,00
304,99
459,99
304,99
459,99
109,99
762,00
508,00
24,99
50,00
74,99
250,00
508,00
750,00
1 000,00
102,00
110,00
200,00
153,00
250,00
300,00
350,00
400,00
450,00
500,00
109,99
Bruttó
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06-91-180-05x-099 (Invitech)
06-91-180-15x-199 (Invitech)
06-91-180-20x-249 (Invitech)
06-91-180-25x-299 (Invitech)
06-91-180-3xx (Invitech)
06-91-180-4xx (Invitech)
06-91-180-5xx (Invitech)
06-91-180-70x-749 (Invitech)
06-91-180-750-799 (Invitech)
06 91 125 0xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 91 125 1xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 91 125 2xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 91 125 3xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 91 125 4xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 91 125 5xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 91 125 6xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 91 125 7xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 91 125 8xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 91 125 9xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06-91-331-xxx (Magyar Telekom)
06-91-332-xxx (Magyar Telekom)
06-91-333-xxx (Magyar Telekom)
06-91-334-xxx (Magyar Telekom)
06-91-335-xxx (Magyar Telekom)
06-91-336-xxx (Magyar Telekom)
06-91-337-xxx (Magyar Telekom)
06-91-636-0xx(Magyar Telekom)
06-91-636-1xx(Magyar Telekom)
06-91-636-2xx(Magyar Telekom)
06-91-636-3xx(Magyar Telekom)
06-91-636-4xx(Magyar Telekom)
06-91-636-5xx(Magyar Telekom)
06-91-636-6xx(Magyar Telekom)
06-91-636-7xx(Magyar Telekom)
06-91-636-8xx(Magyar Telekom)
06-91-636-9xx(Magyar Telekom)
06-91-555-0xx (Telenor)
06-91-555-1xx (Telenor)
06-91-555-2xx (Telenor)
06-91-555-3xx (Telenor)
06-91-555-4xx (Telenor)
06-91-555-5xx (Telenor)
06-91-555-6xx (Telenor)
06-91-555-7xx (Telenor)
06-91-555-8xx (Telenor)
06-91-555-9xx (Telenor)
06-91-777-0xx (Telenor)
06-91-999- 00x - 04x (4VOICE Kft.)
06-91-999- 05x - 09x (4VOICE Kft.)
06-91-999- 10x - 14x (4VOICE Kft.)
06-91-999- 15x - 19x (4VOICE Kft.)

90,55
122,04
161,41
100,00
240,15
400,00
600,00
787,40
200,00
600,00
600,00
600,00
122,04
236,22
400,00
629,92
629,92
787,40
787,40
77,95
125,98
177,16
259,84
300,00
400,00
500,00
125,98
153,54
200,00
259,84
300,00
400,00
452,75
500,00
755,90
787,40
66,92
122,04
161,41
200,00
240,15
300,00
322,83
381,88
400,00
600,00
787,40
78,74
118,11
157,48
236,22

24,45
32,95
43,58
27,00
64,84
108,00
162,00
212,60
54,00
162,00
162,00
162,00
32,95
63,78
108,00
170,08
170,08
212,60
212,60
21,05
34,01
47,83
70,16
81,00
108,00
135,00
34,01
41,46
54,00
70,16
81,00
108,00
122,24
135,00
204,09
212,60
18,07
32,95
43,58
54,00
64,84
81,00
87,16
103,11
108,00
162,00
212,60
21,26
31,89
42,52
63,78

115,00
154,99
204,99
127,00
304,99
508,00
762,00
1 000,00
254,00
762,00
762,00
762,00
154,99
300,00
508,00
800,00
800,00
1 000,00
1 000,00
99,00
159,99
224,99
330,00
381,00
508,00
635,00
159,99
195,00
254,00
330,00
381,00
508,00
574,99
635,00
959,99
1 000,00
84,99
154,99
204,99
254,00
304,99
381,00
409,99
484,99
508,00
762,00
1 000,00
100,00
150,00
200,00
300,00
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06-91-999- 20x - 24x (4VOICE Kft.)
06-91-999- 25x - 29x (4VOICE Kft.)
06-91-999- 30x - 34x (4VOICE Kft.)
06-91-999- 35x - 39x (4VOICE Kft.)
06-91-999- 40x - 44x (4VOICE Kft.)
06-91-999- 45x - 49x (4VOICE Kft.)

314,96
393,70
472,44
600,00
708,66
787,40

85,04
106,30
127,56
162,00
191,34
212,60

400,00
500,00
600,00
762,00
900,00
1 000,00
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4. A nyilvános távbeszélő állomásokról kezdeményezett beszélgetések díjai 32-es Salgótarján és
88-as Veszprém Primer körzetben
A nyilvános érmés távbeszélő állomásokról kezdeményezett hívások esetében a forgalmi díj megkezdett
impulzusok alapján számlálódik, hívásfelépítési díj nincs.
Az impulzusszámláláson alapuló díjazásnál egy impulzus díja:
Az impulzusszámláláson alapuló díjazásnál egy impulzus díja:

Nettó

ÁFA

Bruttó

Első impulzus ára

31,50

8,51

40,01

További impulzus ára

15,75

4,25

20,00

Nyilvános állomások impulzus időtartama:
Nyilvános állomások impulzus időtartama (másodperc)
Díjzóna, díjazási időszak
Helyi hívásirány (Helyi beszélgetés)
Nappali
Kedvezményes
Belföldi távolsági I. hívásirány (I. díjzóna)
Nappali
Kedvezményes
Belföldi távolsági II. hívásirány (II. díjzóna)
Nappali
Kedvezményes
Belföldi távolsági III. hívásirány (III. díjzóna)
Nappali
Kedvezményes
Nemzetközi
Nemzetközi 1. zóna
Nemzetközi 2. zóna
Nemzetközi 3. zóna
Nemzetközi 4. zóna
Nemzetközi 5. zóna
Nemzetközi 6. zóna
Nemzetközi 7. zóna
Nemzetközi 8. zóna
Nemzetközi 9. zóna
Nemzetközi 10. zóna
Nemzetközi 11. zóna
Belföldi mobil hívás
Nappali
Kedvezményes
06-21-es hívásirány
Nappali
Kedvezményes

Nyilvános impulzus időtartam
(másodperc)
41,00
86,70
41,00
86,70
21,90
45,70
21,90
45,70
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
1,80
1,00
1,00
7,30
11,00
85,70
85,70

A segélykérő hívások (mentők, tűzoltók, rendőrség) díjmentesek.
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5. Nemzetközi díjzónák a nyilvános távbeszélő állomásokról kezdeményezett hívások esetén 32es Salgótarján és 88-as Veszprém Primer körzetben
A nemzetközi díjzónák részletes leírása jelen Díjszabás melléklet Q. fejezetében található meg.
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M./ 29-ES KÖRZETEN BELÜLI HAGYOMÁNYOS TELEFON SZOLGÁLTATÁS (PSTN) DÍJSZABÁSA
1. Szolgáltatási csomagok (díjcsomagok)
1.1. Kereskedelmi forgalomban elérhető telefon díjcsomagok egyéni előfizetők részére
1.1.1. Normál díjcsomag
Egyéni díjcsomag a Vodafone Magyarország zrt. szolgáltatási területén egyéni előfizetők részére. A díjcsomag
analóg rendszerű előfizetői hozzáférési ponton vehető igénybe.
Díjcsomag
Normál díjcsomag

Nettó

ÁFA

Bruttó

2 000,00 Ft

540,00 Ft

2 540,00 Ft

Forgalmi díjak (perc alapú számlázás):

Nettó

Csúcsidőben
ÁFA

Csúcsidőn kívül
ÁFA

Bruttó

Nettó

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7,92
13,33
28,00
59,05
83,33
100,00

2,14
3,60
7,56
15,94
22,50
27,00

10,06
16,93
35,56
74,99
105,83
127,00

2,92
6,25
28,00
59,05
83,33
100,00

0,79
1,69
7,56
15,94
22,50
27,00

3,71
7,94
35,56
74,99
105,83
127,00

38,40
38,40

10,37
10,37

48,77
48,77

38,40
38,40

10,37
10,37

48,77
48,77

Vodafone/Netfone/Tarr

38,40

10,37

48,77

38,40

10,37

48,77

Digi Mobil

38,40

10,37

48,77

38,40

10,37

48,77

Hívásfelépítési díj
Hívásfelépítési díj (Ft/hívás)
Vezetékes hívások (Ft/perc)
Helyi hívásirány
Belföldi távolsági hívásirány
Nemzetközi I. vezetékes díjzóna
Nemzetközi I. mobil díjzóna
Nemzetközi II. vezetékes díjzóna
Nemzetközi II. mobil díjzóna
Mobil hívások (Ft/perc)
Magyar Telekom
Telenor

0,00

Bruttó

A díjcsomagba nem tartozó hívások díjai és számlázási módjai megegyeznek a díjfüggelékben meghatározott
díjakkal.
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1.1.2. 70+ díjcsomag
Kedvezményes díjcsomag a Vodafone Magyarország zrt. szolgáltatási területén a telefon hálózat 70. életévét
betöltött egyéni előfizetője részére.
Díjcsomag
70+ díjcsomag

Nettó

ÁFA

Bruttó

1 600,00 Ft

432,00 Ft

2 032,00 Ft

Az igénybevétel feltételei
A 70+ Díjcsomag igénybevételére az az egyéni előfizető jogosult, aki betöltötte 70. életévét és előfizetői szerződése
alapján a szerződés módosításáig igénybe vett szolgáltatás díját maradéktalanul kiegyenlítette.
A 70+ Díjcsomag igénybevételét lehetővé tevő szerződésmódosítást az előfizető tárgyévenként - díjfizetési
kötelezettség nélkül - egy alkalommal kezdeményezheti. Amennyiben az előfizető a 70+ Díjcsomag alkalmazását
már nem igényli, a Szolgáltató által meghirdetett Normál díjcsomag díjaihoz térhet vissza térítésmentesen.
Az előfizető egy időben csak egy díjcsomagot vehet igénybe.
Forgalmi díjak (perc alapú számlázás):
Csúcsidőben

Csúcsidőn kívül

Nettó

ÁFA

Bruttó

Nettó

ÁFA

Bruttó

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vezetékes hívások (Ft/perc)
Helyi hívásirány

18,80

5,08

23,88

8,40

2,27

10,67

Belföldi távolsági hívásirány

39,60

10,69

50,29

22,80

6,16

28,96

Nemzetközi I. vezetékes díjzóna

28,00

7,56

35,56

28,00

7,56

35,56

Nemzetközi I. mobil díjzóna

59,05

15,94

74,99

59,05

15,94

74,99

Nemzetközi II. vezetékes díjzóna

83,33

22,50

105,83

83,33

22,50

105,83

Nemzetközi II. mobil díjzóna

100,00

27,00

127,00

100,00

27,00

127,00

Az előfizetési díjból nem lebeszélhető díjcsomagon belüli hívás díjak (Ft/perc)
Magyar Telekom
41,60
11,23
52,83

41,60

11,23

52,83

Telenor

41,60

11,23

52,83

41,60

11,23

52,83

Vodafone/Netfone/Tarr

41,60

11,23

52,83

41,60

11,23

52,83

Digi Mobil

41,60

11,23

52,83

41,60

11,23

52,83

Hívásfelépítési díj
Mobil, mobil műholdas
szolgáltatások esetében
Minden más szolgáltatás
esetében

A díjcsomagba nem tartozó hívások díjai és számlázási módjai megegyeznek a díjfüggelékben meghatározott
díjakkal.
Díjazás
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A 70+ Díjcsomag igénybevételéért a Szolgáltató kedvezményes havi előfizetési díjat számol fel, az előfizetési díjból
lebeszélhető hívás díjak összegéből legfeljebb 800 Ft + áfa-t kedvezményként jóváír az előfizető havi számláján.
Az előfizetési díjból max. nettó 800,- Ft lebeszélhető. A kedvezmény a helyi, a belföldi távolsági, a nemzetközi
hívások és az ezekhez kapcsolódó hívásfelépítési (kapcsolási) díjakra vonatkozik. A kedvezménybe tartozó
hívások díjai kétszeres díjazásúak, de a hívásfelépítési (kapcsolási díj) mobil, és műholdas irányba nettó 18,-Ft +
áfa, azaz bruttó 22,86 Ft, egyéb esetben nettó 6,- Ft + áfa, azaz bruttó 7,62 Ft.
A kedvezménybe nem tartozó hívások díjai megegyeznek a jelen Díjszabás mellékletben meghatározott díjakkal.
A hívásfelépítési díj egyszeres mértékű mind a kedvezményezett forgalmon belül, mind a felett.
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1.1.3. szomszéd+ díjcsomag
A Vodafone Magyarország zrt. szolgáltatási területén díjcsomag igénybevétele a telefonhálózat egyéni előfizetője
számára, akinek előfizetői szerződése a díjcsomag következtében módosításra kerül.
Díjcsomag
szomszéd+ díjcsomag

Nettó

ÁFA

Bruttó

5 200,00 Ft

1 404,00 Ft

6 604,00 Ft

Az igénybevétel feltételei:
A Vodafone Magyarország Zrt. szomszéd+ díjcsomagjának igénybevételére azon egyéni előfizető jogosult, aki
•
•

a telefon szolgáltatást analóg rendszerű előfizetői hozzáférési ponton veszi igénybe, és aki
előfizetői szerződése alapján a szerződés módosításáig igénybe vett szolgáltatás díját maradéktalanul
kiegyenlítette.

Csak analóg vonallal rendelkező magán előfizetőknek. A 29-es körzeten belüli helyi és helyközi hívások minden
időszakban díjmentesek, ezeknél a hívásoknál hívásfelépítési díjat sem számlázunk. A díjmentesség érvényes
valamennyi zöld számra. A havi díj emellett 100 óra belföldi (II. és III.) hívást tartalmaz. Minden egyéb hívást normál
díjazással számlázunk.
A Vodafone Magyarország zrt. szomszéd+ díjcsomagjának igénybevételét, vagy másik díjcsomagra történő
áttérést lehetővé tevő szerződésmódosítást az előfizető naptári évenként egy alkalommal díjfizetési kötelezettség
nélkül kezdeményezheti.
A Vodafone Magyarország zrt. akkor valósítja meg a szerződésmódosítás tárgyát a következő hó első napján, ha
a szerződésmódosítás aláírása a tárgyhó utolsó napját három munkanappal megelőzően megtörtént.
A hónap közbeni szerződésmódosítás esetén a Vodafone Magyarország zrt. időarányosan számítja fel a díjcsomag
havi előfizetési díját.
Az igénybevétel korlátjai:
A Helyi hívások díjmentessége csak a Vodafone Magyarország zrt. előfizetői felé hívásokra érvényes.
Az előfizető egy időben csak egy díjcsomagot vehet igénybe.
Forgalmi díjak (perc alapú számlázás):
Csúcsidőben

Csúcsidőn kívül

Nettó

ÁFA

Bruttó

Nettó

ÁFA

Bruttó

Hívásfelépítési díj
Hívásfelépítési díj (Ft/hívás)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vezetékes hívások (Ft/perc)
Helyi hívásirány

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19,80

5,35

0/25,151

11,40

3,08

0/14,481

28,00

7,56

35,56

28,00

7,56

35,56

59,05

15,94

74,99

59,05

15,94

74,99

83,33

22,50

105,83

83,33

22,50

105,83

Belföldi távolsági hívásirány
Nemzetközi I. vezetékes
díjzóna
Nemzetközi I. mobil díjzóna
Nemzetközi II. vezetékes
díjzóna
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Nemzetközi II. mobil díjzóna

100,00

27,00

127,00

100,00

27,00

127,00

Mobil hívások (Ft/perc)
Magyar Telekom

33,60

9,07

42,67

33,60

9,07

42,67

Telenor

33,60

9,07

42,67

33,60

9,07

42,67

Vodafone/Netfone/Tarr

33,60

9,07

42,67

33,60

9,07

42,67

Digi Mobil

33,60

9,07

42,67

33,60

9,07

42,67

1havonta

100 óra (6000 perc) erejéig minden időszakban 0 Ft percdíj.

A 0 Ft-os hívásdíj, valamint a 0 Ft-os kapcsolási díj érvényes valamennyi zöld számra.
A díjcsomagba nem tartozó hívások díjai és számlázási módjai megegyeznek a díjfüggelékben meghatározott
díjakkal.
Díjazás
A szomszéd+ díjcsomag igénybevételéért a Vodafone Magyarország zrt. havi díjcsomag előfizetési díjat számol
fel, amely az előfizető által kezdeményezett 29-es körzeten belüli helyi és I. díjzóna korlátlan hívásait tartalmazza
díjmentesen és a díjcsomag havi előfizetési díja 100 óra belföldi távolsági (II. díjzóna és III. díjzóna) beszélgetést
is magába foglal napszaktól függetlenül. A 29-es körzeten belüli helyi és I. díjzóna hívások díjmentessége csak a
Vodafone Magyarország Zrt. előfizetői felé irányuló helyi és I. díjzóna hívásokra érvényes.
A szomszéd+ díjcsomag előfizetője az általa kezdeményezett távolsági, nemzetközi és mobil beszélgetések
díjaként az ÁSZF jelen Díjszabás mellékletében meghatározott beszélgetési díjakat köteles megfizetni.
A díjcsomagba nem tartozó hívások díjai megegyeznek a Vodafone Magyarország zrt. Díjszabás mellékletében
meghatározott díjakkal.
A szomszéd+ díjcsomagban hívásfelépítési díj nincs.
Kedvezmény
Az előfizető által korlátlanul kezdeményezett 29-es körzeten belüli Vodafone Magyarország zrt. előfizetők felé
irányuló Helyi hívások díjmentesek, beleértve a díjmentes hívásfelépítési díjat. A díjcsomag havi előfizetési díja
100 óra belföldi távolsági beszélgetést is magába foglal.
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1.1.4. Este6 díjcsomag
A Vodafone Magyarország zrt. szolgáltatási területén díjcsomag igénybevétele a telefonhálózat egyéni előfizetője
számára, akinek előfizetői szerződése a díjcsomag következtében módosításra kerül.
Díjcsomag
Este6 díjcsomag

Nettó

ÁFA

Bruttó

4 160,00 Ft

1 123,20 Ft

5 283,20 Ft

Az igénybevétel feltételei:
A Vodafone Magyarország zrt. Este6 díjcsomagjának igénybevételére azon egyéni előfizető jogosult, aki
•
•

a telefon szolgáltatást analóg rendszerű előfizetői hozzáférési ponton veszi igénybe, és aki
előfizetői szerződése alapján a szerződés módosításáig igénybe vett szolgáltatás díját maradéktalanul
kiegyenlítette.

A Vodafone Magyarország zrt. valamely díjcsomagjának igénybevételét, vagy másik díjcsomagra történő áttérést
lehetővé tevő szerződésmódosítást az előfizető naptári évenként egy alkalommal díjfizetési kötelezettség nélkül
kezdeményezheti.
Díjcsomag igénybevétele esetén a szerződésmódosítás aláírását követő három munkanapon belül a Vodafone
Magyarország zrt. biztosítja a díjcsomag használatát.
Naptári évenként több, mint egy díjcsomag változtatást, a velejáró szerződésmódosítást díj ellenében
kezdeményezheti az előfizető.
Amennyiben az előfizető díjcsomag használatát már nem igényli, a Vodafone Magyarország zrt. által meghirdetett
Normál díjcsomag díjaihoz térhet vissza térítésmentesen naptári évenként egyszer.
A Vodafone Magyarország zrt. az adott éven belüli első szerződésmódosítást követő újabb szerződésmódosítás
aláírása utáni hó első napján biztosítja a díjcsomagból a Normál díjcsomaghoz való visszatérést, vagy a díjcsomag
változtatást akár díjmentes, akár díj ellenében történt.
A Vodafone Magyarország zrt. akkor valósítja meg a szerződésmódosítás tárgyát a következő hó első napján, ha
a szerződésmódosítás aláírása a tárgyhó utolsó napját három munkanappal megelőzően megtörtént.
A hónap közbeni szerződésmódosítás esetén a Vodafone Magyarország zrt. időarányosan számítja fel a
díjcsomagok havi előfizetési díját.
Az igénybevétel korlátjai:
A Helyi hívások díjmentessége csak a Vodafone Magyarország zrt. előfizetői felé irányuló hívásokra érvényes.
Az előfizető egy időben csak egy díjcsomagot vehet igénybe.
Forgalmi díjak (perc alapú számlázás):
Csúcsidőben
Hívásfelépítési díj
Hívásfelépítési díj
(Ft/hívás)

Csúcsidőn kívül

Nettó

ÁFA

Bruttó

Nettó

ÁFA

Bruttó

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Vezetékes hívások (Ft/perc)
Helyi hívásirány
6,67
Belföldi távolsági
11,67
hívásirány
Nemzetközi I vezetékes
28,00

1,80

8,47

0,00

0,00

0,00

3,15

14,82

0/5,831

0/1,571

0/7,41

7,56

35,56

28,00

7,56

35,56

Nemzetközi I mobil

59,05

15,94

74,99

59,05

15,94

74,99

Nemzetközi II vezetékes

83,33

22,50

105,83

83,33

22,50

105,83

Nemzetközi II mobil

100,00

27,00

127,00

100,00

27,00

127,00

Mobil hívások (Ft/perc)
Magyar Telekom

33,60

9,07

42,67

33,60

9,07

42,67

Telenor

33,60

9,07

42,67

33,60

9,07

42,67

Vodafone/Netfone/Tarr

33,60

9,07

42,67

33,60

9,07

42,67

Digi Mobil

33,60

9,07

42,67

33,60

9,07

42,67

1havonta

100 óra (6000 perc) erejéig csúcs időn kívüli időszakban 0 Ft percdíj a 0 Ft-os hívásdíj, valamint 0 Ft-os
kapcsolási díj érvényes valamennyi zöld számra.
A díjcsomagba nem tartozó hívások díjai és számlázási módjai megegyeznek a díjfüggelékben meghatározott
díjakkal.
Díjazás
A Vodafone Magyarország zrt. Este6 díjcsomag igénybe vételéért a Vodafone Magyarország zrt. havi díjcsomag
előfizetési díjat számol fel, amely az előfizető által kezdeményezett 29-es körzeten belüli helyi és I. díjzóna
kedvezményes időszakú korlátlan hívásait tartalmazza, valamint a díjcsomag havi előfizetési díja 100 óra Belföldi
távolsági kedvezményes időszakú beszélgetést is magába foglal. A Helyi hívások kedvezményes időszakú
díjmentessége csak a Vodafone Magyarország zrt. előfizetői felé irányuló hívásokra érvényes.
A Vodafone Magyarország zrt. Este6 díjcsomag előfizetője az általa kezdeményezett helyi, távolsági, nemzetközi
és mobil beszélgetések díjaként az ÁSZF jelen Díjszabás mellékletében meghatározott beszélgetési díjakat köteles
megfizetni.
A Vodafone Magyarország zrt. Este6 díjcsomagba nem tartozó hívások díjai megegyeznek a Vodafone
Magyarország zrt. Díjszabás mellékletében meghatározott díjakkal.
A Vodafone Magyarország zrt. itthon díjcsomagban hívásfelépítési díj nincs.
Kedvezmény
Az előfizető által korlátlanul kezdeményezett Helyi Vodafone Magyarország zrt. előfizetők felé irányuló
kedvezményes időszakú hívások díjmentesek. A díjcsomag havi előfizetési díja 100 óra Belföldi távolsági
kedvezményes időszakú beszélgetést is magába foglal.
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1.1.5. megfelező díjcsomag
A Vodafone Magyarország zrt. szolgáltatási területén díjcsomag igénybevétele a telefonhálózat egyéni előfizetője
számára, akinek előfizetői szerződése a díjcsomag következtében módosításra kerül.
Díjcsomag
megfelező díjcsomag

Nettó

ÁFA

Bruttó

2 320,00 Ft

626,40 Ft

2 946,40 Ft

Az igénybevétel feltételei:
A Vodafone Magyarország zrt. megfelező díjcsomagjának igénybevételére azon egyéni előfizető jogosult, aki
•
•

a telefon szolgáltatást analóg rendszerű előfizetői hozzáférési ponton veszi igénybe, és aki
előfizetői szerződése alapján a szerződés módosításáig igénybe vett szolgáltatás díját maradéktalanul
kiegyenlítette.

A Vodafone Magyarország zrt. megfelező díjcsomagjának igénybevételét, vagy másik díjcsomagra történő áttérést
lehetővé tevő szerződésmódosítást az előfizető naptári évenként egy alkalommal díjfizetési kötelezettség nélkül
kezdeményezheti.
Díjcsomag igénybevétele esetén a szerződésmódosítás aláírását követő három munkanapon belül a Vodafone
Magyarország Zrt. biztosítja a díjcsomag használatát.
Naptári évenként több mint egy díjcsomag változtatást, a velejáró szerződésmódosítást díj ellenében
kezdeményezheti az előfizető.
Amennyiben az előfizető díjcsomag használatát már nem igényli, a Vodafone Magyarország zrt. által meghirdetett
Normál díjcsomag díjaihoz térhet vissza térítésmentesen naptári évenként egyszer.
A Vodafone Magyarország zrt. az adott éven belüli első szerződésmódosítást követő újabb szerződésmódosítás
aláírása utáni hó első napján biztosítja a díjcsomagból a Normál díjcsomaghoz való visszatérést, vagy a díjcsomag
változtatást akár díjmentes, akár díj ellenében történt.
A Vodafone Magyarország zrt. akkor valósítja meg a szerződésmódosítás tárgyát a következő hó első napján, ha
a szerződésmódosítás aláírása a tárgyhó utolsó napját három munkanappal megelőzően megtörtént.
A hónap közbeni szerződésmódosítás esetén a Vodafone Magyarország zrt. időarányosan számítja fel a
díjcsomagok havi előfizetési díját.
Forgalmi díjak (perc alapú számlázás)
Csúcsidőben

Csúcsidőn kívül

Nettó

ÁFA

Bruttó

Nettó

ÁFA

Bruttó

Hívásfelépítési díj
Hívásfelépítési díj (Ft/hívás)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vezetékes hívások (Ft/perc)
Helyi hívásirány

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19,80

5,35

0/25,151

11,40

3,08

0/14,481

28,00

7,56

35,56

28,00

7,56

35,56

Belföldi távolsági hívásirány
Nemzetközi I. vezetékes
díjzóna
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Nemzetközi I. mobil díjzóna
Nemzetközi II. vezetékes
díjzóna
Nemzetközi II. mobil díjzóna

59,05

15,94

74,99

59,05

15,94

74,99

83,33

22,50

105,83

83,33

22,50

105,83

100,00

27,00

127,00

100,00

27,00

127,00

Mobil hívások (Ft/perc)
Magyar Telekom

33,60

9,07

42,67

33,60

9,07

42,67

Telenor

33,60

9,07

42,67

33,60

9,07

42,67

Vodafone/Netfone/Tarr

33,60

9,07

42,67

33,60

9,07

42,67

Digi Mobil

33,60

9,07

42,67

33,60

9,07

42,67

1havonta

100 óra (6000 perc) erejéig minden időszakban 0 Ft percdíj.

A havidíj fele lebeszélhető.
A 0 Ft-os hívásdíj, valamint a 0 Ft-os kapcsolási díj érvényes valamennyi zöld számra.
A díjcsomagba nem tartozó hívások díjai és számlázási módjai megegyeznek a díjfüggelékben meghatározott
díjakkal.
Díjazás
A Vodafone Magyarország zrt. megfelező díjcsomag igénybe vételéért a Vodafone Magyarország zrt. havi
díjcsomag előfizetési díjat számol fel, amelynek a fele lebeszélhető. A Vodafone Magyarország zrt. megfelező
díjcsomag előfizetője az általa kezdeményezett helyi, távolsági, nemzetközi és mobil beszélgetések díjaként az
ÁSZF Díjszabás mellékletében meghatározott beszélgetési díjakat köteles megfizetni.
Kedvezmény
A kiszámlázott havi előfizetési díj a jelen Díjszabás mellékletben meghatározott hívásirányokban lebeszélhetőséget
tartalmaz.
Számlázás mód:
A megfelező díjcsomag számlázása perc alapon történik.
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1.2. Business telefon díjcsomagok üzleti előfizetők részére
1.2.1. Üzleti normál díjcsomag
Üzleti (business telefon) díjcsomag a Vodafone Magyarország zrt. szolgáltatási területén üzleti (business telefon)
előfizetők részére. A díjcsomag analóg rendszerű előfizetői hozzáférési ponton vehető igénybe.
Díjcsomag
Üzleti normál díjcsomag

Nettó

ÁFA

Bruttó

3 390,00 Ft

915,30 Ft

4 305,30 Ft

A fenti díjak belterület esetén érvényesek. Külterületen a belépési díj üzleti előfizetőknek 90.000 Ft+ÁFA. Ha a díj
a szolgáltató közvetlen költségeit nem fedezi, akkor ezen felül a külterület-belterület határától az előfizetői
hozzáférési pont létesítési helyéig terjedő szakaszra ráfordított tényleges költség 50%-át is kiszámlázzuk.
Díjhátralék esetén kikapcsolt ügyfelek új szolgálttáshoz 90.000 Ft+ÁFA belépési díj megfizetésével juthatnak.
Forgalmi díjak (másodperc alapú számlázás):
Csúcsidőben
Nettó
ÁFA
Hívásfelépítési díj
Hívásfelépítési díj mobil, mobil
műholdas szolgáltatások esetén
(Ft/hívás)
Hívásfelépítési díj nemzetközi
hívásirány esetén (Ft/hívás)
Hívásfelépítési díj minden más
esetben (Ft/hívás)
Vezetékes hívások (Ft/perc)
Helyi hívásirány
Belföldi távolsági hívásirány
Nemzetközi I. vezetékes díjzóna
Nemzetközi I. mobil díjzóna
Nemzetközi II. vezetékes díjzóna
Nemzetközi II. mobil díjzóna
Magyar Telekom
Telenor
Vodafone/Netfone/Tarr
Digi Mobil

Bruttó

Csúcsidőn kívül
Nettó
ÁFA

Bruttó

18,00

4,86

22,86

18,00

4,86

22,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,00

1,62

7,62

6,00

1,62

7,62

9,40
19,80
59,05
59,05
120,00
120,00

2,54
5,35
15,94
15,94
32,40
32,40

11,94
25,15
74,99
74,99
152,40
152,40

4,20
11,40
59,05
59,05
120,00
120,00

1,13
3,08
15,94
15,94
32,40
32,40

5,33
14,48
74,99
74,99
152,40
152,40

45,00
45,00
45,00
45,00

12,15
12,15
12,15
12,15

57,15
57,15
57,15
57,15

45,00
45,00
45,00
45,00

12,15
12,15
12,15
12,15

57,15
57,15
57,15
57,15

Az üzleti normál díjcsomag előfizetője az Általános Szerződési Feltételek jelen Díjszabás mellékletében található
havi előfizetési és forgalmi díjakat köteles megfizetni.
Forgalmi díjak

telefon díjcsomag szerinti díjazás és
számlázási mód minden konferencia hívás
résztvevője számára
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1.2.2. üzleti kiscsomag
A Vodafone Magyarország zrt. szolgáltatási területén díjcsomag igénybevétele a telefonhálózat üzleti (business
telefon) előfizetője számára, akinek előfizetői szerződése a díjcsomag következtében módosításra kerül.
Díjcsomag
üzleti kiscsomag analóg előfizetéssel
üzleti kicsomag ISDN előfizetéssel

Nettó

ÁFA

Bruttó

8 000,00 Ft
10 000,00 Ft

2 160,00 Ft
2 700,00 Ft

10 160,00 Ft
12 700,00 Ft

A fenti díjak belterület esetén érvényesek. Külterületen a belépési díj üzleti előfizetőknek 90.000 Ft+ÁFA. Ha a díj
a szolgáltató közvetlen költségeit nem fedezi, akkor ezen felül a külterület-belterület határától az előfizetői
hozzáférési pont létesítési helyéig terjedő szakaszra ráfordított tényleges költség 50%-át is kiszámlázzuk.
Díjhátralék esetén kikapcsolt ügyfelek új szolgálttáshoz 90.000 Ft+ÁFA belépési díj megfieztésével juthatnak.
Az igénybevétel feltételei:
Az üzleti kiscsomag üzleti (business telefon) előfizetői díjcsomagjának igénybevételére azon üzleti (business
telefon) előfizető jogosult, aki
•
•

a telefon szolgáltatást analóg rendszerű előfizetői hozzáférési ponton veszi igénybe, és aki
előfizetői szerződése alapján a szerződés módosításáig igénybe vett szolgáltatás díját maradéktalanul
kiegyenlítette.

A Vodafone Magyarország zrt. valamely díjcsomagjának igénybevételét az előfizető naptári évenként egy
alkalommal díjfizetési kötelezettség nélkül kezdeményezheti.
Díjcsomag igénybevétele esetén a telefonon keresztül, személyesen, vagy írásban kezdeményezett
szerződésmódosításra vonatkozó igénybejelentés napját követő három munkanapon belül a Vodafone
Magyarország zrt. biztosítja a díjcsomag használatát. A szerződés módosítás a szerződés módosításról szóló
írásbeli értesítésben, illetve a személyes ügyfélszolgálaton meghatározott napon lép hatályba.
Amennyiben az előfizető díjcsomag használatát már nem igényli, a Vodafone Magyarország zrt. Díjszabás
mellékletében meghirdetett üzleti normál díjcsomag előfizetéshez térhet vissza térítésmentesen naptári évenként
egyszer.
A hónap közbeni szerződésmódosítás esetén a Vodafone Magyarország zrt. időarányosan számítja fel a
díjcsomagok havi előfizetési díját.
Kedvezmények:
A Vodafone Magyarország zrt. az üzleti kiscsomag kedvezményes igénybevételi lehetőségeit a díjcsomag
igénybevételéhez szükséges kiegészítő megállapodás tartalmazza. Az előfizető a kedvezményes időszak alatt az
üzleti normál díjcsomag igénybevételét lehetővé tevő szerződésmódosítást díj ellenében kezdeményezhet.
Az igénybevétel korlátjai:
Az előfizető egy időben csak egy díjcsomagot vehet igénybe.
Forgalmi díjak (másodperc alapú számlázás):

Nettó

Csúcsidőben
ÁFA

Bruttó

Nettó

Csúcsidőn kívül
ÁFA

Bruttó

Hívásfelépítési díj
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Hívásfelépítési díj nemzetközi hívásirány
esetén (Ft/hívás)
Hívásfelépítési díj minden más esetben
(Ft/hívás)
Vezetékes hívások (Ft/perc)
Helyi hívásirány
Belföldi távolsági hívásirány
Nemzetközi I. vezetékes díjzóna
Nemzetközi I. mobil díjzóna
Nemzetközi II. vezetékes díjzóna
Nemzetközi II. mobil díjzóna
Mobil hívások (Ft/perc)
Magyar Telekom
Telenor
Vodafone/Netfone/Tarr
Digi Mobil

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,60

0,43

2,03

1,60

0,43

2,03

6,00
11,60
28,00
59,05
120,00
120,00

1,62
3,13
7,56
15,94
32,40
32,40

7,62
14,73
35,56
74,99
152,40
152,40

6,00
11,60
28,00
59,05
120,00
120,00

1,62
3,13
7,56
15,94
32,40
32,40

7,62
14,73
35,56
74,99
152,40
152,40

49,60
49,60
49,60
49,60

13,39
13,39
13,39
13,39

62,99
62,99
62,99
62,99

49,60
49,60
49,60
49,60

13,39
13,39
13,39
13,39

62,99
62,99
62,99
62,99

Díjazás
Az üzleti kiscsomag igénybevételéért a Vodafone Magyarország zrt. havi díjcsomag előfizetési díjat számol fel.
Az üzleti kiscsomag előfizetője az általa kezdeményezett helyi, távolsági, nemzetközi és mobil beszélgetések
díjaként, valamint az ÁSZF jelen Díjszabás mellékletében meghatározott beszélgetési díjakat köteles megfizetni.
Az üzleti kiscsomagba nem tartozó hívások díjai megegyeznek a Vodafone Magyarország zrt. Díjszabás
mellékletében meghatározott díjakkal.
A díjcsomag előfizetője a kezdeményezett hívások után hívásfelépítési díjként az ÁSZF jelen Díjszabás
mellékletének meghatározott díjat köteles megfizetni, kivéve a hívásfelépítési díj nélküli hívásokat.
Forgalmi díjak

telefon díjcsomag szerinti díjazás és
számlázási mód minden konferencia hívás
résztvevője számára
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1.3. ISDN szolgáltatások
1.3.1. ISDN2 standard díjcsomag egyéni és üzleti szolgáltatás igénybevétele esetén

Szolgáltatások
ISDN2 standard
ISDN2 standard (szabad kapacitással
rendelkező belterületen)
ISDN2 standard*
ISDN2 standard*

A szerződés
időtartama

Belépési díj

ÁFA

Bruttó

határozatlan

80 000,00 Ft

21 600,00 Ft

101 600,00 Ft

4 000,00 Ft
16 000,00 Ft
4 000,00 Ft

1 080,00 Ft
4 320,00 Ft
1 080,00 Ft

5 080,00 Ft
20 320,00 Ft
5 080,00 Ft

1 év
1 év
3 év

NT1+2ab** felár: 16 000,- Ft+áfa
NT1+2ab+V.24* felár: 24 000.- Ft+áfa
NT ab-val szerelve: csak ISDN eszközök csatlakoztathatók rá.
* A díjcsomagra 2005. október 1-től nem veszünk fel új megrendeléseket.
**A szolgáltató tulajdona marad!
Belépési díjaink a monori primer körzet hálózattal kiépített belterületein érvényesek.

1.3.2. ISDN2 multi díjcsomag egyéni és üzleti szolgáltatás igénybevétele esetén
Szolgáltatások
ISDN2 multi
ISDN2 multi (szabad kapacitással
rendelkező belterületen)
ISDN2 multi*
ISDN2 multi*

A szerződés
időtartama
határozatlan
1 év
1 év
3 év

Belépési díj

ÁFA

Bruttó

80 000,00 Ft

21 600,00 Ft

101 600,00 Ft

8 000,00 Ft
40 000,00 Ft
28 000,00 Ft

2 160,00 Ft
10 800,00 Ft
7 560,00 Ft

10 160,00 Ft
50 800,00 Ft
35 560,00 Ft

NT1+2ab-val szerelve: az ISDN csatlakozások mellett két analóg csatlakozás is rendelkezésre áll, amelyekre
analóg telefonok, illetve riasztórendszerek is beköthetők Internet eléréshez ISDN modem vásárlására van szükség.
* A díjcsomagra 2005. október 1-től nem veszünk fel új megrendeléseket.
Belépési díjaink a monori primer körzet hálózattal kiépített belterületein érvényesek.

1.3.3. ISDN2 plusz díjcsomag egyéni és üzleti szolgáltatás igénybevétele esetén
Szolgáltatások
ISDN2 plusz*
ISDN2 plusz*

A szerződés
időtartama
1 év
3 év

Belépési díj

ÁFA

Bruttó

32 000,00 Ft
20 000,00 Ft

8 640,00 Ft
5 400,00 Ft

40 640,00 Ft
25 400,00 Ft

* A díjcsomagra 2005. október 1-től nem veszünk fel új megrendeléseket.
Belépési díjaink a monori primer körzet hálózattal kiépített belterületein érvényesek.

1.3.4. ISDN30 csomag üzleti szolgáltatás igénybevétele esetén
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A szerződés
időtartama
határozatlan

Szolgáltatások
ISDN30

Belépési díj

ÁFA

Bruttó

1 100 000,00 Ft

297 000,00 Ft

1 397 000,00 Ft

1.3.5. ISDN2 alap és komfort csomagok

ISDN2 egyéni
ISDN2 business (üzleti)

Nettó
3 200,00 Ft
5 800,00 Ft

alap csomag
ÁFA
864,00 Ft
1 566,00 Ft

Bruttó
4 064,00 Ft
7 366,00 Ft

komfort csomag
Nettó
ÁFA
3 800,00 Ft
1 026,00 Ft
6 200,00 Ft
1 674,00 Ft

Bruttó
86 360,00 Ft

Nettó
78 000,00 Ft

Bruttó
4 826,00 Ft
7 874,00 Ft

ISDN2 alapcsomag tartalmazza:
• hívástartás
• végberendezés hordozhatósága
ISDN2 komfortcsomag tartalmazza:
• hívástartás
• végberendezés hordozhatóság
• kapcsolt vonal azonosítása
• hívóvonal azonosítása
• hívásátirányítás feltétel nélkül
• hívásvárakoztatás
• díjazási információk közlése
• közvetlen beválasztás

1.3.6. ISDN30 alap és komfort csomagok

ISDN30 business (üzleti)

Nettó
68 000,00 Ft

alap csomag
ÁFA
18 360,00 Ft

komfort csomag
ÁFA
Bruttó
21 060,00 Ft 99 060,00 Ft

ISDN30 komfortcsomag tartalmazza:
• hívóvonal azonosítás
• kapcsolt vonal azonosítása
• hívásátirányítás feltétel nélkül
• közvetlen beválasztás
• díjazási információk közlése

1.3.7. Díjcsomagon belüli hívás díjak hagyományos 29-es körzeten belüli egyéni ISDN 2
telefonszolgáltatás igénybevétele esetén
Másodperc alapú számlázás.
Díjzóna, díjazási időszak
Helyi hívásirány
Belföldi távolsági hívásirány
Nemzetközi I. vezetékes díjzóna
Nemzetközi I. mobil díjzóna

Nettó
7,92
13,33
28,00
59,05

Csúcsidőben
ÁFA
2,14
3,60
7,56
15,94

Bruttó
10,06
16,93
35,56
74,99

Nettó
2,92
6,25
28,00
59,05

Csúcsidőn kívül
ÁFA
0,79
1,69
7,56
15,94

Bruttó
3,71
7,94
35,56
74,99
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Nemzetközi II. vezetékes díjzóna
Nemzetközi II. mobil díjzóna
Magyar Telekom
Telenor
Vodafone/Netfone/Tarr
Digi Mobil

83,33
100,00
54,17
54,17
54,17
54,17

22,50
27,00
14,63
14,63
14,63
14,63

105,83
127,00
68,80
68,80
68,80
68,80

83,33
100,00
30,00
30,00
30,00
30,00

22,50
27,00
8,10
8,10
8,10
8,10

105,83
127,00
38,10
38,10
38,10
38,10

A díjcsomagba nem tartozó hívások díjai és számlázási módjai megegyeznek a jelen Díjszabás mellékletben
meghatározott díjakkal.
Hívásfelépítési díj: 0 Ft

1.3.8. Díjcsomagon belüli hívás díjak hagyományos 29-es körzeten belüli üzleti ISDN 2 és
ISDN 30 telefonszolgáltatás igénybevétele esetén
Másodperc alapú számlázás.
Díjzóna, díjazási időszak
Helyi hívásirány
Belföldi távolsági hívásirány
Nemzetközi I. vezetékes díjzóna
Nemzetközi I. mobil díjzóna
Nemzetközi II. vezetékes díjzóna
Nemzetközi II. mobil díjzóna
Magyar Telekom
Telenor
Vodafone/Netfone/Tarr
Digi Mobil

Csúcsidőben
ÁFA
2,54
5,35
15,94
15,94
32,40
32,40
13,05
13,95
15,07
15,07

Nettó
9,40
19,80
59,05
59,05
120,00
120,00
48,33
51,67
55,83
55,83

Bruttó
11,94
25,15
74,99
74,99
152,40
152,40
61,38
65,62
70,90
70,90

Nettó
4,20
11,40
59,05
59,05
120,00
120,00
31,67
31,67
40,00
40,00

Csúcsidőn kívül
ÁFA
1,13
3,08
15,94
15,94
32,40
32,40
8,55
8,55
10,80
10,80

Bruttó
5,33
14,48
74,99
74,99
152,40
152,40
40,22
40,22
50,80
50,80

A díjcsomagba nem tartozó hívások díjai és számlázási módjai megegyeznek a jelen Díjszabás mellékletben
meghatározott díjakkal.
Hívásfelépítési díj
mobil, mobil műholdas szolgáltatás
nemzetközi hívásirány
minden más szolgáltatás

Nettó
18,00 Ft
0,00 Ft
6,00 Ft

ÁFA
4,86 Ft
0,00 Ft
1,62 Ft

Bruttó
22,86 Ft
0,00 Ft
7,62 Ft

1.3.9. Kiegészítő ISDN szolgáltatások havi díja 29-es körzeten belüli hagyományos
telefonszolgáltatás igénybevétele esetén
Kiegészítő szolgáltatás megrendelésekor a hívófél azonosítás szolgáltatás kivételével egyszeri díjként nettó 500,Ft-ot felszámítunk.
Megnevezés
Kapcsolt vonal azonosítás
Hívófél azonosítás
Hívásátirányítás
Hívásvárakoztatás 1
Díjazási információ kiadása
Többszörös előfizetői szám 2

Nettó
288,00
160,00
160,00
320,00
560,00

ISDN2
ÁFA
77,76
43,20
43,20
86,40
151,20

Bruttó
365,76
203,20
203,20
406,40
711,20

Nettó
3 040,00
3 200,00
-

ISDN30
ÁFA
820,80
864,00
-

Bruttó
3 860,80
4 064,00
-
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Számmező beválasztáshoz3
Híváskorlátozás
Alácímzés

400,00
240,00
320,00

108,00
64,80
86,40

508,00
304,80
406,40

184,00
1 600,00
3 200,00

49,68
432,00
864,00

233,68
2 032,00
4 064,00

1Csak

ISDN2 pont-több pont konfiguráció esetén.
Ft/hó/hívószám, max. 10 db
3 Ft/hó/foglalt szám
2
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1.4. Kereskedelmi forgalomban nem elérhető díjcsomagok
1.4.1. alaphang díjcsomag
A díjcsomagra a szolgáltató 2004. szeptember 1-től nem fogad el új előfizetést vagy módosítást.
A Vodafone Magyarország zrt. szolgáltatási területén díjcsomag igénybevétele a telefonhálózat egyéni előfizetője
számára, akinek előfizetői szerződése alaphang díjcsomag következtében módosításra kerül.
Díjcsomag
Alaphang díjcsomag

Nettó
1 992,00 Ft

ÁFA
537,84 Ft

Bruttó
2 529,84 Ft

Csak egy analóg vonallal rendelkező magán előfizetőknek. A helyi, helyközi I., II., belföldi III. díjzóna, nemzetközi
és a belföldi mobil beszélgetésekért nettó 800 Ft díjösszeg határig 0 Ft-os percdíjat és hívásfelépítési díjat
számlázunk ki. A díjcsomagon belüli hívás díjakat a Díjszabás melléklet tartalmazza.
Az alaphang díjcsomag előfizetője az Általános Szerződési Feltételek Díjszabás mellékletében meghatározott havi
előfizetési díjat köteles megfizetni.
Az előfizető által kezdeményezett Helyi, Belföldi távolsági, nemzetközi, és mobil beszélgetésekért 0 Ft-os
percdíjakat és hívásfelépítési díjakat számlázunk ki nettó 800 Ft összeg határig. A meghatározott nettó díjösszeg
felett az Általános Szerződési Feltételek Díjszabás mellékletében meghatározott díj fizetendő a fent említett
beszélgetések után.
A hívásfelépítési díj a nettó 800 Ft díjösszeg határ felett egységesen nettó 6 Ft.
Az alaphang díjcsomagba foglalt szolgáltatásokon kívüli szolgáltatások az érvényes Díjszabás mellékletben
meghatározott díjakon fizetendők.
Az igénybevétel feltételei:
Az alaphang díjcsomag igénybevételére kizárólag csak azon egyéni előfizető jogosult, aki
•
•

a telefon szolgáltatást analóg rendszerű előfizetői-hozzáférési ponton veszi igénybe, és aki
előfizetői szerződése alapján a szerződés módosításáig igénybe vett szolgáltatás díját maradéktalanul
kiegyenlítette.

A Vodafone Magyarország zrt. alaphang díjcsomagjának igénybevételét lehetővé tevő szerződésmódosítást az
előfizető naptári évenként egy alkalommal díjfizetési kötelezettség nélkül kezdeményezheti. Amennyiben az
előfizető díjcsomag használatát már nem igényli, a Vodafone Magyarország zrt. Normál díjcsomag díjaihoz térhet
vissza térítésmentesen naptári évenként egyszer.
Naptári évenként több mint egy díjcsomag változtatást, a velejáró szerződésmódosítást díj ellenében
kezdeményezheti az előfizető.
Az alaphang díjcsomag igénybevétele esetén a szerződésmódosítás aláírását követő három munkanapon belül
biztosítja a Vodafone Magyarország zrt. a díjcsomag használatát.
A Vodafone Magyarország zrt. az első szerződésmódosítást követő újabb szerződésmódosítás aláírása utáni hó
első napján biztosítja az alaphang díjcsomagból bármely egyéni díjcsomaghoz való visszatérést, vagy a díjcsomag
változtatást akár díjmentes, akár díj ellenében történt.
A Vodafone Magyarország zrt. akkor valósítja meg a szerződésmódosítás tárgyát a következő hó első napján, ha
a szerződésmódosítás aláírása a tárgyhó utolsó napját három munkanappal megelőzően megtörtént.
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A hónap közbeni szerződésmódosítás esetén a Vodafone Magyarország zrt. időarányosan számítja fel a
díjcsomagok havi előfizetési díját. Az időarányos havi előfizetési díjat a tárgyhót követő hónapban számlázza a
Vodafone Magyarország zrt.
Forgalmi díjak
A díjcsomagba tartozó hívások számlázási módjai: perc alapú számlázás.
nettó 800,- Ft
díjösszegig
Kapcsolási díj minden
hívásirányba
Kapcsolási díj hívásonként
(Ft/hívás)
Vezetékes hívások (Ft/perc)
Helyi hívásirány
Belföldi távolsági hívásirány
Nemzetközi I vezetékes
Nemzetközi I mobil
Nemzetközi II vezetékes
Nemzetközi II mobil
Mobil hívások (Ft/perc)
Magyar Telekom
Telenor
Vodafone/Netfone/Tarr
Digi Mobil

Csúcsidőben

nettó 800,- Ft díjösszeg felett
Csúcsidőn kívül

Nettó

ÁFA

Bruttó

Nettó

ÁFA

Bruttó

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

8,40
39,60
0,00
59,05
240,00
240,00

2,27
10,69
15,94
15,94
64,80
64,80

10,67
50,29
74,99
74,99
304,80
304,80

3,92
22,80
59,05
59,05
240,00
240,00

1,06
6,16
15,94
15,94
64,80
64,80

4,98
28,96
74,99
74,99
304,80
304,80

0,00
0,00
0,00
0,00

103,70
111,70
122,00
122,00

28,00
30,16
32,94
32,94

131,70
141,86
154,94
154,94

70,70
71,70
90,00
90,00

19,09
19,36
24,30
24,30

89,79
91,06
114,30
114,30

A díjcsomagba nem tartozó hívások díjai és számlázási módjai megegyeznek az árközleményben meghatározott
díjakkal.
Díjazás
Az alaphang díjcsomag igénybevételéért a Vodafone Magyarország zrt. havi előfizetési díjat számol fel.
Az alaphang díjcsomag előfizetője az általa kezdeményezett Helyi, Belföldi távolsági, nemzetközi és mobil
beszélgetések díjaként az Általános Szerződési Feltételek Díjszabás mellékletében meghatározott beszélgetési
díjakat köteles megfizetni nettó 800 Ft díjösszeg határ felett. A hívásfelépítési díj a díjösszeg határig 0 Ft, a határ
felett nettó 6 Ft minden hívás esetén.
A nettó 800 Ft-os díjösszeg határ elérésének kiszámításához az Általános Szerződési Feltételek Díjszabás
mellékletében meghatározott 800 forint díjösszeg feletti beszélgetési díjakat kell figyelembe venni.
Az alaphang díjcsomag előfizetője az általa kezdeményezett Helyi, Belföldi távolsági, nemzetközi és mobil
beszélgetések díjaként az Általános Szerződési Feltételek Díjszabás mellékletében meghatározott beszélgetési
díjakat (0 Ft) köteles megfizetni nettó 800 Ft díjösszeg határ alatt. Az összeghatár alatt a hívásfelépítési díj 0 Ft
minden hívás esetén.
Az Alaphang díjcsomagba nem tartozó hívások díjai megegyeznek a Vodafone Magyarország Zrt. Díjszabás
mellékletben meghatározott díjakkal.
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2. Egyéb szolgáltatások díjai
2.1. Számfenntartási díj szüneteltetés esetén
Szüneteltetés (üzemszünet) esetén (max. 6 hónap) számlázzuk.
Számfenntartási díj szüneteltetés esetén
Havidíj egyéni előfizetők esetén
Havidíj hagyományos üzleti telefon szolgáltatás
igénybevétele esetén

Nettó
833,60 Ft

ÁFA
225,07 Ft

Bruttó
1 058,67 Ft

1 800,00 Ft

486,00 Ft

2 286,00 Ft

Nettó
992,00 Ft

ÁFA
267,84 Ft

Bruttó
1 259,84 Ft

2.2. Korlátozás időtartama alatti előfizetési díj

Korlátozás időtartama alatti előfizetési díj
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2.3. Beltéri nyilvános telefonvonal
Havidíj hagyományos üzleti telefon
szolgáltatás igénybevétele esetén
Beltéri nyilvános telefonvonal

Nettó

ÁFA

Bruttó

0,00 Ft

0,00 Ft

0,00 Ft

Nettó
1 200,00 Ft

ÁFA
324,00 Ft

Bruttó
1 524,00 Ft

2.4. Telefonvonal másodlagos kihasználása

Telefonvonal másodlagos kihasználása*

*pl. riasztórendszerek esetén

2.5. Riasztó-vonal
Havidíj hagyományos üzleti telefon
szolgáltatás igénybevétele esetén
Riasztó-vonal fővonalként
Riasztó-vonal 2. és további vonalként: ISDN

Nettó

ÁFA

Bruttó

3 260,00 Ft
800,00 Ft

880,20 Ft
216,00 Ft

4 140,20 Ft
1 016,00 Ft

Havidíj egyéni előfizetők esetén
Riasztó-vonal fővonalként
Riasztó-vonal 2. és további vonalként: ISDN

Nettó
1 910,40 Ft
800,00 Ft

ÁFA
515,81 Ft
216,00 Ft

Bruttó
2 426,21 Ft
1 016,00 Ft

Megnevezés
Riasztóvonal hívása

Nettó
8,00

ÁFA
2,16

Bruttó
10,16

2.6. Business fax-email szolgáltatás
Egyszeri díjak
fax-email, fogadó csomag
fax-email fogadó-küldő csomag
Havi díjak
fax-email szolgáltatás, fogadó csomag
fax-email szolgáltatás, fogadó-küldő csomag
Forgalmi díjak
fax-email küldés, belföld
fax-email küldés, nemzetközi

Nettó
20 000,00 Ft
20 000,00 Ft
Nettó
1 800,00 Ft
2 800,00 Ft

ÁFA
5 400,00 Ft
5 400,00 Ft
ÁFA
486,00 Ft
756,00 Ft

Bruttó
25 400,00
25 400,00
Bruttó
2 286,00 Ft
3 556,00 Ft

6,00 Ft
60,00 Ft

1,62 Ft
16,20 Ft

7,62 Ft
76,20 Ft

2.7. Zöld szám szolgáltatás

zöld szám szolgáltatás
Normál előfizetés
Könnyű szám
Nagyon könnyű szám

Nettó
10 000,00
20 000,00
80 000,00

Egyszeri díjak
ÁFA
2 700,00
5 400,00
21 600,00

Bruttó
12 700,00
25 400,00
101 600,00

Nettó
2 500,00
10 000,00
30 000,00

Havi díj
ÁFA
675,00
2 700,00
8 100,00

Bruttó
3 175,00
12 700,00
38 100,00
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A fenti díjak nem tartalmazzák a telefonvonallal kapcsolatos egyszeri belépési és havi díjakat.

2.8. Emeltdíjas és emeltdíjas megkülönböztetett szolgáltatás
Egyszeri díjak
Havi díj
egyedi megállapodás alapján

emeltdíjas és emeltdíjas megkülönböztetett szolgáltatás

2.9. IP telefon hívásdíjak
Másodperc alapú számlázás.
IP telefon hívásdíjak
országos, egyéni és üzleti hagyományos telefon szolgáltatás
igénybevétele esetén

Nettó

ÁFA

Bruttó

12,50

3,38

15,88

1700-ás előhívószámmal hívható országok (vezetékes irányba): Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Ausztria,
Argentína, Belgium, Bulgária, Csehország, Dánia, Dél-Korea, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország,
Izrael, Japán, Kanada, Kína, Lengyelország, Malajzia, Nagy-Britannia, Németország, Norvégia, Portugália,
Spanyolország, Svájc, Svédország, Szlovákia, Szlovénia, Törökország, Tajvan, Thaiföld, Új-Zéland.
Amennyiben az előfizető olyan országot hív a 1700-ás előhívószámmal, amely nincs a fent felsorolt országok
között, akkor a hívás díjazása és számlázási módja megegyezik a 00-ás előhívó számmal tárcsázott díjcsomag
szerinti nemzetközi hívással.

2.10.

Helytől független elektronikus hírközlési szolgáltatás (06/21/abc-defg)

Másodperc alapú számlázás.
Helytől független elektronikus hírközlési
szolgáltatás (06/21/abc-defg)
csúcs/nappali
kedvezményes/éjszakai

2.11.

Nettó

ÁFA

Bruttó

24,00
12,00

6,48
3,24

30,48
15,24

Internet vonal egyéni előfizetők számára
Nettó
800,00 Ft

Internet vonal

2.12.

ÁFA
216,00 Ft

Bruttó
1 016,00 Ft

Kiegészítő szolgáltatások díjai

kiegészítő szolgáltatások
Titkos szám
Rejtett szám
Több közzététel a telefonkönyvben

Egyszeri díjak
Nettó
ÁFA
Bruttó
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
1 200,00 Ft 324,00 Ft
1 524,00 Ft

Havi előfizetési díjak
Nettó
ÁFA
Bruttó
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
80,00 Ft
21,60 Ft
101,60 Ft
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Részletes számla egyéni előfizető esetén papírra
nyomtatva
0,00 Ft
Részletes számla üzleti előfizető esetén papírra
nyomtatva
0,00 Ft
Részletes számla, CD-n 1. vonalra
0,00 Ft
Részletes számla, e-mailen 1. vonalra
0,00 Ft
Részletes számla, CD-n további vonalakra
0,00 Ft
Részletes számla, e-mailen további vonalakra
0,00 Ft
Fenntartási díj csatlakozóként
0,00 Ft
Készülék bérleti díj
0,00 Ft
Előfizető által kért hangbemondás
1 200,00 Ft
Telefax küldése oldalanként
0,00 Ft
HétközNet 1
1 500,00 Ft
Top5 2
400,00 Ft
szeretettel 3
400,00 Ft
Hívófél-azonosító
0,00 Ft
Különleges telefonszám / szép szám Értékesítésből
kivezetésre kerül 2021. május 31-től, a Szolgáltató új
Előfizetői Szerződést, illetve Szerződés módosítást nem
tesz lehetővé.
0,00 Ft
Előfizető által választott telefonszám
0,00 Ft
Vonalcsoport szolgáltatás (PBX sor)
600,00 Ft
Számcsere
600,00 Ft

0,00 Ft

0,00 Ft

0,00 Ft

0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
324,00 Ft
0,00 Ft
405,00 Ft
108,00 Ft
108,00 Ft
0,00 Ft

0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
1 524,00 Ft
0,00 Ft
1 905,00 Ft
508,00 Ft
508,00 Ft
0,00 Ft

0,00 Ft
0,00 Ft
162,00 Ft
162,00 Ft

0,00 Ft
0,00 Ft
762,00 Ft
762,00 Ft

0,00 Ft

0,00 Ft

500,00 Ft
135,00 Ft
635,00 Ft
1 200,00 Ft 324,00 Ft
1 524,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
450,00 Ft
121,50 Ft
571,50 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
192,00 Ft
51,84 Ft
243,84 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
143,20 Ft
38,66 Ft
181,86 Ft
16 000,00 Ft 4 320,00 Ft 20 320,00 Ft
400,00 Ft
108,00 Ft
508,00 Ft
80,00 Ft
21,60 Ft
101,60 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft

400,00 Ft
0,00 Ft
300,00 Ft
300,00 Ft

108,00 Ft
0,00 Ft
81,00 Ft
81,00 Ft

508,00 Ft
0,00 Ft
381,00 Ft
381,00 Ft

Minden nap reggel 8-tól délután 17 óráig folytatott helyi beszélgetések és Internetezés (29-es körzeten belüli
csatlakozás) díja 16 000,- Ft+áfa. ISDN vonalak esetében a díj B csatornánként értendő.
1

2A

kedvezményt csak normál, 70+ és szomszéd+ díjcsomaggal rendelkezők vehetik igénybe. A kedvezmény csak
normál díjazású számokra vonatkozik.
Kedvezmények:
3 db 29-es körzetbeli számra
1 db belföldi, távolsági számra
1 db mobil számra
Módosítási díj: 120,- Ft+áfa/hó/alkalom

10%
5%
5%

3A

kedvezményt csak az alaphang elnevezésű díjcsomaggal rendelkező előfizetők vehetik igénybe. Kétszeres díj
helyett normál díjazással hívhatók a következő számok:
1 db belföldi, távolsági I. számra
1 db belföldi, távolsági (II. vagy III) számra
1 db mobil számra
A módosítás díja: 120,- Ft+áfa/szám/alkalom (csak az alaphang díjcsomaggal rendelkezők vehetik igénybe)
4Minden

nap este 7-től reggel 7-ig folytatott helyi beszélgetések és Internetezés (29-es körzeten belüli csatlakozás)
díja 5000,- Ft+áfa. ISDN vonalak esetében a díj B csatornánként értendő.

2.13.

Telekomfort szolgáltatások

Telekomfort szolgáltatások
Előfizető tulajdonában lévő készülék javítása

Nettó
0,00

Egyszeri díjak
ÁFA
Bruttó
0,00
0,00

Havi előfizetési díjak
Nettó
ÁFA
Bruttó
80,00
21,60
101,60
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Kis alközpont bekötése, programozása
3 résztvevős konferencia
Teljes híváskorlátozás1 (csak egyéni)
Előf. által vezérelhető híváskorlátozás
Hívásátirányítás feltétel nélkül
Hívásátirányítás foglaltság esetén
Hívásátirányítás szövegre
Hívásátirányítás nem felel esetén
Ne zavarj szolgáltatás
Rövidített hívószámok 0-15
Rövidített hívószámok 16-100
Hívófél azonosító
Kedvezményes csomag I.
Kedvezményes csomag II.
Kedvezményes csomag III.

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

80,00
80,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80,00
80,00
80,00
0,00
120,00
380,00
160,00

21,60
21,60
0,00
81,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21,60
21,60
21,60
0,00
32,40
102,60
43,20

101,60
101,60
0,00
381,00
0,00
0,00
0,00
0,00
101,60
101,60
101,60
0,00
152,40
482,60
203,20

Nemzetközi (00); nemzetközi és emeltdíjas (00, 06/90, 06/91); nemzetközi és belföldi távhívás (00 előtét, illetve
minden egyéb, 06 előtéttel kezdeményezhető hívás); segélykérő hívások kivételével minden hívás, nemzetközi és
belföldi (00, 06 – csak Budapest és a 29-es körzet hívható), emeltdíjas szám (06-90, 06/91 számok)
1

kedvezményes csomag I.
• 3 résztvevős konferencia beszélgetés
• Hívásvárakoztatás
• Hívásátirányítás
kedvezményes csomag II.
• 3 résztvevős konferencia beszélgetés
• Hívásvárakoztatás
• Hívásátirányítás
• Híváskorlátozás (előfizető által vezérelhető)
• Forródrót
kedvezményes csomag III.
• Hívásvárakoztatás
• Hívásátirányítás
• Híváskorlátozás (előfizető által vezérelhető)
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3. Egyéb forgalmi díjak
3.1. Emelt díjas szolgáltatások
Emeltdíjas szolgáltatás (Ft/perc) perc alapú számlázás
06 90 982 000 - 013 (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 982 014 (4VOICE Kft.)
06 90 982 015 - 099 (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 982 1xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 982 200-212 (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 982 213 (4VOICE Kft.)
06 90 982 214 - 299 (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 982 3xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 982 4xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 982 5xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 982 6xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 982 7xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 982 8xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 982 9xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 985 0xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 985 1xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 985 2xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 985 8xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 985 9xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
Emeltdíjas szolgáltatás (Ft/hívás)
06 90 444 0xx (Telenor)
06 90 444 1xx (Telenor)
06 90 444 2xx (Telenor)
06 90 444 3xx (Telenor)
06 90 444 4xx (Telenor)
06 90 888 0xx (Telenor)
06 90 888 1xx (Telenor)
06 90 888 2xx (Telenor)
06 90 888 3xx (Telenor)
06 90 888 4xx (Telenor)
06 90 985 3xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 985 4xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 985 5xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 985 6xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 985 7xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 181 500-599 (Invitech)
06 90 181 600-699 (Invitech)
06 90 181 700-799 (Invitech)
06 90 181 800-899 (Invitech)
06 90 181 900-999 (Invitech)
06 90 188 500-599 (Invitech)
06 90 188 600-699 (Invitech)
06 90 188 700-799 (Invitech)
06 90 188 800-899 (Invitech)
06 90 188 900-999 (Invitech)
06 90 189 000-099 (4Voice Kft.)

Nettó
19,68
19,68
19,68
39,37
122,04
122,04
122,04
59,05
157,48
236,22
400,00
787,40
1 181,10
1 574,80
362,20
400,00
400,00
300,00
381,89

Nettó
122,04
161,41
200,00
240,15
322,83
381,88
400,00
600,00
800,00
1 600,00
400,00
400,00
1 181,10
1 574,80
1 968,50
122,04
90,55
161,41
240,15
400,00
2 000,00
600,00
900,00
1 500,00
4 000,00
4 000,00

ÁFA
5,31
5,31
5,31
10,63
32,95
32,95
32,95
15,94
42,52
63,78
108,00
212,60
318,90
425,20
97,79
108,00
108,00
81,00
103,11

ÁFA
32,95
43,58
54,00
64,84
87,16
103,11
108,00
162,00
216,00
432,00
108,00
108,00
318,90
425,20
531,50
32,95
24,45
43,58
64,84
108,00
540,00
162,00
243,00
405,00
1 080,00
1 080,00

Bruttó
24,99
24,99
24,99
50,00
154,99
154,99
154,99
74,99
200,00
300,00
508,00
1 000,00
1 500,00
2 000,00
459,99
508,00
508,00
381,00
485,00
Bruttó
155
205
254
305
410
485
508
762
1 016
2 032
508,00
508,00
1 500,00
2 000,00
2 500,00
154,99
115,00
204,99
304,99
508,00
2 540,00
762,00
1 143,00
1 905,00
5 080,00
5 080,00
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06 90 189 100-199 (4Voice Kft.)
06 90 189 200-299 (4Voice Kft.)
06 90 189 300-399 (4Voice Kft.)
06 90 189 400-499 (4Voice Kft.)
06 90 189 500-599 (4Voice Kft.)
06 90 189 600-699 (4Voice Kft.)
06 90 189 700-799 (4Voice Kft.)
06 90 189 800-899 (4Voice Kft.)
06 90 189 900-999 (4Voice Kft.)
06-90-642-xxx (Magyar Telekom)
06-90-643-xxx (Magyar Telekom)
06-90-644-xxx (Magyar Telekom)
06-90-645-xxx (Magyar Telekom)
06-90-646-xxx (Magyar Telekom)
06-90-647-xxx (Magyar Telekom)
06-90-648-xxx (Magyar Telekom)
06-90-649-xxx (Magyar Telekom)
06-90-636-0xx (Magyar Telekom)
06-90-636-1xx (Magyar Telekom)
06-90-636-2xx (Magyar Telekom)
06-90-636-3xx (Magyar Telekom)
06-90-636-4xx (Magyar Telekom)
06-90-636-5xx (Magyar Telekom)
06-90-636-6xx (Magyar Telekom)
06-90-636-7xx (Magyar Telekom)
06-90-636-8xx (Magyar Telekom)
06-90-636-9xx (Magyar Telekom)
06-90-900- 00x - 04x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 05x - 09x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 10x - 14x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 15x - 19x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 20x - 24x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 25x - 29x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 30x - 34x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 35x - 39x (4VOICE Kft.)
06 90 555 60x (Calgo)
06 90 555 61x (Calgo)
06 90 555 62x (Calgo)
06 90 555 63x (Calgo)
06 90 555 64x (Calgo)
06 90 555 65x (Calgo)
06 90 555 66x (Calgo)
06 90 555 67x (Calgo)
06 90 555 68x (Calgo)
06 90 555 69x (Calgo)
06 90 555 70x (Calgo)
06 90 555 71x (Calgo)
06 90 555 72x (Calgo)
06 90 555 73x (Calgo)
06 90 555 74x (Calgo)
06 90 555 75x (Calgo)
06 90 555 76x (Calgo)

4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
259,84
400,00
452,75
555,11
755,90
1 000,00
1 500,00
4 000,00
125,98
153,54
200,00
259,84
400,00
452,75
755,90
1 000,00
1 500,00
4 000,00
78,74
122,05
240,16
157,48
314,96
393,70
472,44
708,66
78,74
90,55
122,05
125,98
153,54
157,48
161,42
200,00
240,16
259,84
300,00
314,96
322,83
381,89
393,70
400,00
452,76

1 080,00
1 080,00
1 080,00
1 080,00
1 080,00
1 080,00
1 080,00
1 080,00
1 080,00
70,16
108,00
122,24
149,88
204,09
270,00
405,00
1 080,00
34,01
41,46
54,00
70,16
108,00
122,24
204,09
270,00
405,00
1 080,00
21,26
32,95
64,84
42,52
85,04
106,30
127,56
191,34
21,26
24,45
32,95
34,01
41,46
42,52
43,58
54,00
64,84
70,16
81,00
85,04
87,16
103,11
106,30
108,00
122,25

5 080,00
5 080,00
5 080,00
5 080,00
5 080,00
5 080,00
5 080,00
5 080,00
5 080,00
330,00
508,00
574,99
704,99
959,99
1 270,00
1 905,00
5 080,00
159,99
195,00
254,00
330,00
508,00
574,99
959,99
1 270,00
1 905,00
5 080,00
100,00
155,00
305,00
200,00
400,00
500,00
600,00
900,00
100,00
115,00
155,00
159,99
195,00
200,00
205,00
254,00
305,00
330,00
381,00
400,00
409,99
485,00
500,00
508,00
575,01

639

06 90 555 77x (Calgo)
06 90 555 78x (Calgo)
06 90 555 79x (Calgo)
06 90 555 80x (Calgo)
06 90 555 81x (Calgo)
06 90 555 82x (Calgo)
06 90 555 83x (Calgo)
06 90 555 84x (Calgo)
06 90 555 85x (Calgo)
06 90 555 86x (Calgo)
06 90 555 87x (Calgo)
06 90 555 88x (Calgo)
06 90 555 89x (Calgo)
06 90 555 90x (Calgo)
06 90 555 91x (Calgo)
06 90 555 92x (Calgo)
06 90 555 93x (Calgo)
Emeltdíjas szolgáltatás (Ft/perc) perc alapú számlázás
06 90 825 xxx (Invitech)
06 90 181 000-099 (Invitech)
06 90 181 100-199 (Invitech)
06 90 181 200-299 (Invitech)
06 90 181 300-399 (Invitech)
06 90 181 400-499 (Invitech)
06 90 188 000-099 (Invitech)
06 90 188 100-199 (Invitech)
06 90 188 200-299 (Invitech)
06 90 188 300-399 (Invitech)
06 90 188 400-499 (Invitech)
06 90 189 000-099 (4Voice Kft.)
06 90 189 100-199 (4Voice Kft.)
06 90 189 200-299 (4Voice Kft.)
06 90 189 300-399 (4Voice Kft.)
06 90 189 400-499 (4Voice Kft.)
06 90 189 500-599 (4Voice Kft.)
06 90 189 600-699 (4Voice Kft.)
06 90 189 700-799 (4Voice Kft.)
06 90 189 800-899 (4Voice Kft.)
06 90 189 900-999 (4Voice Kft.)
06 90 603 0xx (Magyar Telekom)
06 90 603 1xx (Magyar Telekom)
06 90 603 2xx (Magyar Telekom)
06 90 603 300-329 (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 603 330 (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 603 331-399 (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 603 400-410 (Magyar Telekom)
06 90 603 411 (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 603 412-499 (Magyar Telekom)
06 90 603 5xx (Magyar Telekom)
06 90 603 6xx (Magyar Telekom)
06 90 603 7xx (Magyar Telekom)

472,44
500,00
555,12
600,00
708,66
755,91
787,40
800,00
900,00
1 000,00
1 181,10
1 500,00
1 574,80
1 600,00
1 968,50
2 000,00
4 000,00
Nettó
362,20
181,10
181,10
122,04
122,04
240,15
362,20
362,20
362,20
362,20
362,20
362,20
362,20
362,20
362,20
362,20
362,20
362,20
362,20
362,20
362,20
755,91
1 000,00
1 244,09
259,84
259,84
259,84
300,00
300,00
300,00
400,00
500,00
400,00

127,56
135,00
149,88
162,00
191,34
204,10
212,60
216,00
243,00
270,00
318,90
405,00
425,20
432,00
531,50
540,00
1 080,00
ÁFA
97,79
48,90
48,90
32,95
32,95
64,84
97,79
97,79
97,79
97,79
97,79
97,79
97,79
97,79
97,79
97,79
97,79
97,79
97,79
97,79
97,79
204,10
270,00
335,90
70,16
70,16
70,16
81,00
81,00
81,00
108,00
135,00
108,00

600,00
635,00
705,00
762,00
900,00
960,01
1 000,00
1 016,00
1 143,00
1 270,00
1 500,00
1 905,00
2 000,00
2 032,00
2 500,00
2 540,00
5 080,00
Bruttó
459,99
230,00
230,00
154,99
154,99
304,99
459,99
459,99
459,99
459,99
459,99
459,99
459,99
459,99
459,99
459,99
459,99
459,99
459,99
459,99
459,99
960,01
1 270,00
1 579,99
330,00
330,00
330,00
381,00
381,00
381,00
508,00
635,00
508,00

640

06 90 603 8xx (Magyar Telekom)
06 90 603 9xx (Magyar Telekom)
06 90 633 0xx (Magyar Telekom)
06 90 633 1xx (Magyar Telekom)
06 90 633 2xx (Magyar Telekom)
06 90 633 3xx (Magyar Telekom)
06 90 633 4xx (Magyar Telekom)
06 90 633 5xx (Magyar Telekom)
06 90 633 6xx (Magyar Telekom)
06 90 633 7xx (Magyar Telekom)
06 90 633 9xx (Magyar Telekom)
06 90 602 0xx (Telenor)
06 90 602 1xx (Telenor)
06-90-602-2xx (Telenor)
06-90-602-3xx (Telenor)
06-90-602-4xx (Telenor)
06-90-602-5xx (Telenor)
06-90-602-6xx (Telenor)
06-90-602-7xx (Telenor)
06-90-602-8xx (Telenor)
06-90-602-9xx (Telenor)
06-90-900- 40x - 44x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 45x - 49x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 50x - 54x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 55x - 59x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 60x - 64x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 65x - 69x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 70x - 74x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 75x - 79x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 80x - 84x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 85x - 89x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 90x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 91x - 92x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 93x - 94x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 95x - 96x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 97x - 98x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 99x (4VOICE Kft.)
06 90 555 01x (Calgo)
06 90 555 02x (Calgo)
06 90 555 03x (Calgo)
06 90 555 04x (Calgo)
06 90 555 05x (Calgo)
06 90 555 06x (Calgo)
06 90 555 07x (Calgo)
06 90 555 08x (Calgo)
06 90 555 09x (Calgo)
06 90 555 10x (Calgo)
06 90 555 11x (Calgo)
06 90 555 12x (Calgo)
06 90 555 13x (Calgo)
06 90 555 14x (Calgo)
06 90 555 15x (Calgo)

400,00
500,00
125,98
153,54
200,00
259,84
300,00
400,00
452,75
500,00
381,88
381,88
122,04
161,41
381,88
200,00
240,15
322,83
381,88
381,88
800,00
78,74
118,11
157,48
196,85
236,22
275,59
314,96
360,63
393,70
472,44
590,55
629,92
708,66
787,40
944,88
1 181,10
19,69
39,37
59,06
78,74
98,43
118,11
137,80
157,48
181,10
196,85
216,54
236,22
275,59
314,96
354,33

108,00
135,00
34,01
41,46
54,00
70,16
81,00
108,00
122,24
135,00
103,12
103,11
32,95
43,58
103,11
54,00
64,84
87,16
103,11
103,11
216,00
21,26
31,89
42,52
53,15
63,78
74,41
85,04
97,37
106,30
127,56
159,45
170,08
191,34
212,60
255,12
318,90
5,32
10,63
15,95
21,26
26,58
31,89
37,21
42,52
48,90
53,15
58,47
63,78
74,41
85,04
95,67

508,00
635,00
159,99
195,00
254,00
330,00
381,00
508,00
574,99
635,00
485,00
484,99
154,99
204,99
484,99
254,00
304,99
409,99
484,99
484,99
1 016,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
400,00
458,00
500,00
600,00
750,00
800,00
900,00
1 000,00
1 200,00
1 500,00
25,01
50,00
75,01
100,00
125,01
150,00
175,01
200,00
230,00
250,00
275,01
300,00
350,00
400,00
450,00

641

06 90 555 16x (Calgo)
06 90 555 17x (Calgo)
06 90 555 18x (Calgo)
06 90 555 19x (Calgo)
06 90 555 20x (Calgo)
06 90 555 21x (Calgo)
06 90 555 22x (Calgo)
06 90 555 23x (Calgo)
06 90 555 24x (Calgo)
06 90 555 25x (Calgo)
06 90 555 26x (Calgo)
06 90 555 27x (Calgo)
06 90 555 28x (Calgo)
06 90 555 29x (Calgo)
06 90 555 30x (Calgo)

393,70
433,07
472,44
511,81
551,18
590,55
629,92
669,29
708,66
748,03
787,40
866,14
944,88
1 181,10
1 574,80

Emeltdíjas megkülönböztetett szolgáltatások (Ft/perc) másodperc alapú számlázás
06 91 180-00x-049 (Invitech)
06 91 180-10x-149 (Invitech)
06 91 180-6xx (Invitech)
06 91 180-9xx (Invitech)
06 91 824-xxx (Invitech)
06 91 825-xxx (Invitech)
06 91 115 0xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 91 115 1xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 91 115 2xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 91 115 3xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 91 115 4xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 91 115 5xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 91 115 6xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 91 115 7xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 91 115 8xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 91 115 9xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06-91-999-50x - 54x (4VOICE Kft.)
06-91-999-55x - 59x (4VOICE Kft.)
06-91-999-60x - 64x (4VOICE Kft.)
06-91-999-65x - 69x (4VOICE Kft.)
06-91-999-70x - 74x (4VOICE Kft.)
06-91-999-75x - 79x (4VOICE Kft.)
06-91-999-80x - 84x (4VOICE Kft.)
06-91-999-85x - 89x (4VOICE Kft.)
06-91-999-90x - 94x (4VOICE Kft.)
06-91-999-95x - 99x (4VOICE Kft.)
06 91 110 xxx (4VOICE Kft.)
Emeltdíjas megkülönböztetett hívások (Ft/hívás)
06-91-180-05x-09x (Invitech)
06-91-180-15x-19x (Invitech)
06-91-180-20x-249 (Invitech)
06-91-180-25x-299 (Invitech)
06-91-180-3xx (Invitech)
06-91-180-4xx (Invitech)

Nettó
90,55
122,04
161,41
100,00
240,15
400,00

106,30
116,93
127,56
138,19
148,82
159,45
170,08
180,71
191,34
201,97
212,60
233,86
255,12
318,90
425,20
Nettó
122,04
181,10
240,15
362,20
240,15
362,20
86,61
600,00
400,00
19,68
39,37
59,05
196,85
400,00
590,55
787,40
80,31
86,61
157,48
120,47
196,85
236,22
275,59
314,96
354,33
393,70
86,61
ÁFA
24,45
32,95
43,58
27,00
64,84
108,00

500,00
550,00
600,00
650,00
700,00
750,00
800,00
850,00
900,00
950,00
1 000,00
1 100,00
1 200,00
1 500,00
2 000,00
ÁFA
32,95
48,90
64,84
97,79
64,84
97,79
23,38
162,00
108,00
5,31
10,63
15,94
53,15
108,00
159,45
212,60
21,69
23,39
42,52
32,53
53,15
63,78
74,41
85,04
95,67
106,30
23,38

Bruttó
154,99
230,00
304,99
459,99
304,99
459,99
109,99
762,00
508,00
24,99
50,00
74,99
250,00
508,00
750,00
1 000,00
102,00
110,00
200,00
153,00
250,00
300,00
350,00
400,00
450,00
500,00
109,99

Bruttó
115,00
154,99
204,99
127,00
304,99
508,00

642

06-91-180-5xx (Invitech)
06-91-180-70x-749 (Invitech)
06-91-180-750-799 (Invitech)
06 91 125 0xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 91 125 1xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 91 125 2xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 91 125 3xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 91 125 4xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 91 125 5xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 91 125 6xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 91 125 7xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 91 125 8xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 91 125 9xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06-91-331-xxx (Magyar Telekom)
06-91-332-xxx (Magyar Telekom)
06-91-333-xxx (Magyar Telekom)
06-91-334-xxx (Magyar Telekom)
06-91-335-xxx (Magyar Telekom)
06-91-336-xxx (Magyar Telekom)
06-91-337-xxx (Magyar Telekom)
06-91-636-0xx(Magyar Telekom)
06-91-636-1xx(Magyar Telekom)
06-91-636-2xx(Magyar Telekom)
06-91-636-3xx(Magyar Telekom)
06-91-636-4xx(Magyar Telekom)
06-91-636-5xx(Magyar Telekom)
06-91-636-6xx(Magyar Telekom)
06-91-636-7xx(Magyar Telekom)
06-91-636-8xx(Magyar Telekom)
06-91-636-9xx(Magyar Telekom)
06-91-555-0xx (Telenor)
06-91-555-1xx (Telenor)
06-91-555-2xx (Telenor)
06-91-555-3xx (Telenor)
06-91-555-4xx (Telenor)
06-91-555-5xx (Telenor)
06-91-555-6xx (Telenor)
06-91-555-7xx (Telenor)
06-91-555-8xx (Telenor)
06-91-555-9xx (Telenor)
06-91-777-0xx (Telenor)
06-91-999- 00x - 04x (4VOICE Kft.)
06-91-999- 05x - 09x (4VOICE Kft.)
06-91-999- 10x - 14x (4VOICE Kft.)
06-91-999- 15x - 19x (4VOICE Kft.)
06-91-999- 20x - 24x (4VOICE Kft.)
06-91-999- 25x - 29x (4VOICE Kft.)
06-91-999- 30x - 34x (4VOICE Kft.)
06-91-999- 35x - 39x (4VOICE Kft.)
06-91-999- 40x - 44x (4VOICE Kft.)
06-91-999- 45x - 49x (4VOICE Kft.)

600,00
787,40
200,00
600,00
600,00
600,00
122,04
236,22
400,00
629,92
629,92
787,40
787,40
77,95
125,98
177,16
259,84
300,00
400,00
500,00
125,98
153,54
200,00
259,84
300,00
400,00
452,75
500,00
755,90
787,40
66,92
122,04
161,41
200,00
240,15
300,00
322,83
381,88
400,00
600,00
787,40
78,74
118,11
157,48
236,22
314,96
393,70
472,44
600,00
708,66
787,40

162,00
212,60
54,00
162,00
162,00
162,00
32,95
63,78
108,00
170,08
170,08
212,60
212,60
21,05
34,01
47,83
70,16
81,00
108,00
135,00
34,01
41,46
54,00
70,16
81,00
108,00
122,24
135,00
204,09
212,60
18,07
32,95
43,58
54,00
64,84
81,00
87,16
103,11
108,00
162,00
212,60
21,26
31,89
42,52
63,78
85,04
106,30
127,56
162,00
191,34
212,60

762,00
1 000,00
254,00
762,00
762,00
762,00
154,99
300,00
508,00
800,00
800,00
1 000,00
1 000,00
99,00
159,99
224,99
330,00
381,00
508,00
635,00
159,99
195,00
254,00
330,00
381,00
508,00
574,99
635,00
959,99
1 000,00
84,99
154,99
204,99
254,00
304,99
381,00
409,99
484,99
508,00
762,00
1 000,00
100,00
150,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
762,00
900,00
1 000,00

643

644

4. A nyilvános távbeszélő állomásokról kezdeményezett beszélgetések díjai
Az impulzusszámláláson alapuló díjazásnál egy impulzus díja hagyományos telefonszolgáltatás igénybevétele
esetén:
Az impulzusszámláláson alapuló díjazásnál egy impulzus díja:

Nettó

ÁFA

Bruttó

érmével működő nyilvános állomásokról kezdeményezett hívásoknál

15,75

4,25

20,00

Nyilvános állomások impulzus időtartama:
Nyilvános impulzus
időtartam
(másodperc)

Nyilvános állomások impulzus időtartama (másodperc)
Díjzóna, díjazási időszak
Helyi hívásirány
Csúcs
Nappali
Kedvezményes
Éjszakai kedvezményes
Belföldi távolsági hívásirány
Csúcs
Nappali
Kedvezményes
Éjszakai kedvezményes
Nemzetközi
Nemzetközi I. vezetékes
Nemzetközi I. mobil
Nemzetközi II. vezetékes
Nemzetközi II. mobil
Mobil
T- Mobile Csúcs
T- Mobile Kedvezményes
Telenor Csúcs
Telenor Kedvezményes
Vodafone/Netfone/Tarr/Digi Csúcs
Vodafone/Netfone/Tarr/Digi Kedvezményes
Digi Mobil Csúcs
Digi Mobil Kedvezményes
Tudakozó plusz (11824 és 11811)
Tudakozó plusz (11824 és 11811)

51,00
51,00
113,00
113,00
24,00
24,00
42,00
42,00
17,00
17,00
4,00
4,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
7,00

Tudakozó (11818,11888)

Nettó

ÁFA

Bruttó

érmével működő nyilvános állomásokról kezdeményezett
hívásoknál

78,74

21,26

100,00

A segélykérő hívások (mentők, tűzoltók, rendőrség) díjmentesek.
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N./ 29-ES KÖRZETEN KÍVÜLI HAGYOMÁNYOS TELEFON SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ
DÍJSZABÁS
1. Szolgáltatási csomagok (díjcsomagok)
1.1. Kereskedelmi forgalomban elérhető díjcsomagok egyéni előfizetők részére
1.1.1. Minimum díjcsomag
A Vodafone Magyarország Zrt. egyéni előfizetői díjcsomagjának igénybevételére azon egyéni előfizető jogosult,
aki
•
•

a telefon szolgáltatást analóg/ISDN rendszerű előfizetői hozzáférési ponton veszi igénybe, és aki
előfizetői szerződése alapján a szerződés módosításáig igénybe vett szolgáltatás díját maradéktalanul
kiegyenlítette.
Választható díjcsomagok
Egyéni fővonal
minimum díjcsomag

Nettó

ÁFA

Bruttó

2 000,00 Ft

540,00 Ft

2 540,00 Ft

A hónap közbeni szerződésmódosítás esetén a Vodafone Magyarország zrt. időarányosan számítja fel a
díjcsomagok havi előfizetési díját.
Az igénybevétel korlátjai:
Az előfizető egy időben csak egy díjcsomagot vehet igénybe.
Forgalmi díjak (másodperc alapú számlázás):

Nettó
Hívásfelépítési díj
Hívásfelépítési díj (Ft/hívás)
Vezetékes hívások (Ft/perc)
Helyi hívás
Belföldi távolsági I.
Belföldi távolsági II.
Belföldi távolsági III.
Nemzetközi I. vezetékes
díjzóna
Nemzetközi I. mobil díjzóna
Nemzetközi II. vezetékes
díjzóna
Mobil hívások (Ft/perc)
Magyar Telekom
Telenor
Vodafone/Netfone/Tarr
Digi Mobil

Csúcsidőben*
ÁFA

Bruttó

Nettó

Csúcsidőn kívül
ÁFA

Bruttó

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7,92
7,92
13,33
13,33

2,14
2,14
3,60
3,60

10,06
10,06
16,93
16,93

2,92
2,92
6,25
6,25

0,79
0,79
1,69
1,69

3,71
3,71
7,94
7,94

28,00

7,56

35,56

28,00

7,56

35,56

59,05

15,94

74,99

59,05

15,94

74,99

83,33

22,50

105,83

83,33

22,50

105,83

38,40
38,40
38,40
38,40

10,37
10,37
10,37
10,37

48,77
48,77
48,77
48,77

38,40
38,40
38,40
38,40

10,37
10,37
10,37
10,37

48,77
48,77
48,77
48,77

A díjcsomagba nem tartozó hívások díjai és számlázási módjai megegyeznek a díjfüggelékben meghatározott
díjakkal.
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Díjazás
A Vodafone Magyarország zrt. alap díjcsomag igénybevételéért a Vodafone Magyarország zrt. havi díjcsomag
előfizetési díjat számol fel. A Vodafone Magyarország zrt. alap díjcsomag előfizetője az általa kezdeményezett
helyi, távolsági, nemzetközi és mobil beszélgetések díjaként az ÁSZF Díjszabás mellékletében meghatározott
beszélgetési díjakat köteles megfizetni. A díjcsomag előfizetője a kezdeményezett hívások után hívásfelépítési
díjként az ÁSZF Díjszabás mellékletében meghatározott díjat köteles megfizetni.
A Vodafone Magyarország zrt. alap díjcsomagba nem tartozó hívások díjai megegyeznek a Vodafone
Magyarország zrt. Díjszabás mellékletében meghatározott díjakkal.
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1.2. Kereskedelmi forgalomban elérhető business díjcsomagok üzleti előfizetők részére
1.2.1. Business telefon üzleti analóg díjcsomag
A szolgáltató díjcsomagja üzleti előfizetők részére.
üzleti/intézményi fővonal
üzleti analóg díjcsomag

Nettó
2 480,00 Ft

ÁFA
669,60 Ft

Bruttó
3 149,60 Ft

Az igénybevétel feltételei:
•
•

a telefon szolgáltatást analóg/ISDN rendszerű előfizetői hozzáférési ponton veszi igénybe, és aki
előfizetői szerződése alapján a szerződés módosításáig igénybe vett szolgáltatás díját maradéktalanul
kiegyenlítette.

A hónap közbeni szerződésmódosítás esetén a Vodafone Magyarország zrt. időarányosan számítja fel a
díjcsomagok havi előfizetési díját.
Az igénybevétel korlátjai:
Az előfizető egy időben csak egy díjcsomagot vehet igénybe.
Forgalmi díjak (másodperc alapú számlázás):
Nettó
Hívásfelépítési díj
Hívásfelépítési díj
nemzetközi hívásirány
esetén (Ft/hívás)
Hívásfelépítési díj minden
más hívásirány esetén
(Ft/hívás)
Vezetékes hívások (Ft/perc)
Helyi hívás
Belföldi távolsági I.
Belföldi távolsági II.
Belföldi távolsági III.
Nemzetközi I. vezetékes
díjzóna
Nemzetközi I. mobil
díjzóna
Nemzetközi II. vezetékes
díjzóna
Nemzetközi II. mobil
díjzóna
Mobil hívások (Ft/perc)
Magyar Telekom
Telenor
Vodafone/Netfone/Tarr
Digi Mobil

Csúcsidőben*
ÁFA

Csúcsidőn kívül
Nettó
ÁFA

Bruttó

Bruttó

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,85

1,04

4,89

3,85

1,04

4,89

7,92
7,92
15,00
24,00

2,14
2,14
4,05
6,48

10,06
10,06
19,05
30,48

6,30
6,30
9,00
12,00

1,70
1,70
2,43
3,24

8,00
8,00
11,43
15,24

59,05

15,94

74,99

59,05

15,94

74,99

59,05

15,94

74,99

59,05

15,94

74,99

120,00

32,40

152,40

120,00

32,40

152,40

120,00

32,40

152,40

120,00

32,40

152,40

51,85
55,85
61,00
61,00

14,00
15,08
16,47
16,47

65,85
70,93
77,47
77,47

35,85
35,85
45,00
45,00

9,68
9,68
12,15
12,15

45,53
45,53
57,15
57,15

Díjazás
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Az üzleti analóg díjcsomag igénybevételéért a Vodafone Magyarország zrt. havi díjcsomag előfizetési díjat számol
fel. Az üzleti analóg díjcsomag előfizetője az általa kezdeményezett helyi, távolsági, nemzetközi és mobil
beszélgetések díjaként az ÁSZF Díjszabás mellékletében meghatározott beszélgetési díjakat köteles megfizetni.
A díjcsomag előfizetője a kezdeményezett hívások után hívásfelépítési díjként az ÁSZF Díjszabás mellékletében
meghatározott díjat köteles megfizetni, kivéve a hívásfelépítési díj nélküli hívásokat.
Az üzleti analóg díjcsomagba nem tartozó hívások díjai megegyeznek a Vodafone Magyarország zrt. Díjszabás
mellékletében meghatározott díjakkal.
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1.2.2. Business telefon üzleti kiscsomag
Kedvezményes díjcsomag üzleti előfizetők részére.
üzleti/intézményi fővonal
üzleti kiscsomag

Nettó
8 000,00 Ft

ÁFA
2 160,00 Ft

Bruttó
10 160,00 Ft

A business telefon üzleti kiscsomagra érvényes általános feltételek az alábbiak:
Az igénybevétel feltételei:
A business telefon üzleti kiscsomag üzleti előfizetői díjcsomagjának igénybevételére azon üzleti előfizető jogosult,
aki
•
•

a telefon szolgáltatást analóg/ISDN rendszerű előfizetői hozzáférési ponton veszi igénybe, és aki
előfizetői szerződése alapján a szerződés módosításáig igénybe vett szolgáltatás díját maradéktalanul
kiegyenlítette.

Díjcsomag igénybevétele esetén a telefonon keresztül, személyesen, vagy írásban kezdeményezett
szerződésmódosításra vonatkozó igénybejelentés napját követő három munkanapon belül a Vodafone
Magyarország zrt. biztosítja a díjcsomag használatát. A szerződés módosítás a szerződés módosításról szóló
írásbeli értesítésben, illetve a személyes ügyfélszolgálaton meghatározott napon lép hatályba.
Amennyiben az előfizető díjcsomag használatát már nem igényli, a Vodafone Magyarország zrt. Díjszabás
mellékletében meghirdetett üzleti analóg díjcsomag díjaihoz térhet vissza térítésmentesen naptári évenként
egyszer.
A hónap közbeni szerződésmódosítás esetén a Vodafone Magyarország zrt. időarányosan számítja fel a
díjcsomagok havi előfizetési díját.
Kedvezmények:
A Vodafone Magyarország zrt. üzleti kiscsomag kedvezményes igénybevételi lehetőségeit a díjcsomag
igénybevételéhez szükséges kiegészítő megállapodás tartalmazza.
Az igénybevétel korlátjai:
Az előfizető egy időben csak egy díjcsomagot vehet igénybe.
Forgalmi díjak (másodperc alapú számlázás):
Nettó

Csúcsidőben*
ÁFA

Bruttó

Csúcsidőn kívül
Nettó
ÁFA

Bruttó

Hívásfelépítési díj
Hívásfelépítési díj nemzetközi
hivásirány esetén (Ft/hívás)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hívásfelépítési díj minden más
hívásirány esetén (Ft/hívás)

1,60

0,43

2,03

1,60

0,43

2,03

6,00
6,00
11,60
11,60

1,62
1,62
3,13
3,13

7,62
7,62
14,73
14,73

6,00
6,00
11,60
11,60

1,62
1,62
3,13
3,13

7,62
7,62
14,73
14,73

Vezetékes hívások (Ft/perc)
Helyi hívás
Belföldi távolsági I.
Belföldi távolsági II.
Belföldi távolsági III.
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Nemzetközi I. vezetékes díjzóna
Nemzetközi I. mobil díjzóna
Nemzetközi II. vezetékes díjzóna
Nemzetközi II. mobil díjzóna
Mobil hívások (Ft/perc)
Magyar Telekom
Telenor
Vodafone/Netfone/Tarr
Digi Mobil

28,00
59,05
120,00
120,00

7,56
15,94
32,40
32,40

35,56
74,99
152,40
152,40

28,00
59,05
120,00
120,00

7,56
15,94
32,40
32,40

35,56
74,99
152,40
152,40

49,60
49,60
49,60
49,60

13,39
13,39
13,39
13,39

62,99
62,99
62,99
62,99

49,60
49,60
49,60
49,60

13,39
13,39
13,39
13,39

62,99
62,99
62,99
62,99

Díjazás
A business telefon üzleti kiscsomag igénybevételéért a Vodafone Magyarország zrt. havi díjcsomag előfizetési díjat
számol fel. A business telefon üzleti kiscsomag előfizetője az általa kezdeményezett helyi, távolsági, nemzetközi
és mobil beszélgetések díjaként az ÁSZF Díjszabás mellékletében meghatározott beszélgetési díjakat köteles
megfizetni. A díjcsomag előfizetője a kezdeményezett hívások után hívásfelépítési díjként az ÁSZF Díjszabás
mellékletében meghatározott díjat köteles megfizetni, kivéve a hívásfelépítési díj nélküli hívásokat.
A business telefon üzleti kiscsomagba nem tartozó hívások díjai megegyeznek a Vodafone Magyarország zrt.
Díjszabás mellékletében meghatározott díjakkal.
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1.2.3. Business telefon üzleti isdn díjcsomag
Havi díjak Vodafone business telefon üzleti ISDN díjcsomag 29-es körzeten kívüli hagyományos telefon
szolgáltatás igénybevétele esetén:
Nettó
4 640,00
68 000,00
2 700,00

ISDN2
ISDN30
Digitális végpontok

alap csomag
ÁFA
1 252,80
18 360,00
729,00

Bruttó
5 892,80
86 360,00
3 429,00

Díjcsomagon belüli hívás díjak hagyományos 29-es körzeten kívüli üzleti ISDN telefonszolgáltatás igénybevétele
esetén - másodperc alapú számlázás:
Díjzóna, díjazási időszak
Helyi hívás
I. díjzóna hívás
II. díjzóna hívás
Belföldi távolsági III. díjzóna
Nemzetközi I. vezetékes
díjzóna
Nemzetközi I. mobil díjzóna
Nemzetközi II. vezetékes
díjzóna
Nemzetközi II. mobil díjzóna
Magyar Telekom
Telenor
Vodafone/Netfone/Tarr
Digi Mobil

Nettó
7,92
7,92
15,00
24,00

Csúcsidőben
ÁFA
Bruttó
2,14
10,06
2,14
10,06
4,05
19,05
6,48
30,48

Nettó
6,30
6,30
9,00
12,00

Csúcsidőn kívül
ÁFA
Bruttó
1,70
8,00
1,70
8,00
2,43
11,43
3,24
15,24

59,05

15,94

74,99

59,05

15,94

74,99

59,05

15,94

74,99

59,05

15,94

74,99

120,00

32,40

152,40

120,00

32,40

152,40

120,00
51,85
55,85
61,00
61,00

32,40
14,00
15,08
16,47
16,47

152,40
65,85
70,93
77,47
77,47

120,00
35,35
35,85
45,00
45,00

32,40
9,54
9,68
12,15
12,15

152,40
44,89
45,53
57,15
57,15

A díjcsomagba nem tartozó hívások díjai és számlázási módjai megegyeznek az árközleményben meghatározott
díjakkal.
Hívásfelépítési díj
nemzetközi hívásirány
minden más hívásirány

Nettó
0,00
3,85

ÁFA
0,00
1,04

Bruttó
0,00
4,89

ISDN NT berendezés kártérítési díja:
Megnevezés
ISDN NT kártérítési díja

9 000,00 Ft
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2. Egyéb szolgáltatások díjai
2.1. Számfenntartási díj szüneteltetés esetén
Szüneteltetés (üzemszünet) esetén (max. 6 hónap) számlázzuk.
Megnevezés
Számfenntartási díj
egyéni szolgáltatás esetén
business díjcsomag esetén

Nettó

ÁFA

Bruttó

833,60
1 800,00

225,07
486,00

1 058,67
2 286,00

Nettó

ÁFA

Bruttó

992,00

267,84

1 259,84

2.2. Korlátozás időtartama alatti előfizetési díj
Megnevezés
Korlátozás időtartama alatti előfizetési díj

2.3. 2 Mbit/s beválasztós rendszerekhez üzleti szolgáltatás esetén
Megnevezés
2 Mbit/s beválasztós rendszerekhez

Nettó

ÁFA

Bruttó

48 000,00

12 960,00

60 960,00

2.4. Beválasztáshoz foglalt számok üzleti szolgáltatás esetén
Megnevezés

Nettó

ÁFA

Bruttó

Beválasztáshoz foglalt számok

554,00

149,58

703,58

2.5. Telefonvonal másodlagos kihasználása üzleti szolgáltatás esetén
Megnevezés
Telefonvonal másodlagos
1pl.

kihasználása1

Nettó

ÁFA

Bruttó

1 200,00

324,00

1 524,00

riasztórendszerek esetén

2.6. Business fax-email szolgáltatás
Egyszeri díjak
fax-email, fogadó csomag
fax-email fogadó-küldő csomag
Havi díjak
fax-email szolgáltatás, fogadó csomag
fax-email szolgáltatás, fogadó-küldő csomag
Forgalmi díjak
fax-email küldés, belföld
fax-email küldés, nemzetközi

Nettó
20 000,00
20 000,00
Nettó
1 800,00
2 800,00

ÁFA
5 400,00
5 400,00
ÁFA
486,00
756,00

Bruttó
25 400,00
25 400,00
Bruttó
2 286,00
3 556,00

6,00
60,00

1,62
16,20

7,62
76,20

2.7. Zöld szám szolgáltatás
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zöld szám szolgáltatás

Nettó
10 000,00
20 000,00
80 000,00

Normál előfizetés
Könnyű szám
Nagyon könnyű szám

Egyszeri díjak
ÁFA
2 700,00
5 400,00
21 600,00

Bruttó
12 700,00
25 400,00
101 600,00

Havi díj
ÁFA
675,00
2 700,00
8 100,00

Nettó
2 500,00
10 000,00
30 000,00

Bruttó
3 175,00
12 700,00
38 100,00

A fenti díjak nem tartalmazzák a telefonvonallal kapcsolatos egyszeri belépési és havi díjakat.

2.8. Telekomfort szolgáltatások

Telekomfort szolgáltatások
Hívásvárakoztatás
Forródrót
3 résztvevős konferencia
Előf. által vezérelhető híváskorlátozás
Hívásátirányítás feltétel nélkül
Hívásátirányítás foglaltság esetén
Hívásátirányítás szövegre
Hívásátirányítás nem felel esetén
Ne zavarj szolgáltatás
Hívófél azonosító

Nettó
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Egyszeri díjak
ÁFA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Bruttó
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Havi előfizetési díjak
Nettó
ÁFA
Bruttó
80,00
21,60
101,60
80,00
21,60
101,60
80,00
21,60
101,60
300,00
81,00
381,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80,00
21,60
101,60
0,00
0,00
0,00

2.9. Emeltdíjas és emeltdíjas megkülönböztetett szolgáltatás
emeltdíjas és emeltdíjas megkülönböztetett szolgáltatás

2.10.

Egyszeri díjak
Havi díj
egyedi megállapodás alapján

IP telefon hívásdíjak

Másodperc alapú számlázás.
IP telefon hívásdíjak

Nettó

ÁFA

Bruttó

országos, egyéni és üzleti hagyományos telefon szolgáltatás
igénybevétele esetén

12,50

3,38

15,88

1700-ás előhívószámmal hívható országok (vezetékes irányba): Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Ausztria,
Argentína, Belgium, Bulgária, Csehország, Dánia, Dél-Korea, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország,
Izrael, Japán, Kanada, Kína, Lengyelország, Malajzia, Nagy-Britannia, Németország, Norvégia, Portugália,
Spanyolország, Svájc, Svédország, Szlovákia, Szlovénia, Törökország, Tajvan, Thaiföld, Új-Zéland.
Amennyiben az előfizető olyan országot hív a 1700-ás előhívószámmal, amely nincs a fent felsorolt országok
között, akkor a hívás díjazása és számlázási módja megegyezik a 00-ás előhívó számmal tárcsázott díjcsomag
szerinti nemzetközi hívással.

2.11.

Helytől független elektronikus hírközlési szolgáltatás (06/21/abc-defg)

Másodperc alapú számlázás.
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Helytől független elektronikus hírközlési szolgáltatás (06/21/abcdefg)

Nettó

ÁFA

Bruttó

csúcs/nappali
kedvezményes/éjszakai

24,00
12,00

6,48
3,24

30,48
15,24
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3. Kiegészítő szolgáltatások díjai
kiegészítő szolgáltatások
Titkos szám
Rejtett szám
Több közzététel a telefonkönyvben
Részletes számla egyéni előfizető esetén
papírra nyomtatva
Részletes számla üzleti előfizető esetén
papírra nyomtatva
Részletes számla, CD-n 1. vonalra
Részletes számla, e-mailen 1. vonalra
Részletes számla, CD-n további vonalakra
Részletes számla, e-mailen további vonalakra
Fenntartási díj csatlakozóként
Előfizető által kért hangbemondás
Telefax küldése oldalanként
Különleges telefonszám/szép szám
Értékesítésből kivezetésre kerül 2021. május
31-től, a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést,
illetve Szerződés módosítást nem tesz
lehetővé.
Előfizető által választott telefonszám
Előfizető által választott telefonszám
Vonalcsoport szolgáltatás (PBX sor)
Számcsere

Nettó
0,00
0,00
600,00

Egyszeri díjak
ÁFA
0,00
0,00
162,00

Havi előfizetési díjak
ÁFA
Bruttó
0,00
0,00
0,00
0,00
21,60
101,60

Bruttó
0,00
0,00
762,00

Nettó
0,00
0,00
80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

135,00

635,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 200,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
324,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 524,00
0,00

1 200,00
0,00
450,00
0,00
0,00
0,00
143,20

324,00
0,00
121,50
0,00
0,00
0,00
38,66

1 524,00
0,00
571,50
0,00
0,00
0,00
181,86

0,00

0,00

0,00

400,00

108,00

508,00

0,00
0,00
600,00
600,00

0,00
0,00
162,00
162,00

0,00
0,00
762,00
762,00

80,00
0,00
300,00
300,00

21,60
0,00
81,00
81,00

101,60
0,00
381,00
381,00
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4. További forgalmi djíak
4.1. Emeltdíjas szolgáltatás
Emeltdíjas szolgáltatás (Ft/perc) perc alapú számlázás
06 90 982 014 (4VOICE Kft.)
06 90 982 015 - 099 (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 982 1xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 982 1xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 982 200-212 (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 982 213 (4VOICE Kft.)
06 90 982 214 - 299 (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 982 3xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 982 4xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 982 5xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 982 6xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 982 7xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 982 8xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 982 9xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 985 0xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 985 1xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 985 2xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 985 8xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 985 9xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
Emeltdíjas szolgáltatás (Ft/hívás)
06 90 444 0xx (Telenor)
06 90 444 1xx (Telenor)
06 90 444 2xx (Telenor)
06 90 444 3xx (Telenor)
06 90 444 4xx (Telenor)
06 90 888 0xx (Telenor)
06 90 888 1xx (Telenor)
06 90 888 2xx (Telenor)
06 90 888 3xx (Telenor)
06 90 888 4xx (Telenor)
06 90 985 3xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 985 4xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 985 5xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 985 6xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 985 7xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 181 500-599 (Invitech)
06 90 181 600-699 (Invitech)
06 90 181 700-799 (Invitech)
06 90 181 800-899 (Invitech)
06 90 181 900-999 (Invitech)
06 90 188 500-599 (Invitech)
06 90 188 600-699 (Invitech)
06 90 188 700-799 (Invitech)

Nettó

ÁFA

Bruttó

39,37

10,63

50,00

59,05
157,48
236,22
400,00
787,40
1 181,10
1 574,80
362,20
400,00
400,00
300,00
381,89

15,94
42,52
63,78
108,00
212,60
318,90
425,20
97,79
108,00
108,00
81,00
103,11

74,99
200,00
300,00
508,00
1 000,00
1 500,00
2 000,00
459,99
508,00
508,00
381,00
485,00

Nettó
122,04
161,41
200,00
240,15
322,83
381,88
400,00
600,00
800,00
1 600,00
400,00
400,00
1 181,10
1 574,80
1 968,50
122,04
90,55
161,41
240,15
400,00
2 000,00
600,00
900,00

ÁFA
32,95
43,58
54,00
64,84
87,16
103,11
108,00
162,00
216,00
432,00
108,00
108,00
318,90
425,20
531,50
32,95
24,45
43,58
64,84
108,00
540,00
162,00
243,00

Bruttó
154,99
204,99
254,00
304,99
409,99
484,99
508,00
762,00
1 016,00
2 032,00
508,00
508,00
1 500,00
2 000,00
2 500,00
154,99
115,00
204,99
304,99
508,00
2 540,00
762,00
1 143,00
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06 90 188 800-899 (Invitech)
06 90 188 900-999 (Invitech)
06 90 189 000-099 (4Voice Kft.)
06 90 189 100-199 (4Voice Kft.)
06 90 189 200-299 (4Voice Kft.)
06 90 189 300-399 (4Voice Kft.)
06 90 189 400-499 (4Voice Kft.)
06 90 189 500-599 (4Voice Kft.)
06 90 189 600-699 (4Voice Kft.)
06 90 189 700-799 (4Voice Kft.)
06 90 189 800-899 (4Voice Kft.)
06 90 189 900-999 (4Voice Kft.)
06-90-642-xxx (Magyar Telekom)
06-90-643-xxx (Magyar Telekom)
06-90-644-xxx (Magyar Telekom)
06-90-645-xxx (Magyar Telekom)
06-90-646-xxx (Magyar Telekom)
06-90-647-xxx (Magyar Telekom)
06-90-648-xxx (Magyar Telekom)
06-90-649-xxx (Magyar Telekom)
06-90-636-0xx (Magyar Telekom)
06-90-636-1xx (Magyar Telekom)
06-90-636-2xx (Magyar Telekom)
06-90-636-3xx (Magyar Telekom)
06-90-636-4xx (Magyar Telekom)
06-90-636-5xx (Magyar Telekom)
06-90-636-6xx (Magyar Telekom)
06-90-636-7xx (Magyar Telekom)
06-90-636-8xx (Magyar Telekom)
06-90-636-9xx (Magyar Telekom)
06-90-900- 00x - 04x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 05x - 09x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 10x - 14x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 15x - 19x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 20x - 24x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 25x - 29x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 30x - 34x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 35x - 39x (4VOICE Kft.)
06 90 555 60x (Calgo)
06 90 555 61x (Calgo)
06 90 555 62x (Calgo)
06 90 555 63x (Calgo)
06 90 555 64x (Calgo)
06 90 555 65x (Calgo)
06 90 555 66x (Calgo)
06 90 555 67x (Calgo)
06 90 555 68x (Calgo)
06 90 555 69x (Calgo)
06 90 555 70x (Calgo)
06 90 555 71x (Calgo)
06 90 555 72x (Calgo)

1 500,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
259,84
400,00
452,75
555,11
755,90
1 000,00
1 500,00
4 000,00
125,98
153,54
200,00
259,84
400,00
452,75
755,90
1 000,00
1 500,00
4 000,00
78,74
122,05
240,16
157,48
314,96
393,70
472,44
708,66
78,74
90,55
122,05
125,98
153,54
157,48
161,42
200,00
240,16
259,84
300,00
314,96
322,83

405,00
1 080,00
1 080,00
1 080,00
1 080,00
1 080,00
1 080,00
1 080,00
1 080,00
1 080,00
1 080,00
1 080,00
70,16
108,00
122,24
149,88
204,09
270,00
405,00
1 080,00
34,01
41,46
54,00
70,16
108,00
122,24
204,09
270,00
405,00
1 080,00
21,26
32,95
64,84
42,52
85,04
106,30
127,56
191,34
21,26
24,45
32,95
34,01
41,46
42,52
43,58
54,00
64,84
70,16
81,00
85,04
87,16

1 905,00
5 080,00
5 080,00
5 080,00
5 080,00
5 080,00
5 080,00
5 080,00
5 080,00
5 080,00
5 080,00
5 080,00
330,00
508,00
574,99
704,99
959,99
1 270,00
1 905,00
5 080,00
159,99
195,00
254,00
330,00
508,00
574,99
959,99
1 270,00
1 905,00
5 080,00
100,00
155,00
305,00
200,00
400,00
500,00
600,00
900,00
100,00
115,00
155,00
159,99
195,00
200,00
205,00
254,00
305,00
330,00
381,00
400,00
409,99
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06 90 555 73x (Calgo)
06 90 555 74x (Calgo)
06 90 555 75x (Calgo)
06 90 555 76x (Calgo)
06 90 555 77x (Calgo)
06 90 555 78x (Calgo)
06 90 555 79x (Calgo)
06 90 555 80x (Calgo)
06 90 555 81x (Calgo)
06 90 555 82x (Calgo)
06 90 555 83x (Calgo)
06 90 555 84x (Calgo)
06 90 555 85x (Calgo)
06 90 555 86x (Calgo)
06 90 555 87x (Calgo)
06 90 555 88x (Calgo)
06 90 555 89x (Calgo)
06 90 555 90x (Calgo)
06 90 555 91x (Calgo)
06 90 555 92x (Calgo)
06 90 555 93x (Calgo)
Emeltdíjas szolgáltatás (Ft/perc) perc alapú számlázás
06 90 825 xxx (Invitech)
06 90 181 000-099 (Invitech)
06 90 181 100-199 (Invitech)
06 90 181 200-299 (Invitech)
06 90 181 300-399 (Invitech)
06 90 181 400-499 (Invitech)
06 90 188 000-099 (Invitech)
06 90 188 100-199 (Invitech)
06 90 188 200-299 (Invitech)
06 90 188 300-399 (Invitech)
06 90 188 400-499 (Invitech)
06 90 189 000-099 (4Voice Kft.)
06 90 189 100-199 (4Voice Kft.)
06 90 189 200-299 (4Voice Kft.)
06 90 189 300-399 (4Voice Kft.)
06 90 189 400-499 (4Voice Kft.)
06 90 189 500-599 (4Voice Kft.)
06 90 189 600-699 (4Voice Kft.)
06 90 189 700-799 (4Voice Kft.)
06 90 189 800-899 (4Voice Kft.)
06 90 189 900-999 (4Voice Kft.)
06 90 603 0xx (Magyar Telekom)
06 90 603 1xx (Magyar Telekom)
06 90 603 2xx (Magyar Telekom)
06 90 603 300-329 (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 603 330 (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 603 331-399 (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 603 400-410 (Magyar Telekom)

381,89
393,70
400,00
452,76
472,44
500,00
555,12
600,00
708,66
755,91
787,40
800,00
900,00
1 000,00
1 181,10
1 500,00
1 574,80
1 600,00
1 968,50
2 000,00
4 000,00
Nettó
362,20
181,10
181,10
122,04
122,04
240,15
362,20
362,20
362,20
362,20
362,20
362,20
362,20
362,20
362,20
362,20
362,20
362,20
362,20
362,20
362,20
755,91
1 000,00
1 244,09
259,84
259,84
259,84
300,00

103,11
106,30
108,00
122,25
127,56
135,00
149,88
162,00
191,34
204,10
212,60
216,00
243,00
270,00
318,90
405,00
425,20
432,00
531,50
540,00
1 080,00
ÁFA
97,79
48,90
48,90
32,95
32,95
64,84
97,79
97,79
97,79
97,79
97,79
97,79
97,79
97,79
97,79
97,79
97,79
97,79
97,79
97,79
97,79
204,10
270,00
335,90
70,16
70,16
70,16
81,00

485,00
500,00
508,00
575,01
600,00
635,00
705,00
762,00
900,00
960,01
1 000,00
1 016,00
1 143,00
1 270,00
1 500,00
1 905,00
2 000,00
2 032,00
2 500,00
2 540,00
5 080,00
Bruttó
459,99
230,00
230,00
154,99
154,99
304,99
459,99
459,99
459,99
459,99
459,99
459,99
459,99
459,99
459,99
459,99
459,99
459,99
459,99
459,99
459,99
960,01
1 270,00
1 579,99
330,00
330,00
330,00
381,00
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06 90 603 411 (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 603 412-499 (Magyar Telekom)
06 90 603 5xx (Magyar Telekom)
06 90 603 6xx (Magyar Telekom)
06 90 603 7xx (Magyar Telekom)
06 90 603 8xx (Magyar Telekom)
06 90 603 9xx (Magyar Telekom)
06 90 633 0xx (Magyar Telekom)
06 90 633 1xx (Magyar Telekom)
06 90 633 2xx (Magyar Telekom)
06 90 633 3xx (Magyar Telekom)
06 90 633 4xx (Magyar Telekom)
06 90 633 5xx (Magyar Telekom)
06 90 633 6xx (Magyar Telekom)
06 90 633 7xx (Magyar Telekom)
06 90 633 9xx (Magyar Telekom)
06 90 602 0xx (Telenor)
06 90 602 1xx (Telenor)
06-90-602-2xx (Telenor)
06-90-602-3xx (Telenor)
06-90-602-4xx (Telenor)
06-90-602-5xx (Telenor)
06-90-602-6xx (Telenor)
06-90-602-7xx (Telenor)
06-90-602-8xx (Telenor)
06-90-602-9xx (Telenor)
06-90-900- 40x - 44x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 45x - 49x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 50x - 54x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 55x - 59x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 60x - 64x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 65x - 69x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 70x - 74x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 75x - 79x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 80x - 84x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 85x - 89x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 90x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 91x - 92x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 93x - 94x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 95x - 96x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 97x - 98x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 99x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 99x (4VOICE Kft.)
06 90 555 01x (Calgo)
06 90 555 02x (Calgo)
06 90 555 03x (Calgo)
06 90 555 04x (Calgo)
06 90 555 05x (Calgo)
06 90 555 06x (Calgo)
06 90 555 07x (Calgo)
06 90 555 08x (Calgo)

300,00
300,00
400,00
500,00
400,00
400,00
500,00
125,98
153,54
200,00
259,84
300,00
400,00
452,75
500,00
381,88
381,88
122,04
161,41
381,88
200,00
240,15
322,83
381,88
381,88
800,00
78,74
118,11
157,48
196,85
236,22
275,59
314,96
360,63
393,70
472,44
590,55
629,92
708,66
787,40
944,88
1 181,10
1 181,10
19,69
39,37
59,06
78,74
98,43
118,11
137,80
157,48

81,00
81,00
108,00
135,00
108,00
108,00
135,00
34,01
41,46
54,00
70,16
81,00
108,00
122,24
135,00
103,12
103,11
32,95
43,58
103,11
54,00
64,84
87,16
103,11
103,11
216,00
21,26
31,89
42,52
53,15
63,78
74,41
85,04
97,37
106,30
127,56
159,45
170,08
191,34
212,60
255,12
318,90
318,90
5,32
10,63
15,95
21,26
26,58
31,89
37,21
42,52

381,00
381,00
508,00
635,00
508,00
508,00
635,00
159,99
195,00
254,00
330,00
381,00
508,00
574,99
635,00
485,00
484,99
154,99
204,99
484,99
254,00
304,99
409,99
484,99
484,99
1 016,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
400,00
458,00
500,00
600,00
750,00
800,00
900,00
1 000,00
1 200,00
1 500,00
1 500,00
25,01
50,00
75,01
100,00
125,01
150,00
175,01
200,00
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06 90 555 09x (Calgo)
06 90 555 10x (Calgo)
06 90 555 11x (Calgo)
06 90 555 12x (Calgo)
06 90 555 13x (Calgo)
06 90 555 14x (Calgo)
06 90 555 15x (Calgo)
06 90 555 16x (Calgo)
06 90 555 17x (Calgo)
06 90 555 18x (Calgo)
06 90 555 19x (Calgo)
06 90 555 20x (Calgo)
06 90 555 21x (Calgo)
06 90 555 22x (Calgo)
06 90 555 23x (Calgo)
06 90 555 24x (Calgo)
06 90 555 25x (Calgo)
06 90 555 26x (Calgo)
06 90 555 27x (Calgo)
06 90 555 28x (Calgo)
06 90 555 29x (Calgo)
06 90 555 30x (Calgo)
Emeltdíjas megkülönböztetett szolgáltatások (Ft/perc)
másodperc alapú számlázás
06 91 180-00x-049 (Invitech)
06 91 180-10x-149 (Invitech)
06 91 180-6xx (Invitech)
06 91 180-9xx (Invitech)
06 91 824-xxx (Invitech)
06 91 825-xxx (Invitech)
06 91 115 0xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 91 115 1xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 91 115 2xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 91 115 3xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 91 115 4xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 91 115 5xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 91 115 6xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 91 115 7xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 91 115 8xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 91 115 9xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06-91-999-50x - 54x (4VOICE Kft.)
06-91-999-55x - 59x (4VOICE Kft.)
06-91-999-60x - 64x (4VOICE Kft.)
06-91-999-65x - 69x (4VOICE Kft.)
06-91-999-70x - 74x (4VOICE Kft.)
06-91-999-75x - 79x (4VOICE Kft.)
06-91-999-80x - 84x (4VOICE Kft.)
06-91-999-85x - 89x (4VOICE Kft.)
06-91-999-90x - 94x (4VOICE Kft.)
06-91-999-95x - 99x (4VOICE Kft.)

181,10
196,85
216,54
236,22
275,59
314,96
354,33
393,70
433,07
472,44
511,81
551,18
590,55
629,92
669,29
708,66
748,03
787,40
866,14
944,88
1 181,10
1 574,80

48,90
53,15
58,47
63,78
74,41
85,04
95,67
106,30
116,93
127,56
138,19
148,82
159,45
170,08
180,71
191,34
201,97
212,60
233,86
255,12
318,90
425,20

230,00
250,00
275,01
300,00
350,00
400,00
450,00
500,00
550,00
600,00
650,00
700,00
750,00
800,00
850,00
900,00
950,00
1 000,00
1 100,00
1 200,00
1 500,00
2 000,00

Nettó

ÁFA

Bruttó

122,04
181,10
240,15
362,20
240,15
362,20
86,61
600,00
400,00
19,68
39,37
59,05
196,85
400,00
590,55
787,40
80,31
86,61
157,48
120,47
196,85
236,22
275,59
314,96
354,33
393,70

32,95
48,90
64,84
97,79
64,84
97,79
23,38
162,00
108,00
5,31
10,63
15,94
53,15
108,00
159,45
212,60
21,69
23,39
42,52
32,53
53,15
63,78
74,41
85,04
95,67
106,30

154,99
230,00
304,99
459,99
304,99
459,99
109,99
762,00
508,00
24,99
50,00
74,99
250,00
508,00
750,00
1 000,00
102,00
110,00
200,00
153,00
250,00
300,00
350,00
400,00
450,00
500,00
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06 91 110 xxx (4VOICE Kft.)
Emeltdíjas megkülönböztetett hívások (Ft/hívás)
06-91-180-05x-09x (Invitech)
06-91-180-15x-19x (Invitech)
06-91-180-20x-249 (Invitech)
06-91-180-25x-29x (Invitech)
06-91-180-3xx (Invitech)
06-91-180-4xx (Invitech)
06-91-180-5xx (Invitech)
06-91-180-70x-749 (Invitech)
06-91-180-750-799 (Invitech)
06 91 125 0xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 91 125 1xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 91 125 2xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 91 125 3xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 91 125 4xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 91 125 5xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 91 125 6xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 91 125 7xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 91 125 8xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 91 125 9xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06-91-331-xxx (Magyar Telekom)
06-91-332-xxx (Magyar Telekom)
06-91-333-xxx (Magyar Telekom)
06-91-334-xxx (Magyar Telekom)
06-91-335-xxx (Magyar Telekom)
06-91-336-xxx (Magyar Telekom)
06-91-337-xxx (Magyar Telekom)
06-91-636-0xx(Magyar Telekom)
06-91-636-1xx(Magyar Telekom)
06-91-636-2xx(Magyar Telekom)
06-91-636-3xx(Magyar Telekom)
06-91-636-4xx(Magyar Telekom)
06-91-636-5xx(Magyar Telekom)
06-91-636-6xx(Magyar Telekom)
06-91-636-7xx(Magyar Telekom)
06-91-636-8xx(Magyar Telekom)
06-91-636-9xx(Magyar Telekom)
06-91-555-0xx (Telenor)
06-91-555-1xx (Telenor)
06-91-555-2xx (Telenor)
06-91-555-3xx (Telenor)
06-91-555-4xx (Telenor)
06-91-555-5xx (Telenor)
06-91-555-6xx (Telenor)
06-91-555-7xx (Telenor)
06-91-555-8xx (Telenor)
06-91-555-9xx (Telenor)
06-91-777-0xx (Telenor)
06-91-999- 00x - 04x (4VOICE Kft.)

Nettó
90,55
122,04
161,41
100,00
240,15
400,00
600,00
787,40
200,00
600,00
600,00
600,00
122,04
236,22
400,00
629,92
629,92
787,40
787,40
77,95
125,98
177,16
259,84
300,00
400,00
500,00
125,98
153,54
200,00
259,84
300,00
400,00
452,75
500,00
755,90
787,40
66,92
122,04
161,41
200,00
240,15
300,00
322,83
381,88
400,00
600,00
787,40
78,74

ÁFA
24,45
32,95
43,58
27,00
64,84
108,00
162,00
212,60
54,00
162,00
162,00
162,00
32,95
63,78
108,00
170,08
170,08
212,60
212,60
21,05
34,01
47,83
70,16
81,00
108,00
135,00
34,01
41,46
54,00
70,16
81,00
108,00
122,24
135,00
204,09
212,60
18,07
32,95
43,58
54,00
64,84
81,00
87,16
103,11
108,00
162,00
212,60
21,26

Bruttó
115,00
154,99
204,99
127,00
304,99
508,00
762,00
1 000,00
254,00
762,00
762,00
762,00
154,99
300,00
508,00
800,00
800,00
1 000,00
1 000,00
99,00
159,99
224,99
330,00
381,00
508,00
635,00
159,99
195,00
254,00
330,00
381,00
508,00
574,99
635,00
959,99
1 000,00
84,99
154,99
204,99
254,00
304,99
381,00
409,99
484,99
508,00
762,00
1 000,00
100,00
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06-91-999- 05x - 09x (4VOICE Kft.)
06-91-999- 10x - 14x (4VOICE Kft.)
06-91-999- 15x - 19x (4VOICE Kft.)
06-91-999- 20x - 24x (4VOICE Kft.)
06-91-999- 25x - 29x (4VOICE Kft.)
06-91-999- 30x - 34x (4VOICE Kft.)
06-91-999- 35x - 39x (4VOICE Kft.)
06-91-999- 40x - 44x (4VOICE Kft.)
06-91-999- 45x - 49x (4VOICE Kft.)

118,11
157,48
236,22
314,96
393,70
472,44
600,00
708,66
787,40

31,89
42,52
63,78
85,04
106,30
127,56
162,00
191,34
212,60

150,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
762,00
900,00
1 000,00

663

5. II. díjzónába tartozó települések hagyományos telefonszolgáltatás igénybevétele esetén
A budapesti helyi hálózatba bekapcsolt távbeszélő-állomások és az alábbi - Budapest vonzáskörzetébe tartozó települések távbeszélő központjaiba bekapcsolt állomások között lebonyolított forgalom a II. díjzónába tartozik:
A biatorbágyi földrajzi számozási területből:
Budakeszi, Budaörs, Diósd, Érd, Százhalombatta, Tárnok, Törökbálint
A gödöllői földrajzi számozási területből:
Csomád, Csömör, Kerepes, Mogyoród, Nagytarcsa, Pécel, Tarcsa
A monori földrajzi számozási területből:
Alsónémedi, Bugyi, Ecser, Gyál, Gyömrő, Maglód, Ócsa, Üllő, Vecsés
A szentendrei földrajzi számozási területből:
Budakalász, Csobánka, Leányfalu, Nagykovácsi, Pilisborosjenő, Pilisvörösvár, Pilisszentiván, Pócsmegyer,
Pomáz, Solymár, Szentendre, Szigetmonostor, Tahitótfalu, Üröm
A szigetszentmiklósi földrajzi számozási területből:
Dunaharaszti, Halásztelek, Szigethalom, Szigetszentmiklós, Taksony, Tököl
A váci földrajzi számozási területből:
Dunakeszi, Fót, Göd
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6. A nyilvános távbeszélő állomásokról kezdeményezett beszélgetések díjai
Az impulzusszámláláson alapuló díjazásnál egy impulzus díja hagyományos telefonszolgáltatás igénybevétele
esetén:
Az impulzusszámláláson alapuló díjazásnál egy impulzus díja:

Nettó

ÁFA

Bruttó

érmével működő nyilvános állomásokról kezdeményezett hívásoknál

15,75

4,25

20,00

Nyilvános állomások impulzus időtartama:
Nyilvános impulzus
időtartam
(másodperc)

Nyilvános állomások impulzus időtartama (másodperc)
Díjzóna, díjazási időszak
Helyi
Csúcs
Nappali
Kedvezményes
Éjszakai kedvezményes
Belföldi távolsági I.
Csúcs
Nappali
Éjszakai kedvezményes
Belföldi távolsági II.
Csúcs
Nappali
Kedvezményes
Éjszakai kedvezményes
Belföldi távolsági III.
Csúcs
Nappali
Kedvezményes
Éjszakai kedvezményes
Nemzetközi
Nemzetközi I. vezetékes
Nemzetközi I. mobil
Nemzetközi II. vezetékes
Nemzetközi II. mobil
Mobil
T- Mobile Csúcs
T- Mobile Kedvezményes
Telenor Csúcs
Telenor Kedvezményes
Vodafone/Netfone//Tarr/Digi Csúcs
Vodafone/Netfone/Tarr/Digi Kedvezményes
Tudakozó plusz (11824 és 11811)
Tudakozó plusz
(11824 és
11811)
Tudakozó
(11818,11888)

51,00
51,00
113,00
113,00
29,00
29,00
44,00
24,00
24,00
42,00
42,00
20,00
20,00
40,00
40,00
17,00
17,00
4,00
4,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00

7,00
Nettó

ÁFA

Bruttó
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érmével
működő
nyilvános
állomásokról
kezdeményezett
hívásoknál

78,74

21,26

100,00

A segélykérő hívások (mentők, tűzoltók, rendőrség) díjmentesek.
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O./ FTTH-RFOG OPTIKA KÁBELHÁLÓZATON NYÚJTOTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSOK
DÍJSZABÁSA
1. Szolgáltatási csomagok (díjcsomagok)
A szolgáltatás az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott általános szabályok szerint, a jelen Díjszabás
mellékleten meghatározott szolgáltatási díjak ellenében vehető igénybe. Az előfizető egy időben csak egy
díjcsomagot vehet igénybe. A telefon igénybevételéhez az Előfizetőnek díjcsomagot kell választania.

1.1. Kereskedelmi forgalomban elérhető szolgáltatási csomagok egyéni előfizetők részére
Az alábbi szolgáltatáscsomagokra Szolgáltató 2011. augusztus 22. napját követően új Előfizetői szerződés
megkötését kizárólag egyéni előfizetők részére teszi lehetővé.

1.1.1. Nonstop S díjcsomag
A Nonstop S díjcsomag korlátlan lebeszélhetőséget tartalmaz hálózaton belüli hívások esetén. A hálózaton belüli
hívásnak az ÁSZF Szolgáltatások leírása mellékletben meghatározott hívás minősül. A Telefon szolgáltatás alap
díjcsomagja.
2021.09.28. előtti havidíj (27% áfa)
Megnevezés
Nonstop S díjcsomag

Nettó
2 362,20

ÁFA
637,80

Bruttó
3 000,00

Havidíj 2021.09.28-tól (27% áfa)
számlaciklusokhoz igazítva
Nettó
ÁFA
Bruttó
1 960,63 Ft
529,37 Ft
2 490,00 Ft

A fent megadott díjak vonatkoznak a második vonal szolgáltatásra is.
Forgalmi díjak (perc alapú számlázás):

Nettó
Kapcsolási díj minden hívásirányba
Kapcsolási díj hívásonként (Ft/hívás)
0,00
Vezetékes hívások (Ft/perc)
Helyi és földrajzi számozási körzeten
10,157/05
belüli, hálózaton kívüli2
Vodafone kábelhálózaton belüli3
0,00
Belföldi távolsági4
10,157/05
30,55
Nemzetközi I. vezetékes díjzóna
59,05
Nemzetközi I. mobil díjzóna
120,00
Nemzetközi II. vezetékes díjzóna
120,00
Nemzetközi II. mobil díjzóna
Mobil hívások (Ft/perc)
Magyar Telekom
51,18/0
Telenor
51,18/0
Vodafone/Netfone/Tarr
51,18/0
Digi Mobil
51,18/0
Speciális behívószámok (Ft/perc)
4,88
Internet behívószám
Helytől független elektronikus hírközlési szolgáltatás
7,60
06-21-xxx xxx

Csúcsidőben1
ÁFA

Csúcsidőn kívül
ÁFA

Bruttó

Nettó

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,74/05

12,9/0

10,157/05

2,74/05

12,9/0

0,00
2,74/05
8,25
15,94
32,40
32,40

0,00
12,9/0
38,80
74,99
152,40
152,40

0,00
10,157/05
30,55
59,05
120,00
120,00

0,00
2,74/05
8,25
15,94
32,40
32,40

0,00
12,9/0
38,80
74,99
152,40
152,40

13,82/05
13,82/05
13,82/05
13,82/05

65/0
65/0
65/0
65/0

51,18/0
51,18/0
51,18/0
51,18/0

13,82/05
13,82/05
13,82/05
13,82/05

65/0
65/0
65/0
65/0

1,32

6,20

2,60

0,70

3,30

2,05

9,65

7,60

2,05

9,65
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Bruttó

1 Csúcsidő:

Munkanapokon 7:00 és 18:00 óra között.
vezetékes hálózatból, ugyanazon számozási körzeten belüli, más szolgáltató előfizetője előfizető felé
irányuló forgalom.
3 Vodafone telefon előfizetők közötti hívások, kivéve analóg telefonnal rendelkezők
4 Vodafone vezetékes hálózatból, különböző földrajzi számozási körzetbe bekapcsolt, más szolgáltató előfizetője
között létrejött beszéd vagy fax forgalom
5 100 perc belföldi opció hívásakor a kiegészítő opcióban foglalt 100 perc erejéig a hívások díja 0 Ft, ezt követően
a Nonstop S díjcsomagban foglalt forgalmi díjak kerülnek kiszámlázásra.
2 Vodafone
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1.1.2. Nonstop L díjcsomag
A Nonstop L díjcsomag korlátlan lebeszélhetőséget tartalmaz hálózaton belüli hívások esetén, továbbá normál
díjas belföldi vezetékes és normál vezetékes mobil hívások esetén. A hálózaton belüli hívásnak az ÁSZF
Szolgáltatások leírása mellékletében meghatározott hívás minősül. A Telefon Nonstop L díjcsomagban nem érintett
forgalmi díjakat az ÁSZF jelen Díjszabás mellékletében kerülnek meghatározásra. Hívásátirányítás esetén a
Nonstop S díjcsomag forgalmi díjai kerülnek kiszámlázásra.
Havidíj 2021.09.28-tól (27% áfa)
számlaciklusokhoz igazítva
Nettó
ÁFA
Bruttó
4 330,71 Ft
1 169,29 Ft
5 500,00 Ft

2021.09.28. előtti havidíj (27% áfa)
Megnevezés
Nonstop L díjcsomag

Nettó
14 173,23

ÁFA
3 826,77

Bruttó
18 000,00

A fent megadott díjak vonatkoznak a második vonal szolgáltatásra is.
Forgalmi díjak (perc alapú számlázás):

Nettó
Kapcsolási díj minden hívásirányba
Kapcsolási díj hívásonként (Ft/hívás)
0,00
Vezetékes hívások (Ft/perc)
Helyi és földrajzi számozási körzeten belüli,
0,00
hálózaton kívüli2
Vodafone kábelhálózaton belüli3
0,00
Belföldi távolsági4
0,00
30,55
Nemzetközi I. vezetékes díjzóna
59,05
Nemzetközi I. mobil díjzóna
120,00
Nemzetközi II. vezetékes díjzóna
120,00
Nemzetközi II. mobil díjzóna
Mobil hívások (Ft/perc)
Magyar Telekom
0,00
Telenor
0,00
Vodafone/Netfone/Tarr
0,00
Digi Mobil
0,00
Speciális behívószámok (Ft/perc)
4,88
Internet behívószám
Helytől független elektronikus hírközlési szolgáltatás
7,60
06-21-xxx xxx

Csúcsidőben1
ÁFA

Bruttó

Nettó

Csúcsidőn kívül
ÁFA

Bruttó

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
8,25
15,94
32,40
32,40

0,00
0,00
38,80
74,99
152,40
152,40

0,00
0,00
30,55
59,05
120,00
120,00

0,00
0,00
8,25
15,94
32,40
32,40

0,00
0,00
38,80
74,99
152,40
152,40

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

1,32

6,20

2,60

0,70

3,30

2,05

9,65

7,60

2,05

9,65

1Csúcsidő:

Munkanapokon 7:00 és 18:00 óra között.
vezetékes hálózatból, ugyanazon számozási körzeten belüli, más szolgáltató előfizetője előfizető felé
irányuló forgalom.
3 Vodafone telefon előfizetők közötti hívások, kivéve analóg telefonnal rendelkezők.
4Vodafone vezetékes hálózatból, különböző földrajzi számozási körzetbe bekapcsolt, más szolgáltató előfizetője
között létrejött beszéd vagy fax forgalom.
2Vodafone
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1.1.3. Szerkesztési célra fenntartva
1.1.4. Szerkesztési célra fenntartva
1.1.5. Szerkesztési célra fenntartva
1.1.6. Telefon Alapcsomag
A Telefon Alapcsomag korlátlan lebeszélhetőséget tartalmaz hálózaton belüli hívások esetén. A hálózaton belüli
hívásnak az ÁSZF Szolgáltatások leírása mellékletben meghatározott hívás minősül. A Telefon szolgáltatás alap
díjcsomagja.
Havidíj (27% áfa)
Megnevezés
Telefon Alapcsomag

Nettó
393,70 Ft

ÁFA
106,3 Ft

Bruttó
500,00 Ft

A fent megadott díjak vonatkoznak a második vonal szolgáltatásra is.
Forgalmi díjak (perc alapú számlázás):

Nettó
Kapcsolási díj minden hívásirányba
Kapcsolási díj hívásonként (Ft/hívás)
0,00
Vezetékes hívások (Ft/perc)
Helyi és földrajzi számozási körzeten
10,157/05
belüli, hálózaton kívüli2
Vodafone kábelhálózaton belüli3
0,00
4
Belföldi távolsági
10,157/05
30,55
Nemzetközi I. vezetékes díjzóna
59,05
Nemzetközi I. mobil díjzóna
120,00
Nemzetközi II. vezetékes díjzóna
120,00
Nemzetközi II. mobil díjzóna
Mobil hívások (Ft/perc)
Magyar Telekom
51,18/0
Telenor
51,18/0
Vodafone/Netfone/Tarr
51,18/0
Digi Mobil
51,18/0
Speciális behívószámok (Ft/perc)
4,88
Internet behívószám
Helytől független elektronikus hírközlési szolgáltatás
7,60
06-21-xxx xxx

Csúcsidőben1
ÁFA

Csúcsidőn kívül
ÁFA

Bruttó

Nettó

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,74/05

12,9/0

10,157/05

2,74/05

12,9/0

0,00
2,74/05
8,25
15,94
32,40
32,40

0,00
12,9/0
38,80
74,99
152,40
152,40

0,00
10,157/05
30,55
59,05
120,00
120,00

0,00
2,74/05
8,25
15,94
32,40
32,40

0,00
12,9/0
38,80
74,99
152,40
152,40

13,82/05
13,82/05
13,82/05
13,82/05

65/0
65/0
65/0
65/0

51,18/0
51,18/0
51,18/0
51,18/0

13,82/05
13,82/05
13,82/05
13,82/05

65/0
65/0
65/0
65/0

1,32

6,20

2,60

0,70

3,30

2,05

9,65

7,60

2,05

9,65

1 Csúcsidő:

Munkanapokon 7:00 és 18:00 óra között.
vezetékes hálózatból, ugyanazon számozási körzeten belüli, más szolgáltató előfizetője előfizető felé
irányuló forgalom.
3 Vodafone telefon előfizetők közötti hívások, kivéve analóg telefonnal rendelkezők
4 Vodafone vezetékes hálózatból, különböző földrajzi számozási körzetbe bekapcsolt, más szolgáltató előfizetője
között létrejött beszéd vagy fax forgalom
5 100 perc belföldi opció hívásakor a kiegészítő opcióban foglalt 100 perc erejéig a hívások díja 0 Ft, ezt követően
a díjcsomagban foglalt forgalmi díjak kerülnek kiszámlázásra.
2 Vodafone
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Bruttó

1.2. Kereskedelmi forgalomban nem elérhető szolgáltatási csomagok egyéni előfizetők
részére
Az alábbi szolgáltatáscsomagokra Szolgáltató 2011. augusztus 22. napját követően új Előfizetői szerződés
megkötését kizárólag egyéni előfizetők részére teszi lehetővé.

1.2.1. Nonstop M díjcsomag
A Nonstop M szolgáltatásra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve Szerződés módosítást 2020.08.27.-től
nem tesz lehetővé.
A Nonstop M díjcsomag korlátlan lebeszélhetőséget tartalmaz hálózaton belüli hívások esetén, továbbá normál
díjas belföldi vezetékes hívások esetén. A hálózaton belüli hívásnak az ÁSZF Szolgáltatások leírása mellékletében
meghatározott hívás minősül. A Telefon Nonstop M díjcsomagban nem érintett forgalmi díjakat az ÁSZF Díjszabás
mellékletében kerülnek meghatározásra. Hívásátirányítás esetén a Nonstop S díjcsomag forgalmi díjai kerülnek
kiszámlázásra.
Választható díjcsomagok
telefon Nonstop M díjcsomag

Nettó

ÁFA

Bruttó

7 874,02

2 125,98

10 000,00

A fent megadott díjak vonatkoznak a második vonal szolgáltatásra is.
Forgalmi díjak (perc alapú számlázás):

Nettó
Kapcsolási díj minden hívásirányba
Kapcsolási díj hívásonként (Ft/hívás)
0,00
Vezetékes hívások (Ft/perc)
Helyi és földrajzi számozási körzeten
0,00
belüli, hálózaton kívüli2
Vodafone kábelhálózaton belüli3
0,00
4
Belföldi távolsági
0,00
30,55
Nemzetközi I. vezetékes díjzóna
59,05
Nemzetközi I. mobil díjzóna
120,00
Nemzetközi II. vezetékes díjzóna
120,00
Nemzetközi II. mobil díjzóna
Mobil hívások (Ft/perc)
Magyar Telekom
25,20/05
Telenor
25,20/05
Vodafone/Netfone/Tarr
25,20/05
Digi Mobil
25,20/05
Speciális behívószámok (Ft/perc)
4,88
Internet behívószám
Helytől független elektronikus hírközlési szolgáltatás
7,60
06-21-xxx xxx

Csúcsidőben1
ÁFA

Nettó

Csúcsidőn kívül
ÁFA

Bruttó

Bruttó

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
8,25
15,94
32,40
32,40

0,00
0,00
38,80
74,99
152,40
152,40

0,00
0,00
30,55
59,05
120,00
120,00

0,00
0,00
8,25
15,94
32,40
32,40

0,00
0,00
38,80
74,99
152,40
152,40

6,80/05
6,80/05
6,80/05
6,80/05

32,00/05
32,00/05
32,00/05
32,00/05

25,20/05
25,20/05
25,20/05
25,20/05

6,80/05
6,80/05
6,80/05
6,80/05

32,00/05
32,00/05
32,00/05
32,00/05

1,32

6,20

2,60

0,70

3,30

2,05

9,65

7,60

2,05

9,65

1 Csúcsidő:

Munkanapokon 7:00 és 18:00 óra között.
vezetékes hálózatból, ugyanazon számozási körzeten belüli, más szolgáltató előfizetője előfizető felé
irányuló forgalom.
3 Vodafone telefon előfizetők közötti hívások, kivéve analóg telefonnal rendelkezők.
2Vodafone
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4Vodafone

vezetékes hálózatból, különböző földrajzi számozási körzetbe bekapcsolt, más szolgáltató előfizetője
között létrejött beszéd vagy fax forgalom.
5100 perc mobil opció esetén a kiegészítő opcióban foglalt 100 perc erejéig a hívások díja 0 Ft, ezt követően a
Nonstop M díjcsomagban foglalt forgalmi díjak kerülnek kiszámlázásra.
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1.2.2. Telefon „Kiegészítő” Csomag („100 perc belföldi opció”)
A „100 perc belföldi opció” szolgáltatásra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve Szerződés módosítást
2020.08.27.-től nem tesz lehetővé.
Választható díjcsomagok
100 perc belföldi opció

Nettó

ÁFA

Bruttó

1 574,80

425,20

2 000,00

A fent megadott díjak vonatkoznak a második vonal szolgáltatásra is.
A 100 perc belföldi opció kizárólagosan a Nonstop S és Fix100 díjcsomag mellé rendelhető, úgy az első, mint a
második vonalhoz, vagy mindkét előfizetői telefonvonalhoz külön-külön. A 100 perc belföldi opció havidíja 100 perc
lebeszélhető percet foglal magába helyi és földrajzi számozási körzeten belüli, hálózaton kívüli, belföldi távolsági,
belföldi mobil hálózatokba kezdeményezett hívások esetén. A lebeszélhetőség havi 100 perc erejéig érvényes, a
lebeszélt percek után Nonstop S díjcsomag mellé rendelt opció esetén az ÁSZF Díjszabás mellékletében található
Nonstop S, illetve a Fix100 díjcsomag forgalmi díjai, míg Fix100 díjcsomag mellé rendelt opció esetén az ÁSZF
Díjszabás mellékletében található Fix 100 díjcsomag forgalmi díjai kerülnek kiszámlázásra. A 100 perc belföldi
opcióban nem érintett hívásirányokra a Nonstop S díjcsomag mellé rendelt opció esetén a Nonstop S díjcsomag,
forgalmi díjai, Fix 100 díjcsomag mellé rendelt opció esetén a Fix 100 díjcsomag forgalmi díjai értendők.
A 100 perc belföldi opció igénybevételét lehetővé tevő szerződésmódosítást az előfizető naptári évenként egy
alkalommal díjfizetési kötelezettség nélkül kezdeményezheti. Amennyiben az előfizető az opció használatát már
nem igényli, ahhoz a díjcsomaghoz térhet vissza térítésmentesen naptári évenként egyszer, amely mellé eredetileg
igénybe vette az opciót. A 100 perc belföldi opció lemondására a megrendelést követő 30 napon belül nincsen
lehetőség. A 100 perc belföldi opció a Telefon Nonstop S szolgáltatás megrendelésével egyidejűleg is igénylehető.
A 100 perc belföldi opció Nonstop S és a Fix 100 díjcsomagtól eltérő díjait az ÁSZF Díjszabás mellékletében
található díjtáblázat tartalmazza.
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1.2.3. Telefon „kiegészítő” csomag („100 perc mobil opció”)
A „100 perc mobil opció” szolgáltatásra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve Szerződés módosítást
2020.08.27.-től nem tesz lehetővé.
Választható díjcsomagok
100 perc mobil opció

Nettó

ÁFA

Bruttó

1 417,32

382,68

1 800,00

A fent megadott díjak vonatkoznak a második vonal szolgáltatásra is.
A 100 perc mobil opció kizárólagosan a Nonstop M díjcsomag mellé rendelhető. A 100 perc mobil opció havidíja
100 perc lebeszélhető percet foglal magába belföldi mobil hálózatokba kezdeményezett hívások esetén. A
lebeszélhetőség havi 100 perc erejéig érvényes, a lebeszélt percek után az ÁSZF Díjszabás mellékletében
található Nonstop M díjcsomag forgalmi díjai kerülnek kiszámlázásra. A 100 perc mobil opcióban nem érintett
hívásirányokra a Nonstop M díjcsomag, forgalmi díjai értendők.
A 100 perc mobil opció igénybevételét lehetővé tevő szerződésmódosítást az előfizető naptári évenként egy
alkalommal díjfizetési kötelezettség nélkül kezdeményezheti. Amennyiben az előfizető az opció használatát már
nem igényli, naptári évenként egyszer térítésmentesen térhet vissza a Nonstop M díjcsomaghoz. A 100 perc mobil
opció lemondására a megrendelést követő 30 napon belül nincsen lehetőség. A 100 perc mobil opció a Telefon
Nonstop M szolgáltatás megrendelésével egyidejűleg is igénylehető.
A 100 perc mobil opció Nonstop M díjcsomagtól eltérő díjait az ÁSZF Díjszabás mellékletében található díjtáblázat
tartalmazza.
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1.2.4. Nonstop XL díjcsomag
A Nonstop XL díjcsomag 2021. november 2-i hatállyal került át a kereskedelmi forgalomban nem elérhető
szolgáltatási csomagok közé, melyre a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást a
továbbiakban nem tesz lehetővé.
A Nonstop XL díjcsomag korlátlan lebeszélhetőséget tartalmaz hálózaton belüli hívások esetén, továbbá normál
díjas belföldi vezetékes és normál vezetékes mobil hívások esetén, továbbá 20 kiemelt külföldi vezetékes irányba
kezdeményezett hívások esetén. A hálózaton belüli hívásnak az az ÁSZF Szolgáltatások leírása mellékletében
meghatározott hívás minősül. A Telefon Nonstop XL díjcsomagban nem érintett forgalmi díjakat az ÁSZF jelen
Díjszabás mellékletében kerülnek meghatározásra. Hívásátirányítás esetén a Nonstop S díjcsomag forgalmi díjai
kerülnek kiszámlázásra.
Havidíj
telefon Nonstop XL díjcsomag

Nettó

ÁFA

Bruttó

19 685,04

5 314,96

25 000,00

A fent megadott díjak vonatkoznak a második vonal szolgáltatásra is.
Forgalmi díjak (perc alapú számlázás):
Csúcsidőben1
Nettó
ÁFA
Kapcsolási díj hívásonként (Ft/hívás)
Kapcsolási díj hívásonként (Ft/hívás)
0,00
Vezetékes hívások (Ft/perc)
Helyi és földrajzi számozási körzeten
0,00
belüli, hálózaton kívüli2
Vodafone kábelhálózaton belüli3
0,00
Belföldi távolsági4
0,00
5
20 kiemelt ország
0,00
30,55
Nemzetközi I. vezetékes díjzóna
59,05
Nemzetközi I. mobil díjzóna
120,00
Nemzetközi II. vezetékes díjzóna
120,00
Nemzetközi II. mobil díjzóna
Mobil hívások (Ft/perc)
Magyar Telekom
0,00
Telenor
0,00
Vodafone/Netfone/Tarr
0,00
Digi Mobil
0,00
Speciális behívószámok (Ft/perc)
4,88
Internet behívószám
Helytől független elektronikus hírközlési szolgáltatás
7,60
06-21-xxx xxx

Bruttó

Csúcsidőn kívül
Nettó
ÁFA

Bruttó

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
8,25
15,94
32,40
32,40

0,00
0,00
0,00
38,80
74,99
152,40
152,40

0,00
0,00
0,00
30,55
59,05
120,00
120,00

0,00
0,00
0,00
8,25
15,94
32,40
32,40

0,00
0,00
0,00
38,80
74,99
152,40
152,40

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

1,32

6,20

2,60

0,70

3,30

2,05

9,65

7,60

2,05

9,65

1Csúcsidő:

Munkanapokon 7:00 és 18:00 óra között.
vezetékes hálózatból, ugyanazon számozási körzeten belüli, más szolgáltató előfizetője előfizető felé
irányuló forgalom.
3 Vodafone telefon előfizetők közötti hívások, kivéve analóg telefonnal rendelkezők.
4Vodafone vezetékes hálózatból, különböző földrajzi számozási körzetbe bekapcsolt, más szolgáltató előfizetője
között létrejött beszéd vagy fax forgalom.
2Vodafone
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5Ausztria,

Belgium, Csehország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Lengyelország, NagyBritannia és Észak-Írország, Németország, Norvégia, Olaszország, Oroszország, Románia, Spanyolország, Svájc,
Svédország, Szerbia, Szlovákia, Ukrajna esetében vezetékes irányba.
A díjcsomagba nem tartozó hívások díjai és számlázási módjai megegyeznek a helyhez kötött telefon ÁSZF
díjfüggelékében meghatározott díjakkal és számlázási módokkal.
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1.2.5. Fix 100 díjcsomag
A Fix 100 díjcsomag 2021. november 2-i hatállyal került át a kereskedelmi forgalomban nem elérhető szolgáltatási
csomagok közé, melyre a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást a továbbiakban nem
tesz lehetővé.
A Telefon Fix 100 díjcsomag havidíja 100 perc lebeszélhető percet foglal magába helyi és földrajzi számozási
körzeten belüli, hálózaton kívüli, belföldi távolsági, belföldi mobil hálózatokba kezdeményezett hívások esetén. A
lebeszélhetőség havi 100 perc erejéig érvényes, a lebeszélt percek után a lenti táblázatban található forgalmi díj
kerül kiszámlázásra. A Telefon Fix 100 díjcsomagban nem érintett forgalmi díjak az ÁSZF jelen Díjszabás
mellékletben kerülnek meghatározásra.
Havidíj
telefon Fix 100 díjcsomag

Nettó

ÁFA

Bruttó

3 149,61

850,39

4 000,00

A fent megadott díjak vonatkoznak a második vonal szolgáltatásra is.
Forgalmi díjak (perc alapú számlázás):

Nettó
Kapcsolási díj hívásonként (Ft/hívás)
Kapcsolási díj hívásonként (Ft/hívás)
0,00
Vezetékes hívások (Ft/perc)
Helyi és földrajzi számozási körzeten
0/35,43
belüli, hálózaton kívüli2
Vodafone kábelhálózaton belüli3
0,00
4
Belföldi távolsági
0/35,43
30,55
Nemzetközi I. vezetékes díjzóna
59,05
Nemzetközi I. mobil díjzóna
120,00
Nemzetközi II. vezetékes díjzóna
120,00
Nemzetközi II. mobil díjzóna
Mobil hívások (Ft/perc)
Magyar Telekom
0/35,43
Telenor
0/35,43
Vodafone/Netfone/Tarr
0/35,43
Digi Mobil
0/35,43
Speciális behívószámok (Ft/perc)
4,88
Internet behívószám
Helytől független elektronikus hírközlési szolgáltatás
7,60
06-21-xxx xxx

Csúcsidőben1
ÁFA

Csúcsidőn kívül
ÁFA

Bruttó

Nettó

Bruttó

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0/9,57

0/45

0/35,43

0/9,57

0/45

0,00
0/9,57
8,25
15,94
32,40
32,40

0,00
0/45
38,80
74,99
152,40
152,40

0,00
0/35,43
30,55
59,05
120,00
120,00

0,00
0/9,57
8,25
15,94
32,40
32,40

0,00
0/45
38,80
74,99
152,40
152,40

0/9,57
0/9,57
0/9,57
0/9,57

0/45
0/45
0/45
0/45

0/35,43
0/35,43
0/35,43
0/35,43

0/9,57
0/9,57
0/9,57
0/9,57

0/45
0/45
0/45
0/45

1,32

6,20

2,60

0,70

3,30

2,05

9,65

7,60

2,05

9,65

1Csúcsidő:

Munkanapokon 7:00 és 18:00 óra között.
vezetékes hálózatból, ugyanazon számozási körzeten belüli, más szolgáltató előfizetője vagy Vodafone
analóg telefon előfizető felé irányuló forgalom.
3 Vodafone telefon előfizetők közötti hívások, kivéve analóg telefonnal rendelkezők.
4Vodafone vezetékes hálózatból, különböző földrajzi számozási körzetbe bekapcsolt, más szolgáltató előfizetője
között létrejött beszéd vagy fax forgalom.
2Vodafone

A díjcsomagba nem tartozó hívások díjai és számlázási módjai megegyeznek a helyhez kötött telefon ÁSZF
Díjszabás mellékletében meghatározott díjakkal és számlázási módokkal.
677

100 perc belföldi opció választásakor a Fix 100 díjcsomag 0 Ft-os hívásai200 percre módosulnak, ezt követően a
Fix100 díjcsomagban foglalt forgalmi díjak kerülnek kiszámlázásra.
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1.2.6. Fix 100+ díjcsomag
A Fix 100+ díjcsomag 2021. november 2-i hatállyal került át a kereskedelmi forgalomban nem elérhető szolgáltatási
csomagok közé, melyre a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást a továbbiakban nem
tesz lehetővé.
A Telefon Fix 100+ díjcsomag havidíja 100 perc lebeszélhető percet foglal magába helyi és földrajzi számozási
körzeten belüli, hálózaton kívüli, belföldi távolsági, belföldi mobil, továbbá 20 kiemelt külföldi vezetékes irányba
kezdeményezett hívások esetén. A lebeszélhetőség havi 100 perc erejéig érvényes, a lebeszélt percek után a lenti
táblázatban található forgalmi díj kerül kiszámlázásra. A Telefon Fix 100+ díjcsomagban nem érintett forgalmi díjak
az ÁSZF jelen Díjszabás mellékletben kerülnek meghatározásra.
Havidíj
telefon Fix 100+ díjcsomag

Nettó

ÁFA

Bruttó

3 543,31

956,69

4 500,00

A fent megadott díjak vonatkoznak a második vonal szolgáltatásra is.
Forgalmi díjak (perc alapú szálmázás):

Nettó

Csúcsidőben1
ÁFA

Kapcsolási díj hívásonként (Ft/hívás)
Kapcsolási díj hívásonként (Ft/hívás)
0,00
Vezetékes hívások (Ft/perc)
Helyi és földrajzi számozási körzeten belüli,
0/35,43
hálózaton kívüli2
Vodafone kábelhálózaton belüli3
0,00
4
Belföldi távolsági
0/35,43
5
20 kiemelt ország
0/35,43
30,55
Nemzetközi I. vezetékes díjzóna
59,05
Nemzetközi I. mobil díjzóna
120,00
Nemzetközi II. vezetékes díjzóna
120,00
Nemzetközi II. mobil díjzóna
Mobil hívások (Ft/perc)
Magyar Telekom
0/35,43
Telenor
0/35,43
Vodafone/Netfone/Tarr
0/35,43
Digi Mobil
0/35,43
Speciális behívószámok (Ft/perc)
4,88
Internet behívószám
Helytől független elektronikus hírközlési szolgáltatás
7,60
06-21-xxx xxx
1Csúcsidő:

Csúcsidőn kívül
ÁFA

Bruttó

Nettó

Bruttó

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0/9,57

0/45

0/35,43

0/9,57

0/45

0,00
0/9,57
0/9,57
8,25
15,94
32,40
32,40

0,00
0/45
0/45
38,80
74,99
152,40
152,40

0,00
0/35,43
0/35,43
30,55
59,05
120,00
120,00

0,00
0/9,57
0/9,57
8,25
15,94
32,40
32,40

0,00
0/45
0/45
38,80
74,99
152,40
152,40

0/9,57
0/9,57
0/9,57
0/9,57

0/45
0/45
0/45
0/45

0/35,43
0/35,43
0/35,43
0/35,43

0/9,57
0/9,57
0/9,57
0/9,57

0/45
0/45
0/45
0/45

1,32

6,20

2,60

0,70

3,30

2,05

9,65

7,60

2,05

9,65

Munkanapokon 7:00 és 18:00 óra között.

2Vodafone vezetékes hálózatból, ugyanazon számozási körzeten belüli,

más szolgáltató előfizetője, vagy Vodafone
analóg telefon előfizető felé irányuló forgalom.
3 vodafone telefon előfizetők közötti hívások, kivéve analóg telefonnal rendelkezők.
4Vodafone vezetékes hálózatból, különböző földrajzi számozási körzetbe bekapcsolt, más szolgáltató előfizetője
között létrejött beszéd vagy fax forgalom.
5Ausztria, Belgium, Csehország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Lengyelország, NagyBritannia és Észak-Írország, Németország, Norvégia, Olaszország, Oroszország, Románia, Spanyolország, Svájc,
Svédország, Szerbia, Szlovákia, Ukrajna esetében vezetékes irányba
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A díjcsomagba nem tartozó hívások díjai és számlázási módjai megegyeznek a helyhez kötött telefon ÁSZF
Díjszabás mellékletben meghatározott díjakkal és számlázási módokkal.
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1.3. Business telefon, valamint ISDN és SIP szolgáltatások üzleti előfizetők részére
Üzleti díjcsomagok üzleti előfizetők részére.

1.3.1. business telefon ISDN interfészű szolgáltatások
A szolgáltatás az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott általános szabályok szerint, a lentiekben
meghatározott szolgáltatási díjak ellenében vehető igénybe.
Megnevezés
ISDN2 PP10 szolgáltatás, 10 telefonszámmal
ISDN2 PP0 szolgáltatás, telefonszámok nélkül*
ISDN2 PMP2 szolgáltatás, 2 telefonszámmal
ISDN további előfizetői hívószám*
ISDN további előfizetői hívószám, 10-es csomag

Nettó
4 000,0
3 200,0
3 600,0
400,0
2 000,0

ÁFA
1 080
864
972
108
540

Bruttó
5 080
4 064
4 572
508
2 540

* csak akkor rendelhető, ha az előfizetőnek van legalább egy ISDN2 PP10 előfizetése.
Forgalmi díjak (másodperc alapú számlázás):
Forgalmi díjak ISDN szolgáltatások vonatkozásában (Ft)
Kapcsolási díj hívásonként (Ft/hívás)
Perc díjak
Helyi hívás1
kábelhálózaton belüli2
Belföldi távolsági3
Belföldi mobil
Nemzetközi I. vezetékes díjzóna
Nemzetközi I. mobil díjzóna
Nemzetközi II. vezetékes díjzóna
Nemzetközi II. mobil díjzóna
Internet behívószám csúcsidőben
Internet behívószám csúcsidőn kívül
fax-email küldés, belföld4
fax-email küldés, nemzetközi4

Nettó
0,00

ÁFA
0,00

Bruttó
0,00

5,80
0,00
9,00
40,00
18,00

1,57
0,00
2,43
10,80
4,86
15,94
19,44
27,00
1,32
0,70
1,62
16,20

7,37
0,00
11,43
50,80
22,86
74,99
91,44
127,00
6,20
3,30
7,62
76,20

59,05
72,00
100,00
4,88
2,60
6,00
60,00

1Vodafone

hálózatból, ugyanazon számozási körzeten belüli, más szolgáltató előfizetője felé irányuló forgalom.
Vodafone kábeltelefon szolgáltatást igénybe vevő előfizetők közötti hívások.
3Vodafone hálózatból, különböző földrajzi számozási körzetbe bekapcsolt, más szolgáltató előfizetője között
létrejött beszéd vagy fax forgalom.
4 Csomagban foglalt forgalmon felüli használat esetén.
2
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1.3.2. business telefon díjcsomag
A díjcsomag business telefon mobil opcióval is választható.
A szolgáltatás az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott általános szabályok szerint, a lentiekben
meghatározott szolgáltatási díjak ellenében vehető igénybe.
2018. szeptember 11-től
27% Áfa
Megnevezés
business telefon díjcsomag

Nettó
ÁFA
4 000 Ft 1 080 Ft

Bruttó
5 080 Ft

2021. szeptember 28-tól
(számlaciklusokhoz igazítva)
27% Áfa
Nettó
Áfa
Bruttó
3 929 Ft
1 061 Ft
4 990 Ft

Forgalmi díjak (másodperc alapú számlázás):
Forgalmi díjak business telefon szolgáltatások
vonatkozásában (Ft)
Kapcsolási díj hívásonként (Ft/hívás)
Perc díjak
Helyi hívás1
kábelhálózaton belüli2
Belföldi távolsági3
Belföldi mobil
Nemzetközi I. vezetékes díjzóna
Nemzetközi I. mobil díjzóna
Nemzetközi II. vezetékes díjzóna
Nemzetközi II. mobil díjzóna
Internet behívószám csúcsidőben
Internet behívószám csúcsidőn kívül
fax-email küldés, belföld4
fax-email küldés, nemzetközi4

Nettó
0,00

ÁFA
0,00

Bruttó
0,00

6,30
0,00
9,00
40,00
18,00

1,70
0,00
2,43
10,80
4,86
15,94
19,98
27,54
1,32
0,70
1,62
16,20

8,00
0,00
11,43
50,80
22,86
74,99
93,98
129,54
6,20
3,30
7,62
76,20

59,05
74,00
102,00
4,88
2,60
6,00
60,00

1Vodafone

hálózatból, ugyanazon számozási körzeten belüli, más szolgáltató előfizetője felé irányuló forgalom.
Vodafone kábeltelefon szolgáltatást igénybe vevő előfizetők közötti hívások.
3Vodafone hálózatból, különböző földrajzi számozási körzetbe bekapcsolt, más szolgáltató előfizetője között
létrejött beszéd vagy fax forgalom.
4 Csomagban foglalt forgalmon felüli használat esetén.
2
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1.3.3. business telefon 300 díjcsomag
2018. szeptember 11-től
27% Áfa
Megnevezés
business telefon 300 díjcsomag

Nettó
6 000 Ft

ÁFA
1 620 Ft

Bruttó
7 620 Ft

2021. szeptember 28-tól
(számlaciklusokhoz igazítva)
27% Áfa
Nettó
Áfa
Bruttó
4 717 Ft
1 273 Ft
5 990 Ft

A díjcsomag havi díja 300 perc helyi, valamint belföldi távolsági hálózatba irányuló lebeszélhető forgalmat
tartalmaz. A díjcsomag business telefon mobil opcióval is választható.
A csomagban foglalt havi 300 perc forgalmon felüli, illetve a helyi, valamint belföldi távolsági hívásiránytól eltérő
hívásirányokba indított forgalom a lenti táblázatban szereplő business telefon forgalmi díjakon kerül elszámolásra.
A szolgáltatás az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott általános szabályok szerint, a lentiekben
meghatározott szolgáltatási díjak ellenében vehető igénybe business telefon ISDN interfészű szolgáltatás
igénybevétele a díjcsomag nem vehető igénybe.
Forgalmi díjak (másodperc alapú számlázás):
Forgalmi díjak business telefon szolgáltatások
vonatkozásában (Ft)
Kapcsolási díj hívásonként (Ft/hívás)
Perc díjak
1
Helyi hívás
kábelhálózaton belüli2
Belföldi távolsági3
Belföldi mobil
Nemzetközi I. vezetékes díjzóna
Nemzetközi I. mobil díjzóna
Nemzetközi II. vezetékes díjzóna
Nemzetközi II. mobil díjzóna
Internet behívószám csúcsidőben
Internet behívószám csúcsidőn kívül
fax-email küldés, belföld4
fax-email küldés, nemzetközi4

Nettó
0,00

ÁFA
0,00

Bruttó
0,00

6,30
0,00
9,00
40,00
18,00

1,70
0,00
2,43
10,80
4,86
15,94
19,98
27,54
1,32
0,70
1,62
16,20

8,00
0,00
11,43
50,80
22,86
74,99
93,98
129,54
6,20
3,30
7,62
76,20

59,05
74,00
102,00
4,88
2,60
6,00
60,00

1Vodafone

hálózatból, ugyanazon számozási körzeten belüli, más szolgáltató előfizetője felé irányuló forgalom.
Vodafone kábeltelefon szolgáltatást igénybe vevő előfizetők közötti hívások.
3Vodafone hálózatból, különböző földrajzi számozási körzetbe bekapcsolt, más szolgáltató előfizetője között
létrejött beszéd vagy fax forgalom.
4 Csomagban foglalt forgalmon felüli használat esetén.
2
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1.3.4. business telefon 500 díjcsomag
2018. szeptember 11-től
27% Áfa
Megnevezés
business telefon 500 díjcsomag

Nettó
7 000 Ft

ÁFA
1 890 Ft

Bruttó
8 890 Ft

2021. szeptember 28-tól
(számlaciklusokhoz igazítva)
27% Áfa
Nettó
Áfa
Bruttó
5 504 Ft 1 486 Ft
6 990 Ft

A díjcsomag havi díja 500 perc helyi, valamint belföldi távolsági hálózatba irányuló lebeszélhető forgalmat
tartalmaz. A díjcsomag business telefon mobil opcióval is választható.
A csomagban foglalt havi 500 perc forgalmon felüli, illetve a helyi, valamint belföldi távolsági hívásiránytól eltérő
hívásirányokba indított forgalom a lenti táblázatban szereplő business telefon forgalmi díjakon kerül elszámolásra.
A szolgáltatás az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott általános szabályok szerint, a lentiekben
meghatározott szolgáltatási díjak ellenében vehető igénybe business telefon ISDN interfészű szolgáltatás
igénybevétele a díjcsomag nem vehető igénybe.
Forgalmi díjak (másodperc alapú számlázás):
Forgalmi díjak business telefon szolgáltatások
vonatkozásában (Ft)
Kapcsolási díj hívásonként (Ft/hívás)
Perc díjak
1
Helyi hívás
kábelhálózaton belüli2
Belföldi távolsági3
Belföldi mobil
Nemzetközi I. vezetékes díjzóna
Nemzetközi I. mobil díjzóna
Nemzetközi II. vezetékes díjzóna
Nemzetközi II. mobil díjzóna
Internet behívószám csúcsidőben
Internet behívószám csúcsidőn kívül
fax-email küldés, belföld4
fax-email küldés, nemzetközi4

Nettó
0,00

ÁFA
0,00

Bruttó
0,00

6,30
0,00
9,00
40,00
18,00

1,70
0,00
2,43
10,80
4,86
15,94
19,98
27,54
1,32
0,70
1,62
16,20

8,00
0,00
11,43
50,80
22,86
74,99
93,98
129,54
6,20
3,30
7,62
76,20

59,05
74,00
102,00
4,88
2,60
6,00
60,00

1Vodafone

hálózatból, ugyanazon számozási körzeten belüli, más szolgáltató előfizetője felé irányuló forgalom.
Vodafone kábeltelefon szolgáltatást igénybe vevő előfizetők közötti hívások.
3Vodafone hálózatból, különböző földrajzi számozási körzetbe bekapcsolt, más szolgáltató előfizetője között
létrejött beszéd vagy fax forgalom.
4 Csomagban foglalt forgalmon felüli használat esetén.
2

684

1.3.5. business telefon 1000 díjcsomag
2018. szeptember 11-től
27% Áfa
Megnevezés
business telefon 1000 díjcsomag

Nettó
8 000 Ft

ÁFA
2 160 Ft

Bruttó
10 160 Ft

2021. szeptember 28-tól
(számlaciklusokhoz igazítva)
27% Áfa
Nettó
Áfa
Bruttó
6 291 Ft 1 699 Ft
7 990 Ft

A díjcsomag havi díja 1000 perc helyi, valamint belföldi távolsági hálózatba irányuló lebeszélhető forgalmat
tartalmaz. A díjcsomag business telefon mobil opcióval is választható.
A csomagban foglalt havi 1000 perc forgalmon felüli, illetve a helyi, valamint belföldi távolsági hívásiránytól eltérő
hívásirányokba indított forgalom a Díjszabás mellékletében szereplő business telefon forgalmi díjakon kerül
elszámolásra.
A szolgáltatás az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott általános szabályok szerint, a Díjszabás
mellékletében meghatározott szolgáltatási díjak ellenében vehető igénybe. Business telefon ISDN interfészű
szolgáltatás igénybevétele a díjcsomag nem vehető igénybe.
Forgalmi díjak (másodperc alapú számlázás):
Forgalmi díjak business telefon szolgáltatások
vonatkozásában (Ft)
Kapcsolási díj hívásonként (Ft/hívás)
Perc díjak
1
Helyi hívás
kábelhálózaton belüli2
Belföldi távolsági3
Belföldi mobil
Nemzetközi I. vezetékes díjzóna
Nemzetközi I. mobil díjzóna
Nemzetközi II. vezetékes díjzóna
Nemzetközi II. mobil díjzóna
Internet behívószám csúcsidőben
Internet behívószám csúcsidőn kívül
fax-email küldés, belföld4
fax-email küldés, nemzetközi4

Nettó
0,00

ÁFA
0,00

Bruttó
0,00

6,30
0,00
9,00
40,00
18,00

1,70
0,00
2,43
10,80
4,86
15,94
19,98
27,54
1,32
0,70
1,62
16,20

8,00
0,00
11,43
50,80
22,86
74,99
93,98
129,54
6,20
3,30
7,62
76,20

59,05
74,00
102,00
4,88
2,60
6,00
60,00

1Vodafone

hálózatból, ugyanazon számozási körzeten belüli, más szolgáltató előfizetője felé irányuló forgalom.
Vodafone kábeltelefon szolgáltatást igénybe vevő előfizetők közötti hívások.
3Vodafone hálózatból, különböző földrajzi számozási körzetbe bekapcsolt, más szolgáltató előfizetője között
létrejött beszéd vagy fax forgalom.
4 Csomagban foglalt forgalmon felüli használat esetén.
2
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1.3.6. business telefon SIP szolgáltatások
A szolgáltatás az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott általános szabályok szerint, a lentiekben
meghatározott szolgáltatási díjak ellenében vehető igénybe.
Megnevezés
SIP Trunk hozzáférés szolgáltatás - hangcsatornánként
SIP Account hozzáférés szolgáltatás – telefonszámonként

Nettó
2 000,0
2 000,0

ÁFA
540
540

Bruttó
2 540
2 540

Forgalmi díjak (másodperc alapú számlázás):
Forgalmi díjak ISDN szolgáltatások vonatkozásában (Ft)
Kapcsolási díj hívásonként (Ft/hívás)
Perc díjak
Helyi hívás1
kábelhálózaton belüli2
Belföldi távolsági3
Belföldi mobil
Nemzetközi I. vezetékes díjzóna
Nemzetközi I. mobil díjzóna
Nemzetközi II. vezetékes díjzóna
Nemzetközi II. mobil díjzóna
Internet behívószám csúcsidőben
Internet behívószám csúcsidőn kívül
fax-email küldés, belföld4
fax-email küldés, nemzetközi4

Nettó
0,00

ÁFA
0,00

Bruttó
0,00

5,80
0,00
9,00
40,00
18,00

1,57
0,00
2,43
10,80
4,86
15,94
19,44
27,00
1,32
0,70
1,62
16,20

7,37
0,00
11,43
50,80
22,86
74,99
91,44
127,00
6,20
3,30
7,62
76,20

59,05
72,00
100,00
4,88
2,60
6,00
60,00

1Vodafone

hálózatból, ugyanazon számozási körzeten belüli, más szolgáltató előfizetője felé irányuló forgalom.
Vodafone kábeltelefon szolgáltatást igénybe vevő előfizetők közötti hívások.
3Vodafone hálózatból, különböző földrajzi számozási körzetbe bekapcsolt, más szolgáltató előfizetője között
létrejött beszéd vagy fax forgalom.
4 Csomagban foglalt forgalmon felüli használat esetén.
2
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1.3.7. business telefon mobil opció
A business telefon mobil opció 100 perc bármely mobil irányú ingyenes lebeszélhetőséget jelent. A szolgáltatás
bármelyik telefonvonalra igénybe vehető. A szolgáltatás business telefon, business telefon 300, business telefon
500, valamint business telefon 1000 díjcsomaghoz választható.
A szolgáltatás az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott általános szabályok szerint, a lentiekben
meghatározott szolgáltatási díjak ellenében vehető igénybe.
Megnevezés
business telefon mobil opció*

Nettó
6 000,0

ÁFA
1 620

Bruttó
7 620

* csak telefon, business telefon300 és business telefon500 díjcsomag esetén vehető igénybe.
A 100 perc lebeszélhetőség után a mobil irányú hívások az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott
általános szabályok szerint, a Díjszabás mellékletében meghatározott szolgáltatási díjak ellenében vehető igénybe.

687

2. Egyéb szolgáltatások díjai
2.1. Második vonal szolgáltatás
A Szolgáltató lehetővé teszi az Előfizető számára kiegészítő szolgáltatásként a második vonal szolgáltatást, élő
telefon előfizetése mellé (első vonal).
Az igénybevétel korlátai:
Az Előfizető vonalanként kap hívószámot, az első vonalra vonatkozó szerződés megszűnése esetén a második
vonal is automatikusan megszűnik.

2.2. Számfenntartási díj
Szolgáltatás szüneteltetése esetén (maximum hat hónap).
Megnevezés

Nettó

ÁFA

Bruttó

Számfenntartási díj
egyéni szolgáltatás esetén
833,60
225,07
1 058,67
business szolgáltatás esetén jelen ÁSZF-ben szereplő mindenkori havi szolgáltatási díj 25 %-a

2.3. Korlátozás időtartama alatti előfizetési díj
Megnevezés
Korlátozás időtartama alatti előfizetési díj

Nettó

ÁFA

Bruttó

992,00

267,84

1 259,84

2.4. Fax-email szolgáltatás business szolgáltatás esetén
Megnevezés
fax-email szolgáltatás, fogadó csomag
fax-email szolgáltatás, fogadó-küldő csomag

Nettó

ÁFA

Bruttó

1 800,0
2 800,0

486
756

2 286
3 556

2.5. Vonalkapcsolt szolgáltatás (PBX sor) business szolgáltatás esetén
Megnevezés
Vonalkapcsolt szolgáltatás (PBX sor)

Nettó

ÁFA

Bruttó

300,0

81

381

2.6. Zöld szám szolgáltatás business szolgáltatás esetén
Megnevezés

Nettó

ÁFA

Bruttó

Normál előfizetés Zöld szám szolgáltatásra
Könnyű szám Zöld szám szolgáltatásra
Nagyon könnyű szám Zöld szám szolgáltatásra

2 500,0
10 000,0
30 000,0

675
2 700
8 100

3 175
12 700
38 100
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2.7. Emeltdíjas és emeltdíjas megkülönböztetett szolgáltatás business szolgáltatás esetén
Megnevezés
Emeltdíjas és emeltdíjas megkülönböztetett szolgáltatás normál előfizetés

Nettó

ÁFA

Bruttó

Egyedi megállapodás alapján
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3. Egyéb forgalmi díjak
3.1. Emeltdíjas szolgáltatások
Emeltdíjas szolgáltatás (Ft/perc) perc alapú számlázás
06 90 982 000 - 013 (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 982 014 (4VOICE Kft.)
06 90 982 015 - 099 (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 982 1xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 982 200-212 (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 982 213 (4VOICE Kft.)
06 90 982 214 - 299 (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 982 3xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 982 4xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 982 5xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 982 6xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 982 7xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 982 8xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 982 9xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 985 0xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 985 1xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 985 2xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 985 8xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 985 9xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
Emeltdíjas szolgáltatás (Ft/hívás)
06 90 444 0xx (Telenor)
06 90 444 1xx (Telenor)
06 90 444 2xx (Telenor)
06 90 444 3xx (Telenor)
06 90 444 4xx (Telenor)
06 90 888 0xx (Telenor)
06 90 888 1xx (Telenor)
06 90 888 2xx (Telenor)
06 90 888 3xx (Telenor)
06 90 888 4xx (Telenor)
06 90 985 3xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 985 4xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 985 5xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 985 6xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 985 7xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 181 500-599 (Invitech)
06 90 181 600-699 (Invitech)
06 90 181 700-799 (Invitech)
06 90 181 800-899 (Invitech)
06 90 181 900-999 (Invitech)
06 90 188 500-599 (Invitech)
06 90 188 600-699 (Invitech)
06 90 188 700-799 (Invitech)
06 90 188 800-899 (Invitech)
06 90 188 900-999 (Invitech)

Nettó
19,68
19,68
19,68
39,37
122,04
122,04
122,04
59,05
157,48
236,22
400,00
787,40
1 181,10
1 574,80
362,20
400,00
400,00
300,00
381,89
Nettó
122,04
161,41
200,00
240,15
322,83
381,88
400,00
600,00
800,00
1 600,00
400,00
400,00
1 181,10
1 574,80
1 968,50
122,04
90,55
161,41
240,15
400,00
2 000,00
600,00
900,00
1 500,00
4 000,00

ÁFA
32,95
43,58
54,00
64,84
87,16
103,11
108,00
162,00
216,00
432,00
108,00
108,00
318,90
425,20
531,50
32,95
24,45
43,58
64,84
108,00
540,00
162,00
243,00
405,00
1 080,00

ÁFA
5,31
5,31
5,31
10,63
32,95
32,95
32,95
15,94
42,52
63,78
108,00
212,60
318,90
425,20
97,79
108,00
108,00
81,00
103,11

Bruttó
24,99
24,99
24,99
50,00
154,99
154,99
154,99
74,99
200,00
300,00
508,00
1 000,00
1 500,00
2 000,00
459,99
508,00
508,00
381,00
485,00

Bruttó
154,99
204,99
254,00
304,99
409,99
484,99
508,00
762,00
1 016,00
2 032,00
508,00
508,00
1 500,00
2 000,00
2 500,00
154,99
115,00
204,99
304,99
508,00
2 540,00
762,00
1 143,00
1 905,00
5 080,00
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06 90 189 000-099 (4Voice Kft.)
06 90 189 100-199 (4Voice Kft.)
06 90 189 200-299 (4Voice Kft.)
06 90 189 300-399 (4Voice Kft.)
06 90 189 400-499 (4Voice Kft.)
06 90 189 500-599 (4Voice Kft.)
06 90 189 600-699 (4Voice Kft.)
06 90 189 700-799 (4Voice Kft.)
06 90 189 800-899 (4Voice Kft.)
06 90 189 900-999 (4Voice Kft.)
06-90-642-xxx (Magyar Telekom)
06-90-643-xxx (Magyar Telekom)
06-90-644-xxx (Magyar Telekom)
06-90-645-xxx (Magyar Telekom)
06-90-646-xxx (Magyar Telekom)
06-90-647-xxx (Magyar Telekom)
06-90-648-xxx (Magyar Telekom)
06-90-649-xxx (Magyar Telekom)
06-90-636-0xx (Magyar Telekom)
06-90-636-1xx (Magyar Telekom)
06-90-636-2xx (Magyar Telekom)
06-90-636-3xx (Magyar Telekom)
06-90-636-4xx (Magyar Telekom)
06-90-636-5xx (Magyar Telekom)
06-90-636-6xx (Magyar Telekom)
06-90-636-7xx (Magyar Telekom)
06-90-636-8xx (Magyar Telekom)
06-90-636-9xx (Magyar Telekom)
06-90-900- 00x - 04x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 05x - 09x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 10x - 14x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 15x - 19x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 20x - 24x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 25x - 29x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 30x - 34x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 35x - 39x (4VOICE Kft.)
06 90 555 60x (Calgo)
06 90 555 61x (Calgo)
06 90 555 62x (Calgo)
06 90 555 63x (Calgo)
06 90 555 64x (Calgo)
06 90 555 65x (Calgo)
06 90 555 66x (Calgo)
06 90 555 67x (Calgo)
06 90 555 68x (Calgo)
06 90 555 69x (Calgo)
06 90 555 70x (Calgo)
06 90 555 71x (Calgo)
06 90 555 72x (Calgo)
06 90 555 73x (Calgo)
06 90 555 74x (Calgo)

4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
259,84
400,00
452,75
555,11
755,90
1 000,00
1 500,00
4 000,00
125,98
153,54
200,00
259,84
400,00
452,75
755,90
1 000,00
1 500,00
4 000,00
78,74
122,05
240,16
157,48
314,96
393,70
472,44
708,66
78,74
90,55
122,05
125,98
153,54
157,48
161,42
200,00
240,16
259,84
300,00
314,96
322,83
381,89
393,70

1 080,00
1 080,00
1 080,00
1 080,00
1 080,00
1 080,00
1 080,00
1 080,00
1 080,00
1 080,00
70,16
108,00
122,24
149,88
204,09
270,00
405,00
1 080,00
34,01
41,46
54,00
70,16
108,00
122,24
204,09
270,00
405,00
1 080,00
21,26
32,95
64,84
42,52
85,04
106,30
127,56
191,34
21,26
24,45
32,95
34,01
41,46
42,52
43,58
54,00
64,84
70,16
81,00
85,04
87,16
103,11
106,30

5 080,00
5 080,00
5 080,00
5 080,00
5 080,00
5 080,00
5 080,00
5 080,00
5 080,00
5 080,00
330,00
508,00
574,99
704,99
959,99
1 270,00
1 905,00
5 080,00
159,99
195,00
254,00
330,00
508,00
574,99
959,99
1 270,00
1 905,00
5 080,00
100,00
155,00
305,00
200,00
400,00
500,00
600,00
900,00
100,00
115,00
155,00
159,99
195,00
200,00
205,00
254,00
305,00
330,00
381,00
400,00
409,99
485,00
500,00
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06 90 555 75x (Calgo)
06 90 555 76x (Calgo)
06 90 555 77x (Calgo)
06 90 555 78x (Calgo)
06 90 555 79x (Calgo)
06 90 555 80x (Calgo)
06 90 555 81x (Calgo)
06 90 555 82x (Calgo)
06 90 555 83x (Calgo)
06 90 555 84x (Calgo)
06 90 555 85x (Calgo)
06 90 555 86x (Calgo)
06 90 555 87x (Calgo)
06 90 555 88x (Calgo)
06 90 555 89x (Calgo)
06 90 555 90x (Calgo)
06 90 555 91x (Calgo)
06 90 555 92x (Calgo)
06 90 555 93x (Calgo)
Emeltdíjas szolgáltatás (Ft/perc) perc alapú számlázás
06 90 825 xxx (Invitech)
06 90 181 000-099 (Invitech)
06 90 181 100-199 (Invitech)
06 90 181 200-299 (Invitech)
06 90 181 300-399 (Invitech)
06 90 181 400-499 (Invitech)
06 90 188 000-099 (Invitech)
06 90 188 100-199 (Invitech)
06 90 188 200-299 (Invitech)
06 90 188 300-399 (Invitech)
06 90 188 400-499 (Invitech)
06 90 189 000-099 (4Voice Kft.)
06 90 189 100-199 (4Voice Kft.)
06 90 189 200-299 (4Voice Kft.)
06 90 189 300-399 (4Voice Kft.)
06 90 189 400-499 (4Voice Kft.)
06 90 189 500-599 (4Voice Kft.)
06 90 189 600-699 (4Voice Kft.)
06 90 189 700-799 (4Voice Kft.)
06 90 189 800-899 (4Voice Kft.)
06 90 189 900-999 (4Voice Kft.)
06 90 603 0xx (Magyar Telekom)
06 90 603 1xx (Magyar Telekom)
06 90 603 2xx (Magyar Telekom)
06 90 603 300-329 (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 603 330 (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 603 331-399 (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 603 400-410 (Magyar Telekom)
06 90 603 411 (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 90 603 412-499 (Magyar Telekom)

400,00
452,76
472,44
500,00
555,12
600,00
708,66
755,91
787,40
800,00
900,00
1 000,00
1 181,10
1 500,00
1 574,80
1 600,00
1 968,50
2 000,00
4 000,00
Nettó
362,20
181,10
181,10
122,04
122,04
240,15
362,20
362,20
362,20
362,20
362,20
362,20
362,20
362,20
362,20
362,20
362,20
362,20
362,20
362,20
362,20
755,91
1 000,00
1 244,09
259,84
259,84
259,84
300,00
300,00
300,00

108,00
122,25
127,56
135,00
149,88
162,00
191,34
204,10
212,60
216,00
243,00
270,00
318,90
405,00
425,20
432,00
531,50
540,00
1 080,00
ÁFA
97,79
48,90
48,90
32,95
32,95
64,84
97,79
97,79
97,79
97,79
97,79
97,79
97,79
97,79
97,79
97,79
97,79
97,79
97,79
97,79
97,79
204,10
270,00
335,90
70,16
70,16
70,16
81,00
81,00
81,00

508,00
575,01
600,00
635,00
705,00
762,00
900,00
960,01
1 000,00
1 016,00
1 143,00
1 270,00
1 500,00
1 905,00
2 000,00
2 032,00
2 500,00
2 540,00
5 080,00
Bruttó
459,99
230,00
230,00
154,99
154,99
304,99
459,99
459,99
459,99
459,99
459,99
459,99
459,99
459,99
459,99
459,99
459,99
459,99
459,99
459,99
459,99
960,01
1 270,00
1 579,99
330,00
330,00
330,00
381,00
381,00
381,00
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06 90 603 5xx (Magyar Telekom)
06 90 603 6xx (Magyar Telekom)
06 90 603 7xx (Magyar Telekom)
06 90 603 8xx (Magyar Telekom)
06 90 603 9xx (Magyar Telekom)
06 90 633 0xx (Magyar Telekom)
06 90 633 1xx (Magyar Telekom)
06 90 633 2xx (Magyar Telekom)
06 90 633 3xx (Magyar Telekom)
06 90 633 4xx (Magyar Telekom)
06 90 633 5xx (Magyar Telekom)
06 90 633 6xx (Magyar Telekom)
06 90 633 7xx (Magyar Telekom)
06 90 633 9xx (Magyar Telekom)
06 90 602 0xx (Telenor)
06 90 602 1xx (Telenor)
06-90-602-2xx (Telenor)
06-90-602-3xx (Telenor)
06-90-602-4xx (Telenor)
06-90-602-5xx (Telenor)
06-90-602-6xx (Telenor)
06-90-602-7xx (Telenor)
06-90-602-8xx (Telenor)
06-90-602-9xx (Telenor)
06-90-900- 40x - 44x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 45x - 49x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 50x - 54x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 55x - 59x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 60x - 64x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 65x - 69x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 70x - 74x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 75x - 79x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 80x - 84x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 85x - 89x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 90x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 91x - 92x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 93x - 94x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 95x - 96x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 97x - 98x (4VOICE Kft.)
06-90-900- 99x (4VOICE Kft.)
06 90 555 01x (Calgo)
06 90 555 02x (Calgo)
06 90 555 03x (Calgo)
06 90 555 04x (Calgo)
06 90 555 05x (Calgo)
06 90 555 06x (Calgo)
06 90 555 07x (Calgo)
06 90 555 08x (Calgo)
06 90 555 09x (Calgo)
06 90 555 10x (Calgo)
06 90 555 11x (Calgo)

400,00
500,00
400,00
400,00
500,00
125,98
153,54
200,00
259,84
300,00
400,00
452,75
500,00
381,88
381,88
122,04
161,41
381,88
200,00
240,15
322,83
381,88
381,88
800,00
78,74
118,11
157,48
196,85
236,22
275,59
314,96
360,63
393,70
472,44
590,55
629,92
708,66
787,40
944,88
1 181,10
19,69
39,37
59,06
78,74
98,43
118,11
137,80
157,48
181,10
196,85
216,54

108,00
135,00
108,00
108,00
135,00
34,01
41,46
54,00
70,16
81,00
108,00
122,24
135,00
103,12
103,11
32,95
43,58
103,11
54,00
64,84
87,16
103,11
103,11
216,00
21,26
31,89
42,52
53,15
63,78
74,41
85,04
97,37
106,30
127,56
159,45
170,08
191,34
212,60
255,12
318,90
5,32
10,63
15,95
21,26
26,58
31,89
37,21
42,52
48,90
53,15
58,47

508,00
635,00
508,00
508,00
635,00
159,99
195,00
254,00
330,00
381,00
508,00
574,99
635,00
485,00
484,99
154,99
204,99
484,99
254,00
304,99
409,99
484,99
484,99
1 016,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
400,00
458,00
500,00
600,00
750,00
800,00
900,00
1 000,00
1 200,00
1 500,00
25,01
50,00
75,01
100,00
125,01
150,00
175,01
200,00
230,00
250,00
275,01
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06 90 555 12x (Calgo)
06 90 555 13x (Calgo)
06 90 555 14x (Calgo)
06 90 555 15x (Calgo)
06 90 555 16x (Calgo)
06 90 555 17x (Calgo)
06 90 555 18x (Calgo)
06 90 555 19x (Calgo)
06 90 555 20x (Calgo)
06 90 555 21x (Calgo)
06 90 555 22x (Calgo)
06 90 555 23x (Calgo)
06 90 555 24x (Calgo)
06 90 555 25x (Calgo)
06 90 555 26x (Calgo)
06 90 555 27x (Calgo)
06 90 555 28x (Calgo)
06 90 555 29x (Calgo)
06 90 555 30x (Calgo)
Emeltdíjas megkülönböztetett szolgáltatások (Ft/perc)
másodperc alapú számlázás
06 91 180-00x-049 (Invitech)
06 91 180-10x-149 (Invitech)
06 91 180-6xx (Invitech)
06 91 180-9xx (Invitech)
06 91 824-xxx (Invitech)
06 91 825-xxx (Invitech)
06 91 115 0xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 91 115 1xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 91 115 2xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 91 115 3xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 91 115 4xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 91 115 5xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 91 115 6xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 91 115 7xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 91 115 8xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 91 115 9xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06-91-999-50x - 54x (4VOICE Kft.)
06-91-999-55x - 59x (4VOICE Kft.)
06-91-999-60x - 64x (4VOICE Kft.)
06-91-999-65x - 69x (4VOICE Kft.)
06-91-999-70x - 74x (4VOICE Kft.)
06-91-999-75x - 79x (4VOICE Kft.)
06-91-999-80x - 84x (4VOICE Kft.)
06-91-999-85x - 89x (4VOICE Kft.)
06-91-999-90x - 94x (4VOICE Kft.)
06-91-999-95x - 99x (4VOICE Kft.)
06 91 110 xxx (4VOICE Kft.)
Emeltdíjas megkülönböztetett hívások (Ft/hívás)

236,22
275,59
314,96
354,33
393,70
433,07
472,44
511,81
551,18
590,55
629,92
669,29
708,66
748,03
787,40
866,14
944,88
1 181,10
1 574,80

Nettó
122,04
181,10
240,15
362,20
240,15
362,20
86,61
600,00
400,00
19,68
39,37
59,05
196,85
400,00
590,55
787,40
80,31
86,61
157,48
120,47
196,85
236,22
275,59
314,96
354,33
393,70
86,61
Nettó

63,78
74,41
85,04
95,67
106,30
116,93
127,56
138,19
148,82
159,45
170,08
180,71
191,34
201,97
212,60
233,86
255,12
318,90
425,20

ÁFA
32,95
48,90
64,84
97,79
64,84
97,79
23,38
162,00
108,00
5,31
10,63
15,94
53,15
108,00
159,45
212,60
21,69
23,39
42,52
32,53
53,15
63,78
74,41
85,04
95,67
106,30
23,38
ÁFA

300,00
350,00
400,00
450,00
500,00
550,00
600,00
650,00
700,00
750,00
800,00
850,00
900,00
950,00
1 000,00
1 100,00
1 200,00
1 500,00
2 000,00

Bruttó
154,99
230,00
304,99
459,99
304,99
459,99
109,99
762,00
508,00
24,99
50,00
74,99
250,00
508,00
750,00
1 000,00
102,00
110,00
200,00
153,00
250,00
300,00
350,00
400,00
450,00
500,00
109,99
Bruttó
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06-91-180-05x-099 (Invitech)
06-91-180-15x-199 (Invitech)
06-91-180-20x-249 (Invitech)
06-91-180-25x-299 (Invitech)
06-91-180-3xx (Invitech)
06-91-180-4xx (Invitech)
06-91-180-5xx (Invitech)
06-91-180-70x-749 (Invitech)
06-91-180-750-799 (Invitech)
06 91 125 0xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 91 125 1xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 91 125 2xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 91 125 3xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 91 125 4xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 91 125 5xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 91 125 6xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 91 125 7xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 91 125 8xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06 91 125 9xx (Vodafone Magyarország Zrt.)
06-91-331-xxx (Magyar Telekom)
06-91-332-xxx (Magyar Telekom)
06-91-333-xxx (Magyar Telekom)
06-91-334-xxx (Magyar Telekom)
06-91-335-xxx (Magyar Telekom)
06-91-336-xxx (Magyar Telekom)
06-91-337-xxx (Magyar Telekom)
06-91-636-0xx(Magyar Telekom)
06-91-636-1xx(Magyar Telekom)
06-91-636-2xx(Magyar Telekom)
06-91-636-3xx(Magyar Telekom)
06-91-636-4xx(Magyar Telekom)
06-91-636-5xx(Magyar Telekom)
06-91-636-6xx(Magyar Telekom)
06-91-636-7xx(Magyar Telekom)
06-91-636-8xx(Magyar Telekom)
06-91-636-9xx(Magyar Telekom)
06-91-555-0xx (Telenor)
06-91-555-1xx (Telenor)
06-91-555-2xx (Telenor)
06-91-555-3xx (Telenor)
06-91-555-4xx (Telenor)
06-91-555-5xx (Telenor)
06-91-555-6xx (Telenor)
06-91-555-7xx (Telenor)
06-91-555-8xx (Telenor)
06-91-555-9xx (Telenor)
06-91-777-0xx (Telenor)
06-91-999- 00x - 04x (4VOICE Kft.)
06-91-999- 05x - 09x (4VOICE Kft.)
06-91-999- 10x - 14x (4VOICE Kft.)
06-91-999- 15x - 19x (4VOICE Kft.)

90,55
122,04
161,41
100,00
240,15
400,00
600,00
787,40
200,00
600,00
600,00
600,00
122,04
236,22
400,00
629,92
629,92
787,40
787,40
77,95
125,98
177,16
259,84
300,00
400,00
500,00
125,98
153,54
200,00
259,84
300,00
400,00
452,75
500,00
755,90
787,40
66,92
122,04
161,41
200,00
240,15
300,00
322,83
381,88
400,00
600,00
787,40
78,74
118,11
157,48
236,22

24,45
32,95
43,58
27,00
64,84
108,00
162,00
212,60
54,00
162,00
162,00
162,00
32,95
63,78
108,00
170,08
170,08
212,60
212,60
21,05
34,01
47,83
70,16
81,00
108,00
135,00
34,01
41,46
54,00
70,16
81,00
108,00
122,24
135,00
204,09
212,60
18,07
32,95
43,58
54,00
64,84
81,00
87,16
103,11
108,00
162,00
212,60
21,26
31,89
42,52
63,78

115,00
154,99
204,99
127,00
304,99
508,00
762,00
1 000,00
254,00
762,00
762,00
762,00
154,99
300,00
508,00
800,00
800,00
1 000,00
1 000,00
99,00
159,99
224,99
330,00
381,00
508,00
635,00
159,99
195,00
254,00
330,00
381,00
508,00
574,99
635,00
959,99
1 000,00
84,99
154,99
204,99
254,00
304,99
381,00
409,99
484,99
508,00
762,00
1 000,00
100,00
150,00
200,00
300,00
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06-91-999- 20x - 24x (4VOICE Kft.)
06-91-999- 25x - 29x (4VOICE Kft.)
06-91-999- 30x - 34x (4VOICE Kft.)
06-91-999- 35x - 39x (4VOICE Kft.)
06-91-999- 40x - 44x (4VOICE Kft.)
06-91-999- 45x - 49x (4VOICE Kft.)

314,96
393,70
472,44
600,00
708,66
787,40

85,04
106,30
127,56
162,00
191,34
212,60

400,00
500,00
600,00
762,00
900,00
1 000,00
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4. A nyilvános távbeszélő állomásokról kezdeményezett beszélgetések díjai
Az impulzusszámláláson alapuló díjazásnál egy impulzus díja hagyományos telefonszolgáltatás igénybevétele
esetén:
Az impulzusszámláláson alapuló díjazásnál egy impulzus díja:

Nettó

ÁFA

Bruttó

érmével működő nyilvános állomásokról kezdeményezett hívásoknál

15,75

4,25

20,00

Nyilvános állomások impulzus időtartama:
Nyilvános impulzus
időtartam
(másodperc)

Nyilvános állomások impulzus időtartama (másodperc)
Díjzóna, díjazási időszak
Helyi hívásirány
Csúcs
Nappali
Kedvezményes
Éjszakai kedvezményes
Belföldi távolsági hívásirány
Csúcs
Nappali
Kedvezményes
Éjszakai kedvezményes
Nemzetközi
Nemzetközi I. vezetékes
Nemzetközi I. mobil
Nemzetközi II. vezetékes
Nemzetközi II. mobil
Mobil
T- Mobile Csúcs
T- Mobile Kedvezményes
Telenor Csúcs
Telenor Kedvezményes
Vodafone/Netfone/Tarr/Digi Csúcs
Vodafone/Netfone/Tarr/Digi Kedvezményes
Digi Mobil Csúcs
Digi Mobil Kedvezményes
Tudakozó plusz (11824 és 11811)
Tudakozó plusz (11824 és 11811)

51,00
51,00
113,00
113,00
24,00
24,00
42,00
42,00
17,00
17,00
4,00
4,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
7,00

Tudakozó (11818,11888)

Nettó

ÁFA

Bruttó

érmével működő nyilvános állomásokról
kezdeményezett hívásoknál

78,74

21,26

100,00

A segélykérő hívások (mentők, tűzoltók, rendőrség) díjmentesek.
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P./ További forgalmi díjak helyhez kötött telefon szolgáltatások esetén egyéni és üzleti előfizetők
részére
1. Szatelit hívások
Szatelit hívások (Ft/perc) másodperc alapú számlázás
Inmarsat-A
Inmarsat-B
Inmarsat-M
Inmarsat-mini-M
Inmarsat-GAN M4 HSD
EMSAT
THURAYA

Nettó

ÁFA

Bruttó

1 200,00
720,00
720,00
720,00
2 640,00
892,00
640,00

324,00
194,40
194,40
194,40
712,80
240,84
172,80

1 524,00
914,40
914,40
914,40
3 352,80
1 132,84
812,80
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2. Tudakozó szolgáltatás
Tudakozó szolgáltatás
Belföldi tudakozó: 198 (Ft/hívás) 2013. december 31-ig

Nettó
60,00

ÁFA
16,20

Bruttó
76,20

Belföldi Tudakozó Plusz: 197 (Ft/perc) másodperc alapú számlázás 2013.
december 31-ig

130,00

35,10

165,10

80,00

21,60

101,60

160,00
70,00
70,00

43,20
18,90
18,90

203,20
88,90
88,90

Belföldi Tudakozó Plusz: 11824 (Ft/perc) másodperc alapú számlázás
2013. szeptember 1-től

130,00

35,10

165,10

Belföldi Tudakozó Plusz: 11811 (Ft/perc) másodperc alapú számlázás
2013. szeptember 1-től
Nemzetközi tudakozó: 11824 (Ft/perc) másodperc alapú számlázás 2013.
szeptember 1-től
Egyetemes országos tudakozó: 11800 (Ft/hívás)

130,00

35,10

165,10

130,00

35,10

165,10

70,00

18,90

88,90

Tudakozó gyorshívás (Ft/hívás)
Három részből áll: 1. Tudakozó gyorshívás egyszeri igénybevételi díja, 2. a
kikeresett szám kapcsolása után létrejött sikeres beszélgetés díja az adott
időszaktól és díjzónától függő díjcsomag szerinti hívásdíj, 3. a Tudakozó
szolgáltatás egyszeri igénybevételi díja.
Nemzetközi tudakozó: 199 (Ft/hívás) 2013. december 31-ig
Belföldi tudakozó: 11818 (Ft/hívás) 2013. szeptember 1-től
Belföldi tudakozó: 11888 (Ft/hívás) 2013. szeptember 1-től
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3. Speciális hívószámok
Speciális hívószámok

Nettó

ÁFA

Bruttó

Belföldi zöldszám 06 80 100 000 - 999 999; másodperc alapú számlázás

díjmentes szolgáltatási szám

Belföldi formában tárcsázható nemzetközi zöld szám 06 80 000 000 - 099 999
Nemzetközi zöldszám 00 800

díjmentes szolgáltatási szám
díjmentes szolgáltatási szám

Hangposta saját hálózatból: 1720
2021. március 30-tól kezdődően 2021. június 30-ig a helyhez kötött
telefonszolgáltatáshoz igénybe vehető Hangposta szolgáltatás fokozatosan
kivezetésre kerül, és ezen dátumot követően nem lesz elérhető az ügyfelek
számára.
Vodafone telefonos ügyfélszolgálat: 1270 (Ft/perc)
business ügyfélszolgálat: 1420 (Ft/perc)
szolgáltatás megrendelés: 06 80 985 303 (Ft/perc)

12XX (Ft/perc)
14XXX (Ft/perc)
135X és 136XX (Adománygyűjtő vonalak)
13737 Háttér Társaság Lelki segélyvonala

Kormányzati ügyféltájékoztató vonal: 1818 (Ft/perc) másodperc alapú számlázás

Pontos idő: 180 (Ft/hívás)
Ébresztő, figyelmeztető hívás: 193 (Ft/hívás)
Hordozott számok tudakozója: 1729
Segélykérő számok: 104,105,107,112
Eltűnt gyerekek felkutatására fenntartott forróvonal: 116000
Gyermekek segélyvonala: 116111
Vízi segélyhívó (1817)
Egyszerűsített munkaviszony bejelentés 185
Magyar Autóklub Segélyhívó: 188
MecalOnline: 1820
NAV Infovonal: 1819
Nemzeti Egészségügyi Telefonos Ügyfélszolgálat: 1812

Hívás átirányítás (Hívásátirányítás feltétel nélkül, Hívásátirányítás foglaltság,
Hívásátirányítás nem felel esetén)

0 Ft

belföldről díjmentes
0 Ft/perc
0 Ft/perc
Szolgáltatók szerinti díjazás. Itthon kiegészítő
díjcsomag, telefon silver és gold díjcsomag
esetén biztosított kedvezmények erre a
hívószámra nem vonatkoznak.
Díjmentes szolgáltatás. 0 Ft/perc.
az adománygyűjtő szervezetek által
meghirdetett Ft összeg
Díjmentes szolgáltatás. 0 Ft/perc.
A szolgáltatás díja megegyezik a zöld szám
hívás díjával. Helyi és földrajzi számozási
körzeten belüli hálózaton kívüli. Itthon
kiegészítő díjcsomag, telefon silver és gold,
FixPerc 180, Fix Perc360 díjcsomag esetén
biztosított kedvezmények erre a hívószámra
nem vonatkoznak.
5,40
25,40
20,00
11,34
53,34
42,00
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
A díjcsomag szerinti helyi és földrajzi
számozási körzeten belüli díjszabás.
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Az átirányított szám telefonjáig a hívó félnek
kell fizetni a beszélgetést. Az átirányított
telefontól az átirányítás helyéig tartó átvitelt,
azaz az átirányított szakaszt az átirányítónak
kerül számlázásra. Az átirányított szakaszra
az adott telefon előfizetés díjszabása
érvényes, Nonstop M, L, XL díjcsomagok
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Hívószám kijelzés tiltása
Kimenő hívás korlátozása
Fix híváskorlátozás
Hívószám kijelzés tiltása
Hívás várakoztatás
Konferencia beszélgetés
Hívószám kijelzés
Ne zavarj!
Rejtett számról érkező hívások elutasítása

esetében a Nonstop S díjcsomag forgalmi díjai
érvényesek.
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
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Q./ Nemzetközi díjzónák kábeltelefon, 29-es körzeten belüli hagyományos telefon, 29-es körzeten
kívüli hagyományos és FTTH-RFoG optika kábelhálózaton nyújtott telefon szolgáltatások esetén
A mindenkor aktuális ország előhívószámok és hálózat kijelölő számok megtalálhatók weboldalunkon.
Nemzetközi I. vezetékes díjzóna országai (földrajzi számokra irányuló hívások): Alaszka*, Albánia, Algéria*,
Amerikai Egyesült Államok*, Amerikai Virgin-szigetek, Andorra, Antarktisz*, Argentína*, Ausztrália, Ausztria, Azoriszigetek (Portugália), Belgium, Bosznia-Hercegovina, Brazília, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Dél-afrikai
Köztársaság, Észtország, Fehéroroszország*, Feröer*, Finnország, Franciaország, Francia Guyana*, Gibraltár,
Görögország, Grönland*, Grúzia, Guadeloupe*, Hawaii*, Hollandia, Hong Kong, Horvátország, Írország, Izland,
Izrael, Japán, Kanada*, Kanári-szigetek (Spanyolország), Kazahsztán, Kolumbia*, Koreai Köztársaság,
Lengyelország, Lettország, Líbia*, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Madeira (Portugália), Málta,
Marokkó, Martinique, Mexikó, Moldova, Monaco, Montenegró, Nagy-Britannia és Észak-Írország (Egyesült
Királyság), Németország, Norvégia, Olaszország, Oroszország*, Palesztin Önkormányzati Területek*, Portugália,
Puerto Rico*, Réunion, Románia, Saint Barthélemy (Franciaország), Saint-Martin (Hollandia), San Marino*,
Spanyolország, Svájc, Svédország, (Szerbia és Montenegró -> Szerbia, Montenegró), Szerbia, Szingapúr,
Szlovákia, Szlovénia, Törökország, Tunézia*, Ukrajna, Új-Zéland, Vatikán.
A *-gal megjelölt országok mobil irányú hívása esetén is a Nemzetközi I. vezetékes díjat számlázzuk.
Nemzetközi I. mobil díjzóna országai (mobil és nem földrajzi számokra irányuló hívások): Albánia, Amerikai
Virgin-szigetek, Andorra, Ausztrália, Ausztria, Azori-szigetek (Portugália), Belgium, Bosznia-Hercegovina, Brazília,
Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Dél-afrikai Köztársaság, Észtország, Finnország, Francia Guyana,
Franciaország, Gibraltár, Görögország, Grúzia, Guadeloupe, Hollandia, Hong Kong, Horvátország, Írország,
Izland, Izrael, Japán, Kanári-szigetek (Spanyolország), Kazahsztán, Koreai Köztársaság, Lengyelország,
Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Madeira (Portugália), Málta, Marokkó, Martinique,
Mexikó, Moldova, Monaco, Montenegró, Nagy-Britannia és Észak-Írország (Egyesült Királyság), Németország,
Norvégia, Olaszország, Portugália, Réunion, Románia, Saint Barthélemy (Franciaország), Saint-Martin (Hollandia),
Spanyolország, Svájc, Svédország, (Szerbia és Montenegró -> Szerbia, Montenegró), Szerbia, Szingapúr,
Szlovákia, Szlovénia, Törökország, Ukrajna, Új-Zéland, Vatikán.
Nemzetközi II. vezetékes díjzóna országai (földrajzi számokra irányuló hívások): Afganisztán, Amerikai
Szamoa, Angola, Anguilla, Antigua és Barbuda, Aruba, Ascension, Ausztrália külbirtokai, Azerbajdzsán, Bahamaszigetek, Bahrein, Banglades, Barbados, Belize, Benin, Bermuda, Bhután, Bissau-Guinea, Bolívia, Botswana, Brit
Virgin-szigetek, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Chile, Comore-szigetek, Cook-szigetek, Costa Rica, Csád,
Dominikai Közösség, Diego Garcia Dominikai Köztársaság, Dzsibuti, Ecuador, Egyenlítői-Guinea, Egyesült Arab
Emírségek, Egyiptom, Elefántcsontpart, Eritrea, Etiópia, Északi-Mariana-szigetek, Falkland-szigetek, Fidzsiszigetek, Francia Polinézia, Fülöp-szigetek, Gabon, Gambia, Ghána, Grenada, Guatemala, Guam, Guinea,
Guyana, Haiti, Holland Antillák, Honduras, India, Indonézia, Irak, Irán, Jamaica, Jemen, Jordánia, Kajmán-szigetek,
Kambodzsa, Kamerun, Katar, Kenya, Kína, Kirgizisztán, Kosovo, Kuba, Kuvait, Kelet Timor, Kiribati, Kongó, Kongói
Demokratikus Köztársaság, Koreai NDK, Közép-afrikai Köztársaság, Laosz, Lesotho, Libanon, Libéria,
Madagaszkár, Makao, Malajzia, Malawi, Maldív-szigetek, Mali, Marshall-szigetek, Mauritius, Mauritánia, Mayotte,
Mianmar, Midway szigetek, Mikronézia, Mongólia, Montserrat, Mozambik, Namíbia, Nauru, Nepál, Nicaragua,
Niger, Nigéria, Niue, Omán, Örményország, Panama, Palau, Pápua Pakisztán, Paraguay, Peru, Pitcairn-szigetek,
Ruanda, Saint-Pierre és Miquelon, Saint Vincent és a Grenadine-szigetek, Salvador, Seychelle-szigetek, Salamonszigetek, Sáo Tomé és Príncipe, Sierra Leone, Sri Lanka, Saint Kitts és Nevis, Saint Lucia, Suriname, SzaúdArábia, Szamoa, Szenegál, Szent Ilona, Szomália, Szíria, Szudán, Szváziföld, Tádzsikisztán, Thaiföld, Tajvan,
Tanzánia, Togo, Türkmenisztán, Turks- és Caicos-szigetek, Tokelau-szigetek, Tonga, Trinidad és Tobago, Tuvalu,
Új-Guinea, Új-Kaledónia, Uganda, Uruguay, Üzbegisztán, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Wake-sziget, Wallis és
Futuna, Zambia, Zanzibár, Zimbabwe, Zöld-foki Köztársaság.
Nemzetközi II. mobil díjzóna országai (mobil és nem földrajzi számokra irányuló hívások): Afganisztán,
Amerikai Szamoa, Angola, Anguilla, Antigua és Barbuda, Aruba, Ascension, Ausztrália külbirtokai, Azerbajdzsán,
Bahama-szigetek, Bahrein, Banglades, Barbados, Belize, Benin, Bermuda, Bhután, Bissau-Guinea, Bolívia,
Botswana, Brit Virgin-szigetek, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Chile, Comore-szigetek, Cook-szigetek, Costa Rica,
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Csád, Dominikai Közösség, Diego Garcia Dominikai Köztársaság, Dzsibuti, Ecuador, Egyenlítői-Guinea, Egyesült
Arab Emírségek, Egyiptom, Elefántcsontpart, Eritrea, Etiópia, Északi-Mariana-szigetek, Falkland-szigetek, Fidzsiszigetek, Francia Polinézia, Fülöp-szigetek, Gabon, Gambia, Ghána, Grenada, Guatemala, Guam, Guinea,
Guyana, Haiti, Holland Antillák, Honduras, India, Indonézia, Irak, Irán, Jamaica, Jemen, Jordánia, Kajmán-szigetek,
Kambodzsa, Kamerun, Katar, Kenya, Kína, Kirgizisztán, Kosovo, Kuba, Kuvait, Kelet Timor, Kiribati, Kongó, Kongói
Demokratikus Köztársaság, Koreai NDK, Közép-afrikai Köztársaság, Laosz, Lesotho, Libanon, Libéria,
Madagaszkár, Makao, Malajzia, Malawi, Maldív-szigetek, Mali, Marshall-szigetek, Mauritius, Mauritánia, Mayotte,
Mianmar, Midway szigetek, Mikronézia, Mongólia, Montserrat, Mozambik, Namíbia, Nauru, Nepál, Nicaragua,
Niger, Nigéria, Niue, Omán, Örményország, Panama, Palau, Pápua Pakisztán, Paraguay, Peru, Pitcairn-szigetek,
Ruanda, Saint-Pierre és Miquelon, Saint Vincent és a Grenadine-szigetek, Salvador, Seychelle-szigetek, Salamonszigetek, Sáo Tomé és Príncipe, Sierra Leone, Sri Lanka, Saint Kitts és Nevis, Saint Lucia, Suriname, SzaúdArábia, Szamoa, Szenegál, Szent Ilona, Szomália, Szíria, Szudán, Szváziföld, Tádzsikisztán, Thaiföld, Tajvan,
Tanzánia, Togo, Türkmenisztán, Turks- és Caicos-szigetek, Tokelau-szigetek, Tonga, Trinidad és Tobago, Tuvalu,
Új-Guinea, Új-Kaledónia, Uganda, Uruguay, Üzbegisztán, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Wake-sziget, Wallis és
Futuna, Zambia.
A telefonhoz tartozó díjzóna besorolásokat megtalálhatja a www.vodafone.hu oldalon.
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R./ EGYÉB DÍJAK
1. Mobil szolgáltatásokra vonatkozó egyéb díjak Egyéni és Üzleti Előfizetők számára
1.1. Belépési díj
A Szolgáltató hálózatába történő bekapcsolásért az Előfizető által egyszeri alkalommal fizetendő belépési díj
Utólag Fizető Előfizetők esetében bruttó 10 000 Ft, Előre Fizető Előfizetők esetében bruttó 500 Ft.

1.2. Készülék hálózati zárának feloldása utólag fizető szolgáltatás esetén
Határozott idejű Előfizetői Szerződés lejáratát követően az Előfizető kérésére az Előfizetői Szerződéssel együtt
vásárolt készülék hálózati zárának feloldása (hálózat-függetlenítés) díjmentes.
Határozott idejű Előfizetői Szerződés lejáratát követően amennyiben a hálózati zár feloldását nem az Előfizető kéri,
a hálózati zár feloldásának díja bruttó 10 000 Ft.
Előfizető kérésére az Előfizetői Szerződés határozott ideje alatt az Előfizetői Szerződésben meghatározott kötbérek
és a készülékkedvezmény összegének megfizetését követően a hálózati zár feloldása díjmentes.
Az Előfizető a készülék hálózati zárának feloldását a Szolgáltató márkaképviseletein vagy lakossági ügyfelek
esetén a belföldről díjmentesen hívható 1270-en, üzleti ügyfelek esetén a hálózaton belülről hívható 1788-on
kérheti. A márkaképviseletek listája a Szolgáltató honlapján (www.vodafone.hu) elérhető. A készülék hálózati
zárának feloldását az Előfizető hajtja végre, miután a hálózati zár feloldásához szükséges kódot a Szolgáltató az
Előfizető választása szerint (a) postai úton levélben vagy (b) elektronikus levél útján küldi meg vagy (c)
márkaképviseleti kérelmezés esetén a helyszínen adja át részére.
A Szolgáltató vállalja, hogy
(a) – a számhordozás esetét ide nem értve – a hálózati zár feloldásához szükséges kódot tartalmazó levelet
a jelen Díjszabás szerint befizetett díjaknak a Szolgáltató könyvelési rendszerében történő rögzítésétől
számított 15 munkanapon belül postára adja, az Előfizető a kód ismeretében végezheti el a feloldást.
Kivételt képeznek ez alól azon készülékek, amelyek esetében a feloldást az Előfizető a készülék
technológiai jellemzői miatt nem tudja elvégezni. Ezen esetekben a feloldást vagy a gyártó, vagy a
Szolgáltató végzi el, 30 munkanapos határidőn belül.
(b) számhordozás esetén a Szolgáltató a határozott időtartamra kedvezményesen vagy egyéb módon
kedvezményesen értékesített készülék ellenértékének kifizetését vagy az átvevő szolgáltató erre
vonatkozó nyilatkozatának kézhezvételét követően a készülék hálózati zárát az Előfizető kérésére külön
díjazás nélkül haladéktalanul feloldja.

1.3. Készülék hálózati zárának feloldása előre fizetett szolgáltatás esetén
Előfizető a hálózati zár feloldását a számhordozás után, a készülékkedvezmény összegének és a hálózati zár
feloldás díjának megfizetése után vagy az átvevő szolgáltató ezen díjak átvállalásáról szóló nyilatkozatának
Szolgáltatóhoz való kézbesítését követően díjmentesen kérheti.
Az Előfizetői Szerződés lejáratát követően az Előfizető kérésére az Előfizetői Szerződéssel együtt vásárolt
készülék hálózati zárának feloldása díjmentes.
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Határozott idejű Előfizetői Szerződés lejáratát követően amennyiben a hálózati zár feloldását nem az Előfizető kéri,
a hálózati zár feloldásának díja bruttó 10 000 Ft.
A készülék hálózati zárának feloldását a Szolgáltató márkaképviseletein lehet kérni. A márkaképviseletek listája a
Szolgáltató honlapján (www.vodafone.hu) elérhető. A készülék hálózati zárának feloldását az Előfizető hajtja végre,
miután a hálózati zár feloldásához szükséges kódot a Szolgáltató postai úton – levélben – eljuttatta részére. A
Szolgáltató vállalja, hogy a hálózati zár feloldásához szükséges kódot tartalmazó levelet a befizetett díjaknak a
Szolgáltató könyvelési rendszerében történő rögzítésétől számított 15 munkanapon belül postára adja, az Előfizető
a kód ismeretében végezheti el a feloldást. Kivételt képeznek ez alól azon készülékek, amelyek esetében a
feloldást az Előfizető a készülék jellemzői miatt nem tudja elvégezni (pl. nincs billentyűzet). Ezen esetekben a
feloldást vagy a gyártó, vagy a Szolgáltató végzi el, 30 munkanapos határidőn belül.

1.4. SIM-kártya felfüggesztése – Szüneteltetés
A SIM-kártyát fel kell függeszteni amennyiben az Előfizető elveszti telefonját, ellopják azt, az Előfizetőnek lejárt
tartozása van, illetve amennyiben azt az Előfizető kéri.

1.4.1. Szüneteltetés
Az Előfizető határozatlan idejű szerződés esetén minimum egy (1) hónapra és maximum tizenkét (12) hónapra,
határozott idejű szerződés esetén maximum (6) hónapra kérheti a mobil rádiótelefon szolgáltatás szüneteltetését.
A kért – de legfeljebb 6 vagy 12 hónap időtartamú – szüneteltetés letelte után a Szolgáltató az Előfizető SIMkártyáját aktiválja, és folytatja a havi előfizetési díj számlázását. A szüneteltetés ideje alatt a Szolgáltató az Előfizető
által fizetendő díj 27%-át számítja fel (SIM-kártyánként).
Amennyiben az előfizető a szolgáltatás felfüggesztését elveszett vagy ellopott SIM kártya vagy telefon miatt kéri,
úgy a követendő eljárásra az Általános Szerződési Feltételek az irányadó.
Határozott idejű előfizetői szerződés esetében az előfizetői szerződés időtartama a szüneteltetés időtartamával
meghosszabbodik.

1.4.2. Korlátozás:
Szolgáltató a szolgáltatás korlátozása alatt az Előfizető által fizetendő havidíj 50%-át számítja fel.

1.5. SIM-kártya cseréje
A SIM-kártya cseréjéért díjat, bruttó 2 500 Ft számítunk fel, ha a kártya elveszett, ellopták, megrongálódott, vagy
másikat kér, ha az eredeti még működik. Minden egyéb SIM-kártya csere díjmentes.

1.6. Előfizetői jogviszony átírása
Az előfizetői jogviszony átíratható az Általános Szerződési Feltételek szerint.
Utólag fizető Előfizetők esetében az átírás díjának összege bruttó 5 000 Ft előfizetésenként.
A fenti díjat az új Előfizető a hitelképességi vizsgálatot követően köteles megfizetni.
Előre fizető Előfizetők esetében az átírás díjának összege bruttó 2 600 Ft előfizetésenként.
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Az átíráshoz kapcsolódó előfizetésenkénti, illetve egyszeri díjak megfizetésétől a Szolgáltató jogutódlás esetén,
továbbá Előre Fizető Előfizetésről Utólag Fizető Előfizetéssé történő átíráskor eltekint.

1.7. Számcsere
Az Utólag Fizető Előfizetők kérhetnek számcserét, illetve az Előfizetői Szerződés megkötésekor hívószámot
választhatnak, ennek egyszeri díja bruttó 7 000 Ft.

1.8. Adminisztrációs költség
Amennyiben az Előfizető díjtartozásának megfizetésére ún. fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem
bírósághoz történő benyújtását megelőzően kerül sor, az adminisztrációs költség bruttó 22 000 Ft. Az említett
eljárás megindítása esetén az adminisztrációs költség további 10 000 Ft-tal emelkedik, azaz bruttó 32 000 Ft.

1.9. Adminisztrációs díj
A Szolgáltató adminisztrációs díjat számít fel a következő esetekben az Általános Szerződési Feltételekben írtak
szerint:
• a teljes körű szolgáltatás visszaállításával egyidejűleg
• a szolgáltatás korlátozásával kapcsolatosan.
Az adminisztrációs díj összege bruttó 4 000 Ft SIM-kártyánként.

1.10.

Hívásrészletező

Az előfizetők ugyanarról a számlázási időszakról többször is igényelhetnek hívásrészletezőt nyomtatott formában
az Általános Szerződési Feltételekben foglalt időtartamon belül.
Lakossági ügyfelek esetén az adott számlázási periódusról szóló első hívás- és adatforgalmi részletező Előfizetők
számára díjmentes, minden további esetben az igénylés díjköteles: bruttó 1 000 Ft részletezőnként. A rendszeres
hívásrészletező szolgáltatás szintén díjmentesen igényelhető, azonban az adott számlázási időszakra ismételten
kiállított hívásrészletező szolgáltatás díja 1 000 Ft részletezőnként.
Üzleti ügyfelek esetén az adott számlázási periódusról szóló első, és minden további hívás- és adatforgalmi
részletező üzleti előfizetők számára 1000 Ft / SIM kártya. A rendszeres hívásrészletező szolgáltatás havidíja
szintén 1.000 Ft / hó / SIM kártya.

1.11.

Számla újranyomtatás szolgáltatás

Az előfizető számlája újranyomtatását bruttó 700 Ft-ért kérheti.

1.12.

Vásárlási számla újranyomtatás

Az Előfizető kérheti a vásárláskor kapott számla újranyomtatását. Ennek díja bruttó 700 Ft.
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1.13.

Adatváltozás miatti új számla kiállítás

Amennyiben az Előfizető számla módosítását és/vagy újbóli kiállítását az Előfizető érdekkörében felmerült ok miatt
kéri, illetve amennyiben az Előfizető adatai megváltoztak, azonban a megváltozott adatok bejelentésének az
Általános Szerződési Feltételekben előírt határidőben nem tesz eleget, kérheti a számlák, illetve az adatváltozás
utáni időszakban részére kiállított számlák újbóli kiállítását számlánként bruttó 1 500 Ft díjért. A számlák újbóli
kiállításának díja az ÁFA hatályán kívüli tranzakciók körébe tartozik.

1.14.

Készpénz-utalási megbízás igénylése

Az Előfizető a Szolgáltatótól kitöltetlen készpénz-átutalási megbízást igényelhet. Ennek díja bruttó 700 Ft.

1.15.

Számlázási ciklus váltása

Az Előfizető számlázási ciklusonként egyszer kérheti a számlazárási napjának megváltoztatását, bruttó 700 Ft-ért.

1.16.
A Szolgáltató ügyfélszolgálatával folytatott beszélgetések rendelkezésre
bocsátása
Az Előfizető/Hívó fél – amennyiben erre jogosult – kérheti a Szolgáltató ügyfélszolgálatával folytatott beszélgetések
rendelkezésre bocsátását. A szolgáltatás hangfelvételenként egy alkalommal díjmentes, minden további esetben
az adathordozót (DVD-t) az Előfizető/Hívó fél biztosítja és Utólag Fizető Előfizetők esetén bruttó 10 000 Ft, Előre
Fizető Előfizetők esetében bruttó 6 000 Ft ellenében kérhető. Amennyiben a hangfelvétel tartalmát érintő jogvitában
a Szolgáltatót elmarasztalják, illetve a felmerült vitás kérdésben utólag a Szolgáltató az Előfizetőnek/Hívó félnek
ad igazat, a Szolgáltató a költségeket az Előfizető/Hívó fél részére visszatéríti.

1.17.

Előfizetői szerződések másolatának kiadása

Az Előfizető kérheti a Szolgáltatónál őrzött Előfizetői Szerződés másolatának kiadását. A szolgáltatás naptári
évente egyszer díjmentes, minden további kérés esetén bruttó 700 Ft ellenében kérhető.

1.18.

Fizetési felszólítás eljárási díja

Amennyiben az Előfizető a Szolgáltató felé fennálló fizetési kötelezettségét határidőre nem teljesíti, és emiatt a
Szolgáltató írásos fizetési felszólítását követően a fizetési határidő eredménytelen eltelte után újra fizetésre szólítja
fel az Előfizetőt – amely ez esetben történhet sms, postai levél, e-mail vagy hanghívás útján – a fizetési felszólítás
eljárási díja, mely bruttó 600 forint, az Előfizetőt terheli.

1.19.

PIN/PUK kód kiadása

A Szolgáltató az Előfizetőnek a Szolgáltató ügyfélszolgálatán személyesen, levélben vagy telefonon
kezdeményezett kérésére esetenként bruttó 250 Ft díj ellenében kiadja a SIM kártyához tartozó PIN vagy PUK
kódot. A telefonos ügyfélszolgálat (1270) Önkiszolgáló Ügyfélszolgálatán a belföldről történő lekérdezés díjmentes.
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1.20.

Ügyfélbiztonsági kód módosítása

A Szolgáltató az Előfizetőnek a Szolgáltató ügyfélszolgálatán személyesen, levélben vagy telefonon
kezdeményezett kérésére számlafizetőnként és esetenként bruttó 250 Ft díj ellenében módosítja az
ügyfélbiztonsági kódot. Az online felületen történő módosítás díjmentes.

1.21.

Folyószámla kivonat

A Szolgáltató az Előfizetőnek a Szolgáltató ügyfélszolgálatán személyesen, levélben vagy telefonon
kezdeményezett kérésére egyszeri bruttó 350 Ft díj ellenében folyószámla kivonatot készít, mely tartalmazza az
Előfizető számlaegyenlegén történt ki- és befizetéseket, valamint a Szolgáltató által kiállított számlák végösszegét.
Az elkészült folyószámla kivonat postai úton kerül kézbesítésre.

1.22.

Egyenlegközlő

A Szolgáltató az Előfizetőnek a Szolgáltató ügyfélszolgálatán személyesen, levélben vagy telefonon
kezdeményezett kérésére egyszeri bruttó 350 Ft díj ellenében egyenlegközlőt készít, mely tartalmazza az Előfizető
számlaegyenlegén történt ki- és befizetéseket, valamint a Szolgáltató által kiállított számlák végösszegét, egy az
Előfizető által meghatározott időpontig. Az elkészült egyenlegközlő postai úton kerül kézbesítésre.

1.23.

Részletfizetési kedvezmény eljárási díja

Amennyiben az Előfizető a Szolgáltató felé fennálló fizetési kötelezettségét határidőre nem teljesíti, részletfizetési
kedvezményt kérhet a Szolgáltatótól, melynek díja bruttó 2 500 Ft esetenként. Ez a díj a részletfizetési határidő
lejártakor válik esedékessé, mely a lezárt számlában jelenik meg.

1.24.

Fizetési halasztás eljárási díja

Amennyiben az Előfizető a Szolgáltató felé fennálló fizetési kötelezettségét határidőre nem teljesíti, fizetési
halasztást kérhet a Szolgáltatótól, melynek díja bruttó 2 500 Ft esetenként. Ez a díj a fizetési halasztás lejártakor
válik esedékessé, mely a lezárt számlában jelenik meg.

1.25.

Futár által kézbesített szállítás díja

Futár igénybevételével történő szállítás díja szállítási címenként és szállításonként bruttó 1257 Ft Magyarország
területén.

1.26.

SIM kártya vásárlás díja – Előre fizetett szolgáltatás esetén
Csak SIM kártya vásárlás
SIM kártya díja (bruttó)

1.27.

1500 Ft

Egyenleg lekérdezés díja
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Az előre fizető ügyfelek a következő módokon kérdezhetik le egyenlegüket:
a) Interneten keresztül a www.vodafone.hu weboldalon a VitaMAX Online szolgáltatás segítségével. A
VitaMAX Online szolgáltatás használatáért a Vodafone sem tranzakciós, sem pedig havi díjat nem számít
fel.
b) A 171-es rövid hívószámon, ahol automata rendszer tájékoztatja a hívót az aktuális egyenlegéről. A 171es hívószámon az egyenleg lekérdezésének díja bruttó 49 Ft, Vodafone Tuti tarifacsomag esetén bruttó
19 Ft.
c) A 171-es rövid számra küldött SMS-sel, ami tájékoztatja a küldőt az aktuális egyenlegéről. Csak a fogadott
SMS díjköteles: bruttó 49 Ft fogadott SMS-enként, a küldött szöveges üzenetek díjmentesek, Vodafone
Tuti tarifacsomag esetén bruttó 19 Ft.
d) Az utolsó három feltöltés összege és a feltöltések időpontja a 171-es számra küldött SMS-sel lekérdezhető
legfeljebb a lekérdezést megelőző 330 napra vonatkozóan. A következő típusú feltöltések kérhetőek le:
• Feltöltőkártyás feltöltés
• Elektronikus feltöltés
• Promóciós feltöltés
• Roaming feltöltés
Az adott napon történő feltöltés a következő nap kérhető le.
A Vodafone-hoz történő számhordozási folyamat során az ideiglenes számokra vonatkozó adatokról a
számhordozás sikeres befejezésének időpontjáig lehet tájékoztatást kapni.
A lekérdezéshez szükséges kódok leírása a Szolgáltató internet-oldalán található meg.

1.28.
Tájékoztatás az Előre Fizető Előfizető SIM kártyájához tartozó rendelkezésre állási
és felhasználási idő lejáratáról
A Szolgáltató az Előfizetőnek a Szolgáltató ügyfélszolgálatán személyesen, levélben vagy telefonon
kezdeményezett kérésére, esetenként bruttó 100 Ft díj ellenében kiadja a SIM kártya rendelkezésre állási és
egyenleg felhasználási idejét. Az online felületen történő lekérdezés díjmentes.
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2. Helyhez kötött szolgáltatásokhoz kapcsolódó egyéb díjak
2.1. Általános egyéb díjak
2.1.1. Áthelyezési díj/költöztetés
Amennyiben az Előfizető a szolgáltatást a Szolgáltató Szolgáltatási Területén olyan más címen kívánja igénybe
venni, ahol kiépített Előfizetői Hozzáférési Pont található, az ÁSZF-ben meghatározott áthelyezésért a Szolgáltató
áthelyezési díjat számít fel.
Megnevezés
Áthelyezési díj/költöztetés

Nettó
4 000 Ft

Megnevezés
ADSL szolgáltatás áthelyezési díj hálózattal ellátott
területen*
ADSL szolgáltatás áthelyezési díj Telekom, valamint Invitel
hálózatán keresztül nyújtott szolgáltatás esetén

Áfa
1 080 Ft

Bruttó
5 080 Ft

Nettó

Áfa

Bruttó

4 000 Ft

1 080 Ft

5 080 Ft

12 000 Ft

3 240 Ft

15 240 Ft

*Amennyiben hálózattal nem ellátott területre kéri az Előfizető az áthelyezést, az építési költséget is köteles
megtéríteni.

2.1.2. Átírási díj/névváltás
Az Előfizető személyében történő változás esetén, az Előfizetői Szerződés átírásáért fizetendő díj.
Megnevezés
Átírási díj/névváltás

Nettó

Áfa

Bruttó

1 600 Ft

432 Ft

2 032 Ft

2.1.3. Elállási díj
Ha az Előfizető a szerződéskötést követően, de még az Előfizetői Hozzáférési Pont létesítése előtt a szerződéstől
eláll (ide nem értve a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.)
Kormány rendelet által biztosított elállási jog gyakorlását), köteles a Szolgáltató részére az elállási díjat megfizetni.
Megnevezés
Elállási díj
Elállási díj business internet szolgáltatás esetén

Egyszeri díjak
8 128 Ft
Az elvégzett hálózatkiépítési munkák igazolt
értéke.

2.1.4. Kiszállási díj
Ha a Szolgáltató az Előfizető kérésére az Előfizetővel egyeztetett időpontban az Előfizetői Hozzáférési Ponthoz
kiszáll – beleértve azt az esetet, amikor csomagmódosítás esetén, az Előfizető a Szolgáltatót bízza meg az eszköz
cseréjével -, az Előfizető kiszállási díjat köteles fizetni, kivéve, ha a kiszállásra a Szolgáltató érdekkörében felmerült
okból került sor. A díjfizetési kötelezettség az Előfizetőt abban az esetben is terheli, ha a Szolgáltató az Előfizető
hibájából nem tud az érintett ingatlanra bejutni, vagy Hibabejelentés esetén amennyiben a Hiba oka az Előfizető
érdekkörében merült fel (pl. Előfizető hibás Végberendezése, rongálása stb.). Kiszállási díj fizetendő abban az
esetben is, ha a Szolgáltató az Előfizetői Végberendezést (TV, rádió, videó) az Előfizető külön kérésére a
szolgáltatási programokra beprogramozza.
Megnevezés

Nettó

Áfa

Bruttó

710

Kiszállási díj
Kiszállási díj 29-es körzeten kívüli
hagyományos telefonszolgáltatás esetén

2 000 Ft

540 Ft

2 540 Ft

3 600,00 Ft

972,00 Ft

4 572,00 Ft

2.1.5. Visszakapcsolási díj – szüneteltetés után
Amennyiben a szolgáltatás az Előfizető kérésére, vagy egyéb, az Előfizető érdekkörébe eső okból kifolyólag
szünetelt, és az Előfizető a szolgáltatás helyreállítását kéri, visszakapcsolási díj fizetendő, amelyet csak abban az
esetben számít fel a Szolgáltató, ha a visszakapcsoláshoz helyszíni intézkedés szükséges.
Megnevezés

Egyszeri díjak
Áfa

Nettó

Visszakapcsolási díj - szüneteltetés után
Helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatás esetén
Helyhez kötött internet szolgáltatás esetén
Helyhez kötött telefon szolgáltatás esetén

2 000,00 Ft
2 000,00 Ft

Bruttó

540,00 Ft
540,00 Ft

1 483,36 Ft
2 540,00 Ft
2 540,00 Ft

2.1.6. Visszakapcsolási díj – korlátozás után
Amennyiben a szolgáltatás korlátozására az Előfizető Díjtartozása miatt került sor, az Előfizető visszakapcsolási
díj fizetésére köteles.
Megnevezés

Egyszeri díjak
Áfa

Nettó

Visszakapcsolási díj - korlátozás után
Visszakapcsolási díj - szolgáltató általi korlátozás esetén 72 órán belül
Visszakapcsolási díj - szolgáltató általi korlátozás esetén 24 órán belül
Visszakapcsolási díj - korlátozás után, kiszállással

3 149,61 Ft

850,39 Ft

3 149,61 Ft

850,39 Ft

Bruttó
4 000 Ft
4 000 Ft +
kényelmi díj
11 600 Ft

2.1.7. Visszakapcsolási díj - szolgáltató általi korlátozás esetén 24 órán belül kényelmi díj
Amennyiben a szolgáltatás korlátozására az Előfizető Díjtartozása miatt került sor és a Szolgáltató az Előfizető
kérésére soron kívül 24 órán belül visszakapcsolja a szolgáltatást, az Előfizető visszakapcsolási díjon felül kényelmi
díj fizetésére is köteles.
Megnevezés
Visszakapcsolási díj - szolgáltató általi korlátozás esetén 24
órán belül kényelmi díj

Nettó

Áfa

Bruttó

787,4 Ft

212,6 Ft

1 000 Ft

2.1.8. Kihelyezett hírközlési berendezés óvadék
Amennyiben a szolgáltatás igénybevételéhez hírközlési berendezésnek az Előfizetői Hozzáférési Pontra történő
kihelyezésére van szükség, a Szolgáltató az eszközt az előfizetés időtartamára az Előfizető rendelkezésére
bocsátja. Az adott eszköz a Szolgáltató kizárólagos tulajdonában marad, az eszköz tulajdonjoga nem száll át az
Előfizetőre. Az Előfizető a Szolgáltatás megszűnése esetén a kihelyezett hírközlési berendezést rendeltetésszerű
használatra alkalmas állapotban köteles a Szolgáltatónak visszaadni. E kötelezettség teljesítésének biztosítékául
a Szolgáltató kihelyezett hírközlési berendezés óvadékot kérhet az Előfizetőtől.
Az óvadékot a Szolgáltató a kapcsolódó szolgáltatás megszűnésekor visszafizeti az Előfizetőnek - a
visszaszolgáltatástól számított 30 napon belül -, kivéve, ha az Előfizető az eszközt nem, vagy nem rendeltetésszerű
használatra alkalmas állapotban szolgáltatja vissza, ebben az esetben az óvadék összege a kár megtérítésére
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felhasználható. A berendezés visszaszolgáltatásának elmulasztása esetén a felek úgy tekintik, hogy az adott
berendezés megsemmisült. Az óvadék összege a kihelyezett hírközlési berendezésenként eltérő lehet.

2.1.9. Csomagmódosítási díj
Naptári évenként több, mint egy alkalommal, valamint határozott időtartamú szerződés esetében Előfizetői kérésre
történő programcsomag módosítás esetén az Előfizető által fizetett összeg, melyet a Szolgáltató jogosult eltérően
meghatározni attól függően, hogy a módosítás helyszíni intézkedést igényel-e, vagy nem.
Egyszeri
díjak
1 524 Ft
2 540 Ft

Megnevezés
Csomagmódosítási díj - kiszállás nélkül
Csomagmódosítási díj - kiszállással

2.1.10. Részletfizetési kedvezmény engedélyezési díja
Részletfizetési igény engedélyezése esetén az Előfizető az alábbi adminisztrációs díjat köteles megfizetni.
Megnevezés
Részletfizetési kedvezmény engedélyezési díja

Nettó

Áfa

Bruttó

2 362,20 Ft

637,80 Ft

3 000 Ft

2.1.11. Fizetési halasztás eljárási díja
Amennyiben az Előfizető a Szolgáltató felé fennálló fizetési kötelezettségét határidőre nem teljesíti, fizetési
halasztást kérhet a Szolgáltatótól, amelynek egyszeri díját a lenti táblázat tartalmazza. Ez a díj a fizetési halasztás
lejáratakor válik esedékessé, és a lezárt számlában jelenik meg.
Megnevezés

Nettó

Áfa

Bruttó

1 574,80 Ft

425,20 Ft

1 181,10 Ft

318,90 Ft

2 000 Ft
1 500 Ft+
visszakapcsolási díj

Fizetési halasztás eljárási díja
Befizetetlen számla esetén
Befizetett számla és ügyfél által elküldött befizetési bizonylat
esetén korlátozott szolgáltatásnál

2.1.12. Számlamásolat díja
Amennyiben az Előfizető az általa igénybe vett szolgáltatások díjairól kiállított számláról hiteles másolatot kér, az
alábbi adminisztrációs díjat köteles megfizetni.
Megnevezés
Számlamásolat díja (Ft/db)

Nettó

Áfa

Bruttó

787,40 Ft

212,60 Ft

1 000 Ft

2.1.13. Hangfelvétel másolat díja
Amennyiben az Előfizető az általa és a Szolgáltató között folytatott telefonbeszélgetésről másolatot kér, az alábbi
adminisztrációs díjat köteles megfizetni. A Szolgáltató az Előfizetői bejelentésenként egy alkalommal ingyenesen
biztosítja a hangfelvétel másolatot az Előfizető részére.
Megnevezés
Hangfelvétel másolása CD-re (Ft/CD)

Nettó

Áfa

Bruttó

400 Ft

108 Ft

508 Ft
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2.1.14. Fizetési felszólítás díja
Amennyiben az Előfizető a Szolgáltató felé fennálló fizetési kötelezettségét határidőre nem teljesíti és emiatt a
Szolgáltató sms, postai levél, e-mail vagy hanghívás útján küldött fizetési felszólítását követően a fizetési határidő
eredménytelen eltelte után újra fizetésre szólítja fel az Előfizetőt – amely történhet sms, postai levél, e-mail vagy
hanghívás útján – a fizetési felszólítás díja az Előfizetőt terheli. A díj terhelésére legkorábban az ismételten
megküldött felszólítással egyidejűleg kerülhet sor. A Szolgáltató a díjat méltányosságból, egyedi mérlegelés
alapján elengedheti.
Egyszeri
díjak
600 Ft

Megnevezés
Fizetési felszólítás díja

2.1.15. Sikertelen pénzlevonás csoportos beszedési megbízás esetén díj
Csoportos beszedési megbízás sikertelensége esetén adminisztrációs költséget számítunk fel, amennyiben a
sikertelenség oka az előfizető hibájából áll elő a bank által küldött visszajelzés alapján. Ezek az alábbiak lehetnek:
Bankszámla megszűnt, Fedezethiány, Nincs megbízás, Limit beállítás, Hibás ügyfél azonosító, Eltérő ügyfél
azonosító, Ügyfél visszautasította a levonást.
Egyszeri
díjak
205 Ft

Megnevezés
Sikertelen pénzlevonás csoportos beszedési megbízás esetén díj

2.1.16. Előfizetői szerződés másolat
Az Előfizető kérheti a Szolgáltatónál őrzött Előfizetői Szerződés másolatának kiadását. A szolgáltatás naptári
évente egyszer díjmentes, minden további kérés esetén az alábbi díjak fizetendők:
Megnevezés

Nettó

Áfa

Bruttó

Előfizetői szerződés másolat adsl szolgáltatás esetén
Előfizetői szerződés másolat Telekom, valamint Invitel
hálózatán keresztül nyújtott adsl szolgáltatás esetén
Előfizetői szerződés másolat helyhez kötött telefon
szolgáltatás esetén

2 400 Ft

648 Ft

3 048 Ft

2 000 Ft

540 Ft

2 540 Ft

2 400 Ft

648 Ft

3 048 Ft

2.1.17. Kényelmi szolgáltatás – szerződéskötéshez nyújtott szolgáltatás díj (ügyfél helyetti
tulajdoni lap lekérése)
Megnevezés
Kényelmi szolgáltatás – szerződéskötéshez nyújtott
szolgáltatás díj (ügyfél helyetti tulajdoni lap lekérése)

Nettó

Áfa

Bruttó

1 500 Ft

405 Ft

1 905 Ft

713

2.2. Helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásokhoz kapcsolódó egyszeri díjak
2.2.1. Belépési díj

Az Előfizetői Hozzáférési Pont létesítéséért, és a szolgáltatás aktiválásáért fizetendő díj.
Belépési díj megfizetésére az Előfizető abban az esetben köteles, amennyiben a szolgáltatás igénybevétele
érdekében szükséges Előfizetői Hozzáférési Pont létesítése a felszerelési címen, vagy házhálózat kiépítése
és/vagy rendszerre kapcsolása szükséges. A díj fejében a Szolgáltató egy Előfizetői Hozzáférési Pontot épít ki.
Belépési díj fizetendő továbbá, amennyiben a Szolgáltató a már kiépült Előfizetői Hozzáférési Ponton új szerződés
megkötése alapján teljesíti a szolgáltatást, a szolgáltatás aktiválásával, indításával kapcsolatos adminisztratív és
egyéb teendők után.
A fentieken túl digitális szolgáltatás megrendelésnél az Előfizető a jelen pont szerinti belépési díjon felül a HD DVR
médiabox szolgáltatásával összefüggésben kiegészítő belépési díjat köteles fizetni.
A kiépítéskor a Végberendezés első behangolása ingyenes.
Megnevezés
Belépési díj (kivéve közszolgálati és digital start csomag)
Belépési díj digital start csomagnál (határozatlan idejű szerződés estén)
Belépési díj digital start csomagnál (12 hónapos határozott idejű szerződés esetén)
Belépési díj digital start csomagnál (24 hónapos határozott idejű szerződés esetén)
Kiegészítő belépési díj (HD DVR)

Egyszeri díjak
10 566,40 Ft
5 000 Ft
1 300 Ft
0 Ft
10 160 Ft

2.2.2. Hálózatfejlesztési hozzájárulás
Különleges (egyedi) esetben, amikor az Ügyfél által kért Előfizetői Hozzáférési Pont létesítése a Szolgáltató
részéről kiegészítő beruházást igényelne, a Szolgáltató az Előfizetői Hozzáférési Pont létesítésével kapcsolatban
egyedi külön megállapodás alapján, hálózatfejlesztési hozzájárulást számít fel.
Ilyen egyedi esetnek minősülnek különösen az alábbiak:
•
•
•
•
•
•
•

amennyiben az Ügyfél az Előfizetői leágazástól (TAP) légkábeles csatlakozással köthető be, de az Ügyfél
földalatti létesítést igényel,
ha a kiépítendő Előfizetői Hozzáférési Pont a hálózat leágazási ponttól több mint 30 (harminc) méter
távolságra van,
ha több Előfizetői Hozzáférési Pont kiépítését kéri,
ha az Ügyfél erősítő felszerelését kéri saját ingatlanán belül és vállalja annak az elektromos hálózatról
történő üzemeltetését saját költségviseléssel,
ha a Szolgáltatónál alkalmazott technológiától eltérő megoldást igényel az Ügyfél, feltéve, ha azt a
Szolgáltató teljesíteni vállalja,
ha az Ügyfél ingatlanán a kábel vezetését nem az optimális, legrövidebb úton kéri,
ha esztétikai elvárások miatt többletkiépítési igényt támaszt az Ügyfél.

A Szolgáltató és az Ügyfél a fentiek teljesítésére 30 (harminc) napnál hosszabb határidőben is megállapodhatnak.
Megnevezés
Hálózatfejlesztési hozzájárulás

Egyszeri díjak
egyedi megáll.

2.2.3. Plusz Előfizetői Hozzáférési Pont kiépítésének díja
A szolgáltatási címen lévő ingatlanba az Előfizető kérésére egynél több Előfizetői Hozzáférési Pont létesítése után
fizetendő díj, melynek megfizetésére az Előfizető Előfizetői Hozzáférési Pontonként köteles.
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Megnevezés
Plusz Előfizetői Hozzáférési Pont

Egyszeri díjak
3 556 Ft

2.2.4. Plusz interaktív IP kábeltelevíziós Előfizetői Hozzáférési Pont kiépítésének díja,
kiegészítő internetes vételi pontbővítésével (opcionális)
A szolgáltatási címen lévő ingatlanba az Előfizető kérésére egynél több interaktív IP kábeltelevíziós Előfizetői
Hozzáférési Pont létesítése után esedékes opcionális díj, melynek megfizetésére az Előfizető abban az esetben
köteles, amennyiben a Szolgáltató hálózatáról igénybe vett szolgáltatásokhoz tartozó központi internetes eszköz
(kábelmodem) nem képes kiszolgálni az Előfizető otthoni hálózati infrastruktúrájába fellelhető
alapszolgáltatás(ok)hoz tartozó, illetve az egyéb (ténylegesen használt) hálózati vételi pontokat.
A Szolgáltató az interaktív (IP) televíziós szolgáltatások eléréséhez minimum 1, maximum 3 darab hálózati
csatlakozást, ezen felül a szélessávú internet szolgáltatás eléréshez további 1 darab hálózati csatlakozást biztosít
az alapszolgáltatásokhoz tartozó központi internetes eszközön (kábelmodemen). A központi internetes eszközön
(kábelmodem) összesen 4 darab hálózati (vételi pontot kiszolgáló) csatoló található; az ezen felüli csatoló
bővítéshez a Szolgáltató plusz kiegészítő internetes vételi pont bővítését teszi lehetővé, különálló hálózati
elosztóeszköz (ún. switch) segítségével, amennyiben a központi internetes eszköz (kábelmodem) csatlakozói már
(ténylegesen használt egyéb vételi pontok által) lefoglalva vannak.
A különálló hálózati elosztóeszköz (switch) további négy csatlakozási pont elérését teszi lehetővé akként, hogy a
központi internetes eszközön (kábelmodem) egy csatolóját lefoglalja.
A „Plusz interaktív IP kábeltelevíziós Előfizetői Hozzáférési Pont kiépítésének díja” díjtétel egy Előfizetés esetében
a szerződés teljes ideje alatt egyszer alkalmazható, különálló hálózati elosztóeszköz (switch) egy ügyfél azonosító
esetében csak egyszer kiadható, a szerződés teljes ideje alatt. Az eszköz pótlása a „Plusz interaktív IP
kábeltelevíziós Előfizetői Hozzáférési Pont kiépítésének díj” megfizetése esetén lehetséges.
Megnevezés
Plusz interaktív IP kábeltelevíziós Előfizetői Hozzáférési Pont kiépítésének
díja, kiegészítő internetes vételi pontbővítéssel (opcionális)

Egyszeri díjak
7 556 Ft

2.2.5. Kihelyezett hírközlési berendezés díja
Amennyiben a szolgáltatás igénybevételéhez ilyen hírközlési berendezés igénybevétele szükséges, a Szolgáltató
egy darab médiaboxot ingyenesen bocsát az Előfizető rendelkezésére, minden további médiabox/mediacard
használatáért, illetve az azon biztosított tartalom-kínálat után havidíjat jogosult érvényesíteni. Az Előfizető
legfeljebb három darab berendezés igénylésére jogosult.
Abban az esetben, ha az Előfizető által igényelt második, vagy harmadik berendezés típusa az első berendezés
típusától eltérő, és az ÁSZF-ben rögzített havi használati díja az első berendezésnél magasabb, a Szolgáltató a
második vagy harmadik berendezésre vonatkozó igényt olyan tartalmú szerződésmódosítási igénynek tekinti,
amely értelmében az Előfizető az igényelt második vagy harmadik berendezést tartalmazó szolgáltatási csomagra
kíván módosítani. Ilyen esetben a második vagy harmadik berendezésnek a Szolgáltató az Előfizető által eredetileg
igényelt programcsomagban található megfelelő berendezést tekinti.

2.2.6. Kártérítési díj
A Szolgáltató tulajdonában álló hírközlési berendezés elvesztése, vagy megrongálódása esetén az Előfizető a
kihelyezett hírközlési berendezés után kártérítést köteles fizetni. Az Előfizető kártérítési kötelezettsége mind a
hírközlési berendezés megrongálódása (ideértve a médiabox biztonsági címkéjének sérülését is, valamint a
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mediacard, illetve a smartkártya sérülését is), mind visszaadásának elmulasztása esetén fennáll, mely utóbbi
esetben a felek úgy tekintik, hogy az adott berendezés megsemmisült. A kártérítés összege berendezésenként
eltérő.

Kártérítési díj - Digitális mediabox sd
Kártérítési díj - Mediacard
Kártérítési díj - Digitális HD Standard mediabox
Kártérítési díj - Digitális hd mediabox
Kártérítési díj - Digitális mediabox dvr
Kártérítési díj - Digitális mediabox hd dvr
Kártérítési díj - távkapcsoló
Kártérítési díj - Horizon HD Mediabox / KAON KCF-900 Mediabox
Kártérítési díj - Horizon HD Mediabox-hoz / KAON KCF-900 Mediabox-hoz tartozó külső USB-s háttértároló
Kártérítési díj - RFoG berendezés
Kártérítési díj - Vodafone Mediabox
Kártérítési díj - Vodafone Mediabox tápkábel
Kártérítési díj - Vodafone Mediabox távirányító

Egyszeri
díjak
7 000 Ft
12 000 Ft
26 000 Ft
26 000 Ft
20 500 Ft
43 000 Ft
1 500 Ft
17 084 Ft
22 829 Ft
32 000 Ft
25 000 Ft
2 000 Ft
2 000 Ft

Kártérítési díj - Internet booster típusú vezetékes Powerline Elektromos házhálózatot használó jelátalakító
eszköz (darabonként megjelölt)

9 000 Ft

Kártérítési díj - Internet WiFi booster típusú vezetékes Powerline Elektromos házhálózatot használó jelátalakító
eszköz (darabonként megjelölt)

9 000 Ft

Megnevezés

2.2.7. Új kártya díja
A dekódoló kártya (smartkártya) elvesztése, megsemmisülése vagy rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná
válása esetén a kártya pótlása után fizetendő díj.
Megnevezés
Kártérítési díj - Kártya elvesztése, pótlása

Egyszeri
díjak
3 000 Ft

2.2.8. Médiaeszköz-csere adminisztrációs díj
Amennyiben csomagmódosítás esetén az Előfizetőnél kihelyezett eszköz cseréje szükséges, illetve, ha az
Előfizető csomagmódosítás nélkül ezen eszköz cseréjét kéri, az Előfizető az alábbi adminisztrációs díjat köteles
megfizetni. A díjfizetési kötelezettség nem vonatkozik arra az esetre, ha a csere az eszköznek az Előfizetőnek fel
nem róható műszaki hibája miatt szükséges.
Megnevezés
Médiaeszköz-csere adminisztrációs díj

Egyszeri
díjak
2 540 Ft

2.2.9. Egyszeri hozzáférési díj közszolgálati csomag esetén
Megnevezés
Egyszeri hozzáférési díj közszolgálati csomag esetén

Egyszeri
díjak
20 320 Ft
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2.3. Helyhez kötött internet szolgáltatásokhoz kapcsolódó egyszeri díjak
2.3.1. Belépési díj
Az Előfizetői Hozzáférési Pont létesítéséért, és a szolgáltatás aktiválásáért fizetendő díj.
Belépési díj megfizetésére az Előfizető abban az esetben köteles, amennyiben a szolgáltatás igénybevétele
érdekében szükséges Előfizetői Hozzáférési Pont létesítése a felszerelési címen, vagy házhálózat kiépítése
és/vagy rendszerre kapcsolása szükséges. A díj fejében a Szolgáltató egy Előfizetői Hozzáférési Pontot épít ki.
Belépési díj fizetendő továbbá, amennyiben a Szolgáltató a már kiépült Előfizetői Hozzáférési Ponton új szerződés
megkötése alapján teljesíti a szolgáltatást, a szolgáltatás aktiválásával, indításával kapcsolatos adminisztratív és
egyéb teendők után.
Megnevezés

Nettó

Áfa

Bruttó

Belépési díj
adsl szolgáltatás belépési díja Egyéni Előfizetők, valamint DolgozóNet
konstrukciót igénybe vevők részére
adsl szolgáltatás belépési díja Üzleti/Intézményi Előfizetők részére

8 320 Ft

2 246,40 Ft

10 566,40 Ft

8 320 Ft

2 246,4 Ft

10 566,4 Ft

56 000 Ft

15 120 Ft

71 120 Ft

adsl T 20, adsl T 30 CPE szolgáltatás

10 000 Ft

2 700 Ft

12 700 Ft

adsl szolgáltatás

45 000 Ft

12 150 Ft

57 150 Ft

45 000 Ft

12 150 Ft

57 150 Ft

adsl szolgáltatási csomagok Magyar Telekom hálózaton keresztül

adsl szolgáltatás Intvitel hálózaton keresztül

2.3.2. Kártérítési díj
A Szolgáltató tulajdonában álló hírközlési berendezés vagy kihelyezett mérőeszköz elvesztése, vagy
megrongálódása esetén – ideértve a 8.4.3. szerint új szerződés megkötéseként kezelendő módosítási igényeket
is - az Előfizető kártérítést köteles fizetni. Az Előfizető kártérítési kötelezettsége mind a hírközlési berendezés vagy
a mérőeszköz megrongálódása, mind visszaadásának elmulasztása esetén fennáll, mely utóbbi esetben a felek
úgy tekintik, hogy az adott berendezés, illetve mérőeszköz megsemmisült. A fizetendő kártérítés összege az
alábbiak szerint alakul:
Megnevezés
vezeték nélküli USB adapter
EuroDOCSIS 3.0 kompatibilis kábelmodem
Cisco EPC3925 típusú EuroDOCSIS 3.0 kompatibilis WiFi képes kábelmodem
UBEE EVW3226, TECHNICOLOR TC7200, TECHNICOLOR TC7200 V2 típusú EuroDOCSIS 3.0
kompatibilis WiFi képes kábelmodem
Hitron CGN4 CGN4EU típusú EuroDOCSIS 3.0 kompatibilis WiFi képes kábelmodem
COMPAL CH7465LG típusú EuroDOCSIS 3.0 kompatibilis WiFi képes kábelmodem
COMPAL CH7465VF típusú EuroDOCSIS 3.0 kompatibilis WiFi képes kábelmodem
Arris Touchstone TG3442DE típusú EuroDOCSIS 3.1 kompatibilis WiFi képes kábelmodem
internet booster (PG-9073LG-UF) típusú vezetékes Powerline Elektromos házhálózatot használó
jelátalakító eszköz (darabonként megjelölt)
internet wifi booster (PG-9072LG-UF) típusú vezeték nélküli kommunikációt lehetővé tévő elektromos
házhálózatot használó jelátalakító eszköz (darabonként megjelölt)
ADSL modem
Két érpáros ADSL modem
RFOG berendezés (ONU)
GPON-ONT modem (Nokia G-240W-J)
Mérőeszköz kártérítési díj

Egyszeri
díjak
4 000 Ft
8 000 Ft
12 000 Ft
14 000 Ft
20 000 Ft
17 000 Ft
44 000 Ft
108 500 Ft
9 000 Ft
13 000 Ft
8 000 Ft
30 000 Ft
32 000 Ft
32 000 Ft
84 000 Ft
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2.3.3. Eszközcsere adminisztrációs díj
Amennyiben csomagmódosítás esetén az Előfizetőnél kihelyezett eszköz cseréje válik szükségessé, Előfizető az
eszközcsere után az alábbi adminisztrációs díjat köteles megfizetni.
Továbbá abban az esetben is köteles az Előfizető az adminisztrációs díjat fizetni, amennyiben az Előfizető a
Szolgáltatótól a router cseréjét kéri.
Megnevezés
Eszközcsere adminisztrációs díj

Nettó

Áfa

Bruttó

2 000 Ft

540 Ft

2 540 Ft

2.3.4. adsl mikroszűrő egyszeri használatba vételi díja
adsl mikroszűrő

Nettó
764 Ft

Áfa
206,28 Ft

Bruttó
970,28 Ft

2.3.5. Mérési díj
Megnevezés
Mérési díj

Nettó

Áfa

Bruttó

9 449 Ft

2 551 Ft

12 000 Ft
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2.4. Helyhez kötött telefon szolgáltatásokhoz kapcsolódó egyszeri díjak
2.4.1. Belépési díj
Az Előfizetői Hozzáférési Pont létesítéséért, és a szolgáltatás aktiválásáért fizetendő díj.
Belépési díj megfizetésére az Előfizető abban az esetben köteles, amennyiben a szolgáltatás igénybevétele
érdekében szükséges Előfizetői Hozzáférési Pont létesítése a felszerelési címen, vagy házhálózat kiépítése
és/vagy rendszerre kapcsolása szükséges. A díj fejében a Szolgáltató egy Előfizetői Hozzáférési Pontot épít ki.
Belépési díj fizetendő továbbá, amennyiben a Szolgáltató a már kiépült Előfizetői Hozzáférési Ponton új szerződés
megkötése alapján teljesíti a szolgáltatást, a szolgáltatás aktiválásával, indításával kapcsolatos adminisztratív és
egyéb teendők után. Egyetemes szolgáltatás esetén, amennyiben az igényelt Előfizetői Hozzáférési Pont
hálózatépítő tevékenységgel valósítható meg, az igénylő a belépési díjon túlmenően köteles az Előfizetői
Hozzáférési Pont létesítési helyéig terjedő szakaszra ráfordított tényleges költségeinek 50%-át a Szolgáltató
részére megfizetni.
A kiépítéskor a Végberendezés első behangolása ingyenes.
Belépési díjak kábeltelefon szolgáltatás esetén:
telefon
Belépési díj
(az előfizetői csatlakozási pont kiépítése, és a szolgáltatás aktiválásával
kapcsolatos adminisztráció után fizetendő díj)
Második vonal belépési díj

Nettó

ÁFA

Bruttó

8 320,00 Ft

2 246,40 Ft

10 566,40 Ft

0,00 Ft

0,00 Ft

0,00 Ft

business telefon
business telefon díjcsomag - belépési díj
business telefon300 díjcsomag - belépési díj
business telefon500 díjcsomag - belépési díj
business telefon 1000 díjcsomag - belépési díj
ISDN2 interfészű szolgáltatás - belépési díj
ISDN30 interfészű szolgáltatás - belépési díj
SIP Trunk hozzáférés szolgáltatás - belépési díj (hangcsatornánként)
SIP Account hozzáférés szolgáltatás - belépési díj (telefonszámonként) - 30 db
kapcsolási számig

Nettó
8 320,00 Ft
8 320,00 Ft
8 320,00 Ft
8 320,00 Ft
120 000,00 Ft
1 100 000,00 Ft
40 000,00 Ft

ÁFA
2 246,40 Ft
2 246,40 Ft
2 246,40 Ft
2 246,40 Ft
32 400,00 Ft
297 000,00 Ft
10 800,00 Ft

Bruttó
10 566,40 Ft
10 566,40 Ft
10 566,40 Ft
10 566,40 Ft
152 400,00 Ft
1 397 000,00 Ft
50 800,00 Ft

40 000,00 Ft

10 800,00 Ft

50 800,00 Ft

SIP Account hozzáférés szolgáltatás - belépési díj (telefonszámonként) - 30 db
kapcsolási szám felett
fax-email szolgáltatás -belépési díj
Vonalkapcsolt szolgáltatás (PBX sor)
Normál előfizetés Zöld szám szolgáltatásra
Könnyű szám Zöld szám szolgáltatásra
Nagyon könnyű szám Zöld szám szolgáltatásra

8 320,00 Ft

2 246,40 Ft

10 566,40 Ft

20 000,00 Ft
600,00 Ft
10 000,00 Ft
20 000,00 Ft
80 000,00 Ft

5 400,00 Ft
162,00 Ft
2 700,00 Ft
5 400,00 Ft
21 600,00 Ft

25 400,00 Ft
762,00 Ft
12 700,00 Ft
25 400,00 Ft
101 600,00 Ft

Egyedi megállapodás alapján

Emeltdíjas és emeltdíjas megkülönböztetett szolgáltatás - normál előfizetés

Belépési díjak 29-es körzeten belüli hagyományos telefon szolgáltatás esetén:1
Vonal típus
Egyéni fővonal
2. és további egyéni fővonal
70+ egyéni fővonalként2

Nettó
8 320,00
4 000,00
3 600,00

ÁFA
2 246,40
1 080,00
972,00

Bruttó
10 566,40
5 080,00
4 572,00
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Egyéni fővonal tv előfizetőknek
Internet–vonal (csak egyéni)
Riasztó-vonal fővonalként
Riasztó-vonal 2. és további egyéni vonalként
Riasztó-vonal 2. és további üzleti vonalként
Üzleti fővonal 1-2 vonal
Üzleti fővonal 3-10 vonal
Üzleti fővonal 11-30 vonal
Beltéri nyilvános telefonvonal
Meglévő üzleti előfizetőknek
1. fővonalként
Meglévő egyéni fővonal átalakítása
Meglévő üzleti fővonal átalakítása
1A

4 000,00
360,00
2 000,00
360,00
800,00
40 000,00
32 000,00
10 000,00

1 080,00
97,20
540,00
97,20
216,00
10 800,00
8 640,00
2 700,00

5 080,00
457,20
2 540,00
457,20
1 016,00
50 800,00
40 640,00
12 700,00

30 000,00
60 000,00
48 000,00
3 000,00

8 100,00
16 200,00
12 960,00
810,00

38 100,00
76 200,00
60 960,00
3 810,00

fenti díjak belterület esetén érvényesek.

Külterületen a belépési díj egyéni előfizetőknek 30 000,- Ft+áfa. Ha a díj a szolgáltató közvetlen költségeit nem
fedezi, akkor ezen felül a külterület-belterület határától az előfizetői hozzáférési pont létesítési helyéig terjedő
szakaszra ráfordított tényleges költség 50%-át is kiszámlázzuk.
2

A 70+ díjcsomagot csak egyéni fővonallal rendelkező, 70. életévét betöltött személy veheti igénybe.

Belépési díjak 29-es körzeten kívüli hagyományos telefonszolgáltatás igénybevétele esetén:
Vonal típus
Egyéni fővonal
2. és további egyéni fővonal
Üzleti fővonal 1-2 vonal
Üzleti fővonal 3-10 vonal
Üzleti fővonal 11-30 vonal
Beltéri nyilvános telefonvonal
Meglévő üzleti előfizetőknek
1. fővonalként
Meglévő egyéni fővonal átalakítása
Meglévő üzleti fővonal átalakítása

Nettó

ÁFA

Bruttó

8 320,00
4 000,00
40 000,00
32 000,00
10 000,00

2 246,40
1 080,00
10 800,00
8 640,00
2 700,00

10 566,40
5 080,00
50 800,00
40 640,00
12 700,00

30 000,00
60 000,00
48 000,00
3 000,00

8 100,00
16 200,00
12 960,00
810,00

38 100,00
76 200,00
60 960,00
3 810,00

2.4.2. Telefonszám csere ügyfél kérésére
Megnevezés
Telefonszám csere ügyfél kérésére

Nettó
2 362,20 Ft

ÁFA
637,80 Ft

Bruttó
3 000,00 Ft

Nettó
1 200,00 Ft

ÁFA
324,00 Ft

Bruttó
1 524,00 Ft

Nettó
4 000,00 Ft

ÁFA
1 080,00 Ft

Bruttó
5 080,00 Ft

2.4.3. Előfizető által kért hangbemondás
Megnevezés
Előfizető által kért hangbemondás

2.4.4. Expressz kiszállás
Megnevezés
Expressz kiszállás
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2.4.5. Plusz telefon csatlakozó hely utólagos kiépítése
Megnevezés
Plusz telefon csatlakozó hely utólagos
kiépítése/db

Nettó

ÁFA

Bruttó

5 000,00 Ft

1 350,00 Ft

6 350,00 Ft

2.4.6. Számhordozási díj
Megnevezés
Számhordozási díj

Nettó

ÁFA

Bruttó

5 000,00 Ft

1 350,00 Ft

6 350,00 Ft

Nettó
0 Ft
0 Ft

ÁFA
0 Ft
0 Ft

Bruttó
0 Ft
0 Ft

2.4.7. Titkos és rejtett szám
Megnevezés
Titkos szám
Rejtett szám

2.4.8. Részletes számla
Amennyiben az Előfizető az általa igénybevett szolgáltatások díjairól kiállított számláról hívásrészletezőt kér, az
alábbi adminisztrációs díjat köteles megfizetni. A hívásrészletező egyéni előfizetők részére havonta egy
alkalommal díjmentes.
Megnevezés
Részletes számla, egyszeri (papír, email)
Részletes számla, rendszeres (papír, email)
Részletes számla, egyszeri (CD) vonalanként

Nettó
0 Ft
0 Ft
1 200,00 Ft

ÁFA
0 Ft
0 Ft
324 Ft

Bruttó
0 Ft
0 Ft
1 524 Ft

Nettó
3 000,00 Ft

ÁFA (5%)
150,00 Ft

Bruttó
3 150,00 Ft

2.4.9. Telefonkönyv
Megnevezés
Telefonkönyv

2.4.10. Több közzététel a telefonkönyvben

Több közzététel a telefonkönyvben

Egyszeri díjak
Nettó
ÁFA
Bruttó
1 200,00 Ft 324,00 Ft 1 524,00 Ft

Havi előfizetési díjak
Nettó
ÁFA
Bruttó
80,00 Ft 21,60 Ft 101,60 Ft

2.4.11. Különleges telefonszám
Értékesítésből kivezetésre kerül 2021. május 31-től, a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve Szerződés
módosítást nem tesz lehetővé.

Különleges telefonszám

Nettó
8 000, 00 Ft

Egyszeri díjak
ÁFA
Bruttó
2 160,00 Ft
10 160,00 Ft

Havi előfizetési díjak
Nettó
ÁFA
Bruttó
108,00 Ft
508,00 Ft
400,00 Ft

2.4.12. Ügyfél által választott szám
Egyszeri díjak

Havi előfizetési díjak
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Ügyfél által választott szám

Nettó
3 200, 00 Ft

ÁFA
864,00 Ft

Bruttó
4 064,00 Ft

Nettó
0 Ft

ÁFA
0 Ft

Bruttó
0 Ft

2.4.13. Kártérítési díj
A Szolgáltató tulajdonában álló hírközlési berendezés elvesztése, vagy megrongálódása esetén az Előfizető a
kihelyezett hírközlési berendezés után kártérítést köteles fizetni. Az Előfizető kártérítési kötelezettsége mind a
hírközlési berendezés megrongálódása (ideértve a modem biztonsági címkéjének sérülését is), mind
visszaadásának elmulasztása esetén fennáll, mely utóbbi esetben a felek úgy tekintik, hogy az adott berendezés
megsemmisült. A kártérítés összege berendezésenként eltérő.
Kártérítési díjak egyéni és üzleti előfizetés esetén
Kihelyezett távközlő berendezés (Analóg Telefon Adapter)
EuroDOCSIS 2.0 és EuroDOCSIS 3.0 kompatibilis kábelmodem
Cisco EPC3925 típusú EuroDOCSIS 3.0 kompatibilis WiFi képes kábelmodem
UBEE EVW3226, TECHNICOLOR TC7200, TECHNICOLOR TC7200 V2 típusú EuroDOCSIS 3.0
kompatibilis WiFi képes kábelmodem

Bruttó
15 000,00 Ft
8 000,00 Ft
12 000,00 Ft

COMPAL CH7465LG típusú EuroDOCSIS 3.0 kompatibilis WiFi képes kábelmodem
EuroDOCSIS 2.0 kompatibilis kábelmodem 230 V-os tápegysége
EuroDOCSIS 3.0 kompatibilis kábelmodem 230 V-os tápegysége
Hitron CGN4 CGN4EU típusú EuroDOCSIS 3.0 kompatibilis WiFi képes kábelmodem
EuroDOCSIS 3.0 kompatibilis WiFi képes kábelmodem 230 V-os tápegysége
COMPAL CH7465VF típusú EuroDOCSIS 3.0 kompatibilis WiFi képes kábelmodem
Arris Touchstone TG3442DE típusú EuroDOCSIS 3.1 kompatibilis WiFi képes kábelmodem

17 000,00 Ft
1 000,00 Ft
1 500,00 Ft
20 000,00
1 500,00 Ft
44 000,00 Ft
108 500,00 Ft

14 000,00 Ft

UTP hálózati kábel

300,00 Ft

ISDN NT kártérítési díja

9 000,00 Ft

RFoG berendezés
Kártérítési díjak üzleti előfizetés esetén
ISDN2 és ISDN 30 biztosításához szükséges kábelmodem
2 portos* ISDN2 végberendezés
4 portos* ISDN2 végberendezés

32 000,00 Ft
Bruttó
15 000,00 Ft
82 600,00 Ft
106 400,00 Ft

*a berendezés maximális kapacitása, nem a Szolgáltató által az adott felszerelési címen biztosított ISDN2
szolgáltatások száma

2.4.14. Egyéni fővonal átírása üzleti fővonalra
Megnevezés
Egyéni fővonal átírása üzleti fővonalra egy
éves hűségidővel

Nettó

ÁFA (5%)

Bruttó

4 000,00 Ft

1 080,00 Ft

5 080,00 Ft

2.4.15. Szerelési díjak 29-es körzeten belüli és 29-es körzeten kívüli hagyományos telefon
szolgáltatás esetén
Megnevezés
Épületen belüli második csatlakozó
felszerelése
Épületen kívüli második csatlakozó
felszerelése
Külső csengésjelző felszerelése

Nettó

ÁFA

4 000,00

1 080,00

8 000,00
3 300,00

2 160,00
891,00

Bruttó

Megjegyzés

5 080,00 anyagköltséggel együtt, nem üzlethelyiség!
10 160,00
4 191,00
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Leágazások és becsatlakozások
áthelyezése
Előfizető tulajdonában lévő készülék
javítása
Kis alközpont bekötése, programozása
Egy mellék kiépítése felhasznált
anyaggal
Alközpont, telefax helyszíni szerviz
Beltéri nyilvános készülék javítása1

3 600,00

972,00

4 572,00 előfizetői igény

2 400,00
8 000,00

648,00
2 160,00

3 048,00 Ft/óra, min. fél óra
10 160,00 Ft/óra

12 000,00
6 000,00
4 000,00

3 240,00
1 620,00
1 080,00

15 240,00 irányár
7 620,00 Ft/óra
5 080,00 Ft/óra, min. fél óra

1Anyagár

nélkül; a ténylegesen felhasznált anyagot külön kiszámlázzuk. Munkaszüneti napon 100%, hétköznap 18
óra és 8 óra között 50% felárat számlázunk.
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3. Nagykereskedelmi partner hálózatán nyújtott helyhez kötött szolgáltatásokra vonatkozó
egyéb díjak Egyéni és Üzleti Előfizetők számára
Megnevezés
Kábelszerelés
méterenként

30m

Leírás
felett

10

1 500 Ft /10 méterenként
8 000 Ft / Előfizetői
Hozzáférési Pont vagy Plusz
vételi hely

Plusz Előfizetői Hozzáférési Pont /
Plusz vételi hely kiépítésének díja
Kiszállási díj
Óradíj
Előfizetői jogviszony átírása
Változás a helyhez kötött
szolgáltatás helyében (áthelyezés)
Adminisztrációs (visszakapcsolási)
díj

Internet
igénybevételéhez
jelszó újraküldése

szolgáltatás
szükséges

Műsorterjesztési
igénybevételéhez
jelszó újraküldése

szolgáltatás
szükséges

Adminisztrációs költség

jelen Általános Szerződési Feltételekben felsorolt
esetekben, illetve amennyiben az Előfizető kéri az
Eszköz Szolgáltató általi elszállítását
jelen Általános Szerződési Feltételekben felsorolt
esetekben
Az előfizetői jogviszony átíratható az Általános
Szerződési Feltételek szerint.
Az előfizetői szolgáltatás áthelyezhető az Általános
Szerződési Feltételek szerint
Visszakapcsolási díjat kell fizetni az Előfizetőnek
minden olyan esetben (ÁSZF-ben meghatározottak
szerint), amely miatt az előfizetői szolgáltatás
korlátozásra került és az Előfizető annak
visszakapcsolását, újbóli működését kéri
A Szolgáltató az Előfizetőnek a Szolgáltató
ügyfélszolgálatán személyesen, vagy telefonon
kezdeményezett
kérésére
a
szolgáltatás
igénybevételéhez szükséges, a felhasználónévhez
tartozó jelszót újragenrálja és megküldi az
Előfizetőnek
A Szolgáltató az Előfizetőnek a Szolgáltató
ügyfélszolgálatán személyesen, vagy telefonon
kezdeményezett
kérésére
a
szolgáltatás
igénybevételéhez szükséges, a felhasználónévhez
tartozó jelszót újragenrálja és megküldi az
Előfizetőnek
Amennyiben
az
Előfizető
díjtartozásának
megfizetésére úgynevezett fizetési meghagyás
kibocsátása iránti kérelem bírósághoz történő
benyújtását megelőzően kerül sor:
Amennyiben az említett eljárás megindítása már
megtörtént:

Számla újranyomtatás szolgáltatás
Adatváltozás miatti új számla
kiállítás
Készpénz-átutalási
igénylése

megbízás

A Szolgáltató ügyfélszolgálatával
folytatott
beszélgetések
rendelkezésre bocsátása

Bruttó díj mértéke (egyszeri
díj)

11 500 Ft / alkalom
7 000 Ft / óra
5 000 Ft
20 000 Ft

4 000 Ft szolgáltatásonként

250 Ft

250 Ft

22 000 Ft
32 000 Ft
700 Ft

Amennyiben az Előfizető adatai megváltoztak, kérheti
az adatváltozás utáni időszakban részére kiállított
számlák újbóli kiállítását a megváltozott új adatokkal.
Az Előfizető a Szolgáltatótól kitöltetlen készpénzátutalási megbízást igényelhet
Az Előfizető/Hívó fél – amennyiben erre jogosult –
kérheti a Szolgáltató ügyfélszolgálatával folytatott
beszélgetések
rendelkezésre
bocsátását.
Amennyiben a hangfelvétel tartalmát érintő jogvitában
a Szolgáltatót elmarasztalják, illetve a felmerült vitás
kérdésben utólag a Szolgáltató az Előfizetőnek/Hívó

1 500 Ft / számlánként*
700 Ft
hangfelvételenként egy
alkalommal díjmentes, minden
további esetben:
10 000 Ft**
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félnek ad igazat, a Szolgáltató a költségeket az
Előfizető/Hívó fél részére visszatéríti.
Előfizetői
szerződések Az Előfizető kérheti a Szolgáltatónál őrzött Előfizetői
másolatának kiadása
Szerződés másolatának kiadását.

naptári évente egyszer
díjmentes, minden további
kérésé esetén:
700 Ft

Nyomtatott Általános Szerződési Az Előfizető kérheti a hatályos Általános Szerződési
Feltételek kiadás
Feltételek nyomtatott formában történő kiadását.
Amennyiben az Előfizető a Szolgáltató felé fennálló
fizetési kötelezettségét határidőre nem teljesíti, és
emiatt a Szolgáltató írásos fizetési felszólítását
követően a fizetési határidő eredménytelen eltelte
Fizetési felszólítás eljárási díja
után újra fizetésre szólítja fel az Előfizetőt – amely ez
esetben történhet sms, postai levél, e-mail vagy
hanghívás útján – a fizetési felszólítás eljárási díja az
Előfizetőt terheli.
A Szolgáltató az Előfizetőnek a Szolgáltató
My Vodafone azonosítóhoz tartozó ügyfélszolgálatán személyesen, vagy telefonon
jelszó módosítása
kezdeményezett kérésére módosítja a My Vodafone
azonosítóhoz tartozó jelszót.
A Szolgáltató az Előfizetőnek a Szolgáltató
ügyfélszolgálatán személyesen, levélben vagy
telefonon kezdeményezett kérésére folyószámla
kivonatot készít, mely tartalmazza az Előfizető
Folyószámla kivonat
számlaegyenlegén történt ki- és befizetéseket,
valamint a Szolgáltató által kiállított számlák
végösszegét. Az elkészült folyószámla kivonat postai
úton kerül kézbesítésre.
Amennyiben az Előfizető a Szolgáltató felé fennálló
fizetési kötelezettségét határidőre nem teljesíti,
Fizetési halasztás eljárási díja
fizetési halasztást kérhet a Szolgáltatótól. Ez a díj a
fizetési halasztás lejártakor válik esedékessé, mely a
lezárt számlában jelenik meg.
Mérési díj
A Szolgáltató tulajdonában álló kihelyezett
mérőeszköz elvesztése, vagy megrongálódása
esetén az Előfizető kártérítést köteles fizetni. Az
Előfizető kártérítési kötelezettsége mind a
Mérőeszköz kártérítési díja
mérőeszköz megrongálódása, mind visszaadásának
elmulasztása esetén fennáll, mely utóbbi esetben a
felek úgy tekintik, hogy az adott berendezés, illetve
mérőeszköz megsemmisült.

1 000 Ft

600 Ft

250 Ft

350 Ft

2 500 Ft / alkalom
12 000 Ft

84 000 Ft

A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák.
*A szolgáltatás az ÁFA mentes szolgáltatások körébe tartozik.
** Az adathordozót (CD-t/DVD-t) az Előfizető/Hívó fél biztosítja.
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1.

Bevezetés

Köszönjük, hogy a Vodafone Magyarország Zrt. szolgáltatását választotta. A Vodafone Magyarország Zrt. az
adatvédelmet, az adatbiztonságot és a mindenkori a személyes adatok kezelésre vonatkozó jogszabályoknak való
megfelelést komolyan veszi. Jelen tájékoztató célja, hogy az előfizetőinket és felhasználóinkat a jogszabályoknak
megfelelően tájékoztassa az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtása során a Vodafone Magyarország Zrt.
által kezelt személyes adataik köréről, az adatkezelés céljairól, és a személyes adatok kezelésével kapcsolatos
minden egyéb információról, valamint arról, hogy előfizetőink és felhasználóink hogyan léphetnek kapcsolatba
velünk, ha észrevételük vagy kérdésük van személyes adataiknak kezelésével kapcsolatban, vagy a személyes
adataik kezelésével kapcsolatos jogaikat kívánják gyakorolni. Egyes speciális adatkezelések esetén (pl. egy
nyereményjáték kapcsán) külön tájékoztatást nyújtunk Önnek személyes adatai kezeléséről.
Tájékoztatónkban a vonatkozó jogszabályokra azok általánosan használt rövidítéseivel hivatkozunk. A
jogszabályok felsorolását és azok rövidítéseit tájékoztatónk végén találja meg.

1.1.

Kik vagyunk?

Adatkezelő neve: Vodafone Magyarország Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban:
Vodafone vagy Szolgáltató)
Székhely: 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.
Cégjegyzékszám: 01-10-044159
Adószám: 11895927-2-44
Honlap: https://www.vodafone.hu/magyar
Képviselő neve: Vodafone Magyarország Zrt. mindenkori vezérigazgatója

1.2.

Hogyan lépjen velünk kapcsolatba?

Előfizetőink és felhasználóink elégedettsége számít nekünk, így, ha bármilyen észrevétele vagy kérdése van a
személyes adatai kezelésével kapcsolatban, akkor az adatvédelmi tisztviselőnkhöz vagy ügyfélszolgálatunkhoz
fordulhat a következő elérhetőségek egyikén:

E-mailben

Telefonon
Levélben
Személyesen

a DPO-HU@vodafone.com elektronikus címen közvetlenül az adatvédelmi tisztviselőnkhöz fordulhat,
vagy
lakossági ügyfelek esetén az ugyfelszolgalat.hu@vodafone.com elektronikus levelezési címen vagy a
www.vodafone.hu/kapcsolat elektronikus felületen, üzleti ügyfelek esetén a corporate.hu@vodafone.com
elektronikus levelezési címen fordulhat hozzánk
a 1270-es vagy a +36-1-288-1270-es telefonszámon, illetve
üzleti ügyfelek esetén a 1788-as vagy a +36-1-288-1788-as számon
a 1476 Budapest, Pf. 350. postai címen
a Vodafone Központi Ügyfélszolgálat ügyfélforgalom előtt nyitva álló helyiségében a 1062 Budapest, Váci út 1-3.
szám alatt (Westend City Center), vagy a Vodafone márkaképviseletein és viszonteladói hálózatához tartozó
üzleteinkben
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2.
2.1.

Fogalmak és alapelvek
Fogalmak

A Vodafone a tájékoztatóban használt egyes fogalmak meghatározását az alábbiakban ismerteti, hogy az
valamennyi érintett számára érthető és egységesen értelmezhető legyen.
Előfizető: Az Általános Szerződési Feltételek 3. és a Kiemelt Üzleti Általános Szerződési Feltételek 3. pontja
szerint, az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, egyéb
szervezet, aki az előfizetői szerződés alapján a szolgáltatást igénybe veszi. A személyes adatok kizárólag
természetes személyek (természetes személy előfizetők és nem természetes személy előfizetők nevében eljáró
természetes személyek) vonatkozásában értelmezhetők.
Felhasználó: Az Általános Szerződési Feltételek 3. és a Kiemelt Üzleti Általános Szerződési Feltételek 3. pontja
szerint, az a természetes személy, aki a Vodafone által nyújtott (elektronikus hírközlési) szolgáltatást használja, és
nem nyújt nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatást. Amennyiben a felhasználó nem azonos az
előfizetővel, akkor a felhasználó normál esetben az előfizető tudtával és jóváhagyásával használja a szolgáltatást.
Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes
személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció,
ajánlat címzettje, ideértve bármilyen természetes személyt, aki szakmáján, üzleti tevékenységén vagy hivatásán
kívül eső célból nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatást használ vagy igényel.
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ;
azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító,
például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, szellemi,
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. Ilyen
tipikus személyes adatok különösen: név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve. Minden olyan információ, amely
nem azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozik, valamint az olyan adatok, amelyeket olyan
módon anonimizáltak, amelynek következtében az érintett nem azonosítható többé (pl. statisztikai adatok), nem
minősülnek személyes adatnak.
Érintett: az a természetes személy, aki a személyes adatai alapján azonosított, illetve – közvetve vagy közvetlenül
– azonosítható. Az érintettet más megfogalmazással élve adatalanynak is nevezzük.
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon (lásd
papír alapú) végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás,
tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy
egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve
megsemmisítés.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely
a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az
adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő
kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja. Jelen tájékoztató
vonatkozásában a személyes adatok kezelője a Vodafone. A Vodafone azon munkavállalói és megbízottjai, akik a
Vodafone közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak, nem minősülnek
adatkezelőnek.
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Adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett
adatkezelési műveletek összessége, az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,
amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. A Vodafone adatfeldolgozói egyrészt a Vodafone
Csoporthoz tartozó vállalatok, másrészt a Vodafone szerződéses partnerei, akik a Vodafone nevében és írásbeli
utasításai alapján valamilyen adatkezelési műveletet végeznek el.
Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy
amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy
egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz,
nem minősülnek címzettnek.
Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely
nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő
vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló,
egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet
útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez. A hozzájárulás az ugyanazon cél
vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ilyen hozzájárulásnak minősül például,
ha az érintett a Vodafone honlapján vagy a My Vodafone Alkalmazás megtekintése és használata során bejelöl
egy adatkezelésre vonatkozó négyzetet, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele
során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre (például cookie/süti elfogadása), valamint bármely egyéb
olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes
adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi.
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk
felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre
vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések
megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot
nem lehet kapcsolni.
Anonimizálás: a személyes adatok az érintett azonosításának visszafordíthatatlan módon történő
megakadályozása céljából végzett feldolgozását jelenti, azaz a személyes adatokon végrehajtott minden olyan
eljárást, amelynek következtében az adatból, az adat felhasználásával az érintett többé már nem azonosítható,
tehát a folyamat végén a személyes adatból un. anonim adat, információ keletkezik. Az adatvédelem elveit az
anonim információkra nem kell alkalmazni, nevezetesen olyan információkra, amelyek nem azonosított vagy
azonosítható természetes személyre vonatkoznak (pl. statisztikai adatok).
Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes
adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a
munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz,
érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők
elemzésére vagy előrejelzésére használják.
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Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.
Adatbiztonság: Az adatkezelő és az adatfeldolgozó által a tudomány és technológia állása, a megvalósítás
költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek
jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével történő,
azaz a kockázat mértékének megfelelő technikai és szervezési intézkedések kialakítása és végrehajtása. A
biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe kell venni az adatkezelésből eredő olyan
kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy
jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy
az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek. Az adatbiztonság az állapot, amelynél a technikai és
szervezési védelmi intézkedések a fenyegetések általi károkozás kockázatát elviselhető szintűre csökkentik
Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes
adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az
azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
Vodafone Csoport: a Vodafone Group Plc-t vagy bármely olyan társaságot vagy szervezetet jelöl, amelyben a
Vodafone Group Plc 50 % vagy annál magasabb részesedéssel rendelkezik.
Bázisállomás: bázisállomásnak hívják azokat az antennákat vagy adótornyokat, amelyek továbbítják az
elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlen elektromágneses hullámokat. A bázisállomások
működésük során elektromágneses, azaz rádiófrekvenciás hullámokat bocsátanak ki, melyek a szabad térben
terjednek, és közvetlen összeköttetést biztosítanak a nálunk lévő mobiltelefon és az összeköttetést biztosító
bázisállomás antennája között.
IMEI (International Mobile Equipment Identity) szám: Az IMEI a mobiltelefonok azonosítására használt egyedi
számsor, amivel az egyes készülékek adott időben és helyen egyértelműen beazonosíthatóak.
IMSI (International Mobile Subscriber Identity) szám: olyan egyedi azonosító szám, amely a SIM kártyán kerül
tárolásra és a mobil előfizetők és felhasználók azonosítására szolgál. A különféle mobiltelefon hálózatok ennek a
számnak a segítségével azonosítják az előfizetőket és felhasználókat.
IP (Internet Protocol) cím: Egyedi, számokból álló hálózati azonosító, amelyet az internetprotokoll segítségével
kommunikáló számítógépek vagy más kommunikációs eszközök egymás azonosítására használnak.
ICCID szám: olyan egyedi azonosító szám, mely az arra alkalmas eszközökben lévő integrált SIM kártya (eSIM)
azonosítására szolgál.
EID/eUICC szám: olyan egyedi azonosító szám, amely az integrált SIM kártyával (eSIM) rendelkező eszközök
azonosítására szolgál.
Matching ID: az eSIM profil letöltéséhez szükséges egyedi hivatkozás.
Geo-koordináta: Egy objektum földrajzi helyzetének meghatározására szolgáló adatok, például egy mobiltelefon
vagy internethez csatlakoztatott számítógépes terminál valós földrajzi helyzetének azonosítására vagy becslésére
szolgáló információ.
MAC-cím: olyan egyedi azonosító, amelyet a hálózati hardver (például vezeték nélküli vagy ethernet kártya)
gyártója rendel az eszközhöz. A MAC a Media Access Control rövidítése, és minden azonosító egy adott eszközt
azonosít.
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Közlés bizalmassága: a közlés és a közléshez kapcsolódó forgalmi adatok jogosulatlan lehallgatásának,
tárolásának vagy megfigyelésének, valamint a közléshez és a közléshez kapcsolódó forgalmi adatokhoz történő
jogosulatlan vagy véletlen hozzáférésnek a megakadályozása.
NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
NMHH: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

2.2.

Alapelvek

A Vodafone minden szolgáltatásának nyújtása során, minden érintett személyes adatait illetően biztosítja az
adatvédelmi alapelvek teljesülését.
a) Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve: a személyes adatok kezelését jogszerűen és
tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.
b) Célhoz kötöttség elve: a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból
történhet, és azok nem kezelhetők ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető további célokból és módon;
nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek például a tudományos kutatási célból vagy
statisztikai célból történő további adatkezelés.
c) Adattakarékosság elve: a személyes adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőnek,
azaz a cél elérésére alkalmasnak, és relevánsak, fontosnak kell lenniük, és a szükségesre kell
korlátozódniuk.
d) Pontosság elve: a személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük, a
Vodafone-nak minden észszerű intézkedést meg kell tennie annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai
szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse.
e) Korlátozott tárolhatóság elve: a személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az
érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi
lehetővé, azaz a személyes adatokat csak addig lehet kezelni, amíg az adatkezelési cél teljesüléséhez
szükség van a személyes adatokra, utána törölni vagy anonimizálni kell őket.
f)

Integritás és bizalmas jelleg elve: a személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő
technikai és szervezési intézkedések (pl. adatvédelmi, informatikai biztonsági és egyéb belső
szabályzatok, alkalmazottak oktatása, belső audit, stb.) alkalmazásával biztosítva legyen a személyes
adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével,
megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve

g) Elszámoltathatóság elve: a Vodafone felelős az adatkezelésre vonatkozó jogszabályoknak és belső
szabályzatainak való megfelelésért, és képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.
h) Beépített adatvédelem elve: a Vodafone a tudomány és technológia állása, a megvalósítás költségei,
továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira
és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével mind az
adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig az adatkezelés során megfelelő technikai és
szervezési intézkedéseket – például álnevesítést – hajt végre. Ezen intézkedések célja egyrészt az
adatvédelmi elvek, például az adattakarékosság hatékony megvalósítása, másrészt a GDPR-ba foglalt
követelmények teljesítéséhez és az érintettek jogainak védelméhez szükséges garanciák beépítése az
adatkezelés folyamatába.
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i)

Alapértelmezett adatvédelem elve: a Vodafone megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt
végre annak biztosítására, hogy alapértelmezés szerint kizárólag olyan személyes adatok kezelésére
kerüljön sor, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek. Ez a kötelezettség
vonatkozik a gyűjtött személyes adatok mennyiségére, kezelésük mértékére, tárolásuk időtartamára és
hozzáférhetőségükre. Ezek az intézkedések különösen azt kell, hogy biztosítsák, hogy a személyes
adatok alapértelmezés szerint a természetes személy beavatkozása nélkül ne válhassanak
hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.

j)

Hatékony felügyeleti hatósági és bírósági jogorvoslathoz való jog: Minden érintett jogosult arra, hogy
panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, továbbá hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése
szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az általános adatvédelmi rendeletet.

k) A közlés bizalmassága: Vodafone - szükség szerint más szolgáltatókkal közösen - megfelelő műszaki
és szervezési intézkedésekkel gondoskodik a továbbított közlés és a közléshez kapcsolódó forgalmi
adatok jogosulatlan lehallgatásának, tárolásának vagy megfigyelésének, valamint a közléshez és a
közléshez kapcsolódó forgalmi adatokhoz történő jogosulatlan vagy véletlen hozzáférésnek a
megakadályozásáról.

2.3.

Adatkezelés jogalapjai

A Szolgáltató a személyes adatok kezelését úgy végzi, hogy legalább az alábbi feltételek egyike teljesül:
a) az előfizető vagy más érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból
történő kezeléséhez;
b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az előfizető vagy más érintett az
egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az előfizető vagy más érintett kérésére történő
lépések megtételéhez szükséges;
c) az adatkezelés a Vodafone-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt
szükséges;
e) az adatkezelés közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
f) az adatkezelés a Vodafone vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve,
ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és
szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett
gyermek.
Ha az adatkezelés az előfizető vagy más érintett hozzájárulásán alapul, a hozzájárulás bármely időpontban
visszavonható, ez azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés
jogszerűségét.
Amennyiben az előfizető nem saját, hanem egy harmadik személy személyes adatait adja meg a Vodafone részére,
az előfizető köteles gondoskodni az irányadó adatvédelmi jogszabályok betartásáért, az érintett tájékozott és
önkéntes hozzájárulásának beszerzéséért, vagy egyéb jogalap fennállásának biztosításáért az érintett személyes
adatainak átadására. Az ennek elmulasztásából eredő esetleges károkért, veszteségért vagy sérelemért a
Vodafone nem felelős. A Vodafone ezen harmadik személyek személyes adatainak kezelése során nem vizsgálja
az érintett személyes adatai részére történő továbbításának jogszerűségét, az érintett hozzájárulásának
érvényességét, ezekért a harmadik személyre vonatkozó személyes adatot továbbító előfizető kizárólagos
felelősséggel tartozik. A Vodafone által, harmadik személyek személyes adatainak kezelésére kerül sor különösen
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a kapcsolattartói személyes adatok kezelése tekintetében, melynek során a Vodafone jogos érdeke alapján kezeli
az érintett harmadik személyek vonatkozó személyes adatait.
Ha a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, illetve szerződés
kötésének előfeltétele, az adatszolgáltatás elmaradása esetén, a Vodafone az érintettel nem tud elektronikus
hírközlési szolgáltatásra irányuló szerződést kötni, a fennálló szerződés megszüntetésre kerülhet, illetve egyéb
jogszabályokban vagy a szerződésben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazhatóak.
Amennyiben a Vodafone az előfizető vagy más érintett személyes adatait saját vagy egy harmadik fél jogos
érdekének érvényesítése alapján kezeli, a Vodafone érdekmérlegelés útján tanúsítja és biztosítja, hogy az
adatkezelés alapjául szolgáló jogos érdekkel szemben az érintettek érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem
élveznek elsőbbséget. Ha egy adatkezelési cél a Vodafone vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges, a jogos érdek megállapításához használt érdekmérlegelési tesztet a Vodafone a tájékoztatóban
közzétett elérhetőségek valamelyikére benyújtott kérelem esetén a kérelmező rendelkezésre bocsátja. Jogos
érdeken alapuló adatkezelés esetén az előfizető vagy más érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével
kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Tiltakozás esetén a Vodafone a
személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű
jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben,
vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
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3.

A Vodafone által végzett adatkezelés jogalapja, célja, személyes adatok köre, adatkezelés
időtartama

Az előfizetőinkről vagy más érintettekről kezelt személyes adatokat bizonyos esetekben közvetlenül tőlük gyűjtjük,
amikor üzleteinkben személyesen, telefonon vagy online kapcsolatba lépnek velünk, érdeklődnek termékeink és
szolgáltatásaink iránt, honlapunkat böngészik, feliratkoznak a hírlevelünkre, szerződést kötnek a Vodafone-nal
vagy használják a hálózatunkat vagy szolgáltatásainkat, termékeinket. Bizonyos célok érdekében és megfelelő
jogalap mellett (pl. az érintett hozzájárulása vagy a Vodafone jogos érdeke), más forrásból is gyűjthetünk
információkat az előfizetőről, illetve más érintettről. A tájékoztatóban feltüntetjük, hogy ki a személyes adatok
forrása, és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e.

3.1.

Az adatkezelés célja, a kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogalapja és időtartama

Adatkezelés célja

Személyes adatok köre

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Szerződéskötés, díjak meghatározása, számlázás, díjak beszedése, szerződés teljesítése
1.

Az
elektronikus
hírközlési
szolgáltatásra irányuló
szerződés
létrehozatala,
tartalmának
meghatározása,
módosítása
a
személyes
adatok
forrása az előfizető vagy
más érintett

amennyiben az adott előfizető esetében értelmezhető:
a) az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy
székhelye
b) az előfizető számlázási címe, pénzforgalmi
számlaszáma
c) az előfizető születési neve, születési helye és ideje,
anyja születési neve
d) az előfizető képviselőjének a)-c) pont szerinti adatai
e) az előfizető cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási
száma (pl. adószám, egyéni vállalkozó nyilvántartási
száma)
f) az előfizető személyazonosság igazolására alkalmas
hatósági igazolványának típusa és okmányszáma
g) az előfizető lakcímet igazoló hatósági igazolványának
száma
h) az előfizető által kapcsolattartásra, értesítésre
megadott elérhetőségek (ide értve az előfizetőnek vagy az
előfizető
képviselőjének,
kapcsolattartójának
a
kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségeit: név, levelezési
cím, kiszállítási cím, telefonszám, e-mail cím)
i) előfizető kategóriája/típusa, az igényelt előfizetői
szolgáltatás, díjcsomag/tarifacsomag megnevezése, az
előfizető által kért kiegészítő szolgáltatások, ez előfizető
által választott kedvezmények, az előfizetői szerződés
száma (az utóbbi Vodafone által generált adat)
j) a választott díjfizetési, számlaküldési mód,
számlamellékletre vonatkozó nyilatkozat és számlázási
időszak megjelölése
k) az előfizetői szerződés megkötésének és a szolgáltatás
megkezdésének időpontja, és az előfizetői szerződés
időtartama
l) előfizető vagy előfizető képviselőjének személyes
biztonsági
kódja,
My
Vodafone
azonosító
(felhasználónév) és jelszó
m) az előfizető és az előfizető képviselőjének
ügyfélazonosító száma, munkavállaló azonosító száma
(Vodafone által generált adat), és aláírásuk, előfizető
állampolgársága
n) az előfizető képviselőjének személyazonosságának
igazolására alkalmas hatósági igazolványának típusa és
okmányszáma
o) az előfizető használatába kerülő eszközök jellemzői és
saját azonosító adatai (SIM kártya száma, ICCID szám,

a)-h) pontok esetén a Vodafone-ra
vonatkozó
jogi
kötelezettség
teljesítéséhez szükséges – GDPR
6. cikk (1) bekezdés c) pontja,
figyelemmel az Eht 154. §-ra és az
Eszr. 11. §-ra.
i)-z) pontok esetén az adatkezelés
olyan szerződés teljesítéséhez
szükséges, amelyben az érintett az
egyik fél, vagy az a szerződés
megkötését megelőzően az érintett
kérésére
történő
lépések
megtételéhez
szükséges. Az
előfizetői szerződés megkötésével
összefüggő
jognyilatkozatok
tekintetében
részlegesen
korlátozott
előfizető
cselekvőképességének részleges
korlátozásáról
szóló
bírósági
döntésben
foglalt
különleges
személyes adatok esetén az érintett
és
a
gondnoka
kifejezett
hozzájárulása alapján - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés a) pontja és a
GDPR 9. cikk (2) bekezdés a)
pontja.

Az előfizetői szerződés
megszűnésétől számított egy
év+30 napig, illetve az
esetleges jogvita lezárásáig.
Ha
nem
kerül
sor
szerződéskötésre, akkor a
személyes adatokat az
átadástól számított 30 napig
őrzi a Vodafone.
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EID, eUICC szám, Matching ID, hívószám, IMSI szám,
IMEI szám, készülék típusa, továbbá az otthoni
szolgáltatás igénybevételéhez a szolgáltató által
rendelkezésre bocsátott eszközök - médiabox/mediacard,
dekódoló kártya (smartkártya), modem - egyedi
azonosítója), eszköz/készülék átvevőjének a neve
p) ha az előfizető és a számlafizető személye egymástól
eltér, a számlafizető a)-e), h) és l)-n), q) és r) pontban
meghatározott adatai
q) cégjegyzésre jogosult közjegyzői aláírás-hitelesítéssel
ellátott címpéldánya vagy ügyvéd által cégbejegyzési
(változásbejegyzési) eljárásban való közreműködés során
ellenjegyzett aláírás-mintája
r) az előfizetői szerződés megkötésével összefüggő
jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott
előfizető cselekvőképességének részleges korlátozásáról
szóló bírósági döntésben foglalt különleges személyes
adatok

2.

Szerződésből
származó
díjak
meghatározása,
számlázása,
a
kapcsolódó
díjak
beszedése,
az
előfizetői szerződések
figyelemmel kísérése,
kapcsolattartás
(forgalmi
és
számlafizetési adatok) a személyes adatok
forrása az előfizető vagy
más érintett

a helyhez kötött elektronikus hírközlési szolgáltatás
igénybevételének esetén:
s) az igényelt előfizetői hozzáférési pont/létesítési hely
teljes címe
t) ingatlanhasználat jogcíme: tulajdon/bérlet
v) hozzájárulás - vagy amennyiben az ingatlant bérlőként
használja az előfizető, úgy az arra vonatkozó nyilatkozat,
hogy rendelkezik a létesítéshez szükséges valamennyi
tulajdonosi és – szükség szerint – egyéb hozzájárulással
z) ingatlan tulajdonosának neve, születési helye és ideje,
anyja neve, lakcíme és személyazonosságának
igazolására alkalmas hatósági igazolványának típusa és
okmányszáma
amennyiben az adott előfizető esetében értelmezhető:
jelen táblázat 1. pontjában foglalt személyes adatokon túl
a) az előfizetői állomás száma vagy egyéb azonosítója
b) az előfizetői hozzáférési pont címe és az állomás típusa
c) az elszámolási időszakban elszámolható összes
egység száma
d) a hívó és a hívott előfizetői számok
e) a hívás vagy egyéb szolgáltatás típusa, iránya, kezdő
időpontja, a lefolytatott beszélgetés időtartama,
továbbított adat terjedelme, mobil rádiótelefon
szolgáltatásnál: a szolgáltatást nyújtó hálózat és cella, a
szolgáltatás igénybevételekor használt készülék egyedi
azonosítója (IMEI), IP hálózatok esetén az alkalmazott
azonosítók
f) a hívás vagy egyéb szolgáltatás dátuma
g) a díjfizetéssel és a díjtartozással összefüggő adatok
h) tartozás hátrahagyása esetén az előfizetői szerződés
felmondásának eseményei
i) az előfizetők és felhasználók részéről igénybe vehető
egyéb, nem elektronikus hírközlési szolgáltatásra,
különösen annak számlázására vonatkozó adatok
j) az előfizetői szolgáltatás igénybevételéhez jogellenesen
alkalmazott - így különösen a tulajdonosa által letiltott előfizetői végberendezések használatára, illetve annak
kísérletére vonatkozóan a szolgáltató elektronikus
hírközlő hálózatában keletkező adatok
k) minden olyan személyes adat, amely a díj
meghatározásához, a számlázáshoz és a kapcsolódó
díjak beszedéséhez szükséges és elégséges (ideértve

Szerződés megkötéséhez és
teljesítéséhez szükséges - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés b) pontja,
figyelemmel az Eht. 157. § (2)
bekezdésére és az ESzr. 11. § -ra

Előfizetői szerződésből eredő
igények Eht. 143. § (2)
szerinti
elévüléséig,
legkésőbb a szerződés
megszűnését követő 1 év+30
nap, illetve az esetleges
jogvita lezárásáig.
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3.

Számla
és
számlamelléklet
kiállítása - a személyes
adatok
forrása
az
előfizető vagy más
érintett

4.

Hívásrészletező
(részletes
számlainformációt tartalmazó
kimutatás) kiállítása a
számla helyességének
ellenőrzéséhez - a
személyes
adatok
forrása az előfizető vagy
más érintett

5.

Az előfizető (üzleti
előfizető esetén a
törvényes képviselő)
személyazonosságána
k ellenőrzése az előre
fizetett díjú mobil
szolgáltatásra irányuló
előfizetői
szerződés
megkötését
megelőzően,
illetve
adategyeztetés
érdekében
a
személyazonosság
igazolására alkalmas
hatósági igazolványok
nyilvántartásában - a
személyes
adatok
forrása az előfizető vagy
más érintett

6.

A
szolgáltató
tájékoztatása
és
adategyeztetés a SIM
kártya
birtokos
személyes adatairól,
amennyiben az előre
fizetett díjú mobil
szolgáltatás előfizetője
a SIM kártyát közeli
hozzátartozójától
különböző harmadik
személy részére adja át
- a személyes adatok

csoportos
beszedés
esetén
az
előfizető
bankszámlaszámát is)
a) számla: a szolgáltatás igénybevevőjének neve és címe,
ügyfélazonosító száma
b) számlamelléklet: az előfizető által fizetendő díjak
valamennyi eltérő díjú hívásirány, hívásirányok
alkalmazásának hiányában a végződtető szolgáltató,
emelt díjas hívások, távszavazás, SMS, MMS, fogadott
hívások után a fizetendő díjak szerinti bontásban, továbbá
a telefon szolgáltatás útján igénybe vett nem telefon
szolgáltatások díja. beszéd és nem beszéd célú
hívásokért felszámított díjak, valamint a díjazási
időszakok.
Szolgáltatásonként és szolgáltatóként:
a) a hívott szám
b) a hívás kezdő időpontja
c) a hívás időtartama
d) a hívásegység díja
e) a hívás díja
Nem beszéd célú adatforgalmi kapcsolatok, hívások
esetén hozzáférés típusonként:
f) a nem beszéd célú adatforgalom időpontja
g) adatforgalom mennyisége, vagy időalapú számlázásnál
az adatforgalom időtartama
h) egységnyi forgalom díja, vagy időalapú díj
számlázásánál az egységnyi időalapú díj
i) az adatforgalom díja
a) az előfizető személyazonosságának igazolására
alkalmas hatósági igazolványának típusa, okmányszáma,
érvényessége és a személyazonosság megállapítására
alkalmas jelen táblázat 1. a-c) pontjában meghatározott
személyes adatok
b)
nem
magyar
állampolgár
magyar
személyazonosságának igazolására alkalmas hatósági
igazolvánnyal nem rendelkező – előfizetők esetében
útlevél, magyarországi lakcímét igazoló tartózkodási
engedély vagy más hatósági igazolvány a szolgáltatónak
történő bemutatása, és a személyazonosság
megállapítására alkalmas jelen táblázat 1. a-c) pontjában
meghatározott személyes adatok

a SIM kártya birtokos személyazonosságának igazolására
alkalmas hatósági igazolványának típusa, okmányszáma,
érvényessége és a személyazonosság megállapítására
alkalmas jelen táblázat 1. a-c) pontjában meghatározott
személyes adatok

A Vodafone-ra vonatkozó jogi
kötelezettség
teljesítéséhez
szükséges - GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pontja, figyelemmel az
Eht. 142. § (1) bekezdésére és az
ESzR. 21 (1) és (3) bekezdésére

Előfizetői szerződésből eredő
igények Eht. 143. § (2)
szerinti
elévüléséig,
legkésőbb a szerződés
megszűnését követő 1 év+30
nap, illetve az esetleges
jogvita lezárásáig.

A Vodafone-ra vonatkozó jogi
kötelezettség
teljesítéséhez
szükséges - GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pontja, figyelemmel az
Eht. 142. § (2) és (2a) bekezdésére,
az Akr. 7. § (2) - (4a) bekezdésére,
és az ESzR. 21.§ (2) és (4)
bekezdésére.

Az előfizetői szerződésből az
adattal
összefüggésben
eredő igények Eht. 143. § (2)
szerinti elévüléséig, de
legkésőbb a szerződés
megszűnését követő 1 év+30
nap, illetve az esetleges
jogvita lezárásáig.

A Vodafone-ra vonatkozó jogi
kötelezettség
teljesítéséhez
szükséges - GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pontja, figyelemmel az
Eht. 129. § -ra

Előfizetői szerződésből eredő
igények Eht. 143. § (2)
szerinti
elévüléséig,
legkésőbb a szerződés
megszűnését követő 1 év+30
nap, illetve az esetleges
jogvita lezárásáig.

A Vodafone-ra vonatkozó jogi
kötelezettség
teljesítéséhez
szükséges - GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pontja, figyelemmel az
Eht. 127. § (2b) bekezdése

Előfizetői szerződésből eredő
igények Eht. 143. § (2)
szerinti
elévüléséig,
legkésőbb a szerződés
megszűnését követő 1 év+30
nap, illetve az esetleges
jogvita lezárásáig.
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forrása az előfizető, aki
az érintettől különböző
személy
7.

8.

9.

Az előfizető vagy az
előfizető képviselője
személyazonosságána
k
és
lakcímének
ellenőrzése
az
előfizetői
szerződés
megkötését
megelőzően
a
személyazonosság
igazolására alkalmas
hatósági igazolványok
nyilvántartásában,
illetve
a
GIRO
Elszámolásforgalmi
Zrt. nyilvántartásában,
illetve a szolgáltató
által - a személyes
adatok
forrása
az
előfizető vagy más
érintett

a) az előfizető személyazonosságának igazolására
alkalmas hatósági igazolványának típusa, okmányszáma,
érvényessége és a személyazonosság megállapítására
alkalmas jelen táblázat 1. a)-c) pontjában meghatározott
személyes adatok
b)
nem
magyar
állampolgár
magyar
személyazonosságának igazolására alkalmas hatósági
igazolvánnyal nem rendelkező – előfizetők esetében
útlevél, magyarországi lakcímét igazoló tartózkodási
engedély vagy más hatósági igazolvány a szolgáltatónak
történő bemutatása, és a személyazonosság
megállapítására alkalmas jelen táblázat 1. a-c) pontjában
meghatározott személyes adatok
c)
nem
magyar
állampolgár
magyar
személyazonosságának igazolására alkalmas hatósági
igazolvánnyal nem rendelkező – előfizetők esetében a
magyarországi lakcímét igazoló tartózkodási engedély,
más hatósági igazolvány, egyéb lakcímet igazoló
dokumentum (tartózkodási engedély, lakcímkártya
lakcímet tartalmazó oldala, lakcímbejelentő, albérleti
szerződés, kollégiumi szerződés, stb.) másolata

A Vodafone jogos érdeke a GDPR
6. cikk (1) bekezdés f) pontja
alapján.

Az
előre
fizető
(prepaid)
előfizetői
szerződés megkötése
előtt az ÁSZF 2.1.1.6.
pontban rögzített előre
fizetett díjú mobil
előfizetések számának
ellenőrzése céljából - a
személyes
adatok
forrása az előfizető vagy
más érintett
Az
utólag
fizető
(postpaid)
előfizetői
szerződés megkötése
előtt a szerződéskötő
fél hitelképességének
vizsgálata - a személyes
adatok
forrása
az
előfizető vagy más
érintett

a) az előfizető vagy törvényes képviselőjének
személyazonosságának igazolására alkalmas hatósági
igazolványának okmányszáma és adattartalma
b) a korábbi előre fizetett díjú mobil rádiótelefon
szolgáltatásra irányuló előfizetői szerződések száma

Szerződés megkötéséhez és
teljesítéséhez szükséges - GDPR 6
(1) b) pontja

Előfizetői szerződésből eredő
igények Eht. 143. § (2)
szerinti
elévüléséig,
legkésőbb a szerződés
megszűnését követő 1 év+30
nap, illetve az esetleges
jogvita lezárásáig.

a) jelen táblázat 1. pont a)-e) és h) bekezdésében
szereplő személyes adatok
b) jelenlegi mobiltelefon-előfizetései típusa, száma, a
számlafizetési története
c) a választott szolgáltatások (pl. részletfizetés) és a
választott, illetve használt (ideértve az új megrendelés
leadására használt) eszközök

a)-c) és i) pont: a Vodafone jogos
érdeke a GDPR 6. cikk (1) bekezdés
f) pontja alapján.

Előfizetői szerződésből eredő
igények Eht. 143. § (2)
szerinti
elévüléséig,
legkésőbb a szerződés
megszűnését követő 1 év+30
nap, illetve az esetleges
jogvita lezárásáig.

amennyiben az előfizető az adatok szolgáltatásához
hozzájárul:
d) munkáltatói igazolás adatai (munkaviszony kezdete,
munkaszerződés jellege (határozatlan/határozott idejű),
munkabér adatok)
e) nyugdíj igazolás adatai (havonta folyósított nyugdíj
összege)
f) bankszámla kivonat adatai (pénzforgalmak)
g) közüzemi számla adatainak bemutatása
h) egyéb mobil szolgáltatótól származó számla adatok
(előfizetések száma és milyen összegről szólnak)
i) hitel limit

A Vodafone jogos érdeke, hogy az
előfizető személyazonosságának
igazolására alkalmas hatósági
igazolványának érvényességéről,
és a személyazonosító adatok
valódiságáról meggyőződjön. A
Vodafone jogos érdeke továbbá,
hogy
a
magyar
személyazonosságának
igazolására alkalmas hatósági
igazolvánnyal nem rendelkező, és
ezáltal
a
személyazonosság
igazolására alkalmas hatósági
igazolványok
nyilvántartásában,
illetve a GIRO Elszámolásforgalmi
Zrt. nyilvántartásában nem elérhető
ügyfelei adatainak valódiságáról és
érvényességéről meggyőződjön.

A Vodafone jogos érdeke, hogy a
szerződéses
fizetési
kötelezettségek
teljesítésére
vonatkozó képességet előzetesen
megvizsgálja, a szerződésszerű
teljesítést biztosítsa, nemfizetéssel
vagy
nem
szerződés-szerű
fizetéssel,
illetve
csalással
kapcsolatos kockázatot felmérje és
megelőzze, továbbá a Vodafone
általi
ártámogatással
történő
készülék-értékesítést,
illetve
kedvezményes szolgáltatásnyújtást
engedélyezze.

Előfizetői szerződésből eredő
igények Eht. 143. § (2)
szerinti
elévüléséig,
legkésőbb a szerződés
megszűnését követő 1 év+30
nap, illetve az esetleges
jogvita lezárásáig.
A
külföldi
előfizetők
magyarországi
lakcímét
igazoló
tartózkodási
engedély, más hatósági
igazolvány, egyéb lakcímet
igazoló
dokumentum
másolatát
bemutatástól
számított 24 óráig őrizzük.

d)-h)
pont:
az
előfizető
hozzájárulása alapján - GDPR 6 (1)
a) pontja
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10.

Az
utólag
fizető
(postpaid)
előfizetői
szerződés megkötése
előtt
a
kezes
hitelképességének a
vizsgálata - a személyes
adatok
forrása
az
előfizető vagy más
érintett

a) kezes neve, lakóhelye, tartózkodási helye
b) kezes számlázási címe, pénzforgalmi számlaszáma
c) kezes születési neve, születési helye és ideje, anyja
születési neve
d) kezes kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségei (email
címe, telefonszáma)
e) kezes személyazonosságának igazolására alkalmas
hatósági igazolványának típusa, okmányszáma és egyéb
adattartalma
f) kezes jelenlegi mobiltelefon-előfizetései típusa, száma,
a számlafizetési története
g) a választott szolgáltatások (pl. részletfizetés) és
eszközök

a)-g) pont: a Vodafone jogos érdeke
a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f)
pontja alapján.
A Vodafone jogos érdeke, hogy a
szerződéses
fizetési
kötelezettségek
teljesítésére
vonatkozó képességet előzetes
megvizsgálja, a szerződésszerű
teljesítést biztosítsa, nemfizetést
megelőzze.

Előfizetői szerződésből eredő
igények Eht. 143. § (2)
szerinti
elévüléséig,
legkésőbb a szerződés
megszűnését követő 1 év+30
nap, illetve az esetleges
jogvita lezárásáig.

h)-l) pont: az előfizető hozzájárulása
alapján - GDPR 6 (1) a) pontja

amennyiben a kezes az adatok szolgáltatásához
hozzájárul:

11.

12.

13.

Vodafone
Family
(Vodafone Kid) és
Vodafone
You
Promóciós
Szolgáltatás
nyújtásához szükséges
feltételeinek teljesítése
- a személyes adatok
forrása az előfizető vagy
más érintett
Flotta szolgáltatásban
elérhető
előfizetői
csomagok nyújtásához
szükséges feltételek
ellenőrzése
a
személyes
adatok
forrása az előfizető vagy
más érintett (elődleges
jogosult),
vagy
a
másodlagos jogosultak
esetén az elsődleges
jogosult, mint 3. személy

Adatátadás
a
számlázási
és
forgalmazási jogviták
rendezésére
jogszabály
alapján
jogosult
szervek,

h) kezes munkáltatói igazolásának adatai (munkaviszony
kezdete, jellege (határozatlan/határozott idejű), munkabér
adatok)
i) kezes nyugdíj igazolásának adatai (havonta folyósított
nyugdíj összege)
j) kezes bankszámla kivonatának adatai (pénzforgalmak)
k) kezes közüzemi számla adatainak bemutatása
l) egyéb mobil szolgáltatótól származó számla adatok
(előfizetések száma és milyen összegről szólnak)
a) 18 éven aluli hozzátartozó lakcímet igazoló hatósági
igazolványának okmányszáma
b) 18 éven aluli hozzátartozó születési dátuma
c) kedvezményre jogosult felhasználó születési dátuma
d) kedvezményre jogosult felhasználó személyazonosító
igazolvány okmányszáma.

jelen táblázat 1. pont a-e) és h) bekezdésében szereplő
személyes adatokon túl az adott flotta függvényében
bekért dokumentumok az alábbiak lehetnek:
a) flottaigazolás (a különböző flották flottaigazolása
tartalmában eltérhet egymástól, valamint tartalmazhatja
az adott flotta elsődleges jogosultjának személyes adatait:
név, születési hely és idő, anyja neve, telefonszám, e-mail
cím, lakcím, munkáltató vagy szervezet neve,
másodlagos jogosult esetén: név, lakcím, személyi
igazolvány száma)
b) nyilatkozat a flottához való csatlakozás jogosultságáról
(név, személyi igazolvány száma)
- elsődleges jogosult: munkavállalói, illetőleg a vele tartós
megbízási vagy egyesületi, kamarai, illetőleg egyéb
tagsági jogviszony szerint kapcsolatban álló természetes
személy;
- másodlagos jogosult: az elsődleges jogosult(ak) által
kijelölt természetes személy/kedvezményezett.
jelen táblázat 2. pontjában foglalt személyes adatok köre

Szerződés megkötéséhez és
teljesítéséhez szükséges - GDPR 6
(1) b) pontja

Előfizetői szerződésből eredő
igények Eht. 143. § (2)
szerinti
elévüléséig,
legkésőbb a szerződés
megszűnését követő 1 év+30
nap, illetve az esetleges
jogvita lezárásáig.

Szerződés megkötéséhez és
teljesítéséhez szükséges - GDPR 6
(1) b) pontja

Előfizetői szerződésből eredő
igények Eht. 143. § (2)
szerinti
elévüléséig,
legkésőbb a szerződés
megszűnését követő 1 év+30
nap, illetve az esetleges
jogvita lezárásáig.

Szerződés megkötéséhez és
teljesítéséhez szükséges - GDPR 6
(1) b) pontja, figyelemmel az Eht.
157. § (9) bekezdésre

Előfizetői szerződésből eredő
igények Eht. 143. § (2)
szerinti
elévüléséig,
legkésőbb a szerződés
megszűnését követő 1 év+30
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14.

illetve a végrehajtó
részére - a személyes
adatok
forrása
a
Vodafone
Számhordozással
kapcsolatos
ügyintézés
–
a
személyes
adatok
forrása ez előfizető vagy
más érintett

nap, illetve az esetleges
jogvita lezárásáig.

a) számhordozást kérő természetes személy esetében:
aa) magyar állampolgár: személyazonosító igazolvány,
útlevél vagy vezetői engedély és magyarországi lakcímet
igazoló hatósági igazolvány (jelen táblázat 1. pont a-d)
szerinti személyes adatok), aláírás
ab) nem magyar állampolgár: útlevél és magyarországi
lakcímét igazoló tartózkodási engedély vagy más hatósági
igazolvány, valamint az előfizető döntése és
hozzájárulása alapján olyan hatósági igazolvány vagy
engedély, amely alapján az átadó szolgáltató őt az eredeti
előfizetői szerződés megkötésekor azonosította (jelen
táblázat 1. pont a-d) szerinti személyes adatok), aláírás

A Vodafone-ra vonatkozó jogi
kötelezettség
teljesítéséhez
szükséges -GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pontja, figyelemmel az
Eht. 150. §-ra, illetve az Szhr-re

Előfizetői szerződésből eredő
igények Eht. 143. § (2)
szerinti
elévüléséig,
legkésőbb a szerződés
megszűnését követő 1 év+30
nap, illetve az esetleges
jogvita lezárásáig.

Szerződés megkötéséhez és
teljesítéséhez szükséges - GDPR 6
(1) b) pontja

Előfizetői szerződésből eredő
igények Eht. 143. § (2)
szerinti
elévüléséig,
legkésőbb a szerződés
megszűnését követő 1 év+30
nap, illetve az esetleges
jogvita lezárásáig.

b) számhordozást kérő vállalkozás esetében:
ba) cégkivonat vagy egyéni vállalkozói nyilvántartási szám
bb) a cégjegyzésre jogosult közjegyzői aláíráshitelesítéssel ellátott címpéldánya vagy ügyvéd által
cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban való
közreműködés során ellenjegyzett aláírás-mintája
bc) az eljáró képviselő személyazonosító igazolványa
(jelen táblázat 1. pont a-d) szerinti személyes adatok),
aláírás
bd) meghatalmazás, ha nem a képviseleti joggal
felruházott személy jár el

15.

Előfizetői jogviszony
átírása – a személyes
adatok
forrása
ez
előfizető vagy más
érintett

c) hordozni kívánt telefonszám
e) jelenlegi szolgáltató neve
f) számhordozásra alkalmas nap
g) előfizetés típusa (prepaid, postpaid) és ügyfél típusa
(magánszemély, jogi személy)
a) átadó előfizető neve, születési neve, lakóhelye,
székhelye, számlázási címe, születési helye és ideje,
anyja születési neve, személyazonosságának igazolására
alkalmas hatósági igazolványának típusa és száma,
egyéni vállalkozói nyilvántartási száma, adószáma,
képviselő neve, születési helye és ideje,
személyazonosságának igazolására alkalmas hatósági
igazolványának típusa és száma, aláírása
b) átírás kedvezményezettjének neve, születési neve,
lakóhelye, számlázási címe, születési helye és ideje,
anyja születési neve, személyazonosságának igazolására
alkalmas hatósági igazolványának típusa és száma,
aláírása
c) az átírásra kerülő mobiltelefonszámhoz kapcsolódó
főbb adatok (mobilszám, tarifacsomag, készülék típusa,
IMEI szám, stb)
d) tanúk neve, lakóhelye és személyazonosságának
igazolására alkalmas hatósági igazolványának száma

Az adó meghatározása és a számviteli bizonylatok elszámolása és nyomonkövetése
16.

Számla kiállítása és az
adó meghatározása - a
személyes
adatok
forrása az előfizető vagy
más érintett

a) számla: a szolgáltatás igénybevevőjének neve és címe,
ügyfélazonosító száma
b) számlamelléklet: az előfizető által fizetendő díjak
valamennyi eltérő díjú hívásirány, hívásirányok
alkalmazásának hiányában a végződtető szolgáltató,
emelt díjas hívások, távszavazás, SMS, MMS, fogadott
hívások után a fizetendő díjak szerinti bontásban, továbbá

A Vodafone-ra vonatkozó jogi
kötelezettség
teljesítéséhez
szükséges a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pontja alapján,
figyelemmel az Általános forgalmi
adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény X. fejezetére

Annak a naptári évnek az
utolsó napjától számított öt
év, amelyik évben az
adóbevallást be kell nyújtani
(Adózás rendjéről szóló
2017. évi CL törvény IX. és
XXVI fejezetei), illetve az
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17.

Számviteli bizonylatok
elszámolása
és
nyomon követése - a
személyes
adatok
forrása az előfizető vagy
más érintett

telefon szolgáltatás útján igénybe vett nem telefon
szolgáltatások díja, beszéd és nem beszéd célú
hívásokért felszámított díjak, valamint a díjazási
időszakok
a) számla: a szolgáltatás igénybevevőjének neve és címe,
ügyfélazonosító száma
b) számlamelléklet: az előfizető által fizetendő díjak
valamennyi eltérő díjú hívásirány, hívásirányok
alkalmazásának hiányában a végződtető szolgáltató,
emelt díjas hívások, távszavazás, SMS, MMS, fogadott
hívások után a fizetendő díjak szerinti bontásban, továbbá
telefon szolgáltatás útján igénybe vett nem telefon
szolgáltatások díja, nem beszéd célú hívásokért
felszámított díjak, valamint a díjazási időszakok.
c) a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten
alátámasztó számviteli bizonylatok (ideértve a főkönyvi
számlákat,
az
analitikus,
illetve
részletező
nyilvántartásokat is), amelyek a számlán és a
számlamellékleten már megjelenített személyes adatokon
túl, de beleértve az előfizető egyenlegét, egyéb személyes
adatot nem tartalmaznak.

esetleges
ellenőrzés
lezárásáig.
A Vodafone-ra vonatkozó jogi
kötelezettség
teljesítéséhez
szükséges a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pontja alapján,
figyelemmel a Számvitelről szóló
2000. évi C. törvény 169. § (2)
bekezdésére

adóhatósági
és
jogvita

Az üzleti év utolsó napját
követő 5. hónap utolsó
napjától számított 8 év, illetve
az
esetleges
jogvita
lezárásáig.

Közhatalmi és közfeladatot ellátó szerveknek történő adatszolgáltatás
18.

Bűnüldözési,
nemzetbiztonsági és
honvédelmi
célú
adatmegőrzési és erre
irányuló
kérelem
esetén
adatszolgáltatási
kötelezettség
a
személyes
adatok
forrása a Vodafone

a) helyhez kötött telefon- vagy mobil rádiótelefon
szolgáltatás, internet hozzáférési szolgáltatás, internetes
telefon-, internetes levelezési szolgáltatás, illetve ezek
kombinációja esetén az előfizető egyedi előfizetői
szerződésben rögzített személyes adatai
b) helyhez kötött telefon- vagy mobil rádiótelefon
szolgáltatás, internet hozzáférési szolgáltatás, internetes
telefon-, internetes levelezési szolgáltatás, illetve ezek
kombinációja esetén az előfizetői, felhasználói
végberendezés vagy előfizetői hozzáférési pont
hívószáma vagy egyéb, az előfizető, felhasználó egyedi
azonosításához szükséges - az előfizetői szerződésben
rögzített, vagy az elektronikus hírközlési szolgáltató által
egyéb módon az előfizetőhöz, felhasználóhoz rendelt állandó műszaki-technikai azonosítók
c) helyhez kötött telefonszolgáltatás, helyhez kötött
internet hozzáférési szolgáltatás, illetve ezek
kombinációja esetén az előfizetői, felhasználói
végberendezés vagy előfizetői hozzáférési pont létesítési
címe és típusa
d) helyhez kötött telefon- vagy mobil rádiótelefon
szolgáltatás, internet hozzáférési szolgáltatás, internetes
telefon-, internetes levelezési szolgáltatás, illetve ezek
kombinációja esetén a kommunikációban részt vevő
előfizetők, felhasználók hívószámai, egyedi műszakitechnikai azonosítói, felhasználói azonosítói, az igénybe
vett elektronikus hírközlési szolgáltatás típusa, a
kommunikáció dátuma, kezdő és záró időpontja
e) helyhez kötött telefon- vagy mobil rádiótelefon
szolgáltatás, illetve ezek kombinációja igénybevételénél
alkalmazott hívásátirányítás és hívástovábbítás esetén a
hívásfelépítésben részt vevő köztes előfizetői vagy
felhasználói hívószámok
f) mobil rádiótelefon szolgáltatás esetén a szolgáltatás
igénybevételekor használt, a kommunikációban részt
vevő felek készülékazonosítója (IMEI), valamint mobilelőfizetői azonosítója (IMSI)
g) mobil rádiótelefon szolgáltatás esetén a szolgáltatást
nyújtó hálózat- és cellaazonosítója a közlés

A Vodafone-ra vonatkozó jogi
kötelezettség
teljesítéséhez
szükséges - GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pontja, figyelemmel –
az Eht. 159/A. § (1) és (2)
bekezdésére

a)-c) adatokat az előfizetői
szerződés
megszűnését
követő
1
évig;
d)-k) adatokat keletkezésüket
követő 1 évig a sikertelen
hívásokra
vonatkozó
adatokat azok keletkezését
követő fél évig;
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19.

Az adatkérésre törvény
alapján
jogosult
nyomozó
hatóság,
ügyészség, bíróság,
előkészítő
eljárást
folytat
szerv,
közigazgatási szerv,
valamint
nemzetbiztonsági
szolgálat számára a
törvényben
meghatározott
feladatai ellátásához,
kérelmükre
történő
adatszolgáltatás
érdekében
a
személyes
adatok
forrása a Vodafone

megkezdésekor, valamint az adott szolgáltatás
nyújtásának időpontjában az adott cellaazonosítóhoz
tartozó cella tényleges földrajzi helyének meghatározását
lehetővé tevő adatok
h) internetes elektronikus levelezési, internetes
telefonszolgáltatás, illetve ezek kombinációja esetén a
szándékolt
címzett
irányában
megkezdett
kommunikációra vonatkozóan a d) pont szerinti adatok
i) internet hozzáférési, internetes elektronikus levelezési,
internetes telefonszolgáltatás, illetve ezek kombinációja
esetén az elektronikus hírközlési szolgáltatás típusa és a
szolgáltatás előfizető vagy felhasználó általi
igénybevételének dátuma, kezdő és záró időpontja, az
igénybevételnél használt IP cím, felhasználói azonosító,
hívószám
j) internet hozzáférési, internetes elektronikus levelezési,
internetes telefonszolgáltatás, illetve ezek kombinációja
során az előfizetők, felhasználók egyedi műszakitechnikai azonosítóinak az elektronikus hírközlési
szolgáltató általi bármely átalakításának követéséhez
szükséges adatok (IP cím, portszám)
k) előre fizetett anonim hívókártyás mobil rádiótelefon
szolgáltatás
esetében
a
szolgáltatás
első
igénybevételének dátuma és időpontja, valamint a
cellaazonosító, amelyről az aktiválás megtörtént.
Az adatszolgáltatási kötelezettség a sikertelen hívások
során előállított vagy kezelt adatokra is kiterjed.
a) az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye, vagy
székhelye;
b) az előfizető számlázási címe, pénzforgalmi
számlaszáma;
c) az előfizető születési neve, születési helye és ideje,
anyja születési neve;
d) az előfizető képviselőjének a)-c) pont szerinti adatai;
e) az előfizető cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási
száma;
f) az előfizető személyazonosság igazolására alkalmas
hatósági igazolványának típusa és száma;
g) az előfizető lakcímet igazoló hatósági igazolványának
száma;
h) előfizetői állomás száma vagy egyéb azonosítója;
i) az előfizető hozzáférési pont címe és az állomás típusa;
j) az elszámolási időszakban elszámolható összes egység
száma;
k) a hívó és a hívott előfizetői számok;
l) a hívás vagy egyéb szolgáltatás típusa, iránya, kezdő
időpontja és a lefolytatott beszélgetés időtartama, illetve a
továbbított adat terjedelme, mobil rádiótelefon
szolgáltatásnál a szolgáltatást nyújtó hálózat és cella,
valamint a szolgáltatás igénybevételekor használt
készülék egyedi azonosítója (IMEI), IP hálózatok esetén
az alkalmazott azonosítók;
m) a hívás vagy egyéb szolgáltatás dátuma;
n) a díjfizetéssel és a díjtartozással összefüggő adatok;
o) a tartozás hátrahagyása esetén az előfizetői szerződés
felmondásának eseményei.
p) telefon szolgáltatás esetén az előfizetők és
felhasználók részéről igénybe vehető egyéb, nem
elektronikus hírközlési szolgáltatásra, különösen annak
számlázására vonatkozó adatok;
q) az előfizetői szolgáltatás igénybevételéhez
jogellenesen alkalmazott - így különösen a tulajdonosa

A Vodafone-ra vonatkozó jogi
kötelezettség
teljesítéséhez
szükséges - GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pontja, figyelemmel az
Eht. 154. § (2), 157. § (2) és (10)
bekezdésére

Az a-e) pontban szereplő
adatokat
az
előfizetői
szerződés
megszűnését
követő egy év+30 napig,
egyebekben
az
adatszolgáltatás
teljesítéséig, illetve ha egyéb
a tájékoztatóban megjelölt
célokból is kezeli a Vodafone
ezeket az adatokat, akkor az
ott megjelölt határidőig
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20.

21.

22.

23.

24.

Kötelező
adatszolgáltatás
az
adatkérésre
külön
törvény
szerint
jogosult
nyomozó
hatóság, ügyészség,
bíróság, illetve az
előkészítő
eljárást
folytató szerv, valamint
nemzetbiztonsági
szolgálat törvényben
meghatározott
feladatai ellátásának
biztosítása céljából - a
személyes
adatok
forrása a Vodafone
Kötelező
adatszolgáltatás
a
körözési
eljárást
lefolytató
szerv
megkeresésére
az
ismeretlen
helyen
tartózkodó
személy
hollétének
megállapítása - ennek
keretében
kapcsolatrendszerének
,
feltételezhető
tartózkodási helyének
megismerése
–
céljából - a személyes
adatok
forrása
a
Vodafone
Kötelező
adatszolgáltatás
a
szabálysértési hatóság
kérelmére a segélyhívó
számok rendeltetéstől
eltérő igénybevétele
szabálysértés
elkövetőjének
azonosítása céljából - a
személyes
adatok
forrása a Vodafone
Kötelező
adatszolgáltatás
a
fogyasztóvédelmi
hatóság felé - a
személyes
adatok
forrása a Vodafone
Segélyhívások
megválaszolása
céljából a segélyhívó
szolgálatok
és
a
segélyszolgálati
állomások
részére
történő
adatszolgáltatás - a

által letiltott - előfizetői végberendezések használatára,
illetve annak kísérletére vonatkozóan a szolgáltató
elektronikus hírközlő hálózatában keletkező adatok.
a kérelemben érintett, az előfizetővel és a felhasználóval
kapcsolatos, forgalmi adatokon kívüli helymeghatározási
adatok

A Vodafone-ra vonatkozó jogi
kötelezettség
teljesítéséhez
szükséges - GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pontja, figyelemmel az
Eht. 156. § (16) bekezdésére

az
adatszolgáltatás
teljesítéséig, ha egyéb a
tájékoztatóban
megjelölt
célokból is kezeli a Vodafone
ezeket az adatokat, akkor az
ott megjelölt határidőig

a kérelemben érintett, az előfizetővel és a felhasználóval
kapcsolatos hívásforgalmi, helymeghatározási és
előfizetői adatok

A Vodafone-ra vonatkozó jogi
kötelezettség
teljesítéséhez
szükséges - GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pontja, figyelemmel az
Eht. 156. § (17) bekezdésére

az
adatszolgáltatás
teljesítéséig, ha egyéb a
tájékoztatóban
megjelölt
célokból is kezeli a Vodafone
ezeket az adatokat, akkor az
ott megjelölt határidőig

A segélyhívószámra kezdeményezett hívó telefonszám
vonatkozásában:
a) az előfizető családi nevére és utónevére, születési
helyére és idejére, anyja születési családi és utónevére,
lakcímére és értesítési címére, vagy
b) a nem természetes személy előfizető esetén annak
cégnevére, székhelyére, telephelyére, képviselőjének
családi nevére és utónevére vonatkozó adatok

A Vodafone-ra vonatkozó jogi
kötelezettség
teljesítéséhez
szükséges - GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pontja, figyelemmel az
Eht. 157. § (11) bekezdésére

az
adatszolgáltatás
teljesítéséig, ha egyéb a
tájékoztatóban
megjelölt
célokból is kezeli a Vodafone
ezeket az adatokat, akkor az
ott megjelölt határidőig.

a kérelemben érintett, a Vodafone hálózatából
kezdeményezett hívás kezdő időpontjára és időtartamára
vonatkozó adatok

A Vodafone-ra vonatkozó jogi
kötelezettség
teljesítéséhez
szükséges - GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pontja, figyelemmel a
Fgytv. 47. § (9a) bekezdésére és az
Eht. 157. § (9) bekezdésére
A Vodafone-ra vonatkozó jogi
kötelezettség
teljesítéséhez
szükséges - GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pontja, figyelemmel az
Eht. 145. § (1) és (2) bekezdésére

az
adatszolgáltatás
teljesítéséig, ha egyéb a
tájékoztatóban
megjelölt
célokból is kezeli a Vodafone
ezeket az adatokat, akkor az
ott megjelölt határidőig
az
adatszolgáltatás
teljesítéséig, ha egyéb a
tájékoztatóban
megjelölt
célokból is kezeli a Vodafone
ezeket az adatokat, akkor az
ott megjelölt határidőig

a hívó fél azonosítására, illetve a helymeghatározásra
vonatkozó adatok (a hívó fél azonosítása kijelzésének
letiltása, továbbá a helymeghatározási adatok kezelésére
vonatkozó hozzájárulás hiánya vagy visszavonása esetén
is)
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25.

26.

27.

28.

személyes
adatok
forrása a Vodafone
Adatszolgáltatás
a
pénzügyi
közvetítőrendszer
felügyeletével
kapcsolatos
feladatkörében eljáró
Magyar
Nemzeti
Banknak - a személyes
adatok
forrása
a
Vodafone
Adatszolgáltatás
a
Gazdasági
Versenyhivatalnak
versenyfelügyeleti
eljárás céljából - a
személyes
adatok
forrása a Vodafone

Adatszolgáltatás
a
polgári
nemzetbiztonsági
szolgálatok
irányításáért
felelős
miniszter
által
irányított rendvédelmi
szervnek, amennyiben
az előre fizetett díjú
mobil
szolgáltatás
kapcsán
az
ügyfélazonosító adatok
valódiságával,
megfelelőségével
kapcsolatos
kétség,
vagy a szolgáltatás
igénybevételével
összefüggésben
bűncselekmény
gyanúja merül fel - a
személyes
adatok
forrása a Vodafone
Más
elektronikus
hírközlési
szolgáltatónak
való
adatátadás és átvétel,
illetve
közös
adatállomány
létrehozása díjfizetési,
illetőleg
a
szerződésből
eredő
egyéb kötelezettségek
kijátszásának
megelőzése, illetve a
szerződéskötés
megtagadásának
céljából – a személyes
adatok
forrása
a
Vodafone

a) előfizető családi és utóneve, születési neve az előfizető
lakóhelye, tartózkodási helye
b) előfizetői állomás száma vagy egyéb azonosítója, az
előfizetőt hívó és általa hívott előfizetői számok, a hívás
vagy egyéb szolgáltatás dátuma és kezdő időpontja

A Vodafone-ra vonatkozó jogi
kötelezettség
teljesítéséhez
szükséges - GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pontja, figyelemmel az
Eht. 157. § (8) bekezdésére

az
adatszolgáltatás
teljesítéséig, ha egyéb a
tájékoztatóban
megjelölt
célokból is kezeli a Vodafone
ezeket az adatokat, akkor az
ott megjelölt határidőig

a) előfizető családi és utóneve, születési neve az előfizető
lakóhelye, tartózkodási helye
b) előfizetői állomás száma vagy egyéb azonosítója, az
előfizetőt hívó és általa hívott előfizetői számok, a hívás
vagy egyéb szolgáltatás dátuma, kezdő időpontja,
valamint időtartama
c) mobil rádiótelefon szolgáltatásnál a szolgáltatást nyújtó
hálózat és cella, valamint a szolgáltatás igénybevételekor
használt készülék egyedi azonosítója (IMEI), IP hálózatok
esetén az alkalmazott azonosítók
a) rögzített ügyfélazonosító adatok
b) az előfizetői szerződések száma vagy az előfizető által
igénybe vett előfizetői szolgáltatások

A Vodafone-ra vonatkozó jogi
kötelezettség
teljesítéséhez
szükséges - GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pontja, figyelemmel az
Eht. 157. § (8a) bekezdésére

az
adatszolgáltatás
teljesítéséig, ha egyéb a
tájékoztatóban
megjelölt
célokból is kezeli a Vodafone
ezeket az adatokat, akkor az
ott megjelölt határidőig

A Vodafone-ra vonatkozó jogi
kötelezettség
teljesítéséhez
szükséges - GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pontja, figyelemmel az
Eht. 127. § (2d) bekezdésére

az
adatszolgáltatás
teljesítéséig, ha egyéb a
tájékoztatóban
megjelölt
célokból is kezeli a Vodafone
ezeket az adatokat, akkor az
ott megjelölt határidőig

a) az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy
székhelye
b) az előfizető számlázási címe, pénzforgalmi
számlaszáma
c) az előfizető születési neve, születési helye és ideje,
anyja születési neve
d) előfizető képviselőjének a)-c) pont szerinti adatai
e) az előfizető cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási
száma
f) az előfizető személyazonosság igazolására alkalmas
hatósági igazolványának típusa és száma
g) az előfizető lakcímet igazoló hatósági igazolványának
száma
h) a szerződés tárgyát képező előfizetői szolgáltatás
megjelölése, az előfizetői egyéni előfizetői minőségére
vonatkozó nyilatkozatának tartalma, továbbá az átadás
indokáról szóló tájékoztatás

A Vodafone-ra vonatkozó jogi
kötelezettség
teljesítéséhez
szükséges a GDPR 6 (1) c) pontja
alapján, figyelemmel az Eht. 158. §ra.

A közös adatállományba
kerülést kiváltó eseményt
követő egy év vagy az
elévülés
időpontja
(az
előfizetői szerződésből eredő
igények Eht. 143. § (2)
szerinti
elévüléséig,
legkésőbb a szerződés
megszűnését követő 1 év+30
nap, illetve az esetleges
jogvita lezárásáig).
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Megkeresések, hibabejelentés, panaszkezelés, hangfelvételek, kamerafelvételek
29.

Előfizetői, felhasználói
és
fogyasztói
megkeresések,
bejelentések intézése,
panaszok kivizsgálása
és
kezelése,
a
megkeresések
és
panaszok gyors és
hatékony
megválaszolása - a
személyes
adatok
forrása az előfizető vagy
más
érintett,
a
szolgáltatással
összefüggésben
keletkezett személyes
adatok
tekintetében
pedig a Vodafone

a) előfizető/fogyasztó neve, lakcíme
b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja
c) előfizető/fogyasztó panaszának részletes leírása (az
előfizető/fogyasztó által a panaszban megadott
személyes adatok, ideértve az előfizető/fogyasztó
telefonszámát és egyéb elérhetőségét (ld. e-mail cím), a
szolgáltatásra vonatkozó adatok), az általa bemutatott
iratok, dokumentumok, és egyéb bizonyítékok jegyzéke
d) a Vodafone nyilatkozata az előfizető/fogyasztó
panaszával kapcsolatos álláspontjáról
e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy
egyéb
elektronikus
hírközlési
szolgáltatás
felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - az
előfizető/fogyasztó aláírása
f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje
g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési
szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz
esetén a panasz egyedi azonosítószáma
h) az előfizető egyértelmű azonosításához szükséges
előfizetői hívószám vagy más azonosító (pl. ügyfélszám,
személyes biztonsági kód, szolgáltatási cím)
a) az előfizető neve, értesítési címe, értesítési e-mail címe
vagy más azonosítója
b) az előfizetői hívószáma vagy más azonosító
c) a hibajelenség leírása
d) a hibabejelentés időpontja (év, hónap, nap, óra)
e) a hiba okának behatárolására tett intézkedések és azok
eredménye
f) a hiba oka
g) a hiba elhárításának módja és időpontja (év, hónap,
nap, óra), eredménye (eredménytelensége és annak oka)
h) az előfizető értesítésének módja és időpontja, ezen
belül is különösen az előfizető bejelentésének
visszaigazolásáról, valamint a g) pontban foglaltakról
történő értesítések módja és időpontja.
i) az előfizető kapcsolattartási hívószáma, szolgáltatási
címe, egyéb elérhetősége, illetve személyes biztonsági
kódja
Amennyiben a bejelentést nem az előfizető teszi, illetve a
bejelentésben egyéb harmadik személyek is érintettek,
úgy a rájuk vonatkozó, fenti a)-b) és h-i) pont szerinti
adatok.

A Vodafone-ra vonatkozó jogi
kötelezettség
teljesítéséhez
szükséges - GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pontja, figyelemmel a
Fgytv. 17/A. § (5) és (7)
bekezdéseire, az Eht. 138.§ (8) és
(10) bekezdéseire és a GDPR 12.
cikkére.
A h) pont alatti személyes adatok az
előfizető,
felhasználó,
illetve
fogyasztó hozzájárulása alapján –
GDPR 6 (1) a) pontja.

A
megkeresésekkel
kapcsolatos adatokat 1 évig,
vagy jogvita esetén, annak
lezárásáig. A panaszokkal
kapcsolatos adatokat 3 évig,
vagy jogvita esetén, annak
lezárásáig.

30.

Hibabejelentés
kivizsgálása
és
hibaelhárítás, a hibák
gyors és hatékony
megválaszolása – a
személyes
adatok
forrása az előfizető vagy
más
érintett,
a
szolgáltatással
összefüggésben
keletkezett személyes
adatok
tekintetében
pedig a Vodafone

A Vodafone-ra vonatkozó jogi
kötelezettség
teljesítéséhez
szükséges - GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pontja, figyelemmel az
Eht. 141. §-ra.
Az i) pont alatti személyes adatok az
előfizető,
felhasználó,
illetve
fogyasztó hozzájárulása alapján –
GDPR 6 (1) a) pontja.

A bejelentéstől számított 1
évig, vagy jogvita esetén,
annak lezárásáig.

31.

Hangfelvételek
megőrzése
a
személyes
adatok
forrása az előfizető vagy
más
érintett,
a
szolgáltatással
összefüggésben
keletkezett személyes
adatok
tekintetében
pedig a Vodafone

jelen táblázat 28. és 29. pontjaiban foglalt személyes
adatok,
telefonos
ügyfélszolgálatra
érkező
megkeresésről,
bejelentésről,
panaszról,
hibabejelentésről szóló hangfelvétel

A Vodafone-ra vonatkozó jogi
kötelezettség
teljesítéséhez
szükséges - GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pontja, figyelemmel a
Fgytv. 17/A. §-ra, 17/B. §-ra, az Eht.
138. § (10) bekezdésére, az Eht.
141.§ (1) bekezdésére és az Eszr.
4. § (5) bekezdésére.

A szolgáltatás nyújtása
(különösen
a
panaszokhoz,
hibabejelentésekhez

a) jelen táblázat 1. és 2. pontjában foglalt személyes
adatok

A Vodafone jogos érdeke - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés f) pontja.

A telefonos ügyfélszolgálatra
érkező
fogyasztóimegkeresésről,
panaszról
és
hibabejelentésről,
az
ügyfélszolgálat
és
a
fogyasztó közötti telefonos
kommunikációról
szóló
hangfelvételt a bejelentés
időpontjától számított 5 évig,
üzleti előfizető esetén 1 évig,
vagy jogvita esetén, annak
lezárásáig.
A hangfelvételek megőrzési
ideje 5 év

32.
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33.

34.

kapcsolódó
ügyintézési
folyamatok)
megfelelőségének és
minőségének
ellenőrzése,
ügyfélszolgálaton
dolgozók
oktatása,
előfizetőkkel
kapcsolatos
követelések és egyéb
jogi
igények
érvényesítése - a
személyes
adatok
forrása az előfizető vagy
más
érintett,
a
szolgáltatással
összefüggésben
keletkezett személyes
adatok
tekintetében
pedig a Vodafone
Személyés
vagyonvédelem
a
Vodafone
Magyarország
Zrt.
márkaképviseletein és
viszonteladói
hálózatában
a
személyes
adatok
forrása
a
kamerarendszer
látószögébe
lépő
személy, ügyfél vagy
munkavállaló
A kamerarendszer által
készített
felvételek
megismeréséről szóló
jegyzőkönyv felvétele –
a személyes adatok
forrása
a
felvétel
megismerését
kérő
személy

b) az előfizető megkeresésének részletes leírása, az
előfizető által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb
bizonyítékok jegyzéke
c) hangfelvétel

A Vodafone jogos érdeke, a
jogszabályoknak,
belső
szabályzatoknak és az előfizetői
igényeknek
megfelelő
belső
folyamatok kialakítása, folyamatos
ellenőrzése és szükség esetén
javítása, az ügyfélkiszolgálásban
résztvevők oktatása, valamint jogos
érdeke, hogy az előfizetőkkel
kapcsolatos követelések és egyéb
jogi igények érvényesítése során a
hangfelvételeket
álláspontja
bizonyítására felhasználja.

a) az elektronikus megfigyelőrendszer (biztonsági
kamera) alkalmazásával rögzített képfelvétel (képmás és
cselekmények)
b) a felvételek készítésének helye és időpontja

A Vodafone jogos érdekének
érvényesítéséhez szükséges GDPR 6 (1) f) pontja
A Vodafone jogos érdeke, hogy
üzleteiben, ahol az ügyfelek
kiszolgálását végzi, és ahol értékes
készülékek
és
tartozékok
találhatóak a személy- és
vagyonvédelmet biztosítsa.

a) a rögzített felvétel azonosításához szükséges adatok
b) a felvétel megismerésére jogosult személy neve, a
tevékenység személyes végzésére jogosító igazolvány
típusa és száma, vállalkozás neve és működési
engedélyének száma
c) a felvétel megismerésének oka, ide értve az érintetti
joggyakorlás indokát
d) a felvétel megismerésének helye és ideje (kezdő és
záróidőpontja)
e) adathordozó megjelölése

A Vodafone-ra vonatkozó jogi
kötelezettség
teljesítéséhez
szükséges - GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pontja, figyelemmel a
SzVMt. 31. §-ra

Felhasználás
(bűncselekmény,
más
rendkívüli
esemény
körülményeinek
utólagos
kivizsgálása)
hiányában,
legfeljebb a rögzítéstől
számított 5 napig. Egyéb
esetben az eset kivizsgálása,
illetve az annak alapján indult
hatósági vagy bírósági
eljárás lezártáig.

Felhasználás
(bűncselekmény,
más
rendkívüli
esemény
körülményeinek
utólagos
kivizsgálása) hiányában, a
rögzítéstől számított harminc
nap.

Telefonkönyv, elektronikus előfizetői névjegyzék és tudakozó
35.

36.

Előfizetői névjegyzék
készítése - a személyes
adatok
forrása
az
előfizető vagy más
érintett

Országos
belföldi
tudakozó nyújtása és
az
előfizetői

a) az előfizető
- neve, előfizetői hívószáma, lakcíme
helyhez kötött telefonszolgáltatást igénybe vevő előfizető
esetén:
b) az előfizető nyilatkozata, hogy személyes adatai nem
használhatóak fel közvetlen üzletszerzés, tájékoztatás,
közvélemény- vagy piackutatás céljára
c) az előfizetői hívószámhoz tartozó végberendezés
felhasználás módja (telefon/fax)
d) egyéni előfizető esetén foglalkozása, iskolai
végzettsége, szakképesítése
e) egy mobil rádiótelefon előfizetői hívószám.
előfizető hozzájárulásától függően az előfizető neve,
lakcíme, előfizetői hívószáma

Az előfizető hozzájárulása alapján GDPR 6 (1) a) pontja, figyelemmel
az Eht. 160. §-ra és az Eszr. 31. §ra

A
hozzájárulás
visszavonásáig,
ennek
hiányában az előfizetői
szerződésből eredő igények
Eht. 143. § (2) szerinti
elévüléséig, legkésőbb a
szerződés
megszűnését
követő 1 év+30 nap, illetve az
esetleges jogvita lezárásáig.

A Vodafone-ra vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítése a GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c) pontja alapján,

A
hozzájárulás
visszavonásáig,
ennek
hiányában az előfizetői
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névjegyzék elérhetővé
tétele céljából történő
adatátadás
a
személyes
adatok
forrása az előfizető vagy
más érintett

figyelemmel az Eht. 146. §-ra,
valamint 162. §-ra.

szerződésből eredő igények
Eht. 143. § (2) szerinti
elévüléséig, legkésőbb a
szerződés
megszűnését
követő 1 év+30 nap, illetve az
esetleges jogvita lezárásáig.

Közvetlen üzletszerzés, piackutatás és értéknövelt szolgáltatások nyújtása
37.

38.

39.

40.

Közvetlen
üzletszerzéshez való
hozzájárulás
kérése
céljából
való
kapcsolatfelvétel – a
személyes
adatok
forrása 3. személy:
vásárolt vagy publikus
adatbázis

Közvetlen üzletszerzés
céljából
személyre
szabott
ajánlatok
közvetítése (ide értve a
szolgáltató
szerződéses partnerei
és a Vodafone Csoport
más vállalatai hasonló
ajánlatainak
közvetítését
is),
továbbá piackutatás
céljából
történő
megkeresés
a
személyes
adatok
forrása az előfizető vagy
más érintett
Értéknövelt
szolgáltatás
(pl.
készülékbiztosítás,
navigációs
szolgáltatás,
híváskontroll stb.)
nyújtása és közvetítése
- a személyes adatok
forrása az előfizető vagy
más érintett

Műsorterjesztési
tartalom ajánlása - a
személyes
adatok
forrása az előfizető vagy
más érintett

a) lehetséges ügyfél neve
b) lehetséges ügyfél telefonszáma
c) lehetséges ügyfél email címe
d) lehetséges ügyfél levelezési címe
e) amennyiben a lehetséges ügyfél a Vodafone Csoport
tulajdonában álló más vállalat előfizetője, akkor a
fentieken túl az előfizető ügyfélazonosító száma, születési
helye és ideje, anyja születési neve, az előfizető
lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye, az előfizető
cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma, azon
szolgáltatások, amelyeket az előfizető a Vodafone
Csoport tulajdonában álló más vállalattól igénybe vesz,
továbbá az előfizető számlafizetési története
a) jelen táblázat 1. 2. 3. pontjában foglalt személyes
adatok köre (előfizető azonosításával, forgalommal és
számlázással, a kapcsolódó díjak beszedésével, az
előfizetői szerződések figyelemmel kísérésével, továbbá a
számlával, számlamelléklettel kapcsolatos adatok)
b) böngészési előzmény

A Vodafone jogos érdekének
érvényesítéséhez szükséges a
GDPR 6 (1) f) pontja alapján.

Legfeljebb a lehetséges
ügyfél hűségnyilatkozatának
lejártáig, de maximum 24
hónapig.

Az előfizető, felhasználó, illetve a
közvetlen
üzletszerzéshez
hozzájáruló lehetséges ügyfél
hozzájárulása alapján - GDPR 6 (1)
a) pontja, figyelemmel az Eht. 157.
§ (4) bekezdésére.

A szolgáltató a személyes
adatokat ebből a célból a
hozzájárulás visszavonásáig
kezeli,
ha
egyéb
a
tájékoztatóban
megjelölt
célokból is kezeli ezeket az
adatokat, akkor az ott
megjelölt határidőig.

forgalmi adatokon kívüli helymeghatározásai adatok
(bázisállomás azonosítója, címe vagy geo-koordináta)

Az előfizető vagy a felhasználó
hozzájárulása alapján - GDPR 6 (1)
a) pontja, figyelemmel az Eht. 156.
§ (14) bekezdésére.

Műsorterjesztési szolgáltatáshoz tartozó megtekintési
adatok, szokások, műsorok lejátszási listához adása

Az előfizető hozzájárulása alapján GDPR 6 (1) a) pontja

A szolgáltató a személyes
adatokat ebből a célból a
hozzájárulás visszavonásáig
kezeli,
ha
egyéb
a
tájékoztatóban
megjelölt
célokból is kezeli ezeket az
adatokat, akkor az ott
megjelölt határidőig. A
forgalmi adatokon kívüli
helymeghatározási adatokat
a keletkezésüket követő egy
év után töröljük.
A
hozzájárulás
visszavonásától számított
maximum 6 hónapig a
jogszerű
hozzájárulás
alapján gyűjtött adatokat
megőrizzük. A visszavonás
megtehető a Vodafone TV
Beállítások/Adatkezelési
hozzájárulás
menüpontjában, illetve a
Vodafone
TV
mobil
alkalmazás
Beállítások/Adatkezelési

A Vodafone jogos érdeke, hogy
adatbázist hozzon létre közvetlen
üzletszerzéshez való hozzájárulás
kérése céljából.
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41.

Ügyfélelégedettség
mérése szolgáltatások
igénybevételét
követően
(TNPS
mérés) - a személyes
adatok
forrása
az
előfizető vagy más
érintett

a)

b)

előfizető vagy nem természetes személy
előfizető
kapcsolattartójának
neve,
telefonszáma és e-mail cím
válaszok

A Vodafone jogos érdekének
érvényesítéséhez szükséges a
GDPR 6 (1) f) pontja alapján.
A Vodafone jogos érdeke, hogy az
előfizetők
és
felhasználók
elégedettségét mérje és elemezze,
és ezzel javítsa a szolgáltatások
minőségét, végső soron elősegítve
az ügyfelek megtartását.

hozzájárulás
menüpontjában.
Előfizetői szerződésből eredő
igények Eht. 143. § (2)
szerinti
elévüléséig,
legkésőbb a szerződés
megszűnését követő 1 év+30
nap, illetve az esetleges
jogvita lezárásáig.

Egyéb, a Vodafone jogos érdekén alapuló adatkezelések
42.

43.

44.

45.

Versenyképes üzleti
ajánlatok kidolgozása,
piacelemzés
a
személyes
adatok
forrása az előfizető vagy
más érintett

jelen táblázat 1. 2. és 3. pontjában foglalt személyes
adatok anonimizált állománya

A Vodafone jogos érdekének
érvényesítéséhez szükséges a
GDPR 6 (1) f) pontja alapján.

Vállalatfelvásárlással
kapcsolatos
adatkezelés
–
a
személyes
adatok
forrása a felvásárolt vagy
felvásárló vállalat

a) az előfizető neve és ügyfélazonosító száma
b) az előfizető születési helye és ideje, anyja születési
neve
c) az előfizető lakóhelye, tartózkodási helye vagy
székhelye
d) az előfizető cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási
száma
e) azon szolgáltatások, amelyeket az előfizető a másik
szolgáltatótól (ide értve a Vodafone Csoport tulajdonában
álló más vállalatot is) igénybe vett
f) az előfizető számlafizetési története
g) az előfizetői szolgáltatás igénybevételének helye
h) előfizető kapcsolattartási adatai (telefonszám, e-mail
cím)

Elektronikus hírközlési
szolgáltatásra irányuló
szerződéssel
kapcsolatos
lejárt
követelés
engedményezése
követeléskezelő cégek
részére - a személyes
adatok
forrása
a
Vodafone

a) a szerződésen szereplő, jelen táblázat 1. pont a)-e), h)k), m)-n) és o)-s) alatti személyes adatok, továbbá az
előfizető a szolgáltatás megrendelése alkalmával tett
nyilatkozatai
b) a számlán szereplő, jelen táblázat 3. pontja alatti
személyes adatok
c) az egyenleg kimutatás adatai: számlák összege és a
teljesítésük határideje, befizetések összege és időpontjuk,
összesítve a számlák összege, összesítve a befizetések
összege, egyenleg
d) a szerződés felmondásának vagy lejáratának dátuma
és körülményei
e) adott ügyfélazonosító szám alatti előfizetések száma,
szolgáltatások típusa, értékesítési csatorna
f) kötbér és késedelmi kamat összege

A Vodafone jogos érdekének
érvényesítéséhez szükséges a
GDPR 6 (1) f) pontja alapján.

Csalások, visszaélések
megelőzése, kezelése –
a személyes adatok
forrása az előfizető vagy
más érintett

a 3.12. pont alatt részletesen, vizsgálati eljárásonként
felsorolva

A Vodafone jogos érdeke - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés f) pontja alapján.

A Vodafone jogos érdeke, hogy az
előfizetők preferenciáit és a piaci
környezetet
elemezve
versenyképes,
az
előfizetői
igényeket
kiszolgáló
üzleti
ajánlatokat dolgozzon ki, ezzel
elősegítve az ügyfelek megtartását.
A Vodafone jogos érdekének
érvényesítéséhez szükséges a
GDPR 6 (1) f) pontja alapján.

A
személyes
adatok
keletkezésétől számított egy
év. Ha a szolgáltatóezen
személyes adatokat egyéb a
tájékoztatóban
megjelölt
célokból is kezeli, akkor az ott
megjelölt határidőig őrzi meg
őket.

A Vodafone törli, illetve
anonimizálja az előfizető
személyes adatát az elemzés
céljának megvalósulásakor.

A Vodafone jogos érdeke, hogy
gyorsan
és
hatékonyan
érvényesítse
a
vállalatfelvásárlásból
fakadó
kereskedelmi lehetőségeket a
szolgáltatás fejlesztésére és az
értékesítés növelésére.

A Vodafone jogos érdeke, hogy az
előfizető nem teljesítése esetén a
szerződésszegésből eredő kárát
mérsékelje.

A Vodafone jogos érdeke, hogy a
tervezett
vagy
megkísérelt
csalásokat és visszaéléseket

A
szerződésből
eredő
igények Ptk. 6:22. § (1)
szerinti elévüléséig, de
legkésőbb
az
engedményezést követő 5
év+30 nap, illetve az
esetleges jogvita lezárásáig

Előfizetői szerződésből eredő
igények Eht. 143. § (2)
szerinti
elévüléséig,
legkésőbb a szerződés
megszűnését követő 1 év+30
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46.

47.

Hálózatjavítás,
az
esetleges túlterhelések
és meghibásodások
megelőzése, a hálózati
infrastruktúra
fejlesztése, továbbá az
informatikai
infrastruktúra javítása
és fejlesztése, ideértve
a személyes adatok a
meglévő
IT
rendszerekből
új
rendszerekbe történő
migrálását is – a
személyes
adatok
forrása a Vodafone
Informatikai
rendszereinket érintő
kibertámadások
megelőzése
és
elhárítása
–
a
személyes
adatok
forrása az előfizető vagy
más a Vodafone online
felületeit
vagy
informatikai rendszereit
használó érintett

a jelen táblázat 1-3. pontjában megjelölt személyes
adatok,
a
megkeresésekkel,
bejelentésekkel,
hibabejelentésekkel és panaszokkal kapcsolatban kezelt
személyes adatok, továbbá közvetlen üzletszerzés
céljából adott hozzájárulások (jelen táblázat 37-38. pontja)
és hitel limit. A szolgáltató a hálózati infrastruktúra és az
informatikai infrastruktúra fejlesztése céljából elsősorban
anonimizált adatokat használ, személyes adat kezelésére
csak abban az esetben kerül sor, ha az adatkezelési cél
nem érhető el olyan adatokkal, amelyek nem vezethetőek
vissza konkrét természetes személyre.

A Vodafone online felületeire vagy informatikai
rendszereire látogatók vagy azt igénybe vevők IP címe

észlelje és megelőzze, az elkövetett
csalásokat és visszaéléseket
észlelje, felderítse és hatékonyan
legyen képes fellépni ellenük.
A Vodafone jogos érdeke - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés f) pontja alapján.
A Vodafone jogos érdeke, hogy
szolgáltatásait megbízható módon
és magas minőségben lehetővé
tevő hálózatot és informatikai
infrastruktúrát üzemeltessen, a
hálózati
hibákat
megelőzze,
kijavítsa, továbbá hálózatát és
informatikai
infrastruktúráját
folyamatos
fejlessze
és
optimalizálja, hogy az előfizetőinek
új és jobb minőségű szolgáltatást,
jobb hívásélményt nyújtson.
A Vodafone jogos érdeke – GDPR
6. cikk (1) bekezdés f) pontja
alapján.

nap, illetve az esetleges
jogvita lezárásáig.

Előfizetői szerződésből eredő
igények Eht. 143. § (2)
szerinti
elévüléséig,
legkésőbb a szerződés
megszűnését követő 1 év+30
nap, illetve az esetleges
jogvita lezárásáig.

Az adatok keletkezését
követő 1 évig.

A Vodafone jogos érdeke, hogy az
informatikai rendszereit érintő
megkísérelt
vagy
vérehajtott
kibertámadásokat észlelje és
megelőzze,
az
elkövetett
támadásokat észlelje, felderítse és
hatékonyan legyen képes fellépni
ellenük.
Egyéb adatkezelések

48.

49.

50.

A
hivatásos
katasztrófavédelmi
szerv
központi
szervével történő
együttműködés
a
lakosság riasztásának
és
veszélyhelyzeti
tájékoztatásának
céljából – a személyes
adatok
forrása
az
előfizető
Az
előfizető
felhasználási
szokásainak elemzése
a határozott idejű
előfizetői
szerződés
megszűnését
megelőzően
a
legkedvezőbb
díjszabásra vonatkozó
tájékoztatás megadása
érdekében
–
a
személyes
adatok
forrása az előfizető
Meghatalmazás,
és
egyéb teljes bizonyító
erejű magánokiratba
foglalt jognyilatkozat
tanúkénti igazolása – a

a) előfizető hívószáma, IMSI
b) előfizető forgalmi adatokon kívüli helymeghatározásai
adatai (bázisállomás azonosítója, címe vagy geokoordináta)

A Vodafone-ra vonatkozó jogi
kötelezettség
teljesítéséhez
szükséges - GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pontja, figyelemmel az
Eht. 92/C. § és a 145/A. §-ra.

A riasztás, vészhelyzeti
tájékoztatás
végéig,
a
katasztrófavédelmi
szerv
utasításának megfelelően.

a határozott idejű előfizetői szerződéssel rendelkező
előfizetők esetén a jelen 1., 2. és 3. pontjában foglalt
személyes adatok

A Vodafone-ra vonatkozó jogi
kötelezettség
teljesítéséhez
szükséges – GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pontja, figyelemmel az
Eht. 134. § (14) bekezdésére és az
Eszr. 26. § (1) bekezdésére.

Előfizetői szerződésből eredő
igények Eht. 143. § (2)
szerinti elévülésig, legkésőbb
a szerződés megszűnését
követő 1 év+30 nap, illetve az
esetleges jogvita lezárásáig.

tanú neve, lakcíme, tanú aláírása

A Vodafone-ra vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítése a GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c) pontja alapján,
tekintettel a Ptk. 6:16. § és a Pp.
325. § (1) bekezdés b) pontjára

Előfizetői szerződésből eredő
igények Eht. 143. § (2)
szerinti
elévüléséig,
legkésőbb a szerződés
megszűnését követő 1 év+30
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személyes
adatok
forrása a meghatalmazó
és a meghatalmazott

nap, illetve az esetleges
jogvita lezárásáig.

Fentieken túl a Vodafone felhívja az Ön figyelmét az alábbiakra:

3.2.

Adatmegőrzési idő

Ha adatmegőrzési időként a tájékoztató a szerződésből eredő igények elévülési idejét jelöli meg, az elévülést
megszakító cselekmény az adatmegőrzési időt az elévülés bekövetkezésének új időpontjáig meghosszabbítja. Az
adatkezelési határidő lejártát követő 30 napos időtartam az adatok anonimizálására vagy törlésére vonatkozik.

3.3.

Jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme

A fenti táblázatban szereplő adatok jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
kapcsolódóan, bírósági és hatósági eljárások keretében, illetve ezen eljárásokban félként történő részvétel esetén
is kezelésre kerülhetnek jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja) vagy a Vodafone,
illetve harmadik fél jogérvényesítéshez fűződő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja) alapján.

3.4.

Hívásrészletező

A Vodafone által az Eht. 142. § (1) bekezdése alapján biztosított számlamelléklet nem tartalmazhat a hívott fél
egyértelmű azonosítására alkalmas adatot. Ha az előfizető a Vodafone-tól az Eht. 142. § (2) bekezdése alapján
hívásrészletező rendelkezésre bocsátását kéri, illetve, ha az Eht. 142. § (2a) bekezdése alapján a
hívásrészletezőben az emelt díjas telefonszámok számhasználójának, valamint az általa nyújtott szolgáltatásnak
a megnevezésének, a kiszámlázott szolgáltatások időtartamának vagy adatforgalmának feltüntetését kéri, a
hívásrészletező rendelkezésre bocsátása előtt a Vodafone köteles az előfizető figyelmét felhívni arra, hogy a
hívásrészletezővel együtt az elektronikus hírközlési szolgáltatást igénybe vevő, az előfizetőn kívüli természetes
személy felhasználók személyes adatainak birtokába juthat, és ezeknek a megismerésére az előfizető csak akkor
jogosult, ha ahhoz a felhasználók hozzájárultak. A Vodafone a hozzájárulás meglétét vagy annak tartalmát nem
köteles vizsgálni, a hozzájárulásért kizárólag az előfizető tartozik felelősséggel.
A Vodafone a kimutatásban az előfizető kérésére sem adhatja meg az NMHH által „nem azonosítható
hívószámként” közzétett azon szervezetek hívószámait, amely hívószámokon többnyire névtelen hívók részére
olyan szolgáltatást nyújtanak, amelyből a hívó félre vonatkozó különleges adatra lehet következtetni (pl. egyházi,
lelki vagy a kóros szenvedélyekkel kapcsolatos segélyvonalak hívására), amelyek bűncselekmény bejelentését
teszik lehetővé (névtelen tanúvonalak), illetve a segélykérő szolgálatokat értesítik.

3.5.

Számhordozás

Az átvevő szolgáltató köteles az előfizető hozzájárulásának megfelelően a hordozott előfizetői számnak az
előfizetői nyilvántartásban, valamint a tudakozóban való közzétételéről gondoskodni. A számhordozhatóság
biztosításának részletes szabályait külön jogszabály tartalmazza (Szhr.). A számhordozással kapcsolatos bővebb
információkat az alábbi oldalon találhatóak: www.vodafone.hu/szolgaltatasok/szamhordozas.

3.6.

Hangfelvételek megőrzése és az előfizető vagy más érintett rendelkezésére bocsátása
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A Vodafone az előfizető vagy más érintett által kért hanganyagokat olyan biztonságos és titkosított csatornán
keresztül küldi meg, amely megfelel a tudomány és technológia legújabb elvárásainak, és az előfizetők és más
érintettek jogaira és szabadságaira nézve megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.
A hangfelvételek a Vodafone erre rendszeresített weboldaláról tölthetők le. Annak érdekében, hogy a felvételek ne
jussanak jogosulatlan személy birtokába, garanciális szabályként a letöltésre jogosult személy előzetes
beazonosítása és regisztrálása szükséges ahhoz, hogy a kért hangfelvételek hozzáférhetők legyenek. Minden
esetben e titkosított csatornán keresztül, jelszóval és azonosítással védve küldjük meg a felvételeket. Elektronikus
úton történő megküldés esetén a soundfiles-noreply@vodafone.com e-mail címről, magyar nyelven tájékoztatjuk a
letöltéssel kapcsolatos részletekről, a letöltéshez szükséges jelszót pedig SMS-ben küldjük meg az előfizetéshez
tartozó kapcsolattartási telefonszámra. A személyes adatokat tartalmazó hangfájlok formátuma a leggyakoribb
kiterjesztésű hangfájlokat kezelő programokkal lejátszható, így ahhoz további konvertálás nem szükséges.
Az előfizető vagy más érintett hangfelvétel rendelkezésre bocsátáshoz való joga nem érintheti hátrányosan mások,
így a Vodafone képviseletében eljáró munkavállalóink és más természetes személyek jogait és szabadságait.
Ennek érdekében, az előfizető vagy más érintett a hangfelvételt nem jogosult nyilvánosságra hozni, továbbá annak
harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tétele nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait,
amelyért a jogi felelősség az előfizetőt vagy más érintettet terheli.
Tájékoztatjuk, hogy a Vodafone telefonos ügyfélszolgálatával folytatott minden beszélgetésről hangfelvételt készít,
ezért amennyiben nem szeretné, hogy a telefonos ügyintézés alkalmával arról hangfelvétel készüljön, ügyintézését
személyesen végezheti üzleteinkben vagy viszonteladóinknál, illetve írásban is fordulhat hozzánk, a megadott
elérhetőségeink bármelyikén.

3.7.

Telefonkönyv és előfizetői névjegyzék

A Vodafone minden előfizető számára biztosítja, hogy az előfizetői névjegyzékben külön térítés nélkül
feltüntethesse nevét, lakcímét (székhelyét) és előfizetői hívószámát, igény esetén az előfizetői hívószámhoz
tartozó végberendezés felhasználási módját (telefon/fax).
Vodafone valamennyi helyhez kötött telefonszolgáltatást igénybe vevő előfizetőjéről évente előfizetői névjegyzéket
köteles készíteni, aki a névjegyzékben való szerepeltetéséhez hozzájárult. Ezt a névjegyzéket a Vodafone köteles
elektronikusan – legalább interneten keresztül – bárki számára hozzáférhetővé tenni. Az előfizetői névjegyzék
internetes változatát folyamatosan, az elektronikus adathordozón hozzáférhetővé tett vagy nyomtatott formát
legalább évente frissíti a Vodafone.
Az előfizetői névjegyzék az előfizető önkéntes és egyértelmű hozzájárulása nélkül csak annyi adatot tartalmazhat
róla, amennyi azonosításához feltétlenül szükséges. Az előfizető számára külön költség nélkül biztosítani kell azt
a jogot, hogy kérésére:
a) kimaradjon a nyomtatott vagy elektronikus névjegyzékből;
b) az előfizetői névjegyzékben feltüntessék, hogy személyes adatai nem használhatóak fel közvetlen
üzletszerzés, tájékoztatás, közvélemény- vagy piackutatás céljára;
c) lakcímét csak részben tüntessék fel az előfizetői névjegyzékben.
A Vodafone az előfizetői névjegyzékben levő adatokat arra használhatja, hogy szolgáltatásként tájékoztatást
nyújtson azok adataiból. A szolgáltatás nyújtása keretében nem lehet több adatot közölni, mint amennyi az
előfizetői névjegyzékben megjelenik, kivéve, ha az érintett további adatok szolgáltatásához hozzájárult.
A Vodafone technikai megoldásokkal biztosítja az előfizetői névjegyzékből történő lekérdezés biztonságát és az
azzal való visszaélés megakadályozását, különösen az adatok jogosulatlan vagy indokolatlan mértékű letöltését,
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továbbá más EU tagállam felhasználóinak hívás vagy SMS útján történő közvetlen hozzáférését a másik tagállam
tudakozószolgáltatásához.
A Vodafone az elektronikus előfizetői névjegyzékben levő adatokat nem kapcsolja össze más adattal vagy
nyilvántartással, kivéve, ha az a Vodafone részére működtetési okokból szükséges.

3.8.

My Vodafone Mobil, My Vodafone Otthoni fiók és My Vodafone Alkalmazás

A My Vodafone Mobil fiók egy olyan interneten elérhető felület, amelyen keresztül a Vodafone lakossági, flottás,
valamint üzleti kisvállalati, mobil előfizetői a felhasználási feltételek szerint kezelhetik előfizetésüket. Amennyiben
a Vodafone tulajdonában álló My Vodafone Alkalmazásban (továbbiakban „Alkalmazás”) kezelt személyes
adatokra vonatkozó adatkezelési feltételek eltérnek a My Vodafone Mobil fiókra vonatkozó adatkezelési
feltételektől, abban az esetben az kifejezetten megjelölésre kerül, ilyen kifejezett eltérés hiányában pedig az
Alkalmazásra a My Vodafone Mobil fiókra vonatkozó feltételek értelemszerűen irányadók.
A My Vodafone Mobil fiók igénybevételének tárgyi feltétele, hogy a felhasználó rendelkezzen internethozzáféréssel. Az egyéb szükséges hardver- és szoftverleírások a Vodafone honlapján találhatóak meg. A My
Vodafone Mobil fiók nyitóoldalát bárki megtekintheti, azonban annak igénybevételéhez szükség van a felhasználó
regisztrálására. A My Vodafone Mobil fiók a felhasználó általi regisztrációval, vagy a Vodafone által, az előfizetői
szerződés Vodafone üzletben történő aláírásakor hozható létre, amennyiben a regisztrációt a felhasználó igényli.
A My Vodafone Mobil fiók létrehozásával felhasználó elfogadja a felhasználási feltételeket és tudomásul veszi az
adatkezelési tájékoztatást.
A My Vodafone Otthoni fiók egy olyan interneten elérhető felület, amelyen a Vodafone lakossági és üzleti kisvállalati
előfizetők megtekinthetik és kezelhetik vezetékes szolgáltatásaikat. A My Vodafone Otthoni fiók igénybevételének
feltétele, hogy az ügyfél rendelkezzen helyhez kötött szolgáltatásra irányuló előfizetéssel és internet-hozzáféréssel.
3.8.1.

A My Vodafone Mobil és Otthoni fiókba történő regisztráció és a fiókok törlése

A felhasználó általi regisztráció a https://www.vodafone.hu/kapcsolat/myvodafone oldalon történik.
A regisztráció során kötelező és nem kötelező adatok bevitelére van lehetőség. Ha a felhasználó bármelyik
kötelezően kitöltendő adatát nem rögzíti, a Vodafone a felhasználó regisztrációját visszautasíthatja. A kötelezően
kitöltendő mezőket a rendszer *-gal jelöli.
A My Vodafone Mobil fiókba történő regisztrációhoz az alábbi adatokat szükséges megadni:
-

a felhasználó előfizetői szerződésén szereplő, érvényes Vodafone telefonszámát, amely tekintetében a
My Vodafone Mobil fiók létrehozását igényli
a felhasználó e-mail címét
a biztonsági kritériumoknak megfelelő jelszót
a felhasználó előfizetéséhez tartozó személyes biztonsági kódot
a felhasználó azonosításhoz szükséges egyéb személyes adatokat (teljes név, személyazonosító okmány
száma, előfizetői szerződésen szereplő állandó lakcím, előfizető születési dátuma).

A My Vodafone Otthoni fiókba történő regisztrációhoz az alábbi adatokat szükséges megadni:
-

ügyfélszámot
teljes nevet
a felhasználó érvényes e-mail címét
a biztonsági kritériumoknak megfelelő jelszót
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A Vodafone a regisztrációt visszautasíthatja, vagy bármikor visszavonhatja, valótlan, hiányos vagy érvénytelen
adatok megadása, a Vodafone vagy más előfizetők, felhasználók személyes adataival vagy a rendszerrel történő
bármilyen visszaélés, továbbá az előfizetői szerződés megszűnése vagy más felhasználóra történő átírása esetén.
A regisztrált felhasználó a My Vodafone Mobil és Otthoni fiókba telefonszámával vagy e-mail címével, és
jelszavával történő bejelentkezés után kezelheti előfizetését. A Vodafone ajánlja, hogy a felhasználó rendszeresen
változtassa meg a jelszavát és azt senkinek ne adja át, illetve ne tárolja mások által hozzáférhető helyen. A My
Vodafone Mobil és Otthoni fiókon belül a felhasználónak lehetősége nyílik egyes szolgáltatások megrendelésére,
módosítására, illetve lemondására. Egyes szolgáltatások igénybevételéhez, megrendeléséhez, módosításához
vagy lemondásához a Vodafone Mobil fiókon belül a személyes biztonsági kód megadása is szükséges.
A Vodafone a felhasználó My Vodafone Mobil és Otthoni fiókját a felhasználó erre vonatkozó megkeresése esetén
törli, és a kapcsolódó személyes adatok My Vodafone Mobil és Otthoni fiókban történő adatkezelését megszünteti.
A fiókok és a bennük kezelt személyes adatok szerződésbontás esetén is törlésre kerülnek.
3.8.2.

My Vodafone Mobil fiókra és Alkalmazásra vonatkozó különös feltételek

A My Vodafone Mobil fiókban, és az Android vagy iOS operációs rendszerű okostelefonon az Alkalmazás
használatával a felhasználónak lehetősége nyílik az alábbi funkciók elérésére:
-

információ az egyenlegről, adatforgalomról,
tarifa kiegészítő rendelés,
egyedi ajánlatok áttekintése,
a számlázással kapcsolatos információk,
számlák letöltése pdf formátumban,
számlák kifizetése,
adatkezelési beállítások módosítása.

Az Alkalmazást kizárólag azok a lakossági mobil, valamint üzleti kisvállalati mobil előfizetők vehetik igénybe, akikkel
a Vodafone a végfelhasználói szerződést megkötötte, és akik My Vodafone Mobil regisztrációval rendelkeznek.
A felhasználó a technológiai korlátok figyelembe vételével az Alkalmazás használata során azonos jogosultsággal
bír és felelősséget vállal, mintha ügyét bármely más, a számára nyitva álló ügyfélkapcsolati csatornán intézte volna,
az Alkalmazásban végzett bármely tevékenység a felhasználónak betudott magatartásnak – így különösen általa
kezdeményezett megrendelésnek, módosításnak vagy lemondásnak – minősül.
3.8.3.

My Vodafone Otthoni fiókra vonatkozó különös feltételek

A My Vodafone Otthoni fiókban a felhasználónak lehetősége nyílik az alábbi funkciók elérésére:
-

információ az egyenlegről
díjcsomag kiegészítő rendelés
szolgáltatások áttekintése
szolgáltatások módosítása
a számlázással kapcsolatos információk
számlák letöltése pdf formátumban
számlák kifizetése
adatkezelési beállítások módosítása
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3.8.4.

Belépés közösségi média profillal a My Vodafone fiókba és az Alkalmazásba

Az ügyfeleknek lehetőség van arra, hogy Facebook- és/vagy Google-profiljukkal belépjenek a My Vodafone fiókba,
illetve a My Vodafone Alkalmazásba.
A Vodafone Security GateWay (továbbiakban: SGW) a Vodafone új belépési felülete, amely biztonságos
bejelentkezési opciókat, többek közt a Facebook és a Google profillal való belépést biztosít a felhasználóknak a
My Vodafone fiókba, továbbá a My Vodafone Alkalmazásba azáltal, hogy egy alkalmazásban kezeli a felhasználó
azonosítóit és jelszavait, és biztosítja, hogy ezekhez senki ne férjen hozzá jogosulatlanul.
Bővebb adatkezelési információ a Facebook és Google közösségi média belépésről itt érhető el:
https://www.facebook.com/policy.php; https://developers.google.com/terms/api-services-user-data-policy
3.8.5.

A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogalapja, célja és időtartama

A My Vodafone Mobil és Otthoni fiók és az Alkalmazás a felhasználók alábbiakban felsorolt személyes adatait az
itt megjelölt célból, jogalappal és határidőig kezeli. A személyes adatok forrása a felhasználó.
Adatkezelés célja

Kezelt személyes adatok

Adatkezelés jogalapja

My Vodafone Mobil fiókba és az
Alkalmazásba történő regisztráció, az
igénybevételhez
szükséges
azonosítás

- telefonszám
- e-mail cím
- jelszó
- személyes biztonsági kód
- egyéni előfizetőnek minősülő
felhasználóknál az elfelejtett
személyes biztonsági kód
esetén
az
előfizetői
szerződésen
szereplő
személyazonosító
okmány
száma, állandó lakcímhez
tartozó
irányítószám,
a
felhasználó születési dátuma
(év, hó, nap)

felhasználó
hozzájárulása
(My
Vodafone Mobil fiókba
történő regisztráció és az
Alkalmazás
letöltése)
alapján - GDPR 6 (1) a)
pontja

My Vodafone Otthoni fiókba történő
regisztráció, az igénybevételhez
szükséges azonosítás

- ügyfélszám
- e-mail cím
- teljes név
- jelszó

felhasználó
hozzájárulása
(My
Vodafone Otthoni fiókba
történő
regisztráció)
alapján - GDPR 6 (1) a)
pontja

My Vodafone fiókba és a My
Vodafone Alkalmazásba történő
egyszerűbb és gyorsabb belépés a
felhasználó Facebook fiókjának
segítségével

Facebook profiladatok:
Facebook
közösségi
azonosító (Facebook social
ID),
- Facebook fiókhoz tartozó név
(keresztnév, családnév)
- Facebook fiókhoz tartozó email cím

A
felhasználó
hozzájárulása
(My
Vodafone fiókba és a My
Vodafone Alkalmazásba
történő belépés) alapján
– GDPR 6 (1) a) pontja

- webtoken

Adatkezelés
időtartama
A
hozzájárulás
visszavonásáig a My
Vodafone Mobil fiók
törlésére
irányuló
megkereséssel
(az
Alkalmazás törlésével a
My Vodafone Mobil fiók
és a benne kezelt
személyes adatok nem
kerülnek törlésre, csak
az Alkalmazás és a
benne kezelt személyes
adatok), de legkésőbb
az előfizetői szerződés
megszűnésekor.
A
hozzájárulás
visszavonásáig a My
Vodafone Otthoni fiók
törlésére
irányuló
megkereséssel,
de
legkésőbb az előfizetői
szerződés
megszűnésekor.
A Vodafone a Facebook
közösségi
azonosítót
tárolja, ezen keresztül
kezeli a felhasználó
közösségi
média
profiladatait, amíg a
felhasználó
SGW
bejelentkezési felülete
aktív és belép a My
Vodafone fiókba, vagy a
My
Vodafone
Alkalmazásba.
A
Vodafone a tokent nem
tárolja,
csupán
a
Vodafone SGW és a
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My Vodafone fiókba és a My
Vodafone Alkalmazásba történő
egyszerűbb és gyorsabb belépés a
felhasználó
Google
fiókjának
segítségével

Google profiladatok:
- Google közösségi azonosító
(Google social ID),
- Google fiókhoz tartozó név
(keresztnév, családnév),
- Google fiókhoz tartozó e-mail
cím

A
felhasználó
hozzájárulása
(My
Vodafone fiókba és a My
Vodafone Alkalmazásba
történő belépés) alapján GDPR 6 (1) a) pontja

- webtoken

My Vodafone Mobil fiókban és az
Alkalmazásban
elérhető
tájékoztatásban szereplő és a
funkciók használatához szükséges

- adatforgalom
- tarifával kapcsolatos adatok,
tarifa kiegészítő rendelés
számlázással,
számlaegyenleggel, a számla
egyes tételeivel kapcsolatos
adatok, számlák
- adatkezelési nyilatkozatok
a
bankkártya
az
Alkalmazásban
mentett
elnevezése

felhasználó
hozzájárulása
(My
Vodafone Mobil fiókba
történő regisztráció és az
Alkalmazás
letöltése)
alapján - GDPR 6 (1) a)
pontja

My Vodafone Otthoni fiókban elérhető
tájékoztatásban szereplő és a
funkciók használatához szükséges

- szolgáltatások, díjcsomag
kiegészítő rendelés
számlázással,
számlaegyenleggel, a számla
egyes tételeivel kapcsolatos
adatok, számlák
- adatkezelési nyilatkozatok

felhasználó
hozzájárulása
(My
Vodafone Otthoni fiókba
történő
regisztráció)
alapján - GDPR 6 (1) a)
pontja

Alkalmazás személyesebbé tétele

- profilkép
- becenév

felhasználó
hozzájárulása alapján GDPR 6 (1) a) pontja

Alkalmazás által küldött marketing
megkeresések (push notification)

értesítések
elfogadása

küldésének

felhasználó
hozzájárulása alapján GDPR 6 (1) a) pontja

Hívásstatisztika mérése

felhasználó
által
a
hívószámhoz
megadott
telefonszám lista

felhasználó
hozzájárulása alapján GDPR 6 (1) a) pontja

Hálózatfejlesztés- és optimalizálás,
hálózat használata közben tapasztalt
ügyfélélmény javítása, valamint

Az
Alkalmazás
Hálózat
funkciója által gyűjtött adatok:

felhasználó
hozzájárulása alapján GDPR 6 (1) a) pontja

közösségi
médiaszolgáltatók
közötti kommunikációra
használja.
A Vodafone a Google
közösségi
azonosítót
tárolja, ezen keresztül
kezeli a felhasználó
közösségi
média
profiladatait, amíg a
felhasználó
SGW
bejelentkezési felülete
aktív és belép a My
Vodafone fiókba, vagy a
My
Vodafone
Alkalmazásba.
A Vodafone a tokent
nem tárolja, csupán a
Vodafone SGW és a
közösségi
médiaszolgáltatók
közötti kommunikációra
használja.
Vodafone Mobil fiók
törlésére
irányuló
megkereséssel
(az
Alkalmazás törlésével a
My Vodafone Mobil fiók
és a benne kezelt
személyes adatok nem
kerülnek törlésre, csak
az Alkalmazás és a
benne kezelt személyes
adatok), de legkésőbb
az előfizetői szerződés
megszűnésekor.
A
hozzájárulás
visszavonásáig a My
Vodafone Otthoni fiók
törlésére
irányuló
megkereséssel,
de
legkésőbb az előfizetői
szerződés
megszűnésekor.
A
hozzájárulás
visszavonásáig
az
adatok
vagy
az
Alkalmazás törlésével
A
hozzájárulás
visszavonásáig
a
Beállítások/Személyre
szabott ajánlatok és
Beállítások/Adatgyűjtés
menüponton belül vagy
az Alkalmazás törlésével
A
hozzájárulás
visszavonásáig
az
adatok
vagy
az
Alkalmazás törlésével
A
hozzájárulás
visszavonásáig,
de
legfeljebb
a
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személyre
kialakítása

szabott

ajánlatok

Alkalmazás teljesítményének javítása
és a jövőbeli fejlesztések támogatása

Alkalmazás
szolgáltatásai
minőségének javítása érdekében a
felhasználók
viselkedésének
megismerése, és a személyre szabott
felhasználói
élmény
nyújtása
érdekénben személyre szabott
ajánlatok és tartalom kialakítása
Kedvezményes
ajánlatok
igénybevétele

a
felhasználó
mobileszközével
(pl.
helymeghatározás)
kapcsolatos adatok
- a használt szolgáltatásokkal
(pl.
hálózati
lefedettség,
internetkapcsolat,
beszédminőség,
beszédforgalom, adatforgalom)
kapcsolatos adatok
- a használt alkalmazásokkal
kapcsolatos adatok
- a WiFi hálózatokkal
kapcsolatos adatok
a
Dynatrace
adatgyűjtő
szoftver által gyűjtött adatok:
- az Alkalmazás elindításának
ideje
- az Alkalmazásban végzett
navigációk,
tranzakciók
(kattintások száma és helye)
- az Alkalmazásból indított
lekérdezés és a szerver
válaszideje között eltelt idő
- az Alkalmazásból indított
lekérdezés és a lekérdezett
oldal betöltése között eltelt idő
- a használt készülék típusa
- a használt hálózat típusa és
internetkapcsolat sebessége
(WiFi vagy mobilnet)
- az IP cím alapon rögzített
lokáció
- a felhasználó által használt
natív applikáció vagy böngésző
- az Alkalmazás verziója
Az Alkalmazás használata
kapcsán az Adobe Analytics,
Adobe Target és Adobe
Audience Manager által gyűjtött
és kezelt személyes adatok

Vodafone
JóDolgok
Programban kezelt személyes
adatok:
- a programba való regisztráció
ténye
a
telefonszámhoz
kapcsoltan
- a 3.1. alatti táblázat 1-4.
pontjában foglalt személyes
adatok
köre
(előfizető
azonosításával, forgalommal
és számlázással, a kapcsolódó
díjak
beszedésével,
az
előfizetői
szerződések
figyelemmel
kísérésével,
továbbá
a
számlával,
számlamelléklettel,
hívásrészletezővel kapcsolatos
adatok)

keletkezéstől számított
14 hónapig tároljuk

felhasználó
hozzájárulása alapján GDPR 6 (1) a) pontja

a Dynatrace által gyűjtött
adatokat
2
hétig
telefonszámhoz és az
aktivitás időpontjához
kötött
adatokként
tároljuk, ezt követően
aggregáltan,
anonimizáltan legfeljebb
fél évig tároljuk.

felhasználó
hozzájárulása alapján GDPR 6 (1) a) pontja

A
hozzájárulás
visszavonásáig,
de
maximum 13 hónapig,
azt
követően
aggregáltan
és
anonimizáltan tároljuk az
adatokat.
A személyes adatok
kezelése megszűnik, ha
az előfizető kilép a
JóDolgok programból
(visszavonja
a
regisztrációkor
adott
hozzájárulását), ha a
Vodafone-nal
kötött
előfizetői
szerződése
megszűnik, vagy ha az
előfizető a kimenő
forgalma korlátozásra
kerül.

felhasználó
hozzájárulása alapján GDPR 6 (1) a) pontja
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- forgalmi adatokon kívüli
helymeghatározásai
adatok
(bázisállomás
azonosítója,
címe vagy geo-koordináta)

A felhasználó számára az Alkalmazás letöltését követően felugró ablakban (push notification) jelzi az Alkalmazás
az értesítések küldésének szándékát, amelyet a felhasználó elfogadhat vagy elutasíthat. Amennyiben a
felhasználó elfogadta az Alkalmazás által küldött értesítéseket, később visszavonhatja azokat a
Beállítások/Személyre szabott ajánlatok és Beállítások/Adatgyűjtés menüponton belül.
3.8.6.

Funkciók a My Vodafone Alkalmazásban

3.8.6.1. A Hálózat funkció
A My Vodafone alkalmazás Hálózat funkciójával gyűjtött személyes adatok felhasználásának célja a Vodafone
hálózatának fejlesztése és optimalizálása, az ügyfélélmény javítása, az ügyfelek elégedettségének növelése,
továbbá személyre szabott ajánlatok kialakítása előfizetők részére. A személyes adatok kezelése a felhasználó
hozzájárulásán alapul.
Az Alkalmazás Hálózat funkciója a felhasználó hozzájárulása esetén és annak függvényében, két lehetséges
módon gyűjthet és továbbíthat adatokat, anonim és felhasználóhoz társított módon. Amennyiben anonim adatok
gyűjtését és továbbítását engedélyezi a felhasználó, a gyűjtött adatokat nem társítjuk a felhasználóhoz. Ebben az
esetben az adatokat kizárólag anonimizált és aggregált formában használjuk fel, tehát azokat a többi felhasználó
készülékei által gyűjtött és továbbított adatokkal összesítetten elemezzük. Amennyiben az anonim adatok
gyűjtésének és továbbításának engedélyezésén túl a gyűjtött és továbbított adatok személyéhez történő társítását
is engedélyezi a felhasználó, az adatokat a más felhasználókról gyűjtött és továbbított adatoktól elkülönítetten is
kezeljük. Ez esetben az adatokat a SIM-kártya azonosító, a telefonszám és a készülékazonosító (IMEI)
segítségével társítjuk az adott felhasználóhoz.
Az Alkalmazás Android és iOS operációs rendszeren működő verziója az alábbi adatokat gyűjti és továbbítja.
GYŰJTÖTT ADATOK
1. HÁLÓZATI LEFEDETTSÉG
Az Alkalmazás statisztikát készít
arról, hogy a mobileszköz milyen
sikerességgel
kapcsolódik
a
beszédhálózathoz. Az adatok
feldolgozásával
kapcsolódási
problémákat tudunk diagnosztizálni
és javítani tudunk a hálózatunk
működésén

PONTOSAN MIT GYŰJTÜNK
az idő mekkora hányadában kapcsolódik a
mobileszköz a hálózathoz
azon adótornyok azonosítója és pozíciója,
amelyekhez a telefonkészülék kapcsolódik,
valamint az, hogy telefonkészülék hogyan mozog
ezek között
jelszint
mely területeken korlátozott vagy nem elérhető a
hangszolgáltatás
a lefedettség minősége (2G, 3G, 4G, 5G)

2. INTERNETKAPCSOLAT
teszteredmények,
amelyekben
1
órás
Az Alkalmazás statisztikát készít gyakorisággal azt vizsgáljuk, tud-e a
arról, hogy a telefonkészülék milyen telefonkészülék az internethez kapcsolódni

ANDROID

iOS

X

-

X

-

X

-

X

-

X

X

X
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sikerességgel
kapcsolódik
a
mobilinternet-hálózathoz,
milyen
mobilinternet-hálózati lefedettséget
érzékel, milyen a Wi-Fi kapcsolat
minősége. Az adatok elemzésével
kapcsolódási problémákat tudunk
diagnosztizálni, és javítani tudunk a
mobilinternet-hálózat működésén.

azon adótornyok azonosítója és pozíciója,
amelyekhez a telefonkészülék kapcsolódik,
valamint az, hogy a telefonkészülék hogyan
mozog ezek között
jelszint
mely területeken korlátozott vagy nem elérhető a
mobilinternet-szolgáltatás
a lefedettség minősége (2G, 3G, 4G, 5G)
mennyi időbe telik a mobilinternet-kapcsolat
létesítése
Wi-Fi kapcsolat minősége
azon Wi-Fi hozzáférési pontok MAC címe és
terheltsége, amelyeket a telefonkészülék érzékel

3. BESZÉDMINŐSÉG ÉS
BESZÉDFORGALOM
A hívások sikerességének vagy
sikertelenségeinek
okai
megállapíthatók a hálózattal és a
lefedettséggel kapcsolatos mérési
adatokból vagy a telefonkészülék
által
hívás
közben
mért
jelminőségből. Az adatok révén
javítani tudunk a hívásélményen.

azon adótornyok azonosítója és pozícióját,
amelyeken keresztül a bejövő- és kimenő
hívások bonyolódnak, valamint további
adótornyok hasonló adatait abban az esetben, ha
hívás közben helyváltoztatás történik
jelszint
a hívások időtartama
milyen módon végződnek a hívások (hívásindítás
sikeressége vagy sikertelensége)
lefedettség minősége (2G, 3G, 4G, 5G)

4. ADATFORGALOM
Annak érdekében, hogy meg tudjuk
határozni
a
különböző
készüléktípusok által bonyolított
teljes adatforgalmat, rögzítjük, hogy
a felhasználó, illetve a készülék
mennyi
ideig
használja
a
mobilinternet-szolgáltatást, továbbá
azt,
eközben
mekkora
adatmennyiséget használ fel. Az
adatok elemzésével valós adatok
alapján
tudjuk
javítani
a
mobilinternet-hálózat, valamint a
telefonkészülékek hatékonyságát,
és ezzel a mobilinternet-használati
élményt.

óránként mekkora adatforgalmat bonyolít a
telefonkészülék

mekkora
adatforgalmat
bonyolít
a
telefonkészülék, amikor készenléti állapotban
van
mekkora
adatforgalom
bonyolódik
a
mobilhálózaton,
valamint
ezzel
összehasonlításban a Wi-Fi hozzáférési
pontokon
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X
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5. ALKALMAZÁSOK
Hogy feltérképezzük a mobilinternethasználati tendenciákat és ilyen
módon megfelelő mennyiségű
hálózati
kapacitást
tudjunk
biztosítani a nagy adatforgalmat
bonyolító alkalmazások részére,
felmérjük a telefonkészüléken futó
alkalmazások adatforgalmát.

milyen alkalmazások
telefonkészülékre

vannak

telepítve

6. TELEFONKÉSZÜLÉKKEL
KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Hogy felmérjük a hálózatunkban
használt különböző készüléktípusok
teljesítőképességét, valamint a
telefonkészülékekkel kapcsolatos
problémákat
diagnosztizáljunk,
továbbá felmérjük a telefonkészülék
általános állapotát.

a telefonkészülék márkája és modellje

a

milyen alkalmazások indulnak el naponta a
telefonkészüléken és mennyi ideig futnak
az
egyes
alkalmazások
mekkora
adatmennyiséget és milyen sebességgel
küldenek és fogadnak.

a telefonkészülék operációs rendszerének fajtája
a firmware verziószáma
az akkumulátor töltöttségét/állapota
a memóriahasználat
az utolsó újraindítás óta eltelt idő

7. HELYMEGHATÁROZÁS
cellainformáció, Wi-Fi hozzáférési pontok, GPS
Amikor a fenti, lefedettséghez és adatok
forgalomhoz
kapcsolódó
mennyiségeket
mérjük,
a
telefonkészülék
hozzávetőleges
helyét az adótornyok, a Wi-Fi
hozzáférési pontok és a készülék,
valamint a futó alkalmazások GPS
adataiból határozzuk meg. A helyés
sebességadatok
révén
azonosítani tudjuk a gyengén
lefedett területeket és meg tudjuk
állapítani,
hogy
a
gyenge
teljesítőképesség
mozgás
következtében lép-e fel. Az
információt arra használjuk, hogy
javítsunk
a
gyenge
teljesítőképességen
8. SEBESSÉGMÉRÉSEK
letöltési sebesség
A sebességmérési eredmények
gyűjtésének oka, hogy megnézzük
az adott lokációhoz képest milyen
minőségű a mobilinternet és a Wi-Fi feltöltési sebesség
kapcsolat, ezen adatok elemzésével
kapcsolódási problémákat tudunk
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regisztrálni, és fejleszteni tudunk a válaszidő
mobilinternet-hálózat működésén.

X

X

Mind az adatok gyűjtése és továbbítása, mind a gyűjtött és továbbított adatok felhasználóhoz történő társítása
bármikor kikapcsoltható az Alkalmazásban. Az előbbi kikapcsolásával az utóbbi is kikapcsolásra kerül. Az utóbbi
kikapcsolásával a Vodafone megszűnteti az adatok adott felhasználóhoz társított kezelését, és úgy tekinti, hogy a
felhasználó nem kíván személyre szabott ajánlatokat kapni. Amennyiben az adatok gyűjtése és továbbítása be van
kapcsolva, az Alkalmazás kijelentkezett állapotban is gyűjt és továbbít adatokat, továbbá akkor is, ha a felhasználó
SIM kártyát cserél a készülékben, vagy bármely okból megszűnik az előfizetői szerződése. Amennyiben a gyűjtött
és továbbított adatok felhasználóhoz történő társítása be van kapcsolva, az Alkalmazás akkor is a felhasználóhoz
társítja a gyűjtött és továbbított adatokat, ha a felhasználó SIM kártyát cserél a készülékben, vagy bármely okból
megszűnik az előfizetői szerződése.
Amennyiben a felhasználó nem engedélyezi az Alkalmazás által gyűjtött és továbbított adatok felhasználóhoz
történő társítását, az Alkalmazás minden adatot anonimizál, mielőtt azokat elküldi a Vodafone Csoportnak, amely
a Vodafone nevében az anonimizált személyes adatok elemzését végzi. A közreműködő adatfeldolgozók: a
Vodafone Group Services Limited, székhely: Vodafone House, The Connection, Newbury, Berkshire, RG14 2FN,
United Kingdom, cégjegyzékszám: 3802001 és Vodafone Group Services GmbH, székhely: Ferdinand-Braun-Platz
1, Duesseldorf, 40549, Germany, cégjegyzékszám: HRB 53554.
Az Alkalmazás semmilyen körülmények között nem gyűjti és figyeli a hívó és hívott számokat, a felhasználó által
folytatott beszéd-, vagy adatforgalom alapú kommunikáció tartalmát, vagy a Wi-Fi hozzáférési pontok nevét,
amelyekhez a telefonkészülék kapcsolódik.
3.8.6.2. Dynatrace funkció
A Dynatrace adatgyűjtő szoftver által gyűjtött adatok kezelésével az a célunk, hogy javítsuk az Alkalmazás
teljesítményét és támogassuk jövőbeli fejlesztéseinket. A részletek a 3.8.3. pont alatt olvashatóak.
3.8.6.3. Adobe funkció
Az Adobe Experience Cloud analitikai és tartalom perszonalizációs szoftvercsomag által kezelt adatok
feldolgozásával célunk, hogy megismerjük a felhasználók viselkedését, ezáltal javítsuk az Alkalmazás által nyújtott
szolgáltatást, és személyre szabott felhasználói élményt nyújtsunk. Ennek érdekében az alkalmazáson belül az
alábbi szoftvereket alkalmazzuk: Adobe Analytics, Adobe Audience Manager és Adobe Target.
Ennek érdekében a telefonszámot és a telefonszámhoz kapcsolódó további adatokat gyűjtjük:
GYŰJTÖTT ADATOK
1. ÉLETCIKLUS ADATOK
Statisztikát készítünk a készülék és
Alkalmazás alapadatainak felhasználásával

PONTOSAN MIT GYŰJTÜNK
- Telepítés és első indítás dátuma
az - Frissítés dátuma
- Használat dátuma
- Fellépő hibák Crash dátuma
- Munkamenet hossza
- Alkalmazás azonosító és verziószám
- Indítások darabszáma
- A telepítés óta eltelt napok száma
- Az utolsó használat óta eltelt napok száma
- Használat dátuma (nap, óra)
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2. HASZNÁLATI ADATOK
Az Alkalmazás statisztikai és profilalkotási céllal
gyűjti a felhasználó által végrehajtott interakciókat
az alkalmazás használata során

- Operációs rendszer és verziószáma
- Eszköz neve
- Képernyő felbontás
- Navigáció az alkalmazáson belül
- Navigáció szintje
- Felhasználói interakciók
- Beállítások módosítása
- Hibaüzenetek
- Szolgáltatások megrendelése és lemondása

3.8.6.4. Firebase funkció
A Firebase egy Google által fejlesztett szolgáltatáscsomag mobil- és internetes alkalmazásokhoz, amely
csomagból a My Vodafone Alkalmazás az alábbi táblázatban szereplő funkciókat alkalmazza. A gyűjtött személyes
adatok felhasználásának célja a My Vodafone Alkalmazás fejlesztése, az Alkalmazással kapcsolatos ügyfélélmény
javítása, az ügyfelek elégedettségének növelése. A személyes adatok kezelése a felhasználó hozzájárulásán
alapul.
FIREBASE
SZOLGÁLTATÁSOK
Firebase Crashlytics

Firebase
links

GYŰJTÖTT
ADATOK
Letöltési
azonosítók
(UUID)

Dynamic IP címek (iOS)

Firebase Hosting

IP címek

Firebase
Performance
monitoring
Firebase
Google
Analytics for Firebase

Telepítési
azonosítók

FUNKCIÓ PONTOS LEÍRÁSA
Segít
a
hibakeresésben
a
mobilalkalmazás fejlesztőinek az
alábbi módokon:
- Nyomon követi a hibákat (crash)
- Hozzátársítja a hibákat adott
projektekhez
- E-mail értesítéseket küld és
megjeleníti azokat a Firebase
Console-ban
- Firebase Dynamic link(ek)
segítségével
megnyitható
a
mobilalkalmazás adott (al)oldalakon
- Észleli a különböző IP-címekről
érkező kérések (request) visszaélési
kockázatát
- Használati adatokról szóló
elemzést biztosít
- Megmutatja a Firebase telepítések
számát

Mobil hirdetési - Elemzési információkat mutat
azonosítók,
Android
azonosítók,
Telepítési
azonosítók

ADATMEGŐRZÉSI IDŐ
90 nap

90 nap

6 hónap

90 nap

max.14 hónap

Bővebb adatkezelési információ a Firebase-ről itt érhető el: https://firebase.google.com/support/privacy/dpo
3.8.6.5. Facebook Analytics funkció
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A Facebook SDK által az Alkalmazás a felhasználó IP címét és eszközazonosítóját kezeli. A gyűjtött személyes
adatok felhasználásának célja a felhasználói viselkedés elemzése, és ezáltal a My Vodafone Alkalmazás
fejlesztése és személyre szabása, az Alkalmazással kapcsolatos ügyfélélmény javítása. A személyes adatok
kezelése a felhasználó hozzájárulásán alapul. Az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, illetve az Alkalmazás
törléséig, de maximum 13 hónapig kezeljük, azt követően aggregáltan és anonimizáltan tároljuk az adatokat.
Bővebb adatkezelési információ a Facebook Analytics-ről itt érhető el: https://www.facebook.com/policy.php
3.8.6.6. Vodafone JóDolgok Program
A regisztráción alapuló kedvezményes ajánlatok igénybevételének lehetőségére (JóDolgok Program) történő
díjmentes regisztráció az Alkalmazáson belül a ’Beállításaim’ menüpont alatt található ’JóDolgok beállításaim’
részen érhető el. Sikeres regisztráció után az előfizető számára a ’Meglepetéseim’ menüpont alatt elérhetővé
válnak aktuális meglepetés ajánlatai. A kedvezményes ajánlatok igénybevételének lehetősége megszűnik, ha a
Vodafone-nal kötött előfizetői szerződés megszűnik, az előfizető a kimenő forgalma korlátozásra kerül, vagy az
előfizető kilép a programból, amit az Alkalmazásban is megtehet.
A JóDolgok Programba történő regisztráció feltétele a program részvételi feltételeinek elfogadása, a közvetlen
üzletszerzéshez (általános direkt marketing) és a forgalmi adatokon kívüli helymeghatározási adatok kezeléséhez
való hozzájárulás elfogadása, továbbá utólag fizető előfizetők esetén a lejárt számlatartozások kiegyenlítése. Az
általános direkt marketing hozzájárulás megadása nélkül nem tudunk kedvezményes ajánlatokat küldeni az
előfizetőnek, a helymeghatározási adatok gyűjtéséhez való hozzájárulás hiányában pedig nem tudjuk azokat a
személyes igényeire szabni (pl. hálózatfejlesztés végzése során, azoknak az ügyfeleinknek, akik korlátozott fel- és
letöltési sávszélességgel rendelkeznek, korlátlan adatot kínálhatunk fel a fejlesztett területen).
A programból történő kijelentkezés vagy a program megszűnése esetén, a közvetlen üzletszerzéshez és a
helymeghatározási adatok gyűjtéséhez való hozzájárulás visszavonásáról az előfizetőnek külön kell rendelkeznie
Amennyiben az előfizető az általános direkt marketing hozzájárulását vagy a helymeghatározási hozzájárulását
visszavonja, akkor az előfizető a továbbiakban nem kap direkt marketing ajánlatokat sem a JóDolgok program
kereteiben, sem a Vodafone termékeiről és szolgáltatásairól.

3.9.

Közvetlen üzletszerzés, piackutatás és értéknövelt szolgáltatások nyújtása

A Vodafone az előfizetők vagy más érinttetek hozzájárulása esetén, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési
úton (pl. sms, mms, e-mail), automatizált hívórendszeren, internetes ügyfélkiszolgáló rendszeren keresztül, postai
úton, és személyesen keresi az előfizetőt vagy más érintetettet közvetlen üzletszerzés, személyre szabott ajánlatok
(pl. JóDolgok Program) közvetítése vagy piackutatás céljából. Az előfizető a személyes adatai kezeléséhez történő
fenti hozzájárulásait - megfelelő azonosítást követően - telefonon, személyesen, írásban (ide értve az elektronikus
levelet), illetve az online felületek használatával (a Nyilatkozatok és szerződési feltételek menüpontban vagy a My
Vodafone Alkalmazás beállításai közt) bármikor költségmentesen és joghátrány nélkül visszavonhatja. A marketing
célú hírlevelekről a hírlevél végén található leiratkozás gombbal/linkkel lehet leiratkozni.
Vodafone nem kezdeményez közvetlen üzletszerzés, tájékoztatás, közvélemény- vagy piackutatás, valamint a
közvetlen üzletszerzésnek vagy reklámnak nem minősülő tájékoztatás céljából olyan előfizetővel kapcsolatot, aki
úgy nyilatkozott, hogy nem kíván ilyen kapcsolatfelvételt fogadni.
Amennyiben valamely értéknövelt szolgáltatás nyújtásához a forgalmi adatokon kívüli helymeghatározási adatok
szükségesek, a Vodafone köteles az előfizetőt és felhasználót tájékoztatni ezen adatok típusáról, az
adatfeldolgozás céljáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy az adatokat szükséges-e harmadik fél számára
továbbítani. Az előfizetővel és felhasználóval kapcsolatos forgalmi adatokon kívüli helymeghatározási adatokat - a
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közös adatállományba történő adattovábbítás kivételével – a Vodafone kizárólag az előfizető vagy a felhasználó
hozzájárulása esetén dolgozhatja fel és csak olyan mértékben és időtartamig, amely szükséges az értéknövelt
szolgáltatás nyújtásához. Az előfizető vagy a felhasználó a hozzájárulását bármikor visszavonhatja a Nyilatkozatok
és szerződési feltételek menüpontban vagy a My Vodafone Alkalmazás beállításai közt.

3.10. Livechat
A Livechat egy olyan interneten elérhető felület, amelyen keresztül ügyintézőnk segíti lakossági és üzleti, mobil és
vezetékes előfizetőinket és felhasználóinkat a Vodafone termékeivel és szolgáltatásaival, fizetési feltételekkel,
műszaki kérdésekkel és problémákkal kapcsolatos általános tájékoztatás nyújtásával, továbbá szerződéseikkel,
szolgáltatásaikkal, számlázással kapcsolatos konkrét kérdéseik megválaszolásával, ügyeik intézésével.
A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozása, és az eljáró ügyfél jogosultságának
ellenőrzése érdekében bizonyos kérdések megválaszolásához és ügyek intézéséhez (pl. konkrét szerződéssel,
szolgáltatással, számlázással kapcsolatos kérdések és kérések, kapcsolattartási adatok módosítása, stb.)
előfizetőinket és felhasználóinkat magánszemélyek esetén ügyfélszámukkal, természetes személyazonosító
adataikkal (születési név, születési hely és idő, anyja neve), vagy személyazonosító okmányszámukkal, üzleti
előfizetők esetén ügyfélszámukkal, székhelyükkel, adószámukkal vagy cégjegyzékszámukkal beazonosítjuk.
A Livechat felületen történő ügyintézéshez, kérés teljesítéséhez szükséges mértékben bekérjük és kezeljük az
előfizetők vagy felhasználók kapcsolattartási adatait (telefonszám, e-mail cím, pozíció, munkáltató neve, stb.),
használt eszközükre vonatkozó azonosító adatokat, illetve egyéb személyes adatokat.
A Livechat felületen folytatott teljes beszélgetést, a beszélgetés hosszát, dátumát és időpontját rögzítjük, és egy
évig megőrizzük.

3.11. Vállalatfelvásárlás
A tervezett, illetve a megvalósított vállalatfelvásárlásokkal kapcsolatos adatkezelés során - ide értve azokat az
eseteket, ahol a szolgáltató más vállalatot vesz meg vagy ad el – a Vodafone a 3.1. pont alatti táblázat 43. pontjában
felsorolt előfizetői személyes adatokat felhasználhatja annak érdekében, hogy azonosítsa, illetve megtervezze,
hogy hogyan tudja gyorsan és hatékonyan realizálni a vállalatfelvásárlásból fakadó lehetőségeket a szolgáltatás
fejlesztésére és az értékesítés növelésére. Ez az adatkezelés kiterjedhet a Vodafone és a Vodafone Csoport
tulajdonában álló más vállalat a vállalatfelvásárlással összefüggésben jogszerűen megismerhető ügyféladatbázisának elemzésére abból a célból, hogy a szolgáltató azonosítsa azon ügyfeleket, akiknek termékeit és
szolgáltatásait értékesítheti.

3.12. Csalások és visszaélések megelőzése és kezelése
Adatkezelés
jogalapja
A Vodafone sérelmére a Vodafone sérelmére elkövetett A Vodafone jogos
elkövetett
bűncselekmények elkövetőjének érdeke - GDPR 6.
bűncselekmények és neve,
hívószáma, cikk (1) bekezdés f)
büntetőeljárások
ügyfélazonosító száma, IMEI pontja alapján.
nyilvántartása,
szám,
kárigények
kárérték,
értékesítői
kód,
érvényesítése
értékesítés helye, eljáró hatóság
eljárás eredménye
Adatkezelés célja

Személyes adatok köre

Adatkezelés
időtartama
Előfizetői szerződésből
eredő igények Eht.
143. § (2) szerinti
elévüléséig, legkésőbb
a
szerződés
megszűnését követő 1
év+30 nap, illetve az
esetleges
jogvita
lezárásáig.
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Emeltdíjas hívás és hívószám , IMSI szám
SMS forgalom figyelése
csalás észlelése céljából

IRSF fraud észlelése
(saját hálózaton saját
előfizető,
saját
hálózaton
külföldi
előfizető,
külföldi
hálózaton saját előfizető
által
generált
forgalomból és átmenő
forgalomból)
és
megelőzése
Wangiri
hívások
észlelése
(Vodafone
előfizetőkön végződő,
Vodafone
hálózatán
külföldi
előfizetőkön
végződő, átmenő, illetve
nemzetközi irányokból
érkező forgalomból)

hívószám, IMSI szám, IMEI
szám, saját hálózaton külföldi
előfizető
hívószáma,
IMSI
száma,
IMEI
száma,
a
cellaazonosító száma, külföldi
hívószám,
hívott
külföldi
hívószám, látogatott hálózat

A Vodafone jogos
érdeke - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés f)
pontja alapján.

Előfizetői szerződésből
eredő igények Eht.
143. § (2) szerinti
elévüléséig, legkésőbb
a
szerződés
megszűnését követő 1
év+30 nap, illetve az
esetleges
jogvita
lezárásáig.
A Vodafone jogos Előfizetői szerződésből
érdeke - GDPR 6. eredő igények Eht.
cikk (1) bekezdés f) 143. § (2) szerinti
pontja alapján.
elévüléséig, legkésőbb
a
szerződés
megszűnését követő 1
év+30 nap, illetve az
esetleges
jogvita
lezárásáig.

hívószám, IMSI szám, külföldi
hívószám

A Vodafone jogos
érdeke - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés f)
pontja alapján.

Nemzetközi és intenzív, hívószám, IMSI szám, IMEI szám
hálózaton kívüli SMS
forgalom
figyelése
csalás észlelése céljából

A Vodafone jogos
érdeke - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés f)
pontja alapján.

Készülékkel kapcsolatos hívószám, IMSI szám, IMEI szám A Vodafone jogos
csalás észlelése
érdeke - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés f)
pontja alapján.

Külföldről indított kiugró hívószám, IMSI szám, használt A Vodafone jogos
adatforgalmazás
hálózat
érdeke - GDPR 6.
észlelése
cikk (1) bekezdés f)
pontja alapján.

Előfizetői szerződésből
eredő igények Eht.
143. § (2) szerinti
elévüléséig, legkésőbb
a
szerződés
megszűnését követő 1
év+30 nap, illetve az
esetleges
jogvita
lezárásáig.
Előfizetői szerződésből
eredő igények Eht.
143. § (2) szerinti
elévüléséig, legkésőbb
a
szerződés
megszűnését követő 1
év+30 nap, illetve az
esetleges
jogvita
lezárásáig.
A szerződésből eredő
igények Ptk. 6:22. § (1)
szerinti elévüléséig, de
legkésőbb
az
engedményezést
követő 5 év+30 nap,
illetve az esetleges
jogvita lezárásáig.
Előfizetői szerződésből
eredő igények Eht.
143. § (2) szerinti
elévüléséig, legkésőbb
a
szerződés
megszűnését követő 1
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Előre fizető (prepaid) hívószám
feltöltéses
csalások
vizsgálata

A Vodafone jogos
érdeke - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés f)
pontja alapján.

Készülékek tiltólistára
helyezése
(ügyfél
kérésére,
illetve
szerződési
feltételek
ügyfél részről történő
nem teljesítése esetén)

A Vodafone jogos
érdeke - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés f)
pontja alapján.

előfizető neve és címe,
hívószáma,
ügyfélazonosító
száma, IMEI száma; amennyiben
a letiltás az ügyfél kérésére
történt: SIM kártya száma,
készülék
vásárlásának
és
eltulajdonításának/elvesztésének
időpontja, tulajdonjog igazolása,
ha a készülék nem a Vodafonetól lett vásárolva (előfizetői
szerződés,
számla,
stb
csatolása); ha a tiltásra nem
teljesítés miatt került sor: tiltás
dátuma, részteljesítés mértéke

év+30 nap, illetve az
esetleges
jogvita
lezárásáig.
Előfizetői szerződésből
eredő igények Eht.
143. § (2) szerinti
elévüléséig, legkésőbb
a
szerződés
megszűnését követő 1
év+30 nap, illetve az
esetleges
jogvita
lezárásáig.
folyamatos

3.13. Sütik
Honlapunkon sütiket (cookie) használunk. A böngészők általában egyszerű szöveges fájl(ok)ban tárolják a sütiket
(sütifájlok). A sütikről és azok kezeléséről bővebb információt talál a honlapunkon a Sütik (cookie) kezelése
menüpontban.
Amennyiben a honlapunkon harmadik fél weboldalára mutató link szerepel, ezen oldalak meglátogatása esetén a
gyűjtött személyes adatok kezelője a meglátogatott weboldalt fenntartó harmadik fél. A Vodafone nem felelős ezen
weboldalak tartalmáért és a harmadik felek adatkezeléséért. Kérjük tanulmányozza ezen honlapok fenntartóinak
adatkezelési és cookie kezelési tájékoztatókat, mielőtt ott személyes adatokat oszt meg, és így járjon el akkor is,
ha a termékeink és szolgáltatásaink használata során harmadik felek weboldalát és tartalmait látogatja meg.

3.14. Anonimizált előfizetői adatok elemzése
A Vodafone az elektronikus hírközlési szolgáltatás teljesítését követően törli vagy anonimizálja az előfizetőkre és
a felhasználókra vonatkozó, a szolgáltatás nyújtása során kezelt személyes adatokat. Az anonimizált adatokat a
Vodafone különféle statisztikai elemzések kidolgozására használja, hogy a hálózatunk és szolgáltatásaink
használatával kapcsolatos különféle mintázatokat és trendeket azonosítson. Ezeket a személyes adatokat nem
tartalmazó elemzéseket a Vodafone harmadik felekkel megosztja.

3.15. Harmadik fél által biztosított eszköz, amely használatához Vodafone SIM kártya kapcsolódik
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Olyan harmadik felek által biztosított eszközök igénybevétele esetén, amelynek használatához a Vodafone SIM
kártyát biztosít (pl. mobiltelefon, okosóra, nyomkövető eszköz, stb), az eszköz (illetve az esetlegesen az eszközhöz
tartozó applikáció) által gyűjtött és tárolt személyes adatok (pl. lokációs adatok) adatkezelője az eszköz és
applikáció gyártója, aki ezen személyes adatok kezelését a saját adatkezelési tájékoztatójának megfelelően végzi.
Kérjük tanulmányozza ezen adatkezelési tájékoztatókat, mielőtt a Vodafone által biztosított SIM kártyát az
eszközbe helyezi.

3.16. Vodafone alközpont szolgáltatás
Vodafone az alközpont szolgáltatás nyújtása során tudomására jutott végfelhasználói személyes adatokat (pl. a
munkavállaló által munkavégzés céljára használt SIM-kártyához kapcsolódó személyes adatok) az előfizető
nevében és utasítása alapján adatfeldolgozóként kezeli, adatkezelése során a GDPR, az Infotv., továbbá egyéb
vonatkozó ágazati és adatvédelmi jogszabályok előírásait betartja, és ezen jogszabályok, valamint az adatkezelő
előfizető utasításainak megfelelően biztosítja a kezelt személyes adatok védelmét. Az előfizető a szolgáltatás
igénybevétele során a végfelhasználók személyes adatainak adatkezelőjévé válik, mely esetben köteles megfelelni
a személyes adatok kezelésére és védelmére vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi követelményeknek, így a
végfelhasználók személyes adatai jogszerű, tiszteséges, átlátható kezelése (ide értve megfelelő jogalap
biztosítását és a GDPR 13. és 14. cikke szerinti tájékoztatás nyújtását is), a személyes adatok célhoz kötött,
takarékos kezelése, stb. az előfizető kötelezettsége. A GDPR 13. és 14. cikke szerinti tájékoztatás elmaradása
vagy az adatvédelmi jogszabályok az előfizető, illetve irányítása alatt működő rendszergazdája részéről való
megsértésének következményei kizárólag az előfizetőt terhelik, a Vodafone-t azért felelősség nem terheli, az
esetlegesen vele szemben érvényesített ilyen következmények alól az előfizető a Vodafone-t mentesíti.
A Vodafone a 4/2012. (I.24.) NMHH rendeletben (Akr.) előírt kötelezettségének eleget téve felhívja az előfizető
figyelmét arra, hogy a részletes számlainformációt tartalmazó kimutatással (hívásrészletezővel) más, természetes
személy felhasználók személyes adatainak birtokába is juthat. Ezeknek megismerésére csak akkor jogosult, ha a
felhasználók – a tájékoztatásukat követően – az előfizetőnek tett nyilatkozattal ehhez hozzájárultak. Vodafone a
hozzájárulás meglétét vagy annak tartalmát nem köteles vizsgálni, a hozzájárulásért kizárólag az előfizető tartozik
felelősséggel.
A Vodafone nem szerződésszerű vagy jogellenes használat gyanúja esetén a személyes adatok védelme
érdekében és az ahhoz szükséges mértékig jogosult a személyes adatokhoz való hozzáférést, illetve az alközpont
szolgáltatást korlátozni, felfüggeszteni, valamint a szolgáltatást, illetve az előfizetői szerződést az előfizető
érdekkörében felmerülő okból megszüntetni. Amennyiben a panaszos felhasználó az általa tett rendőrségi
feljelentés eredeti példányának Vodafone részére történő bemutatásával valószínűsíti a személyes adataival való
visszaélést, abban az esetben a Vodafone a valószínűsített személyes adatokhoz való hozzáférést 48 órán belül
az előfizető számára korlátozza.
Előfizető köteles a Vodafone erre irányuló írásbeli kérése esetén minden olyan birtokában lévő személyes adatot
a Vodafone rendelkezésére bocsátani, melyre a Vodafone-nak valamely jogszabályi előírás vagy valamely hatóság
adatszolgáltatásra vonatkozó felhívása alapján szüksége van.
Vodafone a Vodafone Alközpont szolgáltatás nyújtása során a felhasználók személyes adatait közvetlen
üzletszerzés, piackutatás céljából kizárólag a felhasználó hozzájárulása esetén használja fel telefonon vagy egyéb
elektronikus hírközlési úton (pl. SMS, MMS, e-mail), automatizált hívórendszeren keresztül, illetve postai úton.

3.17. Ready Fleet szolgáltatás
Vodafone a Ready Fleet szolgáltatás nyújtása során tudomására jutott végfelhasználói személyes adatokat (pl. az
Előfizető munkavállalója vagy az általa figyelt gépjármű használójának helymeghatározásra vonatkozó adatai) az
előfizető nevében és utasítása alapján adatfeldolgozóként kezeli, adatkezelése során a GDPR, az Infotv., továbbá
egyéb vonatkozó ágazati és adatvédelmi jogszabályok előírásait betartja, és ezen jogszabályok, valamint az
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adatkezelő előfizető utasításainak megfelelően biztosítja a kezelt személyes adatok védelmét. Az előfizető a
szolgáltatás igénybevétele során a végfelhasználók személyes adatainak adatkezelőjévé válik, mely esetben
köteles megfelelni a személyes adatok kezelésére és védelmére vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi
követelményeknek, így a végfelhasználók személyes adatai jogszerű, tiszteséges, átlátható kezelése (ide értve
megfelelő jogalap biztosítását és a GDPR 13. és 14. cikke szerinti tájékoztatás nyújtását is), a személyes adatok
célhoz kötött, takarékos kezelése, stb. az előfizető kötelezettsége. A GDPR 13. és 14. cikke szerinti tájékoztatás
elmaradása vagy az adatvédelmi jogszabályok az előfizető, illetve irányítása alatt eljáró személyek részéről való
megsértésének következményei kizárólag az előfizetőt terhelik, a Vodafone-t azért felelősség nem terheli, az
esetlegesen vele szemben érvényesített ilyen következmények alól az előfizető a Vodafone-t mentesíti.
Vodafone fenntartja magának a jogot, hogy bármely helymeghatározási adatot a rendszerből visszaélés gyanúja
esetén azonnal, az előfizető értesítése mellett töröljön.
A Vodafone a rendszerről és a személyes adatokról csak és kizárólag azon személyeknek ad felvilágosítást,
azoknak kérésére hajt végre módosítást és nyújt segítséget, amely személyek az előfizetői szerződésben
képviselőként vagy kapcsolattartóként vannak megjelölve. Előfizető kötelezettséget vállal arra, hogy a
Szerződésben megadott személyes adatok változásáról (felhasználónév, jelszó, képviselő kapcsolattartó személy,
új jármű stb.) a változás bekövetkezésével egyidejűleg a Vodafone-t írásban értesíti.

3.18. TechSee
A TechSee egy olyan interneten elérhető, mobil-applikáció nélkül igénybe vehető videochat felület, amelyen
keresztül ügyintézőnk az ügyfélszolgálati hívás keretében vizuális eszközöket használva segíti előfizetőinket és
felhasználóinkat a Vodafone szolgáltatásaival kapcsolatosan felmerülő műszaki problémák detektálásában és
megoldásában, kérdések megválaszolásában oly módon, hogy az ügyfél és az ügyintéző élő videokamerás
felvételt vagy fényképet oszt meg egymással.
Az ügyfél beazonosításra a TechSee felületén nem kerül sor, mivel az azonosítás a TechSee videochat alapjául
szolgáló ügyfélszolgálati hívásban történik. A TechSee videochaten keresztül történő kapcsolatfelvétel és a képek
megosztása az ügyfél hozzájárulásával történik.
A TechSee felületen a videochaten történő kapcsolatfelvételhez és a műszaki probléma megoldásához szükséges
mértékben kezeljük az előfizetők vagy felhasználók telefonszámát, a videochathez tartozó azonosítószámot, és a
TechSee felületen megosztott képeket. A TechSee felületen az ügyfeleinktől beérkező képeket a hívást követően
anonimizáljuk, későbbi tranzakciók során esetlegesen az anonim képeket felhasználjuk. A TechSee felületen nem
rögzítjük és nem őrizzük meg a videó megosztást, ügyfél telefonszámát, vagy bármilyen egyéb személyes adatot.
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4.

4.1.

Adattovábbítás: személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, továbbá
személyes adatok harmadik országba történő továbbítása
Jogszabályi kötelezettség teljesítése vagy jogszabály felhatalmazása

A Vodafone különösen az alábbi jogszabályban megjelölt esetekben köteles, illetve jogosult személyes adatokat
közölni az alábbiakban ismertetett címzettek részére.
Az adattovábbítás
A továbbított személyes
Az adattovábbítás célja
címzettje
adatok köre, kategóriái
segélyhívó szolgálatok, a hívó fél azonosítására, létfontosságú
érdekek
valamint segélyszolgálati illetve
a védelme, segítségnyújtás
állomások
helymeghatározásra
vonatkozó adatok

közös adatállomány

azok a természetes vagy
jogi személyek, vagy más
szervek, akik a Vodafone
megbízása alapján a
számlázást,
a
követelések kezelését, a
forgalmazás kezelését,
illetőleg
az
ügyféltájékoztatást végzik
követeléskezelő cégek,
amelyek
engedményezési
keretszerződés alapján a
Vodafone
követelést
értékesít

az
előfizető
azonosításához
szükséges adatok, a
szerződés tárgyát képező
előfizetői
szolgáltatás
megjelölése, az előfizető
egyéni
előfizetői
minőségére vonatkozó
nyilatkozatának tartalma,
valamint
az
átadás
indokáról
szóló
tájékoztatás

Az adattovábbítás
jogalapja
A
Vodafone-ra
vonatkozó
jogi
kötelezettség teljesítése
a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pontja
alapján, figyelemmel az
Eht. 145. § (1) és (2)
bekezdésére

díjfizetési, valamint a
szerződésből
eredő
egyéb kötelezettségek
kijátszásának
megelőzése, illetve a
szerződéskötés
megtagadásának céljából

A Vodafone jogos
érdekének
érvényesítéséhez
szükséges a GDPR 6 (1)
f)
pontja
alapján,
figyelemmel az Eht. 158.
§-ra. A Vodafone jogos
érdeke, hogy a díjfizetési
kötelezettségek
kijátszását megelőzze,
és
bizonyos
jogszabályban megjelölt
esetekben
a
szerződéskötést
megtagadja.
3.1. alatti táblázat 2 és 3. számlázás, követelések A Vodafone jogos
pontjában
foglalt kezelése, forgalmazás érdeke a GDPR 6. cikk
személyes adatok köre kezelése, illetőleg ügyfél- (1) bekezdés f) pontja
(számlázás
és
a tájékoztatás
alapján, figyelemmel az
kapcsolódó
díjak
Eht. 157.
§ (9)
beszedése, valamint az
bekezdésére
előfizetői
szerződések
figyelemmel
kísérése
céljából kezelt adatok)
3.1. alatti táblázat 44. elektronikus
hírközlési A Vodafone jogos
pontjában
foglalt szolgáltatásra irányuló érdekének
személyes adatok köre
szerződéssel kapcsolatos érvényesítéséhez
lejárt
követelés szükséges a GDPR 6 (1)
engedményezése
f) pontja alapján.
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pénzforgalmi
szolgáltatók, elektronikus
fizetési
szolgáltatók,
szerencsejáték
szolgáltatás nyújtására
jogosult szervezetek
számhordozás esetén a
Központi
Referencia
Adatbázis (KRA), az
átvevő szolgáltató

előfizető azonosításához csalások, visszaélések A
Vodafone
vagy
szükséges
adatok, megelőzése, felderítése harmadik fél jogos
hívószám
és kezelése
érdeke a GDPR 6. cikk
(1) bekezdés f) pontja
alapján
hordozott
szám, számhordozás
természetes
személy biztosítása
szolgáltatói felhasználó
esetében a neve, címe,
telefonszáma,
e-mail
címe

bármely
nyilvánosan előfizető hozzájárulásától
elérhető
tudakozó függően az előfizető neve,
szolgáltató, egyetemes lakcímének
a
szolgáltató
szolgáltatóval
nyilvánosságra hozatal
céljából közölt része és a
kapcsolási száma

4.1.1.

nyilvánosan
elérhető,
belföldi tudakozó nyújtása
és
az
előfizetői
névjegyzék elérhetővé
tétele

A
Vodafone-ra
vonatkozó
jogi
kötelezettség teljesítése
a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pontja
alapján, figyelemmel az
Eht. 150. §-ra és az
Szhr-re
A
Vodafone-ra
vonatkozó
jogi
kötelezettség teljesítése
a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pontja
alapján, figyelemmel az
Eht. 146. §-ra, valamint
162. § (4) bekezdésére

Titkos információgyűjtés

Az Eht. 155. § (5-6) bekezdése alapján a nyomozó hatóságok és a rendőrségről szóló törvényben meghatározott
belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó, valamint terrorizmust elhárító szerv, valamint a
nemzetbiztonsági szolgálatok a törvényben foglaltak szerint, továbbá az NMHH az Eht. 11. § (3) bekezdésében
előírt jogkör gyakorlása során a közléseket megfigyelhetik, lehallgathatják, tárolhatják vagy a küldeménybe,
közlésbe azok megfigyelése érdekében más módokon beavatkozhatnak. A Vodafone - a nemzetbiztonsági
szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 42. §-ában meghatározott adatszolgáltatás és adatbetekintés
kivételével - köteles tájékoztatni az érintett nemzetbiztonsági szolgálatot a szolgálat minősített adatot képező,
védett telefonszámait érintő adatszolgáltatási megkeresésekről vagy adatkérésről.
4.1.2.

Közös adatállomány

Az Eht. 158. §-a alapján az elektronikus hírközlési szolgáltatók a díjfizetési, valamint a szerződésből eredő egyéb
kötelezettségek kijátszásának megelőzése, illetve a szerződéskötés megtagadásának céljából a jogszerűen
kezelhető adatok köréből az előfizető azonosításához szükséges adatokat, valamint az átadás indokáról szóló
tájékoztatást tartalmazó közös adatállományt hoznak létre és működtetnek. Az előfizető adatai az Elnök rendelete
szerinti feltételek fennállása esetén, illetve abban az esetben adhatók át, illetve kerülhetnek be a közös
adatállományba, ha
a)

számlatartozás miatt a szolgáltató a szerződést felmondta, vagy a szolgáltatás igénybevételi lehetőségét
az előfizető számára részben vagy egészben korlátozta,
b) számlatartozása miatt a szolgáltató bírósági vagy hatósági eljárást kezdeményezett az előfizető ellen,
illetve az előfizető tartózkodási helye ismeretlen, vagy
c) az igénylő, illetve az előfizető kár okozása érdekében a szolgáltatót megtévesztette vagy a
megtévesztésére törekszik (így különösen, ha az azonosítására szolgáló dokumentum nyilvánvalóan
hamis, hamisított vagy érvénytelen).
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A Vodafone köteles az előfizetőt haladéktalanul tájékoztatni az adatátadás tényéről. Az adatok kizárólag a
díjfizetési, illetőleg a szerződésből eredő egyéb kötelezettségek kijátszásának megelőzése, valamint a
szerződéskötés megtagadása céljára használhatók fel, illetve keletkezésüktől az előfizetői szerződésből az adattal
összefüggésben eredő igények elévüléséig kezelhetők.
Amint megszűnnek az adatok jogszerű kezelésének vagy átadásának feltételei, a Vodafone köteles haladéktalanul
intézkedni az előfizető adatainak a közös adatbázisból történő törlése iránt, és értesítést küldeni a korábban
értesített szolgáltatóknak és az érintett előfizetőnek a törlés tényéről.
Az adatállományból adatot igényelhet elektronikus hírközlési szolgáltató, az Eht. 157. § (8)-(10) bekezdésében
megjelölt szerv, illetve hatóság, illetve bármely fogyasztó annak tekintetében, hogy a nyilvántartás milyen rá
vonatkozó adatot tartalmaz.

4.2.

A Vodafone-nal kapcsolatban álló adatfeldolgozóknak történő adattovábbítás

Ha a Vodafone harmadik személy közreműködését veszi igénybe személyes adatok kezelésének egyes
elemeihez, kizárólag olyan adatfeldolgozókkal szerződik a GDPR 28. cikkében foglaltaknak megfelelően, akik
társaságunk adatkezelésével - különösen a szakértelem, a megbízhatóság és az erőforrások tekintetében – azonos
garanciákat nyújtanak az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelő adatkezelésre, és az érintettek jogainak
védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések biztosítására és végrehajtására.
Az adatfeldolgozók részére történő adattovábbítás csak azokat a személyes adatokat érinti, amelyek az
adatkezelés céljához feltétlenül szükségesek.
A Vodafone Csoport leányvállalatai, megbízottjaink és alvállalkozóink adatfeldolgozóként közreműködhetnek a
Vodafone Magyarország Zrt. szolgáltatásainak nyújtása során, így egyes adatkezelési tevékenységek, különösen
technikai műveletek lebonyolításában.
A Vodafone üzleti döntése következtében az adatfeldolgozók személye változhat. Ezen változásokról a szolgáltató
értesíti az előfizetőt. A Vodafone-nal kapcsolatban álló mindenkori adatfeldolgozó cégek listája megtalálható a
https://www.vodafone.hu/documents/20143/330642/adatfeldolgozo_cegek_listaja.pdf oldalon, illetve a Vodafone
Központi Ügyfélszolgálatán elérhető.
A Vodafone Magyarország zrt. bizonyos esetekben a Vodafone Csoport másik leányvállalatához, vagy egyéb olyan
adatfeldolgozóhoz továbbít személyes adatot, amely 3. országban tevékenykedik (pl. a Vodafone harmadik
országban lévő szerveren tárol adatokat, a Vodafone adatfeldolgozója harmadik országban működik, stb.).
Harmadik országnak minősülnek az Európai Gazdasági Térségen (az Európai Unió tagállamai, továbbá Izland,
Liechtenstein, Norvégia és Svájc) kívüli országok. A harmadik országba történő adattovábbítás során, hogy az
előfizetők és felhasználók személyes adatai a hazai adatkezeléssel azonos védelmet élvezzenek, a Vodafone által
alkalmazott szerződéses garanciák – amennyiben a célországgal nem áll fent megfelelőségi határozat – a GDPR
46. cikk (2) bekezdés c) pontja alapján az Európai Bizottság a személyes adatok harmadik országbeli
adatfeldolgozók részére történő továbbítására vonatkozó általános szerződési feltételekről szóló döntésén
(2010/87/EU) alapulnak (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-dataprotection/standard-contractual-clauses-scc_en). A fenti garanciákról a kapcsolattartásra az e tájékoztatóban
felsorolt elérhetőségek bármelyikén kaphat felvilágosítást.
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5.

Az előfizetők és más érintettek jogai

Az előfizetőket vagy más érintetteteket megillető jogok a szolgáltató adatkezelésével kapcsolatban a következők:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tájékoztatás
Hozzáférés
Helyesbítés
Törlés
Korlátozás
Adathordozhatóság
Tiltakozás

A Vodafone elősegíti az előfizetők és más érintettek személyes adataik kezelésével összefüggő jogainak a
gyakorlását, ezirányú kérelmeik teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll
módjában azonosítani.
Az adatbiztonsági követelmények teljesülése, az előfizetők és más érintettek személyes adataik védelméhez
fűződő jogainak biztosítása érdekében a Vodafone szükségesnek látja meggyőződni a kérelmet benyújtó
természetes személy kilétéről, ennek megfelelően az előfizetőt vagy más érintettet a kérelmének teljesítése előtt
azonosítja. Ha a Vodafone-nak megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével
kapcsolatban, további, az előfizető vagy más érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges
információk nyújtását kérheti.
A Vodafone indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon
belül tájékoztatja az előfizetőt vagy más érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén,
figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal
meghosszabbítható. Ez esetben a Vodafone a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől
számított egy hónapon belül tájékoztatja az előfizetőt vagy más érintettet.
Ha a Vodafone nem tesz intézkedéseket az előfizető vagy más érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az előfizetőt vagy más érintettet az
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az előfizető vagy más érintett panaszt nyújthat be valamely
felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
A Vodafone a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja az előfizető vagy más érintett részére, azonban
ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan (pl. nem saját magára vonatkozó személyes adatokat érint) vagy –
különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Vodafone, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával
vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó
jellegének bizonyítása a Vodafone-t terheli.
A tájékoztatást és a kért információkat a Vodafone írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az
elektronikus utat is – adja meg. Ha az előfizető vagy más érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a
tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az előfizető vagy más érintett azt másként
kéri. Az előfizető vagy más érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az
érintett személyazonosságát.
Ha azok a célok, amelyek alapján a Vodafone a személyes adatokat kezeli, nem vagy már nem teszik szükségessé
az előfizetőnek vagy más érintettnek a Vodafone általi azonosítását, a Vodafone nem köteles kiegészítő
információkat megőrizni, beszerezni vagy kezelni annak érdekében, hogy pusztán azért azonosítsa az érintettet,
hogy megfeleljen az általános adatvédelmi rendeletnek. Ha a Vodafone bizonyítani tudja, hogy nincs abban a
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helyzetben, hogy azonosítsa az előfizetőt vagy más érintettet, erről lehetőség szerint őt megfelelő módon
tájékoztatja. Ilyen esetekben a fenti érintetti jogok gyakorlására nincs lehetőség, kivéve, ha az Előfizető vagy más
érintett abból a célból, hogy a fenti érintetti jogait gyakorolja, az azonosítását lehetővé tevő kiegészítő információkat
nyújt.

5.1.

Tájékoztatás - rendelkezésre bocsátandó információk

A Vodafone a jelen tájékoztatóval tesz eleget a GDPR 13. és 14. cikkeiben foglalt tájékoztatási kötelezettségének.
Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtjük, akkor a Vodafone a személyes adatok
megszerzésének időpontjában az előfizető vagy más érintett rendelkezésére bocsátja az alábbi információkat. Ha
a személyes adatokat nem az érintett bocsátotta a rendelkezésünkre, és
a) a személyes adatokat az előfizetővel vagy más érintettel való kapcsolattartás céljára használjuk fel, akkor
legkésőbb az első kapcsolatfelvétel alkalmával,
b) várhatóan más címzettel is közöljük az adatokat, akkor legkésőbb a személyes adatok első alkalommal
való közlésekor,
de minden esetben a személyes adatok megszerzésétől számított legkésőbb egy hónapon belül az előfizető vagy
más érintett rendelkezésére bocsátjuk az alábbi információkat.
A tájékoztatás tartalma, ha az érintettet az adatok
forrása
Az adatkezelőnek és képviselőjének a kiléte és
elérhetőségei
Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei
A személyes adatok tervezett kezelésének célja,
valamint az adatkezelés jogalapja
–
–

A tájékoztatás tartalma, ha nem az érintett az adatok
forrása
Az adatkezelőnek és képviselőjének a kiléte és
elérhetőségei.
Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei
A személyes adatok tervezett kezelésének célja,
valamint az adatkezelés jogalapja
A személyes adatok kategóriái
A személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy
az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból
származnak-e
A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek
kategóriái
Ha a Vodafone harmadik országba vagy nemzetközi
szervezet részére kívánja továbbítani a személyes
adatokat, az Európai Bizottság megfelelőségi
határozatának léte vagy annak hiánya, illetve az
adattovábbításra vonatkozó garanciák megléte
A személyes adatok tárolásának időtartama, illetve, ha
ez
nem
lehetséges,
ezen
időtartam
meghatározásának szempontjai
Az előfizető vagy más érintettet jogai a személyes
adataikkal kapcsolatosan, és azok ismertetése
A Vodafone-hoz és a felügyeleti hatóságokhoz címzett
panasz benyújtásának joga, továbbá a bírósági
jogérvényesítés lehetősége

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek
kategóriái
Ha a Vodafone harmadik országba vagy nemzetközi
szervezet részére kívánja továbbítani a személyes
adatokat, az Európai Bizottság megfelelőségi
határozatának léte vagy annak hiánya, illetve az
adattovábbításra vonatkozó garanciák megléte
A személyes adatok tárolásának időtartama, illetve, ha
ez
nem
lehetséges,
ezen
időtartam
meghatározásának szempontjai
Az előfizető vagy más érintettet jogai a személyes
adataikkal kapcsolatosan, és azok ismertetése
A Vodafone-hoz és a felügyeleti hatóságokhoz címzett
panasz benyújtásának joga, továbbá a bírósági
jogérvényesítés lehetősége
Annak ténye hogy a személyes adat szolgáltatása
jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen
alapul-e vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, –
valamint, hogy az előfizető vagy más érintett köteles-e
a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen
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lehetséges
következményekkel
járhat
az
adatszolgáltatás elmaradása
A jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén a
Vodafone vagy harmadik fél jogos érdekei
A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a
hozzájárulás
bármely
időpontban
történő
visszavonásához való jog, amely nem érinti a
visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott
adatkezelés jogszerűségét
Az automatizált döntéshozatal ténye (ideértve a
profilalkotást is), az alkalmazott logikára és arra
vonatkozó információk, hogy az ilyen adatkezelés
milyen jelentőséggel, várható következményekkel bír
az előfizető vagy más érintett részére

A jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén a
Vodafone vagy harmadik fél jogos érdekei
A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a
hozzájárulás
bármely
időpontban
történő
visszavonásához való jog, amely nem érinti a
visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott
adatkezelés jogszerűségét
Az automatizált döntéshozatal ténye (ideértve a
profilalkotást is), az alkalmazott logikára és arra
vonatkozó információk, hogy az ilyen adatkezelés
milyen jelentőséggel, várható következményekkel bír
az előfizető vagy más érintett részére

Az Eht. 154. § (7) bekezdése alapján a Vodafone-nak biztosítania kell, hogy a felhasználó az elektronikus hírközlési
szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely
adatkezelési célokból milyen személyes adatokat kezel.

5.2.

Az érintett hozzáférési joga

Az előfizető vagy más érintett jogosult arra, hogy a Vodafone-tól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a
rá vonatkozó személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölte vagy
közölni fogja Vodafone, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi
szervezeteket. Személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő
továbbítása estén az előfizető vagy más érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra
vonatkozó megfelelő garanciákról;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, illetve ezen időtartam
meghatározásának szempontjai;
e) az előfizető vagy más érintett joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése
ellen;
f) valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga, és a bírósági jogorvoslathoz való
jog;
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
h) az automatizált döntéshozatal ténye (ideértve a profilalkotást is), valamint az alkalmazott logikára, és arra
vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az előfizetőre vagy
más érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
A Vodafone az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az előfizető vagy más érintett
rendelkezésére bocsátja. További másolatokért a Vodafone az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű
mértékű díjat számíthat fel. Ha az előfizető vagy más érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az
információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk a rendelkezésére, kivéve, ha az előfizető
vagy más érintett másként kéri. Az Ön másolat igénylésére vonatkozó joga nem érintheti hátrányosan mások jogait
és szabadságait.
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5.3.

A helyesbítéshez való jog

Az előfizető vagy más érintett jogosult arra, hogy kérésére a Vodafone indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse
a rávonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az előfizető vagy más érintett
jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.
Az előfizető köteles az előfizetői szerződésben rögzített adataiban bekövetkezett változást haladéktalanul
bejelenteni a szolgáltatónak. A szolgáltató a változások előfizető általi haladéktalan bejelentésének
elmulasztásából eredő károkért nem felel, és követelheti az előfizetőtől az előfizető szerződésszegésére tekintettel
felmerülő kárának megtérítését.

5.4.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az előfizető vagy más érintett jogosult arra, hogy kérésére a Vodafone indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat, a Vodafone pedig köteles arra, hogy az előfizetőre vagy más érintettre vonatkozó
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon
kezelték;
b) az előfizető vagy más érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az előfizető vagy más érintett tiltakozik a Vodafone vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre;
d) ha az előfizető vagy más érintett tiltakozik a személyes adatai közvetlen üzletszerzés érdekében történő
kezelése ellen;
e) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
f) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség
teljesítéséhez törölni kell;
g) a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor (gyermek hozzájárulására vonatkozó
feltételek). Ez a jog különösen akkor lényeges, ha az érintett gyermekként adta meg hozzájárulását,
amikor még nem volt teljes mértékben tisztában az adatkezelés kockázataival, később pedig el akarja
távolítani a szóban forgó személyes adatokat, különösen az internetről.
Az elfeledtetéshez való jog, illetve a Vodafone törlésre vonatkozó kötelezettsége nem alkalmazandó, amennyiben
az adatkezelés szükséges:
a)
b)
c)
d)

e)

5.5.

a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
a személyes adatok kezelését előíró, a Vodafone-ra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti
kötelezettség teljesítése érdekében;
a GDPR 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a
népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból,
amennyiben az elfeledtetéshez való jog gyakorlása valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy
komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
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Az előfizető vagy más érintett jogosult arra, hogy kérésére a szolgáltató korlátozza az adatkezelést (kérje
adatkezelési műveletek ideiglenes, meghatározott időre szóló felfüggesztését), ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) az előfizető vagy más érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a szolgáltató ellenőrizze a személyes adatok
pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, de az előfizető vagy más érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri
azok felhasználásának korlátozását;
c) a szolgáltatónak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az előfizető vagy
más érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
d) ha az előfizető vagy más érintett tiltakozott a Vodafone vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amíg megállapításra nem kerül, hogy a Vodafone vagy egy harmadik fél jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az előfizető vagy más érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az előfizető vagy
más érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos
közérdekéből lehet kezelni.
Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés
korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy
aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az előfizetőt vagy más érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e
címzettekről.
A Vodafone az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának
feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

5.6.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az előfizető vagy más érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Vodafone rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult
arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, feltéve, hogy
a) az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul, és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
A Vodafone fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy ezt a jogát csak az előfizető vagy más érintett, csak a saját maga
által a Vodafone részére bocsátott információk esetében van joga gyakorolni, tehát a más forrásból származó,
illetve a Vodafone által származtatott információk tekintetében nem.
Az előfizető vagy más érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok
adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások
jogait és szabadságait.

5.7.

A tiltakozáshoz való jog

Az előfizető vagy más érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak a Vodafone, illetve harmadik fél jogos érdekén alapuló kezelése ellen, ideértve az említett
rendelkezéseken alapuló profilalkotást is (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján).
Ebben az esetben a Vodafone a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az
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adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az előfizető vagy más
érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ebben az esetben a Vodafone nem szünteti meg
automatikusan az előfizetők vagy más érintettek személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelését, erre csak
akkor kerül sor, ha a Vodafone nem tudja alátámasztani, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok
indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az előfizető vagy más érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival
szemben.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az előfizető vagy más érintett jogosult
arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a
profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az előfizető vagy más érintett
tiltakozik a személyes adatainak közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes
adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

5.8.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az előfizető vagy más érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen
– ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen
jelentős mértékben érintené, kivéve, ha a döntés
a)
az előfizető vagy más érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése
érdekében szükséges,
b)
meghozatalát a Vodafone-ra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé,
c)
az előfizető vagy más érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
A Vodafone megfelelő intézkedéseket tesz az előfizetők vagy más érintettek jogainak, szabadságainak és jogos
érdekeinek védelme érdekében, ideértve, hogy az előfizető vagy más érintett a Vodafone részéről emberi
beavatkozást kérhet, álláspontját kifejezheti, és a döntéssel szemben kifogást nyújthat be.

5.9.

Érintetti jogok gyakorlása az előfizető halála esetén

Az előfizető vagy más érintett halálát követő öt éven belül a GDPR 15-18. és 21. cikkében meghatározott, az
elhaltat életében megillető jogokat az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes
bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az adatkezelőnél tett nyilatkozattal meghatalmazott személy jogosult
érvényesíteni.
Ha az előfizető vagy más érintett nem tett a fentieknek megfelelő jognyilatkozatot, a Polgári Törvénykönyv szerinti
közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult az általános adatvédelmi rendelet 16. és 21. cikkében, valamint
- ha az adatkezelés már az érintett életében is jogellenes volt, vagy az adatkezelés célja az érintett halálával
megszűnt - az általános adatvédelmi rendelet 17. és 18. cikkében meghatározott, az elhaltat életében megillető
jogokat érvényesíteni az érintett halálát követő öt éven belül. Az érintett jogainak e bekezdés szerinti
érvényesítésére az a közeli hozzátartozó jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja. Az érintett jogait a
fentiek alapján érvényesítő személyt e jogok érvényesítése - így különösen az adatkezelővel szembeni, valamint
a NAIH, illetve bíróság előtti eljárás - során az érintett részére megállapított jogok illetik meg és kötelezettségek
terhelik.
Az érintett jogait érvényesítő személy az érintett halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy
bírósági határozattal, valamint saját személyazonosságát és közeli hozzátartozói minőségét közokirattal igazolja.
A Vodafone kérelemre tájékoztatja az érintett Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozóját a fentiek alapján
megtett intézkedésekről, kivéve, ha azt az érintett ezt a fenti, a Szolgáltatónál tett nyilatkozatában megtiltotta.

52

5.10. Jogorvoslathoz való jog
Az előfizető vagy más érintett a fenti érintetti jogokat bármikor gyakorolhatja, adatkezelési nyilatkozataiban
adott hozzájárulását visszavonhatja vagy módosítását kérheti, továbbá panasszal, személyes adatai
kezelését érintő kérdéssel fordulhat:
•

A Vodafone adatvédelmi tisztviselőjéhez, Földi Tamás Dezsőhöz a DPO-HU@vodafone.com
elektronikus címen. A Vodafone adatvédelmi tisztviselője ellenőrzi a GDPR-nak, valamint az egyéb
uniós vagy tagállami adatvédelmi rendelkezéseknek, továbbá a Vodafone személyes adatok
védelmével kapcsolatos belső szabályainak való megfelelést.

•

a Vodafone Központi Ügyfélszolgálathoz:

•

-

ügyfélforgalom előtt nyitva álló helyiségének címe: 1062 Budapest, Váci út 1-3. (Westend City
Center)

-

telefonszáma: 1270-es vagy +36 1 288 1270-es számon, illetve üzleti ügyfelek esetén a 1788-as
vagy a +36 1 288 1788-as számon.

-

postacíme: 1476 Budapest, Pf. 350.

-

e-mail címe: lakossági ügyfelek esetén ugyfelszolgalat.hu@vodafone.com elektronikus
levelezési címen vagy a www.vodafone.hu/kapcsolat elektronikus felületen, üzleti ügyfelek
esetén corporate.hu@vodafone.com elektronikus levelezési címen fordulhat hozzánk.

a Vodafone márkaképviseleteihez és viszonteladói hálózatához tartozó bármely üzlethez
személyesen.

Kérjük, hogy amennyiben egy átalunk küldött e-mailre elektronikus úton szeretne válaszolni, azt lakossági
ügyfélként az ugyfelszolgalat.hu@vodafone.com, üzleti ügyfélként a corporate.hu@vodafone.com elektronikus
levelezési címre küldje meg.
Az előfizető vagy más érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos panaszával, illetve
személyes adatainak kezelését érintő bármely kérdéssel a Vodafone adatvédelmi tisztviselője és a
Vodafone Központi Ügyfélszolgálata mellett az alábbiakhoz fordulhat:
•
•

a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu,
honlap: www.naih.hu)
Az előfizető vagy más érintett a személyes adatainak kezelésével, védelmével kapcsolatos jogainak
Vodafone általi megsértése esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhat.
A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A keresetet az előfizető vagy más érintett a lakóhelye, a tartózkodási helye, illetve a Vodafone székhelye szerint
illetékes törvényszéknél (Fővárosi Törvényszék) nyújthatja be. A https://birosag.hu/birosag-kereso weboldalon
megkeresheti a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket. A Vodafone az Előfizető vagy más érintett
adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt
köteles megtéríteni. A Vodafone mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül
eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy
súlyosan gondatlan magatartásából származott.
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6.
6.1.

Adatbiztonsági követelmények
Az adatkezelés biztonsága

A Vodafone a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege,
hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó
valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt
végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve:
a) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
b) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének
biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
c) fizikai és műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést
és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehessen állítani;
d) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések
hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.
A Vodafone a biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe veszi az adatkezelésből
eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok
véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra
hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.
A Vodafone - szükség szerint más szolgáltatókkal közösen megfelelő műszaki és szervezési intézkedésekkel
gondoskodik a hálózat és a szolgáltatás biztonságáról, a továbbított közlés és a közléshez kapcsolódó forgalmi
adatok jogosulatlan lehallgatásának, tárolásának vagy megfigyelésének, valamint a közléshez és a közléshez
kapcsolódó forgalmi adatokhoz történő jogosulatlan vagy véletlen hozzáférésnek a megakadályozásáról (közlés
bizalmassága), és az elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtása során kezelt előfizetői személyes adatok
biztonságáról. A Vodafone úgy választja meg, és minden esetben úgy üzemelteti a szolgáltatás nyújtása során
alkalmazott elektronikus hírközlő eszközöket, hogy biztosítani tudja a közlés bizalmasságát, és a továbbított
közlések tartalmát csak olyan mértékben ismeri meg és tárolja, amely a szolgáltatás nyújtásához műszakilag
elengedhetetlenül szükséges.
Egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó vagy
előfizető világos és teljes körű - az adatkezelés céljára is kiterjedő - tájékoztatását követő hozzájárulása alapján
lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni.
Az Eht. 155. § (5)-(6) bekezdése szerint a nyomozó hatóságok és a rendőrségről szóló törvényben meghatározott
belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó, valamint terrorizmust elhárító szerv, valamint a
nemzetbiztonsági szolgálatok a törvényben foglaltak szerint, továbbá az NMHH az Eht. 11. § (3) bekezdésében
előírt jogkör gyakorlása során a közléseket megfigyelhetik, lehallgathatják, tárolhatják vagy a küldeménybe,
közlésbe azok megfigyelése érdekében más módokon beavatkozhatnak. A szolgáltató - a nemzetbiztonsági
szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 42. §-ában meghatározott adatszolgáltatás és adatbetekintés
kivételével - köteles tájékoztatni az érintett nemzetbiztonsági szolgálatot a szolgálat minősített adatot képező,
védett telefonszámait érintő adatszolgáltatási megkeresésekről vagy adatkérésről.
A Vodafone és az általa igénybe vett adatfeldolgozó intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az adatkezelő
vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes
személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől
való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket.
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Az Előfizető köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Vodafone által nyújtott
szolgáltatások igénybevételéhez szükséges személyes biztonsági kód, továbbá a bejelentkezési azonosító, illetve
jelszó/jelszavak védelme érdekében, ezeket gondosan meg kell jegyeznie, és senkinek nem árulhatja el. Az
Előfizető felelősséggel tartozik minden olyan saját érdekkörében bekövetkezett eseményért, tevékenységért, mely
személyes biztonsági kódjának, bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.
Amennyiben a személyes biztonsági kód vagy jelszó jogosulatlan harmadik személyek tudomására jutott, vagy
juthat, úgy azokat haladéktalanul meg kell változtatni. A Vodafone a személyes biztonsági kód megváltoztatását
az önkiszolgáló felületeken díjmentesen biztosítja, egyéb esetekben (telefonos ügyfélszolgálaton és személyes
megjelenés esetén) a jelszó megváltoztatása díjköteles.
Szolgáltató vállalja, hogy az egyes, személyes adatokat kezelő informatikai rendszereihez csak olyan
munkavállalói és megbízottai férnek hozzá, akinek a személyes adatok kezelése a munkaköri feladata, továbbá
megfelelő hozzáférési jogosultsággal rendelkeznek. A hozzáférés terjedelme igazodik a személyes adatok azon
köréhez, amelyek az adott feladat elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges.

6.2.

Adatvédelmi incidenskezelés

Az előfizetői személyes adatok megsértését jelenti a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások
nyújtásával összefüggésben továbbított, tárolt, vagy más egyéb módon kezelt vagy feldolgozott személyes adatok
véletlen, vagy jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen megsemmisítése, elvesztése, módosítása,
jogosulatlan felfedése, nyilvánosságra hozatala, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés.
A Vodafone rendszeresen vizsgálja, teszteli és ellenőrzi rendszereit és adatkezelési eljárásait mind adatbiztonsági,
mind minőségbiztosítási szempontból, és nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi
incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.
6.2.1.

Az előfizetői személyes adatok megsértése

Az előfizetői személyes adatok megsértésének észlelése esetén:
a) a Vodafone haladéktalanul köteles azt a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságnak (továbbiakban: NMHH)
bejelenteni;
b) a Vodafone köteles olyan nyilvántartást vezetni a személyes adatok megsértésének eseteiről, amely
tartalmazza az ilyen esetek lényeges körülményeit, hatásait, valamint a Vodafone által megtett korrekciós
intézkedéseket is. A nyilvántartás csak az említett cél eléréséhez szükséges információkat tartalmazza;
c) ha a személyes adatok megsértése várhatóan hátrányosan érinti az előfizető vagy más magánszemély
személyes adatait vagy magánéletét, akkor a Vodafone erről az előfizetőt vagy magánszemélyt is
indokolatlan késedelem nélkül köteles értesíteni.
Nem kell az érintett előfizetőt vagy magánszemélyt értesíteni a személyes adataival való visszaélésről, ha a
Vodafone a Hatóságnak kielégítően igazolni tudja, hogy végrehajtotta a megfelelő technikai védelmi
intézkedéseket, vagy, hogy ezen intézkedéseket alkalmazták a biztonság sérelmével érintett adatok tekintetében.
Az ilyen technológiai védelmi intézkedéseknek értelmezhetetlenné kell tenniük az adatokat az azokhoz való
hozzáféréshez engedéllyel nem rendelkező személyek számára.
6.2.1.1. Az előfizetői személyes adatok megsértésének bejelentése az NMHH részére
A Vodafone az előfizetői személyes adatok megsértését az észlelést követően haladéktalanul, de legfeljebb 24
órán belül elektronikus úton (adatkapun keresztül az erre szolgáló bejelentő-felületen) az NMHH-nak bejelenti. A
személyes adatok megsértésének észlelésére akkor kerül sor, ha a személyes adatok megsértését eredményező
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biztonsági esemény bekövetkeztéről a Vodafone kellő tudomást szerzett ahhoz, hogy az NMHH-nak bejelentést
tegyen.
Amennyiben nem áll a Vodafone rendelkezésére valamennyi szükséges adat, és a személyes adatok
megsértésének felderítése további vizsgálatot igényel, a Vodafone a személyes adatok megsértésének észlelését
követően haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles első bejelentését megtenni az NMHH-nak, majd a
további vizsgálatok eredményeképp haladéktalanul, de legkésőbb az első bejelentést követő 72 órán belül köteles
második bejelentését megtenni az NMHH felé. A második bejelentésnek tartalmaznia kell a bejelentéshez
szükséges valamennyi, jogszabályban előírt információt, és szükség esetén aktualizálni kell a már benyújtott
információkat.
Amennyiben a Vodafone az általa folytatott vizsgálat ellenére sem tudja valamennyi szükséges információt az első
bejelentéstől számított 72 órás határidőn belül benyújtani, köteles a rendelkezésére álló lehető legtöbb információt
bejelenteni ezen határidőn belül az NMHH-nak, és a bejelentéshez köteles részletes indoklást csatolni arról, hogy
a hiányzó információkat miért nem tudja az első bejelentéstől számított 72 órás határidőn belül bejelenteni. Ebben
az esetben a Vodafone köteles haladéktalanul bejelenteni az addig be nem jelentett információkat az NMHH-nak
és -szükség esetén - köteles a már benyújtott információkat aktualizálni. A Vodafone ezen felül a bejelentett
személyes adatok megsértésének utánkövetéséről az esemény végleges lezárásáig vagy a személyes adatok
megsértését kiváltó okok végleges megszüntetéséig havonta köteles az NMHH-t elektronikus úton tájékoztatni.
6.2.1.2. Az érintett előfizető vagy más természetes személy értesítése a személyes adatok
megsértéséről
A Vodafone a személyes adatok megsértésének észlelését követően indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb
24 órán belül, olyan kommunikációs eszközzel köteles teljesíteni az előfizető vagy más érintett értesítését, amely
biztosítja az információ gyors célba érését, és amely a tudomány és a technika mindenkori állása szerint
megfelelően biztonságos (pl. elektronikus levél, telefon, rövid szöveges üzenet, valamint a Vodafone honlapján
közzétett tájékoztatás). Nem szükséges a honlapon történő tájékoztatás, ha a személyes adatok megsértése a
Vodafone előfizetőinek 0,01%-ánál kevesebb előfizetőt érint.
Az előfizetőnek vagy más érintetteknek szóló értesítés tartalmazza legalább a személyes adatok megsértésének
jellegét és azokat az információs pontokat, ahol az előfizető további felvilágosítást kaphat, továbbá intézkedéseket
javasol a személyes adatok megsértése lehetséges hátrányos hatásainak enyhítésére. A személyes adatok
megsértéséről szóló értesítést világosan és közérthetően kell megfogalmazni. Az értesítés kizárólag a személyes
adatok megsértésével kapcsolatos információkat tartalmazhat és más tárgyú tájékoztatással nem kapcsolható
össze, nem használható fel új vagy kiegészítő szolgáltatások népszerűsítésére vagy reklámozására.
Ha a Vodafone nem tudja azonosítani a fenti határidőn belül azokat a felhasználókat, vagy más magánszemélyeket,
akiket a személyes adatok megsértése várhatóan hátrányosan érint, a Vodafone ezeket a személyeket a megadott
határidőn belül országos napilap útján közzétett hirdetményben is értesítheti. Ezen értesítés megtételétől
függetlenül a Vodafone-nak továbbra is minden ésszerű erőfeszítést meg kell tennie az érintett felhasználók és
más magánszemélyek azonosítására és a jogszabályban meghatározott információkról való mielőbbi értesítésére.
6.2.1.3. Nyilvántartás vezetése a személyes adatok megsértéséről
A Vodafone köteles olyan nyilvántartást vezetni a személyes adatok megsértésének eseteiről, amely tartalmazza
az ilyen esetek lényeges körülményeit, hatásait, valamint a megtett korrekciós intézkedéseket is, különösen
-

az esemény bekövetkeztének időpontját, szükség esetén becslés alapján, továbbá az esemény
észlelésének időpontját
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-

6.2.2.

az esemény összefoglalását, megjelölve a személyes adatok megsértésének módját és körülményeit,
továbbá az adatok megsértésének fizikai helyét és az érintett adathordozót is
az érintett előfizetők, felhasználók, vagy más magánszemélyek számát
az érintett személyes adatok jellegét és tartalmát
a lehetséges következmények és kedvezőtlen hatások ismertetését az előfizetőkre, felhasználókra,vagy
más magánszemélyekre nézve
a szolgáltató által a személyes adatok megsértésének lehetséges kedvezőtlen hatásai enyhítésére
alkalmazott, vagy alkalmazni tervezett műszaki és szervezési intézkedéseket
a Hatóságnak történő bejelentés, valamint az előfizetők, vagy más magánszemélyek értesítésének
időpontjára és módjára vonatkozó információkat.
A nem előfizetői személyes adatok megsértését jelentő adatvédelmi incidensek

Olyan esetekben, amikor az adatvédelmi incidens nem az előfizetői személyes adatokat érinti, azaz nem minősül
az Eht. 156. § (2) bekezdése szerinti személyes adatok megsértésének, a Vodafone a GDPR 95. cikkében
foglaltakra tekintettel az adatvédelmi incidens kapcsán az alábbi intézkedéseket teszi meg.
a) adatvédelmi incidenst bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak;
b) az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet;
c) ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Előfizető vagy más érintett
jogaira és szabadságaira nézve, a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Előfizetőt
vagy más érintettet az adatvédelmi incidensről.
Az adatvédelmi incidenst a Vodafone indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával
azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a NAIH-nak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens
valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés
nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is. Ha és
amennyiben nem lehetséges a jogszabályban megjelölt információkat egyidejűleg közölni, azok további
indokolatlan késedelem nélkül később részletekben is közölhetők.
A Szolgáltató nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó
tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és
szabadságaira nézve, a Vodafone indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi
incidensről. amely tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és
közölni kell a jogszabályban előírt információkat (az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó
egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit, az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető
következményeket, a Vodafone által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket). A
magas kockázat meghatározásakor többek közt figyelembe kell venni az incidens jellegét, a személyes adatok
jellegét, mennyiségét, érzékenységét, az érintettek számát, az érintettek azonosíthatóságának nehézségét, az
érintetteket érintő következmények súlyosságát.
Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
a) a Vodafone megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az
intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat
az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való
hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
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b) a Vodafone az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják,
hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően
nem valósul meg;
c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan
közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az
érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

6.3.

A hálózat egységességével és a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban jelentkező
kockázatoknak megfelelő biztonsági szint

A műszaki és szervezési intézkedéseknek - figyelembe véve a legjobb gyakorlatot és a meghozandó intézkedések
költségeit - a szolgáltatónál, a hálózat egységességével és a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban jelentkező
kockázatoknak megfelelő biztonsági szintet kell nyújtaniuk.
A Vodafone tájékoztatja az előfizetőt a hálózat egységességét és a szolgáltatás biztonságát veszélyeztető, a
Vodafone által megtett műszaki és szervezési intézkedések ellenére fennmaradó, ismert kockázatokról és a
védelem érdekében az előfizető által tehető intézkedésekről. Ha a hálózat egységességét és a szolgáltatás
biztonságát érintő vagy veszélyeztető esemény következtében korábban nem ismert, új biztonsági kockázat
jelentkezik, a Vodafone ügyfélszolgálatán és internetes honlapján haladéktalanul tájékoztatja az előfizetőt a
korábban nem ismert, új biztonsági kockázatról, a védelem érdekében az előfizető által tehető intézkedésekről, és
azok várható költségeiről.
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7.

Vonatkozó jogszabályok

A Vodafone Adatkezelési Tájékoztatója az alábbi Európai Uniós és magyar jogszabályokra épül:

7.1.

EU-s jogszabályok
➢ az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános adatvédelmi rendelet
vagy GDPR)

7.2.

Magyar adatvédelmi jogszabályok
➢ Magyarország Alaptörvénye
➢ 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
➢ 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)

7.3.

Magyar ágazati jogszabályok
➢ 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)
➢ 2000. évi C. törvény a számvitelről
➢ 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker.tv.)
➢ 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (Eht.)
➢ 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység
szabályairól (SzVMt.), és az annak végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet
➢ 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
➢ 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
➢ 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
➢ 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
➢ 2/2012. (I. 24.) NMHH rendelet a számhordozás részletes szabályairól (Szhr.)
➢ 4/2012. (I. 24.) NMHH rendelet a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz kapcsolódó
adatvédelmi és titoktartási kötelezettségre, az adatkezelés és a titokvédelem különleges feltételeire, a
hálózatok és a szolgáltatások biztonságára és integritására, a forgalmi és számlázási adatok kezelésére,
valamint az azonosító kijelzésre és hívásátirányításra vonatkozó szabályokról (Akr.)
➢ 22/2020. (XII.21.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól
(ESzR.)
➢ 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól

Vodafone Magyarország Zrt.
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4. számú melléklet
A számhordozási eljárással és a szünetmentes
szolgáltatóváltással kapcsolatos Szolgáltató által
alkalmazott szabályok
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1. Fogalommeghatározások
1.1. átadó szolgáltató: az a szolgáltató, amelynek előfizetője a szolgáltatóváltási eljárásban az előfizetői
szerződést a meglévő szolgáltatásokra megszünteti, vagy a számhordozási eljárásban az előfizetői
szerződés megszüntetésével, vagy egyes számok esetében módosításával a számot egy másik
szolgáltatóhoz átviszi;
1.2. átvevő szolgáltató: az a szolgáltató, amelynek jövőbeni előfizetője a szolgáltatóváltási eljárásban az
előfizetői szerződést az új szolgáltatásokra megköti, vagy a számhordozási eljárásban a számát egy
másik szolgáltatótól áthozza;
1.3. berendezés kód: a szolgáltató által adott háromjegyű számból álló kód, amely földrajzi szám esetében
megjelöli azt a kapcsolási eszközt, amelyhez a hordozott szám előfizetője csatlakozik, vagy azt az
összekapcsolási pontot, amelyen keresztül a hordozott szám előfizetője közvetlenül elérhető;
1.4. együttműködési teszt: a szolgáltató elméleti és műszaki alkalmasságának ellenőrzése a központi
referencia adatbázis használatához;
1.5. hatóság: a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala;
1.6. hely szerinti számhordozás: helyhez kötött telefonszolgáltatásnál az előfizetői szám megtartása a
számozási körzeten belül, az igénybevétel helyének vagy technológiájának - az irányítási információ
változásával járó - megváltoztatása esetén;
1.7. hívásirányítás: az a hálózati funkció, amely a hordozott számra kezdeményezett hívás esetén
meghatározza és beilleszti a valós végződésre utaló irányítási információt, és a hívást a hívott fél valós
végződtető hálózata felé továbbítja;
1.8. hordozott szám: az előfizetői szerződésben szereplő azon szám, amelyet az előfizető az átadó
szolgáltatótól az átvevő szolgáltatóhoz való áttéréskor, vagy helyhez kötött telefonszolgáltatás esetén a
számozási körzeten belül az igénybevétel helyének vagy technológiájának - hívásirányítási információ
változásával járó - megváltoztatásakor megtart;
1.9. irányítási információ: a hordozott számot, a hozzá tartozó irányítási számot és az érvényesség
időtartamát tartalmazó információ;
1.10. irányítási szám: szolgáltatókódból és berendezés kódból álló információ, amely a hordozott számokra
irányuló hívások és jelzések megfelelő irányítását teszi lehetővé;
1.11. irányítást végző szolgáltató: az a szolgáltató, amely a hívások vagy jelzések hordozott számokra való
irányításához szükséges irányítási számot a hívásba vagy jelzésbe beiktatja;
1.12. jelzésirányítás: az a hálózati funkció, amely a hívásirányításon kívüli, a számhordozás során is
biztosítandó szolgáltatások megvalósításához szükséges jelzéseket elemzi, és hordozott számok esetén
beilleszti a valós végződésre utaló jelzésirányítási információt, és a jelzést a valós végződtető hálózat
felé irányítja;
1.13. jelzés relé funkció: olyan jelzéshálózati funkció, amely mind a hívásfelépítéssel kapcsolatos, mind a
hívásfelépítéstől független jelzésüzenetek esetében képes a hordozott számok felismerésére és szükség
esetén azok irányítási információval való ellátására;
1.14. kapcsolattartó: az a személy, aki jogosult a szolgáltató nevében a központi referencia adatbázissal
kapcsolatos adminisztratív kérdésekben eljárni;

1.15. késleltetés: a szolgáltatóváltási vagy számhordozási megállapodásban rögzített nap és a
szolgáltatáskiesés nélkül végrehajtott szolgáltatóváltás, vagy számhordozás napja közötti, napokban
kifejezett időtartam, minden megkezdett napot teljes napnak számítva;
1.16. központi referencia adatbázis, vagy KRA: az a számhordozás érdekében létrehozott rendszer, amely
tartalmazza és kezeli az összes hordozott számmal kapcsolatos irányítási információt, valamint a
szolgáltatók e rendeletben meghatározott adatait, továbbá elektronikus adatkapcsolaton keresztül
biztosítja az irányítási adatok összegyűjtését és a szolgáltatók, valamint más jogszabály alapján erre
jogosultak részére való szétosztását;
1.17. számátadási időablak: minden munkanap 20 órától kezdődő 4 óra hosszúságú időtartomány, amelyben
a számhordozás és számmezőátadás érvényesítéséhez szükséges műszaki intézkedéseket a
szolgáltatók végrehajtják, és amely időtartam alatt a számátadással érintett számokon a szolgáltatás
részben vagy egészben szünetelhet;
1.18. számhasználó: az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről és az
azonosítógazdálkodás rendjéről szóló NMHH rendelet szerinti számhasználó;
1.19. számhordozás kezdeményezője: a számhordozási eljárás kezdeményezésére jogosult előfizető,
számhasználó, és az utólagos számhordozás esetén a megszűnt előfizetői szerződés előfizetője;
1.20. számhordozási megállapodás: a számhordozásra vonatkozó igénybejelentés alapján a számhordozás
kezdeményezője és az átvevő szolgáltató között létrejövő megállapodás, amely a hordozandó összes
számot és a hordozások számátadási időablakát is tartalmazza;
1.21. szolgáltató: Vodafone Magyarország Zrt.
1.22. szolgáltatáskiesés: szolgáltatóváltás vagy számhordozás esetén a szolgáltatás átadó szolgáltatónál
történő megszűnése és az átvevő szolgáltatónál való megkezdése közötti, napokban kifejezett időtartam,
minden megkezdett napot teljes napnak számítva;
1.23. szolgáltatóváltási megállapodás: az internet-hozzáférési szolgáltatóváltásra vonatkozó
igénybejelentés alapján az előfizető és az átvevő szolgáltató között létrejövő megállapodás, amely az
átadó szolgáltatónál megszüntetendő szolgáltatásokat és a szolgáltatóváltás dátumát is tartalmazza;
1.24. szolgáltatókód: a hatóság által adott háromjegyű számból álló kód, amely a KRA-ban a szolgáltatót,
vagy a szolgáltató üzletág részegységét jelöli;
1.25. tranzakció: egy adott szám vagy számtartomány átadására, egy hordozott szám vagy számtartomány
hordozottságának vagy számhasználatának megszüntetésére, továbbá a KRA adatainak letöltésére
vonatkozó, a KRA-ban rögzített, tranzakcióazonosítóval ellátott bejelentési, jóváhagyási, módosítási,
törlési vagy letöltési művelet;
1.26. tranzakcióazonosító: a szolgáltató vagy a hatóság által adott egyedi azonosító;
1.27. tranzakciózárás: a számátadási időablak kezdetét 8 órával megelőző időpont, amely után a KRA az
adott számátadási időablakra vonatkozó tranzakciót - letöltési művelet kivételével - nem fogad el;
1.28. utólagos számhordozás: az előfizetői szerződés megszűnését követő 31 napon belül kérelmezett
számhordozás az előfizetői felmondással megszűnt előfizetői szerződésben szereplő számra, a
megszűnt szerződés szolgáltatója, mint átadó szolgáltató és a megszűnt előfizetői szerződés előfizetője
által megbízott átvevő szolgáltató között;
1.29. üzenet: a KRA-ból a szolgáltató által letöltendő, a KRA által elektronikus formában tárolt, a szolgáltatót
érintő, számhordozással kapcsolatos információ.

2. A számhordozhatóság szabályai
2.1. A számhordozási eljárás menete
2.1.1. A számhordozás kezdeményezője - az új előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó igénybejelentésével
egyidejűleg - az átvevő szolgáltató részére kell bejelentenie számhordozási igényét. Amennyiben az előfizetői
szerződés vagy számhasználati szerződés megkötésének feltételei teljesülnek, az igénybejelentés során
a) az átvevő szolgáltató azonosítja a számhordozás kezdeményezőjét és új előfizetői szerződést köt,
b) az átvevő szolgáltató és a számhordozás kezdeményezője számhordozási megállapodásban rögzíti az
elhordozni kívánt számokat és a számátadási időablakot, amely alatt a számhordozás megtörténik,
valamint szolgáltatáscsomag esetén a további szolgáltatásokat; továbbá
c) a számhordozás kezdeményezője az átvevő szolgáltatónak megbízást ad a számhordozás és
szolgáltatóváltás lebonyolítására.
2.1.2. A szolgáltató a számhordozási eljárás kezdeményezését lehetővé teszi
a) ügyfélszolgálatán személyesen,
b) telefonos (lakossági előfizetők esetén: 1270, üzleti előfizetők esetén: 1788 hívószámon) és internetes
ügyfélszolgálatán (www.vodafone.hu), ha a számhordozási eljárás során a számhordozás
kezdeményezője megfelelően azonosítható és
c) valamennyi olyan kereskedelmi képviselőjénél, amely ügyfélszolgálati feladatokat is ellát.
A szolgáltatók a számhordozás megvalósítása érdekében együttműködnek.
2.1.3. A számhordozás kezdeményezője és az átvevő szolgáltató a számátadási időablakot a számhordozás
kezdeményezőjének igényétől és a számhordozás műszaki feltételeitől függően közösen állapítják meg, amely
során a szolgáltató felajánlja a legközelebbi számátadási időablakot. Indokolt akadályoztatás hiányában a
munkanapon 16 óráig beérkezett igénybejelentés esetén a bejelentést követő második munkanap számátadási
időablakát kell felajánlani.
2.1.4. A szolgáltatáscsomag átadásával, valamint a hálózati szolgáltatással együtt megvalósuló számhordozás, a
díjmentes szolgáltatás, az emelt díjas szolgáltatás és a tízet meghaladó számot magában foglaló üzleti előfizetés
számainak hordozása, valamint egybefüggő számtartomány részleges hordozása esetében a számhordozás
időzítése és végrehajtása érdekében az átvevő szolgáltató az átadó szolgáltatóval - és szükség esetén a
számhordozás kezdeményezőjével - előzetesen egyeztet.
2.1.5. Ha a 2.1.3 pont szerinti esetekben a számátadási időablak az igénybejelentéssel egyidejűleg nem állapítható meg,
a szükséges egyeztetések és vizsgálatok lefolytatásával a 2.1.1. b) pont szerinti számhordozási megállapodást az
igénybejelentéstől számított 5 munkanapon belül meg kell kötni.
2.1.6. Az átvevő szolgáltató a számhordozási igénybejelentésnek megfelelő módon tájékoztatja a számhordozás
kezdeményezőjét arról, hogy
a) a számátadási időablak alatt a szolgáltatás részben vagy egészben szünetelhet;
b) a hangposta üzenetek nem vihetők át;
c) az átadó szolgáltató által kedvezménnyel értékesített, hálózati zárral ellátott készülék akkor használható
az átvevő szolgáltató hálózatában, ha az átadó szolgáltató a hálózati zárat feloldotta;

d) az előrefizetett szolgáltatás esetén a fel nem használt összeg számhordozás után az átadó szolgáltatónál
a számhordozást vagy utólagos számhordozást követő 30 napon belül visszaigényelhető;
e) az előfizető az átadó szolgáltatóval szemben az előfizetői szerződés számhordozás miatti megszűnéséig
az előfizetői szerződés alapján keletkező számlatartozását az átadó szolgáltatónál fizeti meg, vagy - ha
az átvevő szolgáltató a tartozást átvállalta - átvevő szolgáltató jogosult az előfizető részére annak átvállalt
tartozását kiszámlázni, vagy annak kiegyenlítéséről, rendezéséről az előfizetővel egyéb módon
megállapodni;
f)

a 2.1.3 pont szerinti esetekben a számhordozási megállapodás megkötéséhez az átvevő szolgáltató a
számhordozást az átadó szolgáltatóval egyezteti, amely az előfizető vagy számhasználó közreműködését
is igényelheti; valamint

g) a számhordozás késedelmes megvalósítása, és egy munkanapot meghaladó szolgáltatáskiesés esetén
az átvevő szolgáltató az előfizetőnek vagy számhasználónak kompenzációt fizet.
2.1.7. Az átvevő szolgáltató a számhordozási megállapodásban rögzített igényről a munkanapon 16 óráig rögzített
számhordozási megállapodás esetén az átadó szolgáltatót az adott munkanapon 20 óráig, későbbi rögzítés esetén
a következő munkanapon 20 óráig értesíti.
2.1.8. Az utólagos számhordozásra vonatkozó igényt az átvevő szolgáltató minden esetben - a 2.1.3 pont szerinti
eseteket is beleértve - jelzi az átadó szolgáltatónak.
2.1.9. Az átvevő szolgáltató a számhordozást legkésőbb a számátadási időablak napját megelőző napon 12 óráig
bejelenti a KRA számára.
2.1.10. Az átadó szolgáltatóval fennálló előfizetői szerződés vagy számhasználói szerződés a sikeresen végrehajtott
számhordozás megvalósulásával megszűnik, vagy a következők szerint módosul. A fennálló szerződésben
szereplő azon számokra, amelyekre az előfizető nem igényelte a számhordozást, az átadó szolgáltató a
szolgáltatást az érvényes szerződés módosításával fenntartja, vagy az előfizető kérésére a szolgáltatást
megszünteti. Az előfizetői szerződés megszüntetését az előfizető az átadó szolgáltatónál kezdeményezheti.
2.1.11. Az átadó szolgáltató a számhordozás elfogadásáról vagy elutasításáról és annak indokáról legkésőbb az átvevő
szolgáltató általi értesítést követő munkanapon 20 óráig értesíti az átvevő szolgáltatót.
2.1.12. Az átadó szolgáltató a bejelentett számhordozást a KRA-ban a jóváhagyja vagy elutasítja.
2.1.13. A számhordozás a 2.2.10 pontban meghatározott okból utasítható el.
2.1.14. A számhordozási igény elutasításáról az átvevő szolgáltató a számhordozás kezdeményezőjét az Eht. 144. § (4)
bekezdésének megfelelően az elutasítástól számított egy munkanapon belül értesíti.
2.1.15. A számhordozási eljáráshoz kapcsolódó határidők a számhordozás kezdeményezőjének újabb azonosítását, vagy
a 2.2.10 pont b) pontja szerint lejárt követelések kiegyenlítésének a számhordozás kezdeményezője általi
bejelentését követően a hordozási igény átvevő szolgáltató részére történő ismételt benyújtásának napján
újrakezdődnek. Utólagos számhordozás elutasítása esetén az ismételt igény az elutasítást követő 15 napon belül
nyújtható be.
2.1.16. A számhordozás kezdeményezője a számhordozási igényét az átvevő szolgáltatónál a számátadási időablakot
megelőző második munkanapon 16 óráig visszavonhatja, ez esetben az átvevő szolgáltató az igény törléséről az
átadó szolgáltatót 20 óráig értesíti, valamint a KRA-ba bejelentett hordozást törli.
2.1.17. A számátadási időablak megállapodással, igazolható módon módosítható.

2.2. A számhordozás feltételei
2.2.1. A szolgáltatók a számhordozás jogát, az utólagos számhordozást is ideértve, nem korlátozhatják. A számhordozás
folyamatát az átvevő szolgáltató irányítja, és a számhordozási eljárás során a számhordozás kezdeményezőjének
megbízása alapján eljár az átadó szolgáltatónál. A számhordozás kezdeményezőjét az átvevő szolgáltató az
általános szerződési feltételeiben meghatározott módon, és az átadó szolgáltatóval kötött előfizetői szerződésben
foglalt adatok alapján azonosítja.
2.2.2. Az átvevő szolgáltató befogadja a számhordozási igényt, ha a számhordozás kezdeményezőjével előfizetői vagy
számhasználati szerződést köt.
2.2.3. Az Előfizető az átadó szolgáltatóval fennálló előfizetői szerződésében szereplő valamennyi számra vagy egyes
számokra kérheti a számhordozást.
2.2.4. Egy adott hálózati végponthoz rendelt egybefüggő számtartomány részlegesen is hordozásra kerülhet.
2.2.5. A fennálló előfizetői szerződésben szereplő azon számokra, amelyekre az Előfizető nem igényelte a
számhordozást, az átadó szolgáltató a szolgáltatást az érvényes szerződés módosításával fenntartja, vagy az
előfizető kérésére a szolgáltatást megszünteti. Az előfizetői szerződés megszüntetését az Előfizető az átadó
szolgáltatónál kezdeményezheti.
2.2.6. Az Előfizető jogosult a hordozott számot más szolgáltatóhoz tovább hordozni, más szolgáltató alatt értve bármely
előző szolgáltatót is.
2.2.7. Ha az előfizetői szerződés az előfizető általi felmondással szűnt meg, a volt előfizető utólagos számhordozást
kezdeményezhet a megszűnt szerződésben szereplő valamennyi számra, vagy a számok egy részére a szerződés
megszűnését követő 31 napon belül, ha e jogáról az előfizetői szerződésben nem mondott le.
2.2.8. Ha a megszűnt előfizetői szerződés volt előfizetője a számhordozási igénybejelentés napján jogosult az utólagos
számhordozásra, ez a jogosultság az átvevő szolgáltatónak az utólagos számhordozási igényre vonatkozó jelzése
alapján az átadó szolgáltatónál fennmarad az igény 2.1.7 pont szerinti megküldéséig, és elutasítás esetén az igény
2.1.15 pont szerinti ismételt benyújtásáig, a számhordozás megvalósítására kitűzött számátadási időablaktól
függetlenül.
2.2.9. A megszűnt előfizetői szerződés volt előfizetője az utólagos számhordozás kezdeményezésére nyitva álló
időtartam alatt a számra a korábbi szolgáltatójával is jogosult előfizetői szerződést kötni.
2.2.10. Az átadó szolgáltató a számhordozási igényt akkor tagadhatja meg, ha
a)

a számhordozás kezdeményezője nem azonosítható a 2.2.1 pont alapján;

b)

a számhordozás kezdeményezőjének a számhordozási igény átvevő szolgáltató részére történt bejelentése
időpontjában az átadó szolgáltatóval szemben több mint 30 napja lejárt számlatartozása van, amelyről az
átadó szolgáltató a számhordozás kezdeményezőjét az az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C.
törvény (a továbbiakban: Eht.) 144. §-a szerint igazolhatóan értesítette;

c)

a szolgáltatáscsomag átadásával, valamint a hálózati szolgáltatással együtt megvalósuló számhordozás, a
díjmentes szolgáltatás, az emelt díjas szolgáltatás és a tízet meghaladó számot magában foglaló üzleti
előfizetés számainak hordozása, valamint egybefüggő számtartomány részleges hordozása esetében a
számhordozás időzítése és végrehajtása érdekében az átvevő szolgáltatónak egyeztetni szükséges az
átadó szolgáltatóval, illetve szükség esetén a számhordozás kezdeményezőjével, vagy

d)

a 2.2.7 pont szerinti utólagos számhordozásra a megszűnt előfizetői szerződés előfizetője nem jogosult.

2.2.11. Az átadó szolgáltató erre vonatkozó igénye esetén az átvevő szolgáltató átadja számára az előfizető
számhordozási igényét és a képviseletére vonatkozó meghatalmazást, eredeti formáját változtathatatlanul rögzítve
elektronikus úton.
2.2.12. Ha a számhordozás számhordozási megállapodás nélkül, vagy nem az átadó szolgáltató előfizetői vagy
számhasználati szerződésében szereplő előfizető vagy számhasználó kérésére történt meg, az átvevő
szolgáltatónál a szolgáltatást meg kell szüntetni, és az átadó szolgáltató előfizetőjének vagy számhasználójának
kérésére a szolgáltatást az átadó szolgáltatónál haladéktalanul vissza kell állítani. Utólagos számhordozás esetén
a megszűnt előfizetői szerződésben szereplő előfizető - ha utólagos számhordozásra jogosult - visszakapja e
jogosultságát. Az átvevő szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatásért díjat nem számíthat fel.
2.2.13. A gépek közötti szolgáltatás számmezők (SHS = 71), az üzleti hálózati számmezők (SHS = 38), és a 14 kezdetű
díjmentes szolgáltatás rövid számok esetében a szolgáltató lehetővé teszi a szolgáltatóváltást az elektronikus
hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről és az azonosítógazdálkodás rendjéről szóló 14/2020.
(XII. 15.) NMHH rendeletben (továbbiakban: ANFT rendelet) meghatározott azonosítóátadás hatósági eljárás
keretében.
2.2.14. Az ANFT rendeletben meghatározott földrajzi, mobil, díjmentes (SHS = 80), emelt díjas (SHS = 90, 91), valamint
nomadikus (SHS = 21) belföldi számokon nyújtott számfüggő személyközi hírközlési szolgáltatás esetében a
szolgáltató biztosítja a számhordozhatóságot.
2.2.15. A helyhez kötött telefonszolgáltatás tekintetében a szolgáltató lehetővé teheti a földrajzi szám megtartását az
igénybevétel helyének számozási körzeten belül történő megváltoztatása, vagy a szolgáltatás nyújtás
technológiájának megváltozása esetén hely szerinti számhordozás igénybevételével.

2.3. A számhordozás szolgáltatókra vonatkozó szabályai
2.3.1. A számhordozási eljárás zavartalansága és a szolgáltatók közötti együttműködés érdekében a szolgáltatók egymás
felé a számhordozási eljárások lebonyolítására fenntartott folyamatos elérhetőséget, legalább e-mail-címet és
telefonszámot biztosítanak.
2.3.2. Ha számhordozás esetén a hívott szám hívásának díjazása megváltozhat amiatt, hogy a hívó fél szolgáltatója
különböző díjazást alkalmaz a földrajzi, a mobil vagy a nomadikus számok különböző szolgáltatók felé irányuló
hívásánál, a hívó fél szolgáltatója a hívó számára, a hívás előtt közvetlenül, saját hálózatából díjmentes
tájékozódási lehetőséget biztosít ügyfélszolgálati, vagy egyéb díjmentesen hívható számán keresztül (lakossági
előfizetők esetén: 1270, üzleti előfizetők esetén: 1788 hívószámon), vagy díjmentes alkalmazás (My Vodafone
Magyarország) igénybevételével arról, hogy a hívott szám melyik szolgáltató előfizetőjét azonosítja. Ezen adatot a
szolgáltató a hívásrészletezőn is feltünteti.
2.3.3. Az átadó szolgáltató a fennálló szerződésben szereplő, hordozásra kerülő számokon nyújtott szolgáltatások
folyamatosságát a számátadási időablak kezdetéig biztosítja.
2.3.4. Azon szolgáltatáscsomagnak, amely tartalmaz az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási
tervéről és az azonosítógazdálkodás rendjéről szóló 14/2020. (XII. 15.) NMHH rendeletben (továbbiakban: ANFT
rendelet) meghatározott földrajzi, mobil, díjmentes (SHS = 80), emelt díjas (SHS = 90, 91), valamint nomadikus
(SHS = 21) belföldi számokon nyújtottszámfüggő személyközi elektronikus hírközlési szolgáltatást, a
számhordozásban nem érintett szolgáltatásaira vonatkozó szolgáltatóváltást a számátadási időablak napján kell
végrehajtani úgy, hogy a szolgáltatáskiesés nem haladhatja meg az egy munkanapot.
2.3.5. A számhordozás sikertelensége esetén az átvevő szolgáltató egyeztetést kezdeményez az átadó szolgáltatóval a
szolgáltatás nyújtásának lehető legrövidebb időn belül történő megvalósításáról. Ha ehhez az átadó
szolgáltatásának visszaállítása szükséges, akkor az átadó szolgáltató mindaddig változatlan feltételekkel fenntartja
szolgáltatásait, amíg a számhordozás eredményesen megtörténik.
2.3.6. A szolgáltatáscsomag átadásával, valamint a hálózati szolgáltatással együtt megvalósuló számhordozás, a
díjmentes szolgáltatás, az emelt díjas szolgáltatás és a tízet meghaladó számot magában foglaló üzleti előfizetés
számainak hordozása, valamint egybefüggő számtartomány részleges hordozása esetében a számhordozás
időzítése és végrehajtása érdekében az átvevő szolgáltató az átadó szolgáltatóval - és szükség esetén a
számhordozás kezdeményezőjével - előzetesen egyeztet.
2.3.7. Az átvevő szolgáltató az előfizető részére a számhordozás kezdeményezésétől a számhordozás sikeres
megvalósulásáig ideiglenes számot biztosíthat. Sikertelen számhordozás esetén az ideiglenes számon nyújtott
szolgáltatás alapját képező előfizetői szerződést az előfizető az Eht. 134. § (15) és (15b) bekezdése szerint
hátrányos jogkövetkezmények nélkül felmondhatja.
2.3.8. Ha a 2.3.7 pont szerinti ideglenes számon nyújtott szolgáltatás időtartama nem haladja meg a 30 napot, az
ideiglenes szám használatára az ANFT rendeletben meghatározott, a szám új előfizetőhöz rendelhetőségére
vonatkozó korlátozás nem alkalmazandó.
2.3.9. A szolgáltató a határozott időtartamra kedvezményesen vagy egyéb módon kedvezményesen értékesített készülék
ellenértékének kifizetését vagy az átvevő szolgáltató a 2.3.11. pont szerinti nyilatkozatának kézhezvételét követően
a készülék hálózati zárát az előfizető kérésére külön díjazás nélkül haladéktalanul feloldja.
2.3.10. Összefüggő számtartomány hordozása esetében az átadó szolgáltató a számhordozás igénybevételéért az átvevő
szolgáltató által fizetendő hordozásonkénti egyszeri díjat az összefüggő számtartomány mint egy egység
hordozásával összefüggésben felmerült indokolt költségek alapján határozza meg. Összefüggő tartomány
részleges hordozása esetén az átadó szolgáltató az elhordozott számokra az egyedi számok hordozására
megállapított díját alkalmazhatja.

2.3.11. Az Előfizetőnek az átadó szolgáltatóval szemben az előfizetői szerződés számhordozás miatti megszűnéséig az
előfizetői szerződés alapján keletkező számlatartozását, és az Eht. 134. § (15a) bekezdése szerinti, az előfizető
által igénybe vett kedvezmények megtérítését az átvevő szolgáltató átvállalhatja. Erről az átvevő szolgáltató
nyilatkozik az átadó szolgáltatónak. Átvállalás hiányában az Előfizető a számlatartozást, és az Eht. 134. § (15a)
bekezdése szerinti, az Előfizető által igénybe vett kedvezményeket az átadó szolgáltató által kiállított számla
alapján a számhordozás kezdeményezését követően az átadó szolgáltatónál megfizetni.
2.3.12. Az átvevő szolgáltató jogosult az előfizető részére a 2.3.11. pont szerint átvállalt tartozását kiszámlázni, vagy annak
kiegyenlítéséről, rendezéséről az előfizetővel egyéb módon megállapodni.
2.3.13. A felhasználó az átadó szolgáltatónál kérelmezheti az előrefizetett szolgáltatás fennmaradó összegének
visszatérítését a számhordozást vagy utólagos számhordozást követő 30 napon belül. A fennmaradó összeg
visszatérítése akkor lehet díjköteles, ha ezt az előfizetői szerződés rögzítette. E díjnak arányosnak és
összemérhetőnek kell lennie az átadó szolgáltatónál a visszatérítés nyújtása során jelentkező tényleges
költségekkel.

2.4. A hordozott számok nyilvántartása
2.4.1. Ha az előfizető szolgáltatót változtat és számhordozást vesz igénybe, a hordozott szám használati joga és az ezzel
összefüggő kötelezettségek az átvevő szolgáltatóhoz kerülnek, egyidejűleg az átadó szolgáltatónál megszűnnek,
de a kijelölési engedély jogosultja továbbra is az a szolgáltató marad, amely számára a hatóság a hordozott számot
tartalmazó számmezőt kijelölte.
2.4.2. A hordozott számra vonatkozó előfizetői szerződés megszűnése után az átvevő szolgáltató a számot új
előfizetőhöz az ANFT rendelet előírásai szerint rendelheti.
2.4.3. A megszűnt előfizetői szerződésben szereplő hordozott szám használatba vételére vonatkozó 6 hónapos
korlátozás időtartama után - ha a számot időközben nem hordozták el, és a számra nem kötöttek új előfizetői
szerződést - a hordozott szám használati joga visszakerül a számot tartalmazó számmező kijelölési engedélyének
jogosultjához, és a szám újra előfizetőhöz rendelhetővé válik.
2.4.4. Az átvevő szolgáltató a hordozott szám újra előfizetőhöz való rendelhetőségének időpontját legalább 30 nappal
korábban a KRA-ba számhasználat megszűnésként bejelenti, amelyről a KRA a hordozott számot tartalmazó
számmező kijelölési engedélyének jogosultját értesíti.
2.4.5. Ha a szolgáltató KRA rendszerhez való hozzáférését a hatóság megszünteti, a 2.4.2 és 2.4.3 pontok szerinti
korlátozás alkalmazása nélkül a szolgáltatóhoz hordozott szám használati jogát is megszünteti. Ebben az esetben
a szám használatba vételére vonatkozó korlátozások alkalmazásáról a számmező kijelölési engedélyének
jogosultja gondoskodik.

3. Internet-hozzáférési szolgáltatóváltás
3.1. A szolgáltatók szolgáltatóváltás jogát nem korlátozhatják. A szolgáltatóváltás folyamatát az átvevő szolgáltató
irányítja, és az internet-hozzáférési szolgáltatóváltás során az előfizető megbízása alapján eljár az átadó
szolgáltatónál. A szolgáltató a szolgáltatóváltás kezdeményezését lehetővé teszi
d) ügyfélszolgálatán személyesen,
e) telefonos (lakossági előfizetők esetén: 1270, üzleti előfizetők esetén: 1788 hívószámon) és internetes
ügyfélszolgálatán (www.vodafone.hu), ha az internet-hozzáférési szolgáltatóváltás során az előfizető
megfelelően azonosítható és
f)

valamennyi olyan kereskedelmi képviselőjénél, amely ügyfélszolgálati feladatokat is ellát.

A szolgáltatók a szolgáltatóváltás megvalósítása érdekében együttműködnek.

3.2. Internet-hozzáférési szolgáltatóváltás esetén az előfizetőt átvevő szolgáltatónak biztosítania kell, hogy a

szolgáltatásnyújtás műszaki feltételeire figyelemmel, az igénybejelentéshez legközelebbi, a szolgáltatóváltási
megállapodás szerinti napon kezdje meg az internet-hozzáférési szolgáltatást úgy, hogy a szolgáltatóváltás miatti
szolgáltatáskiesés időtartama nem haladja meg az egy munkanapot.

3.3. Azon internet-hozzáférési szolgáltatást tartalmazó szolgáltatáscsomagra vonatkozó szolgáltatóváltás esetén,

amely nem tartalmaz a 2.2.14. pont szerinti számfüggő személyközi elektronikus hírközlési szolgáltatást, az
internet-hozzáférési szolgáltatóváltás szabályait a szolgáltatáscsomag egészére alkalmazni kell.

3.4. A szolgáltatóváltást kezdeményező előfizető az internet-hozzáférési szolgáltatóváltási igényét - az új előfizetői
szerződés megkötésére vonatkozó igénybejelentésével egyidejűleg - az átvevő szolgáltató részére jelenti be.

3.5. Ha az igényelt szolgáltatás vagy szolgáltatáscsomag nyújtásának műszaki feltételei teljesülnek, az igénybejelentés
során

a) az átvevő szolgáltató azonosítja a szolgáltatóváltást kezdeményező előfizetőt, és új előfizetői szerződést
köt;
b) az átvevő szolgáltató és a szolgáltatóváltást kezdeményező előfizető szolgáltatóváltási megállapodásban
rögzíti a szolgáltatóváltás napját, és az átadó szolgáltatónál megszüntetésre kerülő szolgáltatást vagy
szolgáltatásokat; és
c) a szolgáltatóváltást kezdeményező előfizető megbízza az átvevő szolgáltatót, hogy a szolgáltatás vagy a
szolgáltatáscsomag megszüntetése, és ha szükséges, a szolgáltatóváltás műszaki megvalósítása
ügyében az átadó szolgáltatónál a nevében eljárjon.
3.6. Ha a szolgáltatóváltás más szolgáltató hálózati infrastruktúrájához való nagykereskedelmi hozzáféréssel valósul
meg, vagy más műszaki okból a szolgáltatóváltás dátuma az igénybejelentéssel egyidejűleg nem állapítható meg,
a szükséges egyeztetések és vizsgálatok lefolytatásával a szolgáltatóváltási megállapodást az igénybejelentéstől
számított 5 munkanapon belül meg kell kötni.
3.7. A szolgáltatóváltási megállapodásban rögzített szolgáltatóváltás dátuma megállapodással, igazolható módon
módosítható.
3.8. A szolgáltatóváltást kezdeményező előfizető a szolgáltatóváltási igényét az átvevő szolgáltatónál legkésőbb a
szolgáltatóváltás előtti munkanapon visszavonhatja. Az átvevő szolgáltató a szolgáltatóváltási igény
visszavonásáról az átadó szolgáltatót haladéktalanul értesíti.

3.9. Az átvevő szolgáltató az átadó szolgáltatót értesíti a szolgáltatóváltásról az előfizetői adatok, a megszüntetendő
szolgáltatások, a szolgáltatóváltás dátuma, valamint - ha szükséges - a műszaki megvalósításra vonatkozó
információk megküldésével.
3.10. Az igényt az átadó szolgáltató elutasíthatja
a) az előfizető sikertelen azonosítása esetén;
b) ha az előfizetőnek a szolgáltatóváltási igény átvevő szolgáltató részére történt bejelentése időpontjában
az átadó szolgáltatóval szemben több mint 30 napja lejárt számlatartozása van, amelyről az átadó
szolgáltató az előfizetőt az Eht. 144. §-a szerint igazolhatóan értesítette;
c) ha a szolgáltatóváltás műszaki megvalósításához a szolgáltatóváltást kezdeményező előfizetővel további
egyeztetés, intézkedés szükséges.
3.11. Ha az átadó szolgáltató a szolgáltatóváltási igényt elutasította, az átvevő szolgáltató a szolgáltatóváltást
kezdeményező előfizetőt erről haladéktalanul értesíti, és a szolgáltatóváltási folyamat a sikeres azonosításig vagy
a műszaki feltételek egyeztetéséig szünetel, ezt követően a szolgáltatóváltási folyamat - ha szükséges, a 3.7 pont
szerinti módosítással - folytatható.
3.12. A szolgáltatóváltási igény elfogadása esetén az átvevő szolgáltató a szolgáltatások teljes körű nyújtásának
megkezdését követően haladéktalanul értesíti az átadó szolgáltatót a sikeres szolgáltatóváltásról.
3.13. Az átadó szolgáltató a szolgáltatásait - ha műszakilag lehetőség van az átadó és átvevő szolgáltató
szolgáltatásainak egyidejű nyújtására - az átadó szolgáltató értesítéséig fenntartja. Ilyen lehetőség hiányában az
átadó szolgáltató a szolgáltatását a szolgáltatóváltási megállapodásban rögzített napig fenntartja.
3.14. A sikeresen végrehajtott szolgáltatóváltás időpontjában az átadó szolgáltatónál az előfizetői szerződés az átadott
szolgáltatások vonatkozásában megszűnik.
3.15. Ha az internet-hozzáférési szolgáltatóváltás szolgáltatóváltási megállapodás nélkül, vagy nem az átadó szolgáltató
előfizetői szerződésében szereplő előfizető kérésére történt meg, az átvevő szolgáltatónál a szolgáltatást meg kell
szüntetni, és az átadó szolgáltató előfizetőjének kérésére a szolgáltatást az átadó szolgáltatónál haladéktalanul
vissza kell állítani. Az átvevő szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatásért díjat nem számíthat fel.
3.16. Az előfizetőnek az átadó szolgáltatóval szemben az előfizetői szerződés szolgáltatóváltás miatti megszűnéséig az
előfizetői szerződés alapján keletkező számlatartozását, és az Eht. 134. § (15a) bekezdése szerinti, az előfizető
által igénybe vett kedvezmények megtérítését az átvevő szolgáltató átvállalhatja. Erről az átvevő szolgáltató
nyilatkozik az átadó szolgáltatónak. Átvállalás hiányában az előfizető a számlatartozást, és az igénybe vett
kedvezményeket az átadó szolgáltató által kiállított számla alapján a szolgáltatóváltás kezdeményezését követően
az átadó szolgáltatónál megfizeti.
3.17. Az átvevő szolgáltató jogosult az előfizető részére a 3.16 pont szerint átvállalt tartozását kiszámlázni vagy annak
kiegyenlítéséről, rendezéséről az előfizetővel egyéb módon megállapodni.

4. Kompenzáció
4.1. Az átvevő szolgáltató internet-hozzáférési szolgáltatóváltás esetén az előfizető, vagy számhordozási eljárás esetén
a számhordozás kezdeményezője részére kompenzációt fizet,
a) ha a szolgáltatóváltás és számhordozás során a megállapodásban rögzített szolgáltatásra vagy a
szolgáltatáscsomag bármely elemére a szolgáltatáskiesés meghaladja az egy munkanapot, vagy
b) ha a szolgáltatóváltás és számhordozás késleltetve - ideértve a karbantartási és beszerelési időpontok
elmulasztásának esetét is -, nem a megállapodás szerinti napon történik meg.
4.2. A kompenzáció megállapodásonként számítandó, mértéke nem függ a számhordozási megállapodásban szereplő
számok vagy a szolgáltatóváltásban érintett szolgáltatások számától.
4.3. A kompenzáció összege szolgáltatáskiesés esetén az egy munkanapot meghaladó minden további napra 10 000
Ft, de legfeljebb 50 000 Ft.
4.4. Késleltetés esetén a kompenzáció összege 5000 Ft naponként, de legfeljebb 25 000 Ft.
4.5. Ha a szolgáltatóváltás a 3.15 pont szerint, vagy a számhordozás a 2.2.12 pont szerint valósult meg, a szolgáltatás
átadó szolgáltatónál való visszaállításáig okozott szolgáltatáskiesésre az előfizetőt vagy számhasználót az átadó
szolgáltatótól a 4.2. és 4.3.pontok szerinti kompenzáció illeti meg.
4.6. Nem jogosult az előfizető vagy a számhasználó kompenzációra, ha a szolgáltatáskiesést vagy késleltetést az
előfizető, a számhasználó, vagy harmadik személy okozta azzal, hogy a műszaki megvalósításhoz szükséges
tevékenységet a szolgáltató részére nem tette lehetővé
4.7. Az átvevő szolgáltató a kompenzáció összegét - a 4.10. pontban foglalt kivétellel - az elektronikus hírközlési
előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 22/2020. (XII. 21.) NMHH rendelet 3. § (4) bekezdésének
alkalmazásával téríti meg.
4.8. Az átadó szolgáltató a kompenzáció összegét az átvevő szolgáltató kérésére az átvevő szolgáltató részére
megtéríti, ha a szolgáltatáskiesés vagy késleltetés oka az, hogy az átadó szolgáltató a számhordozási igényt:
a) indokolás nélkül elutasította;
b) a számhordozás kezdeményezőjének megfelelő azonosítása ellenére elutasította;
c) nem a 7. § (9) bekezdés b) pontja szerint lejárt és értesített tartozás miatt utasította el;
d) a 9. § (1) bekezdése szerinti elfogadást követően a KRA-ban elutasította; vagy
e) a műszaki feltételek biztosításához szükséges tevékenységet nem végezte el a megállapodás szerinti
határidővel.
4.9. A 4.5 pont szerinti esetben a kompenzáció összegét az átvevő szolgáltató az átadó szolgáltató részére megtéríti.
4.10. A KRA-nak a hatóság által igazolt hibája esetén a 4.4 pont szerinti kompenzáció összegét az átvevő szolgáltató
kérésére a hatóság az átvevő szolgáltató részére megtéríti. Ebben az esetben az átvevő szolgáltató a kompenzáció
összegét közvetlenül az előfizető vagy számhasználó részére egy összegben fizeti meg.

5. A hívás- és jelzésirányítás hordozott számokra
5.1. A hordozott számokra irányuló hívások megfelelő irányításáért az a szolgáltató a felelős,
a) amelynek a hálózatában a hívást belföldön kezdeményezik, vagy
b) amely a hívást a nemzetközi hálózatból fogadja.
5.2. A hordozott mobil számokra irányuló SMS és MMS üzenetek jelzésirányításáért
a) az a szolgáltató a felelős, amelynek a hálózatából a szolgáltatás igénybevételét kezdeményezték, vagy
b) az a szolgáltató a felelős, amely a szolgáltatás kezdeményezését a nemzetközi hálózatból fogadja, valamint
c) az a mobil rádiótelefon-szolgáltató felelős, amelyhez a nemzetközi hálózattal rendelkező szolgáltató azt
továbbította.
5.3. A hívásirányításra a „lekérdezés minden hívásnál” (All Call Query) módszert kell alkalmazni, amelyben az irányítási
információt tartalmazó adatbázis lekérdezését minden hívás során végrehajtják. A hívásirányításra és az SMS és
MMS jelzés irányítására a mobil rádiótelefon-hálózatokban a jelzés relé funkció és egyéb, erre alkalmas
szabványos eljárás is alkalmazható.
5.4. A hívásirányításra - a „lekérdezés minden hívásnál” módszer helyett - a „lekérdezés bontásnál” (Query on Release)
módszer is alkalmazható, amelyben az irányítási információt tartalmazó adatbázis lekérdezése abban az esetben
történik, ha a hívott szám eredeti szolgáltatója hordozott számot jelez. Ennek érdekében a hívott szám eredeti
szolgáltatója hordozott számok esetén biztosítja a hordozott számot jelző bontás kódot.
5.5. A hordozott számról kezdeményezett segélyhívás irányítását az átvevő szolgáltató biztosítja a segélyhívást fogadó
szolgálatokkal kötött megállapodásnak megfelelően.
5.6. A hívásirányításért és jelzésirányításért felelős szolgáltató az irányítás elvégzésével más szolgáltatót is megbízhat.
5.7. A hívás- és jelzésirányításért felelős szolgáltató, vagy az általa megbízott szolgáltató az irányítás hordozott
számoknak megfelelő módosítását a számátadási időablakban végrehajtja.
5.8. A hordozott számot tartalmazó számmező használatára jogosult szolgáltató a hordozott számokra a hordozott
szám beállítást a számhordozás és a számmező átadás számátadási időablakában elvégzi.
5.9. Egybefüggő számtartomány számainak részleges hordozása esetén az egybefüggő számmező feloldását, a
hordozott és a nem hordozott számok beállítását az átadó szolgáltató a számhordozás és a számtartomány átadás
számátadási időablakában elvégzi.
5.10. A hívásirányítás és a hívások továbbításának járulékos többletköltségeit a szolgáltatók között hordozott számra
irányuló hívás irányításáért az 5.1 pont szerinti, a jelzésirányítás költségeit az 5.2 pont szerinti felelős szolgáltató
viseli.

5. számú melléklet
Az internethasználatra vonatkozó szabályok

1

Az Internet-hozzáférés szolgáltatás igénybevételének etikai szabályai
A Szolgáltató az Internet-hozzáférés szolgáltatásának fenntartása, minőségének biztosítása, továbbá ügyfeleinek
és az Internet társadalom egészének védelme érdekében az alább részletezett módon határozza meg a nem etikus
tevékenységeket:
1.

Nem megengedett kéretlen, közvetlen üzletszerzési, egyéb reklám célú stb. elektronikus levél (e-mail)
vagy bármely más elektronikus közlemény továbbítása olyan címzetteknek, akik a feladó felé nem
nyilatkoztak előzetesen, egyértelműen és kifejezetten arról, hogy ilyen jellegű e-mailt vagy
elektronikus közleményt kívánnak kapni. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás
nélkül, ingyenesen visszavonható.

2.

A Szolgáltató elektronikus hírközlő hálózatán küldött, ingyenes e-mail szolgáltatások
igénybevételével nagy mennyiségű levél átirányítása (mail forward).

3.

Olyan e-mailek, amelyek nagy méretűek és rövid idő alatt nagy mennyiségben (100 db feletti) kerültek
elküldésre. A Szolgáltató az ilyen kéretlen tömeges e-mailek, nagy mennyiségű levelek átvételét,
illetve továbbítását a hálózatának és rendszereinek védelme érdekében szoftveres és/vagy hardveres
eszközök segítségével megtagadhatja.

4.

Szolgáltató a hálózata, valamint az Előfizetői védelme érdekében az Internet Szolgáltatók
Tanácsának (www.iszt.hu) iránymutatása alapján köteles a kéretlen levelek továbbításának
megakadályozására. A Szolgáltató a fenti cél elérése érdekében korlátozhatja az Internet kapcsolaton
keresztül küldött, de nem a Szolgáltató e-mail (SMTP) szerverén át folytatott e-mail kommunikációt
annak tartalmi vizsgálata és rögzítése nélkül.

5.

Vírussal fertőzött, vagy bármely olyan e-mail (és/vagy e-mailhez csatolt állomány) küldése, amely a
címzett vagy a Szolgáltató rendszereiben a rendszerhasználó érdekeivel és/vagy akaratával
ellentétes tevékenységet fejt(het) ki.

6.

Nem megengedett szándékosan hamis vagy elfedett feladói adatokkal megadott, vagy olyan e-mail
küldése, amelyben nem szerepel egy érvényes cím, amelyre válaszul a címzett a korábbi hozzájáruló
nyilatkozatát e-mailek küldésére visszavonhatja.

7.

Nem megengedett olyan e-mailek („hólabda levelezés”, chain letters) vagy hasonló üzenetek
továbbítása, mely tartalmazza, hogy a címzettje küldje azt tovább másoknak, függetlenül attól, hogy
ezekben folyamodnak-e pénzért, illetve egyéb értékért, valamint függetlenül attól, hogy a címzettek
kívánnak-e vagy sem ilyen levelet kapni, kivéve, ha a címzett előzetesen hozzájárult az ilyen levelek
küldéséhez.

8.

A Szolgáltató Internet-hozzáférés szolgáltatásainak igénybevételével olyan e-mail, közlemény, adat,
információ stb. küldése, terjesztése, hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, közzététele,
mások számítógépére, szerverére való elhelyezése, amelynek:
•
•
•
•

tartalmát a küldő, illetve a hozzáférést lehetővé tévő fél jogosulatlanul, vagy szerzői jogokat
megsértve szerezte meg,
tartalma általános társadalmi értékeket, emberi méltóságot sért vagy sérthet (így különösen
félrevezető, trágár, erőszakos, pornográf, pedofil, zaklató, megfélemlítő stb. tartalom);
az adott módon való küldésével, terjesztésével, nyilvánosságra hozatalával, hozzáférhetővé-,
illetve közzétételével, jogszabályba ütköző cselekmény (felbujtás, uszítás, gyűlöletkeltés, szerzői
jogok megsértése stb.) valósul vagy valósulhat meg;
tartalma értékesítésre kínált termék, szolgáltatás vagy egyéb dolog tulajdonságairól, tartalmáról,
áráról bárkit félrevezethet.
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9.

A Szolgáltató Internet-hozzáférés szolgáltatásainak igénybevételével más(ok) számítógépe(i)
és/vagy az azon tárolt adatok illetéktelen használata, igénybevétele, más(ok) számítógépe(i)
működésének illetéktelen befolyásolása, illetve ezek kísérlete és/vagy más(ok) számítógépes
rendszerébe történő behatolás, illetve erre tett kísérlete így különösen:
•
•
•
•
•

10.

mások számítógépein, szerverein tárolt vagy használt, nem nyilvánosságnak szánt (magántitkot,
üzleti titkot, szolgálati titkot, államtitkot stb. képező) és/vagy szerzői jogvédelem alatt álló adatok,
állományok illetéktelen megtekintése, megszerzése vagy erre irányuló kísérlet;
mások számítógépein, szerverein tárolt adatok, állományok engedély nélküli megváltoztatása
vagy erre irányuló kísérlete;
mások számítógépére vagy szerverére kompromittáló vagy az adott gép működését hátrányosan
befolyásoló adatok, állományok engedély nélküli feltöltése vagy ennek kísérlete;
mások tulajdonát képező, vagy mások által használt számítógépek, illetve azok erőforrásainak
(pl. proxy, e-mail szerverek, nyomtatók, hálózati átjárók és egyéb kapcsolt hardvereszközök stb.)
engedély nélküli felhasználása.
a Szolgáltató hálózati eszközeire vagy szervereire irányuló fenti felhasználások.

A Szolgáltató Internet-hozzáférés szolgáltatásainak igénybevételével adatok gyűjtése másik
felhasználóról, vagy az általa forgalmazott információkról, az érintett felhasználó tudta és
hozzájárulása nélkül így különösen:
•

Felhasználók által végzett forgalomfigyelés (sniffing).

11.

Jogosulatlan adatszerzés és adatküldés a Szolgáltató szerveréről.

12.

Az Előfizető, Szolgáltató Internet-hozzáférés szolgáltatásához csatlakoztatott számítógépén vagy
szerverén:
a) open relay vagy open proxy szolgáltatás fut és ezen szolgáltatással bizonyíthatóan SPAM levelek
lettek kiküldve,
b) tudatosan vagy tudta nélkül adathalász, vagy trójai webszervert üzemeltet.

13.

Az Előfizető az IP címét meghamisítja.

14.

Az Előfizető olyan tevékenységet folytat, amely alkalmas egy vagy több számítógép, vagy hálózat
túlterhelésére (DDOS).

15.

Az Előfizető portscan tevékenységet végez.

Amennyiben valamely ügyfelünk nem etikus tevékenységet észlel, arról az abuse@vodafone.hu levelező címre
küldött értesítéssel tájékoztathatja a Szolgáltatót. Szolgáltató a Szolgáltatót fenyegető kár megelőzése és/vagy a
Szolgáltatót ért kár enyhítése, továbbá a Szolgáltató többi előfizetőjének és/vagy hálózatának védelme érdekében
fenntartja magának a jogot arra, hogy vizsgálatot folytasson, a vizsgálat alapján az érintett ügyfelével szemben
eljárjon, továbbá szankcionálás céljából értesítsen bármely más szolgáltatót, ha annak előfizetője folytatja a nem
etikus tevékenységet.
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6. számú melléklet
Minőségi célértékek

1

Az előfizetői szolgáltatás az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és
felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a díjazás hitelességéről szóló
13/2011 (XII.27.) NMHH rendeletben meghatározott A” táblázat: Internet-hozzáférési szolgáltatások
leíró táblázata és „B” táblázat: Az internet-hozzáférési szolgáltatások sebességét befolyásoló
tényezők táblázata
1. Az előfizetői szolgáltatás az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és
felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a díjazás hitelességéről
szóló 13/2011 (XII.27.) NMHH rendeletben meghatározott „A” táblázat: Internet-hozzáférési
szolgáltatások leíró táblázata egyéni/lakossági előfizetők részére
1.1. Mobil internet-hozzáférési szolgáltatás
A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL VÁLLALT BECSÜLT MAXIMÁLIS SEBESSÉG TECHNOLÓGIÁNKÉNT
A mutató meghatározása:
– becsült maximális sebesség: a mobil internet-hozzáférési szolgáltatásra vonatkozóan a szolgáltató
által az előfizetői szerződésben vállalt le- és feltöltési sebesség, amelynek alapján a felhasználó
tájékozódhat arról, hogy a szolgáltató szolgáltatási területén a gyakorlatban milyen legnagyobb sebesség
érhető el.
A Szolgáltató által biztosított becsült maximális sebesség technológiánként részletezve az alábbi táblázatban
található.
Utólag fizető előfizetői csomagok esetén:
Technológia
2G/GSM
3G/UMTS
4G/LTE
5G/NR

Becsült maximális letöltési
sebesség (Mbit/s)
0,1
12
100
450

Becsült maximális feltöltési
sebesség (Mbit/s)
0,06
1,5
20
70

Előre fizető előfizetői csomagok esetén:
Technológia
2G/GSM
3G/UMTS
4G/LTE

Becsült maximális letöltési
sebesség (Mbit/s)
0,1
12
100

Becsült maximális feltöltési
sebesség (Mbit/s)
0,06
1,5
20

Az adott tarifacsomaghoz, kiegészítő szolgáltatáshoz tartozó becsült maximális sebesség a táblázatban foglalttól
eltérhet, melyről információ a mindenkor hatályos ÁSZF Díjszabás mellékletében, az érintett tarifacsomagok,
valamint kiegészítő szolgáltatások leírásában található. 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 függvénye.
Az aktuális hálózati lefedettségről a Szolgáltató honlapján (www.vodafone.hu) található információ.
„A” táblázat:
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"A" TÁBLÁZAT: MOBIL INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÓ TÁBLÁZATA
Érvényesség kezdete: 2021.11.08.
Díjcsomag neve - kereskedelmi
forgalomban elérhető, mobil, lakossági,
integrált, havi díjas (utólag fizető)
Becsült maximális letöltési sebesség 3G/UMTS
Becsült maximális feltöltési sebesség 3G/UMTS
Becsült maximális letöltési sebesség 4G/LTE
Becsült maximális feltöltési sebesség 4G/LTE

MultiNet EU+
(Red Infinity
World
díjcsomaghoz)

Go Easy

Go Mini

Go Next

Go Net+

Go Talk+

Red Free

12 Mbit/s

12 Mbit/s

12 Mbit/s

12 Mbit/s

10 Mbit/s

12 Mbit/s

12 Mbit/s

12 Mbit/s

12 Mbit/s

1,5 Mbit/s

1,5 Mbit/s

1,5 Mbit/s

1,5 Mbit/s

1,5 Mbit/s

1,5 Mbit/s

1,5 Mbit/s

1,5 Mbit/s

1,5 Mbit/s

100 Mbit/s

100 Mbit/s

100 Mbit/s

100 Mbit/s

10 Mbit/s

100 Mbit/s

100 Mbit/s

100 Mbit/s

100 Mbit/s

20 Mbit/s

20 Mbit/s

20 Mbit/s

20 Mbit/s

10 Mbit/s

20 Mbit/s

20 Mbit/s

20 Mbit/s

20 Mbit/s

Nem vehető igénybe

Gigaboost opcióval
elérhető: 450 Mbit/s

450 Mbit/s

450 Mbit/s

Nem vehető igénybe

Nem vehető igénybe

Gigaboost opcióval
elérhető: 70 Mbit/s

70 Mbit/s

70 Mbit/s

Nem vehető igénybe

korlátlan

korlátlan

korlátlan

20 GB

20 GB

20 GB

Becsült maximális letöltési sebesség 5G/NR
Becsült maximális feltöltési sebesség 5G/NR
Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (leés feltöltés irányban), amely felhasználható
belföldön
Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (leés feltöltés irányban), amely felhasználható
- a mindenkori Roaming díjszabás szerint
az 1. roaming díjzónában;
- Red Infinity World tarifacsomag esetén a
Világ Napijegy érvényességi területén belül
Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek
nem számítanak be a díjcsomagba foglalt
adatforgalmi keretbe (pl. nullás díjszabású
csomagok esetén bizonyos alkalmazások)

Red Infinity
World

Red Max
szerződéshosszabbítás
esetén

40 GB
2 GB

3 GB

2 GB
15 GB

Social Pass

Social Pass,
Connect
Pass

-

10 GB
(kizárólag Red
Infinity World
mellett
használható,
másodlagos
SIM kártyán)

10 GB
(határozatlan
időre)
15 GB
(1 év határozott
időre)

Social Pass
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Adatkeret-túllépés kezelése
(Túlforgalmazás kezelés) - belföld

Becsült maximális sebesség a havidíjban foglalt belföldi
adatforgalom felett: 0 Mbit/s letöltési és 0 Mbit/s feltöltési
sebesség vagy kiegészítő opció vásárlása

A visszaélésszerű használat, illetve a személyi használati
feltételek megsértése esetén Szolgáltató előzetes értesítését
követően az Előfizető a szolgáltatást a Hang+Adat Alaptarifa
feltételei szerint veheti tovább igénybe.

Adatkeret-túllépés kezelése
(Túlforgalmazás kezelés) - roaming

Becsült maximális sebesség a havidíjban foglalt roaming
adatforgalom felett: 0 Mbit/s letöltési és 0 Mbit/s feltöltési
sebesség vagy kiegészítő opció vásárlása

Becsült maximális sebesség a havidíjban foglalt roaming
adatforgalom felett: 0,125 Mbit/s letöltési és 0,125 Mbit/s feltöltési
sebesség vagy kiegészítő opció vásárlása

Késleltetés (Körbejárási)
Késleltetés-ingadozás (Körbejárási)
Csomagvesztés
Több saját eszköz közötti megosztás
lehetősége
Alkalmazások, tartalomszolgáltatások
Web-böngészés
VoIP
Chat alkalmazások
Közösségi oldalak
Fájlcserélő alkalmazások
Videómegosztó alkalmazások
Online TV

Becsült
maximális
sebesség a
havidíjban foglalt
belföldi
adatforgalom
felett: 0 Mbit/s
letöltési és 0
Mbit/s feltöltési
sebesség vagy
kiegészítő opció
vásárlása
Becsült maximális sebesség a
havidíjban foglalt roaming
adatforgalom felett: 0 Mbit/s
letöltési és 0 Mbit/s feltöltési
sebesség vagy kiegészítő opció
vásárlása

Becsült
maximális
sebesség a
havidíjban
foglalt belföldi
adatforgalom
felett: 0 Mbit/s
letöltési és 0
Mbit/s feltöltési
sebesség

A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
Nem
Alkalmazásokra, tartalom szolgáltatásokra vonatkozó feltételek
igénybe vehető
igénybe vehető
igénybe vehető
igénybe vehető
igénybe vehető
igénybe vehető
igénybe vehető
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"A" TÁBLÁZAT: MOBIL INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÓ TÁBLÁZATA
Érvényesség kezdete: 2021.11.08.
Díjcsomag neve - kereskedelmi forgalomban elérhető,
mobil, lakossági, integrált, havi díjas (utólag fizető)
Becsült maximális letöltési sebesség - 3G/UMTS
Becsült maximális feltöltési sebesség - 3G/UMTS
Becsült maximális letöltési sebesség - 4G/LTE
Becsült maximális feltöltési sebesség - 4G/LTE
Becsült maximális letöltési sebesség - 5G/NR
Becsült maximális feltöltési sebesség - 5G/NR
Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és feltöltés
irányban), amely felhasználható belföldön
Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és feltöltés
irányban), amely felhasználható
- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming
díjzónában;
- Red Infinity World+ tarifacsomag esetén a Világ Napijegy
érvényességi területén belül
Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem számítanak
be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi keretbe (pl. nullás
díjszabású csomagok esetén bizonyos alkalmazások)

Go Light

Go Midi

Go Super

12 Mbit/s
12 Mbit/s
12 Mbit/s
1,5 Mbit/s
1,5 Mbit/s
1,5 Mbit/s
100 Mbit/s
100 Mbit/s
100 Mbit/s
20 Mbit/s
20 Mbit/s
20 Mbit/s
Gigaboost opcióval elérhető: 450 Mbit/s
Gigaboost opcióval elérhető: 70 Mbit/s

Red Free+
10 Mbit/s
1,5 Mbit/s
10 Mbit/s
10 Mbit/s

korlátlan
2 GB

3 GB

Social Pass,
Connect Pass

Red Infinity World+
12 Mbit/s
1,5 Mbit/s
100 Mbit/s
20 Mbit/s
450 Mbit/s
70 Mbit/s

korlátlan

Social Pass,
Connect Pass,
Music Pass

25 GB

25 GB

5 GB
(kizárólag Red Infinity
World+ mellett
használható, másodlagos
SIM kártyán)

-

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás kezelés) belföld

Becsült maximális sebesség a havidíjban foglalt
belföldi adatforgalom felett: 0 Mbit/s letöltési és 0
Mbit/s feltöltési sebesség vagy kiegészítő opció
vásárlása

A visszaélésszerű használat, illetve a személyi használati feltételek
megsértése esetén Szolgáltató előzetes értesítését követően az
Előfizető a szolgáltatást a Hang+Adat Alaptarifa feltételei szerint
veheti tovább igénybe.

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás kezelés) roaming

Becsült maximális sebesség a havidíjban foglalt
roaming adatforgalom felett: 0 Mbit/s letöltési és 0
Mbit/s feltöltési sebesség vagy kiegészítő opció
vásárlása

Becsült maximális sebesség a havidíjban foglalt roaming
adatforgalom felett: 0,125 Mbit/s letöltési és 0,125 Mbit/s feltöltési
sebesség vagy kiegészítő opció vásárlása

Késleltetés (Körbejárási)
Késleltetés-ingadozás (Körbejárási)
Csomagvesztés
Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége
Alkalmazások, tartalomszolgáltatások
Web-böngészés

MultiNet EU 5 GB (Red
Infinity World+
díjcsomaghoz)
12 Mbit/s
1,5 Mbit/s
100 Mbit/s
20 Mbit/s
Nem vehető igénybe
Nem vehető igénybe

korlátlan

3 GB
20 GB

Social Pass

Red Max+
szerződéshosszabbítás
esetén
12 Mbit/s
1,5 Mbit/s
100 Mbit/s
20 Mbit/s
450 Mbit/s
70 Mbit/s

Becsült maximális
sebesség a havidíjban
foglalt belföldi
adatforgalom felett: 0
Mbit/s letöltési és 0 Mbit/s
feltöltési sebesség
Becsült maximális
sebesség a havidíjban
foglalt roaming
adatforgalom felett: 0
Mbit/s letöltési és 0 Mbit/s
feltöltési sebesség vagy
kiegészítő opció vásárlása

A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
nem
Alkalmazásokra, tartalom szolgáltatásokra vonatkozó feltételek
igénybe vehető
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VoIP
Chat alkalmazások
Közösségi oldalak
Fájlcserélő alkalmazások
Videómegosztó alkalmazások
Online TV

igénybe vehető
igénybe vehető
igénybe vehető
igénybe vehető
igénybe vehető
igénybe vehető

Az adatmennyiségek és a le- és feltöltési sebességek nagyságrendi átváltása során szolgáltató az 1024-es váltószámot használja.
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"A" TÁBLÁZAT: MOBIL INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÓ TÁBLÁZATA
Érvényesség kezdete: 2021.06.30.
Díjcsomag neve - kereskedelmi forgalomban elérhető, mobil,
lakossági, internet, havi díjas (utólag fizető)
Becsült maximális letöltési sebesség - 3G/UMTS
Becsült maximális feltöltési sebesség - 3G/UMTS
Becsült maximális letöltési sebesség - 4G/LTE
Becsült maximális feltöltési sebesség - 4G/LTE
Becsült maximális letöltési sebesség - 5G/NR
Becsült maximális feltöltési sebesség - 5G/NR
Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és feltöltés irányban),
amely felhasználható belföldön
Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és feltöltés
irányban), amely felhasználható a mindenkori Roaming
díjszabás szerint az 1. roaming díjzónában
Havidíjban foglalt belföldi kiegészítő éjszakai ExtraAdat
(felhasználható minden nap 0-6 óra között)
Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem számítanak be a
díjcsomagba foglalt adatforgalmi keretbe (pl. nullás díjszabású
csomagok esetén bizonyos alkalmazások)

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás kezelés)

Késleltetés (Körbejárási)
Késleltetés-ingadozás (Körbejárási)
Csomagvesztés
Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége
Alkalmazások, tartalomszolgáltatások
Web-böngészés
VoIP
Chat alkalmazások
Közösségi oldalak
Fájlcserélő alkalmazások
Videómegosztó alkalmazások
Online TV

MobilNet Start+

MobilNet Medium+

12 Mbit/s
1,5 Mbit/s
100 Mbit/s
20 Mbit/s

12 Mbit/s
1,5 Mbit/s
100 Mbit/s
20 Mbit/s

5 GB

Digitális Jólét
Alapcsomag
12 Mbit/s
1,5 Mbit/s
100 Mbit/s
20 Mbit/s
Nem vehető igénybe
Nem vehető igénybe

10 GB

SZIP Mobil

Vodafone HomeNet+

12 Mbit/s
1,5 Mbit/s
30 Mbit/s
6 Mbit/s

12 Mbit/s
1,5 Mbit/s
100 Mbit/s
20 Mbit/s

200 GB

50 GB

1 GB
-

-

150 GB

Social Pass

-

Becsült maximális sebesség a
Becsült
maximálissebesség a
havidíjban foglalt
Becsült maximális sebesség a havidíjban foglalt adatforgalom felett:
havidíjban foglalt
adatforgalom felett: 0,146
0 Mbit/s letöltési és 0 Mbit/s feltöltési sebesség vagy kiegészítő
adatforgalom felett: 1
Mbit/s letöltési és 0,125
opció vásárlása
Mbit/s letöltési és 1
Mbit/s feltöltési sebesség
Mbit/s feltöltési
vagy kiegészítő opció
sebesség
vásárlása
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
Nem
Alkalmazásokra, tartalom szolgáltatásokra vonatkozó feltételek
igénybe vehető
igénybe vehető
igénybe vehető
igénybe vehető
igénybe vehető
igénybe vehető
igénybe vehető
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Szolgáltató a Vodafone HomeNet+ díjcsomag Előfizetőjével szemben az adatforgalom megkezdésekor (0 GB adatforgalomtól) folyamatosan, minden számlázási ciklusban
alkalmazza a hálózati erőforrások kiosztásánál az Általános Szerződési Feltételekben 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). Ennek következtében a Vodafone HomeNet+ díjcsomag Előfizetője 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, mint a Vodafone HomeNet+ díjcsomag Előfizetője, azaz
az egyéb Előfizető a hálózat túlterheltsége idején azonos körülmények esetén nagyobb sebességgel képes adatkommunikációt folytatni, mint a Vodafone HomeNet+ díjcsomag
Előfizetője. Normál terhelésű hálózat esetén a Vodafone HomeNet+ díjcsomag Előfizetője nincs hátrányosan megkülönböztetve a többi Előfizetővel szemben, ugyanolyan
adatsebességre képes, mint az egyéb felhasználók.
Az adatmennyiségek és a le- és feltöltési sebességek nagyságrendi átváltása során szolgáltató az 1024-es váltószámot használja.
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"A" TÁBLÁZAT: MOBIL INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÓ TÁBLÁZATA
Érvényesség kezdete: 2021.06.30.
Kiegészítő adatopció neve - mobil, lakossági, havi díjas
(utólag fizető) díjcsomagokhoz
Becsült maximális letöltési sebesség - 3G/UMTS
Becsült maximális feltöltési sebesség - 3G/UMTS
Becsült maximális letöltési sebesség - 4G/LTE
Becsült maximális feltöltési sebesség - 4G/LTE
Becsült maximális letöltési sebesség - 5G/NR
Becsült maximális feltöltési sebesség - 5G/NR
Kiegészítő adatopcióba foglalt adatforgalmi keret (le- és feltöltés
irányban), amely felhasználható belföldön és/vagy a mindenkori
Roaming díjszabás szerint az 1. roaming díjzónában (Red
díjcsomagok)
Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem számítanak be a
díjcsomagba foglalt adatforgalmi keretbe (pl. nullás díjszabású
csomagok esetén bizonyos alkalmazások)
Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás kezelés)
Késleltetés (Körbejárási)
Késleltetés-ingadozás (Körbejárási)
Csomagvesztés
Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége
Alkalmazások, tartalomszolgáltatások
Web-böngészés
VoIP
Chat alkalmazások
Közösségi oldalak
Fájlcserélő alkalmazások
Videómegosztó alkalmazások
Online TV

PluszAdat 300 MB

PluszAdat 1 GB

PluszAdat 5 GB

12 Mbit/s
1,5 Mbit/s
100 Mbit/s
20 Mbit/s

12 Mbit/s
1,5 Mbit/s
100 Mbit/s
20 Mbit/s

12 Mbit/s
1,5 Mbit/s
100 Mbit/s
20 Mbit/s

300 MB

1 GB

5 GB

Megújuló PluszAdat
300 MB

Megújuló PluszAdat 1 GB

Megújuló PluszAdat 5 GB

12 Mbit/s
1,5 Mbit/s
100 Mbit/s
20 Mbit/s

12 Mbit/s
1,5 Mbit/s
100 Mbit/s
20 Mbit/s

1 GB

5 GB

12 Mbit/s
1,5 Mbit/s
100 Mbit/s
20 Mbit/s
Nem vehető igénybe
Nem vehető igénybe
300 MB

Becsült maximális sebesség a díjban foglalt adatforgalom felett: 0
Becsült maximális sebesség a havidíjban foglalt adatforgalom felett: 0 Mbit/s letöltési
Mbit/s letöltési és 0 Mbit/s feltöltési sebesség vagy kiegészítő opció
és 0 Mbit/s feltöltési sebesség vagy kiegészítő opció vásárlása
vásárlása
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
Nem
Alkalmazásokra, tartalom szolgáltatásokra vonatkozó feltételek
igénybe vehető
igénybe vehető
igénybe vehető
igénybe vehető
igénybe vehető
igénybe vehető
igénybe vehető

Az adatmennyiségek és a le- és feltöltési sebességek nagyságrendi átváltása során szolgáltató az 1024-es váltószámot használja.
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"A" TÁBLÁZAT: MOBIL INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÓ TÁBLÁZATA
Érvényesség kezdete: 2021.11.08.
Díjcsomag neve - kereskedelmi forgalomban elérhető, mobil,
lakossági, integrált és internet, feltöltőkártyás (előre fizető) TUTI+ Net 1 GB
Becsült maximális letöltési sebesség - 3G/UMTS
Becsült maximális feltöltési sebesség - 3G/UMTS
Becsült maximális letöltési sebesség - 4G/LTE
Becsült maximális feltöltési sebesség - 4G/LTE
Becsült maximális letöltési sebesség - 5G/NR
Becsült maximális feltöltési sebesség - 5G/NR
Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és feltöltés irányban),
amely felhasználható belföldön és a mindenkori Roaming
díjszabás szerint az 1. roaming díjzónában
Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem számítanak be a
díjcsomagba foglalt adatforgalmi keretbe (pl. nullás díjszabású
csomagok esetén bizonyos alkalmazások)
Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás kezelés)
Késleltetés (Körbejárási)
Késleltetés-ingadozás (Körbejárási)
Csomagvesztés
Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége
Alkalmazások, tartalomszolgáltatások
Web-böngészés
VoIP
Chat alkalmazások
Közösségi oldalak
Fájlcserélő alkalmazások
Videómegosztó alkalmazások
Online TV

TUTI+ Net 3 GB

TUTI+ Net 5 GB

12 Mbit/s
1,5 Mbit/s
100 Mbit/s
20 Mbit/s

12 Mbit/s
1,5 Mbit/s
100 Mbit/s
20 Mbit/s

12 Mbit/s
1,5 Mbit/s
100 Mbit/s
20 Mbit/s

1 GB

3 GB

5 GB

TUTI100

12 Mbit/s
1,5 Mbit/s
100 Mbit/s
20 Mbit/s
Nem vehető igénybe
Nem vehető igénybe
100 MB

Netjegy 1
napos
12 Mbit/s
1,5 Mbit/s
100 Mbit/s
20 Mbit/s

Netjegy 7
napos
12 Mbit/s
1,5 Mbit/s
100 Mbit/s
20 Mbit/s

Netjegy 30
napos
12 Mbit/s
1,5 Mbit/s
100 Mbit/s
20 Mbit/s

500 MB

1 GB

3 GB

Becsült maximális sebesség a havidíjban foglalt adatforgalom felett: 0 Mbit/s letöltési és 0 Mbit/s feltöltési sebesség vagy kiegészítő
opció vásárlása
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
nem
Alkalmazásokra, tartalom szolgáltatásokra vonatkozó feltételek
igénybe vehető
igénybe vehető
igénybe vehető
igénybe vehető
igénybe vehető
igénybe vehető
igénybe vehető

Az adatmennyiségek és a le- és feltöltési sebességek nagyságrendi átváltása során szolgáltató az 1024-es váltószámot használja.
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"A" TÁBLÁZAT: MOBIL INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÓ TÁBLÁZATA
Érvényesség kezdete: 2021.06.30.
Kiegészítő adatopció neve - mobil, lakossági,
feltöltőkártyás (előre fizető) díjcsomagokhoz

Havi egyszeri 300 MB

Havi egyszeri 1 GB

Havi egyszeri 3 GB

Havi egyszeri 5 GB

Havi egyszeri 10 GB

Havi egyszeri 500 GB

Becsült maximális letöltési sebesség - 3G
12 Mbit/s
12 Mbit/s
12 Mbit/s
12 Mbit/s
12 Mbit/s
12 Mbit/s
Becsült maximális feltöltési sebesség - 3G
1,5 Mbit/s
1,5 Mbit/s
1,5 Mbit/s
1,5 Mbit/s
1,5 Mbit/s
1,5 Mbit/s
Becsült maximális letöltési sebesség - 4G
100 Mbit/s
100 Mbit/s
100 Mbit/s
100 Mbit/s
100 Mbit/s
100 Mbit/s
Becsült maximális feltöltési sebesség - 4G
20 Mbit/s
20 Mbit/s
20 Mbit/s
20 Mbit/s
20 Mbit/s
20 Mbit/s
Becsült maximális letöltési sebesség - 5G/NR
Nem vehető igénybe
Becsült maximális feltöltési sebesség - 5G/NR
Nem vehető igénybe
Kiegészítő adatopcióba foglalt adatforgalmi keret (le- és feltöltés
500 GB
irányban), amely felhasználható belföldön
Kiegészítő adatopcióba foglalt adatforgalmi keret (le és feltöltés
300 MB
1 GB
3 GB
5 GB
10 GB
irányban), amely felhasználható belföldön és a mindenkori
15 GB
Roaming díjszabás szerint az 1. roaming díjzónában
Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem számítanak be a
díjcsomagba foglalt adatforgalmi keretbe (pl. nullás díjszabású
csomagok esetén bizonyos alkalmazások)
Becsült maximális sebesség az opciós díjban foglalt adatforgalom felett: 0 Mbit/s letöltési és 0 Mbit/s feltöltési sebesség vagy kiegészítő opció vásárlása
Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás kezelés)
Késleltetés (Körbejárási)
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
Késleltetés-ingadozás (Körbejárási)
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
Csomagvesztés
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége
nem
Alkalmazások, tartalomszolgáltatások
Web-böngészés
VoIP
Chat alkalmazások
Közösségi oldalak
Fájlcserélő alkalmazások
Videómegosztó alkalmazások
Online TV

Alkalmazásokra, tartalom szolgáltatásokra vonatkozó feltételek
igénybe vehető
igénybe vehető
igénybe vehető
igénybe vehető
igénybe vehető
igénybe vehető
igénybe vehető

Az adatmennyiségek és a le- és feltöltési sebességek nagyságrendi átváltása során szolgáltató az 1024-es váltószámot használja.
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1.2. Helyhez kötött internet-hozzáférési szolgáltatás
A Szolgáltató által vállalt maximális, rendes körülmények között elérhető és minimális le- és feltöltési sebességek célértékeit az „A” táblázat tartalmazza.
A sebesség kategóriák definíciója:
–
–
–

maximális sebesség: a helyhez kötött internet-hozzáférési szolgáltatásra vonatkozóan a szolgáltató által az előfizetői szerződésben vállalt legmagasabb le- és feltöltési
sebesség, amelyet a felhasználó a szolgáltatás igénybevétele során megtapasztalhat.
rendes körülmények között elérhető sebesség: a helyhez kötött internet-hozzáférési szolgáltatásra vonatkozóan a szolgáltató által az előfizetői szerződésben vállalt
le- és feltöltési sebesség meghatározott mértékben, amely e rendeletben az előfizető rendelkezésére áll. A rendes körülmények között elérhető sebességnek naptári
naponként legalább az idő 90%-ában az előfizető rendelkezésére kell állnia, kivéve a szolgáltatás korlátozásának, szüneteltetésének és felfüggesztésének esetét.
minimális sebesség: a helyhez kötött internet-hozzáférési szolgáltatásra vonatkozóan a szolgáltató által az előfizetői szerződésben vállalt az a legalacsonyabb le- és
feltöltési sebesség, amely minden esetben az előfizető rendelkezésére áll. A minimális sebességnek a szolgáltatás igénybevétele során folyamatosan az előfizető
rendelkezésére kell állnia, kivéve a szolgáltatás korlátozásának, szüneteltetésének és felfüggesztésének esetét.

„A” táblázat:
Kábelhálózatokon elérhető csomagok egyéni előfizetők részére:

Díjcsomag neve
Maximális letöltési sebesség (Mbps)
Maximális feltöltési sebesség (Mbps)
Rendes körülmények között elérhető
letöltési sebesség (Mbps)
Rendes körülmények között elérhető
feltöltési sebesség (Mbps)
Minimális letöltési sebesség (Mbps)
Minimális feltöltési sebesség (Mbps)
Díjcsomagba foglalt adatforgalmi
keret (le- és feltöltés irányban)
Szolgáltatások, alkalmazások,
amelyek nem számítanak be a
díjcsomagba foglalt adatforgalmi
keretbe

„A” TÁBLÁZAT: INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÓ TÁBLÁZATA
Érvényesség kezdete: 2021.09.28.
Fiber Power 30
Fiber Power 30 DJA
Fiber Power 50
Fiber Power 60
30
30
50
60
3
3
5
6

Fiber Power 120
120
10

Fiber Power 120 DJA
120
10

21

21

35

42

84

84

2

2

4

4

7

7

10
1

10
1

15
2

20
3

30
4

30
4

korlátlan
nem értelmezhető
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Adatkeret-túllépés kezelése
(Túlforgalmazás kezelés)
Késleltetés (Körbejárási)
Késleltetés-ingadozás (Körbejárási)
Csomagvesztés
Alkalmazások, tartalom
szolgáltatások
Web-böngészés
VoIP
Chat alkalmazások
Közösségi oldalak
Fájlcserélő alkalmazások
Videómegosztó alkalmazások
Online TV
Egyéb

nem értelmezhető
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
Alkalmazásokra, tartalom szolgáltatásokra vonatkozó feltételek / Kiegészítő lehetőségek, feltételek
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
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Díjcsomag neve
Maximális letöltési sebesség (Mbps)
Maximális feltöltési sebesség (Mbps)
Rendes körülmények között elérhető
letöltési sebesség (Mbps)
Rendes körülmények között elérhető
feltöltési sebesség (Mbps)
Minimális letöltési sebesség (Mbps)
Minimális feltöltési sebesség (Mbps)
Díjcsomagba foglalt adatforgalmi
keret (le- és feltöltés irányban)
Szolgáltatások, alkalmazások,
amelyek nem számítanak be a
díjcsomagba foglalt adatforgalmi
keretbe
Adatkeret-túllépés kezelése
(Túlforgalmazás kezelés)
Késleltetés (Körbejárási)
Késleltetés-ingadozás (Körbejárási)
Csomagvesztés
Alkalmazások, tartalom
szolgáltatások
Web-böngészés
VoIP
Chat alkalmazások
Közösségi oldalak
Fájlcserélő alkalmazások
Videómegosztó alkalmazások
Online TV
Egyéb

„A” TÁBLÁZAT: INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÓ TÁBLÁZATA
Érvényesség kezdete: 2021.09.28.
Fiber Power 240
Fiber Power 500
Internet 150
Internet 300
240
500
150
300
20
22
10
20

Internet 500
500
22

Internet 1000
1000
40

168

350

105

210

350

700

14

15

7

14

15

28

60
5

100
6

30
4

60
5

100
6

200
10

korlátlan
nem értelmezhető
nem értelmezhető
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
Alkalmazásokra, tartalom szolgáltatásokra vonatkozó feltételek / Kiegészítő lehetőségek, feltételek
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
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Díjcsomag neve
Maximális letöltési sebesség (Mbps)
Maximális feltöltési sebesség (Mbps)
Rendes körülmények között elérhető
letöltési sebesség (Mbps)
Rendes körülmények között elérhető
feltöltési sebesség (Mbps)
Minimális letöltési sebesség (Mbps)
Minimális feltöltési sebesség (Mbps)
Díjcsomagba foglalt adatforgalmi
keret (le- és feltöltés irányban)
Szolgáltatások, alkalmazások,
amelyek nem számítanak be a
díjcsomagba foglalt adatforgalmi
keretbe
Adatkeret-túllépés kezelése
(Túlforgalmazás kezelés)
Késleltetés (Körbejárási)
Késleltetés-ingadozás (Körbejárási)
Csomagvesztés
Alkalmazások, tartalom
szolgáltatások
Web-böngészés
VoIP
Chat alkalmazások
Közösségi oldalak
Fájlcserélő alkalmazások
Videómegosztó alkalmazások
Online TV
Egyéb

„A” TÁBLÁZAT: INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÓ TÁBLÁZATA
Érvényesség kezdete: 2021.09.28.
Internet Digitális Jólét Alapcsomag
Internet M
Internet L
50
250
500
5
20
22

Internet XL
1000
40

35

175

350

700

4

14

15

28

10
4

50
5

100
6

200
10

korlátlan
nem értelmezhető
nem értelmezhető
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
Alkalmazásokra, tartalom szolgáltatásokra vonatkozó feltételek / Kiegészítő lehetőségek, feltételek
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs

Az adatmennyiségek és a le- és feltöltési sebességek nagyságrendi átváltása során szolgáltató az 1024-es váltószámot használja.
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FTTH-GPON hálózaton elérhető csomagok egyéni előfizetők részére:
„A” TÁBLÁZAT: INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÓ TÁBLÁZATA
Érvényesség kezdete: 2021.11.08.
Internet
Internet 150
Internet 300
Internet 500 Internet 1000 Internet DJA Internet M
Internet L
Díjcsomag neve
Alapcsomag
GPON
GPON
GPON
GPON
GPON
GPON
GPON
Maximális letöltési sebesség (Mbps)
100
150
300
500
1000
50
250
500
Maximális feltöltési sebesség (Mbps)
50
50
75
200
1000
5
75
200
Rendes körülmények között elérhető letöltési sebesség (Mbps)
70
105
210
350
700
35
175
350
Rendes körülmények között elérhető feltöltési sebesség (Mbps)
35
35
53
140
700
4
52
140
Minimális letöltési sebesség (Mbps)
30
45
75
275
275
10
60
275
Minimális feltöltési sebesség (Mbps)
25
25
30
50
50
4
30
50
Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és feltöltés irányban)
korlátlan
Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem számítanak be a
nem értelmezhető
díjcsomagba foglalt adatforgalmi keretbe
Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás kezelés)
nem értelmezhető
Késleltetés (Körbejárási)
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
Késleltetés-ingadozás (Körbejárási)
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
Csomagvesztés
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
Alkalmazások, tartalom szolgáltatások
Alkalmazásokra, tartalom szolgáltatásokra vonatkozó feltételek / Kiegészítő lehetőségek, feltételek
Web-böngészés
igénybe vehető / nincs
VoIP
igénybe vehető / nincs
Chat alkalmazások
igénybe vehető / nincs
Közösségi oldalak
igénybe vehető / nincs
Fájlcserélő alkalmazások
igénybe vehető / nincs
Videómegosztó alkalmazások
igénybe vehető / nincs
Online TV
igénybe vehető / nincs
Egyéb
igénybe vehető / nincs

Internet XL
GPON
1000
1000
700
700
275
50

Az adatmennyiségek és a le- és feltöltési sebességek nagyságrendi átváltása során szolgáltató az 1024-es váltószámot használja.
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Rézérpáras hálózaton elérhető ADSL csomagok egyéni előfizetők részére:
„A” TÁBLÁZAT: INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÓ TÁBLÁZATA
Érvényesség kezdete: 2021.06.30.
ADSL minimum/ADSL
ADSL medium/ADSL
ADSL extreme/ADSL
ADSL professional/ADSL ADSL start/ADSL solo
Díjcsomag neve
solo minimum
solo medium
solo extreme
solo professional
start
Maximális letöltési sebesség (Mbps)
1,25
5
10
18
1
Maximális feltöltési sebesség (Mbps)
0,25
0,75
1
1
0,25
Rendes körülmények között elérhető letöltési sebesség (Mbps)
0,88
3,50
7,00
12,60
0,70
Rendes körülmények között elérhető feltöltési sebesség (Mbps)
0,18
0,53
0,70
0,70
0,18
Minimális letöltési sebesség (Mbps)
0,4
1,7
3
6
0,3
Minimális feltöltési sebesség (Mbps)
0,1
0,25
0,3
0,3
0,1
Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és feltöltés irányban)
korlátlan
Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem számítanak be a
nem értelmezhető
díjcsomagba foglalt adatforgalmi keretbe
Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás kezelés)
Késleltetés (Körbejárási)
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
Késleltetés-ingadozás (Körbejárási)
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
Csomagvesztés
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
Alkalmazások, tartalom szolgáltatások
Alkalmazásokra, tartalom szolgáltatásokra vonatkozó feltételek / Kiegészítő lehetőségek, feltételek
Web-böngészés
igénybe vehető / nincs
VoIP
igénybe vehető / nincs
Chat alkalmazások
igénybe vehető / nincs
Közösségi oldalak
igénybe vehető / nincs
Fájlcserélő alkalmazások
igénybe vehető / nincs
Videómegosztó alkalmazások
igénybe vehető / nincs
Online TV
igénybe vehető / nincs
Egyéb
igénybe vehető / nincs
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„A” TÁBLÁZAT: INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÓ TÁBLÁZATA
Érvényesség kezdete: 2021.06.30.
ADSL bronze/ADSL
ADSL silver/ADSL solo ADSL gold/ADSL solo
ADSL platinum/ADSL
Díjcsomag neve
solo bronze
silver
gold
solo platinum
Maximális letöltési sebesség (Mbps)
2,5
8
12
18
Maximális feltöltési sebesség (Mbps)
0,5
0,75
1,5
1,5
Rendes körülmények között elérhető letöltési sebesség (Mbps)
1,75
5,60
8,40
12,60
Rendes körülmények között elérhető feltöltési sebesség (Mbps)
0,35
0,53
1,05
1,05
Minimális letöltési sebesség (Mbps)
0,8
2,5
4
6
Minimális feltöltési sebesség (Mbps)
0,2
0,25
0,5
0,5
Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és feltöltés irányban)
korlátlan
Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem számítanak be a
nem értelmezhető
díjcsomagba foglalt adatforgalmi keretbe
Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás kezelés)
Késleltetés (Körbejárási)
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
Késleltetés-ingadozás (Körbejárási)
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
Csomagvesztés
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
Alkalmazások, tartalom szolgáltatások
Alkalmazásokra, tartalom szolgáltatásokra vonatkozó feltételek / Kiegészítő lehetőségek, feltételek
Web-böngészés
igen / nincs
VoIP
igen / nincs
Chat alkalmazások
igen / nincs
Közösségi oldalak
igen / nincs
Fájlcserélő alkalmazások
igen / nincs
Videómegosztó alkalmazások
igen / nincs
Online TV
igen / nincs
Egyéb
igen / nincs

Az adatmennyiségek és a le- és feltöltési sebességek nagyságrendi átváltása során szolgáltató az 1024-es váltószámot használja.
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FTTH-RFoG optikai kábelhálózaton elérhető csomagok egyéni előfizetők részére:

Díjcsomag neve
Maximális letöltési sebesség (Mbps)
Maximális feltöltési sebesség (Mbps)
Rendes körülmények között elérhető letöltési sebesség (Mbps)
Rendes körülmények között elérhető feltöltési sebesség (Mbps)
Minimális letöltési sebesség (Mbps)
Minimális feltöltési sebesség (Mbps)
Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és feltöltés irányban)
Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem számítanak be a
díjcsomagba foglalt adatforgalmi keretbe
Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás kezelés)
Késleltetés (Körbejárási)
Késleltetés-ingadozás (Körbejárási)
Csomagvesztés
Alkalmazások, tartalom szolgáltatások
Web-böngészés
VoIP
Chat alkalmazások
Közösségi oldalak
Fájlcserélő alkalmazások
Videómegosztó alkalmazások
Online TV
Egyéb

„A” TÁBLÁZAT: INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÓ TÁBLÁZATA
Érvényesség kezdete: 2021.09.28.
Fiber Power 30 DJA
Fiber Power 30 optika
Fiber Power 50 optika
Fiber Power 60 optika
optika
30
30
50
60
3
3
5
6
21
21
35
42
2
2
4
4
10
10
15
20
1
1
2
3
korlátlan

Fiber Power 120 optika
120
10
84
7
30
4

Fiber Power 120 DJA
optika
120
10
84
7
30
4

nem értelmezhető
nem értelmezhető
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
Alkalmazásokra, tartalom szolgáltatásokra vonatkozó feltételek / Kiegészítő lehetőségek, feltételek
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
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Díjcsomag neve
Maximális letöltési sebesség (Mbps)
Maximális feltöltési sebesség (Mbps)
Rendes körülmények között elérhető letöltési sebesség (Mbps)
Rendes körülmények között elérhető feltöltési sebesség (Mbps)
Minimális letöltési sebesség (Mbps)
Minimális feltöltési sebesség (Mbps)
Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és feltöltés irányban)
Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem számítanak be a
díjcsomagba foglalt adatforgalmi keretbe
Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás kezelés)
Késleltetés (Körbejárási)
Késleltetés-ingadozás (Körbejárási)
Csomagvesztés
Alkalmazások, tartalom szolgáltatások
Web-böngészés
VoIP
Chat alkalmazások
Közösségi oldalak
Fájlcserélő alkalmazások
Videómegosztó alkalmazások
Online TV
Egyéb

„A” TÁBLÁZAT: INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÓ TÁBLÁZATA
Érvényesség kezdete: 2021.09.28.
Fiber Power 240 optika Fiber Power 500 optika
Internet 150 optika
Internet 300 optika
240
500
150
300
20
22
10
20
168
350
105
210
14
15
7
14
60
100
30
60
5
5,5
4
5
korlátlan

Internet 500 optika
500
22
350
15
100
5,5

Internet 1000 optika
1000
40
700
28
200
10

nem értelmezhető
nem értelmezhető
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
Alkalmazásokra, tartalom szolgáltatásokra vonatkozó feltételek / Kiegészítő lehetőségek, feltételek
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
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Díjcsomag neve
Maximális letöltési sebesség (Mbps)
Maximális feltöltési sebesség (Mbps)
Rendes körülmények között elérhető
letöltési sebesség (Mbps)
Rendes körülmények között elérhető
feltöltési sebesség (Mbps)
Minimális letöltési sebesség (Mbps)
Minimális feltöltési sebesség (Mbps)
Díjcsomagba foglalt adatforgalmi
keret (le- és feltöltés irányban)
Szolgáltatások, alkalmazások,
amelyek nem számítanak be a
díjcsomagba foglalt adatforgalmi
keretbe
Adatkeret-túllépés kezelése
(Túlforgalmazás kezelés)
Késleltetés (Körbejárási)
Késleltetés-ingadozás (Körbejárási)
Csomagvesztés
Alkalmazások, tartalom
szolgáltatások
Web-böngészés
VoIP
Chat alkalmazások
Közösségi oldalak
Fájlcserélő alkalmazások
Videómegosztó alkalmazások
Online TV
Egyéb

„A” TÁBLÁZAT: INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÓ TÁBLÁZATA
Érvényesség kezdete: 2021.09.28.
Internet L optika
500
22

Internet XL optika
1000
40

350

700

15

28

100
6

200
10
korlátlan
nem értelmezhető
nem értelmezhető
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.

Alkalmazásokra, tartalom szolgáltatásokra vonatkozó feltételek / Kiegészítő lehetőségek, feltételek
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs

Az adatmennyiségek és a le- és feltöltési sebességek nagyságrendi átváltása során szolgáltató az 1024-es váltószámot használja.
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Nagykereskedelmi partner hálózatán, FTTH-GPON technológián nyújtott helyhez kötött internet-hozzáférés szolgáltatáshoz elérhető csomagok egyéni előfizetők
részére:

Díjcsomag neve
Maximális letöltési sebesség (Mbps)
Maximális feltöltési sebesség (Mbps)
Rendes körülmények között elérhető letöltési
sebesség (Mbps)
Rendes körülmények között elérhető feltöltési
sebesség (Mbps)
Minimális letöltési sebesség (Mbps)
Minimális feltöltési sebesség (Mbps)
Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és
feltöltés irányban)
Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem
számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi
keretbe
Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás
kezelés)
Késleltetés (Körbejárási)
Késleltetés-ingadozás (Körbejárási)
Csomagvesztés
Alkalmazások, tartalom szolgáltatások
Web-böngészés
VoIP
Chat alkalmazások
Közösségi oldalak
Fájlcserélő alkalmazások
Videómegosztó alkalmazások
Online TV
Egyéb

„A” TÁBLÁZAT: INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÓ TÁBLÁZATA
Érvényesség kezdete: 2021.11.08.
Vodafone
Vodafone
Vodafone
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet 150
Internet 300
Internet 500
150 vario
300 vario
500 vario
1000 vario
150
300
500
150
300
500
1000
50
75
200
50
75
200
1000

Internet M
vario
250
75

Internet L
vario
500
200

Internet XL
vario
1000
1000

75*

155*

275*

75*

155*

275*

775*

125*

275*

775*

30*

45*

160*

30*

45*

160*

775*

45*

160*

775*

45
25

75
30

275
50

45
25

75
30

275
50

275
50

60
30

275
50

275
50

korlátlan
nem értelmezhető
nem értelmezhető
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
Alkalmazásokra, tartalom szolgáltatásokra vonatkozó feltételek / Kiegészítő lehetőségek, feltételek
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs

Az adatmennyiségek és a le- és feltöltési sebességek nagyságrendi átváltása során szolgáltató az 1024-es váltószámot használja.
*Mivel a Szolgáltató a szolgáltatást a Magyar Telekom Nyrt., mint a szolgáltatásban közreműködő elektronikus hírközlési szolgáltatóval együttműködve, a társszolgáltatóval kötött
hálózati szerződésekben szabályozott nagykereskedelmi szolgáltatásokra épülve annak optikai vagy kábelhálózatával lefedett szolgáltatási területein nyújtja, így fenti táblázat

22

szerinti rendes körülmények között elérhető le- és feltöltési sebességeket a nagykereskedelmi partner vállalásainak figyelembe vételével, az adott Előfizetői Hozzáférési Pont
létesítésére irányuló Előfizetői Szerződés megkötésekor a szolgáltatásban közreműködő társszolgáltató által rendelkezésre bocsátott információ alapján tudjuk meghatározni.
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Nagykereskedelmi partner hálózatán, HFC technológián nyújtott helyhez kötött internet-hozzáférés szolgáltatáshoz elérhető csomagok egyéni előfizetők részére:

Díjcsomag neve
Maximális letöltési sebesség (Mbps)
Maximális feltöltési sebesség (Mbps)
Rendes körülmények között elérhető letöltési
sebesség (Mbps)
Rendes körülmények között elérhető feltöltési
sebesség (Mbps)
Minimális letöltési sebesség (Mbps)
Minimális feltöltési sebesség (Mbps)
Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és
feltöltés irányban)
Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem
számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi
keretbe
Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás
kezelés)
Késleltetés (Körbejárási)
Késleltetés-ingadozás (Körbejárási)
Csomagvesztés
Alkalmazások, tartalom szolgáltatások
Web-böngészés
VoIP
Chat alkalmazások
Közösségi oldalak
Fájlcserélő alkalmazások
Videómegosztó alkalmazások
Online TV
Egyéb

„A” TÁBLÁZAT: INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÓ TÁBLÁZATA
Érvényesség kezdete: 2021.11.08.
Internet
Vodafone
Vodafone
Vodafone
Internet 150
Internet 300
Alapcsomag
Internet 150
Internet 300
Internet 500
vario
vario
100
150
300
500
150
300
5
5
20
22
5
20

Internet 500
vario
500
22

Internet M
vario
250
20

Internet L
vario
500
22

60*

75*

155*

275*

75*

155*

275*

125*

275*

3*

3*

12*

13*

3*

12*

13*

12*

13*

10
1

9, illetve 15**
1

25, illetve 15**
4

75, illetve 15**
4

9, illetve 15**
1

25, illetve 15**
4

75, illetve 15**
4

15, illetve 25**
4

75, illetve 15**
4

korlátlan
nem értelmezhető
nem értelmezhető
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
Alkalmazásokra, tartalom szolgáltatásokra vonatkozó feltételek / Kiegészítő lehetőségek, feltételek
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs

Az adatmennyiségek és a le- és feltöltési sebességek nagyságrendi átváltása során szolgáltató az 1024-es váltószámot használja.
*Mivel a Szolgáltató a szolgáltatást a Magyar Telekom Nyrt., mint a szolgáltatásban közreműködő elektronikus hírközlési szolgáltatóval együttműködve, a társszolgáltatóval kötött
hálózati szerződésekben szabályozott nagykereskedelmi szolgáltatásokra épülve annak optikai vagy kábelhálózatával lefedett szolgáltatási területein nyújtja, így fenti táblázat
szerinti rendes körülmények között elérhető le- és feltöltési sebességeket a nagykereskedelmi partner vállalásainak figyelembe vételével, az adott Előfizetői Hozzáférési Pont
létesítésére irányuló Előfizetői Szerződés megkötésekor a szolgáltatásban közreműködő társszolgáltató által rendelkezésre bocsátott információ alapján tudjuk meghatározni.
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** Mivel a Szolgáltató a szolgáltatást a Magyar Telekom Nyrt., mint a szolgáltatásban közreműködő elektronikus hírközlési szolgáltatóval együttműködve, a társszolgáltatóval
kötött hálózati szerződésekben szabályozott nagykereskedelmi szolgáltatásokra épülve annak optikai vagy kábelhálózatával lefedett szolgáltatási területein nyújtja, így fenti
táblázat szerinti minimális le- és feltöltési sebességeket a nagykereskedelmi partner vállalásainak figyelembe vételével, az adott Előfizetői Hozzáférési Pont létesítésére irányuló
Előfizetői Szerződés megkötésekor a szolgáltatásban közreműködő társszolgáltató által rendelkezésre bocsátott információ alapján tudjuk meghatározni.
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2. Az előfizetői szolgáltatás az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és
felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a díjazás hitelességéről
szóló 13/2011 (XII.27.) NMHH rendeletben meghatározott „A” táblázat: Internet-hozzáférési
szolgáltatások leíró táblázata üzleti előfizetők részére
2.1. Mobil internet-hozzáférés szolgáltatás
A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL VÁLLALT BECSÜLT MAXIMÁLIS SEBESSÉG TECHNOLÓGIÁNKÉNT
A mutató meghatározása:
–
becsült maximális sebesség: a mobil internet-hozzáférési szolgáltatásra vonatkozóan a
szolgáltató által az előfizetői szerződésben vállalt le- és feltöltési sebesség, amelynek alapján a
felhasználó tájékozódhat arról, hogy a szolgáltató szolgáltatási területén a gyakorlatban milyen
legnagyobb sebesség érhető el.
A Szolgáltató által biztosított becsült maximális sebesség technológiánként részletezve az alábbi táblázatban
található.
Utólag fizető előfizetői csomagok esetén:
Technológia
2G/GSM
3G/UMTS
4G/LTE
5G/NR

Becsült maximális letöltési
sebesség (Mbit/s)
0,1
12
100
450

Becsült maximális feltöltési
sebesség (Mbit/s)
0,06
1,5
20
70

Az adott tarifacsomaghoz, kiegészítő szolgáltatáshoz tartozó becsült maximális sebesség a táblázatban foglalttól
eltérhet, melyről információ a mindenkor hatályos ÁSZF Díjszabás mellékletében, az érintett tarifacsomagok,
valamint kiegészítő szolgáltatások leírásában található. 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 függvénye.
Az aktuális hálózati lefedettségről a Szolgáltató honlapján (www.vodafone.hu) található információ.
„A” táblázat:
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Díjcsomag neve - kereskedelmi forgalomban
elérhető, mobil, üzleti, integrált, havi díjas
(utólag fizető)
Becsült maximális letöltési sebesség - 3G/UMTS
Becsült maximális feltöltési sebesség - 3G/UMTS
Becsült maximális letöltési sebesség - 4G/LTE
Becsült maximális feltöltési sebesség - 4G/LTE
Becsült maximális letöltési sebesség - 5G/NR
Becsült maximális feltöltési sebesség - 5G/NR
Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és
feltöltés irányban), amely felhasználható belföldön
Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és
feltöltés irányban), amely felhasználható
- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1.
roaming díjzónában;
- Business Mobile RED World tarifacsomag
esetén a Világ Napijegy érvényességi területén
belül
Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem
számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi
keretbe (pl. nullás díjszabású csomagok esetén
bizonyos alkalmazások)

Belföldi adatkeret túllépés kezelése
(Túlforgalmazás kezelés)

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás
kezelés) - roaming

„A” TÁBLÁZAT: MOBIL INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÓ TÁBLÁZATA
Érvényesség kezdete: 2021.11.08.
Business MultiNet Mifi
Business MultiNet SIM
Business
Business
Business
Business
(Business Mobile Smart
(Business Mobile Smart
Business
Business
Mobile
Mobile
Mobile
Mobile
3GB/5GB és RED 5GB/20 GB
3GB/5GB és RED 5GB/20 GB
Mobile
Mobile
Smart
Smart
RED
RED
díjcsomagok mellett
díjcsomagok mellett
RED 5GB RED 20GB
3GB
5GB
Superior
World
használható másodlagos
használható másodlagos
kártya)
kártya)
12 Mbit/s
12 Mbit/s
12 Mbit/s
12 Mbit/s
12 Mbit/s
12 Mbit/s
12 Mbit/s
12 Mbit/s
1,5 Mbit/s
1,5 Mbit/s
1,5 Mbit/s
1,5 Mbit/s
1,5 Mbit/s
1,5 Mbit/s
1,5 Mbit/s
1,5 Mbit/s
100 Mbit/s
100 Mbit/s 100 Mbit/s 100 Mbit/s
100 Mbit/s
100 Mbit/s
100 Mbit/s
100 Mbit/s
20 Mbit/s
20 Mbit/s
20 Mbit/s
20 Mbit/s
20 Mbit/s
20 Mbit/s
20 Mbit/s
20 Mbit/s
Nem vehető igénybe
450 Mbit/s 450 Mbit/s
450 Mbit/s
450 Mbit/s
Nem vehető igénybe
Nem vehető igénybe
70 Mbit/s
70 Mbit/s
70 Mbit/s
70 Mbit/s
Nem vehető igénybe

3 GB

5 GB

5 GB

Korlátlan

Korlátlan

A fő díjcsomaggal megegyező, azzal megosztva

30 GB

30 GB

A fő díjcsomaggal megegyező, azzal megosztva

20 GB

-

Becsült maximális sebesség a havidíjban foglalt
adatforgalom felett (200 MB Automatikus Kiegészítő
Adat opció felhasználása után*): 0 Mbit/s letöltési és 0
Mbit/s feltöltési sebesség vagy kiegészítő opció
vásárlása

Becsült maximális sebesség a havidíjban foglalt
belföldi adatforgalom felett: 0 Mbit/s letöltési és 0
Mbit/s feltöltési sebesség vagy kiegészítő opció
vásárlása

A visszaélésszerű, illetve
a személyi használati
feltételek megsértése
esetén Szolgáltató
előzetes értesítését
követően az Előfizető a
szolgáltatást a Kis-,
Közép- és Nagyvállalati
Alaptarifa feltételei szerint
veheti tovább igénybe.
Becsült maximális
sebesség a havidíjban
foglalt roaming
adatforgalom felett: 0,125
Mbit/s letöltési és 0,125
Mbit/s feltöltési sebesség

Becsült maximális sebesség a havidíjban foglalt adatforgalom felett
(200 MB Automatikus Kiegészítő Adat opció felhasználása után*): 0
Mbit/s letöltési és 0 Mbit/s feltöltési sebesség vagy kiegészítő opció
vásárlása

Becsült maximális sebesség a havidíjban foglalt adatforgalom felett
(200 MB Automatikus Kiegészítő Adat opció felhasználása után*): 0
Mbit/s letöltési és 0 Mbit/s feltöltési sebesség vagy kiegészítő opció
vásárlása
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Késleltetés (Körbejárási)
Késleltetés-ingadozás (Körbejárási)
Csomagvesztés
Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége
Alkalmazások, tartalomszolgáltatások
Web-böngészés
VoIP
Chat alkalmazások
Közösségi oldalak
Fájlcserélő alkalmazások
Videómegosztó alkalmazások
Online TV

A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
megosztható 2 eszköz között

Alkalmazásokra, tartalom szolgáltatásokra vonatkozó feltételek
igénybe vehető
igénybe vehető
igénybe vehető
igénybe vehető
igénybe vehető
igénybe vehető
igénybe vehető

*A havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását követően, illetve, ha a havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását megelőzően az Online Ügyfélszolgálaton keresztül
vagy a My Vodafone alkalmazásban egy vagy több alkalommal kiegészítő adatopció(k) vásárlására kerül sor, úgy a kiegészítő adatopcióban, majd a havidíjban foglalt
adatmennyiség felhasználását követően a díjcsomagokhoz számlázási ciklusonként egy alkalommal automatikusan aktiválódó Automatikus Kiegészítő Adat opció kapcsolódik,
melynek díját a díjcsomag-táblázat tartalmazza. Az Automatikus Kiegészítő Adat opció adatforgalma az adott számlaciklus végéig felhasználható, nem megosztható. Az
Automatikus Kiegészítő Adat opció minden hónapban megújul, de csak a havidíjban vagy a kiegészítő adatopció(k)ban foglalt adatmennyiség felhasználását követő további
használattal aktiválódik és kerül kiszámlázásra. Az Automatikus Kiegészítő Adat opcióban foglalt adatmennyiség felhasználását követően az internet hozzáférés megszűnik a
számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul.
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Díjcsomag neve - kereskedelmi forgalomban
elérhető, mobil, üzleti, integrált, havi díjas
(utólag fizető)

Becsült maximális letöltési sebesség - 3G/UMTS
Becsült maximális feltöltési sebesség - 3G/UMTS
Becsült maximális letöltési sebesség - 4G/LTE
Becsült maximális feltöltési sebesség - 4G/LTE
Becsült maximális letöltési sebesség - 5G/NR
Becsült maximális feltöltési sebesség - 5G/NR
Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és
feltöltés irányban), amely felhasználható belföldön
Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és
feltöltés irányban), amely felhasználható
- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1.
roaming díjzónában;
- Business Mobile RED Max tarifacsomag esetén a
Világ Napijegy érvényességi területén belül
Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem
számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi
keretbe (pl. nullás díjszabású csomagok esetén
bizonyos alkalmazások)

Belföldi adatkeret túllépés kezelése
(Túlforgalmazás kezelés)

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás
kezelés) - roaming

„A” TÁBLÁZAT: MOBIL INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÓ TÁBLÁZATA
Érvényesség kezdete: 2021.11.08.
Business MultiNet Mifi
(Vodafone Business
Vodafone
Vodafone
Vodafone
Vodafone
Vodafone
Vodafone
Mobile
Business
Business
Business
Business
Business
Business
Start/Medium/RED
Mobile
Mobile
Mobile
Mobile RED
Mobile
Mobile
Start/Red Medium
Start
Medium
RED Start
Medium
RED Pro
RED Max
díjcsomagok mellett
használható másodlagos
kártya)

12 Mbit/s
1,5 Mbit/s
100 Mbit/s
20 Mbit/s

12 Mbit/s
1,5 Mbit/s
100 Mbit/s
20 Mbit/s

12 Mbit/s
1,5 Mbit/s
100 Mbit/s
20 Mbit/s

Nem vehető igénybe
Nem vehető igénybe

2 GB

5 GB

3 GB

12 Mbit/s
1,5 Mbit/s
100 Mbit/s
20 Mbit/s
450 Mbit/s
70 Mbit/s

12 Mbit/s
1,5 Mbit/s
100 Mbit/s
20 Mbit/s
450 Mbit/s
70 Mbit/s

12 Mbit/s
1,5 Mbit/s
100 Mbit/s
20 Mbit/s
450 Mbit/s
70 Mbit/s

12 Mbit/s
1,5 Mbit/s
100 Mbit/s
20 Mbit/s

Business MultiNet SIM
(Vodafone Business Mobile
Start/Medium/RED Start/RED
Medium díjcsomagok mellett
használható másodlagos
kártya)

12 Mbit/s
1,5 Mbit/s
100 Mbit/s
20 Mbit/s
Nem vehető igénybe
Nem vehető igénybe

Korlátlan

A fő díjcsomaggal megegyező, azzal megosztva

30 GB

A fő díjcsomaggal megegyező, azzal megosztva

20 GB

A visszaélésszerű, illetve a
személyi használati
feltételek megsértése
esetén Szolgáltató
előzetes értesítését
követően az Előfizető a
szolgáltatást a Kis-, Középés Nagyvállalati Alaptarifa
feltételei szerint veheti
tovább igénybe.

Becsült maximális sebesség a havidíjban foglalt
adatforgalom felett (200 MB Automatikus Kiegészítő Adat
opció felhasználása után*): 0 Mbit/s letöltési és 0 Mbit/s
feltöltési sebesség vagy kiegészítő opció vásárlása

Becsült maximális sebesség a havidíjban foglalt adatforgalom felett: 128 Mbit/s letöltési és
128 Mbit/s feltöltési sebesség vagy kiegészítő opció vásárlása

Becsült maximális sebesség a havidíjban foglalt
adatforgalom felett (200 MB Automatikus Kiegészítő Adat
opció felhasználása után*): 0 Mbit/s letöltési és 0 Mbit/s
feltöltési sebesség vagy kiegészítő opció vásárlása

Becsült maximális sebesség a havidíjban foglalt
adatforgalom felett: 128 Mbit/s letöltési és 128 Mbit/s
feltöltési sebesség vagy kiegészítő opció vásárlása
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Késleltetés (Körbejárási)
Késleltetés-ingadozás (Körbejárási)
Csomagvesztés
Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége
Alkalmazások, tartalomszolgáltatások
Web-böngészés
VoIP
Chat alkalmazások
Közösségi oldalak
Fájlcserélő alkalmazások
Videómegosztó alkalmazások
Online TV

A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
megosztható 2 eszköz között
Alkalmazásokra, tartalom szolgáltatásokra vonatkozó feltételek
igénybe vehető
igénybe vehető
igénybe vehető
igénybe vehető
igénybe vehető
igénybe vehető
igénybe vehető

Az adatmennyiségek és a le- és feltöltési sebességek nagyságrendi átváltása során szolgáltató az 1024-es váltószámot használja.
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"A" TÁBLÁZAT: MOBIL INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÓ TÁBLÁZATA
Érvényesség kezdete: 2021.11.08.
Díjcsomag neve - kereskedelmi forgalomban
elérhető, mobil, üzleti, internet, havi díjas
(utólag fizető)
Becsült maximális letöltési sebesség - 2G/GSM
Becsült maximális feltöltési sebesség - 2G/GSM
Becsült maximális letöltési sebesség - 3G/UMTS
Becsült maximális feltöltési sebesség - 3G/UMTS
Becsült maximális letöltési sebesség - 4G/LTE
Becsült maximális feltöltési sebesség - 4G/LTE
Becsült maximális letöltési sebesség - 5G/NR
Becsült maximális feltöltési sebesség - 5G/NR
Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és
feltöltés irányban), amely felhasználható
belföldön
Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és
feltöltés irányban), amely felhasználható
- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1.
roaming díjzónában;
Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem
számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi
keretbe (pl. nullás díjszabású csomagok esetén
bizonyos alkalmazások)

Adatkeret túllépés kezelése (Túlforgalmazás
kezelés)

Késleltetés (Körbejárási)
Késleltetés-ingadozás (Körbejárási)
Csomagvesztés
Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége
Alkalmazások, tartalomszolgáltatások
Web-böngészés
VoIP
Chat alkalmazások

Business
Mobile
Net 50GB

Business
Mobile
Net
300GB

Business
Mobile
Net 5GB

Business
Mobile
Net 20GB

12 Mbit/s
1,5 Mbit/s
100 Mbit/s
20 Mbit/s

Nem vehető igénybe
Nem vehető igénybe
12 Mbit/s
12 Mbit/s
12 Mbit/s
1,5 Mbit/s
1,5 Mbit/s
1,5 Mbit/s
100 Mbit/s 100 Mbit/s 100 Mbit/s
20 Mbit/s
20 Mbit/s
20 Mbit/s

50 GB
5 GB

Irodai
díjcsomag

IOT
tarifacsomag
50 MB

IOT
tarifacsomag
100 MB

0,1 Mbit/s
0,06 Mbit/s
12 Mbit/s
1,5 Mbit/s
100 Mbit/s
20 Mbit/s

300 GB**

20 GB

IoT
tarifacsomag
30 MB

0,1 Mbit/s
0,1 Mbit/s
0,06 Mbit/s
0,06 Mbit/s
Nem vehető igénybe
Nem vehető igénybe
Nem vehető igénybe
Nem vehető igénybe
Nem vehető igénybe
Nem vehető igénybe

30MB

50MB

100MB

0,1 Mbit/s
0,06 Mbit/s

Prémium Kiegészítő
Szolgáltatáshoz tartozó Mobile
backup tarifacsomag
(meghatározott vezetékes internetszolgáltatási csomagok mellé)
Nem vehető igénybe
Nem vehető igénybe
10 Mbit/s
3 Mbit/s
10 Mbit/s
3 Mbit/s

100MB

korlátlan

Readyfleet

20MB
30 GB

-

-

Becsült maximális sebesség a
havidíjban foglalt adatforgalom felett: 0
Mbit/s letöltési és 0 Mbit/s feltöltési
sebesség vagy kiegészítő opció
vásárlása; Roaming esetén a Business
Mobile Net 50GB csomag esetén
0,125 Mbit/s letöltési és 0,125 Mbit/s
feltöltési sebesség

megosztható 2 eszköz között

Becsült maximális
sebesség a havidíjban
foglalt adatforgalom
felett: 0 Mbit/s letöltési
és 0 Mbit/s feltöltési
sebesség

Becsült maximális sebesség a havidíjban foglalt adatforgalom
felett túlforgalmazási díj kerül felszámításra az ÁSZF Díjszabás
melléklet alapján.

-

A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
nem
Alkalmazásokra, tartalom szolgáltatásokra vonatkozó feltételek
igénybe vehető
igénybe vehető
igénybe vehető
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Közösségi oldalak
Fájlcserélő alkalmazások
Videómegosztó alkalmazások
Online TV

igénybe vehető
igénybe vehető
igénybe vehető
igénybe vehető

*A havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását követően, illetve, ha a havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását megelőzően az Online Ügyfélszolgálaton keresztül
vagy a My Vodafone alkalmazásban egy vagy több alkalommal kiegészítő adatopció(k) vásárlására kerül sor, úgy a kiegészítő adatopcióban, majd a havidíjban foglalt
adatmennyiség felhasználását követően a díjcsomagokhoz számlázási ciklusonként egy alkalommal automatikusan aktiválódó Automatikus Kiegészítő Adat opció kapcsolódik,
melynek díját a díjcsomag-táblázat tartalmazza. Az Automatikus Kiegészítő Adat opció adatforgalma az adott számlaciklus végéig felhasználható, nem megosztható. Az
Automatikus Kiegészítő Adat opció minden hónapban megújul, de csak a havidíjban vagy a kiegészítő adatopció(k)ban foglalt adatmennyiség felhasználását követő további
használattal aktiválódik és kerül kiszámlázásra. Az Automatikus Kiegészítő Adat opcióban foglalt adatmennyiség felhasználását követően az internet hozzáférés megszűnik a
számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul.
**Vodafone a Business Mobile Net 300GB szolgáltatás csomag Előfizetőjével szemben az adatforgalom megkezdésekor (0 GB adatforgalomtól) folyamatosan, minden
számlázási ciklusban alkalmazza a hálózati erőforrások kiosztásánál az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott Dinamikus szolgáltatásminőség-szabályozást (QoSt) 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). Ennek következtében a Business Mobile Net 300GB szolgáltatás Előfizetője 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, mint a Business Mobile
Net 300GB szolgáltatáscsomag Előfizetője, 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.

32

"A" TÁBLÁZAT: MOBIL INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÓ TÁBLÁZATA
Érvényesség kezdete: 2021.11.08.
Díjcsomag neve - kereskedelmi forgalomban
Vodafone Business
Vodafone Business
Vodafone Business
Vodafone Business
elérhető, mobil, üzleti, internet, havi díjas (utólag
Mobile Net 5GB
Mobile Net 20GB
Mobile Net 50GB
Mobile Net 300GB
fizető)
Becsült maximális letöltési sebesség - 2G/GSM
Nem vehető igénybe
Becsült maximális feltöltési sebesség - 2G/GSM
Nem vehető igénybe
Becsült maximális letöltési sebesség - 3G/UMTS
12 Mbit/s
12 Mbit/s
12 Mbit/s
12 Mbit/s
Becsült maximális feltöltési sebesség - 3G/UMTS
1,5 Mbit/s
1,5 Mbit/s
1,5 Mbit/s
1,5 Mbit/s
Becsült maximális letöltési sebesség - 4G/LTE
100 Mbit/s
100 Mbit/s
100 Mbit/s
100 Mbit/s
Becsült maximális feltöltési sebesség - 4G/LTE
20 Mbit/s
20 Mbit/s
20 Mbit/s
20 Mbit/s
Becsült maximális letöltési sebesség - 5G/NR
Nem vehető igénybe
Becsült maximális feltöltési sebesség - 5G/NR
Nem vehető igénybe
Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és
50 GB
300 GB*
feltöltés irányban), amely felhasználható belföldön
Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és
5 GB
20 GB
feltöltés irányban), amely felhasználható
30 GB
- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1.
roaming díjzónában;
Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem
számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi
keretbe (pl. nullás díjszabású csomagok esetén
bizonyos alkalmazások)
Adatkeret túllépés kezelése (Túlforgalmazás
Becsült maximális sebesség a havidíjban foglalt adatforgalom felett: 128 Mbit/s letöltési és 128 Mbit/s
kezelés)
feltöltési sebesség vagy kiegészítő opció vásárlása
Késleltetés (Körbejárási)
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
Késleltetés-ingadozás (Körbejárási)
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
Csomagvesztés
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége
megosztható 2 eszköz között
nem
Alkalmazások, tartalomszolgáltatások
Alkalmazásokra, tartalom szolgáltatásokra vonatkozó feltételek
Web-böngészés
igénybe vehető
VoIP
igénybe vehető
Chat alkalmazások
igénybe vehető
Közösségi oldalak
igénybe vehető
Fájlcserélő alkalmazások
igénybe vehető
Videómegosztó alkalmazások
igénybe vehető
Online TV
igénybe vehető

*Vodafone a Business Mobile Net 300GB szolgáltatás csomag Előfizetőjével szemben az adatforgalom megkezdésekor (0 GB adatforgalomtól) folyamatosan, minden számlázási
ciklusban alkalmazza a hálózati erőforrások kiosztásánál az Általános Szerződési Feltételekben 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:
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www.etsi.org, illetve www.3GPP.org). Ennek következtében a Business Mobile Net 300GB szolgáltatás Előfizetője 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, mint a Business Mobile Net 300GB
szolgáltatáscsomag Előfizetője, 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.
Az adatmennyiségek és a le- és feltöltési sebességek nagyságrendi átváltása során szolgáltató az 1024-es váltószámot használja.
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„A” TÁBLÁZAT: MOBIL INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÓ TÁBLÁZATA
Érvényesség kezdete: 2021.11.08.
Business Mobile Smart, Business Mobile RED díjcsomagokhoz igénybe
Business Mobile Net díjcsomagokhoz igénybe
Kiegészítő adatopció neve - mobil, üzleti, havi díjas
vehető egyszeri kiegészítő Internet opciók
vehető egyszeri kiegészítő Internet opciók
(utólag fizető) díjcsomagokhoz
Kiegészítő Adat 500 MB Kiegészítő Adat 3GB Kiegészítő Adat 5GB Kiegészítő Adat 5GB
Kiegészítő Adat 20GB
Becsült maximális letöltési sebesség - 3G/UMTS
12 Mbit/s
12 Mbit/s
12 Mbit/s
12 Mbit/s
12 Mbit/s
Becsült maximális feltöltési sebesség - 3G/UMTS
1,5 Mbit/s
1,5 Mbit/s
1,5 Mbit/s
1,5 Mbit/s
1,5 Mbit/s
Becsült maximális letöltési sebesség - 4G/LTE
100 Mbit/s
100 Mbit/s
100 Mbit/s
100 Mbit/s
100 Mbit/s
Becsült maximális feltöltési sebesség - 4G/LTE
20 Mbit/s
20 Mbit/s
20 Mbit/s
20 Mbit/s
20 Mbit/s
1 Gbit/s
Becsült maximális letöltési sebesség - 5G/NR
Nem vehető igénybe
(kizárólag Business Mobile RED díjcsomagokkal)
100 Mbit/s
Becsült maximális feltöltési sebesség - 5G/NR
Nem vehető igénybe
(kizárólag Business Mobile RED díjcsomagokkal)
Kiegészítő adatopcióba foglalt adatforgalmi keret (le- és
feltöltés irányban), amely felhasználható
- belföldön
500 MB
3 GB
5 GB
5 GB
20 GB
- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming
díjzónában;
Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem számítanak be a
díjcsomagba foglalt adatforgalmi keretbe (pl. nullás díjszabású
csomagok esetén bizonyos alkalmazások)
Becsült maximális sebesség a havidíjban foglalt adatforgalom felett: 0 Mbit/s letöltési és 0 Mbit/s feltöltési sebesség vagy kiegészítő
Adatkeret túllépés kezelése (Túlforgalmazás kezelés)
opció vásárlása
Késleltetés (Körbejárási)
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
Késleltetés-ingadozás (Körbejárási)
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
Csomagvesztés
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége
megosztható 2 eszköz között
Alkalmazások, tartalomszolgáltatások
Alkalmazásokra, tartalom szolgáltatásokra vonatkozó feltételek
Web-böngészés
igénybe vehető
VoIP
igénybe vehető
Chat alkalmazások
igénybe vehető
Közösségi oldalak
igénybe vehető
Fájlcserélő alkalmazások
igénybe vehető
Videómegosztó alkalmazások
igénybe vehető
Online TV
igénybe vehető
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Kiegészítő adatopció neve - mobil, üzleti, havi
díjas (utólag fizető) díjcsomagokhoz
Becsült maximális letöltési sebesség - 3G/UMTS
Becsült maximális feltöltési sebesség - 3G/UMTS
Becsült maximális letöltési sebesség - 4G/LTE
Becsült maximális feltöltési sebesség - 4G/LTE
Becsült maximális letöltési sebesség - 5G/NR
Becsült maximális feltöltési sebesség - 5G/NR
Kiegészítő adatopcióba foglalt adatforgalmi keret
(le- és feltöltés irányban), amely felhasználható
- belföldön
- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1.
roaming díjzónában;
Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem
számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi
keretbe (pl. nullás díjszabású csomagok esetén
bizonyos alkalmazások)
Adatkeret túllépés kezelése (Túlforgalmazás
kezelés)
Késleltetés (Körbejárási)
Késleltetés-ingadozás (Körbejárási)
Csomagvesztés
Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége
Alkalmazások, tartalomszolgáltatások
Web-böngészés
VoIP
Chat alkalmazások
Közösségi oldalak
Fájlcserélő alkalmazások
Videómegosztó alkalmazások
Online TV

„A” TÁBLÁZAT: MOBIL INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÓ TÁBLÁZATA
Érvényesség kezdete: 2021.11.08.
Vodafone Business Mobile
Vodafone Business Mobile
Vodafone Business Mobile Net
díjcsomagokhoz igénybe vehető
díjcsomagokhoz igénybe vehető
díjcsomagokhoz igénybe vehető
EGYSZERI kiegészítő Internet opciók MEGÚJULÓ kiegészítő Internet opciók EGYSZERI kiegészítő Internet opciók

Kiegészítő
Adat 2GB
12 Mbit/s
1,5 Mbit/s
100 Mbit/s
20 Mbit/s

Kiegészítő
Adat 10GB
12 Mbit/s
1,5 Mbit/s
100 Mbit/s
20 Mbit/s

Kiegészítő Adat
2GB
12 Mbit/s
1,5 Mbit/s
100 Mbit/s
20 Mbit/s

Kiegészítő
Adat 10GB
12 Mbit/s
1,5 Mbit/s
100 Mbit/s
20 Mbit/s

Kiegészítő Adat
5GB
12 Mbit/s
1,5 Mbit/s
100 Mbit/s
20 Mbit/s

Kiegészítő
Adat 20GB
12 Mbit/s
1,5 Mbit/s
100 Mbit/s
20 Mbit/s

1 Gbit/s
(kizárólag Vodafone Business Mobile RED Pro és Vodafone Business Mobile RED
Max díjcsomagokkal)
1 Gbit/s
(kizárólag Vodafone Business Mobile RED Pro és Vodafone Business Mobile RED
Max díjcsomagokkal)

2 GB

10 GB

2 GB

Vodafone Business Mobile Net
díjcsomagokhoz igénybe vehető
MEGÚJULÓ kiegészítő Internet opciók

Kiegészítő Adat
5GB
12 Mbit/s
1,5 Mbit/s
100 Mbit/s
20 Mbit/s

Kiegészítő Adat
20GB
12 Mbit/s
1,5 Mbit/s
100 Mbit/s
20 Mbit/s

Nem vehető igénybe
Nem vehető igénybe

10 GB

5 GB

20 GB

5 GB

20 GB

Becsült maximális sebesség a havidíjban foglalt adatforgalom felett: 128 Mbit/s letöltési és 128 Mbit/s feltöltési sebesség vagy kiegészítő opció vásárlása
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
megosztható 2 eszköz között
Alkalmazásokra, tartalom szolgáltatásokra vonatkozó feltételek
igénybe vehető
igénybe vehető
igénybe vehető
igénybe vehető
igénybe vehető
igénybe vehető
igénybe vehető
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Az adatmennyiségek és a le- és feltöltési sebességek nagyságrendi átváltása során szolgáltató az 1024-es váltószámot használja.
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2.2. Helyhez kötött internet-hozzáférés szolgáltatás
A Szolgáltató által vállalt maximális, rendes körülmények között elérhető és minimális le- és feltöltési sebességek
célértékeit az „A” táblázat tartalmazza.
A sebesség kategóriák definíciója:
–
–

–

maximális sebesség: a helyhez kötött internet-hozzáférési szolgáltatásra vonatkozóan a
szolgáltató által az előfizetői szerződésben vállalt legmagasabb le- és feltöltési sebesség, amelyet a
felhasználó a szolgáltatás igénybevétele során megtapasztalhat.
rendes körülmények között elérhető sebesség: a helyhez kötött internet-hozzáférési
szolgáltatásra vonatkozóan a szolgáltató által az előfizetői szerződésben vállalt le- és feltöltési
sebesség meghatározott mértékben, amely e rendeletben az előfizető rendelkezésére áll. A rendes
körülmények között elérhető sebességnek naptári naponként legalább az idő 90%-ában az előfizető
rendelkezésére kell állnia, kivéve a szolgáltatás korlátozásának, szüneteltetésének és
felfüggesztésének esetét.
minimális sebesség: a helyhez kötött internet-hozzáférési szolgáltatásra vonatkozóan a szolgáltató
által az előfizetői szerződésben vállalt az a legalacsonyabb le- és feltöltési sebesség, amely minden
esetben az előfizető rendelkezésére áll. A minimális sebességnek a szolgáltatás igénybevétele során
folyamatosan az előfizető rendelkezésére kell állnia, kivéve a szolgáltatás korlátozásának,
szüneteltetésének és felfüggesztésének esetét.

„A” táblázat:
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Kábelhálózaton elérhető csomagok üzleti előfizetők részére:

Díjcsomag neve

chello business

Maximális letöltési sebesség (Mbps)
Maximális feltöltési sebesség (Mbps)
Rendes körülmények között elérhető
letöltési sebesség (Mbps)
Rendes körülmények között elérhető
feltöltési sebesség (Mbps)
Minimális letöltési sebesség (Mbps)
Minimális feltöltési sebesség (Mbps)
Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret
(le- és feltöltés irányban)
Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek
nem számítanak be a díjcsomagba
foglalt adatforgalmi keretbe
Adatkeret-túllépés kezelése
(Túlforgalmazás kezelés)
Késleltetés (Körbejárási)
Késleltetés-ingadozás (Körbejárási)
Csomagvesztés
Alkalmazások, tartalom
szolgáltatások
Web-böngészés
VoIP
Chat alkalmazások
Közösségi oldalak
Fájlcserélő alkalmazások
Videómegosztó alkalmazások
Online TV
Egyéb

25
3

„A” TÁBLÁZAT: INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÓ TÁBLÁZATA
Érvényesség kezdete: 2021.09.24.
Chello business fix
Business Office Net 15
Business Office Net
Business Office
IP címmel
20
Net 50
25
15
20
50
3
1,5
2
5

Business Office
Net 60
60
6

Business Office
Net 120
120
10

Business Office Net
150
150
15

18

18

11

14

35

42

84

105

2

2

1

2

4

4

7

11

8
1

8
1

6
0,5

10
1

20
2

25
3

40
4

60
5

korlátlan
nem értelmezhető
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
Alkalmazásokra, tartalom szolgáltatásokra vonatkozó feltételek / Kiegészítő lehetőségek, feltételek
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs

39

Díjcsomag neve
Maximális letöltési sebesség (Mbps)
Maximális feltöltési sebesség (Mbps)
Rendes körülmények között elérhető
letöltési sebesség (Mbps)
Rendes körülmények között elérhető
feltöltési sebesség (Mbps)
Minimális letöltési sebesség (Mbps)
Minimális feltöltési sebesség (Mbps)
Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret
(le- és feltöltés irányban)
Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek
nem számítanak be a díjcsomagba
foglalt adatforgalmi keretbe
Adatkeret-túllépés kezelése
(Túlforgalmazás kezelés)
Késleltetés (Körbejárási)
Késleltetés-ingadozás (Körbejárási)
Csomagvesztés
Alkalmazások, tartalom
szolgáltatások
Web-böngészés
VoIP
Chat alkalmazások
Közösségi oldalak
Fájlcserélő alkalmazások
Videómegosztó alkalmazások
Online TV
Egyéb

Business Office Net
170
170
15

„A” TÁBLÁZAT: INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÓ TÁBLÁZATA
Érvényesség kezdete: 2021.09.24.
Business Office Net
Business Office Net
Business Office Net
Business Office
200
220
250
Net 350
200
220
250
350
15
15
25
30

Business Office
Net 500
500
30

Business Office
Net 1000
1000
50

Business Office Net
20+
20
2

119

140

154

175

245

350

700

14

11

11

11

18

21

21

35

2

60
5

60
5

60
7

80
6

90
8

100
10

250
15

10
1

korlátlan
nem értelmezhető
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
Alkalmazásokra, tartalom szolgáltatásokra vonatkozó feltételek / Kiegészítő lehetőségek, feltételek
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
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Díjcsomag neve
Maximális letöltési sebesség (Mbps)
Maximális feltöltési sebesség (Mbps)
Rendes körülmények között elérhető letöltési
sebesség (Mbps)
Rendes körülmények között elérhető feltöltési
sebesség (Mbps)
Minimális letöltési sebesség (Mbps)
Minimális feltöltési sebesség (Mbps)
Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és
feltöltés irányban)
Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem
számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi
keretbe
Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás
kezelés)
Késleltetés (Körbejárási)
Késleltetés-ingadozás (Körbejárási)
Csomagvesztés
Alkalmazások, tartalom szolgáltatások
Web-böngészés
VoIP
Chat alkalmazások
Közösségi oldalak
Fájlcserélő alkalmazások
Videómegosztó alkalmazások
Online TV
Egyéb

„A” TÁBLÁZAT: INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÓ TÁBLÁZATA
Érvényesség kezdete: 2021.09.24.
Business Office Net
Business Office Net
Business Office Net
Business Office
Business Office
30+
50+
60+
Net 100+
Net 120+
30
50
60
100
120
3
5
6
10
10

Business Office
Net 150+
150
15

Business Office Net
250+
250
25

21

35

42

70

84

105

175

2

4

4

7

7

11

18

12
1

20
2

25
3

40
4

40
4

60
5

80
6

korlátlan
nem értelmezhető
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
Alkalmazásokra, tartalom szolgáltatásokra vonatkozó feltételek / Kiegészítő lehetőségek, feltételek
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
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Díjcsomag neve
Maximális letöltési sebesség (Mbps)
Maximális feltöltési sebesség (Mbps)
Rendes körülmények között elérhető letöltési
sebesség (Mbps)
Rendes körülmények között elérhető feltöltési
sebesség (Mbps)
Minimális letöltési sebesség (Mbps)
Minimális feltöltési sebesség (Mbps)
Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és
feltöltés irányban)
Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem
számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi
keretbe
Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás
kezelés)
Késleltetés (Körbejárási)
Késleltetés-ingadozás (Körbejárási)
Csomagvesztés
Alkalmazások, tartalom szolgáltatások
Web-böngészés
VoIP
Chat alkalmazások
Közösségi oldalak
Fájlcserélő alkalmazások
Videómegosztó alkalmazások
Online TV
Egyéb

„A” TÁBLÁZAT: INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÓ TÁBLÁZATA
Érvényesség kezdete: 2021.09.24.
business internet
business internet
business internet
business internet 2/2 business internet 4/4
6/6
4/4 standard
2
2
4
6
4
2
2
4
6
4

business internet
4/4 premium
4
4

business internet 6/6
standard
6
6

2

2

4

6

4

4

6

2

2

4

6

4

4

6

2
2

2
2

4
4

6
6

4
4

4
4

6
6

korlátlan
nem értelmezhető
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
Alkalmazásokra, tartalom szolgáltatásokra vonatkozó feltételek / Kiegészítő lehetőségek, feltételek
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
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Díjcsomag neve
Maximális letöltési sebesség (Mbps)
Maximális feltöltési sebesség (Mbps)
Rendes körülmények között elérhető letöltési
sebesség (Mbps)
Rendes körülmények között elérhető feltöltési
sebesség (Mbps)
Minimális letöltési sebesség (Mbps)
Minimális feltöltési sebesség (Mbps)
Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és
feltöltés irányban)
Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem
számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi
keretbe
Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás
kezelés)
Késleltetés (Körbejárási)
Késleltetés-ingadozás (Körbejárási)
Csomagvesztés
Alkalmazások, tartalom szolgáltatások
Web-böngészés
VoIP
Chat alkalmazások
Közösségi oldalak
Fájlcserélő alkalmazások
Videómegosztó alkalmazások
Online TV
Egyéb

„A” TÁBLÁZAT: INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÓ TÁBLÁZATA
Érvényesség kezdete: 2021.09.24.
business internet 6/6
business internet
business internet
business internet
business internet
premium
10/10 standard
10/10 premium
20/20 standard
20/20 premium
6
10
10
20
20
6
10
10
20
20

business internet
30/30 standard
30
30

business internet
30/30 premium
30
30

6

10

10

20

20

30

30

6

10

10

20

20

30

30

6
6

10
10

10
10

20
20

20
20

30
30

30
30

korlátlan
nem értelmezhető
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
Alkalmazásokra, tartalom szolgáltatásokra vonatkozó feltételek / Kiegészítő lehetőségek, feltételek
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs

Az adatmennyiségek és a le- és feltöltési sebességek nagyságrendi átváltása során szolgáltató az 1024-es váltószámot használja.
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GPON hálózaton elérhető szolgáltatási csomagok üzleti előfizetők részére:
„A” TÁBLÁZAT: INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÓ TÁBLÁZATA
Érvényesség kezdete: 2021.06.30.

Díjcsomag neve
Maximális letöltési sebesség (Mbps)
Maximális feltöltési sebesség (Mbps)
Rendes körülmények között elérhető letöltési
sebesség (Mbps)
Rendes körülmények között elérhető feltöltési
sebesség (Mbps)
Minimális letöltési sebesség (Mbps)
Minimális feltöltési sebesség (Mbps)
Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és
feltöltés irányban)
Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem
számítanak be a díjcsomagba foglalt
adatforgalmi keretbe
Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás
kezelés)
Késleltetés (Körbejárási)
Késleltetés-ingadozás (Körbejárási)
Csomagvesztés
Alkalmazások, tartalom szolgáltatások
Web-böngészés
VoIP
Chat alkalmazások
Közösségi oldalak
Fájlcserélő alkalmazások
Videómegosztó alkalmazások
Online TV
Egyéb

350
200

Business
OfficeNet+ 500
GPON
500
300

Business
OfficeNet+ 1000
GPON
1000
1000

154

245

350

700

35

53

140

210

700

60
25

100
30

150
30

300
50

300
50

Business OfficeNet+
Basic GPON

Business OfficeNet+
220 GPON

Business OfficeNet+
350 GPON

100
50

220
75

70

korlátlan
nem értelmezhető
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
Alkalmazásokra, tartalom szolgáltatásokra vonatkozó feltételek / Kiegészítő lehetőségek, feltételek
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs

Az adatmennyiségek és a le- és feltöltési sebességek nagyságrendi átváltása során szolgáltató az 1024-es váltószámot használja.
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Rézérpáras hálózaton elérhető ADSL csomagok üzleti előfizetők részére:
„A” TÁBLÁZAT: INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÓ TÁBLÁZATA
Érvényesség kezdete: 2021.06.30.
Díjcsomag neve
Maximális letöltési sebesség (Mbps)
Maximális feltöltési sebesség (Mbps)
Rendes körülmények között elérhető letöltési
sebesség (Mbps)
Rendes körülmények között elérhető feltöltési
sebesség (Mbps)
Minimális letöltési sebesség (Mbps)
Minimális feltöltési sebesség (Mbps)
Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és
feltöltés irányban)
Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem
számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi
keretbe
Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás
kezelés)
Késleltetés (Körbejárási)
Késleltetés-ingadozás (Körbejárási)
Csomagvesztés
Alkalmazások, tartalom szolgáltatások
Web-böngészés
VoIP
Chat alkalmazások
Közösségi oldalak
Fájlcserélő alkalmazások
Videómegosztó alkalmazások
Online TV
Egyéb

8
0,75

adsl enterprise+/
adsl solo
enterprise+
12
1,5

adsl enterprise2+/
adsl solo
enterprise2+
18
2,5

1,75

5,6

8,4

12,6

0,175

0,35

0,53

1,05

1,75

0,3
0,1

0,8
0,2

2,5
0,25

4
0,5

6
0,8

adsl explorer/ adsl
solo explorer

adsl navigátor/ adsl
solo navigátor

adsl enterprise/ adsl
solo enterprise

1
0,25

2,5
0,5

0,7

korlátlan
nem értelmezhető
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
Alkalmazásokra, tartalom szolgáltatásokra vonatkozó feltételek / Kiegészítő lehetőségek, feltételek
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs

Az adatmennyiségek és a le- és feltöltési sebességek nagyságrendi átváltása során szolgáltató az 1024-es váltószámot használja.
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Magyar Telekom hálózatán ADSL technológián elérhető szolgáltatási csomagok üzleti előfizetők részére:

Díjcsomag neve
Maximális letöltési sebesség (Mbps)
Maximális feltöltési sebesség (Mbps)
Rendes körülmények között elérhető letöltési
sebesség (Mbps)
Rendes körülmények között elérhető feltöltési
sebesség (Mbps)
Minimális letöltési sebesség (Mbps)
Minimális feltöltési sebesség (Mbps)
Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és
feltöltés irányban)
Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem
számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi
keretbe
Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás
kezelés)
Késleltetés (Körbejárási)
Késleltetés-ingadozás (Körbejárási)
Csomagvesztés
Alkalmazások, tartalom szolgáltatások
Web-böngészés
VoIP
Chat alkalmazások
Közösségi oldalak
Fájlcserélő alkalmazások
Videómegosztó alkalmazások
Online TV
Egyéb

„A” TÁBLÁZAT: INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÓ TÁBLÁZATA
Érvényesség kezdete: 2021.09.24.
adsl T 20
adsl T 30 CPE
adsl economy
adsl bronze
adsl silver
20
30
20
20
8
1
5
1
1
0,5

adsl economy2
20
1

adsl bronze5
5
0,5

8*

12*

8*

8*

3,2*

8*

2*

0,4*

2*

0,4*

0,4*

0,2*

0,4*

0,2*

1
0,25

1
0,25

1
0,25

1
0,25

0,48
0,19

1
0,25

1
0,19

korlátlan
nem értelmezhető
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
Alkalmazásokra, tartalom szolgáltatásokra vonatkozó feltételek / Kiegészítő lehetőségek, feltételek
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
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Díjcsomag neve
Maximális letöltési sebesség (Mbps)
Maximális feltöltési sebesség (Mbps)
Rendes körülmények között elérhető letöltési
sebesség (Mbps)
Rendes körülmények között elérhető feltöltési
sebesség (Mbps)
Minimális letöltési sebesség (Mbps)
Minimális feltöltési sebesség (Mbps)
Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és
feltöltés irányban)
Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem
számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi
keretbe
Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás
kezelés)
Késleltetés (Körbejárási)
Késleltetés-ingadozás (Körbejárási)
Csomagvesztés
Alkalmazások, tartalom szolgáltatások
Web-böngészés
VoIP
Chat alkalmazások
Közösségi oldalak
Fájlcserélő alkalmazások
Videómegosztó alkalmazások
Online TV
Egyéb

„A” TÁBLÁZAT: INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÓ TÁBLÁZATA
Érvényesség kezdete: 2021.09.24.
adsl silver 10
adsl silver 15
adsl gold
adsl gold20
adsl gold25
10
20
18
30
25
0,5
1
1
5
5

adsl platinum
30
5

adsl solo economy2
20
1

4*

8*

7,2*

12*

10*

12*

8*

0,2*

0,4*

0,4*

2*

2*

2*

0,4*

1
0,25

1
0,25

0,96
0,32

1
0,25

4
1

20
1

1
0,25

korlátlan
nem értelmezhető
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
Alkalmazásokra, tartalom szolgáltatásokra vonatkozó feltételek / Kiegészítő lehetőségek, feltételek
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
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„A” TÁBLÁZAT: INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÓ TÁBLÁZATA
Érvényesség kezdete: 2021.09.24.
Díjcsomag neve
Maximális letöltési sebesség (Mbps)
Maximális feltöltési sebesség (Mbps)
Rendes körülmények között elérhető letöltési
sebesség (Mbps)
Rendes körülmények között elérhető feltöltési
sebesség (Mbps)
Minimális letöltési sebesség (Mbps)
Minimális feltöltési sebesség (Mbps)
Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és
feltöltés irányban)
Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem
számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi
keretbe
Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás
kezelés)
Késleltetés (Körbejárási)
Késleltetés-ingadozás (Körbejárási)
Csomagvesztés
Alkalmazások, tartalom szolgáltatások
Web-böngészés
VoIP
Chat alkalmazások
Közösségi oldalak
Fájlcserélő alkalmazások
Videómegosztó alkalmazások
Online TV
Egyéb

adsl solo bronze5
20
1

adsl solo silver 10
10
0,5

adsl solo silver 15
20
1

adsl solo gold
30
5

adsl solo gold20
20
1

adsl solo gold25
20
1

adsl solo platinum
20
1

8*

4*

8*

12*

8*

8*

8*

0,4*

0,2*

0,4*

2*

0,4*

0,4*

0,4*

1
0,25

1
0,25

1
0,25

1
0,25

1
0,25

1
0,25

1
0,25

korlátlan
nem értelmezhető
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
Alkalmazásokra, tartalom szolgáltatásokra vonatkozó feltételek / Kiegészítő lehetőségek, feltételek
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs

Az adatmennyiségek és a le- és feltöltési sebességek nagyságrendi átváltása során szolgáltató az 1024-es váltószámot használja.
* Mivel a Szolgáltató a szolgáltatást a Magyar Telekom Nyrt., mint a szolgáltatásban közreműködő elektronikus hírközlési szolgáltatóval együttműködve, a társszolgáltatóval
kötött hálózati szerződésekben szabályozott nagykereskedelmi szolgáltatásokra épülve annak rézérpáras hálózatával lefedett szolgáltatási területein nyújtja, így fenti táblázat
szerinti rendes körülmények között elérhető le- és feltöltési sebességeket a nagykereskedelmi partner vállalásainak figyelembe vételével, az adott Előfizetői Hozzáférési Pont
létesítésére irányuló Előfizetői Szerződés megkötésekor a szolgáltatásban közreműködő társszolgáltató által rendelkezésre bocsátott információ alapján tudjuk meghatározni.
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Invitel hálózatán ADSL technológián elérhető csomagok üzleti előfizetők részére:
„A” TÁBLÁZAT: INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÓ TÁBLÁZATA
Érvényesség kezdete: 2021.09.24.
Díjcsomag neve
adsl economy
adsl bronze
adsl silver
adsl silver 10
adsl silver 12
Maximális letöltési sebesség (Mbps)
1,28
4,5
8
10
12
Maximális feltöltési sebesség (Mbps)
0,13
0,25
0,5
0,5
0,6
Rendes körülmények között elérhető letöltési
0,6*
2,8*
4,5*
6*
7*
sebesség (Mbps)
Rendes körülmények között elérhető feltöltési
0,1*
0,15*
0,3*
0,3*
0,35*
sebesség (Mbps)
Minimális letöltési sebesség (Mbps)
0,3
0,8
2
3
2,5
Minimális feltöltési sebesség (Mbps)
0,06
0,2
0,25
0,25
0,25
Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és
korlátlan
feltöltés irányban)
Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem
számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi
nem értelmezhető
keretbe
Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás
kezelés)
Késleltetés (Körbejárási)
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
Késleltetés-ingadozás (Körbejárási)
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
Csomagvesztés
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
Alkalmazások, tartalom szolgáltatások
Alkalmazásokra, tartalom szolgáltatásokra vonatkozó feltételek / Kiegészítő lehetőségek, feltételek
Web-böngészés
igénybe vehető / nincs
VoIP
igénybe vehető / nincs
Chat alkalmazások
igénybe vehető / nincs
Közösségi oldalak
igénybe vehető / nincs
Fájlcserélő alkalmazások
igénybe vehető / nincs
Videómegosztó alkalmazások
igénybe vehető / nincs
Online TV
igénybe vehető / nincs
Egyéb
igénybe vehető / nincs
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„A” TÁBLÁZAT: INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÓ TÁBLÁZATA
Érvényesség kezdete: 2021.09.24.
Díjcsomag neve
adsl silver 15
adsl silver plus
adsl gold
adsl solo platinum
adsl platinum48
Maximális letöltési sebesség (Mbps)
15
16
18
32
48
Maximális feltöltési sebesség (Mbps)
0,9
0,9
1
6
7
Rendes körülmények között elérhető letöltési
9*
9,6*
10,8*
19,2*
28,8*
sebesség (Mbps)
Rendes körülmények között elérhető feltöltési
0,54*
0,54*
0,6*
3,6*
4,2*
sebesség (Mbps)
Minimális letöltési sebesség (Mbps)
5
5,5
6,5
12
18
Minimális feltöltési sebesség (Mbps)
0,5
0,5
0,64
1,5
2
Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és
korlátlan
feltöltés irányban)
Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem
számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi
nem értelmezhető
keretbe
Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás
kezelés)
Késleltetés (Körbejárási)
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
Késleltetés-ingadozás (Körbejárási)
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
Csomagvesztés
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
Alkalmazások, tartalom szolgáltatások
Alkalmazásokra, tartalom szolgáltatásokra vonatkozó feltételek / Kiegészítő lehetőségek, feltételek
Web-böngészés
igénybe vehető / nincs
VoIP
igénybe vehető / nincs
Chat alkalmazások
igénybe vehető / nincs
Közösségi oldalak
igénybe vehető / nincs
Fájlcserélő alkalmazások
igénybe vehető / nincs
Videómegosztó alkalmazások
igénybe vehető / nincs
Online TV
igénybe vehető / nincs
Egyéb
igénybe vehető / nincs

Az adatmennyiségek és a le- és feltöltési sebességek nagyságrendi átváltása során szolgáltató az 1024-es váltószámot használja.
* Mivel a Szolgáltató a szolgáltatást az Invitel, Zrt. mint a szolgáltatásban közreműködő elektronikus hírközlési szolgáltatóval együttműködve, a társszolgáltatóval kötött hálózati
szerződésekben szabályozott nagykereskedelmi szolgáltatásokra épülve annak rézérpáras hálózatával lefedett szolgáltatási területein nyújtja, így fenti táblázat szerinti rendes
körülmények között elérhető le- és feltöltési sebességeket a nagykereskedelmi partner vállalásainak figyelembe vételével, az adott Előfizetői Hozzáférési Pont létesítésére
irányuló Előfizetői Szerződés megkötésekor a szolgáltatásban közreműködő társszolgáltató által rendelkezésre bocsátott információ alapján tudjuk meghatározni.
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FTTH-RFoG optikai kábelhálózaton elérhető csomagok üzleti előfizetők részére:

Díjcsomag neve
Maximális letöltési sebesség (Mbps)
Maximális feltöltési sebesség (Mbps)
Rendes körülmények között elérhető letöltési
sebesség (Mbps)
Rendes körülmények között elérhető feltöltési
sebesség (Mbps)
Minimális letöltési sebesség (Mbps)
Minimális feltöltési sebesség (Mbps)
Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és
feltöltés irányban)
Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem
számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi
keretbe
Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás
kezelés)
Késleltetés (Körbejárási)
Késleltetés-ingadozás (Körbejárási)
Csomagvesztés
Alkalmazások, tartalom szolgáltatások
Web-böngészés
VoIP
Chat alkalmazások
Közösségi oldalak
Fájlcserélő alkalmazások
Videómegosztó alkalmazások
Online TV
Egyéb

„A” TÁBLÁZAT: INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÓ TÁBLÁZATA
Érvényesség kezdete: 2021.06.30.
Business Office Net
Business Office Net
Business Office Net
Business Office
Business Office
30 optika
50 optika
100 optika
Net 150 optika
Net 170 optika
30
50
100
150
170
3
5
10
15
15

Business Office
Net 200 optika
200
15

Business Office Net
220 optika
220
15

21

35

70

105

119

140

154

2

4

7

11

11

11

11

12
1

20
2

40
4

60
5

60
5

60
5

60
6,5

korlátlan
nem értelmezhető
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
Alkalmazásokra, tartalom szolgáltatásokra vonatkozó feltételek / Kiegészítő lehetőségek, feltételek
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
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Díjcsomag neve
Maximális letöltési sebesség (Mbps)
Maximális feltöltési sebesség (Mbps)
Rendes körülmények között elérhető letöltési
sebesség (Mbps)
Rendes körülmények között elérhető feltöltési
sebesség (Mbps)
Minimális letöltési sebesség (Mbps)
Minimális feltöltési sebesség (Mbps)
Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és
feltöltés irányban)
Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem
számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi
keretbe
Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás
kezelés)
Késleltetés (Körbejárási)
Késleltetés-ingadozás (Körbejárási)
Csomagvesztés
Alkalmazások, tartalom szolgáltatások
Web-böngészés
VoIP
Chat alkalmazások
Közösségi oldalak
Fájlcserélő alkalmazások
Videómegosztó alkalmazások
Online TV
Egyéb

„A” TÁBLÁZAT: INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÓ TÁBLÁZATA
Érvényesség kezdete: 2021.06.30.
Business Office Net
Business Office Net
Business Office Net
Business Office
250 optika
350 optika
500 optika
Net 1000 optika
250
350
500
1000
25
30
30
50

2
2

business internet
2/2
2
2

business internet

175

245

350

700

2

2

18

21

21

35

2

2

80
6

90
8

100
10

250
15

2
2

2
2

korlátlan
nem értelmezhető
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
Alkalmazásokra, tartalom szolgáltatásokra vonatkozó feltételek / Kiegészítő lehetőségek, feltételek
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
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Díjcsomag neve
Maximális letöltési sebesség (Mbps)
Maximális feltöltési sebesség (Mbps)
Rendes körülmények között elérhető letöltési
sebesség (Mbps)
Rendes körülmények között elérhető feltöltési
sebesség (Mbps)
Minimális letöltési sebesség (Mbps)
Minimális feltöltési sebesség (Mbps)
Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és
feltöltés irányban)
Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem
számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi
keretbe
Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás
kezelés)
Késleltetés (Körbejárási)
Késleltetés-ingadozás (Körbejárási)
Csomagvesztés
Alkalmazások, tartalom szolgáltatások
Web-böngészés
VoIP
Chat alkalmazások
Közösségi oldalak
Fájlcserélő alkalmazások
Videómegosztó alkalmazások
Online TV
Egyéb

„A” TÁBLÁZAT: INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÓ TÁBLÁZATA
Érvényesség kezdete: 2021.06.30.
business internet 4/4
business internet
business internet 4/4 business internet 6/6
standard
4/4 premium
4
6
4
4
4
6
4
4

business internet
6/6 standard
6
6

business internet
6/6 premium
6
6

4

6

4

4

6

6

4

6

4

4

6

6

4
4

6
6

4
4

4
4

6
6

6
6

korlátlan
nem értelmezhető
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
Alkalmazásokra, tartalom szolgáltatásokra vonatkozó feltételek / Kiegészítő lehetőségek, feltételek
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
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Díjcsomag neve
Maximális letöltési sebesség (Mbps)
Maximális feltöltési sebesség (Mbps)
Rendes körülmények között elérhető letöltési
sebesség (Mbps)
Rendes körülmények között elérhető feltöltési
sebesség (Mbps)
Minimális letöltési sebesség (Mbps)
Minimális feltöltési sebesség (Mbps)
Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és
feltöltés irányban)
Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem
számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi
keretbe
Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás
kezelés)
Késleltetés (Körbejárási)
Késleltetés-ingadozás (Körbejárási)
Csomagvesztés
Alkalmazások, tartalom szolgáltatások
Web-böngészés
VoIP
Chat alkalmazások
Közösségi oldalak
Fájlcserélő alkalmazások
Videómegosztó alkalmazások
Online TV
Egyéb

„A” TÁBLÁZAT: INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÓ TÁBLÁZATA
Érvényesség kezdete: 2021.06.30.
business internet
business internet
business internet
business internet
10/10 standard
10/10 premium
20/20 standard
20/20 premium
10
10
20
20
10
10
20
20

business internet
30/30 standard
30
30

business internet
30/30 premium
30
30

10

10

20

20

30

30

10

10

20

20

30

30

10
10

10
10

20
20

20
20

30
30

30
30

korlátlan
nem értelmezhető
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
Alkalmazásokra, tartalom szolgáltatásokra vonatkozó feltételek / Kiegészítő lehetőségek, feltételek
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs
igénybe vehető / nincs

Az adatmennyiségek és a le- és feltöltési sebességek nagyságrendi átváltása során szolgáltató az 1024-es váltószámot használja.
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Magyar Telekom hálózatán GPON technológián elérhető csomagok üzleti előfizetők részére:
„A” TÁBLÁZAT: INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÓ TÁBLÁZATA
Érvényesség kezdete: 2021.09.24.
Business OfficeNet+ Business OfficeNet+ Business OfficeNet+
Business
Business
Díjcsomag neve
Basic
220
350
OfficeNet+ 500
OfficeNet+ 1000
Maximális letöltési sebesség (Mbps)
100
220
350
500
1000
Maximális feltöltési sebesség (Mbps)
50
75
200
300
1000
Rendes körülmények között elérhető letöltési sebesség (Mbps)
60*
130*
210*
300*
800*
Rendes körülmények között elérhető feltöltési sebesség (Mbps)
30*
45*
120*
180*
800*
Minimális letöltési sebesség (Mbps)
60
100
150
300
300
Minimális feltöltési sebesség (Mbps)
25
30
30
50
50
Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és feltöltés irányban)
korlátlan
Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem számítanak be a
nem értelmezhető
díjcsomagba foglalt adatforgalmi keretbe
Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás kezelés)
Késleltetés (Körbejárási)
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
Késleltetés-ingadozás (Körbejárási)
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
Csomagvesztés
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
Alkalmazások, tartalom szolgáltatások
Alkalmazásokra, tartalom szolgáltatásokra vonatkozó feltételek / Kiegészítő lehetőségek, feltételek
Web-böngészés
igénybe vehető / nincs
VoIP
igénybe vehető / nincs
Chat alkalmazások
igénybe vehető / nincs
Közösségi oldalak
igénybe vehető / nincs
Fájlcserélő alkalmazások
igénybe vehető / nincs
Videómegosztó alkalmazások
igénybe vehető / nincs
Online TV
igénybe vehető / nincs
Egyéb
igénybe vehető / nincs

Az adatmennyiségek és a le- és feltöltési sebességek nagyságrendi átváltása során szolgáltató az 1024-es váltószámot használja.
* Mivel a Szolgáltató a szolgáltatást a Magyar Telekom Nyrt., mint a szolgáltatásban közreműködő elektronikus hírközlési szolgáltatóval együttműködve, a társszolgáltatóval
kötött hálózati szerződésekben szabályozott nagykereskedelmi szolgáltatásokra épülve annak optikai vagy kábelhálózatával lefedett szolgáltatási területein nyújtja, így fenti
táblázat szerinti rendes körülmények között elérhető le- és feltöltési sebességeket a nagykereskedelmi partner vállalásainak figyelembe vételével, az adott Előfizetői Hozzáférési
Pont létesítésére irányuló Előfizetői Szerződés megkötésekor a szolgáltatásban közreműködő társszolgáltató által rendelkezésre bocsátott információ alapján tudjuk
meghatározni.
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Magyar Telekom hálózatán HFC technológián elérhető csomagok üzleti előfizetők részére:
„A” TÁBLÁZAT: INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÓ TÁBLÁZATA
Érvényesség kezdete: 2021.09.24.
Díjcsomag neve
Business OfficeNet+ Basic Business OfficeNet+ 220 Business OfficeNet+ 350 Business OfficeNet+ 500
Maximális letöltési sebesség (Mbps)
100
220
350
500
Maximális feltöltési sebesség (Mbps)
5
20
22
22
Rendes körülmények között elérhető letöltési sebesség (Mbps)
60*
130*
210*
300*
Rendes körülmények között elérhető feltöltési sebesség (Mbps)
3*
12*
13*
13*
24,
50,
100,
100,
Minimális letöltési sebesség (Mbps)
illetve
illetve
illetve
illetve
15**
15**
15**
15**
Minimális feltöltési sebesség (Mbps)
1
4
4
4
Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és feltöltés irányban)
korlátlan
Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem számítanak be a
nem értelmezhető
díjcsomagba foglalt adatforgalmi keretbe
Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás kezelés)
Késleltetés (Körbejárási)
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
Késleltetés-ingadozás (Körbejárási)
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
Csomagvesztés
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
Alkalmazások, tartalom szolgáltatások
Alkalmazásokra, tartalom szolgáltatásokra vonatkozó feltételek / Kiegészítő lehetőségek, feltételek
Web-böngészés
igénybe vehető / nincs
VoIP
igénybe vehető / nincs
Chat alkalmazások
igénybe vehető / nincs
Közösségi oldalak
igénybe vehető / nincs
Fájlcserélő alkalmazások
igénybe vehető / nincs
Videómegosztó alkalmazások
igénybe vehető / nincs
Online TV
igénybe vehető / nincs
Egyéb
igénybe vehető / nincs

Az adatmennyiségek és a le- és feltöltési sebességek nagyságrendi átváltása során szolgáltató az 1024-es váltószámot használja.
* Mivel a Szolgáltató a szolgáltatást a Magyar Telekom Nyrt., mint a szolgáltatásban közreműködő elektronikus hírközlési szolgáltatóval együttműködve, a társszolgáltatóval
kötött hálózati szerződésekben szabályozott nagykereskedelmi szolgáltatásokra épülve annak optikai vagy kábelhálózatával lefedett szolgáltatási területein nyújtja, így fenti
táblázat szerinti rendes körülmények között elérhető le- és feltöltési sebességeket a nagykereskedelmi partner vállalásainak figyelembe vételével, az adott Előfizetői Hozzáférési
Pont létesítésére irányuló Előfizetői Szerződés megkötésekor a szolgáltatásban közreműködő társszolgáltató által rendelkezésre bocsátott információ alapján tudjuk
meghatározni.
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** Mivel a Szolgáltató a szolgáltatást a Magyar Telekom Nyrt., mint a szolgáltatásban közreműködő elektronikus hírközlési szolgáltatóval együttműködve, a társszolgáltatóval
kötött hálózati szerződésekben szabályozott nagykereskedelmi szolgáltatásokra épülve annak optikai vagy kábelhálózatával lefedett szolgáltatási területein nyújtja, így fenti
táblázat szerinti minimális le- és feltöltési sebességeket a nagykereskedelmi partner vállalásainak figyelembe vételével, az adott Előfizetői Hozzáférési Pont létesítésére irányuló
Előfizetői Szerződés megkötésekor a szolgáltatásban közreműködő társszolgáltató által rendelkezésre bocsátott információ alapján tudjuk meghatározni.
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Ethernet alapú internet szolgáltatási csomagok üzleti előfizetők részére:
„A” TÁBLÁZAT: INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÓ TÁBLÁZATA
Érvényesség kezdete: 2021.09.16.
Díjcsomag neve
Business LAN 220
Business LAN 350
Business LAN 500
Maximális letöltési sebesség (Mbps)
220
350
500
Maximális feltöltési sebesség (Mbps)
15
30
30
Rendes körülmények között elérhető letöltési sebesség (Mbps)
154
245
350
Rendes körülmények között elérhető feltöltési sebesség (Mbps)
11
21
21
Minimális letöltési sebesség (Mbps)
60
100
120
Minimális feltöltési sebesség (Mbps)
10
20
25
Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és feltöltés irányban)
korlátlan
Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem számítanak be a
nem értelmezhető
díjcsomagba foglalt adatforgalmi keretbe
Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás kezelés)
Késleltetés (Körbejárási)
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
Késleltetés-ingadozás (Körbejárási)
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
Csomagvesztés
A Vodafone nem vállal rá minőségi célértéket.
Alkalmazásokra, tartalom szolgáltatásokra vonatkozó feltételek / Kiegészítő
Alkalmazások, tartalom szolgáltatások
lehetőségek, feltételek
Web-böngészés
igénybe vehető / nincs
VoIP
igénybe vehető / nincs
Chat alkalmazások
igénybe vehető / nincs
Közösségi oldalak
igénybe vehető / nincs
Fájlcserélő alkalmazások
igénybe vehető / nincs
Videómegosztó alkalmazások
igénybe vehető / nincs
Online TV
igénybe vehető / nincs
Egyéb
igénybe vehető / nincs

Az adatmennyiségek és a le- és feltöltési sebességek nagyságrendi átváltása során szolgáltató az 1024-es váltószámot használja.
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3. Az előfizetői szolgáltatás az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és
felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a díjazás hitelességéről
szóló 13/2011 (XII.27.) NMHH rendeletben meghatározott „B” táblázat: Az internet-hozzáférési
szolgáltatások sebességét befolyásoló tényezők táblázata
3.1. Mobil internet-hozzáférési szolgáltatás
"B" TÁBLÁZAT: A MOBIL INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOK SEBESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK TÁBLÁZATA
A
B
C
1
A szolgáltató érdekkörébe eső tényezők
Az előfizető érdekkörébe eső tényezők
Egyéb tényezők
2
az internet szolgáltató hálózati vagy
a felhasználó által igénybe vett szolgáltatás jellemzői
a cella terheltsége
3
a felhasználó által igénybe vett
a szolgáltató hálózatának műszaki jellemzői
internetes szolgáltatást, vagy
a felhasználás földrajzi helye
és állapota
tartalmat biztosító szerver jellemzői
és állapota
4
a felhasználó által használt
a felhasználó által igénybe vett
a felhasználó rendelkezésére álló hálózati
végberendezés(ek), vagy házhálózat
internetes szolgáltatást, vagy
kapacitás
műszaki jellemzői és állapota
tartalmat biztosító szerver terhelése
5
forgalomszabályozás
a felhasználó végberendezésének, és
időjárás
(hálózatmenedzsment) alkalmazása
hálózatának terheltsége
6
domborzati viszonyok, tereptárgyak
az épület jellege, felhasznált anyagok
helyzete
7
zavarás, zavartatás
8
hálózatot ért külső behatás (pl.
beázás)
9
a felhasználó által igénybe vett,
harmadik feles szolgáltatást
biztosító rendszer jellemzői és
állapota
10
az előfizetők felhasználási igényei
és szokásai, illetve ezek tartós
vagy átmeneti változása (pl. "Covid
hatás" - home office)

Az internet-hozzáférési szolgáltatás természetéből fakadó sajátosságok nem teszik lehetővé a taxatív felsorolást,
jelen táblázat információi példálózó jellegűek. További sebességet befolyásoló tényezők lehetősége nem kizárható.

3.2. Helyhez kötött internet szolgáltatás
„B” táblázat: A HELYHEZ KÖTÖTT INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOK SEBESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK TÁBLÁZATA
A
B
C
1
A szolgáltató érdekkörébe eső tényezők
Az előfizető érdekkörébe eső tényezők
Egyéb tényezők
2
a felhasználó által igénybe vett internetes
a felhasználó által igénybe vett szolgáltatás jellemzői
szolgáltatást, vagy tartalmat biztosító szerver
jellemzői és állapota
3
a felhasználó által igénybe vett internetes
a szolgáltató hálózatának műszaki
a felhasználás földrajzi helye
szolgáltatást, vagy tartalmat biztosító szerver
jellemzői és állapota
terhelése
4
a felhasználó által használt
a felhasználó rendelkezésére álló hálózati
végberendezés(ek), és/vagy házhálózat
időjárás
kapacitás
műszaki jellemzői és állapota
5
zavarás, zavartatás (LTE zavartatás,
forgalomszabályozás
a felhasználó végberendezésének, és
mikrohullámú sütő és a szomszéd wifi sáv
(hálózatmenedzsment) alkalmazása
hálózatának terheltsége
használata)
6
az épület jellege, felhasznált anyagok,
hálózati karbantartások ideje alatti beépített kábelek és csatlakozók minősége,
hálózatot ért külső behatás (pl. beázás)
szolgáltatás kiesés, minőség csökkenés
kábelek minimális hajlítási sugarának
betartása
7
Wifi képes modem/router és Wifin
harmadik fél által okozott hiba/bérelt vonal
kapcsolódó eszközök távolsága
minősége/
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8

Wifi képes modem/router elhelyezése
lakáson belül
a felhasználó által használt szoftverek
hibája

9
10

ügyfél UTP kábele, PC-je nem megfelelő
11

elektromos szolgáltatás folytonossága, hibái
Társadalmi szokások változása (home office)
("Covid hatás")
külső behatás, rongálás (Node, catel
erőszakos kidöntése, vis maior, harmadik
személy károkozása, baleset, azon belül
forgalmi, vagy természeti kár okozta baleset,)

csatlakoztatott végberendezések száma
(kábelen, wifin egyaránt)

Az internet-hozzáférési szolgáltatás természetéből fakadó sajátosságok nem teszik lehetővé a taxatív felsorolást,
jelen táblázat információi példálózó jellegűek. További sebességet befolyásoló tényezők lehetősége nem kizárható.

4. A Szolgáltató által vállalt hálózati szolgáltatásminőségi követelmények
A
Szolgáltató
által
vállalt
hálózati
szolgáltatásminőségi
https://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf#aszf-tanusitas weboldalon találhatóak meg.

követelmények

5. Az egyetemes szolgáltatás tekintetében az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás
nyújtásával kapcsolatos részletes szabályokról szóló az NMHH Elnökének 6/2015 (X.26.).
számú rendelete alapján meghatározott minőségi célértékeket az alábbiak:
5.1. Egyedi és hálózati minőségi célértékek egyetemes szolgáltatás esetén 29-es Monor, 32es Salgótarján és 88-as Primer körzetben
5.1.1. Egyetemes egyedi minőségi célértékek
Megnevezés
Hozzáférés létesítési ideje

Hibajavítási idő

Meghatározás
a szolgáltatáshoz való új Előfizetői
Hozzáférési Pont létesítésének és a
szolgáltatás igénybevételét biztosító
működtetés megkezdésének az Előfizetői
igénybejelentés elfogadásától számított
határideje
a hibabejelentések alapján indított
Hibaelhárítások határideje

Mérési módszer
a mutató az érvényes megrendelés
időpontja és a megvalósult létesítés
időpontja között eltelt időtartam alapján
kerül meghatározásra

Célérték
90 nap

a mutató a hibafelvétel és a szolgáltatás
megfelelő
minőségű
ismételt
rendelkezésre állásáig eltelt időtartam
alapján kerül meghatározásra

72 óra

5.1.2. Egyetemes hálózati minőségi célértékek 29-es Monor Primer körzetben
Megnevezés
Hozzáférés létesítési ideje

Meghibásodási
arány
hozzáférési vonalanként

Meghatározás
a szolgáltatáshoz való új Előfizetői
Hozzáférési Pont létesítésének és a
szolgáltatás igénybevételét biztosító
működtetés megkezdésének az Előfizetői
igénybejelentés elfogadásától számított,
az esetek 80%-ban teljesített határideje
egy negyedév alatt meghibásodott
előfizetői hozzáférési pontok átlagos
száma a negyedév folyamán üzemelő
előfizetői hozzáférési pontok negyedéves
átlagához viszonyítva

Mérési módszer
a mutató az érvényes megrendelés
időpontja és a megvalósult létesítés
időpontja között eltelt időtartam alapján
kerül meghatározásra

Célérték
90 nap

A mutató az egy negyedév alatt
meghibásodott előfizetői hozzáférési
pontok átlagos száma és a negyedév
folyamán üzemelő előfizetői hozzáférési
pontok negyedéves átlaga alapján kerül
meghatározásra

2%
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Hibajavítási idő

a hibabejelentések alapján indított
Hibaelhárításoknak az esetek 80%-ban
teljesített határideje

a mutató a hibafelvétel és a szolgáltatás
megfelelő
minőségű
ismételt
rendelkezésre állásáig eltelt időtartam
alapján kerül meghatározásra

72 óra

Hívásfelépítési idő

leggyorsabban felépülő 95 %-nyi hívás
átlagos felépítési ideje

a mutató teszthívások segítségével, a
híváshoz
szükséges
információ
elküldése és a válasz, vagy foglaltsági
jelzés között eltelt időtartam alapján
kerül meghatározásra

≤12 mp

Működőképes
érmés
és
kártyás
nyilvános
telefonállomások aránya

A 13/2013. (IX.25.) NMHH Rendelet 1416. § paragrafus szerinti követelményeket
teljesítő nyilvános állomások aránya a
vizsgált összes nyilvános telefonállomás
számához viszonyítva

90 %

Számlahelyességi panaszok

Telefonszámla
elleni
megalapozott
reklamációk aránya a bekapcsolt előfizetői
hozzáférési pontok éves átlagos
számához mérve

Sikertelen hívások aránya

a sikertelen hívások és az adott
időtartamban kezdeményezett összes
hívások aránya

a mutató a 13/2013. (IX.25.) NMHH
Rendelet 14-16. § paragrafus szerinti
követelményeket teljesítő nyilvános
állomások és a vizsgált összes
nyilvános telefonállomás száma alapján
kerül meghatározásra
a mutató a telefonszámla elleni
megalapozott reklamációk száma és a
bekapcsolt előfizetői hozzáférési pontok
negyedéves átlagos száma alapján
kerül meghatározásra
a mutató teszthívások segítségével, a
sikertelen hívások száma alapján kerül
meghatározásra

On-net hívások

szolgáltató hálózatán belül bármilyen
hívás
szolgáltató hálózatáról bármilyen más
hálózatba irányuló bármilyen hívás

Off-net hívások

1,6 %

≤1,4%
≤2,7%

5.1.3. Egyetemes hálózati minőségi célértékek 32-es Salgótarján és 88-as Primer körzetben
Megnevezés
Hozzáférés létesítési ideje

Meghibásodási
arány
hozzáférési vonalanként

Meghatározás
a szolgáltatáshoz való új Előfizetői
Hozzáférési Pont létesítésének és a
szolgáltatás igénybevételét biztosító
működtetés megkezdésének az Előfizetői
igénybejelentés elfogadásától számított,
az esetek 80%-ban teljesített határideje
egy negyedév alatt meghibásodott
előfizetői hozzáférési pontok átlagos
száma a negyedév folyamán üzemelő
előfizetői hozzáférési pontok negyedéves
átlagához viszonyítva

Mérési módszer
a mutató az érvényes megrendelés
időpontja és a megvalósult létesítés
időpontja között eltelt időtartam alapján
kerül meghatározásra

Célérték
90 nap

A mutató az egy negyedév alatt
meghibásodott előfizetői hozzáférési
pontok átlagos száma és a negyedév
folyamán üzemelő előfizetői hozzáférési
pontok negyedéves átlaga alapján kerül
meghatározásra
a mutató a hibafelvétel és a szolgáltatás
megfelelő
minőségű
ismételt
rendelkezésre állásáig eltelt időtartam
alapján kerül meghatározásra

2%

Hibajavítási idő

a hibabejelentések alapján indított
Hibaelhárításoknak az esetek 80%-ban
teljesített határideje

72 óra

Hívásfelépítési idő

leggyorsabban felépülő 95 %-nyi hívás
átlagos felépítési ideje

a mutató teszthívások segítségével, a
híváshoz
szükséges
információ
elküldése és a válasz, vagy foglaltsági
jelzés között eltelt időtartam alapján
kerül meghatározásra

≤12 mp

Működőképes
érmés
és
kártyás
nyilvános
telefonállomások aránya

A 13/2013. (IX.25.) NMHH Rendelet 1416. § paragrafus szerinti követelményeket
teljesítő nyilvános állomások aránya a
vizsgált összes nyilvános telefonállomás
számához viszonyítva

90 %

Számlahelyességi panaszok

Telefonszámla
elleni
megalapozott
reklamációk aránya a bekapcsolt előfizetői

a mutató a 13/2013. (IX.25.) NMHH
Rendelet 14-16. § paragrafus szerinti
követelményeket teljesítő nyilvános
állomások és a vizsgált összes
nyilvános telefonállomás száma alapján
kerül meghatározásra
a mutató a telefonszámla elleni
megalapozott reklamációk száma és a
bekapcsolt előfizetői hozzáférési pontok

1,6 %
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Sikertelen hívások aránya

On-net hívások
Off-net hívások

hozzáférési pontok éves átlagos
számához mérve
a sikertelen hívások és az adott
időtartamban kezdeményezett összes
hívások aránya

negyedéves átlagos száma alapján
kerül meghatározásra
a mutató teszthívások segítségével, a
sikertelen hívások száma alapján kerül
meghatározásra

szolgáltató hálózatán belül bármilyen
hívás
szolgáltató hálózatáról bármilyen más
hálózatba irányuló bármilyen hívás

≤1,4%
≤2,7%

6. Amennyiben a szolgáltató hálózatában forgalommérést, irányítást, menedzselést alkalmaz, és
ez hatással van a szolgáltatás minőségére, vagy az elektronikus hírközlési szolgáltatás útján
elérhető más szolgáltatásokhoz, tartalmakhoz, alkalmazásokhoz történő hozzáférésre, az erre
vonatkozó szabályok részletes ismertetése – lakossági mobil szolgáltatások esetén
Az átalánydíjas vezeték nélküli internet tarifacsomagokra vonatkozó speciális rendelkezések
A Szolgáltató vezeték nélküli internet szolgáltatása a felhasználók által megosztottan használt hálózati erőforrások
felhasználására, azaz osztott erőforrásokra épül. A felhasználók egymás adatátviteli sebességét is
befolyásolhatják, ezáltal ezeknek az erőforrásoknak a túlzott igénybevétele, akár egy Előfizető részéről is, minden
más felhasználó számára negatív hatást (negatív felhasználói tapasztalatot) válthat ki, ez a mobilinternet
szolgáltatások alapvető jellemzője. A hálózati erőforrások fentiek szerinti használata leronthatja a hálózat
teljesítményét és ezzel a szolgáltatás minőségét. A fentiek figyelembevételével a hálózat rendeltetésszerű
működésének biztosítása és az átlagos ügyfélélmény javítása érdekében az Internet Szolgáltatók Tanácsa által
támogatott hálózathasználati irányelvekkel összhangban (megtekinthető a http://www.iszt.hu/iszt/aup.html
internetes oldalon) a Szolgáltató fenntartja magának a jogot a letölthető adatmennyiség korlátozása nélkül az
adatsebesség lassítására az alábbiak szerint:
a) A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételek Díjszabás mellékletében meghatározott egyes
tarifacsomagok Előfizetője vonatkozásában, az adott számlázási ciklusban a havidíjban foglalt belföldi
adatforgalom elérésétől, Szolgáltató rugalmasan, a hálózat aktuális leterheltségétől függően lassíthatja
az adatsebességet. A számlázási ciklus lezárulásakor a sebesség lassítása megszűnik. Ezen
tarifacsomagok vonatkozásában ezen túlmenően a lenti b) pontban meghatározott Dinamikus
szolgáltatásminőség-szabályozás is alkalmazandó.
b) Az Általános Szerződési Feltételek Díjszabás mellékletében meghatározott vezeték nélküli Internet
tarifacsomagok és opciók vonatkozásában az Előfizető túlzott mértékű hálózathasználata esetén
Szolgáltató Dinamikus szolgáltatásminőség-szabályozást – a továbbiakban: QoS-t - alkalmazhat a normál
felhasználók védelmében. Szolgáltató túlzott mértékű hálózathasználatnak tekinti, ha az Előfizető az adott
számlázási ciklusban 15 GB vagy a vezeték nélküli mobil internet szolgáltatáshoz tartozó tarifacsomagban
meghatározott egyéb forgalmi mérték felett forgalmaz (Túlforgalmazó Előfizető). A QoS a 3GPP TS
23.107 számú szabványának és az ETSI TS 123 107 V.9.0.0. szabványának megfelelően kerül
alkalmazásra. (A hivatkozott szabványok leírása elérhető az alábbi internetes honlapokon: www.etsi.org,
illetve www.3GPP.org). A Túlforgalmazó Előfizető a hálózati erőforrások kiosztásánál alacsonyabb
prioritási szintre kerül, mint a többi Előfizető, és a hálózat túlterheltségekor a többi Előfizető nagyobb
valószínűséggel fér hozzá a hálózati erőforrásokhoz, mint a Túlforgalmazó Előfizető. Ennek
következtében 15 GB vagy a vezeték nélküli mobil internet szolgáltatáshoz tartozó tarifacsomagban
meghatározott egyéb forgalmi mérték feletti adatforgalmat el nem érő Előfizető a hálózat túlterheltsége
idején azonos körülmények esetén nagyobb sebességgel képes adatkommunikációt folytatni, mint a
Túlforgalmazó Előfizető. Normál terhelésű hálózat esetén a Túlforgalmazó Előfizető nincs hátrányosan
megkülönböztetve a többi Előfizetőtől, ugyanolyan adatsebességre képes, mint a normál felhasználók. Az
alacsonyabb QoS prioritási szintbe sorolást a Szolgáltató a Túlforgalmazó Előfizetővel szemben legfeljebb
15 GB vagy a vezeték nélküli mobil internet szolgáltatáshoz tartozó tarifacsomagban meghatározott egyéb
forgalmi mérték feletti adatforgalom elérésekor az aktuális és az azt követő számlázási ciklusban
alkalmazhatja.
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7. Az előfizetői szolgáltatás minősége, biztonsága mobil rádiótelefon szolgáltatást érintően
A Szolgáltató a Koncessziós Szerződésben, az ETSI-GSM 03.05, 03.30, 05.05, az ITU-T E212, E213, a CEPT 2008 Ajánlásokban és az ITU-R 564-4 Jelentésben, továbbá a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt
követelményeknek megfelelő minőségű mobil rádiótelefon szolgáltatást nyújt a tőle elvárható módon, a
rendelkezésre álló és biztosítható műszaki-technikai feltételek mellett, és biztosítja az általa működtetett mobil
rádiótelefon-rendszer megfelelő fejlesztését, üzemeltetését, felügyeletét és karbantartását.

8. Az előfizetői szolgáltatás minősége, biztonsága helyhez kötött internet-hozzáférési
szolgáltatás esetén
8.1. A megfelelő sebesség biztosítása a hazai és nemzetközi hálózatok felé
A Szolgáltató által nyújtott Internet-hozzáférés szolgáltatás úgynevezett "best effort” jellegű, az internet kapcsolaton
keresztülhaladó adatok menedzselés nélkül, az internet hálózat elemei által meghatározott útvonalon és
sebességgel érik el a célállomást. A Szolgáltató minőségi osztályok (QoS) vagy adattípusok (VoIP, HTTP, FTP,
P2P stb.) szerinti megkülönböztetést nem alkalmaz.
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1. Az akciókhoz kapcsolódó általános rendelkezések
1.1. Jelen Melléklet tartalmazza az akciók részletes leírását, így különösen azok időtartamát, feltételeit, díjait
és a nyújtott kedvezményeket.

1.2. Az akciós kedvezmények készpénzre vagy más szolgáltatásra át nem válthatók, valamint más Előfizetőre
vagy kapcsolási számra át nem ruházhatók és utólag nem érvényesíthetők.

1.3. Előfizető tudomásul veszi, hogy a kedvezmények – mértékük és egyedi jellegük miatt – sem részben
sem egészben nem vonhatóak össze a Szolgáltató egyéb kedvezményeivel vagy akcióival, ideértve
különösen a Készülékek árát, vagy az egyéb díjakat.

1.4. Az Általános Szerződési Feltételek az akcióban kötött előfizetői szerződésekre is alkalmazandóak.
1.5. Egy Előfizetőnek egyszerre legfeljebb 3 adatopció lehet aktiválva Vodafone előfizetésén a

tarifacsomagban foglalt adatforgalmon felül, ezért a további adatopciók aktiválásának technikai
előfeltétele lehet, hogy Előfizető az aktív adatopcióinak számát kettőre csökkentse.

1.6. Új Előfizetőnek minősül az az ügyfél, aki az érintett szolgáltatásra vonatkozó Előfizetői Szerződés
megkötésének időpontját megelőző 90 (kilencven) napban nem rendelkezett az elektronikus hírközlési
szolgáltatásra vonatkozó Előfizetői Szerződéssel a Szolgáltatónál és az adott hozzáférési ponton az
elmúlt 90 (kilencven) napban a Szolgáltatónál nem volt ugyanolyan típusú elektronikus hírközlési
szolgáltatása. Amennyiben egy akcióban az új előfizetőkkel szemben további feltétel szerepel, azt az
adott akciónál külön jelezzük.

1.7. Meglévő előfizetőnek minősül az az ügyfél, aki az akcióban érintett szolgáltatásra vonatkozó Előfizetői
Szerződés megkötésének időpontjában rendelkezik elektronikus hírközlési szolgáltatásra vonatkozó
Előfizetői Szerződéssel a Szolgáltatónál.
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A./ Lakossági Előfizetők számára elérhető akciók
1. Általános mobil szolgáltatásokhoz kapcsolódó akciók
1.1. Vodafone Family
1.1.1. Vodafone Family
A visszavonásig meghirdetett Vodafone Family promóció keretein belül Vodafone Red Free / Red Max / Red Infinity
World, Red Live / Red Live+ / Red Infinity Pro, Vodafone Red S / Red M / Red L / Red Infinity+, / Red Smart / Red
Prime / Red Platinum / Red Infinity vagy Go Next / Go Net+ / Go Talk+, Go Max / Go Net / Go Talk, Go M / Go L /
Go Extra tarifacsomagok valamelyikével rendelkező egyéni Előfizető (Vodafone Family Előfizető), amennyiben
ugyanazon ügyfélszám alá (ugyanazon előfizetői néven és címen) további Vodafone Red Free+ / Red Max+ / Red
Infinity World+, Red Free / Red Max / Red Infinity World vagy Go Midi / Go Super, Go Next / Go Net+ / Go Talk+,
Kid Gyerekóra / Senior Okosóra tarifacsomagra előfizetés(eke)t köt, vagy fenti tarifacsomagokból legalább két
előfizetéssel rendelkezik (azzal a feltétellel, hogy a Kid Gyerekóra és Senior Okosóra tarifacsomaghoz legalább
egy fent felsorolt előfizetést köt), 2. legmagasabb havidíjú Red S és Go Midi, Go Super, Go Next, Go Net+, Go
Talk+, Go Max, Go Net, Go Talk, Go M, L és Extra tarifacsomag esetén havi bruttó 1000 Ft, 3. vagy 4.
legmagasabb havidíjú Go Midi, Go Next, Go Max, Go M, L és Extra tarifacsomag esetén havi bruttó 3000 Ft,
2., 3., 4., 5. vagy 6. legmagasabb havidíjú Kid Gyerekóra és Senior Okosóra tarifacsomag esetén havi bruttó
1000 Ft, 2. legmagasabb havidíjú Red Free+, Red Max+, Red Infinity World+, Red Free, Red Max, Red Infinity
World, Red Live, Red Live+, Red Infinity Pro, Red M, L, Infinity+, Red Smart, Red Prime, Red Platinum vagy
Red Infinity tarifacsomagok esetén havi bruttó 2000 Ft, 3. és 4. legmagasabb havidíjú Red S és Go Super,
Go Net+, Go Talk+, Go Net, Go Talk tarifacsomag esetén havi bruttó 4000 Ft, 3. és 4. legmagasabb havidíjú
Red Free+, Red Max+, Red Infinity World+, Red Free, Red Max, Red Infinity World, Red Live, Red Live+, Red
Infinity Pro, Red M, L, Infinity+, Red Smart, Red Prime, Red Platinum vagy Red Infinity tarifacsomagok
esetén havi bruttó 6000 Ft havidíj kedvezményben részesülhet, a mindenkori számlazáráskor fennálló aktuális
állapot figyelembevételével.
A visszavonásig meghirdetett Vodafone Family promóció keretein belül azon Egyéni Előfizető, aki meglévő
Vodafone Family Előfizetőként a Vodafone Red Free+ / Red Max+ / Red Infinity World+, Red Free / Red Max / Red
Infinity World, Red Live / Red Live+ / Red Infinity Pro, Go Midi / Go Super, Go Max / Go Net / Go Talk, Red S, Red
M, Red L, Red Infinity+, Red Smart / Red Prime / Red Platinum / Red Infinity vagy Go Next / Go Net+ / Go Talk+,
Go Extra, Go M, Go L tarifacsomagok közül legalább két jogosult tarifacsomaggal vagy egy fent felsorolt
tarifacsomaggal és egy Kid Gyerekóra vagy Senior Okosóra tarifacsomaggal rendelkezik, amennyiben ugyanazon
ügyfélszám alá (ugyanazon előfizetői néven és címen) Vodafone HomeNet+, MobilNet Start+ vagy MobilNet
Medium+ előfizetés(ek)et köt, vagy fenti internet tarifacsomagokkal rendelkezik, a 3. és 4. legmagasabb
havidíjú tarifacsomagok esetén havi bruttó 1000 Ft havidíj kedvezményben részesülhet, a mindenkori
számlazáráskor fennálló aktuális állapot figyelembevételével.
A kedvezmény a legmagasabb havidíjú tarifacsomagon kívüli, legfeljebb három tarifacsomagra (kivéve: Go Light,
Go Easy, Go Mini, Go Basic, Go S, Go Start tarifacsomagok), Kid Gyerekóra és Senior Okosóra tarifacsomag
esetén öt tarifacsomagra igényelhető, azzal, hogy a Vodafone Family kedvezményre jogosult hangalapú
tarifacsomagok esetében a sorrend minden esetben az adott tarifacsomag 1 éves, e-Packkel meghatározott
verziójának havidíja alapján kerül meghatározásra, függetlenül az ügyfél aktuális tarifacsomagjától. A hangalapú
tarifacsomagok esetén a havi előfizetésidíj-kedvezmény levonása elsősorban a tarifacsomag havi díjából történik,
amennyiben erre számszakilag nincs lehetőség (mert a havi díj kevesebb, mint a kedvezmény mértéke), úgy a
fennmaradó kedvezmény az internet havi díjból kerül levonásra. Tört hónapra tört havi kedvezményt biztosítunk és
az adott időszakra szóló kedvezmény összege nem haladhatja meg az adott számlában a tarifacsomagok adott
időszakra terhelt havi díjaiként szereplő tételek összegét. Az internet (MobilNet és HomeNet) tarifacsomagok
esetében az adott tarifacsomag 2 éves, e-Packkel meghatározott verziójának havidíja alapján kerül
meghatározásra a sorrend, de minden esetben a Family kedvezményben részesülő hangalapú tarifacsomagok
után.
A Family havidíj kedvezményekről az alábbi táblázat ad áttekintést:
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Elérhető
Elérhető
Elérhető
kedvezmény kedvezmény kedvezmény
a 2.
a 3. és 4.
az 5. és 6.
Family kedvezményre jogosult
legmagasabb legmagasabb legmagasabb
tarifacsomagok
havidíjú
havidíjú
havidíjú
tarifacsomag tarifacsomag tarifacsomag
esetén
esetén
esetén
Family aktív (kereskedelmi forgalomban elérhető) alapító tarifacsomagok
Go Midi
1000 Ft
3000 Ft
Go Next
Go Super
Go Net+
1000 Ft
4000 Ft
Go Talk+
Red Free+
Red Max+
Red Infinity World+
2000 Ft
6000 Ft
Red Free
Red Max
Red Infinity World
Family aktív (kereskedelmi forgalomban elérhető) további tarifacsomagok
Kid Gyerekóra tarifacsomag
1000 Ft
1000 Ft
1000 Ft
Senior Okosóra tarifacsomag
1000 Ft
1000 Ft
1000 Ft
Family lezárt (kereskedelmi forgalomban már nem elérhető) alapító tarifacsomagok
Hangalapú
Go Max
1000 Ft
3000 Ft
tarifacsomagok
Go Net
1000 Ft
4000 Ft
Go Talk
Go M
1000 Ft
3000 Ft
Go L
Red S
1000 Ft
4000 Ft
Red Live
Red Live+
2000 Ft
6000 Ft
Red Infinity Pro
Red M
Red L
2000 Ft
6000 Ft
Red Infinity+
Go Extra
1000 Ft
3000 Ft
Red Smart
Red Prime
Red Platinum
Red Infinity

2000 Ft

6000 Ft

Family aktív (kereskedelmi forgalomban elérhető) tarifacsomagok
Internet
MobilNet Start+
tarifacsomagok MobilNet Medium+
1000 Ft
HomeNet+

-

-

Egy Vodafone Family körbe az azonos ügyfélszám alatt kötött fenti, illetve a Go Mini, Go Basic, Go S, Go Start,
valamint a Vodafone Family Előfizető - a Kid és Max előfizetés Vodafone Family körbe tartozásáról tett nyilatkozata alapján összekapcsolt előre fizető előfizetések kerülnek.
Az egy Vodafone Family-be tartozó Vodafone Go Light / Go Midi / Go Super / Red Free+ / Red Max+ / Red Infinity
World+, Go Mini / Go Next / Go Talk+ / Go Net+ / Red Free / Red Max / Red Infinity World, Go Basic / Go Max /
Go Net / Go Talk / Red Live / Red Live+ / Red Infinity Pro, Red S / Red M / Red L / Red Infinity+, Red Smart / Red
Prime / Red Platinum / Red Infinity, Go S / Go M / Go L, Go Start, Go Start+, Go Extra, Kid Gyerekóra, Senior
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Okosóra tarifacsomag utólag fizető és Vodafone Kid előre fizető előfizetések, továbbá az aktív Max tarifacsomaggal
rendelkező előre fizető Előfizetők egy ügyfélszámon belül díjmentesen hívhatják egymást a Vodafone
Magyarország Zrt. hálózatán belül mindaddig, míg a Vodafone Family konstrukció fennáll.
A Vodafone Family kedvezmény más havidíj-kedvezményekkel együtt nem vehető igénybe.
Amennyiben a Vodafone Family kedvezményre jogosult előfizetések valamelyikén bármilyen havidíj kedvezmény
él, ez a kedvezmény a Vodafone Family kedvezmény igénybevételekor automatikusan törlésre kerül és a
későbbiekben - a Vodafone Family kedvezmény igénybevételétől függetlenül - ismételten nem igényelhető.

1.2. Vodafone JóDolgok Program
A Vodafone JóDolgok Program (továbbiakban: Program) 2018. május 2-től, jelen módosult feltételekkel 2019.
szeptember 2-tól visszavonásig érhető el. A Programba regisztrálhat a Vodafone bármely aktív, lakossági vagy
flotta hangalapú tarifacsomaggal rendelkező, Utólag Fizető (havidíjas), valamint 16 év feletti Előre Fizető
(feltöltőkártyás) (kivéve Kid tarifacsomag) Egyéni Előfizetője vagy Felhasználója (továbbiakban: Előfizető). A
regisztráció előfeltétele a Program jelen Részvételi feltételeinek elfogadása, valamint az általános direkt marketing
hozzájárulás (a Vodafone Magyarország Zrt. termékeinek és szolgáltatásainak ajánlása, hirdetéseik továbbítása)
és a helymeghatározási hozzájárulás elfogadása, továbbá Utólag Fizető (havidíjas) Előfizetők esetén a regisztráció
előfeltétele a lejárt számlatartozások kiegyenlítése.
A regisztráció minden esetben arra az előfizetésre vonatkozik, amelyik előfizetésről (telefonszám) a regisztrációt
végzi az Előfizető. Amennyiben egy Előfizetőnek több előfizetése van, minden előfizetésre vonatkozóan külön
szükséges regisztrálni.
A Program keretében, sikeres regisztrációt követően az Előfizetők számára elérhetővé válnak a Program
keretében nyújtott kereskedelmi forgalomban elérhető ajánlatok és eseti kedvezmények (továbbiakban:
Meglepetés ajánlatok).
A Programba történő regisztráció az alábbiaknak megfelelően a My Vodafone alkalmazáson keresztül vagy SMSben érhető el.
A Programba történő regisztráció folyamata:
Regisztráció a My Vodafone alkalmazáson keresztül:
A Programba történő díjmentes regisztráció a My Vodafone alkalmazáson belül a „Beállításaim” menüpont alatt
található ’JóDolgok’ menüpontban érhető el. Sikeres regisztráció után az Előfizető számára elérhetővé válnak
az aktuális Meglepetés ajánlatai.
Bármely csatornán történő regisztrációt követően a regisztráció sikerességéről SMS-ben tájékoztatjuk az Előfizetőt.
A Programba bármely regisztrációs csatornán történő sikeres regisztrációt követően My Vodafone
alkalmazással rendelkező Előfizetők számára igénybe vehető Meglepetés ajánlatok:
A Programba regisztrált Előfizető mindenkor az alábbi feltételek együttes fennállása esetén részesülhet a
Meglepetés ajánlatokban: legalább 24 hónapja aktív, a Vodafone bármely lakossági vagy flotta hangalapú
tarifacsomaggal rendelkező Utólag Fizető (havidíjas) és/vagy Előre Fizető (feltöltőkártyás) Előfizetője, akinek nincs
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lejárt számlatartozása, My Vodafone alkalmazás és aktív Vodafone JóDolgok regisztrációval rendelkezik, valamint
általános direkt marketing és helymeghatározási hozzájárulása aktív.
A regisztrált Előfizető a részére aktuálisan elérhető Meglepetés ajánlatokról Android vagy iOS operációs
rendszerrel rendelkező okostelefonján, illetve tabletjén keresztül a My Vodafone alkalmazásban tud tájékozódni.
Az Előfizető számára egyszerre egy Meglepetés ajánlat jelenik meg és az aktuális ajánlat elfogadásáról vagy
elutasításáról a My Vodafone alkalmazásban tud rendelkezni. Amíg az aktuális Meglepetés ajánlat elfogadásáról
vagy elutasításáról nem rendelkezik az Előfizető, addig nem jelenik meg számára a következő Meglepetés ajánlat.
A Meglepetés ajánlatok (amennyiben az ajánlat másként nem jelöli) egy napon belül egyszer fogadhatók el. A
Meglepetés ajánlat addig érhető el, ameddig az a használt felületen megjelenítésre kerül. Amennyiben az Előfizető
elmulasztja az ajánlat elfogadását, úgy azt a Vodafone az ajánlat el nem fogadásának minősíti. Előfordulhat, hogy
egy Előfizetőnek regisztrációja ellenére egy adott időpontban nincs aktuálisan elérhető Meglepetés ajánlata, erre
vonatkozóan a Vodafone nem vállal kötelezettséget.
Az AdatFalat ajánlatok díjmentes plusz adatforgalmat biztosítanak változó mennyiségben (25 MB, 50 MB, 100 MB,
200 MB vagy 500 MB). Az adat Magyarországon vagy az EU-ban használható fel, a feltüntetett érvényességi időn
belül és felhasználása a tarifacsomagban foglalt vagy - amennyiben az Előfizető rendelkezik olyannal - az ezen
felül külön megvásárolt adatcsomagok előtt történik. Minden Utólag Fizető Előfizetőnek maximum 3 adatcsomagja
lehet egyidejűleg aktív, amennyiben az AdatFalat elfogadásakor az Előfizetőnek már van 3 aktív adatcsomagja az
adott előfizetésén, úgy az AdatFalat aktiválása sikertelen lesz, és csak valamelyik másik aktív adatcsomag
törlésével kérhető az aktiválás. Az AdatFalat aktiválásáról és az adatmennyiség felhasználásáról SMS-ben
értesítjük az Előfizetőt.
Az ajánlatok megjelenésének sorrendjét tekintve, az AdatFalat ajánlat a többi Meglepetés ajánlathoz képest
megjelenhet előbb is, de előfordulhat, hogy az AdatFalat más Meglepetés ajánlat után jelenik meg.
Az AdatFalatokon kívüli további Meglepetés ajánlat lehet perc, SMS, adat, bónusz egyenleg, Vodafone Pass,
havidíj- vagy egyéb szolgáltatási díj kedvezmény, készülék vagy tartozékvásárlási kedvezmény vagy integrált
ajánlat. A Meglepetés ajánlat felhasználási feltételeiről közvetlenül annak elfogadása előtt a My Vodafone
alkalmazáson keresztül tájékozódhat. A Meglepetés ajánlat sikeres aktiválásáról SMS-ben értesítjük az Előfizetőt.
A megrendelt Meglepetés ajánlatok előre meghatározott érvényességi időn belül (magyarországi időzóna szerint)
használhatóak fel az ajánlatban feltüntetett feltételek szerint. A hálózaton belüli percek, SMS-ek, illetve bónusz
egyenleg a Vodafone Magyarország hálózatán belül belföldön; a bármely hálózat irányába felhasználható percek,
SMS-ek, illetve bónusz egyenleg belföldről bármely magyar, illetve az EU-ból bármely magyar vagy EU-s, normál
díjas számra, az adat, illetve a Vodafone Pass-ok (a jelen Akciók 2.6. pontjában foglalt feltételekkel) belföldön és
az EU-ban használhatóak fel. A külföldön történő felhasználásra a mindenkori Roaming szabályok és díjszabás az
irányadó. Az érvényességi idő lejártáig fel nem használt egységek elvesznek.
További eseti ajánlatok feltöltőkártyás ügyfelek részére további feltételei:
Az eseti ajánlat a My Vodafone alkalmazáson kívül SMS-ben is lekérdezhető a 1717-re a Vodafone belföldi
hálózatából és EU-ból díjmentesen küldött MAI szóval. Utóbbi esetben az aktuálisan elérhető eseti ajánlatról
díjmentes SMS üzenetben értesítjük az Előfizetőt és az ajánlat elfogadása bármilyen, a lekérdezés napján
magyarországi idő szerint éjfélig a 1717-re küldött, belföldi hálózatból és az EU-ból díjmentes válaszüzenettel
megtörténik.
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Az eseti ajánlat esetleges díját a megrendelést követően, előre vonjuk le az Előfizető egyenlegéről. Amennyiben a
megrendelés időpontjában a kártyán nem áll rendelkezésre legalább a szolgáltatás díjának megfelelő egyenleg,
az eseti ajánlat nem aktiválható. Az eseti ajánlatok (amennyiben az ajánlat másként nem jelöli), egy napon belül
egyszer rendelhetők meg.
Amennyiben Előfizető úgy rendel meg egy eseti ajánlatot, hogy egy korábban megrendelt ajánlatból még maradt
érvényességi időn belüli, fel nem használt adat, perc, SMS vagy bónusz egyenleg, úgy az újonnan megrendelt
egységek hozzáadódnak a fel nem használt ugyanolyan típusú egységekhez. Az adatmennyiség legfeljebb 90 GBig halmozható. Ebben az esetben a csomagok érvényességi ideje mindig a legkésőbbi érvényességű csomag
érvényesség ideje lesz.
Egyéb tudnivalók
Megszűnik a Programban való részvétel, azaz a regisztráción alapuló kedvezményes ajánlatok igénybevételének
lehetősége, ha
•
•
•

a Vodafone-nal kötött előfizetői szerződés megszűnik
a kimenő forgalom korlátozásra kerül
az Előfizető kilép a Programból.

Programból történő kijelentkezés feltételei, csatornái, folyamata:
A Programból történő kijelentkezés az alábbi csatornákon elérhető az Előfizetők számára:
• My Vodafone alkalmazásban
• 1270-es telefonos ügyfélszolgálaton
• elektronikus
levélben
a
www.vodafone.hu/kapcsolat
oldalon
keresztül
ugyfelszolgalat.hu@vodafone.com-ra küldött üzenettel
• postai levélben a Vodafone Magyarország Zrt. 1476 Bp., Pf.: 350. címen
• Vodafone márka- és viszonteladói üzletekben.

vagy

az

A Vodafone kizárja a felelősségét minden, a weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL
támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve
szervert, vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán az Előfizetők téves rendszerüzeneteket kapnak elérhető
bónuszaikat illetően, úgy ezen esetekre Vodafone semminemű felelősséget nem vállal.
A Vodafone fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely résztvevővel kapcsolatban,
annak kivizsgálásához információt kérhessen a résztvevőtől, illetve a kivizsgálás időtartamára felfüggeszthesse az
Előfizető részvételét és elfogadott bónuszai átadását.
A Vodafone fenntartja magának a jogot arra, hogy a Program tartalmát, jelen Részvételi feltételeket, valamint a
Program időtartamát kártérítési kötelezettség, illetve előzetes bejelentés nélkül, egyoldalúan kiegészítse,
módosítsa, illetve a Programot felfüggessze, vagy megszüntesse. Jelen Részvételi Feltételekre a magyar jog
előírásai az irányadók.
A Vodafone JóDolgok Program igénybevétele során kezelt személyes adatokkal kapcsolatos részletes
információkat az Általános Szerződési Feltételek mindenkor hatályos 3. számú Adatkezelési Tájékoztató melléklete
tartalmazza.
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1.3. E-számla
A Szolgáltató 2019.05.15-től visszavonásig tesztidőszaki jelleggel, új Előfizetői Szerződés kötése, meglévő
Előfizetői Szerződés hosszabbítása vagy határozott időre szerződött Előfizetők szerződéshosszabbítással nem
járó tarifacsomag-váltása esetén az Utólag Fizető Előfizetőket regisztrálja az Elektronikus Számla- és Dokumentum
Bemutatás (E-számla) szolgáltatás igénybevételére, melynek keretében a Szolgáltató értesítési kötelezettségének
elektronikus úton tesz eleget, illetve az Előfizető részére az esedékes számláit elektronikus úton mutatja be. Ennek
megfelelően a Szolgáltató papíralapú számlát nem állít ki, az Előfizető kizárólag elektronikus úton kap számlát,
melyről a Szolgáltató az esedékes számla kiállításával egyidejűleg e-mailben és SMS-ben értesítést küld.
Készpénz-átutalási megbízást Szolgáltató az Előfizető kérésére biztosít.
Az E-számla szolgáltatás részletes feltételei az ÁSZF-ben találhatók.

1.4. Vodafone You
A Vodafone You akció 2018. április 11-től, jelen módosult feltételekkel 2021. november 8-tól visszavonásig érhető
el. Az akció keretében azon 25. életévét be nem töltött Utólag Fizető Előfizető, aki Vodafone Go Light / Go Midi /
Go Super / Red Free+ / Red Max+ / Red Infinity World+, Go Mini / Go Next / Go Talk+ / Go Net+ / Red Free / Red
Max / Red Infinity World, Red Live / Red Live+ / Red Infinity Pro / Go Basic / Go Max / Go Net / Go Talk, valamint
Vodafone Red S / Red M / Red L / Red Infinity+ / Go S, Go M, Go L tarifacsomagot határozott idejű szerződéssel
vásárol, díjmentesen jogosult 2 GB kiegészítő adatforgalom használatára a határozott idejű szerződés időtartama
alatt, továbbá 2 éves határozott idejű szerződés esetén két (évi egy) alkalommal, 1 éves határozott idejű szerződés
eseten egy alkalommal 30 darab egybefüggő díjmentes Világ Napijegy aktiválására Szolgáltató My Vodafone
alkalmazásán keresztül, valamint a You előfizetésről indított díjmentes beszélgetésre az adott ügyfélszám alatti
többi mobil előfizetéssel.
A 2GB kiegészítő adatforgalom az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt
(roaming) adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Külföldön a mindenkori roaming díjszabás érvényes, a
tarifacsomagokban meghatározott feltételek szerint.
Amennyiben az akció igénybevételi feltételeit nem teljesíti az Előfizető, nem jogosult a Vodafone You
kedvezményekre. A Vodafone fenntartja a jogot, hogy az Előfizetőnek, a tarifacsomagokban foglaltakon felül
nyújtott, fent említett kedvezményeket az Előfizető 27. életévének betöltése, a szerződés határozott időtartamának
lejárta után, illetve jogosulatlan igénybevétel esetén megvonja.
A Vodafone You akció a Vodafone Family akcióval összevonható, mely esetben a Vodafone You kedvezmények
az Előfizető által vagy a kedvezményre jogosult Felhasználó számára - e jogosultság megfelelő igazolása esetén
- igénybe vehetők, azzal, hogy egy Vodafone Family körbe ugyanazon ügyfélszám alá 25 éven aluli hozzátartozók
számára maximum 6 db utólag fizető előfizetés köthető. Minden Felhasználó esetében az adott Felhasználóhoz
tartozó jogosultságot igazolni kell, mert egy jogosult magánszemély kizárólag 1 db Vodafone You előfizetést
vásárolhat.
A Red tarifacsomagok, a Go tarifacsomagok és a Világ Napijegy részletes feltételei az ÁSZF Díjszabás
mellékletében találhatók.
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2. Utólag Fizető (havidíjas) mobil szolgáltatásokhoz kapcsolódó akciók
2.1. Belépési díj kedvezmény
A Belépési díj kedvezmény akció visszavonásig érhető el. Az ajánlat keretében azon Utólag Fizető Előfizetők, akik
az akció időtartama alatt új Előfizetői Szerződést kötnek a kereskedelmi forgalomban aktuálisan elérhető Utólag
Fizető (havidíjas) tarifacsomagok valamelyikére, egyszeri bruttó 10.000 Ft belépési díj kedvezményben
részesülnek.
A belépési díjjal kapcsolatos további információk az ÁSZF Díjszabás mellékletében, illetve az egyes
tarifacsomagoknál találhatók.

2.2. e-Pack kedvezmény
Az akció visszavonásig érhető el. Az akció keretében a felsorolt tarifacsomagok 1 éves, illetve 2 éves határozott
időre, e-Pack szolgáltatással történő igénybevétele esetén, kedvezőbb havi előfizetési díj ellenében az Előfizető
vállalja az alábbi feltételek teljesítését minden hónapban, amíg az e-Pack szolgáltatást igénybe veszi:
•
•

•

Az Előfizető valamennyi, egy ügyfélszám alá tartozó előfizetése tekintetében E-számlát vesz igénybe
az ÁSZF-ben foglalt tartalommal.
A számla kiegyenlítése a következő fizetési módok valamelyikével történik:
o https://www.vodafone.hu/szamlazas/szamlabefizetes oldalon keresztül,
o a Vodafone mobil alkalmazáson keresztül,
o banki átutalással,
o csoportos beszedési megbízással,
o ATM automatákon keresztül.
A számla kiegyenlítése a számlán feltüntetett fizetési határidőig megtörténik.

Amennyiben az Előfizető minden fenti teltételnek eleget tesz, az alábbi havidíj-kedvezményre jogosult az egyes
tarifacsomag-csoportok esetében, amely a szolgáltatás havidíjból kerül levonásra:
Tarifacsomag
Go Light, Go Midi, Go Super, Go Mini, Go Next, Go Talk+ Go Net+, Go
Basic, Go Max, Go Net, Go Talk, Go S, Go M, Go L
Red Free+, Red Max+, Red Infinity World+, Red Free, Red Max, Red
Infinity World, Red Live, Red Live+, Red Infinity Pro, Red S, Red M, Red
L, Red Infinty+
Kid Gyerekóra tarifacsomag
Senior Okosóra tarifacsomag
MobilNet Start+
MobilNet Medium+
HomeNet+
HomeNet+ Extra

Kedvezmény mértéke havonta
500 Ft
1.000 Ft
500 Ft
500 Ft
500 Ft
1.000 Ft
890 Ft
890 Ft

Amennyiben az Előfizető valamely hónapban nem tesz eleget a fenti feltételek bármelyikének, a következő havi
számlájában a tarifacsomaghoz tartozó fenti bruttó összegű egyszeri díj kerül kiterhelésre. Ha az Előfizető egy
hónapban több e-Pack feltételnek nem tesz eleget, az e-Pack feltételek nem teljesítésének díja ebben az esetben
is csak havi egy alkalommal, előfizetésenként kerül kiszámlázásra.
Ha egy Előfizető több előfizetéssel is rendelkezik, melyek közül valamelyiket e-Pack-kel veszi igénybe, ebben az
esetben minden előfizetésre vonatkozóan az e-Pack feltételeknek eleget téve kell a havi számláit kiegyenlítenie.
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Amennyiben az Előfizető valamely hónapban fizetési haladékot vesz igénybe és a számláját nem egyenlíti ki a
számlán feltüntetett fizetési határidőig, az e-Pack nem teljesítésének egyszeri díja ebben az esetben is
kiszámlázásra kerül.
Az e-Pack szolgáltatás lemondása tarifacsomag-váltásnak minősül. Egyazon tarifacsomag e-Pack és anélküli
változata közti tarifacsomag-váltás kötbérfizetés nélkül vehető igénybe.

2.3. Vodafone Red Infinity World+ készülékkedvezmény
A Vodafone Red Infinity World+ készülékkedvezmény akció 2020. május 28-tól, jelen módosult feltételekkel 2021.
november 8-tól visszavonásig érhető el. Az akció keretében minden új vagy meglévő Utólag Fizető Előfizető, aki
Vodafone Red Infinity World+ tarifacsomagra 2 éves határozott idejű szerződést (mobil rádiótelefon)
készülékvásárlással egyidejűleg köt és/vagy hosszabbít, 31.500 forint készülékkedvezményben részesül a
mindenkor hatályos Készülékajánlataink lakossági Ügyfeleknek elnevezésű dokumentumban rögzített, a 2 éves
határozott idejű Red Infinity World+ tarifacsomaggal irányadó előfizetéses alap készülékárból, legfeljebb a vételár
erejéig.
A készülékkedvezmény egyösszegű készülékvásárlás esetén az egyösszegű árból, részletfizetés esetén a
készülék havi törlesztő részleteiből egyenlő mértékben kerül levonásra. A Vodafone Red Infinity World+
készülékkedvezmény akció más készülékkedvezménnyel nem összevonható, azonban több, a Vodafone Red
Infinity World+ készülékkedvezménnyel egyidejűleg meghirdetett készülékkedvezmény esetén automatikusan a
magasabb összegű kedvezmény érvényesül.
A Vodafone Red Infinity World+ tarifacsomag részletes feltételei az ÁSZF Díjszabás mellékletében található.

2.4. Szerkesztési célra fenntartva
2.5. Akciós kiegészítő új PluszAdat opciók (Go S, Go M, Go L, Red S, Red M, Red L)
Az akciós kiegészítő adat opciók 2018. április 11-től visszavonásig érhetők el.
Megújuló PluszAdat (kiegészítő opció)
A megjelölt tarifacsomagokhoz Megújuló PluszAdat kiegészítő opciót a belföldről díjmentesen hívható 1270
telefonos ügyfélszolgálaton, az Online Ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet
vásárolni. A Megújuló PluszAdat kiegészítő opció megújuló adatopció, számlaciklusonként újra aktiválódik, nem
szükséges minden számlaciklusban újra igényelni.
Megrendelhető Megújuló
PluszAdat
Megújuló PluszAdat 3 GB

Benne foglalt
adatmennyiség
3 GB

Megújuló PluszAdat 10 GB

10 GB

Díj (bruttó)
3 000 Ft/hó
5 000 Ft/hó

Tarifacsomag
Go S
Go M
Go L
Red S
Red M

Amennyiben adott számlázási ciklusban a Megújuló PluszAdat kiegészítő opció nem kerül teljes egészében
felhasználásra, akkor a fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A Megújuló PluszAdat kiegészítő opció
nem osztható és az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt adatforgalomra
irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú PluszAdat kiegészítő opció
vásárolható a Megújuló PluszAdat kiegészítő opció mellé.
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Osztható Megújuló PluszAdat (kiegészítő opciók)
A Red L tarifacsomagokhoz Osztható Megújuló PluszAdat kiegészítő opciót a belföldről díjmentesen hívható 1270
telefonos ügyfélszolgálaton, az Online Ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban lehet
vásárolni Red L elsődleges SIM kártyáról.
Megrendelhető Osztható
Megújuló PluszAdat

Benne foglalt
adatmennyiség

Díj (bruttó)

Tarifacsomag

Osztható Megújuló
PluszAdat 3 GB

3 GB

3 000 Ft/hó

Osztható Megújuló
PluszAdat 10 GB

10 GB

5 000 Ft/hó

Red L tarifacsomaghoz tartozó
elsődleges SIM és MultiNet
tarifacsomaghoz tartozó másodlagos
SIM

Amennyiben adott számlázási ciklusban az Osztható Megújuló PluszAdat kiegészítő opció nem kerül teljes
egészében felhasználásra, akkor a fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. Az Osztható Megújuló
PluszAdat kiegészítő opció az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt
adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel.

2.6. Tarifacsomagba beépített Vodafone Pass csomagok
A tarifacsomagba beépített Vodafone Pass csomagok 2017. június 5-től, jelen módosult feltételekkel 2021.
november 8-tól visszavonásig elérhetők.
A Vodafone Pass csomagok tartalma:

Tarifacsomagok, mellyel elérhető:
Go Light
Go Midi
Go Super
Go Mini
Go Next
Go Net+
Go Talk+
Go Easy

Social
Pass

Go Basic
A megjelölt tarifacsomagokkal az Előfizető díjmentes
Go Max
internet
hozzáférésben
részesül
a
Go Net
www.vodafone.hu/vodafone-pass
weboldalon
Go Talk
megjelölt közösségi oldalak szöveges és képi
megjelenítésű tartalmai tekintetében.
Red Live
Red Live+
Go S
Go M
Go L
Red S
Red M
Red L
Go Start
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Go Start+
Go Extra
Red Smart
Red Prime
Red Platinum
MobilNet Medium+
Go Midi
Go Super
Go Talk+

Connect
Pass

A megjelölt tarifacsomagokban az Előfizető díjmentes
internet
hozzáférésben
részesül
a
www.vodafone.hu/vodafone-pass
weboldalon
megjelölt online chat- és telefon szolgáltatást biztosító
alkalmazások üzenetküldési, hang- és videóhívási
tartalmai tekintetében.

Go Talk
Red Live
Red Live+
Red S
Red M
Red L
Red Smart
Red Prime
Red Platinum

A megjelölt tarifacsomagokkal az Előfizető internet
hozzáférésben
részesül
a
www.vodafone.hu/vodafone-pass
weboldalon
megjelölt video néző alkalmazások tekintetében.

EU Video
Pass

A Red Live tarifacsomaghoz az Előfizető kérése
esetén a weboldalon megjelölt harmadik felek által
nyújtott video szolgáltatásokhoz való hozzáférést a
Szolgáltató 480p felbontásban korlátozott minőségben
teszi lehetővé (EU Video Pass SD). Ezen korlátozással
az Előfizető a mobiltelefon készülékre és a hálózati
kapacitásra optimalizált minőségben veheti igénybe a
szolgáltatást, ez az opció nagyobb képernyőjű
készülékek esetében a képminőség romlását Red Live
eredményezheti. Az Előfizetőnek a 480p videó Red Live+
felbontás igénylésére és lemondására az Előfizetői
Szerződés megkötése során, illetve a Szolgáltató
személyes vagy telefonos Ügyfélszolgálatán van
lehetősége.
A Red Live+ tarifacsomaghoz a Szolgáltató nem
korlátozott szolgáltatási sebességű opciót biztosít (EU
Video Pass HD) a weboldalon megjelölt harmadik felek
által nyújtott video szolgáltatások esetén.
Az opció a video szolgáltatást nyújtó harmadik fél által
havidíj ellenében elérhető prémium funkcióik elérését
nem
tartalmazza,
ezen
fizetős
tartalmak
igénybevételéhez külön előfizetés szükséges a video
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szolgáltatónál.

Music
Pass EU

A megjelölt tarifacsomagokkal az Előfizető internet
hozzáférésben
részesül
a
www.vodafone.hu/vodafone-pass
weboldalon
megjelölt közösségi oldalak zene megjelenítésű
tartalmai tekintetében.

Go Super

Az opció a zene szolgáltatást nyújtó harmadik fél által
havidíj ellenében elérhető prémium funkcióik elérését
nem
tartalmazza,
ezen
fizetős
tartalmak
igénybevételéhez külön előfizetés szükséges a zene
szolgáltatónál.

A Vodafone Pass csomagok meghatározott tartalmakra felhasznált adatmennyisége a tarifacsomagban, illetve a
kiegészítő adatopció(k)ba foglalt adatforgalmi keretet nem fogyasztja. A tarifacsomagba és a kiegészítő
adatopcióba vagy az Automatikus PluszAdat opcióba foglalt adatmennyiség felhasználását követően a Vodafone
Pass csomagok a tarifacsomag havi előfizetési díjában foglalt adatforgalom felett irányadó, kínált sávszélességgel
(0/0 Mbit/s le- és feltöltési sebesség) lesznek elérhetőek.
Az adatforgalom opciók által meghatározott forgalomtípusok szerinti szétválasztása megközelítőleg, de nem
garantáltan 100% pontosságú. Előfordulhat, hogy a felhasznált adatforgalmat nem lehetséges egyértelműen
beazonosítani minden esetben, illetve az alkalmazások tartalomszolgáltató általi frissítése esetén eltelhet rövidebbhosszabb átfutási idő az alkalmazás legfrissebb verziójának eléréséig, mely esetek a tarifacsomagban foglalt
adatforgalmi keretet fogyasztják.
A Vodafone Pass csomagok csak egyéni adathasználatra vonatkoznak, az osztott adatra nem.
A Vodafone jogosult előzetes értesítés nélkül módosítani a Vodafone Pass csomagokhoz kapcsolódó, weboldalon
szereplő alkalmazások körét. Az itt megjelölt alkalmazások jellemzően harmadik fél szolgáltatók által nyújtott
szolgáltatások, azokért a szolgáltatást nyújtó harmadik fél felel. A díjmentes adatforgalom nem foglalja magában
az adott tematikus tartalmon kívüli egyéb tartalmakat, pl. a Vodafone Pass szolgáltatásból hivatkozott, harmadik
felek által publikált, tárolt vagy üzemeltetett tartalmakra és funkciókra (pl. regisztráció, alkalmazás-letöltés, frissítés,
beágyazott videó stb.) felhasznált adatmennyiséget.
A Vodafone Pass csomagok használatához szükséges az adott szolgáltató mobil alkalmazásának letöltése vagy a
szolgáltatás hivatalos elérési címének használata. Az adott alkalmazásokra az egyes szolgáltatók által definiált
felhasználási feltételek érvényesek, a Vodafone kizárólag az internet hozzáférést biztosítja ezekhez és nincs
ráhatással a felhasználási feltételekre. Az alkalmazások rendeltetésszerű megjelenítése és használhatósága a
telefon készüléktípusától is függhet, ezzel kapcsolatban a Vodafone nem vállal felelősséget. A Vodafone Pass
csomagok a szabványos protokolloktól eltérő módon (proxy, vagy egyéb titkosított hálózaton keresztül) vagy
virtuális magánhálózaton (VPN) keresztül nem érhetőek el.
A Vodafone Pass csomagok aktív Vodafone EU Roaming opció esetén felhasználhatóak külföldön is, a Vodafone
EU Roaming szolgáltatásban meghatározott roaming hálózatokon és feltételekkel. Az EU Video Pass csomag
belföldön és a Vodafone EU Roaming szolgáltatásban meghatározott roaming hálózatokon és feltételekkel
használható, a Világ Napijegy szolgáltatás érvényességi területén, illetve a jelen bekezdésben nem meghatározott
egyéb roaming hálózatokon nem elérhető. Azon Előfizetők számára, akiknek nem aktív a Vodafone EU Roaming
opció, a tematikus csomagok roaming környezetben való használata esetén a mindenkori Szabályozott Európai
Roaming díjszabás kerül alkalmazásra. Kérjük ellenőrizze külföldi használat előtt készüléke és előfizetése roaming
beállításait az esetleges díjviták elkerülése érdekében.
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A Vodafone Pass kizárólag az internet.vodafone.net APN-nel érhető el.
A tarifacsomagba beépített Vodafone Pass csomag lemondása a belföldről díjmentesen, külföldről az aktuális
roaming díjszabás szerint hívható 1270 telefonos ügyfélszolgálaton lehetséges.
A Vodafone Pass csomagok lemondása, megszűnése esetén a fent említett tarifacsomagok havidíja nem változik.
A díjmentességre tekintettel a Vodafone jogosult a szolgáltatást a már szerződött Előfizetők számára is
megszüntetni előzetes értesítés mellett, a szolgáltatás megszüntetése nem keletkeztet felmondási okot az Előfizető
oldalán. A Vodafone Pass csomagok mindaddig igénybe vehetőek a fent megjelölt tarifacsomagok részeként, amíg
a csomagot a Vodafone elérhetővé teszi Előfizetői számára.

2.7. Akciós kiegészítő adat opciók (Go Start, Go Start+, Go Extra, Red Smart, Red Prime, Red
Platinum tarifacsomagok)
Az akciós kiegészítő adat opciók 2018. január 1-től visszavonásig érhetők el.
PluszAdat (kiegészítő opció)
A megjelölt tarifacsomagokhoz kiegészítő adatopció (PluszAdat) vásárolható, melyek részletes leírását az alábbi
táblázat tartalmazza. PluszAdatot a My Vodafone alkalmazásban lehet vásárolni.
Megrendelhető
PluszAdat

Benne foglalt
adatmennyiség

Díj (bruttó)

300 MB

750 Ft

PluszAdat 1 GB

1 GB

1 800 Ft

PluszAdat 5 GB

5 GB

5 000 Ft

PluszAdat 300 MB

Tarifacsomag
Go Start
Go Start+
Go Extra
Red Smart

Amennyiben egy PluszAdat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő PluszAdat opció
vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő PluszAdat opció fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A
PluszAdat opció nem osztható és az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt
adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú PluszAdat opció
vásárolható. A PluszAdat opció nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell igény szerint vásárolni.
Megújuló PluszAdat (kiegészítő opció)
A megjelölt tarifacsomagokhoz Megújuló PluszAdat kiegészítő opciót az Online Ügyfélszolgálaton keresztül és a
My Vodafone alkalmazásban lehet vásárolni. A Megújuló PluszAdat kiegészítő opció megújuló adatopció,
számlaciklusonként újra aktiválódik, nem szükséges minden számlaciklusban újra igényelni.
Megrendelhető Megújuló
PluszAdat

Benne foglalt
adatmennyiség

Díj (bruttó)

300 MB

500 Ft/hó

Megújuló PluszAdat 1 GB

1 GB

1 400 Ft/hó

Megújuló PluszAdat 5 GB

5 GB

3 000 Ft/hó

Megújuló PluszAdat 20 GB

20 GB

6 000 Ft/hó

Megújuló PluszAdat 300 MB

Tarifacsomag
Go Start
Go Start+
Go Extra
Red Smart

Amennyiben adott számlázási ciklusban a Megújuló PluszAdat kiegészítő opció nem kerül teljes egészében
felhasználásra, akkor a fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A Megújuló PluszAdat kiegészítő opció
nem osztható és az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt adatforgalomra
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irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú PluszAdat kiegészítő opció
vásárolható a Megújuló PluszAdat kiegészítő opció mellé, kivéve az Automatikus PluszAdat 300 MB opciót, mely
csak egy alkalommal aktiválódik egy számlaciklusban.
Osztható Plusz Adatok (kiegészítő opciók)
A Red Platinum tarifacsomagokhoz Osztható PluszAdat, illetve Osztható Megújuló PluszAdat kiegészítő opciót az
Online Ügyfélszolgálaton keresztül és a My Vodafone alkalmazásban lehet vásárolni Red Platinum elsődleges SIM
kártyáról.
Megrendelhető Osztható
PluszAdat

Benne foglalt
adatmennyiség

Díj
(bruttó)

300 MB

750 Ft

Osztható PluszAdat 1 GB

1 GB

1 800 Ft

Osztható PluszAdat 5 GB

5 GB

5 000 Ft

Osztható PluszAdat 300 MB

Tarifacsomag
Red
Prime
és
Red
Platinum
tarifacsomaghoz tartozó elsődleges SIM és
MultiNet
tarifacsomaghoz
tartozó
másodlagos SIM

Amennyiben egy Osztható PluszAdat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő PluszAdat
opció vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő Osztható PluszAdat opció fel nem használt hátralévő adatforgalma
elvész. Az Osztható PluszAdat opció az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában
foglalt adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú Osztható
PluszAdat opció vásárolható. Az Osztható PluszAdat opció nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell
igény szerint vásárolni.
Megrendelhető Osztható Megújuló
PluszAdat
Osztható Megújuló PluszAdat 300 MB

Benne foglalt
Díj (bruttó)
adatmennyiség
300 MB

Osztható Megújuló PluszAdat 1 GB

1 GB

Osztható Megújuló PluszAdat 5 GB

5 GB

Osztható PluszAdat 20 GB

20 GB

Tarifacsomag

500 Ft/hó
Red Prime és Red Platinum
1 400 Ft/hó tarifacsomaghoz tartozó elsődleges
3 000 Ft/hó SIM és MultiNet tarifacsomaghoz
tartozó másodlagos SIM
6 000 Ft/hó

Amennyiben adott számlázási ciklusban az Osztható Megújuló PluszAdat kiegészítő opció nem kerül teljes
egészében felhasználásra, akkor a fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. Az Osztható Megújuló
PluszAdat kiegészítő opció az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt
adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú Osztható PluszAdat
kiegészítő opció vásárolható az Osztható Megújuló PluszAdat kiegészítő opció mellé.

2.8. Eszközbiztosítás akció
Az Eszközbiztosítás akció (2021. november 8. előtt: Készülékbiztosítás akció) 2018. április 11-től, a jelen módosult
feltételekkel 2021. november 8-tól visszavonásig érhető el. Az akció keretében a Vodafone Red Infinity World+
tarifacsomagokra 2 éves határozott idejű szerződéssel szerződő Előfizetők számára a Szolgáltató az Alap+
eszközbiztosítás szolgáltatás havidíjával megegyező összegű kedvezményt biztosít a Vodafone Red Infinity
World+ tarifacsomag hangalapú szolgáltatásra vonatkozó, tarifacsomag havidíjából, a 2 éves határozott idejű
szerződés időtartama alatt, amennyiben az eszközbiztosítás igénybevételi feltételei adottak.
A Red Free+ és Red Max+ tarifacsomagra 2 éves határozott idejű szerződéssel, eszközzel szerződő Előfizetők
számára a Szolgáltató az Alap+ eszközbiztosítás szolgáltatás havidíjának felével megegyező összegű
kedvezményt biztosít a Vodafone Red Free+ és Red Max+ tarifacsomag hangalapú szolgáltatásra vonatkozó,
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tarifacsomag havidíjából, a 2 éves határozott idejű szerződés időtartama alatt, amennyiben az eszközbiztosítás
igénybevételi feltételei adottak.
Az eszközbiztosítás szolgáltatás igénybevételi feltételeire vonatkozóan a mindenkori Vodafone Eszközbiztosítás
Ügyféltájékoztató és Általános Szerződési Feltételekben foglaltak az irányadóak, melynek részleteiről az Egyéb
Szolgáltatások Szerződési Feltételei (ESzSzF) 5. „Eszközbiztosítás” fejezetében tájékozódhat a következő linken:
https://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf#aszf-eszszf.
Eszközkbiztosítás szolgáltatás a Vodafone Red csomagok esetében is csak a Vodafone-tól 60 napnál nem
régebben vásárolt eszközökre köthető, a Red tarifacsomagokra vonatkozó fenti kedvezmények mind
szerződéskötéssel egyidejű, mind 60 napon belüli utólagos biztosításkötés esetén érvényesek. Az eszközbiztosítás
szolgáltatás mindenkori Vodafone Eszközbiztosítás Ügyféltájékoztató és Általános Szerződési Feltételekben
foglaltak szerinti megszűnése esetén az akcióban részvevő tarifacsomagok havidíja nem változik. Red Free+ és
Red Max+ tarifacsomag esetén a 2 éves határozott idejű szerződés időtartama alatt az Alap+ eszközbiztosítás
szolgáltatás kedvezményes havidíja, illetve valamennyi jogosult tarifacsomag esetén a 2 éves határozott idejű
szerződés lejárata után az eszközbiztosítás havidíja – az Előfizető Csatlakozási nyilatkozatának, illetve a Vodafone
Eszközbiztosítás Ügyféltájékoztató és Általános Szerződési Feltételeinek megfelelően a Red tarifacsomag
havidíján felül terhelődik. Az Előfizetőnek lehetősége van az Eszközbiztosítás szolgáltatás lemondására a
Vodafone Eszközbiztosítás Ügyféltájékoztató és Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint, vagy új
eszköz vásárlása esetén új eszközbiztosítás kötésére az új eszközre vonatkozóan, amelyre a választott
tarifacsomagtól függően ismét járhat a havidíj kedvezmény.
A Red tarifacsomagok részletes feltételei az ÁSZF Díjszabás mellékletében találhatók.

2.9. Vodafone Go Easy 15 tarifacsomag
A Vodafone Go Easy 15 tarifacsomag 2020.09.16-tól, jelen módosult feltételekkel 2021.11.08-tól visszavonásig
érhető el Utólag Fizető (havidíjas) Előfizetők számára egy vagy kettő éves határozott idejű szerződéssel.
Go Easy 15
Induló költségek
Belépési díj (Ft)

10 000

Havidíjak
Tarifacsomag havidíj (Ft)
Internet havidíj (Ft)
Havi előfizetési díj (Ft)
1 év határozott idejű szerződéssel vagy
2 év határozott idejű szerződéssel készülékkel
összesen
Kiegészítő Havi előfizetési díj
nem magánszemély (minden adószámmal rendelkező)
előfizető által fizetendő díjtétel (Ft)
Havidíjban foglalt tartalom
Adatforgalom (belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás
szerint az 1. roaming díjzónában) 1 év határozott idejű
szerződés esetén vagy 2 év határozott idejű szerződéssel
készülékkel
Kínált sávszélesség a havi előfizetési díjban foglalt
adatforgalom felett (le- és feltöltési sebesség - Mbit/s)
Garantált sebesség
EU Roaming

0
4490
4490

3 175

15 GB
0/0
az ÁSZF 6. mellékletében meghatározottak
szerint
A Vodafone EU Roaming díjmentesen
aktiválható,
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egyebekben külföldön a mindenkori Roaming
díjszabás érvényes
Havidíjon felül, normál díjas irányban irányadó díjak
- belföldön magyarországi hívószámokra;
- a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming
díjzónából magyarországi és az 1. roaming díjzóna
országainak hívószámaira.
Percdíj (Ft)

20

SMS (Ft)

20

MMS (minden típus) (Ft)
Havidíjon felül, nemzetközi, normál díjas irányban
irányadó díjak
- belföldről az EU nemzetközi díjzóna érvényességi területén
belüli és kívüli országok hívószámaira.
Nemzetközi percdíjak az EU nemzetközi díjzónába (Ft)

75

76

Nemzetközi percdíjak az EU nemzetközi díjzónán kívülre (Ft) A mindenkori ÁSZF Díjszabás melléklete szerint
Nemzetközi SMS díja az EU nemzetközi díjzónába (Ft)
Nemzetközi SMS díja az EU nemzetközi díjzónán kívülre (Ft)

24
40

A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifacsomagban a hívások számlázása 1
perces egységekben történik.
A Kiegészítő havi előfizetési díj minden nem magánszemély (minden adószámmal rendelkező) ügyfél által
fizetendő díjtétel, mely előre esedékes és hozzáadódik az Előfizető havi számlájához. Ezen tétel minden, bármely
típusú SIM kártyára fizetendő havidíj tétel, mely nem lebeszélhető és nem leforgalmazható.
Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. A Vodafone EU Roaming szolgáltatás részletes feltételei az
ÁSZF Díjszabás mellékletében találhatók.
EU nemzetközi díjzóna: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Svédország, Egyesült Királyság,
Észtország, Finnország, Franciaország, Francia Guyana, Gibraltár, Görögország, Guadeloupe, Hollandia,
Horvátország, Izland, Írország, Olaszország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Martinique,
Monaco, Németország, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Reunion, Románia, Szlovákia, Szlovénia,
Spanyolország, Svájc, Törökország.
Az EU nemzetközi díjzónán kívüli nemzetközi percdíjak az ÁSZF Díjszabás melléklete szerinti nemzetközi díjazás
szerint árazódnak.
A Vodafone Go Easy 15 tarifacsomagokra a havidíjban foglalt, belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint
külföldön felhasználható adatmennyiség felhasználását követően az internet hozzáférés megszűnik a számlázási
ciklus végéig.
A számlazárásig történő további internetezéshez a havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását követően az
Online Ügyfélszolgálaton keresztül és a My Vodafone alkalmazásban kiegészítő adatopció vásárlása szükséges.
Adatopció vásárlása nélkül adatforgalom túllépés nem lehetséges, amennyiben az Előfizető felhasználta a
csomagban foglalt adatmennyiséget, nem lesz elérhető számára az internet szolgáltatás a számlázási ciklus
végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul.
A Vodafone Go Easy 15 tarifacsomagra vonatkozó határozott idejű szerződés esetén, amennyiben az Előfizető a
határozott időtartamú szerződés lejárta előtt a szerződésmódosításra vonatkozó szabályok szerint nem köt újabb
határozott időtartamú szerződést, a határozott időtartam lejártát követően a szerződés automatikusan határozatlan
időtartamúvá alakul. A határozott idejű szerződés lejáratát követően a szolgáltatást a határozott idejű szerződésben
meghatározott díjakon és feltételekkel nyújtjuk tovább.
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PluszAdat (kiegészítő opció)
A tarifacsomaghoz kiegészítő adatopció (PluszAdat) vásárolható, melyek részletes leírását az alábbi táblázat
tartalmazza. PluszAdatot a belföldről díjmentesen hívható 1270 telefonos ügyfélszolgálaton, az Online
Ügyfélszolgálaton keresztül és a My Vodafone alkalmazásban lehet vásárolni és lemondani.
Megrendelhető PluszAdat
PluszAdat 300 MB
PluszAdat 1 GB
PluszAdat 5 GB

Benne foglalt
adatmennyiség

Díj (bruttó)

300 MB
1 GB
5 GB

500 Ft
1 200 Ft
3 400 Ft

Amennyiben egy PluszAdat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő PluszAdat opció
vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő PluszAdat opció fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A
PluszAdat opció nem osztható és az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt
adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú PluszAdat opció
vásárolható. A PluszAdat opció nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell igény szerint vásárolni.
Megújuló PluszAdat (kiegészítő opció)
A tarifacsomaghoz Megújuló PluszAdat kiegészítő opciót az Online Ügyfélszolgálaton keresztül és a My Vodafone
alkalmazásban lehet vásárolni és lemondani. A Megújuló PluszAdat kiegészítő opció megújuló adatopció,
számlaciklusonként újra aktiválódik, nem szükséges minden számlaciklusban újra igényelni.
Megrendelhető
PluszAdat

Megújuló

Megújuló PluszAdat 300 MB
Megújuló PluszAdat 1 GB
Megújuló PluszAdat 5 GB

Benne foglalt
adatmennyiség

Díj (bruttó)

300 MB
1 GB
5 GB

500 Ft/hó
1 200 Ft/hó
3 400 Ft/hó

Amennyiben adott számlázási ciklusban a Megújuló PluszAdat kiegészítő opció nem kerül teljes egészében
felhasználásra, akkor a fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A Megújuló PluszAdat kiegészítő opció
nem osztható és az adott számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt adatforgalomra
irányadó, azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú PluszAdat kiegészítő opció
vásárolható a Megújuló PluszAdat kiegészítő opció mellé.

2.10.

Kid Gyerekóra tarifacsomag – Világ Napijegy akció

A Kid Gyerekóra tarifacsomag – Világ Napijegy akció 2018. augusztus 21-től visszavonásig érhető el. Az akció
keretében azon Utólag Fizető Előfizető, aki Kid Gyerekóra tarifacsomagot határozott idejű szerződéssel vásárol,
díjmentesen veheti igénybe a Világ Napijegy szolgáltatást a Kid Gyerekóra tarifacsomaghoz, amelyet
automatikusan aktiválunk részére. Az akció csak a határozott idejű szerződésekhez vehető igénybe, a határozott
idő lejártáig.
Az akcióra való jogosultság megszűnésével a Világ Napijegy kedvezményt töröljük a Kid Gyerekóra
tarifacsomagról, a Világ Napijegy szolgáltatást annak esetleges lemondásáig, az ÁSZF Díjszabás mellékletében
található díjon és feltételekkel nyújtjuk tovább.
A Kid Gyerekóra tarifacsomag részletes feltételei az ÁSZF Díjszabás mellékletében találhatók.

2.11.

Senior Okosóra tarifacsomag – Világ Napijegy akció
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Senior Okosóra tarifacsomag – Világ Napijegy akció 2019. június 17-től visszavonásig érhető el. Az akció keretében
azon Utólag Fizető Előfizető, aki Senior Okosóra tarifacsomagot határozott idejű szerződéssel vásárol, díjmentesen
veheti igénybe a Világ Napijegy szolgáltatást a Senior Okosóra tarifacsomaghoz, amelyet automatikusan aktiválunk
részére. Az akció csak a határozott idejű szerződésekhez vehető igénybe, a határozott idő lejártáig.
Az akcióra való jogosultság megszűnésével a Világ Napijegy kedvezményt töröljük a Senior Okosóra
tarifacsomagról, a Világ Napijegy szolgáltatást annak esetleges lemondásáig, az ÁSZF Díjszabás mellékletében
található díjon és feltételekkel nyújtjuk tovább.
A Senior Okosóra tarifacsomag részletes feltételei az ÁSZF Díjszabás mellékletében találhatók.

2.12.

Senior Okosóra akció

A Senior Okosóra akció 2019. június 17-től visszavonásig érhető el. Az ajánlat keretében a Senior Okosóra
tarifacsomagra szerződő Utólag Fizető Előfizető bruttó 1 000 Ft tarifacsomag-havidíj kedvezményben részesül.
Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy fenti akciós kedvezményt a tarifacsomag nem rendeltetésszerű
használata vagy az igénybevételi feltételek egyéb módon történő megsértése esetén előzetes figyelmeztetést
követően megvonja és a tarifacsomagot a továbbiakban a Díjszabásban rögzített feltételek szerint nyújtsa.
A Senior Okosóra tarifacsomag részletes feltételei az ÁSZF Díjszabás mellékletében találhatók.

2.13.

Korlátlan 3 napos PluszAdat opció

A Korlátlan 3 napos PluszAdat opció akció 2019. július 10-től, jelen módosult feltételekkel 2021. november 8-tól
visszavonásig érhető el.
A megjelölt tarifacsomagokhoz Korlátlan 3 napos PluszAdat opció vásárolható, mely részletes leírását az alábbi
táblázat tartalmazza. PluszAdatot az Online Ügyfélszolgálaton keresztül és a My Vodafone alkalmazásban lehet
vásárolni és lemondani.
Megrendelhető PluszAdat

Benne foglalt
adatmennyiség

Díj (bruttó)

Tarifacsomag
Go Light
Go Easy
Go Midi
Go Super

Korlátlan 3 napos PluszAdat

korlátlan

2 400 Ft

Go Mini
Go Next
Go Net+
Go Talk+
Go Basic
Go Max
Go Net
Go Talk
Red Live
Red Live+

A Korlátlan 3 napos PluszAdat opció a számlázási ciklustól függetlenül az aktiválást követő harmadik nap éjfélig
használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel, az esetlegesen
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vásárolt kiegészítő adatopció(k) és a tarifacsomag havidíjába foglalt adatforgalom felhasználása előtt belföldön.
Külföldön a mindenkori roaming díjszabás érvényes. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú Korlátlan 3
napos PluszAdat opció vásárolható. A Korlátlan 3 napos PluszAdat opció nem megújuló és nem osztható opció,
Red Live+ tarifacsomag esetén sem.
Minden Utólag Fizető Előfizetőnek maximum 3 adatcsomagja lehet egyidejűleg aktív, amennyiben a Korlátlan 3
napos PluszAdat opció megrendelésekor az Előfizetőnek már van 3 aktív adatcsomagja az adott előfizetésén, úgy
az aktiválás sikertelen lesz, és csak valamelyik aktív adatcsomag törlésével kérhető az aktiválás. A Korlátlan 3
napos PluszAdat aktiválásáról, SMS-ben értesítést küldünk.
A Vodafone Red és Go tarifacsomagok részletes feltételei az ÁSZF Díjszabás mellékletében találhatók.

2.14.

Vodafone készülékkedvezmény mobil-vezetékes ügyfelek számára

A Vodafone készülékkedvezmény mobil-vezetékes ügyfelek számára akció 2021. november 8-tól visszavonásig
érhető el azon Vodafone mobil-vezetékes ügyfelek számára, akik a Vodafone Magyarország Zrt.-nél legalább egy
jogosult havi díjas, hangalapú, aktív (azaz nem szüneteltetett/felfüggesztett/korlátozott/törölt) mobil, valamint
legalább egy aktív (azaz nem felfüggesztett/korlátozott/törölt) helyhez kötött (műsorterjesztési, internethozzáférési, vezetékes telefon) szolgáltatásra vonatkozó Előfizetői Szerződéssel, és az adott Előfizetői
Szerződéseken azonos természetes azonosítókkal (ugyanazon előfizetői név, születési dátum, édesanyja
leánykori neve) rendelkeznek.
Ezen készülékkedvezmény akció keretében azon új vagy meglévő Utólag Fizető, mobil-vezetékes Előfizető, aki
Go Midi, Go Super, Red Free+, Red Max+ vagy Red Infinity World+ tarifacsomagot 2 éves határozott idejű
szerződéssel, mobiltelefonnal vásárol vagy az akcióban résztvevő fent felsorolt tarifacsomagokkal 2 éves
határozott idejű szerződést mobiltelefon vásárlással hosszabbít, Go Midi tarifacsomag esetén bruttó 21.000 Ft,
Go Super, Red Free+ és Red Max+ tarifacsomag esetén bruttó 31.500 Ft, Red Infinity World+ tarifacsomag
esetén pedig (a jelen Akciók melléklet 3.5 pontjában rögzített bruttó 31.500 Ft Red Infinity World+
készülékkedvezmény felett további) bruttó 21.000 Ft összegű, így összesen 52.500 Ft
készülékkedvezményben részesül a tarifacsomagok vásárlása esetén irányadó előfizetéses készülékárból,
maximum a vételár erejéig. A kedvezmény egyösszegű készülékvásárlás esetén az egyösszegű árból,
részletfizetés esetén a készülékek havi törlesztő részleteiből egyenlő mértékben kerülnek levonásra.
A Vodafone mobil-vezetékes készülékkedvezmény akció a Szolgáltató személyes ügyfélszolgálati pontjain, illetve
a belföldi hálózatból díjmentesen hívható 1401-es telefonos értékesítési vonalán érhető el.
A Vodafone mobil-vezetékes készülékkedvezmény akció más, e pontban nem említett készülékkedvezménnyel
nem összevonható.
A Vodafone Red Infinity World+ készülékkedvezmény akció részletes feltételei jelen Akciók melléklet 2.3-as
pontjában, a Red és Go tarifacsomagok részletes feltételei az ÁSZF Díjszabás mellékletében találhatók.

2.15.

Vodafone mobil-vezetékes Előnyök akció

A Vodafone mobil-vezetékes Előnyök akció 2019. szeptember 2-tól, jelen módosult feltételekkel 2021. november
8-tól visszavonásig érhető el azon Vodafone mobil-vezetékes ügyfelek számára, akik a Vodafone Magyarország
Zrt.-nél legalább egy jogosult havi díjas, hangalapú, aktív (azaz nem szüneteltetett/felfüggesztett/korlátozott/törölt)
mobil, valamint legalább egy jogosult, aktív (azaz nem felfüggesztett/korlátozott/törölt) helyhez kötött
(műsorterjesztési, internet-hozzáférési, vezetékes telefon) szolgáltatásra vonatkozó Előfizetői Szerződéssel, és az
adott Előfizetői Szerződéseken azonos természetes azonosítókkal (ugyanazon előfizetői név, születési dátum,
édesanyja leánykori neve) rendelkeznek.
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Az akcióban részvevő Vodafone mobil-vezetékes ügyfelek a következő opciókra jogosultak mobil
tarifacsomagjukon:
Opció neve

Előnyök rövid leírása
Megújuló 2 GB és 3 GB díjmentes mobil adatforgalom
2 GB, illetve 3 GB adatforgalom opció
belföldön és/vagy a mindenkori Roaming díjszabás
szerint az 1. roaming díjzónában
Korlátlan mobil adatforgalom a vezetékes internet
Wifi pótló opció
hibabejelentése alapján az opció aktiválását követő 3.
nap éjfélig
Korlátlan mobilhívás Vodafone vezetékes irányba a
Korlátlan mobilhívás Vodafone vezetékes irányba Vodafone magyarországi mobilhálózatáról belföldön és
opció
a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming
díjzónából
Az Előnyök akcióra egyes Flotta tarifacsomagok is jogosultak, a részletekről a Szolgáltató személyes
ügyfélszolgálatán vagy Flotta kapcsolattartójától kaphat tájékoztatást.
Az Előnyök akcióra egyes MVNO tarifacsomagok is jogosultak, a részletekről a Szolgáltató személyes vagy
telefonos ügyfélszolgálatán kaphat tájékoztatást.
A 3 GB adatforgalomra jogosult tarifacsomagok: Go Midi és Go Super.
Az Előnyök akcióra nem jogosult Vodafone mobil tarifacsomagok: korlátlan adatforgalmat tartalmazó
tarifacsomagok, Előre Fizető (feltöltőkártyás) tarifacsomagok, Kid Gyerekóra, Senior Okosóra és Lokátor
tarifacsomagok, Internet tarifacsomagok.
Az Előnyök akcióra nem jogosult Vodafone helyhez kötött szolgáltatások: internet-hozzáférés szolgáltatás,
műsorterjesztési szolgáltatás, vezetékes telefon szolgáltatás.
Korlátlan hívás Vodafone vezetékes irányba opcióra nem jogosult Vodafone mobil tarifacsomagok: korlátlan percet
tartalmazó tarifacsomagok.
A 2 GB adatforgalom opcióra nem jogosult Vodafone tarifacsomagok: fentieken felül a forgalmi díjas internetet
tartalmazó tarifacsomagok.
Az Előfizető minden jogosult mobil előfizetésén az Előnyök aktiválása a sikeres beazonosítást követően
automatikusan történik a Vodafone adatbázisa alapján. Az aktiválásról SMS értesítést küldünk minden jogosult
mobil telefonszámra.
Az Előfizető az Előnyökre mindaddig jogosult, amíg a fenti feltételek fennállnak, azok megszűnése esetén az
Előnyök automatikusan deaktiválásra kerülnek.
1. 2 GB, illetve 3 GB díjmentes mobil adatforgalom opció
A megújuló 2 GB és 3 GB akciós mobil adatforgalom a mobil tarifacsomag havidíjában foglalt adatforgalom előtt
és az esetlegesen vásárolt kiegészítő adatopciókat megelőzően kerül felhasználásra számlázási ciklusonként.
Amennyiben a 2 GB vagy 3 GBakciós mobil adatforgalom nem kerül teljes egészében felhasználásra az adott
számlázási ciklusban, akkor a fel nem használt, hátralévő adatforgalom elvész. A 2 GB és 3 GB akciós mobil
adatforgalom kizárólag akkor vehető igénybe, ha az Előfizető legfeljebb két másik aktív mobil adatopcióval
rendelkezik az előfizetésén. Kettőnél több adatopció esetén kizárólag a két adatopció feletti adatopciók lemondása
esetén vehető igénybe az akciós adatforgalom. A 2 GB és 3 GB díjmentes adatopció mobil előfizetésenként egy
alkalommal aktiválható, csak az adott előfizetésen érvényesíthető és nem osztható.
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A 2 GB, illetve 3 GB akciós mobil adatforgalom mindaddig elérhető és felhasználható a jogosult előfizetéseken,
ameddig az Előfizető beazonosított mobil-vezetékes Vodafone ügyfél (azonos természetes azonosítókkal:
ugyanazon előfizetői név, születési dátum, édesanya leánykori neve). Elveszti a jogosultságát az az ügyfél, akinek
a jogosult Vodafone Utólag Fizető mobil tarifacsomagra kötött Előfizetői Szerződése megszűnik, azt átváltja nem
jogosult tarifacsomagra, előfizetése felfüggesztésre kerül, illetve, ha vezetékes előfizetése szűnik meg, azt átváltja
nem jogosult tarifacsomagra vagy kerül felfüggesztésre. A 2 GB és 3 GB akciós mobil adatforgalom az adott
számlaciklus végéig használható fel, a tarifacsomag havidíjában foglalt (roaming) adatforgalomra irányadó, azonos
feltételekkel, azzal, hogy az akciós adatforgalom nem osztható. Külföldi használat esetén a mindenkori Roaming
díjszabás érvényes, a tarifacsomagokban meghatározott feltételek szerint.
A 2 GB akciós adatforgalom az Előfizető nevén lévő valamennyi jogosult Vodafone Utólag Fizető aktív mobil
tarifacsomag kapcsán igénybe vehető, míg a 3 GB akciós adatforgalom csak a Go Midi és Go Super
tarifacsomagokkal érhető el.
2. Wifi pótló opció
A Wifi pótló opció szolgáltatás azon Vodafone mobil-vezetékes ügyfelek számára elérhető, akiknek Vodafone mobil
előfizetőként nyilvántartott természetes azonosítói (előfizetői név, születési dátum, édesanya leánykori neve)
azonosak azon meghibásodott Vodafone helyhez kötött Internet hozzáférési szolgáltatás szolgáltatási címén
rögzített Előfizető fenti természetes azonosítóival, amelyre az Előfizető hibabejelentést tett és jogosult Vodafone
Utólag Fizető, mobil hangalapú tarifacsomaggal rendelkeznek. Az általános szabálytól eltérően, a Wifi pótló opcióra
a korlátlan adatmennyiséget tartalmazó mobil tarifacsomagokkal rendelkező azon ügyfeleink is jogosultak, melyek
esetén az ÁSZF szerint nem áll rendelkezésre a teljes, az adott területen elérhető technológián a Szolgáltató által
biztosított kínált sávszélesség, pl. Red Free tarifacsomag. A Wifi pótló opció az Előfizető nevén lévő valamennyi
jogosult mobil, havi díjas, hangalapú előfizetésre igénybe vehető.
A Wifi pótló opció szolgáltatás a Vodafone helyhez kötött Internet hozzáférési szolgáltatás az Előfizető érdekkörébe
tartozó meghibásodása esetén, szabadon felhasználható korlátlan mobil adatforgalmat biztosít az aktiválást követő
3. nap éjfélig a Vodafone-os mobil tarifacsomag havidíjában foglalt adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel,
azzal, hogy a meghibásodás esetén felhasználható adatforgalom nem osztható. Külföldi használat esetén a
mindenkori Roaming díjszabás érvényes, a Vodafone-os mobil tarifacsomagokban meghatározott feltételek szerint.
A Wifi pótló opció szolgáltatás aktiválására azon Előfizető jogosult, aki a Vodafone otthoni vezetékes internet
szolgáltatásban kimaradást észlel és a Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül a helyhez kötött Internet hozzáférési
szolgáltatás hibáját bejelenti, abban az esetben, amennyiben a Szolgáltató Ügyfélszolgálata nem tudja a
hibabejelentő hívásban megjavítani a szolgáltatás kimaradását, valamint azt egyedi hibaként azonosítja.
A Wifi pótló opció szolgáltatás a mobil előfizetésben és kiegészítő adatopció keretében vásárolt extra adaton felül
biztosít adatkeretet és ezen adatforgalmak előtt kerül felhasználásra az aktiválást követő 3. nap éjfélig, amennyiben
az előfizetésen legfeljebb kettő mobiladatot biztosító kiegészítő adatopció aktív. Amennyiben bármely jogosult
előfizetésen legalább 3 aktív kiegészítő adatopció található, abban az esetben egy kiegészítő adatopció lemondása
szükséges a Wifi pótló opció aktiválásához az adott előfizetésen.
Vodafone a Wifi pótló opció szolgáltatás használóival szemben az adatforgalom megkezdésekor (0 GB
adatforgalomtól) folyamatosan alkalmazza a hálózati erőforrások kiosztásánál az Általános Szerződési
Feltételekben 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). Ennek következtében a Wifi pótló
opció szolgáltatás használója 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, mint a Wifi pótló opció felhasználója, azaz az egyéb Előfizető a hálózat túlterheltsége idején azonos
körülmények esetén nagyobb sebességgel képes adatkommunikációt folytatni, mint a Wifi pótló opció szolgáltatás
felhasználója. Normál terhelésű hálózat esetén a Wifi pótló opció szolgáltatás felhasználója nincs hátrányosan
megkülönböztetve a többi Előfizetővel szemben, ugyanolyan adatsebességre képes, mint az egyéb felhasználók.
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Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételek 6. számú mellékletében meghatározott garantált le- és feltöltési
sebességet bármely korlátozás esetén biztosítja.
A Wifi pótló opció szolgáltatás a következő esetekben nem vehető igénybe:
-

Tömeges hiba esetén. Tömeges hibának minősül minden olyan hiba fennállása, amennyiben a
szolgáltatás vagy a hálózat hibásodik meg, valamint, ha egy adott hiba több mint egy Előfizetőt érint.
Kompenzációként abban az esetben, amennyiben az Előfizető felhasználta az adott számlázási időszakra
felhasználható adatkeretét.
Amennyiben a Vodafone helyhez kötött Internet hozzáférési szolgáltatása korlátozásra került díjtartozás
vagy egyéb ok miatt.
Amennyiben az Előfizető mobil előfizetése korlátozásra került díjtartozás vagy egyéb ok miatt, vagy
amennyiben az előfizető felfüggesztette, szüneteltette a mobilelőfizetését.
Amennyiben a mobil előfizetésen aktív a Wifi pótló opció szolgáltatás, mikor az Előfizető tarifacsomagot
vált, akkor a Wifi pótló opció nem kerül aktiválásra az új tarifacsomaghoz.
Amennyiben a Vodafone helyhez kötött Internet hozzáférési szolgáltatás akadozik vagy amennyiben a
szolgáltatás minősége romlik, de az ÁSZF 6. számú mellékletében meghatározott garantált sebességet
eléri.
Amennyiben az Előfizető megszüntette vagy felmondta a Vodafone helyhez kötött Internet hozzáférési
szolgáltatást.
Az Előfizető tulajdonában lévő eszköz meghibásodása esetén (például tablet, PC vagy nem a Vodafone
által biztosított modem).
A szolgáltatás beüzemelésének idejére.
Amennyiben az Előfizető felfüggesztette a Vodafone helyhez kötött Internet hozzáférési szolgáltatást.
Amennyiben a Vodafone mobil hálózatát az adott cellában a megnövekedett Wifi pótló opció által generált
adatforgalom túlterheli és veszélyezteti a mobil szolgáltatás elérhetőségét.

A Wifi pótló opció szolgáltatás nem egyenértékű kiváltója a Vodafone otthoni vezetékes internet szolgáltatásnak
és nem kompenzáció a vezetékes internet szolgáltatás meghibásodásának következtében. A Wifi pótló opció
szolgáltatás 30 napon belül legfeljebb kettő alkalommal vehető igénybe.
3. Korlátlan mobilhívás Vodafone vezetékes irányba opció
A korlátlan mobilhívás Vodafone vezetékes irányba opció aktiválásával a Vodafone vezetékes irányba indított
korlátlan mobil percek belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming díjzónából, Vodafone
vezetékes hálózatba irányuló hanghívások esetén érvényesek, így a mobil tarifacsomagban foglalt percek bármely
egyéb belföldi mobil vagy vezetékes hálózatba irányuló hívásra felhasználhatók, mivel a normál díjas Vodafone
vezetékes irányba indított hívások a tarifacsomagban foglalt keretet nem fogyasztják.
A korlátlan mobilhívás Vodafone vezetékes irányba opció ez Előfizető nevén lévő valamennyi jogosult Vodafone
Utólag Fizető mobil előfizetésre igénybe vehető.

2.16.

Vodafone mobil-vezetékes Kedvezmény akció

A Vodafone mobil-vezetékes Kedvezmény akció 2019. szeptember 2-tól, jelen módosult feltételekkel 2021.
november 8-tól visszavonásig érhető el azon Vodafone mobil-vezetékes ügyfelek számára, akik a Vodafone
Magyarország
Zrt.-nél
legalább
egy
jogosult
havi
díjas,
aktív
(azaz
nem
szüneteltetett/felfüggesztett/korlátozott/törölt)
mobil,
illetve
legalább
egy
aktív
(azaz
nem
felfüggesztett/korlátozott/törölt) helyhez kötött (műsorterjesztési, internet-hozzáférési, vezetékes telefon)
szolgáltatásra vonatkozó Előfizetői Szerződéssel, és az adott Előfizetői Szerződéseken azonos természetes
azonosítókkal (ugyanazon előfizetői név, születési dátum, édesanyja leánykori neve) rendelkeznek.
A Vodafone mobil-vezetékes Kedvezmény akció keretein belül azon Vodafone mobil-vezetékes ügyfél, aki
Vodafone Go Midi, Go Super, Go Next, Go Talk+, Go Net+, Red Free+, Red Max+, Red Infinity World+, Red Free,
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Red Max, Red Infinity World, Go Max, Go Net, Go Talk, Red Live, Red Live+, Red Infinity Pro tarifacsomagok
valamelyikével rendelkezik és 2019. szeptember 2-át követően fenti határozott időre kötött jogosult Vodafone
tarifacsomagok mellé bármely Vodafone helyhez kötött (műsorterjesztési, internet-hozzáférési, vezetékes telefon)
szolgáltatásra vagy a fent felsorolt tarifacsomagok valamelyikére új, határozott idejű szerződést köt vagy meglévő
szerződést határozott időre vagy meglévő határozott idejű szerződést hosszabbít, maximum egy, Go Midi, Go Next,
Go Max, Go Net vagy Go Talk tarifacsomag esetén havi bruttó 1000 Ft, Go Super, Red Free+, Red Max+, Go Net+,
Go Talk+, Red Free, Red Max, Red Live vagy Red Live+ tarifacsomag esetén havi bruttó 2000 Ft, Red Infinity
World+, Red Infinity World vagy Red Infinity Pro tarifacsomag esetén havi bruttó 3500 Ft mértékű havidíjkedvezményben részesülhet a mindenkori számlazáráskor fennálló aktuális állapot figyelembevételével. A
kedvezmény minden hónapban az ügyfélszámtól függetlenül az Előfizető fent felsorolt, jogosult előfizetései közül
a mindenkori legmagasabb havidíjú, határozott idejű tarifacsomagja alapján kerül meghatározásra azzal, hogy
amennyiben az Előfizető több ügyfélszámmal rendelkezik, a kedvezmény csak azon az ügyfélszámon érvényesül,
amelyen magasabb havidíj-kedvezmény állapítható meg. A Kedvezmény akcióra egyes Flotta tarifacsomagok is
jogosultak, a részletekről a Szolgáltató személyes ügyfélszolgálatán vagy Flotta kapcsolattartójától kaphat
tájékoztatást.
A havi előfizetésidíj-kedvezmény az adott tarifacsomag 61.20.4. TESZOR-számú internet havi díjából kerül
levonásra. Tört havi kedvezmény igénybevételére nincs lehetőség és a kedvezmény nem haladhatja meg az adott
számlában az adott tarifacsomag következő időszakra terhelt internet havi díját.
A Vodafone mobil-vezetékes havidíj-kedvezményre történő jogosultság aktiválása a sikeres beazonosítást
követően automatikusan történik a Vodafone adatbázisa alapján, melyről SMS értesítést küldünk a jogosult
ügyfélszám alatti összes telefonszámra.
Az Előfizető a Vodafone mobil-vezetékes havidíj-kedvezményre mindaddig jogosult, amíg a fenti feltételek
fennállnak, azok megszűnése esetén a kedvezmény automatikusan deaktiválásra kerül.
A Vodafone mobil-vezetékes Kedvezmény akció más havidíj-kedvezményekkel összevonható.
A Vodafone mobil-vezetékes havidíj-kedvezményekről az alábbi táblázat ad áttekintést:
Kedvezményre jogosult
tarifacsomagok

Elérhető havidíj-kedvezmény a legmagasabb havidíjú,
határozott idejű szerződésben lévő tarifacsomag esetén
(bruttó)

Go Midi, Go Next, Go Max, Go Net, Go
Talk

1000 Ft

Go Super, Go Net+, Go Talk+,
Red Free+, Red Max+,
Red Free, Red Max,
Red Live, Red Live+

2000 Ft

Red Infinity World+, Red Infinity World,
Red Infinity Pro

3500 Ft
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3. Mobilinternet tarifacsomagokhoz kapcsolódó akciók
3.1. Szerkesztési célra fenntartva
3.2. Digitális Jólét Alapcsomag akció
A Digitális Jólét Alapcsomag akció 2018. április 11-től visszavonásig érhető el, melynek keretében a Díjszabás
mellékletben szereplő azon feltétel, miszerint a Digitális Jólét Alapcsomag mobil internet-hozzáférés szolgáltatást
olyan természetes személy (előfizető) veheti igénybe, akinek nem volt bármely hazai szolgáltatóval kötött mobil
internet előfizetés a nevén a Szolgáltatóval kötendő előfizetői szerződés aláírását megelőző egy évben alkalmazásától Szolgáltató eltekint.

3.3. Szerkesztési célra fenntartva
3.4. MultiNet EU+ havidíj kedvezmény
A MultiNet EU+ havidíj kedvezmény akció 2020. május 28-tól visszavonásig érhető el. Az akció keretében a Red
Infinity World tarifacsomag mellé MultiNet EU+ tarifacsomagot határozott időre vásárló ügyfél 100% havidíj
kedvezményben részesül a MultiNet EU+ tarifacsomag havi előfizetési díjából 1 év határozott idő esetén 10
hónapig, 2 év határozott idő esetén 22 hónapig, illetve a MultiNet EU+ csomagra való jogosultság feltételeként
mindaddig, amíg Red Infinity World tarifacsomagra kötött előfizetését fenntartja. A kedvezményes időszak lejártát
követően a MultiNet EU+ tarifacsomag Díjszabás szerinti teljes havidíja kerül kiszámlázásra. Amennyiben Red
Infinity World tarifacsomagra kötött elsődleges előfizetés a MultiNet EU+ tarifacsomag határozott idejének lejárta
előtt megszűnik vagy leváltásra kerül, abban az esetben a MultiNet EU+ SIM kártya Internet Alaptarifára történő
váltásával a kedvezmény megszűnik.
A MultiNet EU+ tarifacsomag részletes feltételei az ÁSZF Díjszabás mellékletében találhatók.
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4. Előre Fizető (feltöltőkártyás) mobil szolgáltatásokhoz kapcsolódó akciók
4.1. TUTI100 feltöltési bónusz
A TUTI100 feltöltési bónusz akció 2021. november 8-tól visszavonásig érhető el azon Előre Fizető (feltöltőkártyás)
Előfizetők számára, akik TUTI100 tarifacsomaggal rendelkeznek és legalább 3 000 Ft összeggel töltik fel
kártyájukat a MyVodafone applikáción keresztül.
Az akció keretében minden MyVodafone applikáción keresztül történő 3 000 Ft feletti feltöltést követően 1 GB
bónusz adat és 100 bónusz perc kerül jóváírásra az Előfizető Általános Bónusz Egyenlegén, amelyről az Előfizető
SMS értesítést kap. A bónusz percek és adat a jóváírásról szóló SMS értesítést követő 3. nap végéig használhatók
fel, kizárólag hangalapú hívás indítására belföldi, normál díjas hálózatban. Külföldön a mindenkori roaming
díjszabás érvényes. A bónusz jóváírásáról, illetve elhasználásáról SMS-ben értesítést küldünk.
A feltöltési bónuszok nem adódnak össze, az utolsó feltöltés utáni bónusz használható fel.
Az akció normál és preaktív állapotú Instant SIM kártyák feltöltése esetén is érvényes, azzal, hogy preaktív feltöltés
esetén Előfizető az aktiválás után kapja meg a bónuszt, azaz preaktív állapotú kártyák esetén további feltétel, hogy
az akció időtartama alatt, de legkésőbb a SIM kártyán szereplő érvényességi idő (mely SIM kártyánként eltérhet)
lejárata előtt az aktiválás is megtörténjen.
Az Instant SIM kártyára az Előfizetői Szerződés megkötése aktiválással történik. A SIM kártyát használat előtt az
Egyéni Előfizetőnek aktiválnia kell a www.vodafone.hu/instant oldalon vagy a belföldről díjmentesen hívható 1270es ügyfélszolgálati számon. A Szolgáltató és az Előfizető között az ÁSZF alapján távollévők között ráutaló
magatartással jön létre a feltöltőkártyás Előfizetői Szerződés.
Az Instant SIM kártya érvényességi ideje az aktiválástól számított 90 nap. Az egyenlegaktiválástól számított 90
napon belül 1 000-től 1 999 Ft-os feltöltésig az egyenleg-felhasználási idő a feltöltéstől számított 30 napig, 2 000
Ft-os vagy afeletti összegű feltöltés esetén legfeljebb 365 napig érvényes.
A Szolgáltatási Időszak megkezdése előtti feltöltés, illetve a roaming környezetben történő felhasználás feltételei
az ÁSZF Díjszabás mellékletében találhatók.

4.2. Vodafone Instant SIM kártya 0 Ft-ért!
A Vodafone Instant SIM kártya 0 Ft-ért ajánlat 2016.10.02-tól visszavonásig érhető el a www.vodafone.hu/probaldki
weboldalon keresztül TUTI+, TUTI+ Net 1 GB, TUTI+ Net 3 GB, TUTI+ Net 5 GB, TUTI100 kártyára regisztrálók
számára. Az Instant SIM kártya 0 Ft alapfeltöltést tartalmaz és kizárólag a Vodafone hálózatában használható.
A TUTI+, TUTI+ Net 1 GB, TUTI+ Net 3 GB, TUTI+ Net 5 GB, TUTI100 tarifacsomagok részletes feltételei az ÁSZF
Díjszabás mellékletében találhatók.
Az Instant SIM kártyára az előfizetői szerződés megkötése aktiválással történik. A SIM kártyát használat előtt az
Egyéni Előfizetőnek aktiválnia kell a www.vodafone.hu/instant oldalon vagy a belföldről díjmentesen hívható 1270es ügyfélszolgálati számon. A Szolgáltató és az Előfizető között az ÁSZF alapján távollévők között ráutaló
magatartással jön létre a feltöltőkártyás Előfizetői Szerződés.
Az Instant SIM kártya érvényességi ideje az aktiválástól számított 90 nap. Az egyenlegaktiválástól számított 90
napon belül 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.
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Egy Egyéni Előfizető (ugyanazon néven és címen) maximum 2 (kettő) db Instant SIM kártyát igényelhet az
Akcióban. A megrendelés kizárólag a kapott megrendelés-visszaigazoló emailben történő megerősítést követően
válik érvényessé.

4.3. Hálózaton belüli díjmentes beszélgetés kiterjesztése Max tarifacsomaggal
A hálózaton belüli díjmentes beszélgetés kiterjesztése Max tarifacsomaggal akció 2021. július 11-től visszavonásig
érhető el Vodafone Max tarifacsomaggal rendelkező Előre Fizető (feltöltőkártyás) Előfizetők részére. Az akció
keretében a Vodafone Max tarifacsomaggal rendelkező Előfizetők a Vodafone Magyarország Zrt. hálózatán belül
díjmentesen telefonálhatnak, így a tarifacsomagban foglalt díjmentes percek felhasználhatók belföldön és a
mindenkori Roaming díjszabás szerint 1. roaming díjzónából a Vodafone Magyarország Zrt. hívószámaira, mivel
ezen Vodafone Magyarország Zrt. hálózatán belüli hívások 0 Forintos díjon kerülnek elszámolásra, azaz a
tarifacsomagban foglalt, bármely hálózatba felhasználható perc/SMS keretet nem fogyasztják.
A Vodafone Max tarifacsomagok részletes feltételei az ÁSZF Díjszabás mellékletében találhatók.

4.4. Díjmentes egyenleg-lekérdezés MAX tarifacsomagosoknak
A díjmentes egyenleg-lekérdezés Max és Kid tarifacsomagosoknak visszavonásig érhető el Vodafone Max és
Vodafone Kid tarifacsomagokon lévő Előre Fizető (feltöltőkártyás) Előfizetők részére. A díjmentes egyenleglekérdezés a FEI vagy IEGYENLEG kód 171-es rövid számra küldött díjmentes SMS-sel történhet, amely díjmentes
válasz SMS-ben tájékoztatja a küldőt az aktuális feltöltőkártyás számlaegyenlegéről és felhasználhatósági idejéről.
A Vodafone Max tarifacsomagok részletes feltételei az ÁSZF Díjszabás mellékletében, a Vodafone Kid
tarifacsomag részletes feltételei jelen Akciós Melléklet 8.1. pontjában, az egyenleg-lekérdezés részletes feltételei
az ÁSZF Díjszabás mellékletében találhatók.

4.5. Szerkesztési célra fenntartva
4.6. Szerkesztési célra fenntartva
4.7. Kedvezményes SIM kártya
A kedvezményes SIM kártya akció visszavonásig érhető el azon új Előre Fizető (feltöltőkártyás) Előfizetők részére,
akik TUTI+, TUTI+ Net 1 GB, TUTI+ Net 3 GB, TUTI+ Net 5 GB, TUTI100 csomagot vásárolnak, és a vásárlással
egyidőben legalább 3 000 forint értékben fel is töltenek a vásárolt SIM kártyára.
Kedvezményes SIM kártya díja (bruttó)

500 Ft

A TUTI+, TUTI+ Net 1 GB, TUTI+ Net 3 GB, TUTI+ Net 5 GB, TUTI100 tarifacsomagok részletes feltételei az ÁSZF
Díjszabás mellékletében találhatók.

4.8. Visszahívás Kérése Opció
A Visszahívás Kérése opció elérhető bármely Előre Fizető Előfizető számára az Egyenleg-felhasználási időn belül,
ha olyan kimenő hívást kezdeményezne, melyre nincs elég egyenleg, bónusz, jutalom vagy tarifacsomagba foglalt
tartalom, amely ezt lehetővé tenné.
A szolgáltatás díjmentes és kizárólag a Vodafone Magyarország Zrt. hálózatába irányuló hívás esetén, naponta
legfeljebb háromszor vehető igénybe. A Visszahívás Kérése Opció díjmentesen a hívás indítása utáni automatikus
menü követésével igényelhető.
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4.9. Vodafone Instant SIM Utólag Fizető Előfizetői Szerződés mellé akció
A Vodafone Instant SIM Utólag Fizető Előfizetői Szerződés mellé akció 2018.10.15-től visszavonásig érhető el. Az
akció időtartama alatt minden, a Szolgáltató márkaképviseletein és viszonteladói hálózatában kötött lakossági,
hangalapú, Utólag Fizető (havidíjas) Előfizetői Szerződéshez egy hangalapú Vodafone Előre Fizető Instant SIM
kártyát adunk 1 Ft-ért, melyre 1 GB bónusz adat kerül jóváírásra, amennyiben az első feltöltési összeg elérte a
minimum 2 000 Ft-os értéket.
Az adatbónusz belföldön díjmentesen, külföldön a mindenkori roaming díjszabás szerint, a jóváírásról szóló SMS
értesítést követő 30. nap végéig használható fel. A bónusz jóváírásáról, illetve elhasználásáról SMS-ben értesítést
küldünk.
Az akció normál és preaktív állapotú Instant SIM kártyák feltöltése esetén is érvényes, azzal, hogy preaktív feltöltés
esetén Előfizető az aktiválás után kapja meg a bónuszt, azaz preaktív állapotú kártyák esetén további feltétel, hogy
az akció időtartama alatt az aktiválás is megtörténjen.
Az Instant SIM kártyára az Előfizetői Szerződés megkötése aktiválással történik. A SIM kártyát használat előtt az
Egyéni Előfizetőnek aktiválnia kell a www.vodafone.hu/instant oldalon vagy a belföldről díjmentesen hívható 1270es ügyfélszolgálati számon. A Szolgáltató és az Előfizető között az ÁSZF alapján távollévők között ráutaló
magatartással jön létre a feltöltőkártyás Előfizetői Szerződés.
Az Instant SIM kártya érvényességi ideje az aktiválástól számított 90 nap. Az egyenlegaktiválástól számított 90
napon belül 1 000-től 1 999 Ft-os feltöltésig az egyenleg-felhasználási idő a feltöltéstől számított 30 napig, 2 000
Ft-os vagy afeletti összegű feltöltés esetén legfeljebb 365 napig érvényes.
A Szolgáltatási Időszak megkezdése előtti feltöltés, illetve a roaming környezetben történő felhasználás feltételei
az ÁSZF Díjszabás mellékletében, illetve jelen Akciók 4.12. pontjában találhatók.

4.10.

Okostelefon Adatbónusz akció

Az Okostelefon Adatbónusz akció 2018.05.25-től visszavonásig érhető el azon Előre Fizető (feltöltőkártyás)
Előfizetők számára, akik a Tesco, Interspar, Auchan vagy Media Markt üzletekben okostelefonnal egybecsomagolt,
hangalapú Vodafone Előre Fizető Instant SIM kártyát vásárolnak és azt az első feltöltés alkalmával legalább 2 000
Ft összeggel feltöltik.
Az akció keretében minden Tesco, Interspar, Auchan vagy Media Markt üzletben vásárolt, okostelefonnal
egybecsomagolt Vodafone Instant SIM kártyán történt első feltöltést követően (melybe a preaktív állapotban történt
feltöltés is beleszámít), 1 GB bónusz adat kerül jóváírásra a kártyán, amennyiben az első feltöltési összeg elérte a
minimum 2 000 Ft-os értéket. Az adatbónusz belföldön díjmentesen, külföldön a mindenkori roaming díjszabás
szerint, a jóváírásról szóló SMS értesítést követő 30. nap végéig használható fel. A bónusz jóváírásáról, illetve
elhasználásáról SMS-ben értesítést küldünk.
Az akció normál és preaktív állapotú Instant SIM kártyák feltöltése esetén is érvényes, azzal, hogy preaktív feltöltés
esetén Előfizető az aktiválás után kapja meg a bónuszt, azaz preaktív állapotú kártyák esetén további feltétel, hogy
az akció időtartama alatt, de legkésőbb a SIM kártyán szereplő érvényességi idő (mely SIM kártyánként eltérhet)
lejárata előtt az aktiválás is megtörténjen.
Az Instant SIM kártyára az Előfizetői Szerződés megkötése aktiválással történik. A SIM kártyát használat előtt az
Egyéni Előfizetőnek aktiválnia kell a www.vodafone.hu/instant oldalon vagy a belföldről díjmentesen hívható 1270es ügyfélszolgálati számon. A Szolgáltató és az Előfizető között az ÁSZF alapján távollévők között ráutaló
magatartással jön létre a feltöltőkártyás Előfizetői Szerződés.
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Az Instant SIM kártya érvényességi ideje az aktiválástól számított 90 nap. Az egyenlegaktiválástól számított 90
napon belül 1 000-től 1 999 Ft-os feltöltésig az egyenleg-felhasználási idő a feltöltéstől számított 30 napig, 2 000
Ft-os vagy afeletti összegű feltöltés esetén legfeljebb 365 napig érvényes.
Az akció kizárólag a hang alapú tarifacsomaggal rendelkező SIM kártyákra vonatkozik, a Vodafone Netjegy SIM
kártyák nem vesznek részt az akcióban.
A Szolgáltatási Időszak megkezdése előtti feltöltés, illetve a roaming környezetben történő felhasználás feltételei
az ÁSZF Díjszabás mellékletében találhatók.

4.11.

Feltöltőkártyás Percbónusz akció

A Feltöltőkártyás Percbónusz akció 2018.05.25-től visszavonásig érhető el azon Előre Fizető (feltöltőkártyás)
Előfizetők számára, akik a Tesco, Interspar, Auchan vagy Media Markt üzletekben középkategóriás (nem okos)
telefonnal egybecsomagolt, hangalapú Vodafone Előre Fizető Instant SIM kártyát vásárolnak és azt az első feltöltés
alkalmával legalább 2 000 Ft összeggel feltöltik.
Az akció keretében minden Tesco, Interspar, Auchan vagy Media Markt üzletben vásárolt, középkategóriás (nem
okos) telefonnal egybecsomagolt Vodafone Instant SIM kártyán történt első feltöltést követően (melybe a preaktív
állapotban történt feltöltés is beleszámít), 50 bónusz perc kerül jóváírásra az Előfizető Általános Bónusz
Egyenlegén, amelyről az Előfizető SMS értesítést kap. A bónusz percek a jóváírásról szóló SMS értesítést követő
30. nap végéig használhatók fel, kizárólag hangalapú hívás indítására belföldi, normál díjas hálózatban. Külföldön
a mindenkori roaming díjszabás érvényes. A bónusz jóváírásáról, illetve elhasználásáról SMS-ben értesítést
küldünk.
Az akció normál és preaktív állapotú Instant SIM kártyák feltöltése esetén is érvényes, azzal, hogy preaktív feltöltés
esetén Előfizető az aktiválás után kapja meg a bónuszt, azaz preaktív állapotú kártyák esetén további feltétel, hogy
az akció időtartama alatt, de legkésőbb a SIM kártyán szereplő érvényességi idő (mely SIM kártyánként eltérhet)
lejárata előtt az aktiválás is megtörténjen.
Az Instant SIM kártyára az Előfizetői Szerződés megkötése aktiválással történik. A SIM kártyát használat előtt az
Egyéni Előfizetőnek aktiválnia kell a www.vodafone.hu/instant oldalon vagy a belföldről díjmentesen hívható 1270es ügyfélszolgálati számon. A Szolgáltató és az Előfizető között az ÁSZF alapján távollévők között ráutaló
magatartással jön létre a feltöltőkártyás Előfizetői Szerződés.
Az Instant SIM kártya érvényességi ideje az aktiválástól számított 90 nap. Az egyenlegaktiválástól számított 90
napon belül 1 000-től 1 999 Ft-os feltöltésig az egyenleg-felhasználási idő a feltöltéstől számított 30 napig, 2 000
Ft-os vagy afeletti összegű feltöltés esetén legfeljebb 365 napig érvényes.
Az akció kizárólag a hang alapú tarifacsomaggal rendelkező SIM kártyákra vonatkozik, a Vodafone Netjegy SIM
kártyák nem vesznek részt az akcióban.
A Szolgáltatási Időszak megkezdése előtti feltöltés, illetve a roaming környezetben történő felhasználás feltételei
az ÁSZF Díjszabás mellékletében találhatók.

4.12.

Feltöltőkártyás roaming akció

A Feltöltőkártyás roaming akció 2017. június 15-től visszavonásig érhető el, melynek keretében a Díjszabás
mellékletben szereplő méltányos használatra vonatkozó feltétel a hangalapú, Előre Fizető (feltöltőkártyás)
Előfizetőkre nem alkalmazandó.
Az akció nem vonatkozik a TUTI+, TUTI+ Net tarifacsomagokra.
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4.13.

Vodafone Internet in the Car adatcsomag
Induló költségek

Belépési díj

0 Ft
Havidíjak

Havi előfizetési díj
0 Ft
Internet szolgáltatás időszaki tarifacsomagjai és a tarifacsomagok díjába foglalt adattartalom
Próbaidőszak tesztelési célra (regisztrációs Portálon meghatározott
jogosultság esetén díjmentesen
időszakra és adatforgalommal)
igénybe vehető
Havidíjba foglalt tartalom
Kínált sávszélesség a felhasználható adatforgalom felett (le- és feltöltési
0/0
sebesség - Mbit/s)
Garantált sebesség (Mbit/s)
0/0
Roaming szolgáltatás
igénybe vehető

Kiegészítő információk
A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifacsomagokban az adatforgalom
számlázása 1 byte-os egységekben történik. Az adatforgalom a belföldi és külföldi küldött és fogadott
adatmennyiség együttes összegét jelenti.
A tarifacsomag csak adatátviteli szolgáltatást nyújt az ÁSZF 6. számú mellékletében rögzített minőségi mutatók és
feltételek szerint, hang és SMS szolgáltatás nem vehető igénybe ezzel. A díjcsomaghoz kapcsolódó egyéb, a
szolgáltatás jellemző feltételétől eltérő használati mód díjat és további részleteket az ÁSZF Díjszabás melléklete
tartalmazza, e díjak az Előfizetői Szerződés részét képezik anélkül, hogy azok az Előfizetői Szerződésben tételesen
fel lennének sorolva.
Amennyiben jogosultsági feltételek fennállnak, Előfizetőnek lehetősége van egy tesztelési célú próbaidőszak
keretein belül díjmentesen használni a szolgáltatást, az Internet in the Car regisztrációs portálon
(http://internetinthecar.vodafone.com) feltüntetett feltételek szerint. Ha Előfizető jogosult a próbaidőszakra, a
próbaidőszak az aktiválás napjától válik elérhetővé a portálon meghatározott időszakra, vagy ameddig a Vodafone,
vagy az autógyártó meg nem szünteti azt. A Szolgáltatást a próbaidőszak során tesztelési célra, visszavonásig, az
ÁSZF jelen 7. sz. mellékletében meghatározottak szerint díjmentesen teszi elérhetővé Előfizetőnek a Szolgáltató.
A tesztelési időszak (Próbaidőszak) alatt tapasztaltakról Előfizető tesztelési jegyzőkönyv kitöltésével tud
visszajelzést adni.
A Roaming szolgáltatás a Szolgáltató által meghatározott roaming hálózatokon érhető el. A partnerhálózatok
aktuális listája az Internet in the Car portálon (http://internetinthecar.vodafone.com) érhető el. A partnerhálózatok
országaiban kizárólag a megjelölt hálózatokon érik el a roaming-szolgáltatást. Külföldi használat esetén nem a
mindenkori Roaming díjszabás érvényes, Előfizető a belföldi használattal azonos feltételekkel használhatja mobil
internet adatcsomagját a Roaming szabályzatnak megfelelően. A Roaming szolgáltatás kizárólag az arányos
utazási célú felhasználás szabályainak betartása mellett, természetes személy felhasználók személyes hírközlési
igényeinek kielégítésére használható (magán utazások céljára), azaz a Roaming életvitelszerű magyarországi
tartózkodás esetén, utazások során vehető igénybe. Amennyiben két hónap során (bármely, egymást követő
három hónapos időszak alatt) az Előfizető forgalmának több mint 80%-a külföldön, roaming szolgáltatás
igénybevétele során történik meg, ez a Roaming szabályzat megszegésének minősül. Ennek nyomon követése
érdekében Előfizető hozzájárul ahhoz, hogy Vodafone figyelemmel kísérhesse az Előfizető szolgáltatás használati
szokásait, hogy biztosíthassa, hogy azok megfelelnek a Roaming szabályzatnak. 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 megtehesse a szükséges
intézkedéseket. Ezen intézkedések között szerepel a fiók felfüggesztése és e mellett az időarányos visszatérítés
a fel nem használt adatcsomagra, valamint a jogosultsági feltételek fennállása esetén az újra-regisztrálásra
vonatkozó kérés abba az országba, amelyben a forgalmának túlnyomó része történik. Amennyiben Előfizető egy
másik országban telepedik le (vagy kerül át a lakhelye, tartózkodási helye), Előfizető köteles kapcsolatba lépni
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Ügyfélszolgálatunkkal, hogy segíthessünk létrehozni egy új fiókot az adott új országban. Előfizetőnek figyelembe
kell vennie, hogy nem lehetséges az adatcsomagok átvitele fiókok között.
A hazai adatkeret roaming környezetben történő felhasználásának részletei a fent részletezett eltéréssel
egyebekben megegyeznek a belföldi felhasználási feltételekkel. Az elérhető adatmennyiség felhasználásának 80,
illetve 100%-ánál Előfizető email-ben tájékoztatást kap. Technikai okokból előfordulhat, hogy a tájékoztató emailek csak az adatkapcsolat lezárása után kerülnek kiküldésre.
A Próbaidőszak keretében kínált internet elérési lehetőség visszavonásig, vagy az Internet in the Car portálon
(http://internetinthecar.vodafone.com) feltüntetett időtartam lejártáig vagy az adatcsomagban foglalt adatforgalmi
keret felhasználásáig áll rendelkezésre. Az adatcsomagban foglalt forgalmi keret az abban meghatározott
időtartamon belül bármely napszakban felhasználható. Amennyiben az Előfizető nem használja fel az
adatcsomagba foglalt forgalmi keretet, a fel nem használt adatkeret elvész és az más személyre-, illetve más gyártó
által gyártott gépjárműre sem ruházható át, illetve más szolgáltatásra sem használható fel. A már megigényelt és
aktivált adatcsomag fel nem használt adatkerete, az adatcsomagba foglalt lejárati ideig, az azonos gyártó által
gyártott másik kompatibilis gépjárműre, azonos felhasználói Fiókon belül átvihető. Forgalomtól függő díjazású
díjcsomagok esetében a rendellenes fogyasztási szokások vagy túlzott fogyasztás esetén a szolgáltató által küldött
ingyenes értesítés módja: e-mail a forgalmi limit 80 és 100%-nak elérésekor. Az adatcsomagok érvényességi
időszaka az igénylés pillanatában meghatározásra kerül. Az érvényességi idő akkor kezdődik, amikor az
adatcsomag regisztrálásra kerül a fiókjában és a kapcsolódó adatkeret használatra rendelkezésre áll.
Az ÁSZF Díjszabás mellékletében szereplő Kereskedelmi forgalomban elérhető Internet opciók az Internet in the
Car szolgáltatáshoz nem vehetők igénybe.

35

5. Helyhez kötött szolgáltatásokhoz kapcsolódó akciók
5.1. Belépési díj kedvezmény
A Belépési díj kedvezmény 2021. március 30-tól visszavonásig érvényes és az alább részletezett feltételek mellett
vonatkozik mindazon Előfizetőkre, akik az adott, vezetékes szolgáltatástípus szempontjából új, vagy meglévő
szolgáltatási csomagjukat magasabb csomagra módosító Előfizetők.
Valamennyi szolgáltatás esetében a kedvezményes belépési díj 1 500 Ft/szolgáltatás, amelyet a Szolgáltató az
Előfizető általi saját telepítés választása esetén elenged. Több szolgáltatás együttes igénylése esetén az első
szolgáltatás kedvezményes belépési díja 1 500 Ft, minden további szolgáltatásé 0 Ft.
Online csatornán megrendelt szolgáltatások, valamint határozatlan idejű Vodafone Home csomagok igénylése
esetén a kedvezményes belépési díj 0 Ft.
Saját üzemeltetésű HFC és RFoG szolgáltatási területeken (valamennyi szolgáltatás esetében) a kedvezményes
belépési díj 10 566,4 Ft/szolgáltatás, ezen felül értendő a szolgáltatás bekötési díja 15 875 Ft/szolgáltatás, amelyet
a Szolgáltató az Előfizető általi saját telepítés választása esetén elenged. Több szolgáltatás együttes igénylése
esetén az első szolgáltatás kedvezményes belépési díja 10 566,4 Ft, minden további szolgáltatásé 0 Ft. Határozott
idejű Vodafone Home csomagok igénylése esetén a kedvezményes belépési díj 0 Ft.

5.2. Szolgáltatás előleg
A Szolgáltatás előleg kedvezmény 2021. március 30-tól visszavonásig érvényes és az alább részletezett feltételek
mellett vonatkozik mindazon Előfizetőkre, akik az adott, vezetékes szolgáltatástípus szempontjából új, vagy
meglévő szolgáltatási csomagjukat magasabb csomagra módosító Előfizetők.
A szolgáltató a vezetékes szolgáltatások igénybevételét jogosult egyedileg meghatározásra kerülő, a szolgáltatás
igénybevétele előtt fizetendő előleg megfizetéséhez kötni, amelynek összege mobil esetén 3, vezetékes
szolgáltatás esetén 1 befizetett számlát követően a havidíj összegéből jóváírásra kerül.

5.3. Kedvezményes szüneteltetési díjak
A Kedvezményes szüneteltetési díjkedvezmény 2021. március 30-tól visszavonásig érvényes és az alább
részletezett feltételek mellett vonatkozik mindazon Előfizetőkre, akik az adott, vezetékes szolgáltatástípus
szempontjából új, vagy meglévő szolgáltatási csomagjukat magasabb csomagra módosító Előfizetők.
Kábelinternet szolgáltatáscsomagok kedvezményes szüneteltetési díja 1 240 Ft/hó.

5.4. Elektronikus számlakézbesítési kedvezmény
Az Elektronikus számlakézbesítési kedvezmény 2021. március 30-tól visszavonásig érvényes és az alább
részletezett feltételek mellett vonatkozik mindazon Előfizetőkre, akik az adott, vezetékes szolgáltatástípus
szempontjából új, vagy meglévő szolgáltatási csomagjukat magasabb csomagra módosító Előfizetők.
Amennyiben az előfizető az elektronikus számlakézbesítési módot (My Vodafone vagy Díjnet elektronikus számla)
választja, a választott szolgáltatások függvényében az alábbi kedvezményekben részesülhet.
Amennyiben az Előfizető a 2016. augusztus 09. és 2017. december 31. napja között Fiber Power internet
szolgáltatást, vagy többtermékes Trio/Happy Home/Fiber Power +/Fiber Power Xtra csomagot igényelt, vagy
meglévő szolgáltatását ezekre módosította, ePack kedvezményben részesülhet. A fent megadott időszakban
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igényelt szolgáltatások esetén az ePack kedvezmény mértéke 2017. december 31-ig bruttó -500 Ft/hó, azt
követően bruttó -444,92 Ft/hó.
A 2018. január 01. 2020. július 27. napja között igényelt Fiber Power/Internet szolgáltatás, vagy többtermékes
Trio/Happy Home/Fiber Power +/Fiber Power Xtra/Internet Plus/Vodafone Home csomag esetén az ePack
kedvezmény mértéke bruttó -600 Ft/hó.
A 2020. július 27. napja után igényelt Internet szolgáltatás, vagy többtermékes Vodafone Home csomag esetén az
ePack kedvezmény mértéke bruttó -1000 Ft/hó.
Az ePack kedvezmény igénybevételének feltétele a számlák papíralapú küldése helyett az elektronikus számlázás
választása és elfogadása, illetve a számlák elektronikus úton való, határidőre történő befizetése. Az ePack
kedvezmény első alkalommal történő igénybevételével az előfizető kifejezetten hozzájárul, hogy részére a
Szolgáltató valamennyi értesítést, dokumentumot kizárólag elektronikus úton küldjön meg. A kedvezmény utólag,
a következő havi internet előfizetési díjból kerül jóváírásra. Bármely feltétel nem, vagy késedelmes teljesítése
esetén az ePack kedvezmény a következő havi számlában nem kerül jóváírásra, a kiesett hónapra vonatkozóan
utólag sem érvényesíthető. A kedvezmény a feltételek ismételt fennállása esetén további intézkedés nélkül ismét
igénybevehető.
Amennyiben az adott havi internet havidíj nem éri el az ePack kedvezmény összegét, az ePack kedvezmény az
internet havidíj mértékéig kerül beszámításra.
Azon Előfizetők, akik nem rendelkeznek Fiber Power/Internet szolgáltatással, vagy azt 2016. augusztus 9. előtt
igényelték, elektronikus számlaküldési mód választása esetén egyszeri 1 000 Ft jóváírásban részesülnek az első
havidíjából.

5.5. Csoportos beszedési megbízás kedvezménye
A Csoportos beszedési megbízás kedvezménye 2021. március 30-tól visszavonásig érvényes és az alább
részletezett feltételek mellett vonatkozik mindazon Előfizetőkre, akik az adott, vezetékes szolgáltatástípus
szempontjából új, vagy meglévő szolgáltatási csomagjukat magasabb csomagra módosító Előfizetők.
A jelen Akciók melléklet A./5.4. pontjába foglalt kedvezményeken felül további egyszeri 500 Ft jóváírás történik a
havidíjból, amennyiben az előfizető vállalja, hogy számláját csoportos beszedési megbízás útján egyenlíti ki. A
jóváírás további feltétele a megjelölt fizetési módok minimum 6 hónapig történő fenntartása, ellenkező esetben a
kedvezményként korábban jóváírt díjak az előfizető részére kiszámlázásra kerülnek. A jelen akcióban meghirdetett
kedvezmények más kedvezményekkel nem vonhatók össze.

5.6. Kedvezményes egyszeri díjak határozott idejű szerződés esetén
A Kedvezményes egyszeri díjak 2021. március 30-tól, jelen módosult feltételekkel 2021. szeptember 28-tól
visszavonásig érvényesek és az alább részletezett feltételek mellett vonatkozik mindazon Előfizetőkre, akik az
adott, vezetékes szolgáltatástípus szempontjából új, vagy meglévő szolgáltatási csomagjukat magasabb csomagra
módosító Előfizetők.
A feltüntetett díjak az ÁFA-t tartalmazzák; az ÁFA mértékének változása esetén a díjak az új ÁFA kulcsnak
megfelelően automatikusan módosulnak. A mindenkor hatályos havi és egyszeri díjakat (listaárakat) az adott
Szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák.
A 12 vagy 24 hó határozott időre kötött akciós csomagok előfizető általi felmondása esetén a Szolgáltató részére
visszatérítendő kedvezmény minden esetben a csomag részét képező szolgáltatások ÁSZF-ben feltüntetett listaára
és az előfizető számlán feltüntetett akciós havidíjak különbözetéből számítódik.
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EGYSZERI DÍJAK (szolgáltatásonként értendő)

szolgáltató általi
beüzemelés esetén

saját beüzemelés
esetén

1 500 Ft
0 Ft
0 Ft
2 032 Ft
0 Ft/db
2 540 Ft

0 Ft
0 Ft
0 Ft
2 032 Ft

5 000 Ft

5 000 Ft

8 000 Ft

8 000 Ft

Kedvezményes kiszállási díj (meglévő előfizetés esetén)
Kedvezményes számhordozási díj 1. vonal szolgáltatásra1
Kedvezményes névátírás díja
Névátírás díja
Kedvezményes plusz vételi hely db
Médiaeszköz-csere adminisztrációs díj2
Magasabb kategóriájú modem használati díja3 Fiber Power 120, Internet
150 és annál nagyobb internet csomagok esetén, meglévő ügyfeleinknek
Magasabb kategóriájú modem használati díja3 Fiber Power 30, 50, 60
internet csomagok esetén, meglévő ügyfeleinknek

2 540 Ft

A telefonszolgáltatásra vállalt elkötelezettség időtartamától függetlenül a díjkedvezmény a telefonszolgáltatás
legalább 12 hónapig történő megtartása mellett érvényes.
1

2A

díj terhelésre kerül, amennyiben az Előfizető meglévő standard/Horizon/KAON HD Mediabox-át CI+ Mediacardra cseréli; vagy meglévő felvétel opciós standard/Horizon/KAON HD Mediabox-át CI+ Mediacard-ra cseréli; vagy
felvétel opciós Horizon/KAON HD Mediabox-ról, felvétel opció nélküli Horizon/KAON HD Mediabox-ra. A díj nem
kerül térítésre, ha az előfizető Vodafone TV Mediabox kiegészítő szolgáltatást rendel; Vodafone TV Mediabox
kiegészítő szolgáltatás lemondása esetén a Mediaeszköz-csere adminisztrációs díj terhelésre kerül.
3 Az

új Fiber Power 30 internetcsomagot választó Előfizetők részére az egyszeri használati díj megfizetésével a
szolgáltatás biztosításához a magasabb minőségű wifi-képes internet modem kerül kihelyezésre.

5.7. Akciós Vodafone Home csomag ajánlatok
A kampány 2021. március 30-tól, jelen módosult feltételekkel 2021. szeptember 28-tól visszavonásig érvényes és
az alább részletezett feltételek mellett vonatkozik mindazon Előfizetőkre, akik az adott, vezetékes szolgáltatástípus
szempontjából új, vagy meglévő szolgáltatási csomagjukat magasabb csomagra módosító Előfizetők.
Akciós csomagok1,2
Vodafone Home HD Basic + Net M
Vodafone Home HD Basic + Net L
Vodafone Home HD Basic + Net XL
Vodafone Home HD Plus + Net M
Vodafone Home HD Plus + Net L
Vodafone Home HD Plus + Net XL
Vodafone Home HD Max + Net M
Vodafone Home HD Max + Net L
Vodafone Home HD Max + Net XL

TV HD Basic
Internet M
TV HD Basic
Internet L
TV HD Basic
Internet XL
TV HD Plus
Internet M
TV HD Plus
Internet L
TV HD Plus
Internet XL
TV HD Max + Filmbox Pro
Internet M
TV HD Max + Filmbox Pro
Internet L
TV HD Max + Filmbox Pro
Internet XL

12 hónapos csomag
bruttó havidíja4,5
6 490 Ft
7 190 Ft
7 990 Ft
7 890 Ft
8 590 Ft
9 390 Ft
9 090 Ft
9 790 Ft
10 590 Ft
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Akciós csomagokhoz választható további
telefon díjcsomagok

Plusz havidíj felár a
határozatlan idejű
csomagokhoz

Plusz havidíj felár a 12
hónapos csomagokhoz

500 Ft

500 Ft

3 000 Ft

3 000 Ft

telefon Nonstop S díjcsomag (Minden
Vodafone Home csomaghoz plusz felárral
választható)
telefon Nonstop L díjcsomag (Minden
Vodafone Home csomaghoz plusz felárral
választható)

Akciós csomagokhoz kapcsolódó választható kedvezmények (kivéve E.D. 2.0
területek)
wifi opció az Internet M, Internet L vagy Internet XL akciós szolgáltatási csomag mellé
(határozatlan idejű szerződéssel)
KÁBELTÉVÉ PRÉMIUMCSOMAGOK

kedvezményes havidíj
0 Ft
Kedvezményes havidíj

digital HBO MaxPak (határozatlan idejű szerződéssel, benne foglalt HBO GO3
szolgáltatással)

1 hónapig: 0 Ft, 2. hónaptól:
2 690 Ft

digital HBO Pak (határozatlan idejű szerződéssel benne foglalt HBO GO3
szolgáltatással)

1 hónapig: 0 Ft, 2. hónaptól:
2 190 Ft

Digital Active (határozatlan idejű szerződéssel)

1 490 Ft

FilmBox Pro csomag (határozatlan idejű szerződéssel)

1 190 Ft

Videóklub csomag (határozatlan idejű szerződéssel)

750 Ft

Cinemax Pak (határozatlan idejű szerződéssel)

990 Ft

Active Box csomag (határozatlan idejű szerződéssel)
Médiaeszköz opció
Vodafone TV Mediabox kiegészítő szolgáltatás első vételi ponton TV Comfort, TV Premium
csomag esetén (határozatlan idejű szerződéssel)
Vodafone TV Mediabox kiegészítő szolgáltatás első vételi ponton TV HD Basic, TV HD Plus vagy
TV HD Max + Filmbox Pro csomag esetén
(határozatlan idejű szerződéssel)
Horizon/KAON KCF-900 mediabox első vételi ponton
(határozatlan idejű szerződéssel)
Horizon mediabox első vételi ponton felvétel opcióval (határozatlan idejű szerződéssel, kizárólag
2020.07.27. előtt szerződő előfizetők esetén – meglévő mediaboxszal)
mediacard első vételi ponton
(határozatlan idejű szerződéssel)
médiaeszköz opció további vételi helyen (határozatlan idejű szerződéssel)

1 990 Ft
Kedvezményes havidíj
500 Ft
0 Ft
0 Ft
500 Ft
0 Ft
Kedvezményes havidíj

Vodafone TV Mediabox kiegészítő szolgáltatás második és harmadik vételi ponton
(határozatlan idejű szerződéssel)

1000 Ft

Felvétel opció plusz TV-n Horizon mediaboxszal
(határozatlan idejű szerződéssel, kizárólag 2020.07.27. előtt szerződő előfizetők esetén –
meglévő mediaboxszal)

1 000 Ft

Felvétel opció plusz TV-n mediaboxszal
(határozatlan idejű szerződéssel, kizárólag 2020.07.27. előtt szerződő előfizetők esetén –
meglévő mediaboxszal)

1 000 Ft

Digitális tévécsatornák plusz TV-n Horizon/KAON KCF-900 mediaboxszal

500 Ft
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Digitális tévécsatornák plusz TV-n mediaboxszal
(határozatlan idejű szerződéssel, kizárólag 2020.07.27. előtt szerződő előfizetők esetén –
meglévő mediaboxszal

500 Ft

Digitális tévécsatornák plusz TV-n mediacarddal

500 Ft

A mindenkor hatályos havidíjakat (listaárakat) az adott Szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek
(ÁSZF) tartalmazzák. A táblázatokban szereplő díj az ÁFA-t tartalmazza. Az ÁFA mértékének esetleges változása
esetén a havidíj az új ÁFA- kulcsnak megfelelően automatikusan módosul.
A táblázatban szereplő akciós csomagok havidíjai az ePack kedvezmény nélküli árak. Az ePack kedvezmény
igénybevételének feltételei az A./5.4. pontban olvashatók.
1

2 Meglévő

előfizetőknek az igénybevételi feltételek szerint.

HBO GO igénybevételének feltétele internet szolgáltatás esetén az önálló HBO GO csomag, digitális tv
szolgáltatás esetén a tv szolgáltatás mellé megrendelt HBO Pak vagy HBO MaxPak csomag. Analóg tv szolgáltatás
esetén az HBO GO nem elérhető.
3

2018 január 1-től az internet hozzáférési szolgáltatások bruttó havi díjai 5%-os ÁFA-kulccsal kerülnek
meghatározásra.
4

5 Határozatlan

idejű szerződés megkötése esetén a szerződés szerinti havidíj minden esetben a listaár.

5.7.1. Akciós Vodafone Home csomagajánlatok igénybevételének feltételei
A kampány 2021. március 30-tól, jelen módosult feltételekkel 2021. szeptember 28-tól visszavonásig érvényes és
az alább részletezett feltételek mellett vonatkozik mindazon Előfizetőkre, akik az adott, vezetékes szolgáltatástípus
szempontjából új, vagy meglévő szolgáltatási csomagjukat magasabb csomagra módosító Előfizetők.
A Vodafone Home csomagok 12 hónapos határozott idejű szerződéssel vehetők igénybe.
Az akciós csomag kedvezmények igénybevételének feltétele a csomagokban szereplő szolgáltatásokra vonatkozó
előfizetői szerződések folyamatos fenntartása.
Az akciós csomag részét képező szolgáltatások bármelyikének előfizető kérésére történő módosítása, felmondása
esetén a Szolgáltató az akciós csomag minden szolgáltatására vonatkozóan kérheti az igénybe vett kedvezmények
(egyszeri díj, havi díj) visszafizetését.
Az akciós csomagokhoz szolgáltatásonként kapcsolódó kedvezményes opciók az adott szolgáltatásoknál
részletezett feltételek szerint biztosítottak.

5.8. Önálló Internet, kábeltévé és Telefon igénybevételi feltételei
A kampány 2021. március 30-tól, jelen módosult feltételekkel 2021. szeptember 28-tól visszavonásig érvényes és
az alább részletezett feltételek mellett vonatkozik mindazon Előfizetőkre, akik az adott, vezetékes szolgáltatástípus
szempontjából új, vagy meglévő szolgáltatási csomagjukat magasabb csomagra módosító Előfizetők.
Új / Jelenlegi
termék

ÚJ
ÜGYFÉL

1P

ATV /
Közszol
-gálati

TV
Comfort

TV
Premium

FP30

Internet
150/
Internet
150
optika

2P
Inter
net
300
/
Inter
net
300

Inter
net
500
/
Inter
net
500

Inter
net
100
0/
Inter
net
100
0

TEL
(lefelé
módosítá
s nem
engedély
ezett)

2P NET+TEL,
nem EXTRA
(lefelé módosítás
nem
engedélyezett)

2P
NET+TEL,
EXTRA

3P

2P
ATV/DTV+
TEL

2P
ATV/DTV+NET
(lefelé módosítás
nem
engedélyezett)
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optik
a

optik
a

optik
a

FP 30

X

X

X

X

X

-

-

-

-

opcionális

-

-

X

X

-

Internet M / Internet
M optika
Internet L / Internet L
optika
Internet XL / Internet
XL optika

X

X

X

X

X

X

-

-

-

opcionális

-

-

X

X

-

X

X

X

X

X

X

X

X

-

opcionális

-

-

X

X

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

opcionális

-

-

X

X

-

TV HD Basic

X

X

X

-

X

X

X

X

X

opcionális

X

X

-

-

-

TV HD Plus

X

X

X

X

X

X

X

X

X

opcionális

X

X

-

-

-

TV HD Max +
Filmbox Pro
Nonstop S
díjcsomag
Nonstop L
díjcsomag

X

X

X

X

X

X

X

X

X

opcionális

X

X

-

-

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

-

-

-

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

-

-

-

-

Magyarázat:
1P, 2P, 3P: 1, 2, vagy 3 kábeles alapszolgáltatással (ami lehet kábeltévé, internet, telefonszolgáltatás) rendelkező
előfizetés.
ATV: analóg kábeltévé díjcsomagok (GPON és RFoG területeken nem elérhető)
DTV: digitális kábeltévé díjcsomagok
NET: Fiber Power/ Internet csomagok
A meglévő kábeles ügyfelek a bruttó kábeles alapszolgáltatás havidíjuk alapján kerülnek besorolásra az egyes
ügyfél kategóriákba és az adott kategóriához rendelt ajánlatok elérhetőek számukra, ezekre módosíthatnak.
A bruttó kábeles alapszolgáltatás havidíjba az alábbiak számítódnak bele:
•
•
•

TV+internet+telefon termékek bruttó havidíja a kedvezményes időszak után
mediaeszköz bruttó havidíja, amennyiben az HD mediabox vagy HD mediacard, vagy felvétel
opciós mediabox, vagy Vodafone TV mediabox
e-Pack kedvezmény

5.8.1. Önálló kábeltévé ajánlatok
A kampány 2021. március 30-tól, jelen módosult feltételekkel 2021. szeptember 28-tól visszavonásig érvényes és
az alább részletezett feltételek mellett vonatkozik mindazon Előfizetőkre, akik az adott, vezetékes
szolgáltatástípus szempontjából új, vagy meglévő szolgáltatási csomagjukat magasabb csomagra módosító
Előfizetők.
KÁBELTV PROGRAMCSOMAGOK1 (12 hónapos határozott idejű
szerződéssel)

Kedvezményes havidíj

TV HD Basic (12 hónapos határozott idejű szerződéssel)

5 600 Ft

TV HD Plus (12 hónapos határozott idejű szerződéssel)

7 100 Ft

TV HD MAX + Filmbox Pro

8 300 Ft

KÁBELTÉVÉ PRÉMIUMCSOMAGOK
digital HBO MaxPak (határozatlan idejű szerződéssel, benne foglalt HBO GO2
szolgáltatással)
digital HBO Pak (határozatlan idejű szerződéssel benne foglalt HBO GO2
szolgáltatással)

Kedvezményes havidíj
1 hónapig: 0 Ft, 2. hónaptól:
2 690 Ft
1 hónapig: 0 Ft, 2. hónaptól:
2 190 Ft

Digital Active (határozatlan idejű szerződéssel)

1 490 Ft

FilmBox Pro csomag (határozatlan idejű szerződéssel)

1 190 Ft

41

Videóklub csomag (határozatlan idejű szerződéssel)

750 Ft

Cinemax Pak (határozatlan idejű szerződéssel)

990 Ft

Active Box csomag (határozatlan idejű szerződéssel)
Médiaeszköz opció
Vodafone TV Mediabox kiegészítő szolgáltatás első vételi ponton TV
Comfort, TV Premium csomag esetén
(határozatlan idejű szerződéssel)

1 990 Ft
Kedvezményes havidíj
500 Ft

Vodafone TV Mediabox kiegészítő szolgáltatás első vételi ponton TV HD
Basic, TV HD Plus vagy TV HD Max + Filmbox Pro csomag esetén
(határozatlan idejű szerződéssel)

0 Ft

Horizon/KAON KCF-900 mediabox első vételi ponton
(határozatlan idejű szerződéssel)

0 Ft

Horizon mediabox első vételi ponton felvétel opcióval
(határozatlan idejű szerződéssel, kizárólag 2020.07.27. előtt szerződő
előfizetők esetén – meglévő mediaboxszal)
mediacard első vételi ponton (határozatlan idejű szerződéssel)

500 Ft
0 Ft

médiaeszköz opció további vételi helyen (határozatlan idejű
szerződéssel)

Kedvezményes havidíj

Vodafone TV Mediabox kiegészítő szolgáltatás második és harmadik vételi
ponton (határozatlan idejű szerződéssel)

1000 Ft

Felvétel opció plusz TV-n Horizon mediaboxszal
(határozatlan idejű szerződéssel, kizárólag 2020.07.27. előtt szerződő
előfizetők esetén – meglévő mediaboxszal)

1 000 Ft

Felvétel opció plusz TV-n mediaboxszal
(határozatlan idejű szerződéssel, kizárólag 2020.07.27. előtt szerződő
előfizetők esetén – meglévő mediaboxszal)

1 000 Ft

Digitális tévécsatornák plusz TV-n Horizon/KAON KCF-900 mediaboxszal

500 Ft

Digitális tévécsatornák plusz TV-n mediaboxszal
(határozatlan idejű szerződéssel, kizárólag 2020.07.27. előtt szerződő
előfizetők esetén – meglévő mediaboxszal)

500 Ft

Digitális tévécsatornák plusz TV-n mediacarddal

500 Ft

A mindenkor hatályos havidíjakat (listaárakat) az adott Szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek
(ÁSZF) tartalmazzák. A táblázatokban szereplő díj az ÁFA-t tartalmazza. Az ÁFA mértékének esetleges változása
esetén a havidíj az új ÁFA- kulcsnak megfelelően automatikusan módosul.
1A

díjcsomagban igénybe vehető médiaszolgáltatások számát a Szolgáltatásra vonatkozó ÁSZF tartalmazza.

HBO GO igénybevételének feltétele internet szolgáltatás esetén az önálló HBO GO csomag, digitális tv
szolgáltatás esetén a tv szolgáltatás mellé megrendelt HBO Pak vagy HBO MaxPak csomag. Analóg tv szolgáltatás
esetén az HBO GO nem elérhető.
2

5.8.2. Önálló Telefon ajánlatok
A kampány 2021. március 30-tól, jelen módosult feltételekkel 2021. szeptember 28-tól visszavonásig érvényes és
az alább részletezett feltételek mellett vonatkozik mindazon Előfizetőkre, akik az adott, vezetékes szolgáltatástípus
szempontjából új, vagy meglévő szolgáltatási csomagjukat magasabb csomagra módosító Előfizetők.

42

TELEFON SZOLGÁLTATÁS (határozatlan idejű szerződéssel)

Kedvezményes havidíj

1. 2. vonal
500 Ft
3 000 Ft

telefon Nonstop S díjcsomag (FTTH-GPON területeken nem elérhető)
telefon Nonstop L díjcsomag (FTTH-GPON területeken nem elérhető)

5.8.3. Önálló Internet ajánlatok
A kampány 2021. március 30-tól, jelen módosult feltételekkel 2021. szeptember 28-tól visszavonásig érvényes és
az alább részletezett feltételek mellett vonatkozik mindazon Előfizetőkre, akik az adott, vezetékes szolgáltatástípus
szempontjából új, vagy meglévő szolgáltatási csomagjukat magasabb csomagra módosító Előfizetők.
INTERNET SZOLGÁLTATÁS1,2 (12 hónapos határozott idejű
szerződéssel)

Kedvezményes havidíj

Internet XL / XL optika

7 490 Ft

Internet L / L optika

6 490 Ft

Internet M

5 490 Ft

Fiber Power 30

4

Kedvezmények2
wifi opció a Fiber Power 30, Internet 150 / 150 optika / 150 GPON, Internet 300 / 300 optika
/ 300 GPON, Internet 500 / 500 optika / 500 GPON, vagy Internet 1000 / 1000 optika / 1000
GPON, Internet M / Internet M optika, Internet L / Internet L optika, Internet XL / Internet XL
optika akciós szolgáltatáscsomag mellé (határozatlan idejű szerződéssel)7
HBO GO internet csomagok mellé6
HBO GO (határozatlan idejű szerződéssel)7

4 299 Ft
Kedvezményes havidíj
0 Ft

kedvezményes havidíj
1 490 Ft

A táblázatban szereplő akciós csomagok havidíjai az ePack kedvezmény nélküli árak. Az ePack kedvezmény
igénybevételének feltételeit az A./5.4. pont tartalmazza.
1

2018 január 1-től az internet hozzáférési szolgáltatások bruttó havi díjai 5%-os ÁFA-kulccsal kerülnek
meghatározásra.
2

3 Az

ajánlat kizárólag új ügyfelek részére érhető el.

4A

csomag kizárólag Bajna, Délegyháza, Karácsond, Kétegyháza, Nagysáp, Öcsöd, Okány, Szihalom, települések
kábelhálózattal ellátott területein igényelhető.
HBO GO igénybevételének feltétele internet szolgáltatás esetén az önálló HBO GO csomag, digitális tv
szolgáltatás esetén a tv szolgáltatás mellé megrendelt HBO Pak vagy HBO MaxPak csomag. Analóg tv szolgáltatás
esetén az HBO GO nem elérhető.
6

Határozatlan idejű szerződés megkötése esetén a szerződés szerinti havidíj minden esetben a listaár. A
feltüntetett kedvezményes havidíjat a szolgáltató visszavonásig biztosítja.
7

Új Előfizetők számára az igénybevételi feltételek, valamint Internet 1000 / 1000 optika és Internet XL / Internet XL
optika csomag esetén ED 3.1.-es szolgáltatási területek szerint.
8
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5.9. Szerkesztési célra fenntartva
5.10. Szerkesztési célra fenntartva
5.11. Digitális Jólét Alapcsomag
5.11.1. Igénybevétel feltételei
A kampány 2021. március 30-tól 2021. szeptember 28-ig érvényes és az alább részletezett feltételek mellett
vonatkozik mindazon Előfizetőkre, akik az adott, vezetékes szolgáltatástípus szempontjából új, vagy meglévő
szolgáltatási csomagjukat magasabb csomagra módosító Előfizetők.
A DJA szolgáltatást kizárólag olyan természetes személy (előfizető) veheti igénybe, akinek nem volt otthoni internet
előfizetése sem saját, sem közeli hozzátartozójának nevén, az igénylés címén a szolgáltatóval kötendő előfizetői
szerződés létrejöttét megelőző egy évben.
Kivezetésre kerül az értékesítésből 2018. január 1-től a „Fiber Power 30 DJA” és „Fiber Power 30 optika DJA”
Digitális Jólét Alapcsomag a koaxális; FTTH-RFoG területeken. Fiber Power 30 DJA és Fiber Power 30 optika DJA
csomagra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2018. január 1. napját követően nem
tesz lehetővé előfizetői részére.
A Digitális Jólét Alapcsomag (DJA) hozzáférhetőségét a Szolgáltató „Fiber Power 30 DJA” és „Fiber Power 30
optika DJA” néven az alábbi hálózati technológiák alkalmazásával biztosítja: EURO DOCSIS (ED2.0; ED3.0)
rendszerű koaxális; FTTH-RFoG (hibrid típusú FTTH) optikai és koaxális kábelinternet hálózat. A Digitális Jólét
Alapcsomag nem elérhető a szolgáltató más technológiával lefedett (pl.: ADSL) vezetékes portfoliójában.
A Szolgáltatás létesítése és kiépítése díjmentes.
A DJA kedvezménye más egyéb kedvezménnyel nem összevonható, kivétel ez alól az „ePack” kedvezmény, mely
600 Ft kedvezményt jelent az internet szolgáltatás havidíjából. Az ePack kedvezmény érvényesítéséhez
elektronikus számlázás választása, illetve a számlák elektronikus úton, határidőre történő befizetése szükséges.
Az ePack kedvezmény további részletei megtalálhatóak az ÁSZF-ben és az Általános Kampányos Feltételekben.
A Szolgáltatás mellé internet szolgáltatáshoz köthető kiegészítő szolgáltatások is igénybe vehetők, kivéve fix IP
cím, sebességnövelő opció és az önálló HBO GO szolgáltatás. A DJA szolgáltatás csomagajánlatban nem elérhető.
A DJA-ra vonatkozó előfizetői szerződés határozott időtartamán belül a csomagváltás hátrányos jogkövetkezmény
nélkül lehetséges.
A DJA kedvezményes feltételekkel, 12 hónapos határozott idejű szerződéssel vehető igénybe. A határozott idő
elteltét követően az előfizetői szerződés megszűnik. Az Előfizető a határozott idejű szerződés ideje alatt, illetve
annak lejáratát követően, külön díj megfizetése nélkül, más a mindenkor érvényes aktuális ajánlatokban szereplő
internetcsomagra válthat.
A határozott időtartalmú szerződés hatálya alatt az Előfizető által kezdeményezett felmondás esetén az Előfizető
a Szolgáltató által kötbérezhető. Magasabb szolgáltatáscsomagra történő egyéni szerződésmódosítás egyéb
jogkövetkezmény és kötbérezés nélkül lehetséges.

5.11.2. Díjak
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Fiber Power 30 DJA
/ Fiber Power 30
optika DJA

Fiber Power 30/
Fiber Power 30
optika

Kedvezmény
mértéke %

Kedvezményes ár 12 hónapos elkötelezettséggel, epack kedvezménnyel

2 990 Ft

3 790 Ft

21 %

Kedvezményes ár 12 hónapos elkötelezettséggel, epack kedvezmény nélkül

3 490 Ft

4 290 Ft

19 %

Havi díj (bruttó Ft)

5.11.3. Bevezetésre kerül 2018. január 1-től a „Fiber Power 120 DJA” és „Fiber Power 120
optika DJA” csomag
A Digitális Jólét Alapcsomag (DJA) hozzáférhetőségét a Szolgáltató „Fiber Power 120 DJA” és „Fiber Power 120
optika DJA” néven az alábbi hálózati technológiák alkalmazásával biztosítja: EURO DOCSIS 3.0 rendszerű
koaxális; FTTH-RFoG (hibrid típusú FTTH) optikai és koaxális kábelinternet hálózat. A Digitális Jólét Alapcsomag
nem lesz elérhető a szolgáltató EURO DOCSIS 2.0, illetve más technológiával lefedett (pl.: ADSL) vezetékes
portfoliójában.
A Szolgáltatás létesítése és kiépítése díjmentes.
A DJA kedvezménye más egyéb kedvezménnyel nem összevonható, kivétel ez alól az „ePack” kedvezmény, mely
2020 július 27. előtt kötött szerződések esetén 600 Ft, 2020. július 27. után kötött szerződések esetén 1 000 Ft
kedvezményt jelent az internet szolgáltatás havidíjából. Az ePack kedvezmény érvényesítéséhez elektronikus
számlázás választása, illetve a számlák elektronikus úton, határidőre történő befizetése szükséges. Az ePack
kedvezmény további részletei megtalálhatóak az ÁSZF-ben és az Általános Kampányos Feltételekben. A
Szolgáltatás mellé internet szolgáltatáshoz köthető kiegészítő szolgáltatások is igénybe vehetők, kivéve fix IP cím,
sebességnövelő opció és az önálló HBO GO szolgáltatás. A DJA szolgáltatás csomagajánlatban nem elérhető.
A DJA-ra vonatkozó előfizetői szerződés határozott időtartamán belül a csomagváltás hátrányos jogkövetkezmény
nélkül lehetséges.
A DJA kedvezményes feltételekkel, 12 hónapos határozott idejű szerződéssel vehető igénybe. A határozott idő
elteltét követően az előfizetői szerződés megszűnik. Az Előfizető a határozott idejű szerződés ideje alatt, illetve
annak lejáratát követően, külön díj megfizetése nélkül, más a mindenkor érvényes aktuális ajánlatokban szereplő
internetcsomagra válthat.
A határozott időtartalmú szerződés hatálya alatt az Előfizető által kezdeményezett felmondás esetén az Előfizető
a Szolgáltató által kötbérezhető. Magasabb szolgáltatáscsomagra történő egyéni szerződésmódosítás egyéb
jogkövetkezmény és kötbérezés nélkül lehetséges.

5.11.4. Díjak
2018. szeptember 10-ig:

Havi díj (bruttó Ft)1

Kedvezményes ár 12 hónapos elkötelezettséggel,
ePack kedvezménnyel

Fiber Power 120 DJA /
Fiber Power 120 optika
DJA

Fiber Power 120/
Fiber Power 120
optika

Kedvezmény
mértéke (%)

2 499 Ft

3 499 Ft

28,58 %
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Kedvezményes ár 12 hónapos elkötelezettséggel,
ePack kedvezmény nélkül

3 099 Ft

4 099 Ft

24,40 %

Díjak 2018. július 27-ig:

Havi díj (bruttó Ft)1

Fiber Power 120 DJA /
Fiber Power 120 optika
DJA

Internet 150/ Internet
150 optika

Kedvezmény
mértéke (%)

Kedvezményes ár 12 hónapos
elkötelezettséggel, ePack kedvezménnyel

2 499 Ft

3 599 Ft

30,56%

Kedvezményes ár 12 hónapos
elkötelezettséggel, ePack kedvezmény nélkül

3 099 Ft

4 199 Ft

26,20%

Díjak 2020. július 27-től:
2018 január 1-től az internet hozzáférési szolgáltatások bruttó havi díjai 5%-os ÁFA-kulccsal kerülnek
meghatározásra.
1

5.12. Vodafone mobil-vezetékes Előny akció
A Vodafone Előny akció 2019. szeptember 2-től visszavonásig érhető el azon Vodafone mobil-vezetékes közös
ügyfelek számára, akik a Vodafone Magyarország Zrt.-nél legalább egy jogosult havi előfizetői díjas (Utólag Fizető),
hangalapú, aktív (azaz nem szüneteltetett/felfüggesztett/korlátozott/törölt) mobil, valamint legalább egy vezetékes
szolgáltatásra (műsorterjesztési, internet-hozzáférési, vezetékes telefon) vonatkozó élő Előfizetői szerződéssel és
az adott szerződéseken azonos természetes azonosítókkal (ugyanazon előfizetői név, születési dátum, édesanya
leánykori neve) rendelkeznek.
Az akcióban részvevő Vodafone mobil-vezetékes közös ügyfelek a következő opcióra jogosultak:
Opció neve

Előny rövid leírása

Korlátlan hívás Vodafone mobil irányba opció

Korlátlan hívás normál díjas Vodafone mobil irányba a
Vodafone magyarországi vezetékes telefon hálózatáról

5.13. Szerkesztési célra fenntartva
5.14. GPON hálózaton nyújtott helyhez kötött szolgáltatásokhoz kapcsolódó akciók
5.14.1. E-számla Egyéni Előfizetők számára
A Szolgáltató az Egyéni Előfizetőket regisztrálja az Elektronikus Számla- és Dokumentum Bemutatás (E-számla)
szolgáltatás igénybevételére, melynek keretében a Szolgáltató az Egyéni Előfizető által az Előfizetői Szerződésben
megadott kapcsolattartási e-mail címre történő megküldéssel biztosítja az Egyéni Előfizető számára a jelszavas
titkosítással ellátott elektronikus számlák és dokumentumok megtekintését. Szolgáltató értesítési
kötelezettségének elektronikus úton tesz eleget, illetve az Egyéni Előfizető részére az esedékes számláit
elektronikus úton mutatja be. Ennek megfelelően a Szolgáltató papíralapú számlát nem állít ki, az Egyéni Előfizető
kizárólag elektronikus úton kap számlát, melyről a Szolgáltató az esedékes számla kiállításával egyidejűleg e-
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mailben és SMS-ben értesítést küld. Készpénz-átutalási megbízást Szolgáltató az Egyéni Előfizető kérésére
biztosít. Az E-számla szolgáltatás részletes feltételei az ÁSZF-ben találhatók.

5.14.2. e-Pack kedvezmény Egyéni Előfizetők számára
Az akció visszavonásig érhető el. Az akció keretében a felsorolt díjcsomagok 1 éves határozott időre, e-Pack
szolgáltatással történő igénybevétele esetén, kedvezőbb havi előfizetési díj ellenében az Egyéni Előfizető vállalja
az alábbi feltételek teljesítését minden hónapban, amíg az e-Pack szolgáltatást igénybe veszi:
•
•
•
•
•

Az Egyéni Előfizető valamennyi, egy ügyfélszám alá tartozó előfizetése tekintetében E-számlát vesz
igénybe az ÁSZF-ben foglalt tartalommal.
A számla kiegyenlítése a következő fizetési módok valamelyikével történik:
https://www.vodafone.hu/szamlazas/szamlabefizetes oldalon keresztül,
banki átutalással,
A számla kiegyenlítése a számlán feltüntetett fizetési határidőig megtörténik.

Amennyiben az Egyéni Előfizető minden fenti teltételnek eleget tesz, az alábbi havidíj-kedvezményre jogosult az
egyes díjcsomagok esetében, amely a szolgáltatás havidíjból kerül levonásra:
Díjcsomag
Internet 150 GPON
Internet 300 GPON
Internet 500 GPON
Internet 1000 GPON
TV Comfort GPON
TV Premium GPON
TV HD Basic GPON
TV HD Plus GPON
TV Max + Filmbox Pro GPON

Kedvezmény mértéke havonta
1000 Ft
1 000 Ft
1 000 Ft
1 000 Ft
1 000 Ft
1 000 Ft
1 000 Ft
1 000 Ft
1 000 Ft

A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák.
Amennyiben az Egyéni Előfizető valamely hónapban nem tesz eleget a fenti feltételek bármelyikének, a következő
havi számlájában a tarifához tartozó fenti bruttó összegű egyszeri díj kerül kiterhelésre. Ha az Egyéni Előfizető egy
hónapban több e-Pack feltételnek nem tesz eleget, az e-Pack feltételek nem teljesítésének díja ebben az esetben
is csak havi egy alkalommal, előfizetésenként kerül kiszámlázásra.
Ha egy Egyéni Előfizető több előfizetéssel is rendelkezik, melyek közül valamelyiket e-Pack-kel veszi igénybe,
ebben az esetben minden előfizetésre vonatkozóan az e-Pack feltételeknek eleget téve kell a havi számláit
kiegyenlítenie.
Amennyiben az Egyéni Előfizető valamely hónapban fizetési haladékot vesz igénybe és a számláját nem egyenlíti
ki a számlán feltüntetett fizetési határidőig, az e-Pack nem teljesítésének egyszeri díja ebben az esetben is
kiszámlázásra kerül.
Az e-Pack szolgáltatás bármikor lemondható.

5.14.3. Belépési díj kedvezmény Egyéni Előfizetők számára
Az Egyszeri (belépési) díjból adott kedvezmény akció visszavonásig érhető el. Az ajánlat keretében azon Egyéni
Előfizetők, akik az akció időtartama alatt új Előfizetői Szerződést kötnek a Szolgáltatónál kereskedelmi forgalomban
aktuálisan elérhető díjcsomagok valamelyikének 1 éves határozott idejű változatára, Szolgáltató a belépési díjjal
megegyező mértékű kedvezményt biztosít. A belépési díjjal kapcsolatos további információk az ÁSZF Díjszabás
mellékletében, az egyes díjcsomagoknál találhatók.
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5.14.4. Internet szolgáltatás után járó kedvezmény Egyéni Előfizetők számára
5.14.4.1.

Internet-hozzáférés

szolgáltatás

után

járó

TV

díjcsomag

havidíjkedvezmény (TV csomagkedvezmény)
Az Internet-hozzáférés szolgáltatás után járó kedvezmény akció visszavonásig érhető el. Az ajánlat keretében a
Szolgáltató az Egyéni Előfizetőnek a TV díjcsomag havi előfizetési díjából a lenti táblázatban meghatározott
kedvezményt biztosítja a határozott idejű szerződés időtartama alatt az alábbi feltételek együttes teljesülése
esetén:
•
•
•

az Egyéni Előfizető az alábbi táblázatban feltüntetett TV és az alábbiak közül valamelyik Internet
díjcsomag igénybevételére 1 éves határozott idejű szerződést kötött.
A Szolgáltatások nem állnak korlátozás, illetve szüneteltetés alatt.
Az Egyéni Előfizető a Szolgáltatásokat ugyanazon az Előfizetői Hozzáférési Ponton veszi igénybe.

Az Egyéni Előfizetőt mindaddig megilleti a fenti kedvezmény, amíg a TV díjcsomagra kötött 1 éves határozott idejű
előfizetői szerződés hatályban van, függetlenül attól, hogy időközben az Internet díjcsomagra kötött 1 éves
határozott idejű szerződés helyébe a határozott idő lejártával határozatlan idejű szerződés lép és a kedvezményre
jogosító valamennyi további fenti feltétel együttesen fennáll.
TV díjcsomag
TV Comfort GPON

TV Premium GPON

TV HD Basic GPON
TV HD Plus GPON
TV Max + Filmbox Pro GPON

Internet díjcsomag
Internet 150 GPON,
Internet 300 GPON,
Internet 500 GPON,
Internet 1000 GPON
Internet 150 GPON,
Internet 300 GPON,
Internet 500 GPON,
Internet 1000 GPON
Internet M GPON,
Internet L GPON,
Internet XL GPON
Internet M GPON,
Internet L GPON,
Internet XL GPON
Internet M GPON,
Internet L GPON,
Internet XL GPON

Kedvezmény mértéke havonta
2 600 Ft

3 300 Ft

3 500 Ft
3 600 Ft
3 600 Ft

A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák.

5.14.4.2.

Internet-hozzáférés szolgáltatás után járó TV díjcsomag havidíj

kedvezmény (Promóciós kedvezmény)
Az Internet-hozzáférés szolgáltatás után járó kedvezmény akció visszavonásig érhető el. Az ajánlat keretében a
Szolgáltató az Egyéni Előfizetőnek a TV díjcsomag havi előfizetési díjából a lenti táblázatban meghatározott
kedvezményt biztosítja a határozott idejű szerződés időtartama alatt az alábbi feltételek együttes teljesülése
esetén:
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•
•
•

az Egyéni Új Előfizető az alábbi táblázatban feltüntetett TV és az alábbiak közül valamelyik Internet
díjcsomag igénybevételére 1 éves határozott idejű szerződést kötött.
A Szolgáltatások nem állnak korlátozás, illetve szüneteltetés alatt.
Az Egyéni Előfizető a Szolgáltatásokat ugyanazon az Előfizetői Hozzáférési Ponton veszi igénybe.

Az Egyéni Előfizetőt mindaddig megilleti a fenti kedvezmény, amíg a TV díjcsomagra kötött 1 éves határozott idejű
előfizetői szerződés hatályban van, függetlenül attól, hogy időközben az Internet díjcsomagra kötött 1 éves
határozott idejű szerződés helyébe a határozott idő lejártával határozatlan idejű szerződés lép és a kedvezményre
jogosító valamennyi további fenti feltétel együttesen fennáll.
TV díjcsomag
TV Comfort GPON

TV Premium GPON

TV HD Basic GPON
TV HD Plus GPON
TV Max + Filmbox Pro GPON

Internet díjcsomag
Internet 150 GPON,
Internet 300 GPON,
Internet 500 GPON,
Internet 1000 GPON
Internet 150 GPON,
Internet 300 GPON,
Internet 500 GPON,
Internet 1000 GPON
Internet M GPON,
Internet L GPON,
Internet XL GPON
Internet M GPON,
Internet L GPON,
Internet XL GPON
Internet M GPON,
Internet L GPON,
Internet XL GPON

Kedvezmény mértéke havonta
2 000 Ft

2 000 Ft

2000 Ft
2000 Ft
2000 Ft

A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák.

5.14.4.3.

Internet-hozzáférés szolgáltatás után járó TV díjcsomag havidíj

kedvezmény (3 hó 50% kedvezmény)
Az Internet-hozzáférés szolgáltatás után járó kedvezmény akció 2021. augusztus 10-től visszavonásig érhető el.
Az ajánlat keretében a Szolgáltató az Egyéni Előfizetőnek az Internet díjcsomag havi előfizetési díjából a lenti
táblázatban meghatározott kedvezményt biztosítja a határozott idejű szerződés első 3 hónapja alatt az alábbi
feltételek együttes teljesülése esetén:
•
•
•

az Egyéni Új Előfizető az alábbi táblázatban feltüntetett valamelyik Internet és az alábbi TV díjcsomag
igénybevételére egyidejűleg 1 éves határozott idejű szerződést kötött.
A Szolgáltatások nem állnak korlátozás, illetve szüneteltetés alatt.
Az Egyéni Előfizető a Szolgáltatásokat ugyanazon az Előfizetői Hozzáférési Ponton veszi igénybe.

Az Egyéni Előfizetőt mindaddig megilleti a fenti kedvezmény a 3 hónapos időtartamra, amíg az Internet és a TV
díjcsomagokra kötött 1 éves határozott idejű előfizetői szerződés hatályban van.
A kedvezmény nem vehető igénybe együtt az A./5.14.4.2. pontban feltüntetett kedvezménnyel.
TV díjcsomag
TV Comfort GPON

Internet díjcsomag
Internet 500 GPON,
Internet 1000 GPON

Kedvezmény mértéke havonta
1 500 Ft
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TV Premium GPON

Internet 500 GPON,
Internet 1000 GPON

1 900 Ft

A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák.

5.14.4.4.

Internet-hozzáférés szolgáltatás után járó TV díjcsomag havidíj

kedvezmény (2 hó 100% kedvezmény)
Az Internet-hozzáférés szolgáltatás után járó kedvezmény akció 2021. augusztus 10-től visszavonásig érhető el.
Az ajánlat keretében a Szolgáltató az Egyéni Előfizetőnek az Internet díjcsomag havi előfizetési díjából a lenti
táblázatban meghatározott kedvezményt biztosítja a határozott idejű szerződés első 2 hónapja alatt az alábbi
feltételek együttes teljesülése esetén:
•
•
•

az Egyéni Új Előfizető az alábbi táblázatban feltüntetett valamelyik Internet és az alábbi TV díjcsomag
igénybevételére egyidejűleg 1 éves határozott idejű szerződést kötött e-Pack szolgáltatással.
A Szolgáltatások nem állnak korlátozás, illetve szüneteltetés alatt.
Az Egyéni Előfizető a Szolgáltatásokat ugyanazon az Előfizetői Hozzáférési Ponton veszi igénybe.

Az Egyéni Előfizetőt mindaddig megilleti a fenti kedvezmény a 2 hónapos időtartamra, amíg az Internet és a TV
díjcsomagokra kötött 1 éves határozott idejű előfizetői szerződés hatályban van.
A kedvezmény nem vehető igénybe együtt az A./5.14.4.3. pontban feltüntetett kedvezménnyel.
TV díjcsomag
TV Comfort GPON
TV Premium GPON

Internet díjcsomag
Internet 500 GPON,
Internet 1000 GPON
Internet 500 GPON,
Internet 1000 GPON

Kedvezmény mértéke havonta
3 000 Ft
3 800 Ft

A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák.

5.14.5. TV szolgáltatás után járó kedvezmény feltételei Egyéni Előfizetők számára
5.14.5.1.

Műsorterjesztési szolgáltatás után járó Internet díjcsomag havidíj

kedvezmény (Internet csomagkedvezmény)
Az Műsorterjesztési szolgáltatás után járó kedvezmény akció visszavonásig érhető el. Az ajánlat keretében a
Szolgáltató az Egyéni Előfizetőnek az Internet díjcsomag havi előfizetési díjából a lenti táblázatban meghatározott
kedvezményt biztosítja a határozott idejű szerződés időtartama alatt az alábbi feltételek együttes teljesülése
esetén:
•
•
•

az Egyéni Előfizető az alábbi táblázatban feltüntetett valamelyik Internet és az alábbi TV díjcsomag
igénybevételére 1 éves határozott idejű szerződést kötött.
A Szolgáltatások nem állnak korlátozás, illetve szüneteltetés alatt.
Az Egyéni Előfizető a Szolgáltatásokat ugyanazon az Előfizetői Hozzáférési Ponton veszi igénybe.

Az Egyéni Előfizetőt mindaddig megilleti a fenti kedvezmény, amíg az Internet díjcsomagra kötött 1 éves határozott
idejű előfizetői szerződés hatályban van, függetlenül attól, hogy időközben a TV díjcsomagra kötött 1 éves
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határozott idejű szerződés helyébe a határozott idő lejártával határozatlan idejű szerződés lép és a kedvezményre
jogosító valamennyi további fenti feltétel együttesen fennáll.
Internet díjcsomag
Internet 150 GPON, Internet 300 GPON
Internet 500 GPON
Internet 1000 GPON
Internet M GPON

Internet L GPON

Internet XL GPON

TV díjcsomag
TV Comfort GPON,
TV Premium GPON
TV Comfort GPON,
TV Premium GPON
TV Comfort GPON,
TV Premium GPON
TV HD Basic GPON,
TV HD Plus GPON
TV HD Max + Filmbox
Pro GPON
TV HD Basic GPON,
TV HD Plus GPON
TV HD Max + Filmbox
Pro GPON
TV HD Basic GPON,
TV HD Plus GPON
TV HD Max + Filmbox
Pro GPON

Kedvezmény mértéke havonta
500 Ft
1 000 Ft
1 500 Ft
1 100 Ft

1 400 Ft

1 600 Ft

A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák.

5.14.5.2.

Műsorterjesztési szolgáltatás után járó Internet díjcsomag havidíj

kedvezmény (3 hó 50% kedvezmény)
Az Műsorterjesztési szolgáltatás után járó kedvezmény akció visszavonásig érhető el. Az ajánlat keretében a
Szolgáltató az Egyéni Előfizetőnek az Internet díjcsomag havi előfizetési díjából a lenti táblázatban meghatározott
kedvezményt biztosítja a határozott idejű szerződés első 3 hónapja alatt az alábbi feltételek együttes teljesülése
esetén:
•
•
•

az Egyéni Új Előfizető az alábbi táblázatban feltüntetett valamelyik Internet és az alábbi TV díjcsomag
igénybevételére egyidejűleg 1 éves határozott idejű szerződést kötött.
A Szolgáltatások nem állnak korlátozás, illetve szüneteltetés alatt.
Az Egyéni Előfizető a Szolgáltatásokat ugyanazon az Előfizetői Hozzáférési Ponton veszi igénybe.

Az Egyéni Előfizetőt mindaddig megilleti a fenti kedvezmény a 3 hónapos időtartamra, amíg az Internet és a TV
díjcsomagokra kötött 1 éves határozott idejű előfizetői szerződés hatályban van.
A kedvezmény nem vehető igénybe együtt az A./5.14.5.1. pontban feltüntetett kedvezménnyel.
Internet díjcsomag
Internet 500 GPON
Internet 1000 GPON

TV díjcsomag
TV Comfort GPON,
TV Premium GPON
TV Comfort GPON,
TV Premium GPON

Kedvezmény mértéke havonta
2 245 Ft
2 495 Ft

A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák.
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5.14.5.3.

Műsorterjesztési szolgáltatás után járó Internet díjcsomag havidíj

kedvezmény (2 hó 100% kedvezmény)
Az Műsorterjesztési szolgáltatás után járó kedvezmény akció visszavonásig érhető el. Az ajánlat keretében a
Szolgáltató az Egyéni Előfizetőnek az Internet díjcsomag havi előfizetési díjából a lenti táblázatban meghatározott
kedvezményt biztosítja a határozott idejű szerződés első 2 hónapja alatt az alábbi feltételek együttes teljesülése
esetén:
•
•
•

az Egyéni Új Előfizető az alábbi táblázatban feltüntetett valamelyik Internet és az alábbi TV díjcsomag
igénybevételére egyidejűleg 1 éves határozott idejű szerződést kötött e-Pack szolgáltatással.
A Szolgáltatások nem állnak korlátozás, illetve szüneteltetés alatt.
Az Egyéni Előfizető a Szolgáltatásokat ugyanazon az Előfizetői Hozzáférési Ponton veszi igénybe.

Az Egyéni Előfizetőt mindaddig megilleti a fenti kedvezmény a 2 hónapos időtartamra, amíg az Internet és a TV
díjcsomagokra kötött 1 éves határozott idejű előfizetői szerződés hatályban van.
A kedvezmény nem vehető igénybe együtt az A./5.14.5.2. pontban feltüntetett kedvezménnyel.
Internet díjcsomag
Internet 500 GPON
Internet 1000 GPON

TV díjcsomag
TV Comfort GPON,
TV Premium GPON
TV Comfort GPON,
TV Premium GPON

Kedvezmény mértéke havonta
4 490 Ft
8 990 Ft

A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák.

5.14.6. Videóklub kedvezmény Egyéni Előfizetők számára
Szolgáltatás megnevezése
Videóklub (határozatlan szerződéssel)

Kedvezményes havidíj
750 Ft

Havidíj (lista ár)
3 150 Ft

A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák.

5.14.7. Digitális kiegészítő csomagok kedvezmény Egyéni Előfizetők számára
Szolgáltatás megnevezése

Kedvezményes havidíj

Havidíj (lista ár)

digital HBO Pak

1. hónapban 0 Ft, utána 2 190 Ft

3 124 Ft

digital HBO MAX Pak

1. hónapban 0 Ft, utána 2 690 Ft

4 181 Ft

digital Cinemax Pak

990 Ft

1 890 Ft

digital active

1 490 Ft

3 165 Ft

FilmBox Pro

1 190 Ft

2 590 Ft

Active Box

1 990 Ft

5 755 Ft

A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák.
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6. Nagykereskedelmi partner hálózatán nyújtott, helyhez kötött szolgáltatásokhoz kapcsolódó
akciók
6.1. E-számla Egyéni Előfizetők számára
A Szolgáltató az Egyéni Előfizetőket regisztrálja az Elektronikus Számla- és Dokumentum Bemutatás (E-számla)
szolgáltatás igénybevételére, melynek keretében a Szolgáltató az Egyéni Előfizető által az Előfizetői Szerződésben
megadott kapcsolattartási e-mail címre történő megküldéssel biztosítja az Egyéni Előfizető számára a jelszavas
titkosítással ellátott elektronikus számlák és dokumentumok megtekintését. Szolgáltató értesítési
kötelezettségének elektronikus úton tesz eleget, illetve az Egyéni Előfizető részére az esedékes számláit
elektronikus úton mutatja be. Ennek megfelelően a Szolgáltató papíralapú számlát nem állít ki, az Egyéni Előfizető
kizárólag elektronikus úton kap számlát, melyről a Szolgáltató az esedékes számla kiállításával egyidejűleg emailben és SMS-ben értesítést küld. Készpénz-átutalási megbízást Szolgáltató az Egyéni Előfizető kérésére
biztosít. Az E-számla szolgáltatás részletes feltételei az ÁSZF-ben találhatók.

6.2. e-Pack kedvezmény Egyéni Előfizetők számára
Az akció visszavonásig érhető el. Az akció keretében a felsorolt díjcsomagok 1 éves határozott időre, e-Pack
szolgáltatással történő igénybevétele esetén, kedvezőbb havi előfizetési díj ellenében az Egyéni Előfizető vállalja
az alábbi feltételek teljesítését minden hónapban, amíg az e-Pack szolgáltatást igénybe veszi:
•
•
•
•
•

Az Egyéni Előfizető valamennyi, egy ügyfélszám alá tartozó előfizetése tekintetében E-számlát vesz
igénybe az ÁSZF-ben foglalt tartalommal.
A számla kiegyenlítése a következő fizetési módok valamelyikével történik:
https://www.vodafone.hu/szamlazas/szamlabefizetes oldalon keresztül,
banki átutalással,
A számla kiegyenlítése a számlán feltüntetett fizetési határidőig megtörténik.

Amennyiben az Egyéni Előfizető minden fenti teltételnek eleget tesz, az alábbi havidíj-kedvezményre jogosult az
egyes díjcsomagok esetében, amely a szolgáltatás havidíjból kerül levonásra:
Díjcsomag
Vodafone Internet 150
Vodafone Internet 300
Vodafone Internet 500
Vodafone TV
Internet 150 vario
Internet 300 vario
Internet 500 vario
Internet 1000 vario
TV Comfort vario
TV Premium vario
TV HD Basic vario
TV HD Plus vario
TV HD Max + Filmbox Pro vario

Kedvezmény mértéke havonta
500 Ft
500 Ft
1000 Ft
1000 Ft
1000 Ft
1 000 Ft
1 000 Ft
1 000 Ft
1 000 Ft
1 000 Ft
1 000 Ft
1 000 Ft
1 000 Ft

A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák.
Amennyiben az Egyéni Előfizető valamely hónapban nem tesz eleget a fenti feltételek bármelyikének, a következő
havi számlájában a tarifához tartozó fenti bruttó összegű egyszeri díj kerül kiterhelésre. Ha az Egyéni Előfizető egy
hónapban több e-Pack feltételnek nem tesz eleget, az e-Pack feltételek nem teljesítésének díja ebben az esetben
is csak havi egy alkalommal, előfizetésenként kerül kiszámlázásra.
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Ha egy Egyéni Előfizető több előfizetéssel is rendelkezik, melyek közül valamelyiket e-Pack-kel veszi igénybe,
ebben az esetben minden előfizetésre vonatkozóan az e-Pack feltételeknek eleget téve kell a havi számláit
kiegyenlítenie.
Amennyiben az Egyéni Előfizető valamely hónapban fizetési haladékot vesz igénybe és a számláját nem egyenlíti
ki a számlán feltüntetett fizetési határidőig, az e-Pack nem teljesítésének egyszeri díja ebben az esetben is
kiszámlázásra kerül.
Az e-Pack szolgáltatás bármikor lemondható.

6.3. Belépési díj kedvezmény Egyéni Előfizetők számára
Az Egyszeri (belépési) díjból adott kedvezmény akció visszavonásig érhető el. Az ajánlat keretében azon Egyéni
Előfizetők, akik az akció időtartama alatt új Előfizetői Szerződést kötnek a Szolgáltatónál kereskedelmi forgalomban
aktuálisan elérhető díjcsomagok valamelyikének 1 éves határozott idejű változatára, Szolgáltató a belépési díjjal
megegyező mértékű kedvezményt biztosít. A belépési díjjal kapcsolatos további információk az ÁSZF Díjszabás
mellékletében, az egyes díjcsomagoknál találhatók.

6.4. Internet szolgáltatás után járó kedvezmény Egyéni Előfizetők számára
6.4.1. Internet-hozzáférés szolgáltatás után járó TV díjcsomag havidíj kedvezmény (TV
csomagkedvezmény)
Az Internet-hozzáférés szolgáltatás után járó kedvezmény akció visszavonásig érhető el. Az ajánlat keretében a
Szolgáltató az Egyéni Előfizetőnek a TV díjcsomag havi előfizetési díjából a lenti táblázatban meghatározott
kedvezményt biztosítja a határozott idejű szerződés időtartama alatt az alábbi feltételek együttes teljesülése
esetén:
•
•
•

az Egyéni Előfizető az alábbi táblázatban feltüntetett TV és az alábbiak közül valamelyik Internet
díjcsomag igénybevételére 1 éves határozott idejű szerződést kötött.
A Szolgáltatások nem állnak korlátozás, illetve szüneteltetés alatt.
Az Egyéni Előfizető a Szolgáltatásokat ugyanazon az Előfizetői Hozzáférési Ponton veszi igénybe.

Az Egyéni Előfizetőt mindaddig megilleti a fenti kedvezmény, amíg a TV díjcsomagra kötött 1 éves határozott idejű
előfizetői szerződés hatályban van, függetlenül attól, hogy időközben az Internet díjcsomagra kötött 1 éves
határozott idejű szerződés helyébe a határozott idő lejártával határozatlan idejű szerződés lép és a kedvezményre
jogosító valamennyi további fenti feltétel együttesen fennáll.
TV díjcsomag
Vodafone TV

TV Comfort vario

TV Premium vario
TV HD Basic vario

Internet díjcsomag
Vodafone Internet 150,
Vodafone Internet 300,
Vodafone Internet 500
Internet 150 vario,
Internet 300 vario,
Internet 500 vario,
Internet 1000 vario
Internet 150 vario,
Internet 300 vario,
Internet 500 vario,
Internet 1000 vario
Internet M vario,
Internet L vario,

Kedvezmény mértéke havonta
4 000 Ft

2 600 Ft

3 300 Ft
3 500 Ft
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TV HD Plus vario
TV HD Max + Filmbox Pro vario

Internet XL vario
Internet M vario,
Internet L vario,
Internet XL vario
Internet M vario,
Internet L vario,
Internet XL vario

3 600 Ft
3 600 Ft

A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák.

6.4.2. Internet-hozzáférés szolgáltatás után járó TV díjcsomag havidíj kedvezmény
(Promóciós kedvezmény)
Az Internet-hozzáférés szolgáltatás után járó kedvezmény akció visszavonásig érhető el. Az ajánlat keretében a
Szolgáltató az Egyéni Előfizetőnek a TV díjcsomag havi előfizetési díjából a lenti táblázatban meghatározott
kedvezményt biztosítja a határozott idejű szerződés időtartama alatt az alábbi feltételek együttes teljesülése
esetén:
•
•
•

az Egyéni Új Előfizető az alábbi táblázatban feltüntetett TV és az alábbiak közül valamelyik Internet
díjcsomag igénybevételére 1 éves határozott idejű szerződést kötött.
A Szolgáltatások nem állnak korlátozás, illetve szüneteltetés alatt.
Az Egyéni Előfizető a Szolgáltatásokat ugyanazon az Előfizetői Hozzáférési Ponton veszi igénybe.

Az Egyéni Előfizetőt mindaddig megilleti a fenti kedvezmény, amíg a TV díjcsomagra kötött 1 éves határozott idejű
előfizetői szerződés hatályban van, függetlenül attól, hogy időközben az Internet díjcsomagra kötött 1 éves
határozott idejű szerződés helyébe a határozott idő lejártával határozatlan idejű szerződés lép és a kedvezményre
jogosító valamennyi további fenti feltétel együttesen fennáll.
TV díjcsomag
TV Comfort vario

TV Premium vario

TV HD Basic vario
TV HD Plus vario
TV HD Max + Filmbox Pro vario

Internet díjcsomag
Internet 150 vario,
Internet 300 vario,
Internet 500 vario,
Internet 1000 vario
Internet 150 vario,
Internet 300 vario,
Internet 500 vario,
Internet 1000 vario
Internet M vario,
Internet L vario,
Internet XL vario
Internet M vario,
Internet L vario,
Internet XL vario
Internet M vario,
Internet L vario,
Internet XL vario

Kedvezmény mértéke havonta
2 000 Ft

2 000 Ft

2 000 Ft
2 000 Ft
2 000 Ft

A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák.

6.4.3. Internet-hozzáférés szolgáltatás után járó TV díjcsomag havidíj kedvezmény (3 hó
50% kedvezmény)
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Az Internet-hozzáférés szolgáltatás után járó kedvezmény akció 2020.09.14-től visszavonásig érhető el. Az ajánlat
keretében a Szolgáltató az Egyéni Előfizetőnek az Internet díjcsomag havi előfizetési díjából a lenti táblázatban
meghatározott kedvezményt biztosítja a határozott idejű szerződés első 3 hónapja alatt az alábbi feltételek együttes
teljesülése esetén:
•
•
•

az Egyéni Új Előfizető az alábbi táblázatban feltüntetett valamelyik Internet és az alábbi TV díjcsomag
igénybevételére egyidejűleg 1 éves határozott idejű szerződést kötött.
A Szolgáltatások nem állnak korlátozás, illetve szüneteltetés alatt.
Az Egyéni Előfizető a Szolgáltatásokat ugyanazon az Előfizetői Hozzáférési Ponton veszi igénybe.

Az Egyéni Előfizetőt mindaddig megilleti a fenti kedvezmény a 3 hónapos időtartamra, amíg az Internet és a TV
díjcsomagokra kötött 1 éves határozott idejű előfizetői szerződés hatályban van.
TV díjcsomag
TV Comfort vario
TV Premium vario

Internet díjcsomag
Internet 500 vario,
Internet 1000 vario
Internet 500 vario,
Internet 1000 vario

Kedvezmény mértéke havonta
1 500 Ft
1 900 Ft

A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák.

6.5. TV szolgáltatás után járó kedvezmény feltételei Egyéni Előfizetők számára
6.5.1. Műsorterjesztési szolgáltatás után járó Internet díjcsomag havidíj kedvezmény
(Internet csomagkedvezmény)
Az Műsorterjesztési szolgáltatás után járó kedvezmény akció visszavonásig érhető el. Az ajánlat keretében a
Szolgáltató az Egyéni Előfizetőnek az Internet díjcsomag havi előfizetési díjából a lenti táblázatban meghatározott
kedvezményt biztosítja a határozott idejű szerződés időtartama alatt az alábbi feltételek együttes teljesülése
esetén:
•
•
•

az Egyéni Előfizető az alábbi táblázatban feltüntetett valamelyik Internet és az alábbi TV díjcsomag
igénybevételére 1 éves határozott idejű szerződést kötött.
A Szolgáltatások nem állnak korlátozás, illetve szüneteltetés alatt.
Az Egyéni Előfizető a Szolgáltatásokat ugyanazon az Előfizetői Hozzáférési Ponton veszi igénybe.

Az Egyéni Előfizetőt mindaddig megilleti a fenti kedvezmény, amíg az Internet díjcsomagra kötött 1 éves határozott
idejű előfizetői szerződés hatályban van, függetlenül attól, hogy időközben a TV díjcsomagra kötött 1 éves
határozott idejű szerződés helyébe a határozott idő lejártával határozatlan idejű szerződés lép és a kedvezményre
jogosító valamennyi további fenti feltétel együttesen fennáll.
Internet díjcsomag
Vodafone Internet 150
Vodafone Internet 300,
Vodafone Internet 500
Internet 150 vario, Internet 300 vario
Internet 500 vario
Internet 1000 vario
Internet M vario

TV díjcsomag
Vodafone TV
TV Comfort vario,
TV Premium vario
TV Comfort vario,
TV Premium vario
TV Comfort vario,
TV Premium vario
TV HD Basic vario,
TV HD Plus vario

Kedvezmény mértéke havonta
700 Ft
1 100 Ft
500 Ft
1 000 Ft
1 500 Ft
1 100 Ft
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Internet L vario

Internet XL vario

TV HD Max + Filmbox
Pro vario
TV HD Basic vario,
TV HD Plus vario
TV HD Max + Filmbox
Pro vario
TV HD Basic vario,
TV HD Plus vario
TV HD Max + Filmbox
Pro vario

1 400 Ft

1 600 Ft

A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák.

6.5.2. Műsorterjesztési szolgáltatás után járó Internet díjcsomag havidíj kedvezmény (3 hó
50% kedvezmény)
Az Műsorterjesztési szolgáltatás után járó kedvezmény akció visszavonásig érhető el. Az ajánlat keretében a
Szolgáltató az Egyéni Előfizetőnek az Internet díjcsomag havi előfizetési díjából a lenti táblázatban meghatározott
kedvezményt biztosítja a határozott idejű szerződés első 3 hónapja alatt az alábbi feltételek együttes teljesülése
esetén:
•
•
•

az Egyéni Új Előfizető az alábbi táblázatban feltüntetett valamelyik Internet és az alábbi TV díjcsomag
igénybevételére egyidejűleg 1 éves határozott idejű szerződést kötött.
A Szolgáltatások nem állnak korlátozás, illetve szüneteltetés alatt.
Az Egyéni Előfizető a Szolgáltatásokat ugyanazon az Előfizetői Hozzáférési Ponton veszi igénybe.

Az Egyéni Előfizetőt mindaddig megilleti a fenti kedvezmény a 3 hónapos időtartamra, amíg az Internet és a TV
díjcsomagokra kötött 1 éves határozott idejű előfizetői szerződés hatályban van.
A kedvezmény nem vehető igénybe együtt az A./6.5.3 pontban feltüntetett kedvezménnyel.
Internet díjcsomag
Internet 500 vario
Internet 1000 vario

TV díjcsomag
TV Comfort vario,
TV Premium vario
TV Comfort vario,
TV Premium vario

Kedvezmény mértéke havonta
2 245 Ft
2 495 Ft

A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák.

6.6. Videóklub kedvezmény Egyéni Előfizetők számára
Szolgáltatás megnevezése
Videóklub (határozatlan szerződéssel)

Kedvezményes havidíj
750 Ft

Havidíj (lista ár)
3150 Ft

A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák.

6.7. Digitális kiegészítő csomagok kedvezmény Egyéni Előfizetők számára

58

Szolgáltatás megnevezése

Kedvezményes havidíj

Havidíj (lista ár)

digital HBO Pak

1. hónapban 0 Ft, utána 2 190 Ft

3 124 Ft

digital HBO MAX Pak

1. hónapban 0 Ft, utána 2 690 Ft

4 181 Ft

digital Cinemax Pak

990 Ft

1 890 Ft

digital active

1 490 Ft

3 165 Ft

FilmBox Pro

1 190 Ft

2 590 Ft

Active Box
1 990 Ft
A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák.

5 755 Ft
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7. Egyéb akciók
7.1. Media Markt akció
A Media Markt akció 2018. június 11-től, jelen módosult feltételekkel 2021. november 8-tól visszavonásig érhető
el. Az ajánlat keretében a magyarországi Media Markt üzletekben Vodafone Go és Red tarifacsomagra 1 évre,
készülék nélkül, e-Pack-kel vagy anélkül szerződő Utólag Fizető Előfizető tarifacsomag-havidíj kedvezményben
részesül az 1 év határozott idő lejártáig az alábbiak szerint:
Tarifacsomag
(1 év)
Go Light
Go Midi
Go Super
Red Free+

Kedvezmény mértéke
havonta (bruttó)
500 Ft
1 000 Ft
1 000 Ft
2 000 Ft

A kedvezményes havidíjak más kedvezménnyel nem összevonhatóak, kivéve a Vodafone Family kedvezményt.
Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy fenti akciós kedvezményt a tarifacsomag nem rendeltetésszerű
használata vagy az igénybevételi feltételek egyéb módon történő megsértése esetén előzetes figyelmeztetést
követően megvonja és a tarifacsomagot a továbbiakban a Díjszabásban rögzített feltételek szerint nyújtsa.
A Vodafone Go és Vodafone Red tarifacsomagok részletes feltételei az ÁSZF Díjszabás mellékletében találhatók.
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8. Kereskedelmi forgalomban nem elérhető akciós tarifacsomagok
8.1. Vodafone Kid
A Vodafone Kid tarifacsomag 2021. február 1-jei hatállyal került át a kereskedelmi forgalomban nem elérhető akciós
tarifacsomagok közé.
A Vodafone Kid tarifacsomag a Vodafone Family promóció keretein belül, az alábbi feltételek együttes fennállása
esetén érhető el a Vodafone személyes értékesítési pontjain keresztül: azon Egyéni Előfizető, aki meglévő
Vodafone Family Előfizetőként a Vodafone Go Mini / Go Next / Go Talk+ / Go Net+ / Red Free / Red Max / Red
Infinity World, Go Basic / Go Max / Go Net / Go Talk, Red Live / Red Live+ / Red Infinity Pro, Go S / Go M / Go L,
Red S / Red M / Red L / Red Infinity+ / Red Smart / Red Prime / Red Platinum / Red Infinity vagy Go Start, Go
Extra szolgáltatáscsomagok közül legalább két jogosult tarifacsomaggal rendelkezik, ugyanazon ügyfélszám alá
(ugyanazon előfizetői néven és címen), maximum hat darab Kid előfizetés (előfizetésenként maximum 2)
vásárlására jogosult az alábbiak szerint:
A Vodafone Family Előfizető 18 éven aluli, de 6 éven felüli hozzátartozója számára, a hozzátartozó Lakcímet
igazoló hatósági igazolványának bemutatásával Kid előre fizető előfizetést vásárolhat: vagy a Vodafone Family
Előfizető - a Kid előfizetés Vodafone Family körbe tartozásáról tett - nyilatkozata alapján, a hozzátartozó Lakcímet
igazoló hatósági igazolványának bemutatásával Kid előfizetést vásárolhat. Egy hozzátartozó számára egy darab
Kid előre fizető vagy egy darab Family csomagban értékesített Max előre fizető előfizetés vásárolható. Vodafone
Kid előfizetés csak új előfizetésként köthető, tarifacsomag-váltással nem elérhető.
Vodafone Kid
Induló költségek
Belépési díj (Ft)
Időszaki díj
A tarifacsomag időszaki díja 30 napra (Ft)

0
1500

A tarifacsomag időszaki díja 30 napra (Ft) Vodafone Family-be bevont előfizetés esetén
A tarifacsomag időszaki díjában foglalt belföldi tartalom a Vodafone Family-be bevont
előfizetés esetén vagy Aktív Perióduson belül
Azonos ügyfélszám alatt Vodafone Family körbe bevont előfizetések közti hívások percdíja a
Vodafone Magyarország Zrt. hálózatán belül) (Ft)
Belföldi díjak
Hívások percenkénti díja bármely időszakban (Ft)
Rövid szöveges üzenetküldés (SMS) bármely mobil hálózatba (Ft)
Egyéb percenkénti hívásdíjak
Díjmentes hívások minden időszakban
Ügyfélszolgálat

Díjmentes

Segélyhívások

Díjmentes

Belföldi zöld számok
Alapszolgáltatás
Hívásvárakoztatás

Díjmentes

Hívástartás

Díjmentes

Hívásátirányítás

Díjmentes

Hívásazonosítás

Díjmentes

WAP szolgáltatás
Adathívás bármely időszakban – percenkénti díj (Ft)

0

0
49
49

Díjmentes

37

A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifacsomagokban a hívások számlázása 1
perces egységekben történik. Vodafone Kid előfizetés nem köthető webshopon és telefonos ügyfélszolgálaton
keresztül.
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Bármilyen összegű feltöltés, illetve feltöltés hiánya esetén az egyenleg felhasználási idő nincs limitálva, amíg a Kid
tarifacsomag igénybevételi feltételei fennállnak, illetve amíg nem történik tarifacsomag-váltás a kártyán.
Amíg a Kid tarifacsomag igénybevételi feltételei fennállnak, az Előfizetői Szerződés feltöltés, illetve ismételt feltöltés
hiányában a szerződéskötéstől, illetve az utolsó feltöltéstől számított minden 365. napon újraindul, amely új
határozott idejű Előfizetői Szerződés ráutaló magatartással történő megkötésének minősül.
Amennyiben a Kid tarifacsomag fenti igénybevételi feltételeit nem teljesíti az Előfizető, a továbbiakban nem jogosult
a Vodafone Family időszaki díjkedvezményre, mely esetben a tarifacsomag időszaki díja az Előfizető egyenlegéből
kerül levonásra, amennyiben az Előfizető rendelkezik a megfelelő összegű egyenleggel, 30 naponta
automatikusan.
Ez esetben a Vodafone Kid tarifacsomag az igénylést követően 365 napos egyenleg felhasználási időt és azt
követően 30 napos rendelkezésre állási időt biztosít egyenlegfeltöltés nélkül. Az egyenleg felhasználási időszak a
tarifacsomag aktiválásától számított 365 napon belül vagy az azt követő 30 napos rendelkezésre állási időn belül
bármilyen összegű feltöltés esetén a feltöltési összeghez tartozó egyenleg felhasználási idővel hosszabbodik meg,
úgy, hogy az egyenleg felhasználási idő nem lehet több, mint 365 nap. Amennyiben az aktiválástól számított 365
napon belül, illetve az azt követő 30 napos rendelkezésre állási időn belül nem történik egyenlegfeltöltés, úgy az
előfizetés automatikusan lejár, a Szolgáltató az előfizetői számlát megszünteti.
A tarifacsomag az Általános Bónusz Egyenlegből nem aktiválható és nem újítható meg. A tarifacsomag 30 napos
felhasználási ideje a tarifacsomag „Aktív periódusa”. A Vodafone Family körön belüli díjmentes beszélgetés az
aktív perióduson belül, azaz a 30. nap végéig használható, melybe az aktiválás (esetlegesen töredék) napja is
beleszámít.
Amennyiben a 30. napon az Előfizető rendelkezik a megfelelő összegű egyenleggel, a tarifacsomag automatikusan
aktiválódik, megújul, azaz a tarifacsomag időszaki díja levonásra kerül az Előfizető egyenlegéből és a
tarifacsomagban foglalt családi díjmentes beszélgetés újra elérhető lesz az Előfizetőnek, tehát a tarifacsomag
„Aktív periódusban” marad.
Amennyiben a 30. napon az Előfizető nem rendelkezik megfelelő összegű egyenleggel, hogy a tarifacsomag meg
tudjon újulni, úgy az egyenleg megfelelő feltöltéséig és az időszaki díj levonásáig a tarifacsomag „Aktív periódus”on kívülre kerül.
Ebben az időszakban a Családon belüli díjmentes beszélgetés nem elérhető, az Előfizető valamennyi belföldi
hívása a tarifacsomag táblában rögzített díjak szerint árazódik.
A Kid tarifacsomagban foglalt Vodafone Family-n belüli díjmentes beszélgetés felhasználhatósága
Amennyiben az Előfizető Családon belüli díjmentes beszélgetése aktív a Kid tarifacsomagban, az Előfizető minden
Vodafone Family körön belüli előfizetőt díjmentesen hívhatja a Vodafone Magyarország Zrt. hálózatán belül, azaz
az Előfizető és minden azonos Vodafone Family körön belüli előfizetés közötti, továbbá az aktív MAX
tarifacsomaggal rendelkező előre fizető Előfizetők közötti – kizárólag hanghívásból eredő – forgalom 0 Forintos
percdíjon kerül elszámolásra.
2016. április 1. napjától a Családon belüli díjmentes beszélgetés elérhető roaming környezetben: 30 naponként 60
perc erejéig az Előfizető minden Vodafone Family körön belüli előfizetőt díjmentesen hívhatja az
Európai Gazdasági Térség területén. Az elérhető díjmentes percmennyiség felhasználásának 80-, illetve 100%ánál Előfizető SMS-ben tájékoztatást kap. A 60 perc letelte után a számlázás az aktuális roaming díjszabás szerint
történik a Családon belüli hívások esetén.
Külföldön egyebekben a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. Roaming díjszabással kapcsolatos további
információk az ÁSZF Díjszabás mellékletében találhatók.
A Kid tarifacsomaghoz elérhető internet opciók:
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-

Havi megújuló 500 MB
Havi megújuló 1 GB
Havi egyszeri 300 MB
Havi egyszeri 1 GB
Havi egyszeri 5 GB
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8.2. Vodafone HomeNet+ Extra tarifacsomag
A Vodafone HomeNet+ Extra tarifacsomag 2021. november 2-i hatállyal került át a kereskedelmi forgalomban nem
elérhető akciós tarifacsomagok közé.
Vodafone HomeNet+ Extra
Induló költségek
Belépési díj (Ft)

10 000

Havidíjak
Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű szerződéssel

9 270

Havi előfizetési díj (Ft) 1 év határozott idejű szerződéssel

8 380

Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű szerződéssel, készülékkel

8 380

Havidíjban foglalt belföldi adatforgalom

150 GB

Havidíjban foglalt éjszakai, belföldi ExtraAdat

150 GB

Kínált sávszélesség a havidíjban foglalt adatforgalom felett
Garantált le- és feltöltési sebesség

letöltési sebesség: 0,146 Mbit/s
feltöltési sebesség 0,125 Mbit/s
az ÁSZF 6. számú mellékletében
meghatározottak szerint

Havidíjon felüli szolgáltatások és díjaik
SMS díja bármely belföldi mobil hálózatba (Ft)

30,48

SMS díja EU nemzetközi díjzónába (Ft)

24,00

SMS díja EU nemzetközi díjzónán kívülre (Ft)

60,96

A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák.
A Vodafone HomeNet+ Extra tarifacsomaggal a HomeNet+ tarifacsomag és 100 GB havi ismétlődő adatopció
aktiválódik.
Az éjszakai ExtraAdat 150 GB mindennap 00:00-06:00 óra között használható fel a szerződés időtartama alatt,
kizárólag belföldön. A Vodafone HomeNet+ Extra tarifacsomagokkal rendelkező Előfizető a 00:00-06:00 óra közötti
időszakban automatikusan az éjszakai ExtraAdatot használja, a hivatkozott időszak előtti, illetve utáni időszakban,
továbbá, ha az adott hónapban elfogy a 150 GB éjszakai adat, akkor a tarifacsomag havidíjában foglalt belföldi
adatmennyiséget használja, majd az adott tarifacsomagnak megfelelő alapfeltételekkel történik a további
adatforgalmazás.
A Vodafone HomeNet+ Extra tarifacsomag csak adatátviteli szolgáltatást nyújt, hangszolgáltatás a fenti
tarifacsomaggal nem vehető igénybe. Az adatforgalom a belföldi küldött és fogadott adatmennyiség együttes
összegét jelenti. A tarifacsomagban az adatforgalom számlázása 10 Kbyte-os egységekben történik. A
tarifacsomagok az Internet mellett SMS szolgáltatást is tartalmaznak, melyek díja a fenti táblázatban került
rögzítésre. SMS üzenetek fogadása díjmentes.
Külföldön a Vodafone HomeNet+ Extra tarifacsomag keretében mobil internet szolgáltatás nem vehető igénybe.
Amennyiben az Előfizető nem használja fel a havidíjban foglalt forgalmi keretet, a fennmaradó részt nem viheti át
a következő számlázási ciklusra.
A tarifacsomag aktiválásától a számlazárásig a teljes havi díjtétel figyelembevételével arányos törthavi díj, illetve
forgalmi keret kerül kiszámlázásra. Adatforgalomra vonatkozó havi keretet tartalmazó tarifacsomagoknál
tarifacsomag-váltás esetén a számlázási időszak kezdetétől a tarifacsomag-váltásig, illetve a tarifacsomag-
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váltástól a számlázási időszak lezártáig tarifacsomagonként a teljes havi díjtétel figyelembevételével arányos
törthavi díj kerül kiszámlázásra, és a keret is arányosan vehető igénybe.
A Vodafone HomeNet+ Extra tarifacsomaghoz a havidíjba foglalt adatmennyiség felhasználása után az Online
Ügyfélszolgálaton keresztül és a My Vodafone alkalmazásban ExtraAdat és/vagy Havonta Megújuló ExtraAdat
kiegészítő adatopció vásárlása választható, ellenkező esetben a sebességet a számlázási ciklus végéig lassítjuk.
A számlázási ciklus lezárultával a forgalomlassítás megszűnik. Lassításkor kínált sávszélesség 0,146 Mbit/s le- és
0,125 Mbit/s feltöltési sebesség, a garantált sebesség az ÁSZF 6. számú mellékletében meghatározottak szerint.
Vodafone a HomeNet+ Extra tarifacsomag Előfizetőjével szemben az adatforgalom megkezdésekor (0 GB
adatforgalomtól) folyamatosan, minden számlázási ciklusban alkalmazza a hálózati erőforrások kiosztásánál az
Általános Szerződési Feltételekben 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). Ennek
következtében a Vodafone HomeNet+ Extra szolgáltatás Előfizetője 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, mint a Vodafone HomeNet+ Extra tarifacsomag Előfizetője,
azaz az egyéb Előfizető a hálózat túlterheltsége idején azonos körülmények esetén nagyobb sebességgel képes
adatkommunikációt folytatni, mint a Vodafone HomeNet+ Extra tarifacsomag Előfizetője. Normál terhelésű hálózat
esetén a Vodafone HomeNet+ Extra tarifacsomag Előfizetője nincs hátrányosan megkülönböztetve a többi
Előfizetővel szemben, ugyanolyan adatsebességre képes, mint az egyéb felhasználók. Szolgáltató az Általános
Szerződési Feltételek 6. számú mellékletében meghatározott garantált le- és feltöltési sebességet bármely
korlátozás esetén biztosítja.
Amennyiben a határozott idejű szerződés lejárata előtt az Előfizető nem köt a mindenkori szerződés-hosszabbítási
szabályok figyelembevételével újabb 1 vagy 2 éves határozott idejű szerződést, a határozott idő lejártát követően
szerződése határozatlan idejűre változik. A határozott idejű szerződés lejáratát követően a szolgáltatást a
határozott idejű szerződésben meghatározott díjakon nyújtjuk tovább.
Havonta Megújuló és Egyszeri ExtraAdat (kiegészítő adatopciók)
A HomeNet+ Extra tarifacsomaghoz az Előfizető vásárolhat Havonta Megújuló vagy Egyszeri ExtraAdatot.
ExtraAdatot az Online Ügyfélszolgálaton keresztül és a My Vodafone alkalmazásban lehet vásárolni arról a SIM
kártyáról és eszközről, amelyhez a Vodafone HomeNet+ előfizetés tartozik. Az ExtraAdat opciók kizárólag az adott
számlaciklus végéig, belföldi hálózatban használhatóak fel, bármely napszakban, időkorlátozás nélkül.
A Havonta Megújuló ExtraAdat egy megújuló opció, így számlaciklusonként újra aktiválódik, nem szükséges
minden számlaciklusban újra igényelni. Amennyiben adott számlázási ciklusban a Havonta Megújuló ExtraAdat
nem kerül teljes egészében felhasználásra, akkor a fel nem használt hátralévő adatforgalma elvész. A táblázatban
bruttó árak szerepelnek, a feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák.
Megrendelhető Havonta
Megújuló
ExtraAdat
opciók

Benne foglalt
belföldi
adatmennyiség

Díj (bruttó)

Megújuló ExtraAdat 5 GB

5 GB

2 885 Ft/hó

Megújuló ExtraAdat 10 GB

10 GB

4 126 Ft/hó

Tarifacsomag
Vodafone HomeNet+
Extra
Vodafone HomeNet+
Extra

Az Egyszeri ExtraAdat nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell igény szerint vásárolni. Amennyiben
egy ExtraAdat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő ExtraAdat vásárlásának pillanatáig,
akkor a fel nem használt hátralévő adatforgalom elvész. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú Egyszeri
ExtraAdat opció vásárolható. A táblázatban bruttó árak szerepelnek, a feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák.
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Megrendelhető Egyszeri
ExtraAdat opciók
Egyszeri ExtraAdat 5 GB

Benne foglalt
belföldi
adatmennyiség

Díj (bruttó)

Tarifacsomag

5 GB

3 299 Ft/opció

Vodafone HomeNet+
Extra
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B./ Üzleti Előfizetők számára elérhető akciók
1. Mobil szolgáltatásokhoz kapcsolódó akciók
1.1. Hűségkedvezmény akció
A Hűségkedvezmény akció 2017. október 24-től az ajánlat visszavonásig érhető el. Az akció keretein belül azon
Üzleti Előfizetők, akik a táblázatban megjelölt szolgáltatások valamelyikéből 2 vagy 3 év határozott idejű előfizetést
kötnek vagy további 2 vagy 3 év határozott idejű szerződéssel hosszabbítanak a szolgáltatásokat kedvezményes
havidíjjal vehetik igénybe a határozott időtartam lejártáig azzal, hogy a hangszolgáltatást is nyújtó díjcsomagra
szerződő Előfizetők díjcsomag havidíj kedvezményben, míg a csak internet szolgáltatást nyújtó díjcsomagokra
szerződő Előfizetők internet havidíj kedvezményben részesülnek.
A táblázatban bruttó árak szerepelnek, a feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák.
Megnevezés
Irodai díjcsomag
Vezetékes telefonszám 1000 perc
Vezetékes telefonszám 200 perc
Vezetékes telefonszám Basic
Fax e-mailben szolgáltatás
Vodafone ReadyFleet
IOT tarifacsomag 30 MB
IOT tarifacsomag 50 MB
IOT tarifacsomag 100 MB

Kedvezményes havidíj (Ft)
724,02
3 500
1 490
990
1 990
3 175
635
762
889

1.2. Eszközbiztosítás Akció
Az Eszközbiztosítás Akció (2021. november 8. előtt: Készülékbiztosítás Akció) 2018. március 1-től elérhető, jelen
módosult feltételekkel 2021. november 8-tól visszavonásig érhető el.
Az ajánlat keretében azon Előfizetők részére, akik az akció időtartama alatt az eszközvásárlás mellé új, 2 éves,
határozott idejű Business Red EU 2GB, Business Red EU 10 GB, Business Red EU Superior, Business EU Red
3GB, Business EU Red 12GB, Business EU Red Superior, Vodafone Business RED 20GB, Vodafone Business
RED Superior, Business Mobile RED 20GB, Business Mobile RED Superior, Vodafone Business Mobile RED
Medium vagy Vodafone Business Mobile RED Pro előfizetést kötnek, az Alap+ eszközbiztosítás szolgáltatás
havidíjával megegyező összegű kedvezményt biztosít a Szolgáltató a tarifacsomag havidíjából, a határozott idejű
szerződés időtartama alatt, amennyiben az eszközbiztosítás igénybevételi feltételei adottak.
Az ajánlat keretében azon Előfizetők részére, akik az akció időtartama alatt az eszközvásárlás mellé új, 2 éves,
határozott idejű Vodafone Business RED World, Business Mobile RED World vagy Vodafone Business Mobile RED
Max előfizetést kötnek, az Extra+ eszközbiztosítás szolgáltatás havidíjával megegyező összegű kedvezményt
biztosít a Szolgáltató a tarifacsomag havidíjából, a határozott idejű szerződés időtartama alatt, amennyiben az
eszközbiztosítás igénybevételi feltételei adottak.
A 2 éves határozott időtartamú előfizetői szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén, de legkésőbb a
2 év leteltét követően a kedvezmény már nem jár, az eszközbiztosításért a csomagnak megfelelő, mindenkor
hatályos díj fizetendő.
Eszközbiztosítás szolgáltatás a Vodafone Red csomagok esetében is csak a Vodafone-tól 60 napnál nem
régebben vásárolt eszközökre köthető, a Red tarifacsomagokra vonatkozó fenti kedvezmények mind
szerződéskötéssel egyidejű, mind 60 napon belüli utólagos biztosításkötés esetén érvényesek. Az eszközbiztosítás
szolgáltatás mindenkori Vodafone Eszközbiztosítás Ügyféltájékoztató és Általános Szerződési Feltételekben
foglaltak szerinti megszűnése esetén az akcióban részvevő tarifacsomagok havidíja nem változik.
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Az eszközbiztosításról további információk az Egyéb Szolgáltatások Szerződési Feltételei 5. pontjában, valamint a
www.vodafone.hu oldalon található.

1.3. Vodafone JóDolgok Program
A Vodafone JóDolgok Program (továbbiakban: Program) 2018. május 2-től, jelen módosult feltételekkel 2019.
szeptember 2-tól visszavonásig érhető el. A Programba regisztrálhat a Vodafone bármely aktív, üzleti hangalapú
tarifacsomaggal rendelkező, Üzleti Előfizetője vagy Felhasználója (továbbiakban: Előfizető). A regisztráció
előfeltétele a Program jelen Részvételi feltételeinek elfogadása, valamint az általános direkt marketing hozzájárulás
(a Vodafone Magyarország Zrt. termékeinek és szolgáltatásainak ajánlása, hirdetéseik továbbítása) és a
helymeghatározási adatok felhasználásához való hozzájárulás elfogadása, továbbá a lejárt számlatartozások
kiegyenlítése.
A regisztráció minden esetben arra az előfizetésre vonatkozik, amelyik előfizetésről (telefonszám) a regisztrációt
végzi az Előfizető. Amennyiben egy Előfizetőnek több előfizetése van, minden előfizetésre vonatkozóan külön
szükséges regisztrálni.
A Program keretében, sikeres regisztrációt követően az Előfizetők számára elérhetővé válnak a Program
keretében nyújtott kereskedelmi forgalomban elérhető ajánlatok és eseti kedvezmények (továbbiakban:
Meglepetés ajánlatok).
A Programba történő regisztráció az alábbiaknak megfelelően a My Vodafone alkalmazáson keresztül vagy SMSben érhető el.
A Programba történő regisztráció folyamata:
Regisztráció a My Vodafone alkalmazáson keresztül:
A Programba történő díjmentes regisztráció a My Vodafone alkalmazáson belül a „Beállításaim” menüpont alatt
található ’JóDolgok’ menüpontban érhető el. Sikeres regisztráció után az Előfizető számára elérhetővé válnak
az aktuális Meglepetés ajánlatai.
Bármely csatornán történő regisztrációt követően a regisztráció sikerességéről SMS-ben tájékoztatjuk az Előfizetőt.
A Programba bármely regisztrációs csatornán történő sikeres regisztrációt követően My Vodafone
alkalmazással rendelkező Előfizetők számára igénybe vehető Meglepetés ajánlatok:
A Programba regisztrált Előfizető mindenkor az alábbi feltételek együttes fennállása esetén részesülhet a
Meglepetés ajánlatokban: legalább 24 hónapja aktív, a Vodafone bármely üzleti, hangalapú tarifacsomaggal
rendelkező Utólag Fizető (havidíjas) Kisvállalati Előfizetője, akinek nincs lejárt számlatartozása, My Vodafone
alkalmazás és aktív Vodafone JóDolgok regisztrációval rendelkezik, valamint általános direkt marketing és
helymeghatározási hozzájárulása aktív.
A regisztrált Előfizető a részére aktuálisan elérhető Meglepetés ajánlatokról Android vagy iOS operációs
rendszerrel rendelkező okostelefonján, illetve tabletjén keresztül a My Vodafone alkalmazásban tud tájékozódni.
Az Előfizető számára egyszerre egy Meglepetés ajánlat jelenik meg, és az aktuális ajánlat elfogadásáról vagy
elutasításáról a My Vodafone alkalmazásban tud rendelkezni. Amíg az aktuális Meglepetés ajánlat elfogadásáról
vagy elutasításáról nem rendelkezik az Előfizető, addig nem jelenik meg számára a következő Meglepetés ajánlat.
A Meglepetés ajánlatok (amennyiben az ajánlat másként nem jelöli) egy napon belül egyszer fogadhatók el. A
Meglepetés ajánlat addig érhető el, ameddig az a használt felületen megjelenítésre kerül. Amennyiben az Előfizető
elmulasztja az ajánlat elfogadását, úgy azt a Vodafone az ajánlat el nem fogadásának minősíti. Előfordulhat, hogy
egy Előfizetőnek regisztrációja ellenére egy adott időpontban nincs aktuálisan elérhető Meglepetés ajánlata, erre
vonatkozóan a Vodafone nem vállal kötelezettséget.
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A Meglepetés ajánlatok között minden aktív JóDolgok regisztrációval rendelkező Előfizető találhat díjmentes
Meglepetést. Az AdatFalat ajánlatok díjmentes plusz adatforgalmat biztosítanak változó mennyiségben (25 MB, 50
MB, 100 MB, 200 MB vagy 500 MB). Az adat Magyarországon vagy az EU-ban használható fel, a feltüntetett
érvényességi időn belül – és felhasználása a tarifacsomagban foglalt vagy - amennyiben az Előfizető rendelkezik
olyannal - az ezen felül külön megvásárolt adatcsomagok előtt történik. Minden Előfizetőnek maximum 3
adatcsomagja lehet egyidejűleg aktív, amennyiben az AdatFalat elfogadásakor az Előfizetőnek már van 3 aktív
adatcsomagja az adott előfizetésén, úgy az AdatFalat aktiválása sikertelen lesz, és csak valamelyik másik aktív
adatcsomag törlésével kérhető az aktiválás.
Az AdatFalat aktiválásáról és az adatmennyiség felhasználásáról SMS-ben értesítjük az Előfizetőt. Az ajánlatok
megjelenésének sorrendjét tekintve, az AdatFalat ajánlat a többi Meglepetés ajánlathoz képest megjelenhet előbb
is, de előfordulhat, hogy az AdatFalat más Meglepetés ajánlat után jelenik meg.
Az AdatFalatokon kívüli további Meglepetés ajánlat lehet perc, SMS, adat, Vodafone Pass, havidíj- vagy egyéb
szolgáltatási díj kedvezmény, készülék vagy tartozékvásárlási kedvezmény vagy integrált ajánlat.
A Meglepetés ajánlat felhasználási feltételeiről közvetlenül annak elfogadása előtt a My Vodafone alkalmazáson
keresztül tájékozódhat.
A Meglepetés ajánlat sikeres aktiválásáról SMS-ben értesítjük az Előfizetőt.
A megrendelt Meglepetés ajánlatok előre meghatározott érvényességi időn belül (magyarországi időzóna szerint)
használhatóak fel az ajánlatban feltüntetett feltételek szerint. A hálózaton belüli percek, SMS-ek a Vodafone
Magyarország hálózatán belül belföldön; a bármely hálózat irányába felhasználható percek, SMS-ek belföldről
bármely magyar, illetve az EU-ból bármely magyar vagy EU-s, normál díjas számra, az adat, illetve a Vodafone
Pass-ok (az ÁSZF Díjszabás mellékletében foglalt feltételekkel) belföldön és az EU-ban használhatóak fel. A
külföldön történő felhasználásra a mindenkori Roaming szabályok és díjszabás az irányadó. Az érvényességi idő
lejártáig fel nem használt egységek elvesznek.
Egyéb tudnivalók
Megszűnik a Programban való részvétel, azaz a regisztráción alapuló kedvezményes ajánlatok igénybevételének
lehetősége, ha
•
•
•

a Vodafone-nal kötött előfizetői szerződés megszűnik
a kimenő forgalom korlátozásra kerül
az Előfizető kilép a Programból.

Programból történő kijelentkezés feltételei, csatornái, folyamata:
A Programból történő kijelentkezés az alábbi csatornákon elérhető az Előfizetők számára:
•
•
•
•
•

My Vodafone alkalmazásban
1788-as telefonos ügyfélszolgálaton
elektronikus levélben a corporate.hu@vodafone.com-ra küldött üzenettel
postai levélben a Vodafone Magyarország Zrt. 1476 Bp., Pf.: 350. címen
Vodafone márka- és viszonteladói üzletekben.

A Vodafone kizárja a felelősségét minden, a weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL
támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve
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szervert, vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán az Előfizetők téves rendszerüzeneteket kapnak elérhető
bónuszaikat illetően, úgy ezen esetekre Vodafone semminemű felelősséget nem vállal.
A Vodafone fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely résztvevővel kapcsolatban,
annak kivizsgálásához információt kérhessen a résztvevőtől, illetve a kivizsgálás időtartamára felfüggeszthesse az
Előfizető részvételét és elfogadott bónuszai átadását.
A Vodafone fenntartja magának a jogot arra, hogy a Program tartalmát, jelen Részvételi feltételeket, valamint a
Program időtartamát kártérítési kötelezettség, illetve előzetes bejelentés nélkül, egyoldalúan kiegészítse,
módosítsa, illetve a Programot felfüggessze, vagy megszüntesse. Jelen Részvételi Feltételekre a magyar jog
előírásai az irányadók.
A Vodafone JóDolgok Program igénybevétele során kezelt személyes adatokkal kapcsolatos részletes
információkat az Általános Szerződési Feltételek mindenkor hatályos 3. számú Adatkezelési Tájékoztató melléklete
tartalmazza.

1.4. Havidíj kedvezmény akció
Az ajánlat visszavonásig érhető el. A Havidíj kedvezmény akció keretein belül Business Start, Business Medium,
Business Pro, Business Start EU, Business Medium EU, Business Pro EU, Business Red EU Basic, Business Red
EU Standard, Business Red EU Premium, Red Basic, Business Red, Business Red Premium, Business Red Plus,
Business Red Europe, Red Basic EU, Business EU 500MB, Business EU 2GB, Business EU 10GB, Business Red
EU 2GB, Business Red EU 10GB, Business Red EU 30GB, Business Red EU Superior, Business EU 1GB,
Business EU 3GB, Business EU 12GB, Business EU Red 3GB, Business EU Red 12GB vagy Business EU Red
Superior előfizetések valamelyikével rendelkező Előfizetők, amennyiben ugyanazon ügyfélszám alatt fenti
díjcsomagok valamelyikéből legalább két, 2 év határozott időre kötött előfizetéssel rendelkeznek vagy ugyanazon
ügyfélszám alá fenti, kereskedelmi forgalomban elérhető díjcsomagok valamelyikéből további 2 év határozott idejű
előfizetéseket kötnek, díjcsomag havidíj kedvezményt igényelhetnek. A kedvezmény csak azokban a hónapokban
érvényesül, amikor az adott Előfizetés a teljes számlázási ciklus alatt az akcióban résztvevő valamely
díjcsomagban van, valamint kizárólag teljes számlázási ciklusra jár, törthónapban nem érvényesíthető.
A táblázatban bruttó árak szerepelnek, a feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák.

Díjcsomag
Business EU 500MB
Business EU 2GB
Business EU 10GB
Business Red EU 2GB
Business Red EU 10GB
Business Red EU 30GB
Business Red EU Superior
Business EU 1GB
Business EU 3GB
Business EU 12GB
Business EU Red 3GB
Business EU Red 12GB
Business EU Red Superior

Havidíjkedvezmény
(Ft) a 2.
legmagasabb
havidíjú SIM
kártyától
500
500
500
2.000
2.000
2.000
2.000
500
500
500
2.000
2.000
2.000

Havidíjkedvezmény
(Ft) a 3.
legmagasabb
havidíjú SIM
kártyától
1.000
1.000
1.000
3.000
3.000
3.000
3.000
1.000
1.000
1.000
3.000
3.000
3.000

Havidíjkedvezmény
(Ft) a 10.
legmagasabb
havidíjú SIM kártyától
1.500
1.500
1.500
4.000
4.000
4.000
4.000
1.500
1.500
1.500
4.000
4.000
4.000

A kedvezmény az egy ügyfélszám alatti legmagasabb havidíjú díjcsomagon kívüli, a mindenkori számlazáráskor
fennálló aktuális állapot figyelembevételével jár, azzal, hogy a Havidíj kedvezményre jogosító tarifacsomagok
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esetében a sorrend minden esetben az adott tarifacsomag készülék nélküli, 2 éves, e-Pack-kel meghatározott
verziójának havidíja alapján kerül meghatározásra, függetlenül az Előfizető aktuális tarifacsomagjától.

1.5. Belépési díj kedvezmény
A Belépési díj kedvezmény akció visszavonásig érhető el. Az ajánlat keretében azon Előfizetők, akik az akció
időtartama alatt új Előfizetői Szerződést kötnek a kereskedelmi forgalomban aktuálisan elérhető díjcsomagok
valamelyikére, egyszeri bruttó 10 000 Ft belépési díj kedvezményben részesülnek.
A Belépési díjjal kapcsolatos további információk az ÁSZF Díjszabás mellékletében találhatók.

1.6. Kiegészítő havi előfizetési díj kedvezmény
A Kiegészítő havi előfizetési díj kedvezmény akció visszavonásig érhető el. Az ajánlat keretében azon Előfizetők,
akik az akció időtartama alatt az alábbi táblázatban rögzített díjcsomagokkal rendelkeznek a feltüntetett
feltételekkel, a táblázatban szereplő mértékű a kereskedelmi forgalomban aktuálisan elérhető díjcsomagok
valamelyikére Kiegészítő havi előfizetési díj kedvezményben részesülnek.
A Kiegészítő havi előfizetési díjjal kapcsolatos további információk az ÁSZF Díjszabás mellékletében találhatók.
Díjcsomag név

Kedvezmény a kiegészítő havi előfizetési díjra

Kid Gyerekóra tarifacsomag 2 éves határozott idejű
szerződés esetén
Business Senior Okosóra tarifacsomag 2 éves
határozott idejű szerződés esetén
Irodai díjcsomag 2 éves határozott idejű szerződés
esetén
IoT tarifacsomag 30 MB, IOT tarifacsomag 50 MB,
IOT tarifacsomag 100 MB 2 éves határozott idejű
szerződés esetén
ReadyFleet tarifacsomag 2 éves határozott idejű
szerződés esetén
Vodafone Business RED 5GB, Vodafone Business
RED 20GB, Vodafone Business RED Superior és
Vodafone Business RED World 2 éves határozott
idejű szerződés esetén
Business Net Start, Business Net Medium, Business
Net Premium, Business Osztható Net Medium és
Business Osztható Net Premium 2 éves határozott
idejű szerződés esetén
OfficeNet+ tarifacsomag 2 éves határozott idejű
szerződés esetén
Business Red EU Superior, Business Red EU 2GB,
Business Red EU 10GB 2 éves határozott idejű
szerződés esetén
Business EU Red Superior, Business EU Red 3GB,
Business EU Red 12GB 2 éves határozott idejű
szerződés esetén
OfficeNet tarifacsomag 2 éves határozott idejű
szerződés esetén
Business Mobile Smart 3GB,
Business Mobile Smart 5GB

100% kedvezmény a kiegészítő havi előfizetési díjra
100% kedvezmény a kiegészítő havi előfizetési díjra
100% kedvezmény a kiegészítő havi előfizetési díjra
100% kedvezmény a kiegészítő havi előfizetési díjra
100% kedvezmény a kiegészítő havi előfizetési díjra

100% kedvezmény a kiegészítő havi előfizetési díjra

100% kedvezmény a kiegészítő havi előfizetési díjra
100% kedvezmény a kiegészítő havi előfizetési díjra
100% kedvezmény a kiegészítő havi előfizetési díjra
100% kedvezmény a kiegészítő havi előfizetési díjra
100% kedvezmény a kiegészítő havi előfizetési díjra
100% kedvezmény a kiegészítő havi előfizetési díjra
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2 éves határozott idejű szerződés esetén
Business Mobile Net 5GB,
Business Mobile Net 20GB,
Business Mobile Net 50GB,
Business Mobile Net 300GB
2 éves határozott idejű szerződés esetén
Business Mobile RED 5GB,
Business Mobile RED 20GB,
Business Mobile RED Superior,
Business Mobile RED World
2 éves határozott idejű szerződés esetén
Business Mobile RED Start,
Business Mobile RED Medium,
Business Mobile RED Pro,
Business Mobile RED Max
2 éves határozott idejű szerződés esetén
Vodafone Business Mobile Start,
Vodafone Business Mobile Medium
2 éves határozott idejű szerződés esetén
Vodafone Business Mobile Net 5GB,
Vodafone Business Mobile Net 20GB,
Vodafone Business Mobile Net 50GB,
Vodafone Business Mobile Net 300GB
2 éves határozott idejű szerződés esetén

100% kedvezmény a kiegészítő havi előfizetési díjra

100% kedvezmény a kiegészítő havi előfizetési díjra

100% kedvezmény a kiegészítő havi előfizetési díjra

100% kedvezmény a kiegészítő havi előfizetési díjra

100% kedvezmény a kiegészítő havi előfizetési díjra

1.7. Szabályozott Európai Roaming díjszabás plusz 3 országban akció
Az akció 2017. június 15-től, jelen módosult feltételekkel 2021. január 1-jétől visszavonásig érvényes Üzleti
Előfizetők részére, akik olyan díjcsomaggal rendelkeznek melyen aktív a roaming-szolgáltatás. Az ajánlat
keretében Előfizetők Törökország, Svájc és Monaco országaiban a Szabályozott Európai Roaming díjszabásban
meghatározott feltételekkel vehetik igénybe a roaming-szolgáltatást:
Hívásindítás, SMS, MMS küldés Svájcból, Törökországból vagy Monacóból az 1-es roaming díjzóna országaiba
és Magyarországra: Előfizető által használt díjcsomag Magyarországon érvényes belföldi, hálózaton kívüli hívás,
SMS, MMS díja.
Adatroaming használata esetén Előfizető a díjcsomagjában meghatározott, belföldön irányadó adatkerete erejéig
és annak terhére forgalmazhat adatot. A belföldi adatkeret felhasználása esetén az Automatikus PluszAdat 150
MB vagy Automatikus Kiegészítő Adat 200 MB opció aktiválódik a hazai feltételekkel egyező módon, és ennek
felhasználása esetén, amennyiben Előfizető nem vásárol további kiegészítő adatopciót, a külföldi adathozzáférés
sebessége az aktuális számlázási ciklus végéig a díjcsomagban meghatározott mértékben lassításra kerül. A
számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul.
Az akció Telemetria Szolgáltatást Zárt Acces Point Name (APN) hozzáférési ponton keresztül történő igénybevétel
esetén nem érvényes.
Svájcra, Törökországra és Monacóra a méltányossági feltételeket elkülönítetten vizsgáljuk a 1-es roaming díjzóna
országaitól. A Szabályozott Európai Roaming díjszabás plusz 3 országban akció használata során a külföldi,
magyarországi hívószámokra irányuló hívások, SMS-ek és MMS-ek mennyisége; 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, erről Előfizetőt SMS-ben tájékoztatjuk, és figyelmeztetjük a
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méltányos használat feltételeire. Amennyiben a figyelmeztetést követő két héten belül az Előfizető tényleges
fogyasztásra vagy jelenlétre vonatkozó használati mintázatát nem változtatja meg, Szolgáltató az többletdíj
alkalmazására jogosult a figyelmeztetés napjától kezdve.
A többletdíj mértéke:
Hívásindítás 1-es roaming díjzóna országaiba: 12,56 Ft/perc (nettó 9,89 Ft/perc);
SMS küldés az 1-es roaming díjzóna országaiba: 3,92 Ft/SMS (nettó 3,09 Ft/SMS);
MMS küldés az 1-es roaming díjzóna országaiba: 3,02 Ft/MMS (nettó 2,38 Ft/MMS);
Adatforgalom az 1-es roaming díjzóna országaiban: 1,11 Ft/MB (nettó 1,06 Ft/MB).

1.8. Business Senior Okosóra akció
A Business Senior Okosóra akció 2019. augusztus 5-től visszavonásig érhető el Üzleti Előfizetők részére.
Az akció keretében a Business Senior Okosóra díjcsomagra új, 2 éves határozott időre szerződő Előfizetők
számára a díjcsomagra érvényes határozott időtartam alatt bruttó 1000 forint havidíj kedvezményt biztosítunk a
díjcsomag (hangszolgáltatás) havidíjából.
A Business Senior Okosóra akció a jelen Akciók mellékletben található Hűségkedvezmény akcióval és e-Pack
kedvezmény akcióval összevonható.
A Business Senior Okosóra tarifacsomag részletes feltételei az ÁSZF Díjszabás mellékletben találhatók.

1.9. Szerkesztési célra fenntartva
1.10.

E-számla

A Szolgáltató 2019.05.15-től visszavonásig tesztidőszaki jelleggel, új Előfizetői Szerződés kötése, meglévő
Előfizetői Szerződés hosszabbítása vagy határozott időre szerződött Előfizetők szerződéshosszabbítással nem
járó díjcsomag-váltása esetén az Üzleti Előfizetőket regisztrálja az Elektronikus Számla- és Dokumentum
Bemutatás (E-számla) szolgáltatás igénybevételére, melynek keretében a Szolgáltató értesítési kötelezettségének
elektronikus úton tesz eleget, illetve az Előfizető részére az esedékes számláit elektronikus úton mutatja be. Ennek
megfelelően a Szolgáltató papíralapú számlát nem állít ki, az Előfizető kizárólag elektronikus úton kap számlát,
melyről a Szolgáltató az esedékes számla kiállításával egyidejűleg e-mailben és SMS-ben értesítést küld.
Készpénz-átutalási megbízást Szolgáltató az Előfizető kérésére biztosít.
Az E-számla szolgáltatás részletes feltételei az ÁSZF Elektronikus Számla- és Dokumentum Bemutatás (Eszámla) pontjában találhatók.

1.11.

e-Pack kedvezmény akció

Az akció visszavonásig érhető el. Az akció keretében a felsorolt tarifacsomagok e-Pack szolgáltatással történő
igénybevétele esetén, kedvezőbb havi előfizetési díj ellenében a Kisvállalati Előfizető vállalja az alábbi feltételek
teljesítését minden hónapban, amíg az e-Pack szolgáltatást igénybe veszi:
•
•

Az Előfizető valamennyi, egy ügyfélszám alá tartozó előfizetése tekintetében E-számlát vesz igénybe az
ÁSZF Elektronikus Számla- és Dokumentum Bemutatás (E-számla) pontban foglalt tartalommal.
A számla kiegyenlítése a következő fizetési módok valamelyikével történik:
o https://www.vodafone.hu/szamlazas/szamlabefizetes oldalon keresztül,
o a Vodafone mobil alkalmazáson keresztül,
o banki átutalással,
o csoportos beszedési megbízással,
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•

o ATM automatákon keresztül.
A számla kiegyenlítése a számlán feltüntetett fizetési határidőig megtörténik.

Amennyiben az Előfizető valamely hónapban nem tesz eleget a fenti feltételek bármelyikének, a következő havi
számlájában előfizetésenként a kedvezmény mértékének megfelelő egyszeri díj kerül kiterhelésre. Ha az Előfizető
egy hónapban több e-Pack feltételnek nem tesz eleget, az e-Pack feltételek nem teljesítésének díja ebben az
esetben is csak havi egy alkalommal kerül kiszámlázásra.
Ha egy Előfizető több előfizetéssel is rendelkezik, melyek közül valamelyiket e-Pack-kel veszi igénybe, ebben az
esetben minden előfizetésre vonatkozóan az e-Pack feltételeknek eleget téve kell a havi számláit kiegyenlítenie.
Amennyiben az Előfizető valamely hónapban fizetési haladékot vesz igénybe és a számláját nem egyenlíti ki a
számlán feltüntetett fizetési határidőig, az e-Pack nem teljesítésének egyszeri díja ebben az esetben is
kiszámlázásra kerül.
Az e-Pack szolgáltatás lemondása díjcsomag-váltásnak minősül. Egyazon díjcsomag e-Pack és anélküli változata
közti díjcsomag-váltás kötbérfizetés nélkül vehető igénybe.
Kedvezmény e-Pack szolgáltatás igénybevétele esetén:
Díjcsomag
Business EU 1GB
Business EU 3GB
Business EU 12GB
Business EU Group 5
Business EU Group 10
Business EU Group 15
Business EU Group 20
Business EU Group 30
Business EU Red 3GB
Business EU Red 12GB
Business EU Red Superior
OfficeNet+
Business Osztható Net Medium
Business Osztható Net Premium
Business Net Start
Business Net Medium
Business Net Premium
Business EU 500MB
Business EU 2GB
Business EU 10GB
Business Group EU 5
Business Group EU 10
Business Group EU 15
Business Group EU 20
Business Group EU 30
Business Red EU 2GB
Business Red EU 10GB
Business Red EU Superior
OfficeNet
Vodafone Business RED 5GB
Vodafone Business RED 20GB
Vodafone Business RED Superior
Vodafone Business RED World

Kedvezmény mértéke (bruttó) a hang díjcsomag havidíjából
(kivéve a csak internetet tartalmazó díjcsomagok esetén)
500 Ft/hó
500 Ft/hó
500 Ft/hó
1000 Ft/hó
1000 Ft/hó
1000 Ft/hó
1000 Ft/hó
1000 Ft/hó
1000 Ft/hó
1000 Ft/hó
1000 Ft/hó
500 Ft/hó
413,39 Ft/hó
413,39 Ft/hó
413,39 Ft/hó
413,39 Ft/hó
413,39 Ft/hó
500 Ft/hó
500 Ft/hó
500 Ft/hó
1000 Ft/hó
1000 Ft/hó
1000 Ft/hó
1000 Ft/hó
1000 Ft/hó
1000 Ft/hó
1000 Ft/hó
1000 Ft/hó
413,39 Ft/hó
1000 Ft/hó
1000 Ft/hó
1000 Ft/hó
1000 Ft/hó
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Vodafone Business Smart 3GB
Vodafone Business Smart 5GB
Business Kid Watch
Business Senior Okosóra tarifacsomag
Business Mobile RED 5GB
Business Mobile RED 20GB
Business Mobile RED Superior
Business Mobile RED World
Business Mobile Smart 3GB
Business Mobile Smart 5GB
Business Mobile Net 5GB
Business Mobile Net 20GB
Business Mobile Net 50GB
Business Mobile Net 300GB
Vodafone Business Mobile Net 5GB
Vodafone Business Mobile Net 20GB
Vodafone Business Mobile Net 50GB
Vodafone Business Mobile Net 300GB
Business Mobile RED Start
Business Mobile RED Medium
Business Mobile RED Pro
Business Mobile RED Max
Vodafone Business Mobile Start
Vodafone Business Mobile Medium

1.12.

500 Ft/hó
500 Ft/hó
500 Ft/hó
500 Ft/hó
1 270 Ft/hó
1 270 Ft/hó
1 270 Ft/hó
1 270 Ft/hó
635 Ft/hó
635 Ft/hó
525 Ft/hó
525 Ft/hó
525 Ft/hó
525 Ft/hó
500 Ft/hó
500 Ft/hó
500 Ft/hó
500 Ft/hó
1000 Ft/hó
1000 Ft/hó
1000 Ft/hó
1000 Ft/hó
500 Ft/hó
500 Ft/hó

Korlátlan Vodafone hívás opció akció

A Korlátlan Vodafone hívás opció akció 2019.04.15-től visszavonásig érhető el azon Előfizetők részére, akik 2 éves
határozott idejű szerződést kötnek az alábbi díjcsomagok egyikére:
Díjcsomag
Vodafone Business Smart 3GB
Vodafone Business Smart 5GB
Business Mobile Smart 3GB
Business Mobile Smart 5GB

Nettó havidíj
787,40 Ft
787,40 Ft
1 000 Ft
1 000 Ft

Bruttó havidíj
1 000 Ft
1 000 Ft
1 270 Ft
1 270 Ft

A Korlátlan Vodafone hívás opció fenti táblázatban található havidíja a havi előfizetési díjon felül SIM kártyánként
fizetendő. Az opció havidíja tartalmazza a Vodafone Magyarország Zrt. mobil hálózatán belüli hangforgalom 0 Ftos percdíjon történő elszámolását. A Korlátlan Vodafone hívás opció 2 éves opció megtartás aláírásával vehető
igénybe.

1.13.

Vodafone mobil-vezetékes Előnyök akció

A Vodafone mobil-vezetékes Előnyök akció 2019. szeptember 2-től, jelen módosult feltételekkel 2021. november
8-tól visszavonásig érhető el azon Vodafone mobil-vezetékes Előfizetők számára, akik a Vodafone-nál legalább
egy jogosult, aktív (azaz nem szüneteltetett/felfüggesztett/korlátozott/törölt) hangalapú mobil Előfizetői
Szerződéssel, valamint legalább egy jogosult, aktív (azaz nem szüneteltetett/felfüggesztett/korlátozott/törölt)
vezetékes szolgáltatásra (műsorterjesztési, internet hozzáférési, vezetékes telefon) vonatkozó Előfizetői
Szerződéssel és az érintett Előfizetői Szerződéseken azonos azonosítókkal (ugyanazon előfizetői név, adószám)
rendelkeznek.
Az akcióban részvevő Vodafone mobil-vezetékes ügyfelek a következő opciókra jogosultak:
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Opció neve

Előnyök rövid leírása
Megújuló 2 GB díjmentes adatforgalom belföldön és a
2 GB adatforgalom opció
mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming
díjzónában.
Megújuló 10 GB díjmentes adatforgalom belföldön és a
10 GB adatforgalom opció
mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming
díjzónában.
Korlátlan mobil adatforgalom a vezetékes internet
Wifi pótló opció
hibabejelentése alapján az opció aktiválását követő 3.
nap éjfélig.
Korlátlan hívás Vodafone vezetékes irányba a
Korlátlan mobilhívás Vodafone vezetékes irányba Vodafone magyarországi mobil hálózatáról belföldön és
opció
a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming
díjzónából.
Nettó 500 Ft (bruttó 525 Ft) havidíjért a 2 éves
határozott időre kötött Business Mobile Smart 3GB,
Business Mobile Smart 5GB, Business Mobile RED
5GB és Business Mobile RED 20GB díjcsomagok
Adatduplázó opció
havidíjában foglalt adatforgalommal megegyező
mennyiségű, belföldön és a mindenkori Roaming
díjszabás szerint az 1. roaming díjzónában
felhasználható, megújuló adatforgalom.
Korlátlan belföldi mobil hívás Vodafone irányba
Korlátlan hívás Vodafone Mobil irányba
Vodafone Business Mobile Start és Vodafone Business
Mobile Medium tarifacsomagokhoz
Az Előnyök akcióra nem jogosult Vodafone mobil díjcsomagok: korlátlan adatforgalmat tartalmazó mobil
tarifacsomagok, Business Kid Watch és Senior Okosóra díjcsomagok, Internet díjcsomagok.
Az Előnyök akcióra a nem Vodafone Magyarország gerinchálózatán igénybe vett vezetékes internetszolgáltatás
(további információk: ÁSZF Szolgáltatások leírása és Díjszabás mellékleteiben) Előfizetője kizárólag a Business
Mobile mobil tarifacsomagok (további információk: ÁSZF Díjszabás mellékletben) szolgáltatásainak egyidejű
igénybevétele esetén jogosult.
Korlátlan hívás Vodafone vezetékes irányba opcióra nem jogosult Vodafone mobil tarifacsomagok: korlátlan percet
tartalmazó mobil díjcsomagok.
A 2 GB adatforgalom opcióra nem jogosult Vodafone díjcsomagok: fentieken felül a forgalmi díjas internetet
tartalmazó díjcsomagok, valamint a Business Mobile Smart, Vodafone Business Mobile és Business Mobile RED
díjcsomagok.
A 10 GB adatforgalom opcióra a Vodafone Business Mobile Start, Vodafone Business Mobile Medium, Vodafone
Business Mobile RED Start és Vodafone Business Mobile RED Medium tarifacsomagokon kívül más tarifacsomag
nem jogosult.
Korlátlan mobilhívás Vodafone vezetékes irányba opcióra nem jogosultak a Vodafone Business Mobile Start,
Vodafone Business Mobile Medium, Vodafone Business Mobile RED Start és Vodafone Business Mobile RED
Medium tarifacsomagok.
Az Előfizető minden jogosult mobil előfizetésén az Előnyök (kivéve: adatduplázó opció) aktiválása a sikeres
beazonosítást követően automatikusan történik a Vodafone belső adatbázisa alapján, amely az adott Előfizetőt
fenti azonosító adatai alapján jogosult mobil-vezetékes ügyfélként azonosítja. Az adatduplázó opció esetén az
opció aktiválása nem automatikus, az Előfizető kérésére aktiválható. Az aktiválásról SMS értesítést küldünk minden
jogosult telefonszámra.
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Az Előfizető az Előnyökre mindaddig jogosult, amíg a fenti feltételek fennállnak, azok megszűnése esetén az
Előnyök automatikusan deaktiválásra kerülnek.
A Vodafone mobil-vezetékes Előnyök akció más kedvezményekkel össze nem vonható, kivéve a jelen Akciók
mellékletben szereplő Vodafone mobil-vezetékes Kedvezmény akciót.
1. 2 GB díjmentes adatforgalom opció
A megújuló 2 GB akciós adatforgalom a mobil díjcsomag havidíjában foglalt adatforgalom előtt és az esetlegesen
vásárolt kiegészítő adatopciókat megelőzően kerül felhasználásra számlázási ciklusonként. Amennyiben a 2 GB
akciós adatforgalom nem kerül teljes egészében felhasználásra az adott számlázási ciklusban, akkor a fel nem
használt, hátralévő adatforgalom elvész. A 2 GB akciós adatforgalom kizárólag akkor vehető igénybe, ha az
Előfizető legfeljebb két másik aktív adatopcióval rendelkezik a mobil előfizetésén. Kettőnél több adatopció esetén
kizárólag a két adatopció feletti adatopciók lemondása esetén vehető igénybe az akciós adatforgalom. A 2 GB
díjmentes adatopció mobil előfizetésenként egy alkalommal aktiválható, csak az adott mobil előfizetésen
érvényesíthető és nem osztható.
A 2 GB akciós adatforgalom mindaddig elérhető és felhasználható a jogosult mobil előfizetéseken, ameddig az
Előfizető beazonosított Vodafone mobil-vezetékes ügyfél (azonos azonosítókkal: ugyanazon előfizetői név,
adószám). Elveszti a jogosultságát az az ügyfél, akinek a jogosult Vodafone Utólag Fizető mobil díjcsomagra kötött
Előfizetői Szerződése megszűnik, azt átváltja nem jogosult díjcsomagra, az előfizetése felfüggesztésre kerül,
illetve, ha vezetékes előfizetése szűnik meg, azt átváltja nem jogosult díjcsomagra vagy kerül felfüggesztésre. A 2
GB akciós adatforgalom az adott számlaciklus végéig használható fel, a mobil díjcsomag havidíjában foglalt
adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel azzal, hogy az akciós adatforgalom nem osztható. Külföldi használat
esetén a mindenkori Roaming díjszabás érvényes, a mobil díjcsomagokban meghatározott feltételek szerint.
A 2 GB akciós adatforgalom az Előfizető nevén lévő valamennyi jogosult Vodafone Utólag Fizető aktív mobil
díjcsomag kapcsán igénybe vehető, kivéve az előző pontban felsorolt tarifacsomagok.
2. 10 GB díjmentes adatforgalom opció
A megújuló 10 GB akciós adatforgalom a mobil díjcsomag havidíjában foglalt adatforgalom előtt és az esetlegesen
vásárolt kiegészítő adatopciókat megelőzően kerül felhasználásra számlázási ciklusonként. Amennyiben a 10 GB
akciós adatforgalom nem kerül teljes egészében felhasználásra az adott számlázási ciklusban, akkor a fel nem
használt, hátralévő adatforgalom elvész. A 10 GB akciós adatforgalom kizárólag akkor vehető igénybe, ha az
Előfizető legfeljebb két másik aktív adatopcióval rendelkezik a mobil előfizetésén. Kettőnél több adatopció esetén
kizárólag a két adatopció feletti adatopciók lemondása esetén vehető igénybe az akciós adatforgalom. A 10 GB
díjmentes adatopció mobil előfizetésenként egy alkalommal aktiválható, csak az adott mobil előfizetésen
érvényesíthető és nem osztható.
A 10 GB akciós adatforgalom mindaddig elérhető és felhasználható a jogosult mobil előfizetéseken, ameddig az
Előfizető beazonosított Vodafone mobil-vezetékes ügyfél (azonos azonosítókkal: ugyanazon előfizetői név,
adószám). Elveszti a jogosultságát az az ügyfél, akinek a jogosult Vodafone Utólag Fizető mobil díjcsomagra kötött
Előfizetői Szerződése megszűnik, azt átváltja nem jogosult díjcsomagra, az előfizetése felfüggesztésre kerül,
illetve, ha vezetékes előfizetése szűnik meg, azt átváltja nem jogosult díjcsomagra vagy kerül felfüggesztésre. A
10 GB akciós adatforgalom az adott számlaciklus végéig használható fel, a mobil díjcsomag havidíjában foglalt
adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel azzal, hogy az akciós adatforgalom nem osztható. Külföldi használat
esetén a mindenkori Roaming díjszabás érvényes, a mobil díjcsomagokban meghatározott feltételek szerint.
A 10 GB akciós adatforgalom az Előfizető nevén lévő valamennyi jogosult Vodafone Utólag Fizető aktív mobil
díjcsomag kapcsán igénybe vehető. Jogosult tarifacsomagok: Vodafone Business Mobile Start, Vodafone Business
Mobile Medium, Vodafone Business Mobile RED Start, Vodafone Business Mobile RED Medium.
3. Wifi pótló opció
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A Wifi pótló opció szolgáltatás azon Vodafone mobil-vezetékes ügyfelek számára elérhető, akiknek Vodafone mobil
előfizetőként nyilvántartott azonosítói (ugyanazon előfizetői név, adószám) azonosak azon meghibásodott helyhez
kötött Internet hozzáférési szolgáltatás szolgáltatási címén rögzített Előfizető fenti azonosítóival, amelyre az
Előfizető hibabejelentést tett és jogosult Vodafone Utólag Fizető mobil díjcsomaggal rendelkeznek. A Wifi pótló
opció az Előfizető nevén lévő valamennyi jogosult mobil előfizetésre igénybe vehető.
A Wifi pótló opció szolgáltatás a helyhez kötött Internet hozzáférési szolgáltatás az Előfizető érdekkörébe tartozó
meghibásodása esetén, szabadon felhasználható korlátlan mobil adatforgalmat biztosít, legfeljebb az aktiválást
követő 3. nap éjfélig, a Vodafone-os mobil díjcsomag havidíjában foglalt adatforgalomra irányadó, azonos
feltételekkel azzal, hogy a meghibásodás esetén felhasználható adatforgalom nem osztható. Külföldi használat
esetén a mindenkori Roaming díjszabás érvényes, a Vodafone-os mobil díjcsomagokban meghatározott feltételek
szerint.
A Wifi pótló opció szolgáltatás aktiválására azon Előfizető jogosult, aki a vezetékes internet szolgáltatásban
kimaradást észlel és az ügyfélszolgálaton keresztül a helyhez kötött Internet hozzáférési szolgáltatás hibáját
bejelenti, abban az esetben, amennyiben az Ügyfélszolgálat nem tudja a hibabejelentő hívásban megjavítani a
szolgáltatás kimaradását, valamint azt egyedi hibaként azonosítja.
A Wifi pótló opció szolgáltatás a mobil előfizetésben és kiegészítő adatopció keretében vásárolt extra adaton felül
biztosít adatkeretet és ezen adatforgalmak előtt kerül felhasználásra az aktiválást követő 3. nap éjfélig, amennyiben
a mobil előfizetésen legfeljebb kettő mobiladatot biztosító kiegészítő adatopció aktív. Amennyiben bármely jogosult
mobil előfizetésen legalább 3 aktív kiegészítő adatopció található, abban az esetben egy kiegészítő adatopció
lemondása szükséges a Wifi pótló opció aktiválásához az adott mobil előfizetésen.
Vodafone a Wifi pótló opció szolgáltatás használóival szemben az adatforgalom megkezdésekor (0 GB
adatforgalomtól) folyamatosan alkalmazza a hálózati erőforrások kiosztásánál az Általános Szerződési
Feltételekben 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). Ennek következtében a Wifi pótló
opció szolgáltatás használója 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, mint a Wifi pótló opció felhasználója, azaz az egyéb Előfizető a hálózat túlterheltsége idején azonos
körülmények esetén nagyobb sebességgel képes adatkommunikációt folytatni, mint a Wifi pótló opció szolgáltatás
felhasználója. Normál terhelésű hálózat esetén a Wifi pótló opció szolgáltatás felhasználója nincs hátrányosan
megkülönböztetve a többi Előfizetővel szemben, ugyanolyan adatsebességre képes, mint az egyéb felhasználók.
Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételek 6. számú mellékletében meghatározott garantált le- és feltöltési
sebességet bármely korlátozás esetén biztosítja.
A Wifi pótló opció szolgáltatás a következő esetekben nem vehető igénybe:
-

Tömeges hiba esetén. Tömeges hibának minősül minden olyan hiba fennállása, amennyiben a
szolgáltatás vagy a hálózat hibásodik meg, valamint, ha egy adott hiba több, mint egy Előfizetőt érint.
Kompenzációként abban az esetben, amennyiben az Előfizető felhasználta az adott számlázási időszakra
felhasználható adatkeretét.
Amennyiben a helyhez kötött Internet hozzáférési szolgáltatása korlátozásra került díjtartozás vagy egyéb
ok miatt.
Amennyiben az Előfizető mobil előfizetése korlátozásra került díjtartozás vagy egyéb ok miatt, vagy
amennyiben az Előfizető felfüggesztette, szüneteltette a mobil előfizetését.
Amennyiben a mobil előfizetésen aktív a Wifi pótló opció szolgáltatás, mikor az Előfizető tarifacsomagot
vált, akkor a Wifi pótló opció nem kerül aktiválásra az új tarifacsomaghoz.
Amennyiben a helyhez kötött Internet hozzáférési szolgáltatás akadozik vagy amennyiben a szolgáltatás
minősége romlik, de az Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó ÁSZF 6.
számú mellékletben meghatározott garantált sebességet eléri.
Amennyiben az Előfizető megszüntette vagy felmondta a helyhez kötött Internet hozzáférési szolgáltatást.
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-

Az Előfizető tulajdonában lévő eszköz meghibásodása esetén (például tablet, PC vagy nem a Vodafone
által biztosított modem).
A szolgáltatás beüzemelésének idejére.
Amennyiben az Előfizető felfüggesztette a helyhez kötött Internet hozzáférési szolgáltatást.
Amennyiben a Vodafone mobil hálózatát az adott cellában a megnövekedett Wifi pótló opció által generált
adatforgalom túlterheli és veszélyezteti a mobil szolgáltatás elérhetőségét.

A Wifi pótló opció szolgáltatás nem egyenértékű kiváltója a vezetékes internet szolgáltatásnak és nem
kompenzáció a vezetékes internet szolgáltatás meghibásodásának következtében. A Wifi pótló opció szolgáltatás
30 napon belül legfeljebb kettő alkalommal vehető igénybe.
4. Korlátlan hívás Vodafone vezetékes irányba opció
A korlátlan hívás Vodafone vezetékes irányba opció aktiválásával a Vodafone vezetékes irányba indított korlátlan
percek belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming díjzónából, Vodafone vezetékes
hálózatba irányuló hanghívások esetén érvényesek, így a mobil díjcsomagban foglalt percek bármely egyéb belföldi
mobil vagy vezetékes hálózatba irányuló hívásra felhasználhatók, mivel a normál díjas Vodafone vezetékes irányba
indított hívások a mobil tarifacsomagban foglalt keretet nem fogyasztják.
A korlátlan hívás Vodafone vezetékes irányba opció az Előfizető nevén lévő valamennyi jogosult Vodafone Utólag
Fizető mobil előfizetésre igénybe vehető (kivéve: korlátlan percet tartalmazó mobil díjcsomagok, Business Kid
Watch és Senior Okosóra díjcsomagok, Internet díjcsomagok, Vodafone Business Mobile Start, Vodafone Business
Mobile Medium, Vodafone Business Mobile RED Start és Vodafone Business Mobile RED Medium
tarifacsomagok).
5. Adatduplázó opció
Az adatduplázó opció 2020. április 14-től vehető igénybe azon Előfizetők részére, akik 2 éves határozott idejű
Előfizetői Szerződést kötnek az alábbi jogosult mobil díjcsomagok egyikére, valamint megfelelnek a Vodafone
Előnyök akció további feltételeinek:
Jogosult mobil díjcsomagok
Business Mobile Smart 3GB
Business Mobile Smart 5GB
Business Mobile RED 5GB
Business Mobile RED 20GB

Adatduplázó opció
nettó ára
500 Ft
500 Ft
500 Ft
500 Ft

Adatduplázó opció
bruttó ára
525 Ft
525 Ft
525 Ft
525 Ft

Az adatduplázó opció aktiválása nem automatikus, az Előfizető kérésére aktiválható a Szolgáltató üzleteiben,
értékesítőinél, illetve telefonos ügyfélszolgálatán. Az adatduplázó opció megvásárolható a fenti mobil
díjcsomagokra való szerződéskötéssel egyidejűleg vagy a fenti feltételek fennállásának ideje alatt bármikor.
Az adatduplázó opció megújuló kiegészítő opció, számlaciklusonként újra aktiválódik, nem szükséges minden
számlaciklusban újra igényelni. Az adatduplázó opcióval megújuló adatforgalom a mobil díjcsomag havidíjában
foglalt adatforgalom előtt és az esetlegesen vásárolt kiegészítő adatopciókat megelőzően kerül felhasználásra
számlázási ciklusonként. Amennyiben a megújuló adatforgalom nem kerül teljes egészében felhasználásra az
adott számlázási ciklusban, akkor a fel nem használt, hátralévő adatforgalom elvész. A megújuló adatforgalom
kizárólag akkor vehető igénybe, ha az Előfizető legfeljebb két másik aktív adatopcióval rendelkezik a mobil
előfizetésén. Kettőnél több adatopció esetén kizárólag a két adatopció feletti adatopciók lemondása esetén vehető
igénybe a megújuló adatforgalom.
Az adatduplázó opcióval megújuló adatforgalom mindaddig elérhető és felhasználható a jogosult mobil
előfizetéseken, ameddig az Előfizető Vodafone Előnyökre jogosult ügyfél. Elveszti a jogosultságát az az ügyfél,
akinek a jogosult Vodafone Utólag Fizető mobil díjcsomagra kötött Előfizetői Szerződése megszűnik, azt átváltja
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nem jogosult díjcsomagra, az előfizetése felfüggesztésre kerül, illetve, ha vezetékes előfizetése szűnik meg vagy
kerül felfüggesztésre. Az adatduplázó opcióval megújuló adatforgalom az adott számlaciklus végéig használható
fel, a mobil díjcsomag havidíjában foglalt adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. Külföldi használat esetén
a mindenkori Roaming díjszabás érvényes, a mobil tarifacsomagokban meghatározott feltételek szerint.
A Business Mobile adatduplázó opció fenti táblázatban található havidíja a havi előfizetési díjon felül SIM
kártyánként fizetendő. Az opció havidíja tartalmazza az Előfizető mobil díjcsomagjában foglalt adattartalommal
megegyező mennyiségű plusz adatforgalmat. Amennyiben a mobil díjcsomagban foglalt tartalmat az Előfizető
megosztja, az adatduplázó opcióval vásárolt adatmennyiség is megosztva kerülhet felhasználásra. Az adatduplázó
opció az Előfizető nevén lévő valamennyi jogosult Vodafone Utólag Fizető aktív mobil díjcsomag kapcsán igénybe
vehető, mobil előfizetésenként egyidejűleg egy alkalommal aktiválható, azaz egy díjcsomagon az adatmennyiséget
havonta csak egyszer lehet megduplázni az adatduplázó opció igénybevételével.
6. Korlátlan hívás Vodafone mobil irányba
A korlátlan hívás Vodafone mobil irányba opció aktiválásával a Vodafone belföldi mobil irányba indított hívások
díjmentesek.
A Korlátlan hívás Vodafone mobil irányba opció mindaddig elérhető és felhasználható a jogosult mobil
előfizetéseken, ameddig az Előfizető beazonosított Vodafone mobil-vezetékes ügyfél (azonos azonosítókkal:
ugyanazon előfizetői név, adószám). Elveszti a jogosultságát az az ügyfél, akinek a jogosult Vodafone Utólag Fizető
mobil díjcsomagra kötött Előfizetői Szerződése megszűnik, azt átváltja nem jogosult díjcsomagra, az előfizetése
felfüggesztésre kerül, illetve, ha vezetékes előfizetése szűnik meg, azt átváltja nem jogosult díjcsomagra vagy kerül
felfüggesztésre.
A Korlátlan hívás Vodafone mobil irányba opció az Előfizető nevén lévő valamennyi jogosult Vodafone Utólag
Fizető mobil előfizetésre igénybe vehető. Jogosult tarifacsomagok: Vodafone Business Mobile Start, Vodafone
Business Mobile Medium.

1.14.

Vodafone mobil-vezetékes Kedvezmény akció

A Vodafone mobil-vezetékes Kedvezmény akció 2019. szeptember 2-től, jelen módosult feltételekkel 2021.
november 8-tól visszavonásig érhető el azon Üzleti Vodafone Előfizetők számára, akik a Vodafone-nál legalább
egy jogosult havi előfizetői díjas (utólag fizető) aktív (azaz nem szüneteltetett/felfüggesztett/korlátozott/törölt) mobil
Előfizetői Szerződéssel, valamint legalább egy jogosult, aktív (azaz nem felfüggesztett/korlátozott/törölt) vezetékes
szolgáltatásra (műsorterjesztési, internet hozzáférési, vezetékes telefon) vonatkozó Előfizetői Szerződéssel és az
adott Előfizetői Szerződéseken azonos azonosítókkal (ugyanazon előfizetői név, adószám) rendelkeznek.
A Vodafone mobil-vezetékes Kedvezmény akció keretein belül azon Üzleti Előfizető, aki Vodafone Business Smart
3 GB, Vodafone Business Smart 5 GB, Vodafone Business Red 5 GB, Vodafone Business Red 20 GB, Vodafone
Business Red Superior, Vodafone Business Red World díjcsomagok valamelyikével rendelkezik, és a fenti
díjcsomagokból legalább egy mobil előfizetésre vagy bármely jogelőd UPC szolgáltatási területen és/vagy saját
üzemeltetésű kábelhálózatokon nyújtott vezetékes díjcsomagra 2019. szeptember 2-t követően új, 2 éves
határozott idejű szerződést köt vagy meglévő szerződést a fenti mobil díjcsomagokkal hosszabbít, Vodafone
Business Smart 3 GB, Vodafone Business Smart 5 GB díjcsomag esetén havi bruttó 1000 Ft, Vodafone Business
Red 5 GB, Vodafone Business Red 20 GB, Vodafone Business Red Superior, Vodafone Business Red World
díjcsomag esetén havi bruttó 2 000 Ft havidíj-kedvezményben részesülhet, a mindenkori számlazáráskor fennálló
aktuális állapot figyelembevételével. A kedvezmény összegének meghatározása havonta az Üzleti Előfizető fent
felsorolt, egy ügyfélszám alatti, jogosult mobil előfizetései közül mindegyik határozott idejű szerződéssel
rendelkező előfizetése alapján kerül meghatározásra minden hónapban azzal, hogy amennyiben az Előfizető több
ügyfélszámmal rendelkezik, a kedvezmény csak azon az ügyfélszámon érvényesül, amelyen magasabb összegű
havidíj-kedvezmény állapítható meg.
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A havi előfizetésidíj-kedvezmény a 61.20.4. TESZOR-számú, a mobil díjcsomagok internet havi díjaikból kerül
levonásra. Tört havi kedvezmény igénybevételére nincs lehetőség és a kedvezmény összege nem haladhatja meg
az adott számlában a mobil díjcsomagok következő időszakra terhelt internet havidíjaiként szereplő tételek
összegét.
A Vodafone mobil-vezetékes Kedvezményre történő jogosultság aktiválása a sikeres beazonosítást követően
automatikusan történik a Vodafone belső adatbázisa alapján, melyről SMS értesítést küldünk a jogosult ügyfélszám
alatti összes telefonszámra.
Az Előfizető a Vodafone mobil-vezetékes Kedvezményre mindaddig jogosult, amíg a fenti feltételek fennállnak,
azok megszűnése esetén a Kedvezmény automatikusan deaktiválásra kerül.
A Kedvezmény akció más havidíj-kedvezményekkel összevonható.
A Vodafone mobil-vezetékes havidíj-kedvezményekről az alábbi táblázat ad áttekintést:
Kedvezményre jogosult díjcsomagok

Elérhető havidíj-kedvezmény az összes határozott idejű
szerződésben lévő díjcsomag esetén, díjcsomagonként
(bruttó)

Business Smart 3GB
Business Smart 5GB

1000 Ft

Business RED 5GB
Business RED 20GB
Business RED Superior
Business RED World

2000 Ft

Vodafone mobil-vezetékes kedvezmény akció 2020. április 14-től a Business Mobile és Business Office Net
vezetékes internet díjcsomaggal rendelkező ügyfelek részére:
Az akció keretein belül azon Üzleti Előfizető, aki Business Mobile Smart 3GB, Business Mobile Smart 5GB,
Business Mobile RED 5GB, Business Mobile RED 20GB, Business Mobile RED Superior, Business Mobile RED
World, Vodafone Business Mobile RED Start, Vodafone Business Mobile RED Medium, Vodafone Business Mobile
RED Pro, Vodafone Business Mobile RED Max, Vodafone Business Mobile Start vagy Vodafone Business Mobile
Medium díjcsomagok valamelyikére 2 éves határozott idejű szerződést köt és a 2020. április 1. után indult
vezetékes Business Office Net internet portfolió internet vagy a 2020 május 11. után induló Business Office Net+
Internetet tartalmazó csomagjai közül legalább egyre, 2 éves határozott idejű szerződést köt vagy meglévő
szerződést a díjcsomagokkal hosszabbít, a határozott időtartam fennállta alatt meghatározott mértékű havidíjkedvezményben részesülhet a mindenkori számlazáráskor fennálló aktuális állapot figyelembevételével,
amennyiben az érintett szerződéseken azonos azonosítókkal (ugyanazon előfizetői név, adószám) rendelkezik.
A kedvezmény összegének meghatározása havonta az Üzleti Előfizető lent felsorolt, figyelembe vehető mobil és
vezetékes előfizetései közül mindegyik 2 éves határozott idejű szerződéssel rendelkező előfizetése alapján kerül
meghatározásra minden hónapban azzal, hogy amennyiben az Előfizető több ügyfélszámmal rendelkezik, a
kedvezmény összegének kiszámításához csak azon mobil ügyfélszám vehető figyelembe, amelyen a legmagasabb
összegű havidíj-kedvezmény állapítható meg.
A kedvezmény összegének kiszámításához figyelembe vehető mobil díjcsomagok:
Business Mobile Smart
díjcsomagok
Vodafone Business Mobile
díjcsomagok

Business Mobile RED
díjcsomagok
Vodafone Business Mobile Net
díjcsomagok

Business Mobile Net díjcsomagok
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A kedvezmény összegének kiszámításához figyelembe vehető vezetékes szolgáltatások/csomagajánlatok:
Business Office Net vezetékes internet csomagok*
Business Office Net+ vezetékes internet díjcsomagok**
Business Office Net Prémium vezetékes internet
csomagok*
Business Class szolgáltatás csomagajánlatok*
HoReCa Prémium Pack csomagajánlatok*
HoReCa Prémium Pack+ csomagajánlatok*

TV Comfort és TV Prémium díjcsomagok*
Business Telefon díjcsomagok*
Business Class Prémium szolgáltatás
csomagajánlatok*
HoReCa Pack csomagajánlatok*
HoReCa Pack+ csomagajánlatok*
-

*2020. április 1. utáni portfolióban szereplő tarifák
**2020. május 11. után induló portfolióban szerepelő tarifák
A havi előfizetésidíj-kedvezmény a 61.20.4. TESZOR-számú, a mobil díjcsomagok internet havi díjaiból kerül
levonásra, maximum a legmagasabb kedvezményt biztosító ügyfélszám alatt kiszámlázott havidíjak összegéig. A
vezetékes szolgáltatások havidíjából a kedvezmény nem vonható le. Tört havi kedvezmény igénybevételére nincs
lehetőség és a kedvezmény összege nem haladhatja meg az adott számlában a mobil tarifacsomagok következő
időszakra terhelt havi díjaiként szereplő tételek összegét.
A kedvezményre történő jogosultság aktiválása a sikeres beazonosítást követően automatikusan történik a
Szolgáltató belső adatbázisa alapján.
Az Előfizető a Kedvezményre mindaddig jogosult, amíg a fenti feltételek fennállnak, azok megszűnése esetén (pl.
megszűnik a vezetékes szolgáltatása, nem jogosult díjcsomagra vált, határozott időtartam lejár) a Kedvezmény
automatikusan deaktiválásra kerül. A jogosultságok felülvizsgálata és a kedvezmény mértékének megállapítása
minden hónapban az adott számlázási ciklus lezárása előtti napon történik.
A 2020. április 14-től érvényes Vodafone mobil-vezetékes kedvezmény akció során Business Mobile Smart és
Business Mobile RED, Vodafone Business Mobile tarifacsomagok esetén a kedvezmény megállapításához a
díjcsomagok 2 éves, ÁSZF szerinti, az esetlegesen kapott kedvezményekkel nem csökkentett (kivéve e-Pack
kedvezmény) havidíja kerül figyelembevételre. A 2020. április 14-től érvényes Vodafone mobil-vezetékes
kedvezmény más kedvezményekkel nem összevonható, kivéve jelen Akciók mellékletben szereplő Vodafone
mobil-vezetékes Előnyök akciót.
A kedvezmények mértékéről az alábbi táblázat ad áttekintést:
Kedvezményekkel nem csökkentett,
ÁSZF szerinti, 2 éves mobil és vezetékes bruttó
havidíjak összege

Kedvezmény mértéke
havonta a mobil bruttó havidíjból

25 000 Ft alatt

15%

25 0000 – 49 999 Ft között

20%

50 000 – 99 999 Ft között

25%

100 000 – 199 999 Ft között

30%

200 000 Ft felett

35%
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2. Helyhez kötött szolgáltatásokhoz kapcsolódó akciók
2.1. Díjnet elektronikus számla kedvezmény
A Díjnet elektronikus számla kedvezmény 2021. március 30-tól visszavonásig érvényes és az alább részletezett
feltételek mellett vonatkozik mindazon ügyfelekre, akik az adott, vezetékes szolgáltatástípus szempontjából új,
vagy meglévő szolgáltatási csomagjukat magasabb csomagra módosító üzleti előfizetők.
Amennyiben az Előfizető Díjnet szolgáltatáson keresztül az elektronikus számlakézbesítési módot választja,
egyszeri bruttó 1 000 Ft jóváírás biztosított az első havidíjából. A jóváírás további feltétele a megjelölt fizetési
módok minimum 6 hónapig történő fenntartása, ellenkező esetben a kedvezményként korábban jóváírt díjak az
Előfizető részére kiszámlázásra kerülnek. Amennyiben az Előfizető az elektronikus számlakézbesítési módot
(Díjnet elektronikus számla) választja, a választott szolgáltatások függvényében ePack kedvezményben is
részesülhet, amelynek a részletes leírását a B./2.2. pont tartalmazza.

2.2. e-Pack kedvezmény
Az e-Pack kedvezmény 2021. március 30-tól visszavonásig érvényes és az alább részletezett feltételek mellett
vonatkozik mindazon ügyfelekre, akik az adott, vezetékes szolgáltatástípus szempontjából új, vagy meglévő
szolgáltatási csomagjukat magasabb csomagra módosító üzleti előfizetők.
Amennyiben az Előfizető a 2018. december 15-től induló akcióban Business Office Net internet szolgáltatást, vagy
bármely Business Office Net internet szolgáltatást tartalmazó csomagot választ, vagy meglévő szolgáltatását
ezekre módosítja, e-Pack kedvezményben részesülhet. Az e-Pack kedvezmény (- nettó 500 Ft/hó, bruttó 525 Ft/hó)
igénybevételének feltétele a számlák papíralapú küldése helyett az elektronikus számlázás választása és
elfogadása, illetve a számlák elektronikus úton való, határidőre történő befizetése. A kedvezmény utólag, a
következő havi előfizetési díjból kerül jóváírásra. Bármely feltétel nem, vagy késedelmes teljesítése esetén az ePack kedvezmény a következő havi számlában nem kerül jóváírásra, a kiesett hónapra vonatkozóan utólag sem
érvényesíthető. A kedvezmény a feltételek ismételt fennállása esetén további intézkedés nélkül ismét igénybe
vehető.

2.3. Magasabb kategóriájú modem akció
A Magasabb kategóriájú modem akció 2021. március 30-tól visszavonásig érvényes és az alább részletezett
feltételek mellett vonatkozik mindazon ügyfelekre, akik az adott, vezetékes szolgáltatástípus szempontjából új,
vagy meglévő szolgáltatási csomagjukat magasabb csomagra módosító üzleti előfizetők.
Az új Business Office Net internetcsomagot választó Előfizetők részére az egyszeri használati díj megfizetésével
a szolgáltatás biztosításához a magasabb minőségű Wi-Fi modem (wifi-képes internet modem) kerül kihelyezésre.
FIX- IP szolgáltatással rendelkező Előfizető nem jogosult a Wi-Fi modem igénybevételére.
EGYSZERI DÍJAK (szolgáltatásonként értendő)
Magasabb kategóriájú modem használati díja

nettó

bruttó

6 299 Ft

8 000 Ft

2.4. Booster jeltovábbító és Wifi Internet Booster jelerősítő kiegészítő szolgáltatás
A Booster jeltovábbító és Wifi Internet Booster jelerősítő kiegészítő szolgáltatás kedvezmény 2021. március 30-tól
visszavonásig érvényes és az alább részletezett feltételek mellett vonatkozik mindazon ügyfelekre, akik az adott,
vezetékes szolgáltatástípus szempontjából új, vagy meglévő szolgáltatási csomagjukat magasabb csomagra
módosító üzleti előfizetők.
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2.4.1. Booster jeltovábbító szolgáltatás tartalma:
Az előfizetői hozzáférési ponton az internet szolgáltatás kiterjesztését teszi lehetővé LAN kábel kiépítése helyett
az ingatlan elektromos hálózatának igénybevételével.
A szolgáltatás biztosításához minimum 2 db eszközre (adapter) van szükség, amely alap esetben egy
csomagolásban (kit-ben) érkezik az Előfizetőhöz. Az alap csomagon (kiten) felül, további extra (maximum 1db)
kiegészítő készülék is rendelhető. A szolgáltatás havidíjas konstrukcióban érhető el. Az Előfizetőhöz kihelyezett
eszközök a Szolgáltató birtokában maradnak.

2.4.2. Wifi Internet Booster jelerősítő szolgáltatás tartalma:
Az előfizetői hozzáférési ponton az internet szolgáltatás wifi jelének erősítésére szolgál olyan módon, hogy az
ingatlan elektromos hálózatának felhasználásával továbbított internet jelet az internet modemtől távolabb, attól
függetlenül sugározza (megfelelő beállítások mellett a modemmel azonos wifi SSID-val).
A szolgáltatás biztosításához minimum 2 db eszközre (adapter) van szükség, amely alap esetben egy
csomagolásban (kit-ben) érkezik az Előfizetőhöz. Az alap csomagon (kiten) felül, további extra wifi képes
(maximum 2 db) kiegészítő készülék is rendelhető. A szolgáltatás havidíjas konstrukcióban érhető el. Az
Előfizetőhöz kihelyezett eszközök a Szolgáltató birtokában maradnak.

2.4.3. Elérhető Booster jeltovábbító és Wifi Booster jelerősítő ajánlatok
BOOSTER JELERŐSÍTŐ SZOLGÁLTATÁS (határozatlan idejű szerződéssel)
Booster jeltovábbító
Booster jeltovábbító további két hozzáférési ponton
Wifi Internet Booster jelerősítő
Wifi Internet Booster jelerősítő további két hozzáférési ponton
Wifi Internet Booster jelerősítő további három hozzáférési ponton

kedvezményes
havidíj/szolgáltatás (bruttó)
690 Ft
1 150 Ft
990 Ft
1 680 Ft
2 370 Ft

2.4.4. Booster jeltovábbító és Wifi Booster jelerősítő Szolgáltatási területek:
Kizárólag EuroDocsis (kábelinternet) és RFoG (FTTH-hibrid) típusú hálózatokon az internet-hozzáférési, illetve a
vezetékes digitális műsorterjesztési alapszolgáltatások kiegészítőjeként vehetők igénybe (kizárólag a megjelölt
technológiával rendelkező területek vonatkozásában), ahol az interaktív internet, illetve Business Office Net internet
termék is elérhető. A szolgáltatás nem elérhető xDSL és FTTH-GPON területeken.
A kiegészítő szolgáltatás az „önmagában” igényelt, vagy már igénybe vett analóg kábeltelevízió, és/vagy vezetékes
telefon (PSTN/ED-VOIP/ATA-VOIP/RFoG-VOIP) alapszolgáltatások mellett nem elérhetők. Kábelinternet és/vagy
digitális kábeltelevízió alapszolgáltatások együttes igénybevétele esetén a kiegészítő szolgáltatások elérhetőek.

2.4.5. Booster jeltovábbító és Wifi Booster jelerősítő Igénybevételi feltétel:
Digitális kábeltévé szolgáltatás
mellé internet szolgáltatás
igénybevétele nélkül

Internet szolgáltatás mellé

Digital Bronze, Gold, TV
Comfort, TV Premium

220,350,500

Csomag neve
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Booster jeltovábbító
Booster jeltovábbító további két
hozzáférési ponton
Wifi Internet Booster jelerősítő
Wifi Internet Booster jelerősítő további
két hozzáférési ponton
Wifi Internet Booster jelerősítő további
három hozzáférési ponton

x

x

x

x
x
x
x

2.5. Akciós Business Class és Business Class Prémium csomagok
Az Akciós Business Class és Business Class Prémium csomagok akció 2021. szeptember 28-tól visszavonásig
érvényes és az alább részletezett feltételek mellett vonatkozik mindazon ügyfelekre, akik az adott, vezetékes
szolgáltatástípus szempontjából új, vagy meglévő szolgáltatási csomagjukat magasabb csomagra módosító üzleti
előfizetők.

2.5.1. Igénybevétel feltételei:
A Business Class Prémium és Business Class csomagok új, illetve meglévő Előfizetők számára elérhetőek. A
csomagok igénybevételi feltétele meglévő, határozott idejű előfizetői szerződéssel rendelkező Előfizetők esetén a
magasabb sávszélessségű internetet tartalmazó csomagra történő módosítás 12 vagy 24 hónapos határozott idejű
szerződéssel, vagy elkötelezettség nélküli határozatlan idejű szerződéssel vehetőek igénybe.
Határozott idejű szerződés esetén az Előfizetőnek a választott csomag szolgáltatásait változatlanul kell fenntartania
a határozott idejű szerződése végéig, ellenkező esetben (amennyiben a benne foglalt szolgáltatások bármelyikén
változtat) a kedvezmény számára a továbbiakban nem biztosított. Az akciós csomag részét képező szolgáltatások
bármelyikének előfizető kérésére történő módosítása, felmondása esetén a Szolgáltató az akciós csomag minden
szolgáltatására vonatkozóan kérheti az igénybe vett kedvezmények (egyszeri díj, havi díj) visszafizetését.
Fix IP rendelhető a Business Class 220, 350, 500 és Business Class 220, 350, 500 Prémiumcsomagok mellé havi
nettó 4 000 Ft-ért.
A Business Class és Business Class Prémium csomagok 12 vagy 24 hónapos határozott idejű szerződéssel, vagy
elkötelezettség nélküli határozatlan idejű szerződéssel vehetők igénybe.

2.5.2. Akciós Business Class Prémium csomag ajánlatok

Csomag
Business Class 220
Prémium
(Business Office Net
220 + Business Telefon
300 1. vonal és
Business Telefon Basic
2. vonal + Prémium
kiegészítő szolgáltatás)
Business Class 350
Prémium
(Business Office Net
350 + Business Telefon

Kedvezményes
havidíj
e-Pack-kel
(nettó Ft)

Kedvezményes
havidíj
e-Pack-kel
(bruttó Ft)

Kedvezményes
havidíj
e-Pack nélkül
(nettó Ft)

Kedvezményes
havidíj
e-Pack nélkül
(bruttó Ft)

24 hónap

6 695

7 290

7 195

7 815

12 hónap

8 124

8 790

8 624

9 315

Határozatlan

9 553

10 290

10 053

10 815

24 hónap

9 267

9 990

9 767

10 515

12 hónap

10 695

11 490

11 195

12 015

Határozott
idő
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300 1. vonal mobil
opcióval + Business
Telefon Basic 2. vonal +
Prémium kiegészítő
szolgáltatás)
Business Class 500
Prémium
(Business Office Net
500 + Business Telefon
300 1. vonal mobil
opcióval + Business
Telefon Basic 2. vonal +
Prémium kiegészítő
szolgáltatás)

Határozatlan

12 124

12 990

12 624

13 515

24 hónap

10 219

10 990

10 719

11 515

12 hónap

11 648

12 490

12 148

13 015

Határozatlan

13 076

13 990

13 576

14 515

Kedvezményes
havidíj
e-Pack-kel
(nettó Ft)

Kedvezményes
havidíj
e-Pack-kel
(bruttó Ft)

Kedvezményes
havidíj
e-Pack nélkül
(nettó Ft)

Kedvezményes
havidíj
e-Pack nélkül
(bruttó Ft)

2.5.3. Akciós Business Class csomag ajánlatok

Csomag

Határozott
idő

Business Class 220
(Business Office Net
220 + Business
Telefon Basic 1. vonal
és 2. vonal)

24 hónap

5 825

6 290

6 325

6 815

12 hónap

7 254

7 790

7 754

8 315

Határozatlan

8 683

9 290

9 183

9 815

Business Class 350
(Business Office Net
350 + Business
Telefon Basic 1. vonal
és 2. vonal)

24 hónap

8 397

8 990

8 897

9 515

12 hónap

9 825

10 490

10 325

11 015

Határozatlan

11 254

11 990

11 754

12 515

Business Class 500
(Business Office Net
500 + Business
Telefon Basic 1. vonal
és 2. vonal)

24 hónap

9 349

9 990

9 848

10 515

12 hónap

10 778

11 490

11 278

12 015

Határozatlan

12 206

12 990

12 706

13 515

Business Class 1000
(Business Office Net
1000 + Business
Telefon Basic 1. vonal
és 2. vonal)

24 hónap

10 302

10 990

10 802

11 515

12 hónap

11 730

12 490

12 230

13 015

Határozatlan

13 159

13 990

13 659

14 515

2.6. Üzleti kábeltévé ajánlatok
Az Üzleti kábeltévé ajánlatok akció 2021. szeptember 28-tól visszavonásig érvényes és az alább részletezett
feltételek mellett vonatkozik mindazon ügyfelekre, akik az adott, vezetékes szolgáltatástípus szempontjából új,
vagy meglévő szolgáltatási csomagjukat magasabb csomagra módosító üzleti előfizetők.
Elérhető Üzleti Digitális TV ajánlatok Business Office Net, Business Office Net Prémium és Business Class és
Prémium csomagok mellé
Csomag

Határozott
idő

Digitális TV bekötési díj
TV HD Basic

24 hónap

Kedvezményes havidíj
nettó (Ft)

Kedvezményes havidíj
bruttó (Ft)

0

0

3 150

4 000
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TV HD Plus
TV HD Max + Filmbox
Pro
Public TV Standard
Public TV Pro

12 hónap

4 331

5 500

24 hónap

3 937

5 000

12 hónap

5 118

6 500

24 hónap

4 480

5 690

12 hónap

5 661

7 190

24 hónap

2 756

3 500

12 hónap

3 937

5 000

24 hónap

3 543

4 500

12 hónap

5 118

6 500

Kedvezményes havidíj
nettó (Ft)

Kedvezményes havidíj
bruttó (Ft)

0

0

24 hónap

4 331

5 500

12 hónap

5 512

7 000

24 hónap

5 512

7 000

12 hónap

6 693

8 500

24 hónap

6 055

7 690

12 hónap

7 236

9 190

24 hónap

3 937

5 000

12 hónap

5 118

6 500

24 hónap

5 118

6 500

12 hónap

6 299

8 000

Önállóan elérhető Üzleti Digitális TV ajánlatok
Csomag

Határozott
idő

Digitális TV bekötési díj
TV HD Basic
TV HD Plus
TV HD Max + Filmbox
Pro
Public TV Standard
Public TV Pro

Az Előfizető jogosult a Public TV csatornakiosztásban szereplő csatornák nyilvános vetítésére.
Az Előfizető nem jogosult a Public TV csatornakiosztásban nem szereplő, de technikailag elérhető kódolatlan
csatornák nyilvános vetítésére. A tilalom megsértése esetén az Előfizető azonnali, közvetlen és teljes kártérítési
felelősséggel tartozik, függetlenül attól, hogy a szerződésszegésre szándékos vagy gondatlan magatartás
eredményeképpen került sor. A szerződésszegő magatartásának büntetőjogi következményei is lehetnek.
A Public TV mellé interaktív funkciók és szolgáltatások nem elérhetőek.
A Public TV mellé lineáris prémium kiegészítő szolgáltatások (úgymint: Digital HBO Pak, Digital HBO MaxPak,
Európa csomag, Világ csomag, FilmBox Pro csomag, Digital Active, HBO GO, Digital Cinemax Pak csomag) nem
elérhetőek.
A Public TV mellé nem lineáris havidíjas kiegészítő szolgáltatások (SVOD, TVOD) nem elérhetőek.
A 2./3. mediaeszköz opció nem engedélyezett. Egy előfizetéshez egy médiaeszköz tartozhat. Az Előfizetőnek
lehetősége van több előfizetést kötni külön havidíj ellenében.
A Public TV D4A médiabox és DVR képes Horizon médiabox termékhez nem elérhető.
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A Szolgáltató jogosult a jogszabályok és az ÁSZF (https://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf) szabályainak
megfelelően a csatornakínálatot egyoldalúan módosítani.

Igényelt prémium és kiegészítő szolgáltatás DTV előfizetésekhez

Kedvezményes havi díj
nettó (Ft)

Kedvezményes havi díj
bruttó (Ft)

Digital Active (határozatlan idejű szerződéssel)

1 173

1 490

Active Box (határozatlan idejű szerződéssel)

1 567

1 990

FilmBox Pro (határozatlan idejű szerződéssel)

937

1 190

1 hónapig 0,
azt követően
1 724

1 hónapig 0,
azt követően
2 190

digital HBO MaxPak
(határozatlan idejű szerződéssel, bennefoglalt HBO
GO szolgáltatással) 1

1 hónapig 0,
azt követően
2 118

1 hónapig 0,
azt követően
2 690

digital HBO GO (új és meglévő digital Pak és HBO
MaxPak csomaghoz, HBO csomagok része) 1

0

0

HBO GO internet csomag mellé (határozatlan idejű
szerződéssel) 1

1 173

1 490

780

990

591

750

546

690

906

1 150

Csomag

digital HBO Pak
(határozatlan idejű szerződéssel, bennefoglalt HBO GO
szolgáltatással) 1

Cinemax Pak
(határozatlan idejű szerződéssel)
Videóklub csomag (határozatlan idejű
szerződéssel)
Booster jeltovábbító2
(határozatlan idejű szerződéssel)
Booster jeltovábbító további két hozzáférési ponton 2
(határozatlan idejű szerződéssel)
Prémium médiaeszköz opció
Csomag
KAON mediabox első vételi helyen
(határozatlan idejű szerződéssel)
Horizon mediabox első vételi helyen
(határozatlan idejű szerződéssel, kizárólag
2020.07.27. előtt szerződő előfizetők esetén –
meglévő mediaboxszal)
Vodafone TV Mediabox első vételi ponton 9
(határozatlan idejű szerződéssel, TV HD Basic, TV HD
Plus vagy TV HD Max + FilmBox Pro csomag mellett,
1. vételi helyen.
Vodafone TV Mediabox első vételi ponton 9
(határozatlan idejű szerződéssel, kizárólag TV
Comfort és TV Premium mellé érhető el.)
KAON mediabox első vételi ponton felvétel
opcióval
(határozatlan idejű szerződéssel

Kedvezményes havi díj
nettó (Ft)

Kedvezményes havi díj
bruttó (Ft)

0

0

0

0

0

0

394

500

394

500
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Horizon mediabox első vételi ponton felvétel
opcióval
(határozatlan idejű szerződéssel, kizárólag
2020.07.27. előtt szerződő előfizetők esetén –
meglévő mediaboxszal)
Mediacard
(határozatlan idejű szerződéssel)

394

500

0

0

2. és 3. médiaeszköz opció

Kedvezményes havi díj
nettó (Ft)

Kedvezményes havi díj
bruttó (Ft)

Vodafone TV Mediabox második és harmadik
vételi ponton 9
(határozatlan idejű szerződéssel, TV Comfort, TV
Premium, TV HD Basic, TV HD Plus, TV HD Max +
FilmBox Pro csomag mellett, 2./3. vételi helyen.
TV Comfort, TV Premium, TV HD Basic, TV HD Plus,
TV HD Max + FilmBox Pro csomag mellett, 2./3. vételi
helyen.
el. el.)

787

1 000

2. Horizon mediabox
(határozatlan idejű szerződéssel, kizárólag
2020.07.27. előtt szerződő előfizetők esetén –
meglévő mediaboxszal)

394

500

394

500

787

1 000

787

1 000

394

500

787

1 000

394

500

3. Horizon mediabox
(határozatlan idejű szerződéssel, kizárólag
2020.07.27. előtt szerződő előfizetők esetén –
meglévő mediaboxszal)
2. Horizon mediabox + felvétel opció
(határozatlan idejű szerződéssel, kizárólag
2020.07.27. előtt szerződő előfizetők esetén –
meglévő mediaboxszal)
3. Horizon mediabox + felvétel opció
(határozatlan idejű szerződéssel, kizárólag
2020.07.27. előtt szerződő előfizetők esetén –
meglévő mediaboxszal)
Digitális tévécsatornák plusz TV-n KAON
mediaboxon
(határozatlan idejű szerződéssel)
Digitális tévécsatornák plusz TV-n KAON
mediaboxon felvétel opcióval
(határozatlan idejű szerződéssel)
Digitális tévécsatornák plusz TV-n mediacarddal
(határozatlan idejű szerződéssel)

A mindenkor hatályos havidíjakat (listaárakat) az adott Szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek
(ÁSZF) tartalmazzák. Az ÁFA mértékének esetleges változása esetén a havidíj az új ÁFA- kulcsnak megfelelően
automatikusan módosul.
2 HBO GO igénybevételének feltétele internet szolgáltatás esetén a Business Office Net vagy Mobilinternet csomag,

digitális tv szolgáltatás esetén a tv szolgáltatás mellé megrendelt HBO Pak vagy HBO MaxPak csomag. Analóg tv
szolgáltatás esetén az HBO GO nem elérhető.

2.7. Önálló üzleti telefon ajánlatok
Az Önálló üzleti telefon ajánlatok akció 2021. szeptember 28-tól visszavonásig érvényes és az alább részletezett
feltételek mellett vonatkozik mindazon ügyfelekre, akik az adott, vezetékes szolgáltatástípus szempontjából új,
vagy meglévő szolgáltatási csomagjukat magasabb csomagra módosító üzleti előfizetők.
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Önállóan vásárolt üzleti vezetékes telefon szolgáltatások
Kedvezményes havidíj
nettó (Ft)

Kedvezményes havidíj
bruttó (Ft)

egyszeri díj / db
business telefon …db

0

0

számhordozás egyszeri díj/db

0

0

1 567

1 990

2 354

2 990

Business Telefon 500

3 142

3 990

Business Telefon 1000

3 929

4 990

2 354

2 990

Business Telefon 300 mobil opcióval

3 142

3 990

Business Telefon 500 mobil opcióval

3 929

4 990

Business Telefon 1000 mobil opcióval

4 717

5 990

Csomag

Határozott
idő

Business Telefon Basic
Business Telefon 300

Business Telefon Basic mobil opcióval

12 hónap

24 hónap

1

100 perc lebeszélhetőség bármely mobil irányba. A 100 perc lebeszélése után a Business telefon szolgáltatás
kedvezményes forgalmi díjai pontban található táblázat szerint díjazódnak a mobil irányú percdíjak.

2.8. Elérhető üzleti telefon ajánlatok Business Office Net internet csomag mellé
Az Elérhető üzleti telefon ajánlatok Business Office Net internet csomag mellé akció 2021. szeptember 28-tól
visszavonásig érvényes és az alább részletezett feltételek mellett vonatkozik mindazon ügyfelekre, akik az adott,
vezetékes szolgáltatástípus szempontjából új, vagy meglévő szolgáltatási csomagjukat magasabb csomagra
módosító üzleti előfizetők.
Önállóan vásárolt üzleti vezetékes telefon szolgáltatások
Csomag
egyszeri díj / db
business telefon …db

Határozott
idő
12 hónap

számhordozás egyszeri díj/db
Business Telefon Basic
Business Telefon 300

24 hónap

Kedvezményes havidíj
nettó (Ft)

Kedvezményes havidíj
bruttó (Ft)

0

0

0

0

394

500

787

1 000
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Business Telefon 500

2 362

3 000

Business Telefon 1000

3 150

4 000

Business Telefon Basic mobil opcióval

1 181

1 500

Business Telefon 300 mobil opcióval

1 575

2 000

Business Telefon 500 mobil opcióval

3 150

4 000

Business Telefon 1000 mobil opcióval

3 937

5 000

1

100 perc lebeszélhetőség bármely mobil irányba. A 100 perc lebeszélése után a Business telefon szolgáltatás
kedvezményes forgalmi díjai pontban található táblázat szerint díjazódnak a mobil irányú percdíjak.

2.9. Business telefon szolgáltatás kedvezményes forgalmi díjai
Az Elérhető üzleti telefon ajánlatok Business Office Net internet csomag mellé akció 2021. szeptember 28-tól
visszavonásig érvényes és az alább részletezett feltételek mellett vonatkozik mindazon ügyfelekre, akik az adott,
vezetékes szolgáltatástípus szempontjából új, vagy meglévő szolgáltatási csomagjukat magasabb csomagra
módosító üzleti előfizetők.
Forgalmi díjak, díjkedvezmények (business
telefon, business telefon300, business
telefon500, business telefon 1000):

A megrendelt szolgáltatásra
vonatkozó kedvezményes percdíjak

A megrendelt szolgáltatásra
vonatkozó kedvezmény nélküli
percdíjak

nettó

bruttó

nettó

bruttó

0,00 Ft

0,00 Ft

0,00 Ft

0,00 Ft

Helyi hívás*

6,30 Ft

8,00 Ft

6,30 Ft

8,00 Ft

Kábelhálózaton belüli**

0,00 Ft

0,00 Ft

0,00 Ft

0,00 Ft

Belföldi távolsági***

6,30 Ft

8,00 Ft

9,00 Ft

11,43 Ft

Belföldi mobil

33,80 Ft

42,93 Ft

40,00 Ft

50,80 Ft

Nemzetközi I. vezetékes díjzóna

18,00 Ft

22,86 Ft

18,00 Ft

22,86 Ft

Nemzetközi I. mobil díjzóna

59,05 Ft

74, 99 Ft

59,05 Ft

74, 99 Ft

Nemzetközi II. vezetékes díjzóna

74,00 Ft

93,98 Ft

74,00 Ft

93,98 Ft

Nemzetközi II. mobil díjzóna

102,00 Ft

129,54 Ft

102,00 Ft

129,54 Ft

fax-email küldés, belföld****

6,00 Ft

7,62 Ft

fax-email küldés, nemzetközi****

60,00 Ft

76,2 Ft

Kapcsolási díj hívásonként (Ft/hívás)
Perc díjak

Telefon kiegészítő szolgáltatások díjai
Több közzététel a telefonkönyvben

2.10.

Egyszeri díjak

Havidíj

nettó 1 200 Ft/ bruttó 1 524 Ft

nettó 80 Ft/ bruttó 101,6 Ft

Önálló üzleti vezetékes internet ajánlatok
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Az Önálló üzleti vezetékes internet ajánlatok akció 2021. szeptember 28-tól visszavonásig érvényes és az alább
részletezett feltételek mellett vonatkozik mindazon ügyfelekre, akik az adott, vezetékes szolgáltatástípus
szempontjából új, vagy meglévő szolgáltatási csomagjukat magasabb csomagra módosító üzleti előfizetők.

2.10.1. Business Office Net Prémium ajánlatok:

Csomag

Határozott
idő

Kedvezményes
havidíj
e-Pack-kel
(nettó Ft)

Kedvezményes
havidíj
e-Pack-kel
(bruttó Ft)

Business Office Net
Prémium egyszeri díja
Business Office Net 220
Prémium
Business Office Net 350
Prémium
Business Office Net
500 Prémium
Fix IP cím (1db) 1
(Business Office Net
220, 350, 500 Prémium
mellé)
1 Fix

jár.

Kedvezményes
havidíj
e-Pack nélkül
(nettó Ft)

0
24 hónap
12 hónap
Határozatlan
24 hónap
12 hónap
Határozatlan
24 hónap
12 hónap
Határozatlan

5 514
6 943
8 371
8 086
9 514
10 943
9 038
10 467
11 895

5 790
7 290
8 790
8 490
9 990
11 490
9 490
10 990
12 490

24 hónap

Kedvezményes
havidíj
e-Pack nélkül
(bruttó Ft)
0

6 014
7 443
8 871
8 586
10 014
11 443
9 538
10 967
12 395

6 315
7 815
9 315
9 015
10 515
12 015
10 015
11 515
13 015

4 000

5 080

IP címmel rendelkező Előfizető esetében a szolgáltatás későbbi lemondása a fix IP cím megváltoztatásával

2.10.2. Business Office Net ajánlatok

Csomag

Határozott
idő

Business Office Net
egyszeri díja
Business Office Net 220

Business Office Net 350

Business Office Net 500

Business Office Net
10001
Fix IP cím (1db) 2
(Business Office Net
220, 350, 500 mellé)

24 hónap
12 hónap
Határozatlan
24 hónap
12 hónap
Határozatlan
24 hónap
12 hónap
Határozatlan
24 hónap
12 hónap
Határozatlan
24 hónap
12 hónap

Kedvezményes
havidíj
e-Pack-kel
(nettó Ft)

Kedvezményes
havidíj
e-Pack-kel
(bruttó Ft)

Kedvezményes
havidíj
e-Pack nélkül
(nettó Ft)

Kedvezményes
havidíj
e-Pack nélkül
(bruttó Ft)

0

0

0

0

5 038
6 467
7 895
7 610
9 038
10 467
8 562
9 990
11 419
9 514
10 943
12 371

5 290
6 790
8 290
7 990
9 490
10 990
8 990
10 490
11 990
9 990
11 490
12 990

5 538
6 967
8 395
8 110
9 538
10 967
9 062
10 490
11 919
10 014
11 443
12 871

5 815
7 315
8 815
8 515
10 015
11 515
9 515
11 015
12 515
10 515
12 015
13 515

4 000

5 080

Határozatlan
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Fix IP cím Business Office Net 1000 szolgáltatáshoz nem igényelhető.
Fix IP címmel rendelkező Előfizető esetében a szolgáltatás későbbi lemondása a fix IP cím megváltoztatásával
jár.
1
2

2.10.3. Business LAN ajánlatok
Időszak
Business LAN csomagok
egyszeri belépési díja

Kedvezményes díj
(e-Pack)
nettó (Ft)
bruttó (Ft)

Kedvezményes díj
(e-Pack nélkül)
nettó (Ft)
bruttó (Ft)

0

0

0

0

9 490

9 964,5

10 490

11 014,5

Business LAN 350 havi díja

12 990

13 639,5

13 990

14 689,5

Business LAN 500 havi díja

16 990

17 839,5

17 990

18 889,5

Business LAN 220 havi díja
12 hónap

Időszak
Business LAN csomagok
egyszeri belépési díja
Business LAN 220 havi díja
Business LAN 350 havi díja

24 hónap

Business LAN 500 havi díja

Időszak
Business LAN csomagok
egyszeri belépési díja
Business LAN 220 havi díja
Business LAN 350 havi díja

36 hónap

Business LAN 500 havi díja

Kedvezményes díj
(e-Pack)
nettó (Ft)
bruttó (Ft)

Kedvezményes díj
(e-Pack nélkül)
bruttó (Ft)
nettó (Ft)

0

0

0

0

8 490

8 914,5

9 490

9 964,5

11 490

12 064,5

12 490

13 114,5

14 990

15 739,5

15 990

16 789,5

Kedvezményes díj
(e-Pack)
nettó (Ft)
bruttó (Ft)

Kedvezményes díj
(e-Pack nélkül)
bruttó (Ft)
nettó (Ft)

0

0

0

0

7 490

7 864,5

8 490

8 914,5

9 990

10 489,5

10 990

11 539,5

12 990

13 639,5

13 990

14 689,5

Kedvezményes díj
Fix IP cím (1db) havi díja
Business LAN csomagok mellé

nettó (Ft)

bruttó (Ft)

3 000

3 810

12 hónap

2.11.

24 hónap

36 hónap

Vodafone mobil-vezetékes Előny akció
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A Vodafone mobil-vezetékes Előny akció 2019. szeptember 2-től visszavonásig érhető el azon Vodafone mobilvezetékes közös Előfizetők számára, akik a Vodafone Magyarország Zrt-nél legalább egy jogosult havi előfizetői
díjas (Utólag Fizető), hangalapú, aktív (azaz nem szüneteltetett/felfüggesztett/korlátozott/törölt) Előfizetői
Szerződéssel, valamint legalább egy vezetékes szolgáltatásra (műsorterjesztési, internet-hozzáférési, vezetékes
telefon) vonatkozó élő szerződéssel és az adott szerződéseken azonos azonosítókkal (ugyanazon előfizetői név,
adószám) rendelkeznek.
Az akcióban részvevő Vodafone mobil-vezetékes közös ügyfelek a következő opcióra jogosultak:
Opció neve

Előny rövid leírása

Korlátlan hívás Vodafone mobil irányba opció

Korlátlan hívás normál díjas Vodafone mobil irányba a
Vodafone magyarországi vezetékes hálózatáról

2.11.1. Korlátlan hívás Vodafone mobil irányba opció
A korlátlan hívás Vodafone mobil irányba opció aktiválásával a Vodafone mobil irányba indított korlátlan percek
Vodafone mobil hálózatba irányuló hanghívások esetén érvényesek, így a szolgáltatáscsomagban foglalt percek
bármely egyéb belföldi mobil vagy vezetékes hálózatba irányuló hívásra felhasználhatók, mivel a normál díjas
Vodafone mobil irányba indított hívások a szolgáltatáscsomagban foglalt keretet nem fogyasztják.
A korlátlan hívás Vodafone mobil irányba opció az Előfizető nevén lévő valamennyi jogosult Vodafone vezetékes
telefonszolgáltatás esetén igénybe vehető, kivéve: mobil irányba 0 Ft forgalmi díjat biztosító tarifák.
Korlátlan hívás Vodafone mobil irányba opcióra nem jogosult vezetékes Telefon díjcsomagok: mobil irányba
korlátlan 0 Ft forgalmi díjat biztosító díjcsomagok.
Az Előfizető minden jogosult előfizetésén az Előny aktiválása a sikeres beazonosítást követően automatikusan
történik a Vodafone belső adatbázisa alapján, amely az adott Előfizetőt fenti azonosító adatai alapján mobilvezetékes ügyfélként azonosítja. Az aktiválásról SMS értesítést küldünk minden jogosult telefonszámra.
Az Előfizető az Előnyre mindaddig jogosult, amíg a fenti feltételek fennállnak, azok megszűnése esetén az Előny
automatikusan deaktiválásra kerül.
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3. Nagykereskedelmi partner hálózatán nyújtott, helyhez kötött szolgáltatásokhoz kapcsolódó
akciók
3.1. E-számla Üzleti Előfizetők számára
A Szolgáltató az Üzleti Előfizetőket regisztrálja az Elektronikus Számla- és Dokumentum Bemutatás (E-számla)
szolgáltatás igénybevételére, melynek keretében a Szolgáltató az Üzleti Előfizető által az Előfizetői Szerződésben
megadott kapcsolattartási e-mail címre történő megküldéssel biztosítja az Üzleti Előfizető számára a jelszavas
titkosítással ellátott elektronikus számlák és dokumentumok megtekintését. Szolgáltató értesítési
kötelezettségének elektronikus úton tesz eleget, illetve az Üzleti Előfizető részére az esedékes számláit
elektronikus úton mutatja be. Ennek megfelelően a Szolgáltató papíralapú számlát nem állít ki, az Üzleti Előfizető
kizárólag elektronikus úton kap számlát, melyről a Szolgáltató az esedékes számla kiállításával egyidejűleg emailben és SMS-ben értesítést küld. Készpénz-átutalási megbízást Szolgáltató az Üzleti Előfizető kérésére biztosít.
Az E-számla szolgáltatás részletes feltételei az ÁSZF Elektronikus Számla- és Dokumentum Bemutatás (E-számla)
pontjában találhatók.

3.2. e-Pack kedvezmény Üzleti Előfizetők számára
Az akció visszavonásig érhető el. Az akció keretében a felsorolt díjcsomagok e-Pack szolgáltatással történő
igénybevétele esetén, kedvezőbb havi előfizetési díj ellenében az Üzleti Előfizető vállalja az alábbi feltételek
teljesítését minden hónapban, amíg az e-Pack szolgáltatást igénybe veszi:
•
•
•
•
•

Az Előfizető valamennyi, egy ügyfélszám alá tartozó előfizetése tekintetében E-számlát vesz igénybe
az ÁSZF Elektronikus Számla- és Dokumentum Bemutatás (E-számla) pontban foglalt tartalommal.
A számla kiegyenlítése a következő fizetési módok valamelyikével történik:
https://www.vodafone.hu/szamlazas/szamlabefizetes oldalon keresztül,
banki átutalással,
A számla kiegyenlítése a számlán feltüntetett fizetési határidőig megtörténik.

Amennyiben az Üzleti Előfizető minden fenti teltételnek eleget tesz, az alábbi havidíj-kedvezményre jogosult az
egyes díjcsomagok esetében, amely a szolgáltatás havidíjból kerül levonásra:
Díjcsomag
Business OfficeNet+ Basic
Business OfficeNet+ 220
Business OfficeNet+ 350
Business OfficeNet+ 500
Business OfficeNet+ 1000

Kedvezmény mértéke havonta
(bruttó)
525 Ft
525 Ft
525 Ft
525 Ft
525 Ft

Amennyiben az Előfizető valamely hónapban nem tesz eleget a fenti feltételek bármelyikének, a következő havi
számlájában a tarifához tartozó fenti bruttó összegű egyszeri díj kerül kiterhelésre. Ha az Előfizető egy hónapban
több e-Pack feltételnek nem tesz eleget, az e-Pack feltételek nem teljesítésének díja ebben az esetben is csak havi
egy alkalommal, előfizetésenként kerül kiszámlázásra.
Ha egy Előfizető több előfizetéssel is rendelkezik, melyek közül valamelyiket e-Pack-kel veszi igénybe, ebben az
esetben minden előfizetésre vonatkozóan az e-Pack feltételeknek eleget téve kell a havi számláit kiegyenlítenie.
Amennyiben az Előfizető valamely hónapban fizetési haladékot vesz igénybe és a számláját nem egyenlíti ki a
számlán feltüntetett fizetési határidőig, az e-Pack nem teljesítésének egyszeri díja ebben az esetben is
kiszámlázásra kerül.
Az e-Pack szolgáltatás bármikor lemondható.
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3.3. Belépési díj kedvezmény Üzleti Előfizetők számára
Az Egyszeri (belépési) díjból adott kedvezmény akció visszavonásig érhető el. Az ajánlat keretében azon Üzleti
Előfizetők, akik az akció időtartama alatt új Előfizetői Szerződést kötnek a Szolgáltatónál kereskedelmi forgalomban
aktuálisan elérhető díjcsomagok valamelyikének 1 vagy 2 éves határozott idejű változatára, Szolgáltató a belépési
díjjal megegyező mértékű kedvezményt biztosít. A belépési díjjal kapcsolatos további információk az ÁSZF
Díjszabás mellékletében, az egyes díjcsomagoknál találhatók.
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C./ Lezárt akciók
105. Tavaszi akció (2021. április 15. – 2021. július 10.)
104. Media Markt Számhordozás Akció (2019. május 15. – 2021. november 2.)
103. HomeNet+ Extra tavaszváró kedvezmény (2021. február 1. – 2021. november 2.)
102. Vodafone HomeNet+ Extra tarifacsomag (2020. november 2. – 2021. november 2.)
101. ReadyFleet szerelési díj kedvezmény akció (2021. július 30. – 2021. november 2.)
100. Önálló üzleti vezetékes internet ajánlatok (2021. március 30. – 2021. szeptember 28.)
99. Business telefon szolgáltatás kedvezményes forgalmi díjai (2021. március 30. – 2021. szeptember 28.)
98. Elérhető üzleti telefon ajánlatok Business Office Net internet csomag mellé (2021. március 30. – 2021.
szeptember 28.)
97. Önálló üzleti telefon ajánlatok (2021. március 30. – 2021. szeptember 28.)
96. Üzleti kábeltévé ajánlatok (2021. március 30. – 2021. szeptember 28.)
95. Akciós Business Class, Business Class Prémium, HoReCa és HoReCa+ csomagok igénybevételi feltételei
(2021. március 30. – 2021. szeptember 28.)
94. Vodafone készülékkedvezmény mobil-vezetékes ügyfelek számára (2021. április 1. – 2021. július 23.)
93. Műsorterjesztési szolgáltatás után járó Internet díjcsomag kedvezmény (2 hó 100% kedvezmény) (2021.
augusztus 2. – 2021. szeptember 28.)
92. Internet-hozzáférés szolgáltatás után járó TV díjcsomag havidíj kedvezmény (2 hó 100% kedvezmény) (2021.
augusztus 2. – 2021. szeptember 28.)
91. DolgozóNet közalkalmazotti kedvezmény (2021. március 30. – 2021. szeptember 28.)
90. Nyaraló ajánlatok (2021. március 30. – 2021. szeptember 28.)
89. Booster jeltovábbító és Wifi Internet Booster jelerősítő kiegészítő szolgáltatás (2021. március 30. – 2021.
szeptember 28.)
88. Iskolakezdési ajánlat (2021. augusztus 2. – 2021. szeptember 28.)
87. Iskolakezdési ajánlat (2021. augusztus 2. – 2021. szeptember 28.)
86. Havi egyszeri 5 GB adatbónusz akció (2021. február 1. – 2021. május 31.)
85. Tuti+Net 5 GB Adatbónusz akció (2021. február 1. – 2021. május 31.)
84. Dupla feltöltőkártyás akció (2021. február 1. – 2021. április 29.)
83. 1000 Ft havidíj kedvezmény akció (2020. szeptember 1. – 2021. július 30.)
82. Díjmentes adatduplázó akció (2020. szeptember 1. – 2021. július 30.)
81. Vodafone Go Medium EU tarifacsomagok (2016. április 1. – 2017. június 5.)
80. Vodafone Go Medium EU F tarifacsomagok (2016. április 1. – 2016. december 6.)
79. Vodafone Go Medium tarifacsomagok (2015. október 19. – 2016. április 12.)
78. Vodafone Young EU tarifacsomagok (2016. április 1. – 2016. szeptember 5.)
77. Vodafone Young tarifacsomagok (2015. október 19. – 2016. április 12.)
76. Vodafone Prémium Perc&Net (2019. október 14. – 2021. május 31.)
75. Téli ünnepek akció (2020. november 16. – 2021. január 12.)
74. Kid Gyerekóra tarifacsomag – 50% havidíj kedvezmény akció (2020. október 22. – 2021. január 24.)
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73. Vodafone online készülékkedvezmény mobil ügyfelek számára (2021. április 1. – 2021. május 3.)
72. Go Easy tarifacsomag – 3 hónapig 50% havidíj kedvezmény akció (2020. december 9. – 2020. december 16.)
71. Go Easy tarifacsomag – márciusi havidíj kedvezmény akció (2021. március 16. – 2021. március 23.)
70. Lokátor tarifacsomag – Világ Napijegy akció (2020. december 7. – 2021. február 15.)
69. HomeNet+ Extra készülékkedvezmény akció (2020. december 1. – 2021. február 1.)
68. Vodafone családi karácsonyi készülékkedvezmény (2020. december 1. – 2021. február 1.)
67. Ünnepi extrák promóció (2020. december 4. – 2020. december 31.)
66. Vodafone Kid (2015. október 19. – 2021. február 1.)
65. 3 x 5GB adat MobilNet+ tarifacsomagok mellé akció (2020. július 1. – 2020. szeptember 30.)
64. Vodafone Ajánló (2015. július 29. – 2021. január 20.)
63. Korlátlan hálózaton belüli opció (2017. június 5. – 2020. november 30.)
62. 30 napos hálózati elégedettségi garancia akció (2016. március 7. – 2020. november 30.)
61. Mobilirányító szolgáltatás (2018. augusztus 13. – 2020. november 30.)
60. „Adni JóDolog” promóció
59. Vodafone HomeNet+ akció (2017. október 24. – 2020. november 2.)
58. Tuti+ Net Adatbónusz akció (2020. július 16. – 2020. szeptember 30.)
57. Kid Gyerekóra tarifacsomag – 6 hónap 50% havidíj kedvezmény akció (2020. június 2. – 2020.10.22.)
56. 100 perc 90 napra akció az idősebb korosztálynak (2020. április 6. – 2020. október 1.)
55. 3x5 GB feltöltőkártyásoknak akció (2020. március 17. – 2020. május 14.)
54. Éjszakai ExtraAdat 100 GB (2016. március 21. – 2020. október 1.)
53. 3x5 GB havidíjas előfizetőknek akció (2020. március 17. – 2020. május 14.)
52. Red Infinity+ akció (2018. április 11. – 2020. október 1.)
51. Oktatási anyagok adathasználat nélkül akció (2020. március 16. – 2020. június 15.)
50. Tuti+Net 3 GB akció (2019. június 17. – 2020. szeptember 16.)
49. Online akció új feltöltőkártyásoknak (2020. június 2. – 2020. augusztus 3.)
48. Tavaszi online akció új feltöltőkártyásoknak (2020. március 4. – 2020. június 1.)
47. Havi 5GB adat 3 hónapot át akció (2019. október 22. – 2020. április 14.)
46. Téli akció új feltöltőkártyásoknak (2019. november 18. – 2020. február 3.)
45. Adategyeztetés okostelefonnal akció (2020. január 31. – 2020. május 28.)
44. Red Infinity Pro készülékkedvezmény (2019. május 15. – 2020. május 28.)
43. Valentin-napi online akció új feltöltőkártyásoknak (2020. február 4. – 2020. március 2.)
42. Digitális kampány akció (2020. március 16. – 2020. április 1.)
41. Vodafone-UPC Kedvezmény akció (2019. szeptember 2. – 2020. április 1.)
40. Vodafone-UPC Előnyök akció (2019. szeptember 2. – 2020. április 1.)
39. Vodafone-5G bevezetés akció (2019. október 14. – 2020. március 31.)
38. Vodafone Go Max havidíj-kedvezmény akció (2020. február 5. – 2020. március 4.)
37. Vodafone Meglepetés akció (2019. augusztus 2. – 2020. március 4.)
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36. Valentin Napi akció (2020. február 3. – 2020. február 29.)
35. Professzionális Hangposta akció (2019. május 15. – 2020. február 19.)
34. Vodafone ünnepi készülékkedvezmény (2019. december 2. – 2020. február 19.)
33. Karácsonyi meglepetés akció (2019. november 25. – 2019. december 31.)
32. Postai feltöltés adat bónusz akció (2019. október 1. – 2019. november 15.)
31. Őszi online akció feltöltőkártyásoknak (2019. szeptember 2. – 2019. november 17.)
30. Ünnepi tablet akció (2019. december 2. – 2019. december 31.)
29. Auchan promóció (2019. szeptember 2. – 2019. szeptember 30.)
28. Red November készülékkedvezmény akció (2019. november 1. – 2019. december 1.)
29. 1GB & 100 perc jutalom akció (2018. szeptember 03. – 2019. szeptember 30.)
28. Dupla adat a nyárra kártyásoknak (2019. június 17-től augusztus 31-ig)
27. Tuti+ online adat akció (2019. május 02-től 2019. július 31-ig)
26. Vodafone Family készülékkedvezmény akció (2019. augusztus 1. – 2019. október 1.)
25. Készülékbiztosítás Go akció (2019. április 1. – 2019. július 15.)
24. Vodafone Navigate Pass csomag (2018. április 11. – 2019. augusztus 1.)
23. Akciós kiegészítő PluszAdat opciók (Go Basic, Go Max, Go Net, Go Talk, Red Live, Red Live+
tarifacsomagokhoz) (2019. május 15. – 2019. július 1.)
22. E-számla (2019. április 1. – 2019. május 14.)
21. ’Próbáld ki’ Téli akció (2019. február 1. - 2019. február 21.)
20. Téli akció (2018. november 12. - 2019. január 31.)
19. Valentin Napi akció (2019. február 1. - 2019. február 28.)
18. Vodafone Family karácsonyi készülékkedvezmény (2018. november 12 – 2019. január 31.)
17. Business Kid Watch és Kid Gyerekóra kedvezmény akció (2021. november 2. – 2021. január 24.)
16. Karácsonyi Meglepetések Vodafone Kisvállalati Előfizetők részére (2020. november 30. – 2020. december
31.)
15. 30 napos hálózati elégedettségi garancia akció (2016. március 7. – 2020. november 30.)
14. Business Group EU osztható adat akció (2017. szeptember 4. – 2020. november 16.)
13. Ready Business Index kedvezmény (2018. május 15. – 2020. november 16.)
12. Business Kid Watch és Kid Gyerekóra kedvezmény akció (2020. július 1. – 2020. november 2.)
11. 3 hónap 50% havidíj kedvezmény akció (2020. május 1. – 2020. szeptember 1.)
10. Vodafone-5G bevezetés akció (2019. október 14. – 2020. március 31.)
9. Vodafone Meglepetés akció (2019. augusztus 2. – 2020. március 4.)
8. Business EU akció (2016. június 1. – 2020. február 19.)
7. Business Red és Non-Red Meglepetések Akció (2019. december 2. – 2019. december 31.)
6. Ready Business Partner Program akció (2016. január 18. – 2019. november 4.)
5. Vezetékes telefonszám opció akció (2018. augusztus 1.- 2019. május 15.)
4. Nemzetközi 2. díjzóna fél áron (2018. március 1. – 2019. március 1.)
3. Nemzetközi 1. díjzóna (Szomszédos országok) fél áron (2018. március 1. – 2019. március 1.)
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2. Internet-hozzáférés szolgáltatás után járó TV díjcsomag havidíj kedvezmény (3 hó 50% kedvezmény) (2020.
augusztus 1. – 2020. szeptember 14.)
1. e-Pack kedvezmény Kisvállalati Előfizetők számára (2020. május 11. – 2020. június 2.)
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8. számú melléklet
Az Általános Szerződési Feltételekben használt
elnevezések, fogalmak és definíciók

1

Egyéni Előfizető: olyan természetes személy, aki a Szolgáltatóval a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó
szerződéses viszonyban áll;
Egyenleg-felhasználási Időszak: az Előre Fizetett Díjú Előfizetői Szerződés határozott időtartama, mely alatt az
Előfizető az Ügyfélegyenlegén rendelkezésre álló egyenleg erejéig használhatja az általa megvásárolt
díjcsomaghoz tartozó szolgáltatásokat a meghatározott feltételek szerint. Az Egyenleg-felhasználási időszak a
vonatkozó Előre Fizetett Díjú Előfizetői Szerződést létrehozó egyenlegfeltöltéssel kezdődik.
Elektronikus Feltöltőkártya: Az Elektronikus Feltöltőkártya az Előfizetői SIM Kártyához tartozó Ügyfélegyenleg
feltöltésére szolgáló eszköz. Az Elektronikus Feltöltőkártya egyenlegfeltöltésre kizárólag a Szolgáltató
díjcsomagjai, és a Szolgáltató által nyilvántartott Ügyfélegyenlegek tekintetében használható fel;
Előfizető: A Szolgáltató Általános Szerződési Feltételei tekintetében az Előfizető és az Üzleti előfizető, a
Szolgáltató Kiemelt Üzleti Általános Szerződési Feltételei tekintetében a Kiemelet Üzleti Előfizető.
Előfizetői eSIM Kártya: az Előfizetői eSIM Kártya kompatibilis Eszközben (mobil rádiótelefon készülék) található,
beépített fizikai SIM Chip, valamint a Szolgáltató által az Előfizető rendelkezésére bocsátott, letölthető SIM-profil
szoftver együttese, amely a mobil rádiótelefon-hálózaton belüli azonosítását szolgáló adatokat, illetve a Mobil
rádiótelefon-szolgáltatás igénybevételéhez szükséges információkat tartalmazza.
Előfizetői Hozzáférési Pont: azon hálózati végpont, amelyen keresztül az Előfizető vagy Felhasználó egy
Végberendezés fizikai és logikai csatlakoztatása révén hálózati funkciókat és a hálózaton nyújtott szolgáltatásokat
vehet igénybe.
Előfizetői SIM Kártya: az Előfizető mobil rádiótelefon-hálózaton belüli azonosítását szolgáló adatokat, illetve a
Mobil rádiótelefon-szolgáltatás igénybevételéhez szükséges információkat tartalmazó kártya vagy beépített modul.
A beépített modul tartalma távolról beállítható és módosítható is lehet (eSIM). Eltérő rendelkezés hiányában az
Előfizetői SIM Kártya alatt az Előfizetői eSIM Kártyát is érteni kell, kivéve a Kiemelt Üzleti Előfizetőket, akik
Előfizetői eSim Kártya használatára nem jogosultak;
Előre Fizetett Díjú Előfizetői Szerződés: azon Mobil szolgáltatás igénybevételére megkötött Előfizetői Szerződés,
amelyet az Előre Fizető Előfizető egyenlegfeltöltéssel, mint ráutaló magatartással köt meg;
Előre Fizetett Díjú Feltöltőkártyás Szolgáltatás: azon Mobil szolgáltatás, amelyet az Előre Fizető Előfizető az
Előre Fizetett Díjú Előfizetői Szerződés egyenlegfeltöltéssel történő megkötését követően az Ügyfélegyenlegére
feltöltött előre megfizetett összeg erejéig veheti igénybe;
Előre Fizető Előfizető: az az Előfizető, aki a Mobil szolgáltatás keretében elérhető Előre Fizetett Díjú
Feltöltőkártyás Szolgáltatást a vonatkozó Előre Fizetett Díjú Előfizetői Szerződés egyenlegfeltöltéssel történő
megkötését követően az Ügyfélegyenlegére feltöltött összeg erejéig veheti igénybe;
Eszköz: együttesen jelenti a Készüléket, a Végberendezést, a Rádióberendezést. Amennyiben az Eszköz típusa
jelentőséggel bír, abban az esetben az ÁSZF megjelöli az Eszköz adott típusát is (pl. modem, router, mobil
rádiótelefon készülék stb.)
Felhasználó: az a természetes személy, jogi személy vagy egyéb szervezet, aki vagy amely a Szolgáltatást
használja. Amennyiben a Felhasználó nem azonos az Előfizetővel, akkor a Szolgáltató úgy tekinti, hogy a
Felhasználó normál esetben az Előfizető tudtával és jóváhagyásával használja a szolgáltatást;
Fogyasztó: az a természetes személy, aki szakmáján, üzleti, kereskedelmi, művészeti tevékenységén vagy
hivatásán kívül eső célból használja vagy igényli a Szolgáltatást, vagy árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe
vesz vagy az áruval és a Szolgáltatással kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje;
Helyhez kötött internet-hozzáférés szolgáltatás: olyan helyhez kötött Előfizetői Hozzáférési Ponton keresztül
igénybe vehető nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatás, amely internetcsatlakozást és ezáltal az
internet lényegében valamennyi végpontjával összekapcsolási lehetőséget biztosít; jelenti továbbá azon
Nagykereskedelmi partner hálózatán nyújtott helyhez kötött internet-hozzáférés szoláltatást, ahol az Előfizetői
Végberendezések és a központi kiszolgáló berendezések közötti kapcsolat kerül létrehozásra különféle
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elektronikus hírközlő hálózatokon keresztül, és a kapcsolat ideje alatt a szolgáltatások által lehetővé tett protokollok
szerinti adatátvitel valósul meg, azaz adat, jel, kép, hang adott címre történő továbbítása történik az interneten
keresztül. A Szolgáltató Előfizetői Hozzáférési Pontot létesít, amely a Szolgáltató vagy a Szolgáltatóval
szerződéses kapcsolatban levő más elektronikus hírközlési szolgáltatók központi kiszolgáló berendezésének
interfésze, továbbá biztosítja az Előfizetők részére a szükséges azonosítókat és jelszavakat, amelyek segítségével
az Előfizetői Végberendezések valamely elektronikus hírközlési hálózaton keresztül az Internet hálózathoz
kapcsolódhatnak;
Helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatás: az Eht. 188. § 89. pontja szerinti műsorterjesztési szolgáltatást
(vezetékes műsorelosztási szolgáltatást) amelyet a Szolgáltató nyújt az Előfizetők részére analóg és digitális
formában, továbbá jelenti azon Nagykereskedelmi partner hálózatán nyújtott helyhez kötött műsorterjesztési
szolgáltatást, amelyet a Szolgáltató Internet Protokollon keresztül biztosít különböző átviteli rendszereken keresztül
az Előfizetők részére, akként, hogy a képjelek az optikai (GPON) vagy HFC hálózaton létesített Előfizetői
Hozzáférési Ponthoz csatlakozó, a Szolgáltató tulajdonát képező hálózat végződtető eszköz/digitális elosztó (ONT
vagy kábelmodem), valamint az Előfizető által biztosított hagyományos tévékészülékhez csatlakoztatott Szolgáltató
tulajdonát képező Eszköz segítségével, Internet Protokollt használva jutnak el a Szolgáltató rendszereitől az
előfizetői végberendezésig.
Helyhez kötött szolgáltatás: együttesen jelenti a Helyhez kötött internet-hozzáférés szolgáltatást, Helyhez kötött
telefonszolgáltatást, Helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatást;
Helyhez kötött telefonszolgáltatás: olyan helyhez kötött hálózati végponton keresztül igénybe vehető, számfüggő
személyközi hírközlési szolgáltatásnak minősülő nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatás, amely nem nyilvánosan
elérhető Mobil rádiótelefon szolgáltatás;
HFC (hibrid optikai-koax) alapú internetszolgáltatás: jelenti azon Helyhez kötött internet-hozzáférés
szolgáltatást, ahol a szolgáltatás nyújtása hibrid optikai és rézhálózaton történik, amely azt jelenti, hogy egy ideig
optikán, majd a legutolsó szakaszon rézhálózaton valósul meg a jelek továbbítása;
IMEI szám: Az IMEI (International Mobile Equipment Identity) a mobiltelefonok azonosítására használt egyedi
számsor, amivel az egyes készülékek adott időben és helyen egyértelműen beazonosíthatóak;
IMSI szám: az IMSI (International Mobile Subscriber Identity) olyan egyedi azonosító szám, amely a SIM kártyán
kerül tárolásra és a mobil előfizetők és felhasználók azonosítására szolgál. A különféle mobiltelefon hálózatok
ennek a számnak a segítségével azonosítják az előfizetőket és felhasználókat;
Interfész: szövegkörnyezettől függően jelenti egyrészt a) hálózati interfészt, amely az elektronikus hírközlő hálózat
azon csatlakoztatási felülete - annak fizikai és logikai jellemzőivel együtt -, amely más elektronikus hírközlő
hálózathoz való hozzáférésre vagy hálózattal való összekapcsolásra szolgál, illetve jelenti b) előfizetői interfészt,
amely az elektronikus hírközlő hálózat azon csatlakoztatási felülete - annak fizikai és logikai jellemzőivel együtt -,
amelyen keresztül a Szolgáltató az Előfizetőnek vagy a Felhasználónak előfizetői hozzáférést nyújt az elektronikus
hírközlő hálózathoz;
IP cím, Internet Protocol: Egyedi, számokból álló hálózati azonosító, amelyet az internetprotokoll segítségével
kommunikáló számítógépek vagy más kommunikációs eszközök egymás azonosítására használnak;
Készülék: a rádióberendezés és az elektronikus hírközlő végberendezés (pl. mobil rádiótelefon készülék, router).
Kiemelt Üzleti Előfizető: minden olyan jogi személy és egyéb szervezet, amely nem minősül Egyéni és Üzleti
Előfizetőnek, vagy amelyet egyebekben a Szolgáltató saját szegmentálása, vagy egyedi döntése alapján annak
tekint.
Közhasznú szervezet: az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 32. § (1) bekezdésében közhasznúként meghatározott szervezet;
Megállapodás: jelenti a Kiemelt Üzleti Előfizető és a Szolgáltató között létrejött azon írásbeli szerződést, amely
alapján az Előfizető és a Számlafizetők a Szolgáltató elektronikus hírközlési szolgáltatásait, valamint egyéb
szolgálttatásai igénybe veszik a Megállapodásban meghatározott feltételek szerint. Amennyiben az ÁSZF eltérően
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nem rendelkezik, vagy a szövegkörnyezetből, vagy a rendelkezés jellegéből és természetéből más nem következik,
az Előfizetői Szerződésen a Megállapodást is érteni kell.
MMS: Multimédiás üzenetküldés szolgáltatás;
Mobil internet-hozzáférés szolgáltatás: olyan rádiótávközlő hálózaton megvalósuló, az Előfizető által a
szolgáltatási területen belül mozgás közben is igénybe vehető nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési
szolgáltatás, amely internetcsatlakozást és ezáltal az internet lényegében valamennyi végpontjával
összekapcsolási lehetőséget biztosít;
Mobil rádiótelefon szolgáltatás: olyan számfüggő személyközi hírközlési szolgáltatás, amely nyilvánosan
elérhető telefonszolgáltatásnak minősül, és amelynek használata során a szolgáltatás nagy térben mozgó bármely
Előfizetője – mobil rádiótelefon hálózat hálózati végpontján csatlakoztatott – nem helyhez kötött berendezésről
indított hívással kommunikálhat egy másik hálózati végponttal, és amely szolgáltatás beszédátvitelre, valamint az
ehhez kapcsolódó szolgáltatásokra és egyéb szolgáltatásokra (például adatátviteli szolgáltatások, rövid szöveges
üzenetküldés) szolgál;
Mobil szolgáltatás: együttesen jelenti a Mobil rádiótelefon szolgáltatást, és a Mobil internet-hozzáférés
szolgáltatást;
Nagykereskedelmi partner hálózatán nyújtott helyhez kötött szolgáltatás: jelenti a Nagykereskedelmi partner
hálózatán nyújtott helyhez kötött internet-hozzáférés szolgáltatás és a Nagykereskedelmi partner hálózatán nyújtott
helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatást;
Nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatás: nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatás, amely nemzeti vagy
nemzetközi számozási tervben szereplő hívószám vagy hívószámok segítségével közvetlenül vagy közvetve
lehetővé teszi hívások kezdeményezését és fogadását;
Optikai (GPON) alapú internetszolgáltatás: jelenti azon Helyhez kötött internet-hozzáférés szolgáltatást , ahol a
szolgáltatás nyújtása Gigabites passzív optikai hálózaton történik, és az Szolgáltató az optikai kábelt (egyetlen
üvegszálin) egészen az Előfizetői Hozzáférési Pontig viszi el.
Rádióberendezés: rádiótávközlés - beleértve a rádiómeghatározást - céljából rendeltetésszerűen rádióhullámokat
kibocsátó, vevő vagy kibocsátó és vevő villamos vagy elektronikus termék, vagy olyan villamos vagy elektronikus
termék, amelyet tartozékokkal, például antennával kell kiegészíteni ahhoz, hogy rádiótávközlés - beleértve a
rádiómeghatározást - céljából rendeltetésszerűen rádióhullámokat tudjon kibocsátani, venni vagy kibocsátani és
venni;
Rendelkezésre Állási Időszak: jelenti azt az új, korlátozott tartalmú Előre Fizetett Díjú Előfizetői Szerződést, amely
az Egyenleg-felhasználási Időszak elteltét követően jön létre és 30 napig tart. Ezen idő alatt az Előre Fizető
Előfizető kimenő hívásokat nem tud kezdeményezni, valamint az SMS, MMS és Internet sem elérhető. A hívások
fogadása a 30 nap lejártáig továbbra is lehetséges. Ezen időszak alatt az Előre Fizető Előfizető új Elektronikus
Feltöltőkártyával vagy a meglévő Előfizetői SIM kártya elektronikus úton történő feltöltésével a Szolgáltatási
Időszakot újraindíthatja;
Segélyhívás: személyközi hírközlési szolgáltatások segítségével egy végfelhasználó és a segélyszolgálati állomás
között a készenléti segélyszolgálatoktól veszélyhelyzeti segítség kérése és igénybevétele céljából folytatott
kommunikáció, ideértve az e-segélyhívást is;
Segélyszolgálati állomás: konkrét helyszín, ahol segélyhívási célú közlések hatóság vagy valamely, a tagállam
által elismert magánszervezet felelősségi körébe tartozó első fogadása történik;
SMS: rövid, szöveges üzenetszolgáltatás;
Számfüggetlen személyközi hírközlési szolgáltatás: olyan személyközi hírközlési szolgáltatás, amelynél a
kapcsolat nem kiosztott számozási erőforrások, nem a nemzeti vagy nemzetközi számozási tervben szereplő
hívószám vagy hívószámok igénybevételével valósul meg és amely nem tesz lehetővé kommunikációt nemzeti,
illetve nemzetközi számozási tervben szereplő hívószámra vagy hívószámokra;
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Számfüggetlen személyközi hírközlési szolgáltatás: olyan személyközi hírközlési szolgáltatás, amelynél a
kapcsolat nem kiosztott számozási erőforrások, nem a nemzeti vagy nemzetközi számozási tervben szereplő
hívószám vagy hívószámok igénybevételével valósul meg és amely nem tesz lehetővé kommunikációt nemzeti,
illetve nemzetközi számozási tervben szereplő hívószámra vagy hívószámokra;
Számfüggő személyközi hírközlési szolgáltatás: olyan személyközi hírközlési szolgáltatás, amelynél a
kapcsolat kiosztott számozási erőforrások, nemzeti vagy nemzetközi számozási tervben szereplő hívószám vagy
hívószámok igénybevételével valósul meg, vagy amely kommunikációt tesz lehetővé nemzeti, illetve nemzetközi
számozási tervben szereplő hívószámra vagy hívószámokra (pl. Mobil rádiótelefon szolgáltatás);
Számlafizető: Egyéni Előfizetőknek nyújtott Helyhez kötött szolgáltatásra létrejött Előfizetői Szerződés és Kiemelt
Üzleti Előfizetők Előfizetői Szerződése esetén értelmezendő, és azt a természetes vagy jogi személyt, egyéni
vállalkozót vagy egyéb szervezetet jelenti, akik a Szolgáltatás díjának számla alapján történő megfizetésére
kötelezettek. A Számlafizető egyetemlegesen felel az Előfizetővel az Előfizetői Szerződésben meghatározott
kötelezettségek teljesítéséért. Amennyiben az Előfizetői Szerződésben a Számlafizető az Előfizetőtől elkülönülő
szerződő fél, az Egyéni Előfizetők esetében az Előfizető meghatározás alatt a Helyhez kötött szolgáltatások
esetében a Számlafizetőt is érteni kell.
Személyközi hírközlési szolgáltatás: olyan, más részére általában díjazás ellenében elektronikus hírközlő
hálózatokon nyújtott szolgáltatás, amely véges számú személy közötti közvetlen, interaktív információcserét tesz
lehetővé, és amelyben a kommunikációt kezdeményező vagy az abban részt vevő személyek határozzák meg az
információcserében résztvevő fogadót, illetve fogadókat. Nem minősülnek személyközi hírközlési szolgáltatásnak
azok a szolgáltatások, amelyek a személyközi, interaktív kommunikációt egy másik szolgáltatáshoz szorosan
kapcsolódó, csekély jelentőségű, csupán kiegészítő funkcióként teszik lehetővé;
Szolgáltatás: együttesen jelenti a Szolgáltató által nyújtott Mobil rádiótelefon szolgáltatást, Mobil internet
hozzáférés szolgáltatást, Helyhez kötött internet-hozzáférés szolgáltatást, Helyhez kötött telefonszolgáltatást,
Helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatást, Üzleti és Kiemelt Üzleti Előfizetők esetében a Gépek közötti
szolgáltatások nyújtására használt átviteli szolgáltatásokat, valamint Kiemelt Üzleti Előfizetők esetében a Bérelt
vonali és adathálózati szolgáltatásokat;
Szolgáltatási Időszak: azon időszak, amely Előre Fizetett Díjú Előfizetői Szerződés megkötésével kezdődik és
amely időszak alatt az Előfizető jogosult az Előre Fizetett Díjú Szolgáltatás igénybevételére, tekintettel arra, hogy
az ÁSZF 2. számú mellékletében előre fizetett díjú díjcsomagonként meghatározott díj előre történő kifizetésével
megvásárolta a szolgáltatás igénybevételének a lehetőségét;
Szolgáltatási Terület/Földrajzi Szolgáltatási Terület: jelenti azon az ÁSZF 1. számú mellékletében
meghatározott földrajzi területet, ahol a Szolgáltató szolgáltatása elérhető. Amennyiben a Szolgáltató
társszolgáltatóval történő együttműködés keretében nyújtja a Szolgáltatását, akkor a Szolgáltatási Terület/Földrajzi
Szolgáltatási Terület alatt értelemszerűen, és a körülményektől függően a Társszolgáltató szolgáltatási területét is
megfelelően érteni kell.
Tartós adathordozó: olyan eszköz, illetve platform, amely lehetővé teszi az adatoknak az adat céljának megfelelő
ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. Ilyen
eszköz különösen a papír, az USB-kulcs, a CD-ROM, a DVD-ROM, a memóriakártya, a számítógép merevlemeze,
az elektronikus levél, illetve az elektronikus tárhely;
Utólag Fizető Előfizető: minden olyan Előfizető, aki a Szolgáltatást nem mint Előre Fizető Előfizető veszi igénybe;
Ügyfélegyenleg/Ügyfélszámla: a Szolgáltató által nyilvántartott azon egyenleg, amelyen a Szolgáltató Utólag
Fizető Előfizető befizetéseit, illetve – a Szolgáltatás igénybevételéből, illetve egyéb jogcímen keletkező - tartozásait
tartja nyilván. Előre Fizetett Díjú Előfizetői Szerződés esetében az Előfizetői Szerződés egyenlegfeltöltéssel történő
megkötése során az Előre Fizető Előfizető az Ügyfélegyenlegre tölt fel azon összeget, amely feltöltött összeg
erejéig használhatja az általa megvásárolt díjcsomaghoz tartozó szolgáltatásokat;
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Ügyfélszolgálat, Ügyfélszolgálati iroda: jelenti az ÁSZF 1.2. pontjában meghatározott ügyfélszolgálatot;
Üzlethelyiség: jelenti azon a) bármely ingatlant, ahol a Szolgáltató a tevékenységét állandó jelleggel folytatja, így
többek között, de nem kizárólag: ügyfélszolgálatok, márkaképviseletek, viszonteladói hálózat, Szolgáltató
megbízottai ingatlana; továbbá b) bármely ingó dolgot, ahol a Szolgáltató a tevékenységét szokásos jelleggel
folytatja, így többek között, de nem kizárólag: értékesítésben részt vevő gépjárművek, mozgó értékesítési helyek
(pl.: standok, pavilonok), Szolgáltató megbízottai olyan ingóságai, amelyekben a megbízott a tevékenységét
szokásos jelleggel folytatja;
Üzleti előfizető: Egyén Előfizetőnek nem minősülő olyan vállalkozás, egyéb jogi személy vagy egyéb szervezet,
amely a Szolgáltatóval a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződéses viszonyban áll, továbbá a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján kisvállalkozásnak vagy
mikrovállalkozásnak minősül, vagy amely egyebekben a Szolgáltató a saját szegmentálása vagy egyedi döntése
alapján kisvállalkozásnak vagy mikrovállalkozásnak tekint, illetve a Közhasznú szervezet;
Vagyoni biztosíték: Az Előfizetői Szerződés teljesítését biztosító mellékkötelezettség - a Szolgáltató
mérlegelésétől függően vagy előleg, vagy óvadék, vagy kezesség, vagy bankgarancia;
Végberendezés: a hálózati végponton vezetékes vagy vezeték nélküli módon közvetlenül vagy közvetve
kapcsolódó eszköz, amelynek célja információk küldése, feldolgozása vagy fogadása, beleértve a műholdas földi
állomások berendezéseit is;
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